
บทที่ ๑๒
แจก อ ุการนัตใ์นนปงุสกลงิค์



อ ุการนัต ์ในนปงุสกลงิค ์
เมื่อลงวภิตัตนิามแลว้มีการเปลี่ยนแปลงดงันี้

(ต่างจาก อ ิการนัตใ์นปงุลงิคเ์ฉพาะ ปฐมา., ทตุยิา., อาลปนะ นอกนั้นเหมือนปงุลงิค)์



วภิตัติ เอกวจนะ พหวุจนะ
ป. อ+ุสิ =อุ อ+ุโย =อนูิ, อู
ท.ุ อ+ุอํ =อุ อ+ุโย =อนูิ, อู
ต. อ+ุนา =อนุา อ+ุหิ =อหู,ิ อภูิ
จต.ุ อ+ุส =อสฺุส, อโุน อ+ุนํ =อนูํ
ปญ. อ+ุสฺมา =อสฺุมา, อมุหฺา อ+ุหิ =อหู,ิ อภูิ
ฉ. อ+ุส =อสฺุส, อโุน อ+ุนํ =อนูํ
ส. อ+ุสฺมึ =อสฺุมึ, อมุหฺิ อ+ุสุ =อสูุ
อา. อ+ุสิ =อุ อ+ุโย =อนูิ, อู



ลาํดบั เอกวจนะ พหวุจนะ คาํแปลอายตนิบาต
ป. วตฺถุ วตฺถูนิ, วตฺถู อ. (อนัวา่) / อ.____ท. (ทัง้หลาย)

ท.ุ วตฺถุ วตฺถูนิ, วตฺถู ซึง่, สู่, ยงั, สิ้น, ตลอด, กะ, เฉพาะ

ต. วตฺถุนา วตฺถูหิ, วตฺถูภิ ดว้ย, โดย, อนั, ตาม, เพราะ, มี

จต.ุ วตฺถุสฺส, วตฺถุโน วตฺถูนํ แก่, เพือ่, ต่อ

ปญ. วตฺถุสฺมา, วตฺถุมฺหา วตฺถูหิ, วตฺถูภิ แต่, จาก, กวา่, เหตุ

ฉ. วตฺถุสฺส, วตฺถุโน วตฺถูนํ แห่ง, ของ, เมือ่

ส. วตฺถุสฺมึ, วตฺถุมฺหิ วตฺถูสุ ใน, ใกล,้ ที,่ ครัน้เมือ่, ในเพราะ

อา. วตฺถุ วตฺถูนิ, วตฺถู แน่ะ, ดูก่อน, ขา้แต่



ลาํดบั เอกวจนะ วธิลีงวภิตัติ
ป. วตฺถุ ลบ สิ

ท.ุ วตฺถุ แปลง อ ํเป็น นิคคหติ (ไม่ใช่ลง อ ํคง อ)ํ

ต. วตฺถุนา

ที่เหลอืมวีธิกีารเหมอืน ครุ
จต.ุ วตฺถุสฺส, วตฺถุโน

ปญ. วตฺถุสฺมา, วตฺถุมฺหา

ฉ. วตฺถุสฺส, วตฺถุโน

ส. วตฺถุสฺมึ, วตฺถุมฺหิ

อา. วตฺถุ ลบ สิ



ลาํดบั พหวุจนะ วธิลีงวภิตัติ
ป. วตฺถูนิ, วตฺถู ทีฆะ อุ เปน อู แปลง โย เปน นิ, ลบ โย

ท.ุ วตฺถูนิ, วตฺถู ทีฆะ อุ เปน อู แปลง โย เปน นิ, ลบ โย

ต. วตฺถูหิ, วตฺถูภิ

ที่เหลอืมวีธิกีารเหมอืน ครุ

จต.ุ วตฺถูนํ

ปญ. วตฺถูหิ, วตฺถูภิ

ฉ. วตฺถูนํ

ส. วตฺถูสุ

อา. วตฺถูนิ, วตฺถู ทีฆะ อุ เปน อู แปลง โย เปน นิ, ลบ โย



๑. เทวทตฺตวตฺถุ  มยา  วุจฺจเต.

อ.เรื่องของพระเทวทัต อันขาพเจา จะกลาว.

๒. ปฺจ  วตฺถูนิ  ภควตา  น  อนฺุญายนฺติ.

อ.วัตถุ ท. ๕ อันพระผูมีพระภาคเจา ยอมไมอนุญาต.

๓. สตฺถา  เทวทตฺตวตฺถุ  กเถสิ.

อ.พระศาสดา ยอมตรัส ซึ่งเรื่องของพระเทวทัต.

๔. เทวทตฺโต  ปฺจ  วตฺถูนิ  ยาจติ.

อ.พระเทวทัต ยอมขอ ซึ่งวัตถุ ท. ๕



๕. เทวทตโฺต  อภเูตน  วตถฺนุา  พทุธฺ ํ อพฺภาจกิขฺต.ิ
อ.พระเทวทตั ย่อมตู่ ซึ่งพระพทุธเจา้ ดว้ยเรื่อง อนัไม่จรงิ.

๖. เทวทตโฺต  ปญจฺห ิ วตถฺหู ิ นวกภกิขฺู  โอวทต.ิ
อ.พระเทวทตั ย่อมกลา่วสอน ซึ่งพระนวกะ ท. ดว้ยวตัถ ุท. ๕

๗. ทคุคฺโต  มนาปวตถฺโุน  อตถฺาย  ภต ึ กโรต.ิ
อ.คนเข็ญใจ ย่อมทาํ ซึ่งการรบัจา้ง เพือ่ประโยชน ์แกว่ตัถทุี่น่าชอบใจ.

๘. วาณิโช  มหคฆฺวตถฺนูํ  อตถฺาย  ธนํ  เปเสต.ิ
อ.พอ่คา้ ย่อมสง่ไป ซึ่งทรพัย ์เพือ่ประโยชน ์แกว่ตัถอุนัมีค่ามาก ท.



๙. มนุสฺสา  อฏิฐฺสฺมา  วตถฺสฺุมา  วปิปฺยญุชฺนฺต.ิ
อ.มนุษย ์ท. ย่อมพลดัพราก จากวตัถ ุอนัตนปรารถนาแลว้.

๑๐.สงฺฆเภโท  ปญจฺห ิ วตถฺหู ิ อปุปฺชฺชต.ิ
 อ.สงัฆเภท ย่อมเกดิขึ้น จากวตัถ ุท. ๕.

๑๑.เทวทตตฺวตถฺโุน  อปุปฺตตฺเิหต ุ ตปิิฏเกส ุ ปญญฺายต.ิ
 อ.เหตเุกดิขึ้น แหง่เรื่องของพระเทวทตั ย่อมปรากฏ ในพระไตรปิฎก.

๑๒.ปญจฺนฺนํ  วตถฺนูํ  ปโยชนํ  นตถฺ.ิ
 อ.ประโยชน ์ของวตัถ ุท. ๕ ย่อมไม่มี.



๑๓.ปญจฺ  วตถฺนูิ  เทวทตตฺวตถฺสฺุมึ  ปญญฺายนฺต.ิ
 อ.วตัถ ุท. ๕ ย่อมปรากฏ ในเรื่องของพระเทวทตั.

๑๔.นวกภกิขฺู  ปญจฺส ุ วตถฺสู ุ ปสทีนฺต.ิ
 อ.พระนวกะ ท. ย่อมเลื่อมใน ในวตัถ ุท. ๕.



๑.จงแปลประโยคต่อไปนี้เป็นภาษาบาลี

๑)อ.นํ้าตา  ท.  บนใบหนา้  ของนายช่าง.
...............................................................................................
๒)อ.ไม ้ ท.  ในนา  ของกว.ี
...............................................................................................
๓)อ.แรด่ีบกุ  ท.  ในไร ่ ของอธบิดี.
...............................................................................................
๔)อ.ยาง  ท.  บนเข่า  ของกวาง.
...............................................................................................



๕)อ.ธนู  ท.  ของขา้ศึก  ท.  บนสะพาน.
...............................................................................................
๖)อ.หนวด  ท.  ของแมว  ท.  บนตน้ไม.้
...............................................................................................
๗)อ.ดวงตา  ท.  ของสตัวเ์ลี้ยง  ท.  ใกลต้น้มะรุม.
...............................................................................................
๘)อ.อาย ุ ท.  ของสตัว ์ ท.  ในอดีต.
...............................................................................................




