
บทที่ ๑๓
แจก อ ีการนัตใ์นปงุลงิค ์



อ ีการนัต ์ในปงุลงิค ์
เมื่อลงวภิตัตนิามแลว้มีการเปลี่ยนแปลงดงันี้



วภิตัติ เอกวจนะ พหวุจนะ
ป. อ+ีสิ =อี อ+ีโย =อโิน, อี

ท.ุ อ+ีอํ =อึ อ+ีโย =อโิน, อี

ต. อ+ีนา =อนิา อ+ีหิ =อหี,ิ อภีิ

จต.ุ อ+ีส =อสิฺส, อโิน อ+ีนํ =อนีํ

ปญ. อ+ีสฺมา =อสิฺมา, อมิฺหา อ+ีหิ =อหี,ิ อภีิ

ฉ. อ+ีส =อสิฺส, อโิน อ+ีนํ =อนีํ

ส. อ+ีสฺมึ =อสิฺม,ึ อมิฺหิ อ+ีสุ =อสีุ

อา. อ+ีสิ =อิ อ+ีโย =อโิน, อี



ลาํดบั เอกวจนะ พหวุจนะ คาํแปลอายตนิบาต
ป. เสฏฐี เสฏฐิโน, เสฏฐี อ. (อนัวา่) / อ.____ท. (ทัง้หลาย)

ท.ุ เสฏฐึ เสฏฐิโน, เสฏฐี ซึง่, สู่, ยงั, สิ้น, ตลอด, กะ, เฉพาะ

ต. เสฏฐินา เสฏฐีหิ, เสฏฐีภิ ดว้ย, โดย, อนั, ตาม, เพราะ, มี

จต.ุ เสฏฐิสฺส, เสฏฐิโน เสฏฐีนํ แก่, เพือ่, ต่อ

ปญ. เสฏฐิสฺมา, เสฏฐิมฺหา เสฏฐีหิ, เสฏฐีภิ แต่, จาก, กวา่, เหตุ

ฉ. เสฏฐิสฺส, เสฏฐิโน เสฏฐีนํ แห่ง, ของ, เมือ่

ส. เสฏฐิสฺมึ, เสฏฐิมฺหิ เสฏฐีสุ ใน, ใกล,้ ที,่ ครัน้เมือ่, ในเพราะ

อา. เสฏฐิ เสฏฐิโน, เสฏฐี แน่ะ, ดูก่อน, ขา้แต่



ลาํดบั เอกวจนะ วธิลีงวภิตัติ
ป. เสฏฐี ลบ สิ

ท.ุ เสฏฐึ, เสฏฐินํ แปลง อ ํเป็นนิคคหติ, นํ, ทาํรสัสะ

ต. เสฏฐินา ทาํรสัสะ ลง นา คง นา

จต.ุ เสฏฐิสฺส, เสฏฐิโน รสัสะ อ ีเป็น อ ิแปลง ส เป็น สฺส, โน

ปญ. เสฏฐิสฺมา, เสฏฐิมฺหา ลง สฺมา คง สฺมา, แปลง สฺมา เป็น มฺหา

ฉ. เสฏฐิสฺส, เสฏฐิโน รสัสะ อ ีเป็น อ ิแปลง ส เป็น สฺส, โน

ส. เสฏฐิสฺมึ, เสฏฐิมฺหิ ลง สฺม ึคง สฺม,ึ แปลง สฺม ึเป็น มฺหิ

อา. เสฏฐิ รสัสะ อ ีเป็น อ ิลง ส ิลบ สิ



ลาํดบั พหวุจนะ วธิลีงวภิตัติ
ป. เสฏฐิโน, เสฏฐี รัสสะ อี เปน อิ แปลง โย เปน โน, ลบ โย

ท.ุ เสฏฐิโน, เสฏฐี “............................................................................”

ต. เสฏฐีหิ, เสฏฐีภิ ลง ห ิคง ห,ิ แปลง ห ิเป็น ภิ

จต.ุ เสฏฐีนํ ลง นํ คง นํ

ปญ. เสฏฐีหิ, เสฏฐีภิ ลง ห ิคง ห,ิ แปลง ห ิเป็น ภิ

ฉ. เสฏฐีนํ ลง นํ คง นํ

ส. เสฏฐีสุ ลง สุ คง สุ

อา. เสฏฐิโน, เสฏฐี รัสสะ อี เปน อิ แปลง โย เปน โน, ลบ โย



๑. เอโก  เสฏฐี  เทวสิกํ  ปฺุญํ  จินาติ. 

อ.เศรษฐี ผูหนึ่ง ยอมสั่งสม ซึ่งบุญ ทุกๆ วัน

๒. สพฺเพ  เสฏฐิโน  ธนํ  ปริเยสนฺติ.

อ.เศรษฐี ท. ทั้งปวง ยอมแสวงหา ซึ่งทรัพย.

๓. กุมารา  มหาสุวณฺณํ  นาม  เสฏฐึ  วนฺทนฺติ.

อ.เด็กชาย ท. ยอมไหว ซึ่งเศรษฐี ชื่อวา มหาสุวรรณ.

๔. อเถกทิวสํ  พุทฺโธ  เสฏฐิโน  อนุสาสติ.

ครั้งนั้น ในวันหนึ่ง อ.พระพุทธเจา ยอมสอน ซึ่งเศรษฐี ท.



๕. ฆเร  กมุารานํ  เสฏฐฺนิา  ธนํ  ทยีเต. 
อ.ทรพัย ์อนัเศรษฐ ีย่อมให ้แกเ่ด็กชาย ท. ในเรอืน.

๖. เสฏฐฺหี ิ ธนํ  จยีเต.
อ.ทรพัย ์อนัเศรษฐ ีท. ย่อมสะสม.

๗. อาย ุ จ  วณฺโณ  จ  สขุํ  จ  พล ํ จ  เสฏฐฺสิฺส  วฑฒฺนฺต.ิ
อ.อายุ ดว้ย อ.วรรณะ ดว้ย อ.ความสุข ดว้ย อ.กําลงั ดว้ย 
ย่อมเจรญิ แกเ่ศรษฐ.ี (จ ศพัทแ์ปลโดยอรรถว่า และ)

๘. ธนานิ  เสฏฐฺนีํ  อปุปฺชฺชนฺต.ิ
อ.ทรพัย ์ท. ย่อมเกดิขึ้น แกเ่ศรษฐ ีท.



๙.  พทุโฺธ  เสฏฐฺสิฺมา  ปิณฺฑปาต ํ คณฺหาต.ิ
 อ.พระพทุธเจา้ ย่อมรบั ซึ่งบณิฑบาต จากเศรษฐ.ี

๑๐. ภกิขฺู  เสฏฐฺหี ิ ภตตฺานิ  คณฺหนฺต.ิ
  อ.ภกิษุ ท. ย่อมรบั ซึ่งภตัตาหาร ท. จากเศรษฐ ีท.

๑๑. เสฏฐฺสิฺส  ธนํ  น  ขียต.ิ
  อ.ทรพัย ์ของเศรษฐ ีย่อมไม่สิ้นไป.

๑๒. เอกทา  เสฏฐฺนีํ  ธนํ  ขียต.ิ
  ในกาลบางคราว อ.ทรพัย ์ของเศรษฐ ีท. ย่อมสิ้นไป.



๑๓. กมุารา  เสฏฐฺสิฺมึ  ปสทีนฺต.ิ 
  อ.เด็กชาย ท. ย่อมเลอืมใส ในเศรษฐ.ี

๑๔. เสฏฐฺสี ุ ทานํ  ททมาเนส,ุ  มจฺเฉร ํ ขียต.ิ
  คร ัน้เมื่อเศรษฐ ีท. ถวายอยู่ ซึ่งทาน, อ.ความตระหนี่ ย่อมสิ้นไป.

๑๕. ภกิขฺู  อาหสํ ุ “โภ  เสฏฐฺ ิ สทา  โสตถฺ ี ภวต ุ เตต.ิ
  อ.ภกิษุ ท. กลา่วแลว้ ว่า “ดูกอ่นเศรษฐ ีผูเ้จรญิ อ.ความสวสัดี    
  จงมี แกท่่าน ดงันี้. (อติ ิศพัท ์แปลว่า ว่า.....ดงันี้)

๑๖. โภนฺตา  เสฏฐฺ ี ตมุหฺาก ํ สงฺกปปฺา  สมิชฺฌนฺต.ุ
  ดูกอ่นเศรษฐ ีท. ผูเ้จรญิ อ.ความดาํร ิท. ของท่าน ท. จงสาํเรจ็.



๑.จงแปลประโยคต่อไปนี้เป็นภาษาบาลี

๑) อ.ชา้ง  ในพระราชวงั  ของพระเจา้จกัรพรรดิ.
...............................................................................................
๒) อ.นกยูง  ท.  ในมือ  ของคนลกัทรพัย.์
...............................................................................................
๓) อ.แผล  บนเข่า  ของคนเป็นโรคเรื้อน.
...............................................................................................
๔) อ.หนงัสอื  ท.  บนเตยีง  ของคนมีปญัญา.
...............................................................................................



๕) อ.คนทาํงาน  ในบา้น  ของเจา้นาย.
...............................................................................................
๖) อ.ขา้วสาร  ท.  ในกระบงุ  ท.  ของคนมีโภคะ.
...............................................................................................
๗) อ.คนประพฤตธิรรม  ที่ตน้โพธิ์  ในป่า.
...............................................................................................
๘) อ.ชา้ง  ท.  ในบา้น  ของคนมียศ.
...............................................................................................




