
บทที่ ๑๔
แจก อ ูการนัตใ์นปงุลงิค ์



อ ูการนัต ์ในปงุลงิค ์
เมื่อลงวภิตัตนิามแลว้มีการเปลี่ยนแปลงดงันี้



วภิตัติ เอกวจนะ พหวุจนะ
ป. อ+ูสิ =อู อ+ูโย =อุโน, อู

ท.ุ อ+ูอํ =อุ อ+ูโย =อุโน, อู

ต. อ+ูนา =อุนา อ+ูหิ =อูห,ิ อูภิ

จต.ุ อ+ูส =อุสฺส, อุโน อ+ูนํ =อูนํ

ปญ. อ+ูสฺมา =อุสฺมา, อุมฺหา อ+ูหิ =อูห,ิ อูภิ

ฉ. อ+ูส =อุสฺส, อุโน อ+ูนํ =อูนํ

ส. อ+ูสฺมึ =อุสฺม,ึ อุมฺหิ อ+ูสุ =อูสุ

อา. อ+ูสิ =อุ อ+ูโย =อุโว, อู



ลาํดบั เอกวจนะ พหวุจนะ คาํแปลอายตนิบาต
ป. วิฺู วิฺุโน, วิฺู อ. (อนัวา่) / อ.____ท. (ทัง้หลาย)

ท.ุ วิฺุ วิฺุโน, วิฺู ซึง่, สู่, ยงั, สิ้น, ตลอด, กะ, เฉพาะ

ต. วิฺุนา วิฺูหิ, วิฺูภิ ดว้ย, โดย, อนั, ตาม, เพราะ, มี

จต.ุ วิฺุสฺส, วิฺุโน วิฺูนํ แก่, เพือ่, ต่อ

ปญ. วิฺุสฺมา, วิฺุมฺหา วิฺูหิ, วิฺูภิ แต่, จาก, กวา่, เหตุ

ฉ. วิฺุสฺส, วิฺุโน วิฺูนํ แห่ง, ของ, เมือ่

ส. วิฺุสฺมึ, วิฺุมฺหิ วิฺูสุ ใน, ใกล,้ ที,่ ครัน้เมือ่, ในเพราะ

อา. วิฺุ วิฺุโน, วิฺู แน่ะ, ดูก่อน, ขา้แต่



ลาํดบั เอกวจนะ วธิลีงวภิตัติ
ป. วิฺู ลง ส ิลบ สิ

ท.ุ วิฺุ แปลง อ ํเป็นนิคคหติ (ไม่ใช่ลง อ ํคง อ)ํ

ต. วิฺุนา รสัสะ อู เป็น อ ลง นา คง นา

จต.ุ วิฺุสฺส, วิฺุโน รสัสะ อู เป็น อุ แปลง ส เป็น สฺส, โน

ปญ. วิฺุสฺมา, วิฺุมฺหา ลง สฺมา คง สฺมา, แปลง สฺมา เป็น มฺหา

ฉ. วิฺุสฺส, วิฺุโน รสัสะ อู เป็น อุ แปลง ส เป็น สฺส, โน

ส. วิฺุสฺมึ, วิฺุมฺหิ ลง สฺม ึคง สฺม,ึ แปลง สฺม ึเป็น มฺหิ

อา. วิฺุ รสัสะ อู เป็น อุ ลง ส ิลบ สิ



ลาํดบั พหวุจนะ วธิลีงวภิตัติ
ป. วิฺุโน, วิฺู รัสสะ อู เปน อุ, แปลง โย เปน โน, ลบ โย

ท.ุ วิฺุโน, วิฺู “............................................................................”

ต. วิฺูหิ, วิฺูภิ ลง ห ิคง ห,ิ แปลง ห ิเป็น ภิ

จต.ุ วิฺูนํ ลง นํ คง นํ

ปญ. วิฺูหิ, วิฺูภิ ลง ห ิคง ห,ิ แปลง ห ิเป็น ภิ

ฉ. วิฺูนํ ลง นํ คง นํ

ส. วิฺูสุ ลง สุ คง สุ

อา. วิฺุโน, วิฺู รัสสะ อู เปน อุ, แปลง โย เปน โน, ลบ โย



๑. เอโก  วิฺู  กุมาเร  สงฺคณฺหาติ.

อ.ผูรูวิเศษ ผูหนึ่ง ยอมสงเคราะห ซึ่งเด็กชาย ท.

๒. วิฺุโน  ปาฐสาลายํ  สิสฺเส  อนุสาสนฺติ.

อ.ผูรูวิเศษ ท. ยอมสอน ซึ่งศิษย ท. ในโรงเรียน.

๓. สิสฺสา  ตํ  วิฺุ  ปสํสนฺติ.

อ.ศิษย ท. ยอมยกยอง ซึ่งผูรูวิเศษ นั้น.

๔. สิสฺสา  ปาฐสาลายํ  วิฺู  ปฺหํ  ปุจฺฉนฺติ.

อ.ศิษย ท. ยอมถาม ซึ่งปญหา กะผูรูวิเศษ ท. ในโรงเรียน.



๕. มาตาปิตโร  วญิฺญุนา  อุปฏฺฐยีนฺเต.

อ.มารดาและบดิา ท. อนัผูรูวิเศษ ยอมบํารุง.

๖. ปญฺโห  วญิฺญูห ิ วสิฺสชฺชิยเต.

อ.ปัญหา อนัผูรูวิเศษ ท. ยอมตอบ.

๗. กติฺตสิทฺโท  วญิฺญุสฺส  อุปปฺชฺชต.ิ

อ.ชื่อเสยีง ย่อมเกดิขึ้น แก่ผูรูวิเศษ.

๘. สสิฺสา  วญิฺญูนํ  ธนํ  เทนฺต.ิ

อ.ศิษย ์ท. ย่อมให ้ซึ่งทรพัย ์แก่ผูรูวิเศษ ท.



๙.  กุมารา  วญิฺญุสฺมา  ปูเว  คณฺหนฺต.ิ

 อ.เด็กชาย ท. ย่อมรบั ซึ่งขนม ท. จากผูรูวิเศษ.

๑๐. สสิฺสา  วญิฺญูห ิ วชิฺช ํ ลภนฺต.ิ

  อ.ศิษย ์ท. ย่อมได ้ซึ่งความรู ้จากผูรูวิเศษ ท.

๑๑. วญิฺญุสฺส  ปูวา  อตฺถิ.

  อ.ขนม ท. ของผูรูวิเศษ มีอยู

๑๒. สสิฺสา  วญิฺญูนํ  สาสนํ  สุณนฺต.ิ

  อ.ศิษย ์ท. ย่อมฟงั ซึ่งคาํสอน ของผูรูวิเศษ



๑๓. กุมารา  วญิฺญุสฺม ึ ปสทีนฺต.ิ 

  อ.เด็กชาย ท. ย่อมเลือ่มใน ในผูรูวิเศษ.

๑๔. วญิฺญูสุ  อนุสาสมาเนสุ,  สสิฺสา  สุณนฺต.ิ

  ครัน้เมือ่ผูรู้ว้เิศษ ส ัง่สอนอยู่, อ.ศิษย ์ท. ย่อมฟงั.

๑๕. โภ  วญิฺญุ  ตฺว ํ ปูเว  เทห.ิ

  ขา้แต่ผูรู้ว้เิศษ ผูเ้จริญ อ.ท่าน จงให ้ซึ่งขนม ท.

๑๖. โภนฺตา  วญิฺญู  สสิฺเส  อนุสาสถ.

  ขา้แต่ผูรู้ว้เิศษ ท. ผูเ้จริญ อ.ท่าน ท. จงส ัง่สอน ซึ่งศิษย ์ท.



๑.จงแปลประโยคต่อไปนี้เป็นภาษาบาลี

๑) อ.ผูรู้ธ้รรม  ในศาสนา  ของพระผูเ้ป็นยิ่ง.
...............................................................................................
๒) อ.ขา้วสวย  ท.  ในภาชนะ  ของผูรู้ป้ระมาณ.
...............................................................................................
๓) อ.ความสขุ  ในจติ  ของพระสพัพญัญู.
...............................................................................................
๔) อ.ความเลื่อมใส  ในธรรม  ของผูรู้.้
...............................................................................................



๕) อ.ความเลื่อมใส  ในคาํสอน  ของคนกตญัญู 
...............................................................................................
๖) อ.เด็กชาย  ท.  ในบา้น  ของผูรู้ธ้รรม.
...............................................................................................
๗) อ.กจิ  ท.  ในนา  ของผูรู้ก้าล.
...............................................................................................
๘) อ.หมู่  ของพระสาวก  ท.  ของพระเวสสภพูทุธเจา้.
...............................................................................................




