
บทที่ ๑๕
แจก อา การนัตใ์นอติถลีงิค ์



อา การนัต ์ในอติถลีงิค ์
เมื่อลงวภิตัตนิามแลว้มีการเปลี่ยนแปลงดงันี้



วภิตัติ เอกวจนะ พหวุจนะ
ป. อา+สิ =อา อา+โย =อาโย, อา
ท.ุ อา+อํ =อํ อา+โย =อาโย, อา
ต. อา+นา =อาย อา+หิ =อาห,ิ อาภิ
จต.ุ อา+ส =อาย อา+นํ =อานํ
ปญ. อา+สฺมา =อาย อา+หิ =อาห,ิ อาภิ
ฉ. อา+ส =อาย อา+นํ =อานํ
ส. อา+สฺมึ =อาย, อายํ อา+สุ =อาสุ
อา. อา+สิ =เอ อา+โย =อาโย, อา



ลาํดบั เอกวจนะ พหวุจนะ คาํแปลอายตนิบาต
ป. กฺญา กฺญาโย, กฺญา อ. (อนัวา่) / อ.____ท. (ทัง้หลาย)

ท.ุ กฺญํ กฺญาโย, กฺญา ซึง่, สู่, ยงั, สิ้น, ตลอด, กะ, เฉพาะ

ต. กฺญาย กฺญาหิ, กฺญาภิ ดว้ย, โดย, อนั, ตาม, เพราะ, มี

จต.ุ กฺญาย กฺญานํ แก่, เพือ่, ต่อ

ปญ. กฺญาย กฺญาหิ, กฺญาภิ แต่, จาก, กวา่, เหตุ

ฉ. กฺญาย กฺญานํ แห่ง, ของ, เมือ่

ส. กฺญาย, กฺญายํ กฺญาสุ ใน, ใกล,้ ที,่ ครัน้เมือ่, ในเพราะ

อา. กฺเญ กฺญาโย, กฺญา แน่ะ, ดูก่อน, ขา้แต่



ลาํดบั เอกวจนะ วธิลีงวภิตัติ
ป. กฺญา ลง ส ิลบ สิ

ท.ุ กฺญํ ลง อ ํคง อํ

ต. กฺญาย แปลง นา เป็น ย

จต.ุ กฺญาย แปลง ส เป็น ย

ปญ. กฺญาย แปลง สฺมา เป็น ย

ฉ. กฺญาย แปลง ส เป็น ย

ส. กฺญาย, กฺญายํ แปลง สฺม ึเป็น ย, ยํ

อา. กฺเญ แปลง ส ิเป็น เอ



ลาํดบั พหวุจนะ วธิลีงวภิตัติ
ป. กฺญาโย, กฺญา ลง โย คง โย, ลบ โย

ท.ุ กฺญาโย, กฺญา “..................................”

ต. กฺญาหิ, กฺญาภิ ลง ห ิคง ห,ิ แปลง ห ิเป็น ภิ

จต.ุ กฺญานํ ลง นํ คง นํ

ปญ. กฺญาหิ, กฺญาภิ ลง ห ิคง ห,ิ แปลง ห ิเป็น ภิ

ฉ. กฺญานํ ลง นํ คง นํ

ส. กฺญาสุ ลง สุ คง สุ

อา. กฺญาโย, กฺญา “..................................”



ตัวอยางประโยคภาษาบาลี (กฺญา-นางสาวนอย)

๑. เอกา  กฺญา  มาลาโย  วุณาติ.

อ.นางสาวนอย ผูหนึ่ง ยอมรอย ซึ่งพวงมาลัย ท. 

๒. กฺญาโย  ปุปฺผานิ  อุจฺจินนฺติ.

อ.นางสาวนอย ท. ยอมเก็บ ซึ่งดอกไม ท.

๓. มหาชโน  กฺญํ  อภิตฺถุนาติ.

อ.มหาชน ยอมชมเชย ซึ่งนางสาวนอย.

๔. ปณฺฑิตา  กฺญาโย  ปสํสนฺติ.

อ.บัณฑิต ท. ยอมสรรเสริญ ซึ่งนางสาวนอย ท.



๕.  ตาห ิ มาลาห ิ กญญฺาย  เจตยิ ํ ปูชิยเต. 
อ.เจดีย ์อนันางสาวนอ้ย ย่อมบูชา ดว้ยพวงมาลยั ท. เหลา่นั้น.

๖.  กญญฺาห ิ ภกิขฺูนํ  ปปุผฺานิ  ทยีนฺเต.
อ.ดอกไม ้ท. อนันางสาวนอ้ย ท. ย่อมถวาย แกภ่กิษุ ท.

๗. ปีต ิ กญญฺาย  อปุปฺชฺชต.ิ
อ.ความปีต ิย่อมเกดิขึ้น แกน่างสาวนอ้ย.

๘. กญญฺานํ  ภกิขฺูห ิ อนุโมทนา  กรยิเต.
อ.การอนุโมทนา อนัภกิษุ ท. ย่อมกระทาํ แกน่างสาวนอ้ย ท.



๙. ทพฺุพลยฺ ํ กญญฺาย  อนฺตรธายต.ิ
อ.เหน็ดเหนื่อย ย่อมหายไป จากนางสาวนอ้ย.

๑๐. มจฺเฉร ํ กญญฺาห ิ อเปต.ิ
อ.ความตระหนี่ ย่อมหายไป จากนางสาวนอ้ย ท.

๑๑. กญญฺาย  มาลา  โสภนฺต.ิ
อ.พวงมาลยั ท. ของนางสาวนอ้ย ย่อมงาม.

๑๒. ภกิขฺู  กญญฺานํ  ปปุเฺผห ิ เจตยิ ํ ปูเชนฺต.ิ
อ.ภกิษุ ท. ย่อมบูชา ซึ่งพระเจดีย ์ดว้ยดอกไม ้ท. ของนางสาวนอ้ย ท.



๑๓. ปณฺฑติา  กญญฺาย ํ ปสทีนฺต.ิ 
  อ.บณัฑติ ท. ย่อมเลื่อมใส ในนางสาวนอ้ย.

๑๔. กญญฺาส ุ ปปุผฺานิ  อจฺุจนินฺตาส,ุ  สรุโิย  อฏฐฺงฺคจฺฉต.ิ
  คร ัน้เมื่อนางสาวนอ้ย ท. เกบ็อยู่ ซึ่งดอกไม ้ท., อ.ดวงอาทติย ์ย่อมตก

๑๕. โภต ิ กญเฺญ  สทา  โสตถฺ ี ภวต ุ เต.
  แน่ะนางสาวนอ้ย ผูเ้จรญิ อ.ความสวสัดี จงมี แกท่่าน ในกาลทกุเมื่อ.

๑๖. โภนฺตโิย  กญญฺาโย  ตมุเฺห  ปนุปปฺนุํ  ปปุผฺานิ  เทถ.
  แน่ะนางสาวนอ้ย ท. ผูเ้จรญิ อ.เธอ ท. จงให ้ซึ่งดอกไม ้ท. บ่อย ๆ .



๑.จงแปลประโยคต่อไปนี้เป็นภาษาบาลี

๑) อ.ความสทัธา  ของหญงิสาว  บนศาลา.
...............................................................................................
๒) อ.กิ่งไม ้ ท.  บนกอ้นหนิ  ท.  ใกลแ้ม่นํ้าคงคา.
...............................................................................................
๓) อ.สรุา  ในกระเป๋า  ของภรรยา.
...............................................................................................
๔) อ.การเยื้องกราย  ของภรรยา  ในเวลาเมา.
...............................................................................................



๕) อ.รศัมี  ของดวงดาว  ท.  ในทอ้งฟ้า.
...............................................................................................
๖) อ.เถาวลัย ์ บนตน้ประดู่  ใกลถ้ํ้า.
...............................................................................................
๗) อ.นํ้าลาย  ในปาก  ของชา้งพงั.
...............................................................................................
๘) อ.ความงว่ง  ของหญงิสาว  ในเวลาฟงัธรรม.
...............................................................................................




