
บทที่ ๑๖
แจก อ ิการนัตใ์นอติถลีงิค ์



อ ิการนัต ์ในอติถลีงิค ์
เมื่อลงวภิตัตนิามแลว้มีการเปลี่ยนแปลงดงันี้



วภิตัติ เอกวจนะ พหวุจนะ
ป. อ+ิสิ =อิ อ+ิโย =อโิย, อี
ท.ุ อ+ิอํ =อึ อ+ิโย =อโิย, อี
ต. อ+ินา =อยิา อ+ิหิ =อหี,ิ อภีิ
จต.ุ อ+ิส =อยิา อ+ินํ =อนีํ
ปญ. อ+ิสฺมา =อยิา, ยา (ลบที่สดุศพัท)์ อ+ิหิ =อหี,ิ อภีิ
ฉ. อ+ิส =อยิา อ+ินํ =อนีํ
ส. อ+ิสฺมึ =อยิา, อยิ,ํ ย ํ(ลบที่สดุศพัท)์ อ+ิสุ =อสีุ
อา. อ+ิสิ =อิ อ+ิโย =อโิย, อี



ลาํดบั เอกวจนะ พหวุจนะ คาํแปลอายตนิบาต
ป. รตฺติ รตฺตโิย, รตฺตี อ. (อนัวา่) / อ.____ท. (ทัง้หลาย)

ท.ุ รตฺตึ รตฺตโิย, รตฺตี ซึง่, สู่, ยงั, สิ้น, ตลอด, กะ, เฉพาะ

ต. รตฺตยิา รตฺตหี,ิ รตฺตภีิ ดว้ย, โดย, อนั, ตาม, เพราะ, มี

จต.ุ รตฺตยิา รตฺตนีํ แก่, เพือ่, ต่อ

ปญ. รตฺตยิา, รตฺยา รตฺตหี,ิ รตฺตภีิ แต่, จาก, กวา่, เหตุ

ฉ. รตฺตยิา รตฺตนีํ แห่ง, ของ, เมือ่

ส. รตฺตยิา, รตฺตยิ,ํ รตฺยํ รตฺตสีุ ใน, ใกล,้ ที,่ ครัน้เมือ่, ในเพราะ

อา. รตฺติ รตฺตโิย, รตฺตี แน่ะ, ดูก่อน, ขา้แต่



ลาํดบั เอกวจนะ วธิลีงวภิตัติ
ป. รตฺติ ลง ส ิลบ สิ

ท.ุ รตฺตึ แปลง อ ํเป็นนิคคหติ

ต. รตฺตยิา แปลง นา เป็น ยา

จต.ุ รตฺตยิา แปลง ส เป็น ยา

ปญ. รตฺตยิา, รตฺยา แปลง สฺมา เป็น ยา, ลบที่สุดศพัท ์

ฉ. รตฺตยิา แปลง ส เป็น ยา

ส. รตฺตยิา, รตฺตยิ,ํ รตฺยํ แปลง สฺม ึเป็น ยา, ย,ํ ลบที่สุดศพัท ์

อา. รตฺติ ลง ส ิลบ สิ



ลาํดบั พหวุจนะ วธิลีงวภิตัติ
ป. รตฺตโิย, รตฺตี ลง โย คง โย, ลบ โย

ท.ุ รตฺตโิย, รตฺตี “.................................”

ต. รตฺตหี,ิ รตฺตภีิ ลง ห ิคง ห,ิ แปลง ห ิเป็น ภิ

จต.ุ รตฺตนีํ ลง นํ คง นํ

ปญ. รตฺตหี,ิ รตฺตภีิ ลง ห ิคง ห,ิ แปลง ห ิเป็น ภิ

ฉ. รตฺตนีํ ลง นํ คง นํ

ส. รตฺตสีุ ลง สุ คง สุ

อา. รตฺตโิย, รตฺตี ลง โย คง โย, ลบ โย



ตัวอยางประโยคภาษาบาลี (รตฺติ-ราตรี)

๑. ชาครนฺตสฺส  ปุคฺคลสฺส  รตฺติ  อติวิย  ทีฆา  โหติ.

อ.ราตรี ของบุคคล ผูตื่นอยู เปนเวลายาวนาน เกินเปรียบ ยอมเปน.

๒. ชาครนฺตสฺส  ปุคฺคลสฺส  รตฺติโย  อติทีฆา  โหนฺติ.

อ.ราตรี ท. ของบุคคล ผูตื่นอยู เปนเวลายาวนานยิ่ง ยอมเปน.

๓. อุตฺราสี  ปุคฺคโล  รตฺตึ  ชาคโรติ.

อ.บุคคล ผูสะดุง ยอมตื่น ตลอดราตรี.

๔. ปาปการี  ปุคฺคโล  รตฺติโย  น  นิทฺทายติ.

อ.บุคคล ผูกระทําซึ่งบาป ยอมไมหลับ ตลอดราตรี ท.



๕.  อนฺธกาโร  รตตฺยิา  สทธฺ ึ อปุปฺชฺชต.ิ 
อ.ความมืด ย่อมเกดิขึ้น กบั ดว้ยราตร.ี

๖.  อนฺธกาโร  รตตฺหี ิ สทธฺ ึ อปุปฺชฺชต.ิ
อ.ความมืด ย่อมเกดิขึ้น กบั ดว้ยราตร ีท.

๗.  จนฺโทภาโส  รตตฺยิา  โสภณํ  นิยยฺาเทต.ิ
 อ.แสงแหง่พระจนัทร ์ย่อมมอบให ้ซึ่งความงาม แกร่าตร.ี

๘.  จนฺโทภาโส  รตตฺนีํ  โสภณํ  นิยยฺาเทต.ิ
 อ.แสงแหง่พระจนัทร ์ย่อมมอบให ้ซึ่งความงาม แกร่าตร ีท.



๙.  สรุโิย  รตตฺยิา  วคิจฺฉต.ิ
 อ.ดวงอาทติย ์ย่อมหายไป จากราตร.ี

๑๐. สรุโิย  รตตฺหี ิ วคิจฺฉต.ิ
 อ.ดวงอาทติย ์ย่อมหายไป จากราตร ีท.

๑๑. พทุโฺธ  รตตฺยิา  ปจฺฉิมยาเม  อาสวกขฺยญาณํ  พชฺุฌต.ิ
 อ.พระพทุธเจา้ ย่อมตรสัรู ้ซึ่งอาสวกัขยญาณ ในปจัฉิมยาม แหง่ราตร.ี

๑๒. ทวนิฺนํ  รตตฺนีํ  ฉ  ยามา  อตถฺ.ิ
 อ.ยาม ท. ๖ แหง่ราตร ีท. มีอยู่



๑๓. จนฺโท  รตตฺยิ ํ วภิายต.ิ
  อ.พระจนัทร ์ย่อมสอ่งสว่าง ในราตร.ี

๑๔. จนฺโท  รตตฺสี ุ วภิายต.ิ
  อ.พระจนัทร ์ย่อมสอ่งสว่าง ในราตร ีท.

๑๕. โภต ิ รตตฺ ิ ตวฺ ํ ทฆีรตตฺ ํ โสภส.ิ (ภาษากว)ี
  แน่ะราตร ีผูเ้จรญิ อ.ท่าน ย่อมงาม ตลอดราตรนีาน.

๑๖. โภนฺตโิย  รตตฺโิย  ตมุเฺห  สพฺพรตตฺ ึ โสภถ.
  แน่ะราตร ีท. ผูเ้จรญิ อ.ท่าน ท. ย่อมงาม ตลอดราตรที ัง้ปวง.



๑.จงแปลประโยคต่อไปนี้เป็นภาษาบาลี

๑) อ.แหวน  ท.  ที่นิ้วมือ  ท.  ของหญงิสาว.
...............................................................................................
๒) อ.ปลาย  ของผา้ม่าน  ใกลเ้พดาน.
...............................................................................................
๓) อ.นํ้าฝน  ท.  บนแผ่นดิน  ใกลร้ ัว้.
...............................................................................................
๔) อ.สะเกด็ไม ้ ในลาํราง  ใกลด้ง.
...............................................................................................



๕) อ.สายฟ้า  บนทอ้งฟ้า  ในเวลาราตร.ี
...............................................................................................
๖) อ.เสน้ดา้ย  ท.  ที่ปลาย  ของผา้สงัฆาฏ.ิ
...............................................................................................
๗) อ.หมอ้ขา้ว  ของหญงิสาว  ในเรอืน.
...............................................................................................
๘) อ.นํ้าฝน  ท.  บนผิว  ของหญงิสาว.
...............................................................................................




