
บทที่ ๑๗
แจก อ ีการนัตใ์นอติถลีงิค ์



อ ีการนัต ์ในอติถลีงิค ์
เมื่อลงวภิตัตนิามแลว้มีการเปลี่ยนแปลงดงันี้



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



ลาํดบั เอกวจนะ พหวุจนะ คาํแปลอายตนิบาต
ป. นารี นาริโย, นารี อ. (อนัวา่) / อ.____ท. (ทัง้หลาย)

ท.ุ นารึ นาริโย, นารี ซึง่, สู่, ยงั, สิ้น, ตลอด, กะ, เฉพาะ

ต. นาริยา นารีห,ิ นารีภิ ดว้ย, โดย, อนั, ตาม, เพราะ, มี

จต.ุ นาริยา นารีนํ แก่, เพือ่, ต่อ

ปญ. นาริยา นารีหิ แต่, จาก, กวา่, เหตุ

ฉ. นาริยา นารีนํ แห่ง, ของ, เมือ่

ส. นาริยา, นาริยํ นารีสุ ใน, ใกล,้ ที,่ ครัน้เมือ่, ในเพราะ

อา. นาริ นาริโย, นารี แน่ะ, ดูก่อน, ขา้แต่



ลาํดบั เอกวจนะ วธิลีงวภิตัติ
ป. นารี ลง ส ิลบ สิ

ท.ุ นารึ, นาริยํ รสัสะ อ ีเป็น อ,ิ แปลง อ ํเป็นนิคคหติ, เป็น ยํ

ต. นาริยา รสัสะ อ ีเป็น อ ิแปลง นา เป็น ยา

จต.ุ นาริยา รสัสะ อ ีเป็น อ ิแปลง ส เป็น ยา

ปญ. นาริยา รสัสะ อ ีเป็น อ ิแปลง สฺมา เป็น ยา

ฉ. นาริยา รสัสะ อ ีเป็น อ ิแปลง ส เป็น ยา

ส. นาริยา, นาริยํ รสัสะ อ ีเป็น อ ิแปลง สฺม ึเป็น ยา, ยํ

อา. นาริ รสัสะ อ ีเป็น อ ิลง ส ิลบ สิ



ลาํดบั พหวุจนะ วธิลีงวภิตัติ
ป. นาริโย, นารี รัสสะ อี เปน อิ ลง โย คง โย, ลบ โย

ท.ุ นาริโย, นารี รัสสะ อี เปน อิ ลง โย คง โย, ลบ โย

ต. นารีห,ิ นารีภิ ลง ห ิคง ห,ิ แปลง ห ิเป็น ภิ

จต.ุ นารีนํ ลง นํ คง นํ

ปญ. นารีห,ิ นารีภิ ลง ห ิคง ห,ิ แปลง ห ิเป็น ภิ

ฉ. นารีนํ ลง นํ คง นํ

ส. นารีสุ ลง สุ คง สุ

อา. นาริโย, นารี รัสสะ อี เปน อิ ลง โย คง โย, ลบ โย



๑. เอกจฺจา  นารี  ปลนฺธนํ  อิจฺฉติ.

อ.หญิง บางคน ยอมปรารถนา ซึ่งเครื่องประดับ 

๒. เอกจฺจา  นาริโย  ธมฺมํ  สุณนฺติ.

อ.หญิง ท. บางพวก ยอมฟง ซึ่งธรรม

๓. มาตา  วยปฺปตฺตํ  นารึ  โอวทติ.

อ.มารดา ยอมกลาวสอน ซึ่งหญิง ผูถึงแลวซึ่งวัย.

๔. ปณฺฑิตา  ธมฺมิกาโย  นาริโย  อภิตฺถุนนฺติ.

อ.บัณฑิต ท. ยอมชมเชย ซึ่งหญิง ท. ผูตั้งอยูในธรรม.



๕. นารยิา  ปิลนฺธนํ  อลงฺกรยิเต.
อ.เครื่องประดบั อนัหญงิ ย่อมประดบั.

๖. นารหี ิ เถโร  อปุฏฐฺยีเต.
อ.พระเถระ อนัหญงิ ท. ย่อมอปุฏัฐาก.

๗. ปิตา  นารยิา  ปิลนฺธนํ  เทต.ิ
อ.บดิา ย่อมให ้ซึ่งเครื่องประดบั แกห่ญงิ.

๘. เถโร  นารนีํ  ธมมฺ ํ เทเสต.ิ
อ.พระเถระ ย่อมแสดง ซึ่งธรรม แกห่ญงิ ท.



๙. โสโก  นารยิา  วคิจฺฉต.ิ
อ.ความโศก ย่อมออกไป จากหญงิ.

๑๐. กมุารกิาโย  นารหี ิ กมมฺฏฐฺานํ  อคุคฺณฺหนฺต.ิ
 อ.เด็กหญงิ ท. ย่อมเรยีน ซึ่งกรรมฐาน จากหญงิ ท.

๑๑. นารยิา  ปิลนฺธนํ  โสภต.ิ
 อ.เครื่องประดบั ของหญงิ ย่อมงาม.

๑๒. นารนีํ  กเิลสา  ขียนฺต.ิ
 อ.กเิลส ท. ของหญงิ ท. ย่อมสิ้นไป.



๑๓. มหาชโน  นารยิ ํ ปสทีต.ิ 
  อ.มหาชน ย่อมเลื่อมใส ในหญงิ.

๑๔. เตส ุ นารสี ุ เอกา  นาร ี โสตาปตตฺผิล ํปาปณุาต.ิ
  ในหญงิ ท. เหลา่นั้นหนา อ.หญงิ ผูห้นึ่ง ย่อมบรรล ุซึ่งโสดาปตัตผิล.

๑๕. โภต ิ นาร ิ สทา  โสตถฺ ี ตยุหฺ ํ ภวต.ุ
  แน่ะหญงิ ผูเ้จรญิ อ.ความสวสัดี จงมี แกท่่าน ในกาลทกุเมื่อ.

๑๖. โภนฺตโิย  นารโิย  ตมุเฺห  นิจฺจ ํ ธมมฺ ํ จรถ.
  แน่ะหญงิ ท. ผูเ้จรญิ อ.ท่าน ท. จงประพฤต ิซึ่งธรรม เนื่องนิตย.์



๑.จงแปลประโยคต่อไปนี้เป็นภาษาบาลี

๑) อ.เสยีง  ของแม่โค  ท.  ใกลบ้งึ  ในเมืองโกสมัพ.ี
...............................................................................................
๒) อ.นางลงิ  ท.  ที่โคน  ของตน้กลว้ย.
...............................................................................................
๓) อ.แม่กา  ท.  บนกิ่ง  ท.  ของตน้งิ้ว.
...............................................................................................
๔) อ.ยกัษิณี  ท.  ในสระโบกขรณี  ใกลเ้มืองโกสมัพ.ี
...............................................................................................



๕) อ.ไข่  ท.  ของแม่ไก ่ ในเรอืน  ของแม่บา้น.
...............................................................................................
๖) อ.คาํพดู  ของพระเถร ี ในเรอืน  ของเศรษฐนิี.
...............................................................................................
๗) อ.ความปีต ิ ของภกิษุณี  ท.  ในเมืองโกสมัพ.ี
...............................................................................................
๘) อ.เสยีง  ของแม่เนื้อ  ท.  ใกลแ้ม่นํ้า.
...............................................................................................




