
บทที่ ๑๘
แจก อ ุการนัตใ์นอติถลีงิค ์



อ ุการนัต ์ในอติถลีงิค ์
เมื่อลงวภิตัตนิามแลว้มีการเปลี่ยนแปลงดงันี้



วภิตัติ เอกวจนะ พหวุจนะ
ป. อ+ุสิ =อุ อ+ุโย =อโุย, อู
ท.ุ อ+ุอํ =อุ อ+ุโย =อโุย, อู
ต. อ+ุนา =อยุา อ+ุหิ =อหู,ิ อภูิ
จต.ุ อ+ุส =อยุา อ+ุนํ =อนูํ
ปญ. อ+ุสฺมา =อยุา อ+ุหิ =อหู,ิ อภูิ
ฉ. อ+ุส =อยุา อ+ุนํ =อนูํ
ส. อ+ุสฺมึ =อยุา, อยุํ อ+ุสุ =อสูุ
อา. อ+ุสิ =อุ อ+ุโย =อโุย, อู



ลาํดบั เอกวจนะ พหวุจนะ คาํแปลอายตนิบาต
ป. รชฺชุ รชฺชุโย, รชฺชู อ. (อนัวา่) / อ.____ท. (ทัง้หลาย)

ท.ุ รชฺชุ รชฺชุโย, รชฺชู ซึง่, สู่, ยงั, สิ้น, ตลอด, กะ, เฉพาะ

ต. รชฺชุยา รชฺชูห,ิ รชฺชูภิ ดว้ย, โดย, อนั, ตาม, เพราะ, มี

จต.ุ รชฺชุยา รชฺชูนํ แก่, เพือ่, ต่อ

ปญ. รชฺชุยา รชฺชูห,ิ รชฺชูภิ แต่, จาก, กวา่, เหตุ

ฉ. รชฺชุยา รชฺชูนํ แห่ง, ของ, เมือ่

ส. รชฺชุยา, รชฺชุยํ รชฺชูสุ ใน, ใกล,้ ที,่ ครัน้เมือ่, ในเพราะ

อา. รชฺชุ รชฺชุโย, รชฺชู แน่ะ, ดูก่อน, ขา้แต่



ลาํดบั พหวุจนะ วธิลีงวภิตัติ
ป. รชฺชุ ลง ส ิลบ สิ

ท.ุ รชฺชุ ลง อ ํแลว้แปลง อ ํเป็นนิคคหติ

ต. รชฺชุยา แปลง นา เป็น ยา

จต.ุ รชฺชุยา แปลง ส เป็น ยา

ปญ. รชฺชุยา แปลง สฺมา เป็น ยา

ฉ. รชฺชุยา แปลง ส เป็น ยา

ส. รชฺชุยา, รชฺชุยํ แปลง สฺม ึเป็น ยา, ยํ

อา. รชฺชุ ลง ส ิลบ สิ



ลาํดบั เอกวจนะ วธิลีงวภิตัติ
ป. รชฺชุโย, รชฺชู ลง โย, ลบ โย

ท.ุ รชฺชุโย, รชฺชู ลง โย, ลบ โย

ต. รชฺชูห,ิ รชฺชูภิ ทฆีะ อุ เป็น อู ลง ห ิคง ห,ิ แปลง ห ิเป็น ภิ

จต.ุ รชฺชูนํ ทฆีะ อุ เป็น อู ลง นํ คง นํ

ปญ. รชฺชูห,ิ รชฺชูภิ ทฆีะ อุ เป็น อู ลง ห ิคง ห,ิ แปลง ห ิเป็น ภิ

ฉ. รชฺชูนํ ทฆีะ อุ เป็น อู ลง นํ คง นํ

ส. รชฺชูสุ ทฆีะ อุ เป็น อู ลง ลง สุ คง สุ

อา. รชฺชุโย, รชฺชู ลง โย, ลบ โย



๑. โคปาลสฺส  รชฺชุ  วินสฺสติ. 

อ.เชือก ของนายโคบาล ยอมหายไป.

๒. โคปาลสฺส  รชฺชุโย  น  ปโหนฺติ.

อ.เชือก ท. ของนายโคบาล ยอมไมเพียงพอ.

๓. โคปาโล  นวํ  รชฺชุ  กีนาติ.

อ.นายโคบาล ยอมซื้อ ซึ่งเชือก อันใหม.

๔. โคปาโล  นวา  รชฺชุโย  คเวสติ.

อ.นายโคบาล ยอมแสดงหา ซึ่งเชือก ท. อันใหม.



๕. โคปาโล  รชฺชยุา  เธนุ  พนฺธต.ิ
อ.นายโคบาล ย่อมผูก ซึ่งแม่โคนม ดว้ยเชือก.

๖. โคปาเลน  รชฺชูห ิ เธนู  พนฺธยินฺต.ิ
อ.แม่โคนม ท. อนันายโคบาล ท. ย่อมผูก ดว้ยเชือก ท.

๗. หานิ  โคปาลสฺส  รชฺชยุา  อปุปฺชฺชต.ิ
อ.ความทรุดโทรม ย่อมเกดิขึ้น แกเ่ชือก ของนายโคบาล.

๘. โคปาโล  รชฺชูนํ  อตถฺาย  วาณิชสฺส  ธนํ  เทต.ิ
อ.นายโคบาล ย่อมให ้ซึ่งทรพัย ์แกพ่อ่คา้ เพือ่ประโยชน ์แกเ่ชือก ท.



๙. เธนุ  ปรุาณาย  รชฺชยุา  มจฺุจต.ิ
อ.แม่โคนม ย่อมหลดุ จากเชือก อนัเกา่.

๑๐. เธนู  ปรุาณาห ิ รชฺชูห ิ มจฺุจนฺต.ิ
 อ.แม่โคนม ท. ย่อมหลดุ จากเชือก ท. อนัเกา่.

๑๑. รชฺชยุา  วฏฏฺ ิ ฉิชฺชต.ิ
 อ.เกลยีว ของเชือก ย่อมขาด.

๑๒. รชฺชูนํ  โกฏโิย  ฉิชฺชนฺต.ิ
 อ.ปลาย ท. ของเชือก ท. ย่อมขาด.



๑๓. เธนุ  รชฺชยุ ํ พทธฺต.ิ
  อ.แม่โคนม ย่อมตดิ ที่เชือก. 

๑๔. เธนู  รชฺชูส ุ พทธฺนฺต.ิ
  อ.แม่โคนม ท. ย่อมตดิ ในเชือก ท.

๑๕. อาลปนะไมม่ใีช ้
  ............................................................................................

๑๖. อาลปนะไมม่ใีช ้
  ............................................................................................



๑.จงแปลประโยคต่อไปนี้เป็นภาษาบาลี

๑) อ.ปลาย  ของเชือก  ที่ขอ้เทา้  ของกนินร.ี
...............................................................................................
๒) อ.แหวน  ของหญงิสะใภ ้ ในมือ  ของแม่ยาย.
...............................................................................................
๓) อ.ฝูง  ของชา้งพลาย  ในกองทพั  ของเสนาบดี.
...............................................................................................
๔) อ.ปลาย  ของลูกศร  บนสน้เทา้  ของชา้งพงั.
...............................................................................................



๕) อ.ธาต ุ ท.  ในสรรีะ  ท.  ของแม่โคนม  ท.
...............................................................................................
๖) อ.คอก  ของชา้งพงั  ใกลโ้คน  ของตน้ประยงค.์
...............................................................................................
๗) อ.ลูกศร  ท.  ของนกัรบ  ท.  ในกองทพั.
...............................................................................................
๘) อ.ขา้วตม้  ท.  ในหมอ้  ของนางพราหมณี.
...............................................................................................




