
บทที่ ๑๙
แจก อ ูการนัตใ์นอติถลีงิค ์



อ ูการนัต ์ในอติถลีงิค ์
เมื่อลงวภิตัตนิามแลว้มีการเปลี่ยนแปลงดงันี้



วภิตัติ เอกวจนะ พหวุจนะ
ป. อ+ูสิ =อู 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. วธู วธุโย, วธู อ. (อนัวา่) / อ.____ท. (ทัง้หลาย)

ทุ. วธุ วธุโย, วธู ซึง่, สู่, ยงั, สิ้น, ตลอด, กะ, เฉพาะ

ต. วธุยา วธูห,ิ วธูภิ ดว้ย, โดย, อนั, ตาม, เพราะ, มี

จต.ุ วธุยา วธูนํ แก่, เพือ่, ต่อ

ปญ. วธุยา วธูห,ิ วธูภิ แต่, จาก, กวา่, เหตุ

ฉ. วธุยา วธูนํ แห่ง, ของ, เมือ่

ส. วธุยา, วธุยํ วธูสุ ใน, ใกล,้ ที,่ ครัน้เมือ่, ในเพราะ

อา. วธุ วธุโย, วธู แน่ะ, ดูก่อน, ขา้แต่



ลาํดบั เอกวจนะ วธิลีงวภิตัติ
ป. วธู ลง ส ิลบ สิ

ท.ุ วธุ ลง อ ํแปลง อ ํเป็นนิคคหติ (งฺ)

ต. วธุยา รสัสะ อู เป็น อุ แปลง นา เป็น ยา

จต.ุ วธุยา รสัสะ อู เป็น อุ แปลง ส เป็น ยา

ปญ. วธุยา รสัสะ อู เป็น อุ แปลง สฺมา เป็น ยา

ฉ. วธุยา รสัสะ อู เป็น อุ แปลง ส เป็น ยา

ส. วธุยา, วธุยํ รสัสะ อู เป็น อุ แปลง สฺม ึเป็น ยา, ยํ

อา. วธุ รสัสะ อู เป็น อุ ลง ส ิลบ สิ



ลาํดบั พหวุจนะ วธิลีงวภิตัติ
ป. วธุโย, วธู รสัสะ อู เป็น อุ ลง โย คง โย, ลบ โย

ท.ุ วธุโย, วธู รสัสะ อู เป็น อุ ลง โย คง โย, ลบ โย

ต. วธูห,ิ วธูภิ ลง ห ิคง ห ิแปลง ห ิเป็น ภิ

จต.ุ วธูนํ ลง นํ คง นํ

ปญ. วธูห,ิ วธูภิ ลง ห ิคง ห ิแปลง ห ิเป็น ภิ

ฉ. วธูนํ ลง นํ คง นํ

ส. วธูสุ ลง สุ คง สุ

อา. วธุโย, วธู รสัสะ อู เป็น อุ ลง โย คง โย, ลบ โย



๑. อภิรูปา  วธู  ปุปฺผานิ  โรเปติ. 

อ.หญิงสาว ผูมีรูปงาม ยอมปลูก ซึ่งดอกไม ท.

๒. วธุโย  อาวาเส  เจติยํ  มาเปนฺติ.

อ.หญิงสาว ท. ยอมสราง ซึ่งเจดีย ในวัด.

๓. กุมารี  วธุ  ปุปฺผานิ  ยาจนฺติ.

อ.เด็กหญิง ท. ยอมขอ ซึ่งดอกไม ท. กะหญิงสาว.

๔. ภิกฺขู  วธุโย  ปสํสนฺติ.

อ.ภิกษุ ท. ยอมยกยอง ซึ่งหญิงสาว ท.



๕. วธุยา  อาปเณ  ปปุผฺานิ  วกิกฺยีนฺเต.
อ.ดอกไม ้ท. อนัหญงิสาว ย่อมขาย ในตลาด.

๖. วธูห ิ เจตยิ ํ ภกิขฺูนํ  ทยีเต.
อ.เจดีย ์อนัหญงิสาว ท. ย่อมถวาย แกภ่กิษุ ท.

๗. วาณิโช  วธุยา  ธนํ  นิยยฺาเทต.ิ
อ.พอ่คา้ ย่อมมอบ ซึ่งทรพัย ์แกห่ญงิสาว.

๘. ปญุญฺ ํ วธูนํ  สขุํ  อาวหต.ิ
อ.บญุ ย่อมนํามา ซึ่งความสขุ แกห่ญงิสาว ท.



๙.  กลิมโถ  วธุยา  อปคจฺฉต.ิ
 อ.ความเหน็ดเหนื่อย ย่อมหายไป จากหญงิสาว.

๑๐. มจฺเฉร ํ วธูห ิ อปคจฺฉต.ิ
 อ.ความตระหนี่ ย่อมหายไป จากหญงิสาว ท.

๑๑. วธุยา  ปปุผฺานิ  ปปุผฺนฺต.ิ
 อ.ดอกไม ้ของหญงิสาว ย่อมแยม้บาน.

๑๒. วธูนํ  เจตยิ ํ สมิชฺฌต.ิ
 อ.เจดีย ์ของหญงิสาว ท. ย่อมสาํเรจ็.



๑๓. มหาชโน  วธุย ํ ปสทีต.ิ
  อ.มหาชน ย่อมเลื่อมใส ในหญงิสาว.

๑๔. วธูส ุ เจตยิ ํ ททมานาส,ุ  ภกิขฺู  อนุโมทนฺต.ิ
  คร ัน้เมื่อหญงิสาว ท. ถวายอยู่ ซึ่งเจดีย,์ อ.ภกิษุ ท. ย่อมอนุโมทนา.

๑๕. โภต ิ วธุ  ตวฺ ํ มยหฺ ํ ปปุผฺานิ  เทห.ิ
  แน่ะหญงิสาว ผูเ้จรญิ อ.เธอ จงให ้ซึ่งดอกไม ้ท. แกเ่รา.

๑๖. โภนฺตโิย  วธุโย  ตมุเฺห  ปญุญฺานิ  จนิาถ.
  แน่ะหญงิสาว ท. ผูเ้จรญิ อ.เธอ ท. จงส ัง่สม ซึ่งบญุ ท.



๑.จงแปลประโยคต่อไปนี้เป็นภาษาบาลี

๑) อ.ผล  ของตน้หวา้  ในกระเป๋า  ของหญงิสาว.
...............................................................................................
๒) อ.ตุก๊แก  ท.  บนกิ่ง  ของตน้หวา้.
...............................................................................................
๓) อ.นกัรบ  ท.  ของเสนบดี  ในกองทพั.
...............................................................................................
๔) อ.เถาวลัย ์ ท.  ที่กิ่ง  ท.  ของตน้ไทร.
...............................................................................................



๕) อ.มา้  ท.  ของอาํมาตย ์ ท.  ในเมืองอวนัต.ี
...............................................................................................
๖) อ.เงา  ของตน้หวา้  ท.  ในอทุยาน  ของเจา้ศากยะ  ท.
...............................................................................................
๗) อ.ความงาม  ของเจา้หญงิศากยะ  ท.  ในเมืองกบลิพสัดุ.์
...............................................................................................
๘) อ.พระราชินี  ของกษตัรยิ ์ ในเมืองสาวตัถ.ี
...............................................................................................




