
กตปิยศพัท ์บทที่ ๓
แจก ราช (พระราชา)ในปงุลงิค ์



วภิตัติ เอกวจนะ พหวุจนะ
ป. ราช+สิ =อา ราช+โย =อาโน
ท.ุ ราช+อํ =อานํ ราช+โย =อาโน
ต. ราช+นา =-ญา (ลบ ช ซอ้น ญ)ฺ ราช+หิ =อหู,ิ อภูิ
จต.ุ ราช+ส =-โญ (ลบ ช), อโิน ราช+นํ =-ญ ํ(ลบ ช ซอ้น ญ)ฺ, อนูํ
ปญ. ราช+สฺมา =-ญา (ลบ ช ซอ้น ญ)ฺ ราช+หิ =อหู,ิ อภูิ
ฉ. ราช+ส =-โญ (ลบ ช), อโิน ราช+นํ =-ญ ํ(ลบ ช ซอ้น ญ)ฺ, อนูํ
ส. ราช+สฺมึ =-เญ (ลบ ช, ซอ้น ญ)ฺ, อนิิ ราช+สุ =อสูุ
อา. ราช+สิ =อ ราช+โย =อาโน



ลาํดบั เอกวจนะ พหวุจนะ คาํแปลอายตนิบาต
ป. ราชา ราชาโน อ. (อนัวา่) / อ.____ท. (ทัง้หลาย)

ท.ุ ราชานํ ราชาโน ซึง่, สู่, ยงั, สิ้น, ตลอด, กะ, เฉพาะ

ต. รฺญา ราชูหิ, ราชูภิ ดว้ย, โดย, อนั, ตาม, เพราะ, มี

จต.ุ รฺโญ, ราชิโน รฺญํ, ราชูนํ แก่, เพือ่, ต่อ

ปญ. รฺญา ราชูหิ, ราชูภิ แต่, จาก, กวา่, เหตุ

ฉ. รฺโญ, ราชิโน รฺญํ, ราชูนํ แห่ง, ของ, เมือ่

ส. รฺเญ, ราชินิ ราชูสุ ใน, ใกล,้ ที,่ ครัน้เมือ่, ในเพราะ

อา. ราช ราชาโน แน่ะ, ดูก่อน, ขา้แต่



ลาํดบั เอกวจนะ วธิลีงวภิตัติ
ป. ราชา แปลง ส ิเป็น อา

ท.ุ ราชานํ แปลง อ ํเป็น อานํ

ต. รฺญา แปลง ราช กบั นา เป็น รญฺญา (แปลงรวมกนั)

จต.ุ รฺโญ, ราชิโน แปลง ราช กบั ส เป็น รญฺโญ, ราชิโน

ปญ. รฺญา แปลง ราช กบั นา เป็น รญฺญา (แปลงรวมกนั)

ฉ. รฺโญ, ราชิโน แปลง ราช กบั ส เป็น รญฺโญ, ราชิโน

ส. รฺเญ, ราชินิ แปลง ราช กบั สฺม ึเป็น รญฺเญ, ราชินิ

อา. ราช ลง ส ิลบ สิ



ลาํดบั พหวุจนะ วธิลีงวภิตัติ
ป. ราชาโน แปลง โย เปน อาโน

ท.ุ ราชาโน “..................................”

ต. ราชูหิ, ราชูภิ แปลง อ เป็น อุ ทฆีะ อุ เป็น อู ลง ห ิคง ห,ิ ห ิเป็น ภิ

จต.ุ รฺญํ, ราชูนํ แปลง ราช กบั นํ เป็น รญฺญ,ํ แปลง อ เป็น อุ แลว้ทฆีะ

ปญ. ราชหูิ, ราชูภิ แปลง อ เป็น อุ ทฆีะ อุ เป็น อู ลง ห ิคง ห,ิ ห ิเป็น ภิ

ฉ. รฺญํ, ราชูนํ แปลง ราช กบั นํ เป็น รญฺญ,ํ แปลง อ เป็น อุ แลว้ทฆีะ

ส. ราชูสุ แปลง อ เป็น อุ แลว้ทฆีะ อุ เป็น อู ลง สุ คง สุ

อา. ราชาโน แปลง โย เปน อาโน



ตัวอยางประโยคภาษาบาลี ราช (พระราชา)

๑. ราชา  ธมฺมํ  สุณาติ.

อ.พระราชา ยอมฟง ซึ่งธรรม.

๒. สพฺเพ  ราชาโน  จกฺกวตฺตึ  มาเนนฺติ.

อ.พระราชา ท. ทั้งปวง ยอมนับถือ ซึ่งพระเจาจักรพรรดิ.

๓. ชนา  ธมฺมิกํ  ราชานํ  มาเนนฺติ.

อ.ชน ท. ยอมนับถือ ซึ่งพระราชา ผูตั้งอยูในธรรม.

๔. อรโย  ราชาโน  คณฺหนฺติ.

อ.ขาศึก ท. ยอมจับ ซึ่งพระราชา ท.



๕. ราชินี  รญญฺา  สทธฺ ึ อยุยฺานํ  คจฺฉต.ิ
อ.พระราชินี ย่อมเสด็จไป สูอ่ทุยาน กบั ดว้ยพระราชา. 

๖. โจรา  ราชูห ิ สทธฺ ึ ยชฺุฌนฺต.ิ
อ.โจร ท. ย่อมรบ กบั ดว้ยพระราชา ท.

๗. ยโส  ธมมฺิกสฺส  รญโฺญ  วฑฒฺต.ิ
อ.ยศ ย่อมเจรญิ แกพ่ระราชา ผูต้ ัง้อยู่ในธรรม.

๘. เสฏฐฺ ี ราชูนํ  ปณฺณากาเร  เทต.ิ
อ.เศรษฐ ีย่อมถวาย ซึ่งเครื่องบรรณาการ ท. แกพ่ระราชา ท.



๙. อมจฺจา  รญญฺา  ธนํ  คณฺหาต.ิ
อ.อาํมาตย ์ท. ย่อมรบั ซึ่งทรพัย ์จากพระราชา.

๑๐. เอกทา  ภย ํ ราชูห ิ ชายต.ิ 
ในกาลบางคราว อ.ภยั ย่อมเกดิ จากพระราชา ท.

๑๑. รญโฺญ  ปตุโฺต  นครสฺมา  นกขฺมต.ิ
อ.บตุร ของพระราชา ย่อมออกไป จากเมือง.

๑๒. ราชูนํ  เตโช  อตตฺโน  อตตฺโน  รฏเฺฐ  ปวตตฺต.ิ
อ.เดช ของพระราชา ท. ย่อมเป็นไป ในประเทศ ของตน ๆ .



๑๓. รญเฺญ  อยุยฺานํ  คจฺฉนฺเต,  วสฺส ํ วสฺสต.ิ
  คร ัน้เมื่อพระราชา เสด็จไปอยู่ สูอ่ทุยาน, อ.ฝน ย่อมตก.

๑๔. ราชูส ุ ธมเฺม  น  ฐเิตส,ุ  ภยานิ  นคเร  อปุปฺชฺชนฺต.ิ
  คร ัน้เมื่อพระราชา ท. ไม่ต ัง้อยู่แลว้ ในธรรม, อ.ภยั ท. ย่อม
  เกดิขึ้น ในเมือง. 

๑๕. โภ  ราช  ตวฺ ํ เคห ํ นิวตตฺาห.ิ
  ขา้แต่พระราชา ผูเ้จรญิ อ.พระองค ์จงเสด็จกลบั.

๑๖. โภนฺตา  ราชาโน  ตมุเฺห  ธมเฺม  ปตฏิฐฺหถ.
  ขา้แต่พระราชา ท. ผูเ้จรญิ อ.พระองค ์ท. จงตัง้อยู่ ในธรรม.


