
กตปิยศพัท ์บทที่ ๖
แจก อรหนฺต (พระอรหนัต)์ในปงุลงิค ์



วภิตัติ เอกวจนะ พหวุจนะ
ป. อรหนฺต+สิ =อรหา, อรหํ อรหนฺต+โย =อรหนฺตา, อรหนฺโต

ท.ุ อรหนฺต+อํ =อรหนฺตํ อรหนฺต+โย =อรหนฺเต, อรหนฺโต

ต. อรหนฺต+นา =อรหตา อรหนฺต+หิ =อรหนฺเตห,ิ อรหนฺเตภิ

จต.ุ อรหนฺต+ส =อรหโต อรหนฺต+นํ =อรหต,ํ อรหนฺตานํ

ปญ. อรหนฺต+สฺมา =อรหตา อรหนฺต+หิ =อรหนฺเตห,ิ อรหนฺเตภิ

ฉ. อรหนฺต+ส =อรหโต อรหนฺต+นํ =อรหต,ํ อรหนฺตานํ

ส. อรหนฺต+สฺมึ =อรหต,ิ อรหนฺเต อรหนฺต+สุ =อรหนฺเตสุ

อา. อรหนฺต+สิ =อรห, อรหา อรหนฺต+โย =อรหนฺตา, อรหนฺโต



ลาํดบั เอกวจนะ พหวุจนะ คาํแปลอายตนิบาต
ป. อรหา, อรหํ อรหนฺตา, อรหนฺโต อ. (อนัวา่) / อ.____ท. (ทัง้หลาย)

ท.ุ อรหนฺตํ อรหนฺเต, อรหนฺโต ซึง่, สู่, ยงั, สิ้น, ตลอด, กะ, เฉพาะ

ต. อรหตา อรหนฺเตห,ิ อรหนฺเตภิ ดว้ย, โดย, อนั, ตาม, เพราะ, มี

จต.ุ อรหโต อรหต,ํ อรหนฺตานํ แก่, เพือ่, ต่อ

ปญ. อรหตา อรหนฺเตห,ิ อรหนฺเตภิ แต่, จาก, กวา่, เหตุ

ฉ. อรหโต อรหต,ํ อรหนฺตานํ แห่ง, ของ, เมือ่

ส. อรหต,ิ อรหนฺเต อรหนฺเตสุ ใน, ใกล,้ ที,่ ครัน้เมือ่, ในเพราะ

อา. อรห, อรหา อรหนฺตา, อรหนฺโต แน่ะ, ดูก่อน, ขา้แต่



ลาํดบั เอกวจนะ วธิลีงวภิตัติ
ป. อรหา, อรหํ แปลง นฺต กบั ส ิเป็น อา, อ ํ(แปลงรวมกนั)

ท.ุ อรหนฺตํ ลง อ ํคง อํ

ต. อรหตา แปลง นฺต กบั นา เป็น ตา

จต.ุ อรหโต แปลง นฺต กบั ส เป็น โต

ปญ. อรหตา แปลง นฺต กบั สฺมา เป็น ตา

ฉ. อรหโต แปลง นฺต กบั ส เป็น โต

ส. อรหต,ิ อรหนฺเต แปลง นฺต กบั สฺม ึเป็น ต,ิ เอ

อา. อรห, อรหา แปลง นฺต กบั ส ิเป็น อ, อา



ลาํดบั พหวุจนะ วธิลีงวภิตัติ
ป. อรหนฺตา, อรหนฺโต แปลง โย เป็น อา, โอ (หรือ นฺต+โย เป็น นฺโต)

ท.ุ อรหนฺเต, อรหนฺโต แปลง โย เป็น เอ, โอ (หรือ นฺต+โย เป็น นฺโต)

ต. อรหนฺเตห,ิ อรหนฺเตภิ แปลง อ เป็น เอ ลง ห ิคง ห,ิ แปลง ห ิเป็น ภิ

จต.ุ อรหต,ํ อรหนฺตานํ แปลง นฺต กบั นํ เป็น ต,ํ ทฆีะ อ เป็น อา

ปญ. อรหนฺเตห,ิ อรหนฺเตภิ แปลง อ เป็น เอ ลง ห ิคง ห,ิ แปลง ห ิเป็น ภิ

ฉ. อรหต,ํ อรหนฺตานํ แปลง นฺต กบั นํ เป็น ต,ํ ทฆีะ อ เป็น อา

ส. อรหนฺเตสุ แปลง อ เป็น เอ ลง สุ คง สุ

อา. อรหนฺตา, อรหนฺโต แปลง โย เป็น อา, โอ



ตัวอยางประโยคภาษาบาลี อรหนฺต (พระอรหันต)

๑. อรหา โลเก อตฺถิ.

อ.พระอรหันต มีอยู ในโลก.

๒. เอกสฏ ี อรหนฺตา โลเก อุปฺปนฺนา.

อ.พระอรหันต ท. ๖๑ (รูป) เกิดขึ้นแลว ในโลก.

๓. มหาชโน อรหนฺตํ ปูเชติ.

อ.มหาชน ยอมบูชา ซึ่งพระอรหันต.

๔. ภควา สฏฐึ อรหนฺเต พหุชนหิตาย จาริกํ เปเสสิ.

อ.พระผูมีพระภาคเจา สงไปแลว ซึ่งพระอรหันต ๖๑ (รูป) สูที่ จาริก 

เพื่อประโยชนแกชนอันมาก. 



๕.  อรหตา ธมโฺม วจฺุจเต.
อ.พระธรรม อนัพระอรหนัต ์ย่อมกลา่ว.

๖.  อรหนฺเตห ิชนานํ ธมมฺวนิโย ปกาสยิเต.
อ.พระธรรมและวนิยั อนัพระอรหันต ท. ยอมประกาศ แกชน ท.

๗.  นโม อรหโต โหต.ุ
 อ.ความนอบนอ้ม จงมี แกพ่ระอรหันต.

๘.  ชนา อรหนฺตานํ โอวาเท ตฏิฐฺนฺต.ิ
 อ.ชน ท. ย่อมดาํรงอยู่ ในโอวาท ของพระอรหันต ท.



๙.  สามเณโร อรหตา กมมฺฏฐฺานํ อคุคฺณฺหาต.ิ
 อ.สามเณร ย่อมเรยีน ซึ่งกรรมฐาน จากพระอรหันต.

๑๐. อาสวา อรหนฺเตห ิวคิจฺฉนฺต.ิ
 อ.อาสวะ ท. ย่อมไปปราศ จากพระอรหันต ท.

๑๑. ปถุชุโน อรหโต จติตฺ ํน ชานาต.ิ
 อ.ปถุชุน ย่อมไม่รู ้ซึ่งจติ ของพระอรหันต.

๑๒. พทุโฺธ อรหนฺตานํ จติตฺวาร ํชานาต.ิ
  อ.พระพทุธเจา้ ย่อมรู ้ซึ่งวารแหง่จติ ของพระอรหันต ท.



๑๓. กลยฺาณชโน อรหต ิปสทีต.ิ
  อ.กลัยาณชน ย่อมเลื่อมใส ในพระอรหนัต.์

๑๔. อรยิสาวกา อรหนฺเตส ุปสทีนฺต.ิ
  อ.พระอรยิาสาวก ท. ย่อมเลื่อมใส ในพระอรหันต ท.

๑๕. ภนฺเต อรห ตวฺ ํมยหฺ ํนาโถ โหห.ิ 
  ขา้แต่พระอรหันต ผูเจริญ อ.ทาน เปนที่พึ่ง ของขาพเจา จงเปน.

๑๖. ภนฺเต อรหนฺโต ตมุเฺห อมหฺาก ํนาถา โหถ.
  ขา้แต่พระอรหันต ท. ผูเจริญ อ.ทาน ท. เปนที่พึ่ง ของขาพเจา ท. 

  จงเปน.


