
บทที่ ๗
เอกูนวสี (๑๙) ศพัท ์

เป็นเอกวจนะ อติถลีงิคอ์ย่างเดียว
แจกอย่างนี้



ลาํดบั วภิตัติ เอกวจนะ
ป. เอกูนวสี+โย =เอกูนวสี,ํ เอกูนวสี (กไ็ด)้

ท.ุ เอกูนวสี+โย =เอกูนวสี,ํ เอกูนวสี (กไ็ด)้

ต. เอกูนวสี+หิ =เอกูนวสีาย

จต.ุ เอกูสวสี+นํ =เอกูนวสีาย

ปญ. เอกูนวสี+หิ =เอกูนวสีาย

ฉ. เอกูสวสี+นํ =เอกูนวสีาย

ส. เอกูนวสี+สุ =เอกูนวสีาย



วภิตัติ เอกวจนะ วธิกีารลงวภิตัติ
ป. เอกูนวสี,ํ เอกูนวสี (กไ็ด)้ แปลง ส ิเป็น อ ํ(รูป เอกูนวสี ลบ ส)ิ

ท.ุ เอกูนวสี,ํ เอกูนวสี (กไ็ด)้ “......................................................”

ต. เอกูนวสีาย ลง อา ปัจจยั แปลง นา เป็น ย

จต.ุ เอกูนวสีาย ลง อา ปัจจยั แปลง ส เป็น ย

ปญ. เอกูนวสีาย ลง อา ปัจจยั แปลง สฺมา เป็น ย

ฉ. เอกูนวสีาย ลง อา ปัจจยั แปลง ส เป็น ย

ส. เอกูนวสีาย ลง อา ปัจจยั แปลง สฺม ึเป็น ย



ตัวอยางประโยคภาษาบาลี เอกูนวีส (๑๙) นับนามนามปุงลิงค

๑. เอกูนวีสํ ปุริสา ธมฺมํ สุณนฺติ.

อ.บุรุษ ท. ๑๙ ยอมฟง ซึ่งธรรม.

๒. อหํ เอกูนวีสํ ปุริเส ธมฺมํ สุณนฺเต ปสฺสามิ.

อ.เรา ยอมเห็น ซึ่งบุรุษ ท. ๑๙ ผูฟงอยู ซึ่งธรรม.

๓. เอกูนวีสาย ปุริเสหิ เทวสิกํ ธมฺโม สูยเต.

อ.ธรรม อันบุรุษ ท. ๑๙ ยอมฟง ทุก ๆ วัน

๔. พุทฺโธ เอกูนวีสาย ปุริสานํ ธมฺมํ เทเสติ.

อ.พระพุทธเจา ยอมแสดง ซึ่งธรรม แกบุรุษ ท. ๑๙



๕. เอกูนวสีาย ปรุเิสห ิกเิลสา อเปนฺต.ิ
อ.กเิลส ท. ย่อมออกไป จากบรุุษ ท. ๑๙

๖. เอกูนวสีาย ปรุสิานํ จติตฺ ํกเิลเสห ิสมมฺต.ิ
อ.จติ ของบรุุษ ท. ๑๙ ย่อมสงดั จากกเิลส ท.

๗. วญิญฺู ธมมฺจารสี ุเอกูนวสีาย ปรุเิสส ุปสทีนฺต.ิ
อ.ผูรู้ ้ท. ย่อมเลื่อมใส ในบรุุษ ท. ๑๙ ผูป้ระพฤตซิึ่งธรรม.



ตัวอยางประโยคภาษาบาลี เอกูนวีส (๑๙) นับนามนามอิตถีลิงค

๑. เอกูนวีสํ อิตฺถิโย ทานํ เทนฺติ.

อ.หญิง ท. ๑๙ ยอมถวาย ซึ่งทาน.

๒. พุทฺโธ เอกูนวีสํ อิตฺถิโย ทานํ เทนฺติโย ปสํสติ.

อ.พระพุทธเจา ยอมสรรเสริญ ซึ่งหญิง ท. ๑๙ ผูถวายอยู ซึ่งทาน.

๓. เอกูนวีสาย อิตฺถีหิ เทวสิกํ ทานํ ทียเต.

อ.ทาน อันหญิง ท. ๑๙ ยอมถวาย ทุก ๆ วัน.

๔. ราชา เอกูนวีสาย อิตฺถีนํ ธนํ เทติ.

อ.พระราชา ยอมพระราชทาน ซึ่งทรัพย แกหญิง ท. ๑๙



๕. มจฺเฉร ํเอกูนวสีาย อติถฺหี ิอเปต.ิ
อ.ความตระหนี่ ย่อมออกไป จากหญงิ ท. ๑๙

๖. เอกูนวสีาย อติถฺนีํ ญาตโย พทุธฺ ํวนฺทนฺต.ิ
อ.ญาต ิท. ของหญงิ ท. ๑๙ ย่อมไหว ้ซึ่งพระพทุธเจา้.

๗. ชนา เอกูนวสีาย อติถฺสี ุปสทีนฺต.ิ
อ.ชน ท. ย่อมเลื่อมใส ในหญงิ ท. ๑๙



ตัวอยางประโยคภาษาบาลี เอกูนวีส (๑๙) นับนามนามนปุงสกลิงค

๑. วฑฺฒกีหิ เอกูนวีสํ เจติยานิ กริยนฺเต.

อ.เจดีย ท. ๑๙ อันนายชาง ท. ยอมกระทํา.

๒. พุทฺโธ เอกูนวีสํ วสฺสานิ เชตวเน วิหรนฺติ.

อ.พระพุทธเจา ยอมประทับอยู ในวัดพระเชตวัน ตลอดป ท. ๑๙

๓. เสฏฐี เอกูนวีสาย ปุปฺเผหิ เจติยานิ ปูเชติ.

อ.เศรษฐี ยอมบูชา ซึ่งเจดีย ท. ดวยดอกไม ท. ๑๙

๔. ราชา เอกูนวีสาย เจติยานํ ปูชํ กโรติ.

อ.พระราชา ยอมกระทํา ซึ่งการบูชา แกพระเจดีย ท. ๑๙



๕. มหาชโน เอกูนวสีาย เจตเิยห ินิกขฺมต.ิ
อ.มหาชน ย่อมออกไป จากพระเจดีย ์ท. ๑๙.

๖. ชนา เอกูนวสีาย เจตยิานํ ตลานิ สมมฺชฺเชนฺต.ิ
อ.ชน ท. ย่อมกวาด ซึ่งพื้น ท. ของพระเจดีย ์ท. ๑๙.

๗. เอกูนวสีาย เจตเิยส ุนิฏฐฺเิตส,ุ ชนา ตสฺุสนฺต.ิ
คร ัน้เมื่อพระเจดีย ์ท. ๑๙ สาํเรจ็แลว้, อ.ชน ท. ย่อมยนิดี.



เอกูสวสีต ิ(๑๙) ศพัท ์
เป็นเอกวจนะ อติถลีงิคอ์ย่างเดียว

แจกตาม อ ิการนัต ์ในอติถลีงิค ์(รตตฺ)ิ อย่างนี้



ลาํดบั วภิตัติ เอกวจนะ
ป. เอกูนวสีต+ิสิ เอกูนวสีติ
ท.ุ เอกูนวสีต+ิอํ เอกูนวสีตึ
ต. เอกูนวสีต+ินา เอกูนวสีตยิา
จต.ุ เอกูนวสีต+ิส เอกูนวสีตยิา
ปญ. เอกูนวสีต+ิสฺมา เอกูนวสีตยิา, เอกูนวสีตยฺา
ฉ. เอกูนวสีต+ิส เอกูนวสีตยิา
ส. เอกูนวสีต+ิสฺมึ เอกูนวสีตยิา, เอกูนวสีตยิ,ํ เอกูนวสีตยฺํ
อา. เอกูนวสีต+ิสิ เอกูนวสีติ



วภิตัติ เอกวจนะ วธิกีารลงวภิตัติ
ป. เอกูนวสีติ ลง ส ิลบ สิ

ท.ุ เอกูนวสีตึ แปลง อ ํเป็นนิคคหติ

ต. เอกูนวสีตยิา แปลง นา เป็น ยา

จต.ุ เอกูนวสีตยิา แปลง ส เป็น ยา

ปญ. เอกูนวสีตยิา, เอกูนวสีตยฺา แปลง สฺมา เป็น ยา, ลบที่สุดศพัท ์

ฉ. เอกูนวสีตยิา แปลง ส เป็น ยา

ส. เอกูนวสีตยิา, เอกูนวสีตยิ,ํ เอกูนวสีตยฺํ แปลง สฺม ึเป็น ยา, ย,ํ ลบที่สุดศพัท ์

อา. เอกูนวสีติ ลง ส ิลบ สิ



สฏฐฺ ี(๖๐) ศพัท ์
เป็นเอกวจนะ อติถลีงิคอ์ย่างเดียว

แจกตาม อ ีการนัต ์ในอติถลีงิค ์(นาร)ี อย่างนี้



ลาํดบั วภิตัติ เอกวจนะ
ป. สฏฐฺ+ีสิ =สฏฐฺี
ท.ุ สฏฐฺ+ีอํ =สฏฐฺ,ึ สฏฐฺยิํ
ต. สฏฐฺ+ีนา =สฏฐฺยิา
จต.ุ สฏฐฺ+ีส =สฏฐฺยิา
ปญ. สฏฐฺ+ีสฺมา =สฏฐฺยิา
ฉ. สฏฐฺ+ีส =สฏฐฺยิา
ส. สฏฐฺ+ีสฺมึ =สฏฐฺยิา, สฏฐฺยิํ
อา. สฏฐฺ+ีสิ =สฏฐฺิ



วภิตัติ พหวุจนะ วธิกีารลงวภิตัติ
ป. สฏฐฺี ลง ส ิลบ สิ

ท.ุ สฏฐฺ,ึ สฏฐฺยิํ รสัสะ อ ีเป็น อ,ิ แปลง อ ํเป็นนิคคหติ, เป็น ยํ

ต. สฏฐฺยิา รสัสะ อ ีเป็น อ ิแปลง นา เป็น ยา

จต.ุ สฏฐฺยิา รสัสะ อ ีเป็น อ ิแปลง ส เป็น ยา

ปญ. สฏฐฺยิา รสัสะ อ ีเป็น อ ิแปลง สฺมา เป็น ยา

ฉ. สฏฐฺยิา รสัสะ อ ีเป็น อ ิแปลง ส เป็น ยา

ส. สฏฐฺยิา, สฏฐฺยิํ รสัสะ อ ีเป็น อ ิแปลง สฺม ึเป็น ยา, ยํ

อา. สฏฐฺิ รสัสะ อ ีเป็น อ ิลง ส ิลบ สิ


