
บทที่ ๓
อภุ (ทัง้สอง) ศพัท ์ทัง้ ๓ ลงิค ์

แจกอย่างเดียวกนั
(อภุ เป็นไดท้ ัง้ ๓ ลงิคแ์ต่แจกแบบเดียวกนัท ัง้หมด)

อภุ (ทัง้สอง) ใชก้บัของที่เป็นคู่กนั เช่น มือ, เทา้, ดวงตา, ธรรม
และอธรรม, บญุและบาป



ลาํดบั วภิตัติ พหวุจนะ
ป. อุภ+โย =อุโภ

ท.ุ อุภ+โย =อุโภ

ต. อุภ+หิ =อุโภหิ

จต.ุ อุภ+นํ =อุภนิฺนํ

ปญ. อุภ+หิ =อุโภหิ

ฉ. อุภ+นํ =อุภนิฺนํ

ส. อุภ+สุ =อุโภสุ



วภิตัติ พหวุจนะ วธิกีารลงวภิตัติ
ป. อุโภ ลง โย แปลง โย เป็น โอ

ท.ุ อุโภ “...................................”

ต. อุโภหิ แปลง อ เป็น โอ, ลง ห ิคง หิ

จต.ุ อุภนิฺนํ แปลง อ เป็น อ ิลง นํ คง นํ, ซอ้น นฺ

ปญ. อุโภหิ แปลง อ เป็น โอ, ลง ห ิคง หิ

ฉ. อุภนิฺนํ แปลง อ เป็น อ ิลง นํ คง นํ, ซอ้น นฺ

ส. อุโภสุ แปลง อ เป็น โอ, ลง สุ คง สุ



ตัวอยางประโยคภาษาบาลี อุภ (ทั้งสอง) นับนามนามปุงลิงค

๑. อุโภ ธมฺมาธมฺมา วิสุ วิสุ วิปากํ เทนฺติ.

อ.ธรรมและอธรรม ท. ทั้งสอง ยอมให ซึ่งวิบาก แยกกัน ๆ .

๒. พุทฺโธ ภิกฺขูนํ อุโภ ธมฺมาธมฺเม เทเสติ.

อ.พระพุทธเจา ยอมแสดง ซึ่งธรรมและอธรรม ท. ทั้งสอง แกภิกษุ ท.

๓. อุโภหิ ธมฺมาธมฺเมหิ สุขทุกฺโข วิปาโก ทียเต.

อ.วิบาก อันเปนสุขและทุกข อันธรรมและอธรรม ท. ทั้งสอง ยอมให.

๔. สตฺตา อุภินฺนํ ธมฺมาธมฺมานํ อนุรูป วิปากํ ลภนฺติ.

อ.สัตว ท. ยอมได ซึ่งวิบาก อันสมควร แกธรรมและอธรรม ท. ทั้งสอง.



๕. อรหนฺตา อโุภห ิธมมฺาธมเฺมห ิวมิจฺุจนฺต.ิ
อ.พระอรหนัต ์ท. ย่อมพน้ จากธรรมและอธรรม ท. ทัง้สอง.

๖.  อภุนิฺนํ ธมมฺาธมมฺานํ วปิาโก สขุทกุขฺํ อาวหต.ิ
อ.วบิาก ของธรรมและอธรรม ท. ทัง้สอง ย่อมนํามา ซึ่งสขุและทกุข.์

๗. อโุภส ุธมมฺาธมเฺมส ุวปิาก ํเทนฺเตส,ุ วฏเฺฏส ุสสํราม.
คร ัน้เมื่อธรรมและอธรรม ท. ทัง้สอง ใหอ้ยู่ ซึ่งวิบาก, อ.เรา ท. ย่อม
ท่องเที่ยวไป ในวฏัฏะ ท./ในสงัสารวฏั ท.



ตัวอยางประโยคภาษาบาลี อุภ (ทั้งสอง) นับนามนามอิตถีลิงค

๑.  วธุยา อุโภ พาหาโย โสภนฺติ.

อ.แขน ท. ทัง้สอง ของหญงิสาว ย่อมงาม.
๒.  เสฏฐี วธุยา อุโภ พาหาโย โอโลเกติ.

อ.เศรษฐ ีย่อมแลดู ซึ่งแขน ท. ทัง้สอง ของหญงิสาว.
๓.  มาตา อุโภหิ พาหาหิ ทารกํ ปคฺคณฺหาติ.

อ.มารดา ยอมประคอง ซึ่งทารก ดวยแขน ท. ทั้งสอง.

๔.  ขโร กิลมโถ มาตุ อุภินฺนํ พาหานํ อุปฺปชฺชติ.

อ.ความเมื่อยลา อันแรงกลา ยอมเกิดขึ้น แกแขน ท. ทั้งสอง ของมารดา.



๕.  ปิตา มาต ุอโุภห ิพาหาห ิทารก ํคณฺหาต.ิ
อ.บดิา ย่อมรบั ซึ่งทารก จากแขน ท. ทัง้สอง ของมารดา. 

๖.  ปิตา อภุนิฺนํ พาหานํ พเลน ทารก ํธาเรต.ิ
อ.บดิา ย่อมอุม้ ซึ่งทารก ดว้ยกาํลงั แหง่แขน ท. ทัง้สอง.

๗.  ทารโก ปิต ุอโุภส ุพาหาส ุนิปชฺชต.ิ
อ.ทารก ย่อมนอน ในแขน ท. ทัง้สอง ของบดิา.



ตัวอยางประโยคภาษาบาลี อุภ (ทั้งสอง) นับนามนามนปุงสกลิงค

๑. อุโภ ปฺุญปาปานิ ชนานํ สุขทุกฺขานิ อาวหนฺติ.

อ.บญุและบาป ท. ทัง้สอง ย่อมนํามา ซึ่งสขุและทกุข ์ท. แก่ชน ท.
๒. ปุถุชนา อุโภ ปฺุญปาปานิ กโรนฺติ. 

อ.ปุถุชน ท. ยอมกระทํา ซึ่งบุญและบาป ท. ทั้งสอง.

๓. สตฺตา อุโภหิ ปฺุญปาเปหิ อุโภ สุขทุกฺขานิ วินฺทนฺติ.

อ.สัตว ท. ยอมประสบ ซึ่งสุขและทุกข ท. ทั้งสอง เพราะบุญและบาป ท. 

ทั้งสอง.



๔.  พุทฺโธ อุภินฺนํ ปฺุญปาปานํ อตฺถาย กมฺมํ น กโรนฺติ.

อ.พระพทุธเจา้ ย่อมไม่กระทํา ซึ่งกรรม เพื่อประโยชน์ แก่บุญและบาป ท. 
ทัง้สอง.

๕.  อโุภ สขุทกุขฺานิ อโุภห ิปญุญฺปาเปห ิชายนฺต.ิ
อ.สขุและทกุข ์ท. ทัง้สอง ย่อมเกดิ จากบญุและบาป ท. ทัง้สอง.

๖.  อภุนิฺนํ ปญุญฺปาปานํ วปิาโก ปชํ สคุตทิคุคฺต ึนยนฺต.ิ
อ.วบิาก ของบญุและบาป ท. ทัง้สอง ย่อมนําไป ซึ่งสตัว ์สูส่คุตแิละทคุคต.ิ

๗.  พาลา อโุภส ุปญุญฺปาเปส ุน สททฺหนฺต.ิ
อ.คนพาล ท. ย่อมไม่เชื่อ ในบญุและบาป ท. ทัง้สอง.


