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ตวัอยา่ง คาํบาลแีละสนัสกฤตที�ไทยนํามาใช ้ที�ใชบ้อ่ย

1. กร, กรณ์
บาลี กร กรณ
สนัสกฤต กรณ

2. กรรม
บาลี กมฺม
สนัสกฤต กรฺมนฺ

3. กรยิา
บาลี กริยิา, กฺรยิา
สนัสกฤต กฺรยิา

4. กรฑีา
บาลี กฬีา
สนัสกฤต กรฑีา

5. กญัญา, กนัยา
บาลี ก�ฺญา
สนัสกฤต กนฺยา กนฺยกา

6. กณัหา, กฤษณา
บาลี กณฺห
สนัสกฤต กฺฤษฺณ

7. กฬีา
บาลี กฬีา
สนัสกฤต กฺรฑีา

8. กญุชร
บาลี ก�ฺุชร
สนัสกฤต ก�ฺุชร

9. เกษตร
บาลี เขตฺต
สนัสกฤต เกฺษตฺร
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10. เกษม
บาลี เขม
สนัสกฤต เกฺษม

11. เกยีรติ
บาลี กตฺิติ
สนัสกฤต กรฺีติ

12. ขณะ
บาลีขณ
สนัสกฤต กฺษณ

13. ขมา
บาลีขมา
สนัสกฤต กฺษมา

14. ขตัตยิะ, กษตัรยิ ์
บาลีขตฺตยิ
สนัสกฤต กฺษตฺรยิ

15. เขต
บาลี เขตฺต
สนัสกฤต เกฺษตฺร

16. จรยิา
บาลี จรยิ
สนัสกฤต จรฺย

17. จกัร
บาลี จกฺก
สนัสกฤต จกฺร

18. จนัทร์
บาลี จนฺท
สนัสกฤต จนฺทฺร

19. ฉายา
บาลีฉายา
สนัสกฤต ฉายา
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20. ชวิหา
บาลีชวฺิหา
สนัสกฤต ชวฺิหา

21. ญาตธิรรม
บาลีญาต+ิธมฺม
สนัสกฤต ชฺญาต+ธรฺม

22. ฐาน
บาลี ฐาน
สนัสกฤต สฺถาน

23. ดรรชน,ี ดชันี
บาลีตชฺชนี
สนัสกฤต ตรฺชนี

24. ตฤณ, ตณิ
บาลีตณิ
สนัสกฤต ตฤณ

25. ถาวร, สถาพร
บาลี ถาวร
สนัสกฤต สฺถาวร

26. ทฤษฎี
บาลีทฏฺิฐิ
สนัสกฤต ทฺฤษฺฏิ

27. ทฐิ ิ
บาลีทฏฺิฐิ
สนัสกฤต ทฺฤษฺฏิ

28. ทวิาราตรี
บาลีทวิารตฺติ
สนัสกฤต ทวิาราตฺรมฺ

29. นคิหติ
บาลีนคฺิคหติ
สนัสกฤต นคฺิฤหตี
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30. นติย์
บาลีนจฺิจ
สนัสกฤต นตฺิย

31. นทิาน
บาลีนทิาน
สนัสกฤต นทิาน

32. นริวาณ
บาลีนพฺิพาน
สนัสกฤต นรฺิวาณ

33. นกุลู
บาลี อนุกลู

34. บาป
บาลีปาป
สนัสกฤต ปาป

35. บญุ
บาลีป�ฺุญ
สนัสกฤต ปณฺุย

36. บปุผา
บาลีปปฺุผ
สนัสกฤต ปษฺุป

37. ปฐม
บาลีปฐม
สนัสกฤต ปฺรถม

38. ปรชัญา
บาลีป�ฺญา
สนัสกฤต ปฺรชฺญา

39. ปญัญา
บาลีป�ฺญา
สนัสกฤต ปฺรชฺญา
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40. ปญัหา, ปรศินา
บาลีป�ฺห
สนัสกฤต ปฺรศฺน

41. ปทัมา, ปทมุ
บาลีปทมุ
สนัสกฤต ปทฺม

42. ปิยะ, เปีย
บาลี ปิย
สนัสกฤต ปฺรย

43. ปจุฉา
บาลีปจฺุฉา
สนัสกฤต ปฺฤจฺฉา

44. พร
บาลี วร
สนัสกฤต วร

45. พฒันา
บาลี วฑฺฒน
สนัสกฤต วรฺธน

46. พสิดาร
บาลี วตฺิถาร
สนัสกฤต วสฺิตาร

47. เพชร
บาลี วชริ
สนัสกฤต วชฺร

48. แพทย์
บาลี เวชฺช
สนัสกฤต ไวทฺย

49. ไพร,ี ไพรนิ
บาลี เวรี
สนัสกฤต ไวรนฺิ
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50. ภรรยา, ภรยิา
บาลีภรยิา
สนัสกฤต ภรฺยา

51. ภทัร
บาลีภทฺท ภทฺร
สนัสกฤต ภทฺร

52. มนษุย์
บาลีมนุสฺส
สนัสกฤต มนุษฺย

53. มรณะ
บาลีมรณ
สนัสกฤต มรณ

54. มหนิทร์
บาลีมหา+อนฺิท
สนัสกฤต มหา+อนฺิทฺร

55. มจัฉา, มศัยา
บาลีมจฺฉ
สนัสกฤต มตฺสฺย

56. มชัฌมิ, มธัยม
บาลีมชฺฌมิ
สนัสกฤต มธฺยม

57. เมตตา ไมตรี
บาลี เมตฺตา เมต.ติ
สนัสกฤต ไมตฺร ไมตฺรี

58. โมล,ี เมาลี
บาลี โมลิ
สนัสกฤต เมาลิ

59. โยธา
บาลี โยธ โยธี
สนัสกฤต โยธ โยธนฺิ
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60. รงัสี
บาลี รํส ิรสฺมิ
สนัสกฤต รศฺมิ

61. รฐั
บาลี รฏฺฐ
สนัสกฤต ราษฺฏร

62. รศัมี
บาลี รํส ิรสฺมิ
สนัสกฤต รศฺมิ

63. รามเกยีรติ�
บาลี ราม+กตฺิติ
สนัสกฤต ราม+กรฺีติ

64. รกุข,์ พฤกษ์
บาลี รกฺุข
สนัสกฤต วฺฤกฺษ

65. ฤด,ู อตุุ
บาลี อตุุ
สนัสกฤต ฤตุ

66. ลดัดา
บาลีลตา
สนัสกฤต ลตา

67. วจิติร
บาลี วจิตฺิต
สนัสกฤต วจิตฺิร

68. วติถาร
บาลี วตฺิถาร
สนัสกฤต วสฺิตาร (พสิดาร)

69. วทิย,์ วทิยา
บาลี วชฺิชา
สนัสกฤต วทฺิยา
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70. วทิยุ
บาลี วชฺิชุ
สนัสกฤต วทฺิยตฺุ

71. วฒุิ
บาลี วฑฺุฒิ
สนัสกฤต วฺฤทฺธิ

72. ศรทัธา
บาลีสทัธา
สนัสกฤต ศรัทธา

73. ศรี
บาลีสริ,ิ สริี
สนัสกฤต ศฺรี

74. ศกัดานภุาพ
บาลีสตฺต+ิอานุภาว
สนัสกฤต ศกฺต+ิอานุภาว

75. ศพัท์
บาลีสทฺท
สนัสกฤต ศพฺท

76. สกณุา
บาลีสกณุ
สนัสกฤต ศกนุ

77. สตรี
บาลี อตฺิถี
สนัสกฤต สฺตรี

78. สวสัดี
บาลี โสตฺถ ิ(ส+ุอตฺถ)ิ
สนัสกฤต สฺวสฺต ิ(ส+ุอสฺต)ิ

79. สามญั
บาลีสาม�ฺญ
สนัสกฤต สามานฺย
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80. สาลกิา
บาลีสาลกิา
สนัสกฤต ศารกิา

81. สงิขร
บาลีสขิร
สนัสกฤต ศขิร

82. สริลิกัษณ์
บาลีสริ+ิลกฺขณ
สนัสกฤต ศฺร+ีลกฺษณ

83. สคุติ
บาลีสคุติ
สนัสกฤต สคุติ

84. สนุขั
บาลีสนุข
สนัสกฤต ศนุก

85. สรุยิ
บาลีสรุยิ
สนัสกฤต สรฺูย

86. หทยั, หฤทยั
บาลีหทย
สนัสกฤต หฺฤทย

87. อมตะ
บาลี อมต
สนัสกฤต อมฤต

88. อรยิะ, อารยะ
บาลี อรยิ
สนัสกฤต อารย

89. อคัค,ี อคันี
บาลี อคฺคิ
สนัสกฤต อคฺนิ
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90. อจัฉรา, อปัสร
บาลี อจฺฉรา
สนัสกฤต อปฺสรสฺ

91. อจัฉรยิะ
บาลี อจฺฉรยิ
สนัสกฤต อาศฺจรฺย

92. อชัฌาสยั, อธัยาศยั
บาลี อชฺฌาสย
สนัสกฤต อธฺยาศย

93. อาทติย์
บาลี อาทจฺิจ
สนัสกฤต อาทตฺิย

94. อาสา
บาลี อาสา
สนัสกฤต อาศา

95. อจิฉา
บาลี อจฺิฉา
สนัสกฤต อจฺิฉา

96. อนิทรยี ์(อนิ-ซ)ี
บาลี อนฺิทฺรยิ (อนิ-ทฺร-ิยะ)
สนัสกฤต อนฺิทฺรยิ

97. อสิระ
บาลี อสฺิสร
สนัสกฤต อศีวร

98. เอราวณั
บาลี เอราวณ
สนัสกฤต ไอราวณ

99. โอรส
บาลี โอรส
สนัสกฤต เอารส
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100. ไอศวรรย,์ อสิสรยิ
บาลี อสฺิสรยิ
สนัสกฤต ไอศฺวรฺย
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