
บทที่ ๔
ต ิ(๓) ศพัท ์ในปงุลงิค ์

แจกอย่างนี้



ลาํดบั วภิตัติ พหวุจนะ
ป. ต+ิโย =ตโย

ท.ุ ต+ิโย =ตโย

ต. ต+ิหิ =ตหีิ

จต.ุ ต+ินํ =ตณิฺณํ, ตณิฺณนฺนํ

ปญ. ต+ิหิ =ตหีิ

ฉ. ต+ินํ =ตณิฺณํ, ตณิฺณนฺนํ

ส. ต+ิสุ =ตสีุ



วภิตัติ พหวุจนะ วธิกีารลงวภิตัติ
ป. ตโย แปลง ต ิกบั โย เป็น ตโย

ท.ุ ตโย “....................................”

ต. ตหีิ ทฆีะ อ ิเป็น อ,ี ลง ห ิคง หิ

จต.ุ ตณิฺณํ,ตณิฺณนฺนํ ลง นํ แปลง นํ เป็น อณิฺณํ, อณิฺณนฺนํ

ปญ. ตหีิ ทฆีะ อ ิเป็น อ,ี ลง ห ิคง หิ

ฉ. ตณิฺณํ,ตณิฺณนฺนํ ลง นํ แปลง นํ เป็น อณิฺณนฺนํ

ส. ตสีุ ทฆีะ อ ิเป็น อ,ี ลง สุ คง สุ



ตัวอยางประโยคภาษาบาลี ติ (๓) นับนามนามปุงลิงค

๑. ตโย มาสา อติกฺกมนฺติ.

อ.เดือน ท. สาม ยอมลวงไป.

๒. จกฺขุปาโล ตโย มาเส น นิปชฺชติ.

อ.พระจักขุบาล ยอมไมนอน ตลอดเดือน ท. สาม.

๓. จกฺขุปาโล ตีหิ อิริยาปเถหิ เตมาสํ วิหรติ.

อ.พระจักขุบาล ยอมอยู ตลอดไตรมาส ดวยอิริยาบถ ท. สาม.

๔. ราชา ติณฺณํ อุตูนํ อนุจฺฉวิกํ ปาสาทํ กโรติ.

อ.พระราชา ยอมกระทํา ซึ่งปราสาท อันสมควร แกฤดู ท. สาม.



๕. โยธา ตหี ิปาสาเทห ินิกขฺมนฺต.ิ
อ.ทหาร ท. ย่อมออกไป จากปราสาท ท. สาม.

๖. ปปุผฺานิ ตณิฺณํ ปาสาทานํ อนฺตเร รุหนฺต.ิ
อ.ดอกไม ้ย่อมงอก ในระหว่าง แหง่ปราสาท ท. สาม.

๗. สทิธฺตโฺถ ราชกมุาโร ตสี ุปาสาเทส ุวสต.ิ
อ.พระราชกมุาร พระนามว่าสทิธตัถะ ย่อมอยู่ ในปราสาท ท. สาม.



ต ิ(๓) ศพัท ์ในอติถลีงิค ์
แจกอย่างนี้



ลาํดบั วภิตัติ พหวุจนะ
ป. ต+ิโย =ตสิฺโส

ท.ุ ต+ิโย =ตสิฺโส

ต. ต+ิหิ =ตหีิ

จต.ุ ต+ินํ =ตสิฺสนฺนํ

ปญ. ต+ิหิ =ตหีิ

ฉ. ต+ินํ =ตสิฺสนฺนํ

ส. ต+ิสุ =ตสีุ



วภิตัติ พหวุจนะ วธิกีารลงวภิตัติ
ป. ตสิฺโส แปลง ต ิกบั โย เป็น ตสิฺโส

ท.ุ ตสิฺโส แปลง ต ิกบั โย เป็น ตสิฺโส

ต. ตหีิ ทฆีะ อ ิเป็น อ,ี ลง ห ิคง หิ

จต.ุ ตสิฺสนฺนํ ลง สฺส ํอาคม แปลง อ ํเป็น นฺ ลง นํ แลว้คงไว ้

ปญ. ตหีิ ทฆีะ อ ิเป็น อ,ี ลง ห ิคง หิ

ฉ. ตสิฺสนฺนํ ลง สฺส ํอาคม แปลง อ ํเป็น นฺ ลง นํ แลว้คงไว ้

ส. ตสีุ ทฆีะ อ ิเป็น อ,ี ลง สุ คง สุ



ตัวอยางประโยคภาษาบาลี ติ (๓) นับนามนามอิตถีลิงค

๑. พุทฺเธน ภิกฺขูนํ ติสฺโส ตณฺหา เทสิยนฺเต.

อ.ตณัหา ท. สาม อนัพระพทุธเจา้ ย่อมแสดง แกภ่กิษุ ท.
๒. พุทฺโธ ติสฺโส ตณฺหาโย วิชหติ.

อ.พระพุทธเจา ยอมละ ซึ่งตัณหา ท. สาม.

๓. ปชา ตีหิ ตณฺหาหิ อภิภูยเต.

อ.หมูสัตว อันตัณหา ท. สาม ยอมครอบงํา.

๔. ปชา ติณฺณํ ตณฺหานํ อตฺถาย กมฺมํ กโรติ.

อ.หมูสัตว ยอมทํา ซึ่งกรรม เพื่อประโยชน แกตัณหา ท. สาม.



๕.  ทกุขฺํ ตหี ิตณฺหาห ิชายต.ิ
อ.ทกุข ์ย่อมเกดิ จากตณัหา ท. สาม.

๖.  ตณิฺณํ ตณฺหานํ ขโย สขุํ อาวหต.ิ
อ.ความสิ้นไป แหง่ตณัหา ท. สาม ย่อมนํามา ซึ่งความสขุ.

๗. อรหนฺตา ตสี ุตณฺหาส ุน รมนฺต.ิ
อ.พระอรหนัต ์ท. ย่อมไม่ยนิดี ในตณัหา ท. สาม.



ต ิ(๓) ศพัท ์ในนปงุสกลงิค ์
แจกอย่างนี้



ลาํดบั วภิตัติ พหวุจนะ
ป. ต+ิโย =ตณีิ

ท.ุ ต+ิโย =ตณีิ

ต. ต+ิหิ =ตหีิ

จต.ุ ต+ินํ =ตณิฺณํ, ตณิฺณนฺนํ

ปญ. ต+ิหิ =ตหีิ

ฉ. ต+ินํ =ตณิฺณํ, ตณิฺณนฺนํ

ส. ต+ิสุ =ตสีุ



วภิตัติ พหวุจนะ วธิกีารลงวภิตัติ
ป. ตณีิ แปลง ต ิกบั โย เป็น ตณีิ

ท.ุ ตณีิ “.....................................”

ต. ตหีิ ทฆีะ อ ิเป็น อ,ี ลง ห ิคง หิ

จต.ุ ตณิฺณํ, ตณิฺณนฺนํ ลง นํ แปลง นํ เป็น อณิฺณํ, อณิฺณนฺนํ

ปญ. ตหีิ ทฆีะ อ ิเป็น อ,ี ลง ห ิคง หิ

ฉ. ตณิฺณํ, ตณิฺณนฺนํ ลง นํ แปลง นํ เป็น อณิฺณนฺนํ

ส. ตสีุ ทฆีะ อ ิเป็น อ,ี ลง สุ คง สุ



ตัวอยางประโยคภาษาบาลี ติ (๓) นับนามนามนปุงสกลิงค

๑. ตีณิ รตนานิ โลเก อุปฺปชฺชึสุ.

อ.รตนะ ท. สาม เกิดขึ้นแลว ในโลก.

๒. ชนา สกฺกาเรหิ ตีณิ รตนานิ ปูเชนฺติ.

อ.ชน ท. ยอมบูชา ซึ่งรตนะ ท. สาม ดวยสักการะ ท.

๓. เสฏฐี ตีหิ ธนสตสหสฺเสหิ ติรตนานิ ปูเชติ.

อ.เศรษฐี ยอมบูชา ซึ่งรตนะสาม ท. ดวยแสนแหงทรัพย ท. สาม.

๔. อริยสาวกา ติณฺณํ รตนานํ สกฺการํ กโรนฺติ.

อ.อริยสาวก ท. ยอมกระทํา ซึ่งสักการะ แกรัตนะ ท. สาม.



๕. ภกิขฺู ตหี ิปิฏเกห ิธมมฺ ํสกิขฺนฺต.ิ 
อ.ภกิษุ ท. ย่อมเรยีน ซึ่งธรรม จากปิฎก ท. สาม.

๖. อรยิสาวกา ตณิฺณํ รตนานํ คณุํ อาวชฺเชนฺต.ิ
อ.อรยิสาวก ท. ย่อมนึกถงึ ซึ่งคณุ ของรตนะ ท. สาม.

๗. อรยิาสาวกา ตสี ุรตเนส ุปสทีนฺต.ิ
อ.อรยิสาวก ท. ย่อมเลื่อมใส ในรตนะ ท. สาม.


