
บทที่ ๕
จต ุ(๔) ศพัท ์ในปงุลงิค ์

แจกอย่างนี้



ลาํดบั วภิตัติ พหวุจนะ
ป. จตุ+โย =จตฺตาโร, จตุโร

ท.ุ จตุ+โย =จตฺตาโร, จตุโร

ต. จตุ+หิ =จตูหิ

จต.ุ จตุ+นํ =จตุนฺนํ

ปญ. จตุ+หิ =จตูหิ

ฉ. จตุ+นํ =จตุนฺนํ

ส. จตุ+สุ =จตูสุ



วภิตัติ พหวุจนะ วธิกีารลงวภิตัติ
ป. จตฺตาโร, จตุโร แปลง จตุ กบั โย เป็น จตฺตาโร

ท.ุ จตฺตาโร, จตุโร “............................................”

ต. จตูหิ ทฆีะ อุ เป็น อู ลง ห ิคง ห ิไว ้

จต.ุ จตุนฺนํ ลง นฺ อาคม ลง นํ คง นํ ไว ้

ปญ. จตูหิ ทฆีะ อุ เป็น อู ลง ห ิคง ห ิไว ้

ฉ. จตุนฺนํ ลง นฺ อาคม ลง นํ คง นํ ไว ้

ส. จตูสุ ทฆีะ อุ เป็น อู ลง สุ คง สุ ไว ้



ตัวอยางประโยคภาษาบาลี จตุ (๔) นับนามนามปุงลิงค

๑. จตฺตาโร ธมฺมา วุฑฺฒาปจายิโน วฑฺฒนฺติ.

อ.ธรรม ท. สี่ ยอมเจริญ แกบุคคล ผูออนนอมตอบุคคลผูแก.

๒. ตาปโส นครํ อุปนิสฺสาย จตุโร มาเส วสติ.

อ.ดาบส เขาไปอาศัยแลว ซึ่งเมือง ยอมอยู ตลอดเดือน ท. สี่

๓. มนุสฺสา จตูหิ ปจฺจเยหิ ชีวนฺติ.

อ.มนุษย ท. ยอมเปนอยู ดวยปจจัย ท. สี่.

๔. เสฏฐี จตุนฺนํ ปุตฺตานํ ธนํ เทติ.

อ.เศรษฐี ยอมให ซึ่งทรัพย แกบุตร ท. สี่



๕. ปญุญฺการ ีสตตฺา จตูห ิอปาเยห ิวมิจฺุจนฺต.ิ
อ.สตัว ์ท. ผูก้ระทาํซึ่งบญุ ย่อมพน้ จากอบาย ท. สี.่

๖. จตนฺุนํ อาสวานํ ขโย สขุํ อาวหต.ิ
อ.ความสิ้นไป แหง่อาสวะ ท. สี ่ย่อมนํามา ซึ่งความสขุ.

๗. ปาปการ ีสตตฺา จตูส ุอปาเยสู นิพฺพตตฺนฺต.ิ
อ.สตัว ์ท. ผูก้ระทาํซึ่งบาป ย่อมเกดิ ในอบาย ท. สี่



จต ุ(๔) ศพัท ์ในอติถลีงิค ์
แจกอย่างนี้



ลาํดบั วภิตัติ พหวุจนะ
ป. จตุ+โย =จตสฺโส

ท.ุ จตุ+โย =จตสฺโส

ต. จตุ+หิ =จตูหิ

จต.ุ จตุ+นํ =จตสฺสนฺนํ

ปญ. จตุ+หิ =จตูหิ

ฉ. จตุ+นํ =จตสฺสนฺนํ

ส. จตุ+สุ =จตูสุ



วภิตัติ พหวุจนะ วธิกีารลงวภิตัติ
ป. จตสฺโส แปลง จตุ กบั โย เป็น จตสฺโส

ท.ุ จตสฺโส “............................................”

ต. จตูหิ ทฆีะ อุ เป็น อู ลง ห ิคง ห ิไว ้

จต.ุ จตสฺสนฺนํ แปลง อุ เป็น อ ลง สฺส ํอาคมแปลงนิคคหติเป็น นฺ

ปญ. จตูหิ ทฆีะ อุ เป็น อู ลง ห ิคง ห ิไว ้

ฉ. จตสฺสนฺนํ แปลง อุ เป็น อ ลง สฺส ํอาคมแปลงนิคคหติเป็น นฺ

ส. จตูสุ ทฆีะ อุ เป็น อู ลง สุ คง สุ ไว ้



ตัวอยางประโยคภาษาบาลี จตุ (๔) นับนามนามอิตถีลิงค

๑. จตสฺโส นิธิกุมฺภิโย เสฏฐิโน ปาสาเท อุฏฐหนฺติ.

อ.หมอแหงขุมทรัพย ท. สี่ ยอมผุดขึ้น ในปราสาท ของเศรษฐี.

๒. ปุโรหิโต จตสฺโส ทิสา โอโลเกติ.

อ.ปุโรหิต ยอมตรวจดู/ยอมแลดู ซึ่งทิศ ท. สี่.

๓. เถโร จตูหิ ปฏิสมฺภิทาหิ สห อรหตฺตํ ปาปุณิ.

อ.พระเถระ บรรลุแลว ซึ่งพระอรหัต กับ ดวยปฏิสัมภิทา ท. สี่.

๔. พุทฺโธ จตสฺสนฺนํ ปริสานํ ธมฺมํ กเถติ.

อ.พระพุทธเจา ยอมตรัส ซึ่งธรรม แกบริษัท ท. สี่.



๕. ภกิขฺู จตูห ิทสิาห ิอาคนฺตวฺา สตถฺาร ํวนฺทนฺต.ิ
อ.ภกิษุ ท. มาแลว้ จากทศิ ท. สี ่ย่อมไหว/้ย่อมถวายบงัคม ซึ่งพระศาสดา.

๖. พทุโฺธ จตสฺสนฺนํ ปรสิานํ มชฺเฌ ธมมฺ ํเทเสต.ิ
อ.พระพทุธเจา้ ย่อมแสดง ซึ่งธรรม ในท่ามกลาง แหง่บรษิทั ท. สี.่

๗. จตูส ุปรสิาส ุภกิขฺุนีปรสิา อทิานิ นตถฺ.ิ
ในบรษิทั ท. สี ่หนา อ.บรษิทัแหง่ภกิษุณี ย่อมไม่มี ในกาลนี้.



จต ุ(๔) ศพัท ์ในนปงุสกลงิค ์
แจกอย่างนี้



ลาํดบั วภิตัติ พหวุจนะ
ป. จตุ+โย =จตฺตาริ

ท.ุ จตุ+โย =จตฺตาริ

ต. จตุ+หิ =จตูหิ

จต.ุ จตุ+นํ =จตุนฺนํ

ปญ. จตุ+หิ =จตูหิ

ฉ. จตุ+นํ =จตุนฺนํ

ส. จตุ+สุ =จตูสุ



วภิตัติ พหวุจนะ วธิกีารลงวภิตัติ
ป. จตฺตาริ แปลง จตุ กบั โย เป็น จตฺตาริ

ท.ุ จตฺตาริ “............................................”

ต. จตูหิ ทฆีะ อุ เป็น อู ลง ห ิคง ห ิไว ้

จต.ุ จตุนฺนํ ลง นฺ อาคม ลง นํ คง นํ ไว ้

ปญ. จตูหิ ทฆีะ อุ เป็น อู ลง ห ิคง ห ิไว ้

ฉ. จตุนฺนํ ลง นฺ อาคม ลง นํ คง นํ ไว ้

ส. จตูสุ ทฆีะ อุ เป็น อู ลง สุ คง สุ ไว ้



ตัวอยางประโยคภาษาบาลี จตุ (๔) นับนามนามนปุงสกลิงค

๑. พุทฺเธน จตฺตาริ อริยสจฺจานิ พุชฺฌเต.

อ.อริยสัจ ท. สี่ อันพระพุทธเจา ยอมตรัสรู.

๒. อริยสาวกา จตฺตาริ อริยผลานิ ปาปุณนฺติ.

อ.อริยสาวก ท. ยอมบรรลุ ซึ่งอริยผล ท. สี่.

๓. เทวา จตูหิ การเณหิ เทวโลกโต จวนฺติ.

อ.เทวดา ท. ยอมเคลื่อน จากเทวโลก ท. เพราะเหตุ ท. สี่.

๔. ภิกฺขู จตุนฺนํ อริยผลานํ อตฺถาย ธมฺมํ จรนฺติ.

อ.ภิกษุ ท. ยอมประพฤติ ซึ่งธรรม เพื่อประโยชน แกอริยผล ท. สี่.



๕. โยธา จตูห ิทวฺาเรห ินิกขฺนฺตา ทสิาส ุวจิรนฺต.ิ
อ.ทหาร ท. ออกไปแลว้ จากประตู ท. สี ่ย่อมเที่ยวไป ในทศิ ท.

๖. เสฏฐฺ ีจตนฺุนํ วสฺสานํ อจฺจเยน มรสิฺสต.ิ
อ.เศรษฐ ีจกัตาย โดยอนัลว่งไป แหง่ปี ท. สี.่

๗. พทุโฺธ จตูส ุอรยิสจฺเจส ุกสุโล โหต.ิ
อ.พระพทุธเจา้ เป็นผูฉ้ลาด ในอรยิสจั ท. สี ่ย่อมเป็น.


