
บทที่ ๖
ปญจฺ (๕) ศพัท ์ทัง้ ๓ ลงิค ์
แจกอย่างเดียวกนัดงันี้



ลาํดบั วภิตัติ พหวุจนะ
ป. ปญฺจ+โย =ปญฺจ

ท.ุ ปญฺจ+โย =ปญฺจ

ต. ปญฺจ+หิ =ปญฺจหิ

จต.ุ ปญฺจ+นํ =ปญฺจนฺนํ

ปญ. ปญฺจ+หิ =ปญฺจหิ

ฉ. ปญฺจ+นํ =ปญฺจนฺนํ

ส. ปญฺจ+สุ =ปญฺจสุ



วภิตัติ พหวุจนะ วธิกีารลงวภิตัติ
ป. ปญฺจ แปลง อ กบั โย เป็น อ (หรือลง โย ลบ โย)

ท.ุ ปญฺจ “................................................................................”

ต. ปญฺจหิ ลง ห ิคง หิ

จต.ุ ปญฺจนฺนํ ลง นฺ อาคม ลง นํ คง นํ ไว ้

ปญ. ปญฺจหิ ลง ห ิคง หิ

ฉ. ปญฺจนฺนํ ลง นฺ อาคม ลง นํ คง นํ ไว ้

ส. ปญฺจสุ ลง สุ คง สุ ไว ้



ตั้งแต ฉ (๖) – อฏฐารส (๑๘) แจกเหมือน ปฺจ (๕)



แจก ฉ (๖), สตฺต (๗), อฏฐ (๘), อฏฐารส (๑๘) 

เปนตัวอยาง ดังตอไปนี้



ลาํดบั วภิตัติ พหวุจนะ
ป. ฉ+โย =ฉ

ท.ุ ฉ+โย =ฉ

ต. ฉ+หิ =ฉหิ

จต.ุ ฉ+นํ =ฉนฺนํ

ปญ. ฉ+หิ =ฉหิ

ฉ. ฉ+นํ =ฉนฺนํ

ส. ฉ+สุ =ฉสุ



ลาํดบั วภิตัติ พหวุจนะ
ป. สตฺต+โย =สตฺต

ท.ุ สตฺต+โย =สตฺต

ต. สตฺต+หิ =สตฺตหิ

จต.ุ สตฺต+นํ =สตฺตนฺนํ

ปญ. สตฺต+หิ =สตฺตหิ

ฉ. สตฺต+นํ =สตฺตนฺนํ

ส. สตฺต+สุ =สตฺตสุ



ลาํดบั วภิตัติ พหวุจนะ
ป. อฏฺฐ+โย =อฏฺฐ

ท.ุ อฏฺฐ+โย =อฏฺฐ

ต. อฏฺฐ+หิ =อฏฺฐหิ

จต.ุ อฏฺฐ+นํ =อฏฺฐนฺนํ

ปญ. อฏฺฐ+หิ =อฏฺฐหิ

ฉ. อฏฺฐ+นํ =อฏฺฐนฺนํ

ส. อฏฺฐ+สุ =อฏฺฐสุ



ลาํดบั วภิตัติ พหวุจนะ
ป. อฏฺฐารส+โย =อฏฺฐารส

ท.ุ อฏฺฐารส+โย =อฏฺฐารส

ต. อฏฺฐารส+หิ =อฏฺฐารสหิ

จต.ุ อฏฺฐารส+นํ =อฏฺฐารสนฺนํ

ปญ. อฏฺฐารส+หิ =อฏฺฐารสหิ

ฉ. อฏฺฐารส+นํ =อฏฺฐารสนฺนํ

ส. อฏฺฐารส+สุ =อฏฺฐารสสุ



ตัวอยางประโยคภาษาบาลี ปฺจ (๕) นับนามนามปุงลิงค

๑. ปฺจ สามเณรา ปณฺฑาย คามํ ปวิสนฺติ.

อ.สามเณร ท. หา ยอมเขาไป สูหมูบาน เพื่อกอนขาว.

๒. ภิกฺขู ปฺจ มาเส สมณธมฺมํ กโรนฺติ.

อ.ภิกษุ ท. ยอมกระทํา ซึ่งสมณธรรม ตลอดเดือน ท. หา.

๓. ปุถุชโน ปฺจหิ กามคุเณหิ นิวูยติ.

อ.ปุถุชน อันกามคุณ ท. หา ยอมหอหุม.

๔. เสฏฐี ปฺจนฺนํ สามเณรานํ ภตฺตํ เทติ.

อ.เศรษฐี ยอมถวาย ซึ่งภัตร แกสามเณร ท. หา.



๕. ขีณาสวานํ จติตฺ ํปญจฺห ิกามคเุณห ิวมิจฺุจต.ิ
อ.จติ ของพระขีณาสพ ท. ย่อมพน้ จากกามคณุ ท. หา้.

๖. วสิาขา ปญจฺนฺนํ หตถฺนีํ ถาม ํธาเรต.ิ
อ.นางวสิาขา ย่อมทรงไว ้ซึ่งเรี่ยวแรง ของชา้ง ท. หา้ (เชือก)

๗. ภกิขฺู ปญจฺส ุกามคเุณส ุสวํรนฺต.ิ
อ.ภกิษุ ท. ย่อมสาํรวม ในกามคณุ ท. หา้.



ตัวอยางประโยคภาษาบาลี ปฺจ (๕) นับนามนามอิตถีลิงค

๑. ปฺจ อิตฺถิโย ปฺจ สีลานิ สมาทิยนฺติ.

อ.หญิง ท. หา ยอมสมาทาน ซึ่งศีล ท. หา.

๒. เทวตา อตฺตโน ปฺจ อตีตชาติโย สรติ.

อ.เทวดา ยอมระลึกถึง ซึ่งชาติอันลวงไปแลว ท. หา ของตน.

๓. ปฺจหิ เถรีหิ ธมฺโม สูยนฺเต.

อ.ธรรม อันพระเถรี ท. หา ยอมฟง.

๔. ราชา ปฺจนฺนํ ภิกฺขุนีนํ ภิกฺขํ เทติ.

อ.พระราชา ยอมถวาย ซึ่งภิกษา แกภิกษุณี ท. หา.



๕. ชนา ปญจฺห ิธานีห ินิกขฺมนฺต.ิ
อ.ชน ท. ย่อมออกไป จากเมือง ท. หา้.

๖. ปญจฺนฺนํ เถรนีํ จวีรานิ ชีรนฺต.ิ
อ.จวีร ท. ของพระเถร ีท. หา้ ย่อมครํา่ครา.

๗. เถรโิย ปญจฺส ุกฏุสี ุวสนฺต.ิ
อ.พระเถร ีท. ย่อมอยู่ ในกฏุ ีท. หา้.



ตัวอยางประโยคภาษาบาลี ปฺจ (๕) นับนามนามนปุงสกลิงค

๑. รฺโญ อสฺสาทีนิ ปฺจ วาหนานิ อเหสุ.

อ.พาหนะ ท. หา มีมาเปนตน ของพระราชา ไดมีแลว.

๒. เวชฺโช ภิกฺขูนํ ปฺจ เภสชฺชานิ เปเสติ.

อ.หมอ ยอมสงไป ซึ่งเภสัช ท. หา แกภิกษุ ท.

๓. วาณิโช ปฺจหิ สกเฏหิ ภณฺฑานิ อาหรติ.

อ.พอคา ยอมนํามา ซึ่งสินคา ท. ดวยเกวียน ท. หา.

๔. วิสาขา ปฺจนฺนํ ภิกฺขุสตานํ ทานํ เทติ.

อ.นางวิสาขา ยอมถวาย ซึ่งทาน แกรอยแหงภิกษุ ท. หา (๕๐๐ รูป)



๕. อรหต ํจติตฺ ํปญจฺห ินีวรเณห ิวมิจฺุจติ
อ.จติ ของพระอรหนัต ์ท. ย่อมหลดุพน้ จากนิวรณ์ ท. หา้.

๖. ภกิขฺู ราชคหาทหี ิปญจฺห ินคเรห ิอาคจฺฉนฺต.ิ
อ.ภกิษุ ท. ย่อมมา จากเมือง ท. หา้ มีเมืองราชคฤหเ์ป็นตน้.

๗. อรยิสาวกา ปญจฺส ุสเีลส ุปตฏิฐฺหนฺต.ิ
อ.อรยิสาวก ท. ย่อมตัง้ม ัน่ ในศีล ท. หา้.


