
บทที่ ๘
สต (๑๐๐) ศพัท ์

แจกตามแบบ อ การนัต ์นปงุสกลงิค ์(กลุ)
แจกอย่างนี้



ลาํดบั เอกวจนะ พหวุจนะ
ป. สต+สิ =สตํ สต+โย =สตานิ

ท.ุ สต+อํ =สตํ สต+โย =สตานิ

ต. สต+นา =สเตน สต+หิ =สเตห,ิ สเตภิ

จต.ุ สต+ส =สตสฺส, สตาย, สตตฺถํ สต+นํ =สตานํ

ปญ. สต+สฺมา =สตสฺมา, สตมฺหา, สตา สต+หิ =สเตห,ิ สเตภิ

ฉ. สต+ส =สตสฺส สต+นํ =สตานํ

ส. สต+สฺมึ =สตสฺม,ึ สตมฺห,ิ สเต สต+สุ =สเตสุ

อา. สต+สิ =สต สต+โย =สตานิ



วภิตัติ เอกวจนะ วธิกีารลงวภิตัติ
ป. สตํ แปลง ส ิเป็น อํ

ท.ุ สตํ ลง อ ํคง อ ํไว ้

ต. สเตน ลง นา แปลง นา เป็น เอน

จต.ุ สตสฺส, สตาย, สตตฺถํ ลง สฺ อาคม, แปลง ส เป็น อาย, อตฺถํ

ปญ. สตสฺมา, สตมฺหา, สตา ลง สฺมา คง สฺมา ไว ้แปลง สฺมา เป็น มฺหา, อา

ฉ. สตสฺส ลง สฺ อาคม

ส. สตสฺม,ึ สตมฺห,ิ สเต ลง สฺม ึคง สฺม ึไว ้แปลง สฺม ึเป็น มฺห,ิ เอ

อา. สต ลง ส ิลบ สิ



วภิตัติ พหวุจนะ วธิกีารลงวภิตัติ
ป. สตานิ ทฆีะ อ เป็น อา แปลง โย เป็น นิ

ท.ุ สตานิ ทฆีะ อ เป็น อา แปลง โย เป็น นิ

ต. สเตห,ิ สเตภิ แปลง อ เป็น เอ, ลง ห ิคง ห ิไว,้ แปลง ห ิเป็น ภิ

จต.ุ สตานํ แปลง อ เป็น อา, ลง นํ คง นํ ไว ้

ปญ. สเตห,ิ สเตภิ แปลง อ เป็น เอ, ลง ห ิคง ห ิไว,้ แปลง ห ิเป็น ภิ

ฉ. สตานํ แปลง อ เป็น อา, ลง นํ คง นํ ไว ้

ส. สเตสุ แปลง อ เป็น เอ, ลง สุ คง สุ ไว ้

อา. สตานิ ทฆีะ อ เป็น อา แปลง โย เป็น นิ



ตัวอยางประโยคภาษาบาลี สต (๑๐๐) นับนามนามปุงลิงคและอิตถีลิงค

๑. ปุริสานํ สตํ สีลํ สมาทิยติ.

อ.รอย แหงบุรุษ ท. ยอมสมาทาน ซึ่งศีล.

๒. อิตฺถีนํ ปฺจสตานิ ธมฺมํ สุณนฺติ.

อ.รอยหา ท. แหงหญิง ท. ยอมฟง ซึ่งธรรม.

๓. เถโร ปุริสานํ สตํ สีลํ สมาทิยนฺตํ อาห.

อ.พระเถระ กลาวแลว กะรอย แหงบุรุษ ท. ผูสมาทานอยู ซึ่งศีล.

๔. พุทฺโธ อิตฺถีนํ ปฺจสตานิ อาห.

อ.พระพุทธเจา ตรัสแลว กะรอยหา ท. แหงหญิง ท.



๕. ปรุสิานํ สเตน ปญจฺ สลีานิ รกขฺิยนฺเต.
อ.ศีล ท. ๕ อนัรอย แหงบุรุษ ท. ยอมรักษา.

๖. อติถฺนีํ ปญจฺสเตห ิเจตยิานิ ปูชิยนฺเต.
อ.พระเจดีย ์ท. อนัรอ้ยหา้ ท. แหง่หญงิ ท. ย่อมบูชา.

๗. จติตฺวเิวโก ปรุสิานํ สตสฺส อปุปฺชฺชต.ิ
อ.ความสงดัแหง่จติ ย่อมเกดิขึ้น แกร่อย แหงบุรุษ ท. 

๘. เทวตา อติถฺนีํ ปญจฺสตานํ สาธุการ ํเทนฺต.ิ
อ.เทวดา ท. ย่อมให ้ซึ่งสาธุการ แกร่อ้ยหา้ ท. แหง่หญงิ ท.



๙. ปลโิพโธ ปรุสิานํ สเตน อเปต.ิ
อ.ความกงัวล ย่อมออกไป จากรอ้ย แหง่บรุุษ ท.

๑๐. ปญจฺ นิวรณานิ อติถฺนีํ ปญจฺสเตห ิอเปนฺต.ิ
อ.นิวรณ์ ท. ๕ ย่อมออกไป จากรอ้ยหา้ ท. แหง่หญงิ ท.

๑๑. ปรุสิานํ สตสฺส ลลี ํปรสิชฺุฌต.ิ
อ.ศีล ของรอย แหงบุรุษ ท. ยอมหมดจด/ยอมบริสุทธิ์

๑๒. อติถฺนีํ ปญจฺสตานํ จติตฺ ํวปิปฺสทีต.ิ
อ.จติ ของรอ้ยหา้ ท. แหง่หญงิ ท. ย่อมผ่องใส.



๑๓.ปรุสิานํ สเต สลี ํรกขฺนฺเต, จติตฺ ํกามคเุณห ิสมมฺต.ิ
คร ัน้เมื่อรอ้ย แห่งบุรุษ ท. รกัษาอยู่ ซึ่งศีล, อ.จิต ย่อมสงดั 
จากกามคณุ ท.

๑๔.อติถฺนีํ ปญจฺสเตส ุธมมฺ ํสณุนฺเตส,ุ ตโย ยามา อตกิกฺมนฺต.ิ
คร ัน้เมื่อรอ้ยหา้ ท. แห่งหญิง ท. ฟังอยู่ ซึ่งธรรม, อ.ยาม ท. ๓ 
ย่อมลว่งไป.



โกฏ ิ(โกฏ,ิ ๑๐ ลา้น) ศพัท ์
แจกตามแบบ อ ิการนัต ์อติถลีงิค ์(รตตฺ)ิ

ทัง้สองวจนะ


