
สังขยา บทท่ี ๑ : เอก (๑)
แจก เอก (๑) ในปุงลิงค์ ตัวอย่างประโยคภาษาบาลี 

(นับนามนามปุงลิงค์) 
คําแปล 

วิภัตติ เอกวจนะ
ป. เอโก ๑.เอโก ปุริโส ฉตตฺํ คณหฺาติ.
ทุ. เอกํ ๒.อหํ เอก ํปุริส ํฉตฺตํ คณหฺนฺต ํปสฺสามิ.
ต. เอเกน ๓.เอเกน ปุรเิสน ฉตฺตํ คหิยเต.
จตุ. เอกสฺส ๔.เสฏฐ ีเอกสสฺ ปุริสสฺส ฉตฺตํ เทติ.
ปญ. เอกสฺมา, เอกมฺหา ๕.มุนิ เอกสฺมา ปรุิสสฺมา ฉตฺตํ ยาจติ.
ฉ. เอกสฺส ๖.เอกสฺส ปุรสิสฺส ฉตฺต ํวนิสฺสติ.
ส. เอกสฺมึ, เอกมฺหิ ๗.เอกสฺมึ ปุริสสฺม ึมเต, ปุตฺตา โสจนฺติ.
คณฺหาติ-ย่อมถือ ปสฺสามิ-ย่อมเห็น คหิยเต-อัน...ถืออยู่ เทติ-ย่อมให้ ยาจติ-ย่อมขอ วินสฺสติ-ย่อมหาย โสจนฺติ-ย่อมเศร้า 

แจก เอก (๑) ในอิตถีลิงค์ ตัวอย่างประโยคภาษาบาลี 
(นับนามนามอิตถีลิงค์) 

คําแปล 
วิภัตติ เอกวจนะ
ป. เอกา ๑.เอกา วธ ูสีล ํรกฺขติ. 
ทุ. เอกํ ๒.มยํ เอกํ วธุ สลีํ รกขฺนฺต ึปสสฺาม.
ต. เอกาย ๓.เอกาย วธยุา สลีํ รกขฺิยเต.
จตุ. เอกาย ๔.เถโร เอกาย วธยุา สีลํ เทติ.
ปญ. เอกาย ๕.ทลิทฺโท เอกาย วธุยา ภตฺต ํคณหฺติ.
ฉ. เอกาย ๖.เอกาย วธุยา สลีํ ปรสิุชฺฌติ.
ส. เอกาย ๗.เอกาย วธุย ํสลีํ รกขฺนฺติยํ, ชนา ปสีทนฺติ.

รกฺขติ-ย่อมรักษา ปสฺสาม-ย่อมเห็น รกฺขิยเต-อันรักษาอยู่ เทติ-ย่อมให้ คณฺหนฺติ-ย่อมรับ ปริสุชฺฌติ-ย่อมบุริสุทธิ์ ปสีทนฺติ-ย่อมเส่ือมใส 

แจก เอก (๑) ในนปุงสกลิงค์ ตัวอย่างประโยคภาษาบาลี 
(นับนามนามนปุงสกลิงค์) 

คําแปล 
วิภัตติ เอกวจนะ
ป. เอกํ ๑.เอก ํฆร ํอคฺคินา ฌายติ. 
ทุ. เอกํ ๒.อหํ เอก ํฆรํ อิคฺคินา ฌายมานํ ปสฺสามิ.
ต. เอเกน ๓.เอเกน ฆเรน ชิยฺยเต. (ภาววาจก)
จตุ. เอกสฺส ๔.เสฏฐ ีเอกสสฺ ฆรสฺส อตฺถาย ธนํ เปเสติ.
ปญ. เอกสฺมา, เอกมฺหา ๕.ทลิทฺโท เอกสฺมา ฆรสฺมา นิกฺขมติ.
ฉ. เอกสฺส ๖.เอกสฺส ฆรสสฺ ฉโท อคฺคินา ฌายติ.
ส. เอกสฺมึ, เอกมฺหิ ๗.เอกสฺมึ ฆเร อคฺคินา ฌายมาเน, ปติ โสจติ.

ฌายติ-อันย่อมไหม้ ปสฺสามิ-ย่อมเห็น ชิยฺยเต-ย่อมทรุดโทรม เปเสติ-ย่อมส่งไป นิกฺขมติ-ย่อมออกไป ฌายมาเน-อันไหม้อยู่ โสจติ-ย่อมเศร้า 

ช่ือ.........................................นามสกลุ......................................... 



สังขยา บทที่ ๒  : ทฺวิ (๒) 
แจก ทฺวิ (๒) ใน ๓ ลิงค์ ตัวอย่างประโยคภาษาบาลี  

(นับนามนามปุงลิงค์) 
คําแปล 

วิภัตติ พหุวจนะ 

ป. เทฺว ๑.เทฺว เถรา สมณธมฺม ํกโรนฺติ.
ทุ. เทฺว ๒.มยํ เทฺว เถเร สมณธมฺม ํกโรนเฺต ปสฺสาม.
ต. ทฺวีหิ ๓.ทฺวีหิ เถเรห ิอรหตฺตํ ปาปุณิยเต.
จตุ. ทฺวินฺนํ ๔.อุปธิวิเวโก ทฺวนิฺน ํเถรานํ อุปปฺชฺชติ.
ปญ. ทฺวีหิ ๕.สิสฺสา ทฺวีห ิเถเรห ิกมฺมฏฐาน ํคณฺหนฺติ.
ฉ. ทฺวินฺนํ ๖.ทฺวินนฺํ เถราน ํสิสฺสา อริยผลานิ ปาปุณนฺติ.
ส. ทฺวีสุ ๗.ทฺวีสุ เถเรสุ อนุสาสนเฺตสุ, สสิฺสา สุณนฺติ.

 

กโรนฺติ-ย่อมกระทํา ปสฺสาม-ย่อมเห็น ปาปุณิยเต-อัน...ย่อมบรรลุ อุปฺปชฺชติ-ย่อมเกิดขึ้น คณฺหนฺติ-ย่อมเรียน ปาปุณนฺติ-ย่อมบรรลุ สุณนฺติ-ย่อมฟัง 
 

แจก ทฺวิ (๒) ใน ๓ ลิงค์ ตัวอย่างประโยคภาษาบาลี  
(นับนามนามอิตถีลิงค์) 

คําแปล 
วิภัตติ พหุวจนะ 

ป. เทฺว ๑.เทฺว ทาสิโย โอทนํ ปจนฺติ.
ทุ. เทฺว ๒.อหํ เทฺว ทาสิโย โอทนํ ปจนฺติโย ปสฺสามิ.
ต. ทฺวีหิ ๓.ทฺวีหิ ทาสหีิ ภติ ลภิยเต. 
จตุ. ทฺวินฺนํ ๔.เสฏฐ ีทฺวินนฺํ ทาสีนํ ภตึ เทติ.
ปญ. ทฺวีหิ ๕.ทลิทฺโท ทฺวีหิ ทาสีหิ ภตฺต ํยาจติ.
ฉ. ทฺวินฺนํ ๖.ทฺวินนฺํ ทาสีน ํภตฺตํ ขียติ. 
ส. ทฺวีสุ ๗.ทฺวีสุ ทาสีสุ ภตฺตํ ททนฺเตสุ, สุขํ อุปฺปชฺชติ.

 

ปจนฺติ-ย่อมหุง ปสฺสามิ-ย่อมเห็น ลภิยเต-อัน...ย่อมได้ เทติ-ย่อมให้ ยาจติ-ย่อมขอ ขียติ-ย่อมส่ินไป อุปฺปชฺชติ-ย่อมเกิดขึ้น 
 

แจก ทฺวิ (๒) ใน ๓ ลิงค์ ตัวอย่างประโยคภาษาบาลี  
(นับนามนามนปุงสกลิงค์) 

คําแปล 
วิภัตติ พหุวจนะ 

ป. เทฺว ๑.จกฺขปุาลสฺส เทฺว อกฺขนีิ วิชฺฌายนฺติ.
ทุ. เทฺว ๒.เวชฺโช จกฺขุปาลสฺส เทฺว อกขฺีน ิติกิจฺฉติ.
ต. ทฺวีหิ ๓.จกฺขุปาโล ทฺวีห ิอกฺขหีิ น ปสฺสติ.
จตุ. ทฺวินฺนํ ๔.โรโค จกฺขุปาลสฺส ทฺวินนฺํ อกขฺีน ํอุปฺปชฺชติ.
ปญ. ทฺวีหิ ๕.อสฺสูนิ จกฺขุปาลสฺส ทฺวหีิ จกขฺูห ิปคฺฆรนฺติ.
ฉ. ทฺวินฺนํ ๖.ทฺวินนฺํ อกขฺีน ํหาน ิทุกฺข ํอาวหติ.
ส. ทฺวีสุ ๗.ทฺวีสู อกฺขีส ุวิชฌฺายนเฺตสุ, เถโร น โสจติ.

 

วิชฺฌายนฺติ-ย่อมบอด ติกิจฺฉติ-ย่อมรักษา ปสฺสติ-ย่อมเห็น อุปฺปชฺชติ-ย่อมเกิดขึ้น ปคฺฆรนฺติ-ย่อมไหลออก อาวหติ-ย่อมนํามา โสจติ-ย่อมเศร้าโศก 
 

ช่ือ.........................................นามสกลุ......................................... 



สังขยา บทที่ ๓ : อุภ (ทั้งสอง) 
แจก อุภ (ท้ังสอง) ท้ัง ๓ ลิงค์ ตัวอย่างประโยคภาษาบาลี  

(นับนามนามปุงลิงค์) 
คําแปล 

วิภัตติ พหุวจนะ 

ป. อุโภ ๑.อุโภ ธมฺมาธมฺมา วิสุ วิสุ วิปาก ํเทนฺติ.
ทุ. อุโภ ๒.พุทฺโธ ภิกฺขนูํ อุโภ ธมฺมาธมฺเม เทเสติ.
ต. อุโภหิ ๓.อุโภหิ ธมฺมาธมฺเมห ิสุขทุกฺโข วปิาโก ทียติ.
จตุ. อุภินฺนํ ๔.สตฺตา อุภินฺน ํธมฺมาธมฺมานํ อนรุปู วปิากํ ลภนฺติ.
ปญ. อุโภหิ ๕.อรหนฺตา อุโภห ิธมฺมาธมฺเมห ิวิมจฺุจนฺติ.
ฉ. อุภินฺนํ ๖.อุภินนฺํ ธมฺมาธมฺมานํ วปิาโก สุขทุกฺขํ อาวหติ.
ส. อุโภสุ ๗.อุโภสุ ธมฺมาธมฺเมสุ วิปากํ เทนฺเตสุ, วฏเฏสุ สํสราม.

 

เทนฺติ-ย่อมให้ เทเสติ-ย่อมแสดง ทียเต-อัน...ย่อมให้ ลภนฺติ-ย่อมได้ วิมุจฺจนฺติ-ย่อมพ้น อาวหติ-ย่อมนํามา สํสราม-ย่อมเที่ยวไป 
 

แจก อุภ (ท้ังสอง) ท้ัง ๓ ลิงค์ ตัวอย่างประโยคภาษาบาลี  
(นับนามนามอิตถีลิงค์) 

คําแปล 
วิภัตติ พหุวจนะ 

ป. อุโภ ๑.วธุยา อุโภ พาหาโย โสภนฺติ.  
ทุ. อุโภ ๒.เสฏฐี วธุยา อุโภ พาหาโย โอโลเกติ.
ต. อุโภหิ ๓.มาตา อุโภหิ พาหาห ิทารกํ ปคฺคณฺหาติ.
จตุ. อุภินฺนํ ๔.ขโร กิลมโถ มาตุ อุภินนฺํ พาหาน ํอุปฺปชฺชติ.
ปญ. อุโภหิ ๕.ปตา มาตุ อุโภหิ พาหาห ิทารกํ คณฺหาติ.
ฉ. อุภินฺนํ ๖.ปตา อุภนิฺน ํพาหาน ํพเลน ทารก ํธาเรติ. 
ส. อุโภสุ ๗.ทารโก ปตุ อุโภสุ พาหาสุ นิปชฺชติ.

 

โสภนฺติ-ย่อมงาม โอโลเกติ-ย่อมแลดู ปคฺคณฺหาติ-ย่อมประคอง อุปฺปชฺชต-ย่อมเกิดขึ้น คณฺหาติ-ย่อมรับ ธาเรติ-ย่อมอุ้ม นิปชฺชติ-ย่อมนอน 
 

แจก อุภ (ท้ังสอง) ท้ัง ๓ ลิงค์ ตัวอย่างประโยคภาษาบาลี  
(นับนามนามนปุงสกลิงค์) 

คําแปล 
วิภัตติ พหุวจนะ 
ป. อุโภ ๑.อุโภ ปฺุญปาปานิ ชนานํ สขุทุกขฺานิ อาวหนฺติ.
ทุ. อุโภ ๒.ปุถุชนา อุโภ ปฺุญปาปานิ กโรนตฺิ. 
ต. อุโภหิ ๓.สตฺตา อุโภหิ ปฺุญปาเปห ิอุโภ สุขทุกฺขานิ วินฺทนตฺิ.
จตุ. อุภินฺนํ ๔.พุทฺโธ อุภินฺนํ ปฺุญปาปานํ อตถฺาย กมฺมํ น กโรนฺติ.
ปญ. อุโภหิ ๕.อุโภ สุขทุกฺขาน ิอุโภห ิปฺุญปาเปห ิชายนฺติ.
ฉ. อุภินฺนํ ๖.อุภินนฺํ ปฺุญปาปานํ วิปาโก ปช ํสุคติทุคฺคตึ นยนตฺิ.
ส. อุโภสุ ๗.พาลา อุโภสุ ปฺุญปาเปสุ น สทฺทหนฺติ.

 

อาวหนฺติ-ย่อมนํามา กโรนฺติ-ย่อมทํา วินฺทนฺติ-ย่อมประสบ น กโรนฺติ-ย่อมไม่ทํา ชายนฺติ-ย่อมเกิด นยนฺติ-ย่อมนําไป น สทฺทหนฺติ-ย่อมไม่เช่ือ 
 

ช่ือ.........................................นามสกลุ......................................... 



สังขยา บทที่ ๔ : ติ (๓) 
แจก ติ (๓) ในปุงลิงค์ ตัวอย่างประโยคภาษาบาลี  

(นับนามนามปุงลิงค์) 
คําแปล 

วิภัตติ พหุวจนะ 

ป. ตโย ๑.ตโย มาสา อติกฺกมนฺติ. 
ทุ. ตโย ๒.จกฺขุปาโล ตโย มาเส น นิปชฺชติ.
ต. ตีหิ ๓.จกฺขุปาโล ตีห ิอิริยาปเถหิ เตมาสํ วหิรติ.
จตุ. ติณฺณํ, ติณฺณนฺนํ ๔.ราชา ติณฺณ ํอุตูนํ อนุจฺฉวิก ํปาสาทํ กโรติ.
ปญ. ตีหิ ๕.โยธา ตีหิ ปาสาเทหิ นิกขฺมนฺติ.
ฉ. ติณฺณํ, ติณฺณนฺนํ ๖.ปุปผฺานิ ตณิณฺํ ปาสาทานํ อนฺตเร รหุนฺติ.
ส. ตีสุ ๗.สิทฺธตฺโถ ราชกุมาโร ตีสุ ปาสาเทสุ วสติ.

 

อติกฺกมนฺติ-ย่อมล่วงไป นิปชฺชติ-ย่อมนอน วิหรติ-ย่อมอยู่ กโรติ-ย่อมทํา นิกฺขมนฺติ-ย่อมออกไป รุฬฺหนฺติ-ย่อมงอก วสติ-ย่อมอยู่ 
 

แจก ติ (๓) ในอิตถีลิงค์ ตัวอย่างประโยคภาษาบาลี  
(นับนามนามอิตถีลิงค์) 

คําแปล 
วิภัตติ พหุวจนะ 

ป. ติสฺโส ๑.พุทฺเธน ภิกขฺูน ํติสฺโส ตณฺหา เทสิยนฺเต.
ทุ. ติสฺโส ๒.พุทฺโธ ติสฺโส ตณฺหาโย วิชหติ.
ต. ตีหิ ๓.ปชา ตีห ิตณหฺาหิ อภภิูยเต.
จตุ. ติสฺสนฺนํ ๔.ปชา ติณณฺํ ตณหฺาน ํอตฺถาย กมมฺํ กโรติ.
ปญ. ตีหิ ๕.ทุกฺขํ ตีห ิตณฺหาหิ ชายติ. 
ฉ. ติสฺสนฺนํ ๖.ติณณฺ ํตณหฺาน ํขโย สขุํ อาวหติ.
ส. ตีสุ ๗.อรหนฺตา ตีส ุตณฺหาส ุน รมนฺต.ิ

 

เทสิยนฺเต-อัน...แสดงอยู่ วิชหติ-ย่อมละ อภิภูยเต-อัน...ครอบงําอยู่ กโรติ-ย่อมทํา ชายติ-ย่อมเกิด อาวหติ-ย่อมนํามา รมนฺติ-ย่อมยินดี 
 

แจก ติ (๓) ในนปุงสกลิงค์ ตัวอย่างประโยคภาษาบาลี  
(นับนามนามนปุงสกลิงค์) 

คําแปล 
วิภัตติ พหุวจนะ 
ป. ตีณิ ๑.ตณีิ รตนาน ิโลเก อุปฺปชฺชึสุ.
ทุ. ตีณิ ๒.ชนา สกฺกาเรห ิตีณ ิรตนานิ ปูเชนฺติ.
ต. ตีหิ ๓.เสฏฐี ตหีิ ธนสตสหสเฺสห ิติรตนานิ ปเูชติ.
จตุ. ติณฺณํ, ติณฺณนฺนํ ๔.อริยสาวกา ติณณฺํ รตนาน ํสกฺการํ กโรนฺติ.
ปญ. ตีหิ ๕.ภิกฺขู ตหี ิปฏเกหิ ธมฺมํ สกิฺขนฺติ.
ฉ. ติณฺณํ, ติณฺณนฺนํ ๖.อริยสาวกา ติณณฺํ รตนาน ํคณุํ อาวชฺเชนฺติ.
ส. ตีสุ ๗.อริยาสาวกา ตีสุ รตเนส ุปสีทนตฺิ.

 

อุปฺปชฺชึสุ-เกิดขึ้นแล้ว ปูเชนฺติ-ย่อมบูชา ปูเชติ-ย่อมบูชา กโรนฺติ-ย่อมทํา สิกฺขนฺติ-ย่อมศึกษา อาวชฺเชนฺติ-ย่อมนึกถึง ปสีทนฺติ-ย่อมเล่ือมใส 
 

ช่ือ.........................................นามสกลุ......................................... 



สังขยา บทที่ ๕ : จตุ (๔) 
แจก จตุ (๔) ในปุงลิงค ์ ตัวอย่างประโยคภาษาบาลี  

(นับนามนามปุงลิงค์) 
คําแปล 

วิภัตติ พหุวจนะ 

ป. จตฺตาโร, จตุโร ๑.จตฺตาโร ธมฺมา วุฑฺฒาปจายิโน วฑฺฒนฺติ.
ทุ. จตฺตาโร, จตุโร ๒.ตาปโส นคร ํอุปนิสฺสาย จตุโร มาเส วสติ.
ต. จตูหิ ๓.มนุสฺสา จตูห ิปจฺจเยหิ ชีวนฺติ.
จตุ. จตุนฺนํ ๔.เสฏฐ ีจตุนฺน ํปตฺุตานํ ธนํ เทติ.
ปญ. จตูหิ ๕.ปฺุญการี สตฺตา จตูหิ อปาเยหิ วิมุจฺจนฺติ.
ฉ. จตุนฺนํ ๖.จตุนฺน ํอาสวาน ํขโย สุข ํอาวหติ.
ส. จตูสุ ๗.ปาปการี สตฺตา จตูสุ อปาเยส ูนพฺิพตฺตนฺติ.

 

วฑฺฒนฺติ-ย่อมเจริญ วสติ-ย่อมอยู่ ชีวนฺติ-ย่อมเป็นอยู่ เทติ-ย่อมถวาย วิมุจฺจนฺติ-ย่อมพ้น อาวหติ-ย่อมนํามา นิพฺพตฺตนฺติ-ย่อมเกิด 
 

แจก จตุ (๔) ในอิตถีลิงค ์ ตัวอย่างประโยคภาษาบาลี  
(นับนามนามอิตถีลิงค์) 

คําแปล 
วิภัตติ พหุวจนะ 

ป. จตสฺโส ๑.จตสฺโส นธิิกุมภฺโิย เสฏฐิโน ปาสาเท อุฏฐหนฺติ.
ทุ. จตสฺโส ๒.ปุโรหิโต จตสฺโส ทิสา โอโลเกติ.
ต. จตูหิ ๓.เถโร จตูห ิปฏสิมฺภิทาหิ สห อรหตฺตํ ปาปุณิ.
จตุ. จตสฺสนฺนํ ๔.พุทฺโธ จตสฺสนฺนํ ปริสาน ํธมฺม ํกเถติ.
ปญ. จตูหิ ๕.ภิกฺขู จตหูิ ทิสาหิ อาคนฺตฺวา สตถฺารํ วนฺทนฺติ.
ฉ. จตสฺสนฺนํ ๖.พุทฺโธ จตสฺสนนฺํ ปริสาน ํมชฺเฌ ธมฺมํ เทเสติ.
ส. จตูสุ ๗.จตูสุ ปริสาสุ ภกิฺขุนปีริสา อิทาน ินตฺถิ.

 

อุฏฺฐหนฺติ-ย่อมผุดขึ้น โอโลเกติ-ย่อมแลดู ปาปุณิ-บรรลุแล้ว กเถติ-ย่อมตรัส วนฺทนฺติ-ย่อมไหว้ เทเสติ-ย่อมแสดง นตฺถิ-ย่อมไม่มี 
 

แจก จตุ (๔) ในนปุงสกลิงค ์ ตัวอย่างประโยคภาษาบาลี  
(นับนามนามนปุงสกลิงค์) 

คําแปล 
วิภัตติ พหุวจนะ 
ป. จตฺตาริ ๑.พุทฺเธน จตฺตาร ิอริยสจฺจานิ พุชฺฌเต.
ทุ. จตฺตาริ ๒.อริยสาวกา จตฺตาริ อริยผลานิ ปาปุณนฺติ.
ต. จตูหิ ๓.เทวา จตูหิ การเณหิ เทวโลกโต จวนฺติ.
จตุ. จตุนฺนํ ๔.ภิกฺขู จตุนนฺํ อริยผลาน ํอตฺถาย ธมฺมํ จรนฺติ.
ปญ. จตูหิ ๕.โยธา จตูหิ ทฺวาเรห ินกิฺขนฺตา ทิสาสุ วิจรนฺติ.
ฉ. จตุนฺนํ ๖.เสฏฐ ีจตุนฺน ํวสฺสานํ อจฺจเยน มริสฺสติ.
ส. จตูสุ ๗.พุทฺโธ จตูสุ อริยสจฺเจสุ กุสโล โหติ.

 

พุชฺฌติ-ย่อมตรัสรู้ ปาปุณนฺติ-ย่อมบรรลุ จวนฺติ-ย่อมบรรลุ จรนฺติ-ย่อมประพฤติ วิจรนฺติ-ย่อมเที่ยวไป มริสฺสนฺติ-จักตาย โหติ-ย่อมเป็น 
 

ช่ือ.........................................นามสกลุ......................................... 



สังขยา บทที่ ๖ : ปญฺจ (๕) 
แจก ปญจฺ (๕) ทั้ง ๓ ลิงค์ ตัวอย่างประโยคภาษาบาลี  

(นับนามนามปุงลิงค์) 
คําแปล 

วิภัตติ พหุวจนะ 
ป. ปฺจ ๑.ปฺจ สามเณรา ปณฺฑาย คามํ ปวิสนฺติ.
ทุ. ปฺจ ๒.ภิกฺข ูปฺจ มาเส สมณธมฺม ํกโรนฺติ.
ต. ปฺจหิ ๓.ปุถุชโน ปฺจห ิกามคุเณห ินวิูยติ.
จตุ. ปฺจนฺนํ ๔.เสฏฐ ีปฺจนฺน ํสามเณราน ํภตฺต ํเทติ.
ปญ. ปฺจหิ ๕.ขีณาสวานํ จิตตฺํ ปฺจหิ กามคุเณห ิวิมุจฺจติ.
ฉ. ปฺจนฺนํ ๖.วิสาขา ปฺจนนฺ ํหตฺถนีํ ถามํ ธาเรติ.
ส. ปฺจสุ ๗.ภิกฺขู ปฺจสุ กามคุเณส ุสํวรนฺติ.

 

ปวิสนฺติ-ย่อมเข้าไป กโรนฺติ-ย่อมกระทํา นิวูยติ-อัน...ย่อมห่อหุ้ม เทติ-ย่อมถวาย วิมุจฺจติ-ย่อมพ้น ธาเรติ-ย่อมทรงไว้ สํวรนฺติ-ย่อมสํารวม 
 

แจก ปญจฺ (๕) ทั้ง ๓ ลิงค์ ตัวอย่างประโยคภาษาบาลี  
(นับนามนามอิตถีลิงค์) 

คําแปล 
วิภัตติ พหุวจนะ 
ป. ปฺจ ๑.ปฺจ อิตฺถิโย ปฺจ สีลานิ สมาทิยนฺติ.
ทุ. ปฺจ ๒.เทวตา อตฺตโน ปฺจ อตีตชาติโย สรติ.
ต. ปฺจหิ ๓.ปฺจหิ เถรีห ิธมฺโม สูยนฺเต.
จตุ. ปฺจนฺนํ ๔.ราชา ปฺจนฺนํ ภิกฺขนุีน ํภกิฺข ํเทติ.
ปญ. ปฺจหิ ๕.ชนา ปฺจหิ ธานีห ินิกขฺมนฺติ.
ฉ. ปฺจนฺนํ ๖.ปฺจนฺน ํเถรีน ํจีวรานิ ชีรนฺติ.
ส. ปฺจสุ ๗.เถริโย ปฺจสุ กุฏีส ุวสนฺติ.

 

สมาทิยนฺติ-ย่อมสมาทาน สรติ-ย่อมระลึกถึง สูยนฺเต-อัน...ย่อมฟัง เทติ-ย่อมถวาย นิกฺขนมนฺติ-ย่อมออกไป ชีรติ-ย่อมครํ่าครา วสนฺติ-ย่อมอยู่ 
 

แจก ปญจฺ (๕) ทั้ง ๓ ลิงค์ ตัวอย่างประโยคภาษาบาลี  
(นับนามนามนปุงสกลิงค์) 

คําแปล 
วิภัตติ พหุวจนะ 
ป. ปฺจ ๑.รฺโญ อสฺสาทีนิ ปฺจ วาหนาน ิอเหสุ.
ทุ. ปฺจ ๒.เวชฺโช ภิกขฺูน ํปฺจ เภสชฺชาน ิเปเสติ.
ต. ปฺจหิ ๓.วาณิโช ปฺจห ิสกเฏหิ ภณฑฺาน ิอาหรติ.
จตุ. ปฺจนฺนํ ๔.วิสาขา ปฺจนนฺํ ภิกฺขสุตานํ ทานํ เทติ.
ปญ. ปฺจหิ ๕.อรหตํ จิตฺตํ ปฺจหิ นีวรเณหิ วมิุจฺจติ
ฉ. ปฺจนฺนํ ๖.ภิกขฺู ราชคหาทีหิ ปฺจหิ นคเรห ิอาคจฺฉนฺติ.
ส. ปฺจสุ ๗.อริยสาวกา ปจฺสุ สีเลส ุปตฏิฐหนฺติ.

 

อเหสุํ-ได้เป็นแล้ว เปเสติ-ย่อมส่งไป อาหรติ-ย่อมนํามา เทติ-ย่อมถวาย วิมุจฺจติ-ย่อมพ้น อาคจฺฉนฺติ-ย่อมมา ปติฏฺฐหนฺติ-ย่อมตั้งม่ัน 
 

ช่ือ.........................................นามสกลุ......................................... 



สังขยา บทที่ ๗ : เอกูนวีส (๑๙) 
แจก เอกูนวีส (๑๙) ในอิตถลีิงค์ ตัวอยา่งประโยคภาษาบาลี  

(นับนามนามปุงลิงค์) 
คําแปล 

วิภัตติ เอกวจนะ 
ป. เอกูนวีสํ, เอกูนวีส (กไ็ด)้ ๑.เอกนูวีส ํปรุิสา ธมฺมํ สุณนฺติ.
ทุ. เอกูนวีสํ, เอกูนวีส (กไ็ด)้ ๒.อหํ เอกนูวีส ํปรุิเส ธมฺมํ สุณนฺเต ปสฺสามิ.
ต. เอกูนวีสาย ๓.เอกูนวีสาย ปุรเิสหิ เทวสิก ํธมฺโม สูยเต.
จตุ. เอกูนวีสาย ๔.พุทฺโธ เอกูนวีสาย ปุริสานํ ธมฺม ํเทเสติ.
ปญ. เอกูนวีสาย ๕.เอกูนวีสาย ปุริเสหิ กิเลสา อเปนตฺิ.
ฉ. เอกูนวีสาย ๖.เอกูนวีสาย ปุรสิานํ จิตฺตํ กเิลเสหิ สมฺมติ.
ส. เอกูนวีสาย ๗.วิฺู ธมฺมจารีสุ เอกนูวีสาย ปุรเิสสุ ปสีทนฺติ.

 

สุณนฺติ-ย่อมฟัง ปสฺสามิ-ย่อมเห็น สูยเต-อัน...ย่อมฟัง เทเสติ-ย่อมแสดง อเปนฺติ-ย่อมออกไป สมฺมติ-ย่อมสงัด ปสีทนฺติ-ย่อมเล่ือมใส 
 

แจก เอกูนวีส (๑๙) ในอิตถลีิงค์ ตัวอยา่งประโยคภาษาบาลี  
(นับนามนามอติถีลิงค)์ 

คําแปล 
วิภัตติ เอกวจนะ 
ป. เอกูนวีสํ, เอกูนวีส (กไ็ด)้ ๑.เอกนูวีส ํอิตฺถิโย ทานํ เทนฺติ.
ทุ. เอกูนวีสํ, เอกูนวีส (กไ็ด)้ ๒.พุทฺโธ เอกูนวีส ํอิตฺถิโย ทานํ เทนฺติโย ปสํสติ.
ต. เอกูนวีสาย ๓.เอกูนวีสาย อิตฺถีหิ เทวสิก ํทานํ ทียเต.
จตุ. เอกูนวีสาย ๔.ราชา เอกูนวีสาย อิตฺถีน ํธน ํเทต.ิ
ปญ. เอกูนวีสาย ๕.มจฺเฉรํ เอกนูวสีาย อิตฺถีห ิอเปติ.
ฉ. เอกูนวีสาย ๖.เอกูนวีสาย อิตถฺีนํ ญาตโย พุทฺธ ํวนฺทนฺติ.
ส. เอกูนวีสาย ๗.ชนา เอกูนวีสาย อิตฺถีสุ ปสีทนฺต.ิ

 

เทนฺติ-ย่อมให้ ปสํสติ-ย่อมสรรเสริญ ทียเต-อัน...ย่อมถวาย เทติ-ย่อมให้ อเปติ-ย่อมออกไป วนฺทนฺติ-ย่อมไหว้ ปสีทนฺติ-ย่อมเล่ือมใส 
 

แจก เอกูนวีส (๑๙) ในอิตถลีิงค์ ตัวอย่างประโยคภาษาบาลี  
(นับนามนามนปุงสกลิงค์) 

คําแปล 
วิภัตติ เอกวจนะ 
ป. เอกูนวีสํ, เอกูนวีส (กไ็ด)้ ๑.วฑฺฒกหีิ เอกนูวีสํ เจติยานิ กริยนฺเต.
ทุ. เอกูนวีสํ, เอกูนวีส (กไ็ด)้ ๒.พุทฺโธ เอกูนวีส ํวสฺสานิ เชตวเน วิหรนฺติ.
ต. เอกูนวีสาย ๓.เสฏฐี เอกูนวสีาย ปุปฺเผห ิเจติยานิ ปเูชติ.
จตุ. เอกูนวีสาย ๔.ราชา เอกูนวีสาย เจติยานํ ปูชํ กโรติ.
ปญ. เอกูนวีสาย ๕.มหาชโน เอกูนวีสาย เจติเยห ินกิฺขมติ.
ฉ. เอกูนวีสาย ๖.ชนา เอกูนวีสาย เจติยานํ ตลาน ิสมฺมชฺเชนฺติ.
ส. เอกูนวีสาย ๗.เอกูนวีสาย เจติเยสุ นิฏฐิเตสุ, ชนา ตุสฺสนฺติ.

 

กริยนฺเต-อัน...ย่อมทํา วิหรนฺติ-ย่อมอยู่ ปูเชติ-ย่อมบูชา กโรติ-ย่อมทํา นิกฺขมติ-ย่อมออกไป สมฺมชฺเชนฺติ-ย่อมกวาด นนฺทนฺติ-ย่อมยินดี 
 

ช่ือ.........................................นามสกลุ......................................... 



สังขยา บทที่ ๘ : สต (๑๐๐)  
แจก สต (๑๐๐) ในนปุงสกลิงค ์

วภิตัต ิ เอกวจนะ พหวุจนะ 
ป. สต ํ สตานิ
ท.ุ สต ํ สตานิ
ต. สเตน สเตห,ิ สเตภิ
จต.ุ สตสฺส, สตาย, สตตถฺ ํ สตานํ
ปญ. สตสฺมา, สตมหฺา, สตา สเตห,ิ สเตภิ
ฉ. สตสฺส สตานํ
ส. สตสฺมึ, สตมหฺ,ิ สเต สเตสุ

 

สหสฺส, ทสสหสฺส, สตสหสฺส, ทสสตสหสฺส แจกแบบเดียวกนัน้ี 

ตวัอย่างประโยคภาษาบาล ี(สต) ฝ่ายเอกวจนะ ตวัอย่างประโยคภาษาบาล ี(สต) ฝ่ายพหวุจนะ 

๑. ปรุสิาน ํสต ํสลี ํสมาทยิต.ิ 
................................................................................................. 

๒. อติถฺนี ํปญฺจสตานิ ธมมฺ ํสุณนฺต.ิ 
................................................................................................ 

๓. เถโร ปรุสิาน ํสต ํสลี ํสมาทยินฺต ํอาห. 
................................................................................................. 

๔. พทุโฺธ อติถฺนี ํปญฺจสตานิ อาห. 
................................................................................................ 

๕. ปรุสิาน ํสเตน ปญฺจ สลีานิ รกฺขยินฺเต. 
................................................................................................. 

๖. อติถฺนี ํปญฺจสเตห ิเจตยิานิ ปูชยินฺเต. 
................................................................................................ 

๗. จติตฺวเิวโก ปรุสิาน ํสตสฺส อปุปฺชฺชต.ิ 
................................................................................................. 

๘. เทวตา อติถฺนี ํปญฺจสตาน ํสาธุการ ํเทนฺต.ิ 
................................................................................................ 

๙. ปลโิพโธ ปรุสิาน ํสเตน อเปต.ิ 
................................................................................................. 

๑๐. ปญฺจ นิวรณานิ อติถฺนี ํปญฺจสเตห ิอเปนฺต.ิ 
................................................................................................ 

๑๑. ปรุสิาน ํสตสฺส ลลี ํปรสุิชฺฌต.ิ 
................................................................................................. 

๑๒. อติถฺนี ํปญฺจสตาน ํจติตฺ ํวปิปฺสทีต.ิ 
................................................................................................ 

๑๓. ปรุสิาน ํสเต สลี ํรกฺขนฺเต, จติตฺ ํกามคุเณห ิสมมฺต.ิ
................................................................................................. 

๑๔. อติถฺนี ํปญฺจสเตสุ ธมมฺ ํสุณนฺเตสุ, ตโย ยามา อตกิฺกมนฺต.ิ 
................................................................................................ 

๑๕. ไมน่ิยมใช ้ ๑๖. ไมน่ิยมใช ้
ปทานุกรมกริยิา 

สมาทยิต ิ ส+ํอา+ทา+ย+ต ิ ย่อมสมาทาน สุณนฺติ สุ+ณา+อนฺต ิ ย่อมฟงั อาห พรฺู>อาห+อ+อ กลา่วแลว้ 
รกขฺยินฺเต รกขฺ+อยิ+อนฺเต อนั...รกัษาอยู่ ปูชยินฺเต ปูช+อยิ+อนฺเต อนั...ย่อมบูชา อปุปฺชฺชต ิ อ+ุปท+ย+ต ิ ย่อมเกดิขึ้น 
เทนฺต ิ ทา+อ+อนฺต ิ ย่อมให ้ อเปต ิ อป+อ+ิอนฺต ิ ย่อมออกไป ปริสุชฺฌต ิ ปริ+สุธ+ย+ต ิ ย่อมบริสุทธิ์ 
วปิปฺสทีนฺติ ว+ิป+สท+อ+อนฺติ ย่อมผ่องใส สมมฺต ิ สม+ย+ต ิ ย่อมสงดั อตกิฺกมนฺติ อต+ิกม+อ+อนฺต ิ ย่อมลว่งไป 

ช่ือ.........................................นามสกลุ......................................... 



สังขยา บทที่ ๙ : โกฏิ (โกฏิ, ๑๐ ล้าน) 
แจก โกฏ ิ(โกฏิ, ๑๐ ล้าน) ในอิตถีลิงค ์

วิภัตติ เอกวจนะ พหุวจนะ 
ป.   
ทุ.   
ต.   
จตุ.   
ปญ.   
ฉ.   
ส.   
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