
กตปิยศพัท ์บทที่ ๕
แจก ภควนฺต ุ(พระผูม้ีพระภาคเจา้)ในปงุลงิค ์



วภิตัติ เอกวจนะ พหวุจนะ
ป. ภควนฺตุ+สิ =ภควา ภควนฺตุ+โย =ภควนฺตา, ภควนฺโต

ท.ุ ภควนฺตุ+อํ =ภควนฺตํ ภควนฺตุ+โย =ภควนฺเต, ภควนฺโต

ต. ภควนฺตุ+นา =ภควตา ภควนฺตุ+หิ =ภควนฺเตห,ิ ภควนฺเตภิ

จต.ุ ภควนฺตุ+ส =ภควโต ภควนฺตุ+นํ =ภควต,ํ ภควนฺตานํ

ปญ. ภควนฺตุ+สฺมา =ภควตา ภควนฺตุ+หิ =ภควนฺเตห,ิ ภควนฺเตภิ

ฉ. ภควนฺตุ+ส =ภควโต ภควนฺตุ+นํ =ภควต,ํ ภควนฺตานํ

ส. ภควนฺตุ+สฺมึ =ภควต,ิ ภควนฺเต ภควนฺตุ+สุ =ภควนฺเตสุ

อา. ภควนฺตุ+สิ =ภคว, ภควา ภควนฺตุ+โย =ภควนฺตา, ภควนฺโต



ลาํดบั เอกวจนะ พหวุจนะ คาํแปลอายตนิบาต
ป. ภควา ภควนฺตา, ภควนฺโต อ. (อนัวา่) / อ.____ท. (ทัง้หลาย)

ท.ุ ภควนฺตํ ภควนฺเต, ภควนฺโต ซึง่, สู่, ยงั, สิ้น, ตลอด, กะ, เฉพาะ

ต. ภควตา ภควนฺเตห,ิ ภควนฺเตภิ ดว้ย, โดย, อนั, ตาม, เพราะ, มี

จต.ุ ภควโต ภควต,ํ ภควนฺตานํ แก่, เพือ่, ต่อ

ปญ. ภควตา ภควนฺเตห,ิ ภควนฺเตภิ แต่, จาก, กวา่, เหตุ

ฉ. ภควโต ภควต,ํ ภควนฺตานํ แห่ง, ของ, เมือ่

ส. ภควต,ิ ภควนฺเต ภควนฺเตสุ ใน, ใกล,้ ที,่ ครัน้เมือ่, ในเพราะ

อา. ภคว, ภควา ภควนฺตา, ภควนฺโต แน่ะ, ดูก่อน, ขา้แต่



ลาํดบั เอกวจนะ วธิลีงวภิตัติ
ป. ภควา แปลง นฺตุ กบั ส ิเป็น อา (แปลงรวมกนั)

ท.ุ ภควนฺตํ แปลง อุ เป็น อ, ลง อ ํคง อํ

ต. ภควตา แปลง นฺตุ กบั นา เป็น ตา

จต.ุ ภควโต แปลง นฺตุ กบั ส เป็น โต

ปญ. ภควตา แปลง นฺตุ กบั สฺมา เป็น ตา

ฉ. ภควโต แปลง นฺตุ กบั ส เป็น โต

ส. ภควต,ิ ภควนฺเต แปลง นฺตุ กบั สฺม ึเป็น ต,ิ เอ แปลง อุ เป็น อ

อา. ภคว, ภควา แปลง นฺตุ กบั ส ิเป็น อ, อา



ลาํดบั พหวุจนะ วธิลีงวภิตัติ
ป. ภควนฺตา, ภควนฺโต แปลง อุ เป็น อ, แปลง โย เป็น อา, โอ

ท.ุ ภควนฺเต, ภควนฺโต แปลง อุ เป็น อ, แปลง โย เป็น เอ, โอ

ต. ภควนฺเตห,ิ ภควนฺเตภิ แปลง อุ เป็น เอ ลง ห ิคง ห,ิ แปลง ห ิเป็น ภิ

จต.ุ ภควต,ํ ภควนฺตานํ แปลง นฺตุ กบั นํ เป็น ต,ํ อุ เป็น อ แลว้ทฆีะ

ปญ. ภควนฺเตห,ิ ภควนฺเตภิ แปลง อุ เป็น เอ ลง ห ิคง ห,ิ แปลง ห ิเป็น ภิ

ฉ. ภควต,ํ ภควนฺตานํ แปลง นฺตุ กบั นํ เป็น ต,ํ อุ เป็น อ แลว้ทฆีะ

ส. ภควนฺเตสุ แปลง อุ เป็น เอ ลง สุ คง สุ

อา. ภควนฺตา, ภควนฺโต แปลง อุ เป็น อ, แปลง โย เป็น อา, โอ



ตัวอยางประโยคภาษาบาลี ภควนฺตุ (พระผูมีพระภาคเจา)

๑. อถโข ภควา อายสฺมนฺต สารีปุตฺต อามนฺเตสิ.

ครั้งนั้นแล อ.พระผูมีพระภาคเจา ตรัสเรียกแลว ซึ่งพระสารีบุตร ผูมีอายุ.

๒. อตีตกาเล ภควนฺโต ธมฺมํ เทสยึสุ.

อ.พระผูมีพระภาคเจา ในกาลอันลวงไปแลว แสดงแลว ซึ่งธรรม.

๓. เทฺว อคฺคสาวกา ภควนฺต วนฺทนฺติ.

อ.พระอัครสาวก ท. ยอมถวายบังคม ซึ่งพระผูมีพระภาคเจา.

๔. พุทฺธสาสนิกชนา ปรินิพฺพุเต ภควนฺโต สรนฺติ.

อ.พุทธศาสนิกชน ท. ยอมระลึกถึง ซึ่ งพระผูมีพระภาคเจ า ท. ผู

ปรินิพพานแลว.



๕. สฺวากขฺาโต ภควตา ธมโฺม. 
อ.พระธรรม อนัพระผูมีพระภาคเจา ตรัสดีแลว.

๖. สพฺเพห ิภควนฺเตห ิโอวาทปาฏโิมกโฺข เทสยิเต.
อ.โอวาทปาตโิมกข ์อนัพระผูมีพระภาคเจา ท. ทั้งปวง ยอมแสดง.

๗. เถโร ตมตถฺ ํภควโต อาโรเจส.ิ
อ.พระเถระ กราบทูลแลว้ ซึ่งเนื้อความนั้น แกพ่ระผูมีพระภาคเจา.

๘. นโม ปรนิิพฺพตุานํปิ ภควนฺตานํ อตถฺ.ุ
อ.ความนอบน้อม จงมี แก่พระผูมีพระภาคเจา ท. แมผูปรินิพพาน

แลว.



๙.   ภกิขฺู ภควตา กมมฺฏฐฺานํ อคุคฺณฺหนฺต.ิ
 อ.ภกิษุ ท. ย่อมเรยีน ซึ่งกรรมฐาน จากพระผูม้ีพระภาคเจา้.

๑๐. กเิลสา สพฺเพห ิภควนฺเตห ิอปคจฺฉนฺต.ิ
 อ.กเิลส ท. ย่อมไปปราศ จากพระผูมีพระภาคเจา ท. ทั้งปวง.

๑๑. สปุฏปินฺโน ภควโต สาวกสงฺโฆ.
 อ.หมู่แหง่สาวก ของพระผูม้ีพระภาคเจา้ ปฏบิตัดิีแลว้.

๑๒. ภควนฺตานํ วจนํ สจฺจภตู ํโหต.ิ
  อ.พระดาํรสั ของพระผูมีพระภาคเจา ท. เปนจริง ยอมเปน.



๑๓. ขตตฺยิา ภควต ิปสทีนฺต.ิ
  อ.กษตัรยิ ์ท. ย่อมเลื่อมใส ในพระผูมีพระภาคเจา.

๑๔. เทวมนุสฺสา ภควนฺเตส ุปสทีนฺต.ิ
  อ.เทวดาและมนุษย ์ท. ย่อมเลื่อมใส ในพระผูมีพระภาคเจา.

๑๕. ภนฺเต ภควา ตมุเฺห อมหฺาก ํนาถา โหถ.
  ขา้แต่พระผูมีพระภาคเจา ผูเจริญ อ.ทาน ท. เปนที่พึ่ง ของเรา ท. จงเปน.

๑๖. ภนฺเต ภควนฺโต มย ํตมุเฺห สรณํ คจฺฉาม.
  ขา้แต่พระผูมีพระภาคเจา ท. ผูเจริญ อ.เรา ท. ยอมถึง ซึ่งพระองค ท. 

  วาเปนที่พึ่ง.


