
กตปิยศพัท ์บทที่ ๗
แจก ภวนฺต (ผูเ้จรญิ)ในปงุลงิค ์

และ ภวนฺต ี(นางผูเ้จรญิ) ในอติถลีงิค ์



วภิตัติ เอกวจนะ พหวุจนะ
ป. ภวนฺต+ส ิ   =ภวํ ภวนฺต+โย =ภวนฺตา, ภวนฺโต

ท.ุ ภวนฺต+อ ํ   =ภวนฺตํ ภวนฺต+โย =ภวนฺเต, ภวนฺโต

ต. ภวนฺต+นา =ภวตา, โภตา ภวนฺต+หิ =ภวนฺเตห,ิ ภวนฺเตภิ

จต.ุ ภวนฺต+ส =ภวโต, โภโต ภวนฺต+นํ =ภวต,ํ ภวนฺตานํ

ปญ. ภวนฺต+สฺมา =ภวตา, โภตา ภวนฺต+หิ =ภวนฺเตห,ิ ภวนฺเตภิ

ฉ. ภวนฺต+ส    =ภวโต, โภโต ภวนฺต+นํ =ภวต,ํ ภวนฺตานํ

ส. ภวนฺต+สฺม ึ =ภวต,ิ ภวนฺเต ภวนฺต+สุ =ภวนฺเตสุ

อา. ภวนฺต+สิ =โภ ภวนฺต+โย =ภวนฺตา, ภวนฺโต, โภนฺตา, โภนฺโต



ลาํดบั เอกวจนะ พหวุจนะ คาํแปลอายตนิบาต
ป. ภวํ ภวนฺตา, ภวนฺโต อ. (อนัวา่) / อ.____ท. (ทัง้หลาย)

ท.ุ ภวนฺตํ ภวนฺเต, ภวนฺโต ซึง่, สู่, ยงั, สิ้น, ตลอด, กะ, เฉพาะ

ต. ภวตา, โภตา ภวนฺเตห,ิ ภวนฺเตภิ ดว้ย, โดย, อนั, ตาม, เพราะ, มี

จต.ุ ภวโต, โภโต ภวต,ํ ภวนฺตานํ แก่, เพือ่, ต่อ

ปญ. ภวตา, โภตา ภวนฺเตห,ิ ภวนฺเตภิ แต่, จาก, กวา่, เหตุ

ฉ. ภวโต, โภโต ภวต,ํ ภวนฺตานํ แห่ง, ของ, เมือ่

ส. ภวต,ิ ภวนฺเต ภวนฺเตสุ ใน, ใกล,้ ที,่ ครัน้เมือ่, ในเพราะ

อา. โภ ภวนฺตา, ภวนฺโต, โภนฺตา, โภนฺโต แน่ะ, ดูก่อน, ขา้แต่



ลาํดบั เอกวจนะ วธิลีงวภิตัติ
ป. ภวํ แปลง นฺต กบั ส ิเป็น อํ

ท.ุ ภวนฺตํ ลง อ ํคง อํ

ต. ภวตา, โภตา แปลง นฺต กบั นา เป็น ตา, แปลง ว เป็น โอ

จต.ุ ภวโต, โภโต แปลง นฺต กบั สฺมา เป็น โต, แปลง ว เป็น โอ

ปญ. ภวตา, โภตา แปลง นฺต กบั นา เป็น ตา, แปลง ว เป็น โอ

ฉ. ภวโต, โภโต แปลง นฺต กบั สฺมา เป็น โต, แปลง ว เป็น โอ

ส. ภวต,ิ ภวนฺเต แปลง นฺต กบั สฺม ึเป็น ต,ิ แปลง สฺม ึเป็น เอ

อา. โภ แปลง ภวนฺต เป็น โภ ลบ สิ



ลาํดบั พหวุจนะ วธิลีงวภิตัติ
ป. ภวนฺตา, ภวนฺโต แปลง โย เป็น อา, โอ (หรือ นฺต+โย เป็น นฺโต)

ท.ุ ภวนฺเต, ภวนฺโต แปลง โย เป็น เอ, โอ (หรือ นฺต+โย เป็น นฺโต)

ต. ภวนฺเตห,ิ ภวนฺเตภิ แปลง อ เป็น เอ ลง ห ิคง ห ิแปลง ห ิเป็น ภิ

จต.ุ ภวต,ํ ภวนฺตานํ แปลง นฺต กบั นํ เป็น ต,ํ ลง นํ คง นํ ทฆีะ อ เป็น อา

ปญ. ภวนฺเตห,ิ ภวนฺเตภิ แปลง อ เป็น เอ ลง ห ิคง ห ิแปลง ห ิเป็น ภิ

ฉ. ภวต,ํ ภวนฺตานํ แปลง นฺต กบั นํ เป็น ต,ํ ลง นํ คง นํ ทฆีะ อ เป็น อา

ส. ภวนฺเตสุ แปลง อ เป็น เอ ลง สุ คง สุ

อา. ภวนฺตา, ภวนฺโต, โภนฺตา, โภนฺโต แปลง โย เป็น อา, โอ, แปลง ว เป็น โอ



ภวนฺต ศพัทไ์ม่นิยมใชเ้ป็นนามนาม

โดยมากใชเ้ป็นคุณนามมากกว่า

ภวนฺต ศพัทท์ี่เป็นอติถีลงิคเ์ปลีย่นรูปเป็น ภวนฺต ี

แจกตาม นารี



ลาํดบั เอกวจนะ พหวุจนะ คาํแปลอายตนิบาต
ป. ภวนฺตี ภวนฺตโิย, ภวนฺตี อ. นางผูเ้จริญ

ท.ุ ภวนฺต,ึ ภวนฺตยิํ ภวนฺตโิย, ภวนฺตี ซึง่นางผูเ้จริญ

ต. ภวนฺตยิา ภวนฺตหี,ิ ภวนฺตภีิ ดว้ยนางผูเ้จริญ

จต.ุ ภวนฺตยิา ภวนฺตนีํ แก่นางผูเ้จริญ

ปญ. ภวนฺตยิา ภวนฺตหี,ิ ภวนฺตภีิ แต่นางผูเ้จริญ

ฉ. ภวนฺตยิา ภวนฺตนีํ แห่งนางผูเ้จริญ

ส. ภวนฺตยิา, ภวนฺตยิํ ภวนฺตสีุ ในนางผูเ้จริญ

อา. ภวนฺต,ิ โภติ ภวนฺตโิย, ภวนฺตี แน่ะนางผูเ้จริญ



ตัวอยางประโยคภาษาบาลี ภวนฺต (ผูเจริญ)

๑. ปฏิคฺคณฺหาตุ  เม  ภวํ  โคตโม  ปานํ.

อ.พระโคดม ผูเจริญ จงรับ ซึ่งน้ําปานะ ของขาพเจา.

๒. มา  ภวนฺโต  เอวํ  อวจุตฺถ

อ.ทานผูเจริญ ท. อยาไดกลาวแลว อยางนี้.

๓. ภวนฺต โคตม สรณ คจฺฉามิ.

อ.ขาพเจา ยอมถึง ซึ่งพระโคดม ผูเจริญ วาเปนที่พึ่ง

๔. ตฺวํ  ภวนฺเต  เอตํ  ปฺหํ  ปุจฺฉาหิ.

อ.ทาน จงถาม ซึ่งปญหา นั่น กะทานผูเจริญ ท.



๕. ภวตา  โคตเมน  ธมโฺม  เทสยิเต.
อ.ธรรม อนัพระโคดม ผูเ้จรญิ ย่อมแสดง.

๖. ภวนฺเตห ิ ปญหฺา  ปจฺฉิยนฺเต.
อ.ปญัหา  ท.  อนัท่านผูเ้จรญิ ท.  ย่อมถาม.

๗. อห ํ ภวโต  โคตมสฺส  มธุปายาส ํ เทมิ.
อ.ขา้พเจา้ ย่อมถวาย ซึ่งขา้วมธุปายาส แกพ่ระโคม ผูเ้จรญิ.

๘. อห ํ ภวต ํ เอต ํ ปญหฺ ํ พฺยากโรมิ.
อ.ขา้พเจา้ จะพยากรณ์ ซึ่งปญัหา นัน่ แกท่่านผูเ้จรญิ ท.



๙. กลุปตุตฺา  ภวตา  โคตเมน  ธมมฺ ํ อคุคฺณฺหนฺต.ิ
อ.กลุบตุร ท. ย่อมเรยีน ซึ่งธรรม จากพระโคดม ผูเ้จรญิ. 

๑๐. ภวนฺเตห ิ สพฺพ ํ ภย ํ น  ชายต.ิ
อ.ภยั ทัง้ปวง ย่อมไม่เกดิ จากท่านผูเ้จรญิ ท.

๑๑. ภวโต  โคตมสฺส  ลลีา  โสภต.ิ
อ.การเยื้องกราย ของพระโคดม ผูเ้จรญิ ย่อมงดงาม.

๑๒. อห ํ ภวนฺตานํ  ธมมฺ ํ เทเสมิ.
อ.ขา้พเจา้ จะแสดง ซึ่งธรรม แกท่่านผูเ้จรญิ ท.



๑๓. พฺราหฺมณา  ภวต ิ โคตเม  ปสทีนฺต.ิ
  อ.พราหมณ์ ท. ย่อมเลื่อมใส ในพระโคดม ผูเ้จรญิ. 

๑๔. ปณฺฑติา  ภวนฺเตส ุ ปสทีนฺต.ิ
  อ.บณัฑติ ท. ย่อมเลื่อมใส ในผูเ้จรญิ ท.

๑๕. โภ  โคตม  มย ํ อมหฺาก ํ ปิตร ํ ปฏชิคคฺาม.
  ขา้แต่พระโคดม  ผูเ้จรญิ  อ.ขา้พเจา้ ท.  ย่อมปรนนิบตัิ  ซึ่งบิดา 
  ของขา้พเจา้ ท.

๑๖. มา  โภนฺโต  สททฺมกตถฺ. (สททฺ+ํอกตถฺ)
  ขา้แต่ท่านผูเ้จรญิ ท. อ.ท่าน ท. อย่ากระทาํแลว้ ซึ่งเสยีง.


