
อาขยาต บทที่ ๔
ปโรกขาวภิตัต ิ: คาํกริยิาอดีตกาล

ใชก้บัเหตกุารณ์ที่ผ่านมาจนกาํหนดเวลาที่
แน่นอนไม่ได ้



วภิตัตหิมวดที่ ๔ : ปโรกขาวภิตัติ

บรุุษ
ปรสัสบท อตัตโนบท

โยคะ
เอก. พห.ุ เอก. พห.ุ

ปฐมบรุุษ อ อุ ตถฺ เร นามโยคะ

มชัฌมิบรุุษ เอ ตถฺ ตโฺถ วโฺห ตมุหโยคะ

อตุตมบรุุษ อํ มหฺ อึ มเฺห อมัหโยคะ



วภิตัตอิาขยาตหมวดที่ ๔ : ปโรกขา
๑.ปโรกขาวภิตัต ิ

บอกอดีตกาลไม่มีกาํหนด แปลว่า ...แลว้ 
อุ.เตนาห ภควา. (เตน+อาห =เตนาห) 

เพราะเหตนุ ัน้ อ.พระผูม้พีระภาคเจา้ ตรสัแลว้.

อุ.เตนาหุ โปราณา. (เตน+อาหุ =เตนาห) 

เพราะเหตนุ ัน้ อ.พระโบราณาจารย ์ท. กล่าวแลว้.



๒.บรุุษและโยคะ
   วภิตัตอิาขยาตใชล้งหลงัธาตุและปจัจยับอกใหรู้ก้าล บท วจนะ 
และบุรุษ ภาษาบาลกีาํหนดใหป้ระธานกบักิริยาตอ้งมวีจนะและ
บุรุษเสมอกนั วิภตัติอาขยาตจึงแบ่งออกเป็น ๓ บุรุษ ๒ วจนะ 
เช่นเดยีวกบัปรุสิสพัพนามเพือ่ใหเ้ขา้คู่กนั ในวภิตัตแิต่ละฝ่าย

-วภิตัตคิู่ที่ ๑ เป็นปฐมบุรุษ [ใชก้บัคนที่เราพูดถึง คอื โส, เต]

-วภิตัตคิู่ที่ ๒ เป็นมชัฌมิบุรุษ [ใชก้บัคนที่เราพูดดว้ย คอื ตฺว,ํ ตุมฺเห] 

-วภิตัตคิู่ที่ ๓ เป็นอุตตมบุรุษตามลาํดบั [ใชก้บัตวัเราเอง คอื อห,ํ มย]ํ 

กริยิาเป็นบรุุษใดตอ้งประกอบประธานใหม้บีรุุษตรงกบักริยิาเสมอ



การประกอบประธานใหม้บีุรุษและวจนะตรงกบักริิยา เรียกว่า โยคะ 

โดยปกตมิกักล่าวส ัน้ ๆ ว่า โยค (อ่านว่า โยก)

ตารางสรุปบรุุษและโยคะในหมวดปโรกขาวภิตัตฝิ่ายปรสัสบท
บรุุษ วภิตัติ โยคะ คาํอธบิาย ประธานเอก. ประธานพห.ุ

ปฐม. อ, อุ นามโยคะ ประกอบนามนาม
เป็นประธาน

โส, ปรุโิส 
คู่กบั อ

เต, ปรุสิา 
คู่กบั อุ

มชัฌมิ. เอ, ตถฺ ตมุหโยคะ ประกอบ ตมุหฺ 
เป็นประธาน

ตวฺ ํคู่กบั 
เอ

ตมุเฺห คู่กบั 
ตถฺ

อตุตม. อ,ํ มหฺ อมัหโยคะ ประกอบ อมหฺ 
เป็นประธาน

อห ํคู่กบั 
อํ

มย ํคู่กบั 
มหฺ



๓.กฎเกณฑป์ระจาํหมวดปโรกขาวภิตัติ
-อ คงรูป (แต่ไม่ปรากฏรูป) เช่น 

อาห (กลา่วแลว้), จงฺกม (จงกรมแลว้)
ชคม (ไปแลว้), จกร (เที่ยวไปแลว้)

-อุ อาห ุ(กลา่วแลว้), จงฺกม ุ(จงกรมแลว้)
-เอ คงรูป เช่น 

จงฺกเม (จงกรมแลว้), ชคเม (ไปแลว้)
-ตถฺ คงรูป ลง อ ิอาคม เช่น 

จงฺกมิตถฺ (จงกรมแลว้), ชคมิตถฺ (ไปแลว้)



-อํ คงรูป เช่น 
จงฺกม ํ(จงกรมแลว้), ชคม ํ(ไปแลว้)

-มหฺ คงรูป ลง อ ิอาคม เช่น 
จงฺกมิมหฺ (จงกรมแลว้), ชคมิมหฺ (ไปแลว้)

-ตถฺ คงรูป ลง อ ิอาคม เช่น 
จงฺกมิตถฺ (จงกรมแลว้), ชคมิตถฺ (ไปแลว้)

-เร คงรูป ลง อ ิอาคม เช่น 
จงฺกมิเร (จงกรมแลว้), ชคมิเร (ไปแลว้)



-ตโฺถ คงรูป ลง อ ิอาคม เช่น 
จงฺกมิตโฺถ (จงกรมแลว้), ชคมิตโฺถ (ไปแลว้)

-วโฺห คงรูป ลง อ ิอาคม เช่น 
จงฺกมิวโฺห (จงกรมแลว้), ชคมิวโฺห (ไปแลว้)

-อึ  คงรูป ลง อ ิอาคม เช่น 
จงฺกมึ (จงกรมแลว้), ชคมึ (ไปแลว้)

-มเฺห คงรูป ลง อ ิอาคม เช่น 
จงฺกมิมเฺห (จงกรมแลว้), ชคมิมเฺห (ไปแลว้)

-ลง อ ิอาคมหนา้วภิตัตทิี่เป็นพยญัชนะเสมอ (ตถฺ, มหฺ, เร, ตโฺถ, วโฺห, มเฺห)



หลกัการทาํเทวภาวะธาตแุละอพัภาส
เบื้องตน้



ธาตทุี่สามารถทาํเทวภาวะธาตไุดม้ีเงือ่นไขดงันี้
๑. ธาตทุกุตวัทีล่ง ข, ฉ, ส ปจัจยั ในความปรารถนา

๒. ธาตุทุกตวัทีล่งวภิตัติหมวดปโรกขา ถา้ไม่แปลงเป็นอย่างอืน่

ตอ้งทาํเทวภาวะก่อนเสมอ (แปลงเป็นอย่างอืน่เช่น พฺรู แปลง

เป็น อาห, คม แปลงเป็น คจฺฉ, คญฺฉ เป็นตน้)

๓. ธาตเุหลา่นี้ คือ ทา (ให)้, หุ (บูชา), หา (สละ), ธา (ทรงไว)้, ฐา 

(ยนื), ปา (ดืม่) ทาํเทวภาวะได,้ ภู (ม,ี เป็น)

๔. ธาตุบางตวัทีล่ง อ ปจัจยัทาํเทวภาวะได ้เช่น กม (เดิน), จล 

(ส ัน่), คม (ไป), ลป (กลา่ว)



๑.การทาํเทวภาวะธาตุ หมายถึงการซอ้นอกัษรตน้ธาตุเขา้มา

หนา้ธาตุอกี ๑ ตวัพรอ้มทัง้สระและพยญัชนะ 

ธาตุปกติ : ภู+อ+อ

ทาํเทวภาวะธาตุ : ภูภู+อ+อ

ธาตุปกติ : กม+อ+ติ

ทาํเทวภาวะธาตุ : กกม+อ+ติ

ธาตุปกติ : หา+อ+ติ

ทาํเทวภาวะธาตุ : หาหา+อ+ติ



ธาตุปกติ : หุ+อ+ติ

ทาํเทวภาวะธาตุ : หุหุ+อ+ติ

ธาตุปกติ : ภุช+ข+ติ

ทาํเทวภาวะธาตุ : ภุภุช+ข+ติ

ธาตุปกติ : ฆส+ฉ+ติ

ทาํเทวภาวะธาตุ : ฆฆส+ฉ+ติ

ธาตุปกติ : กติ+ฉ+ติ

ทาํเทวภาวะธาตุ : กกิติ+ฉ+ติ



ธาตุปกติ : ทา+อ+ติ

ทาํเทวภาวะธาตุ : ทาทา+อ+ติ

ธาตุปกติ : ปา+อ+ติ

ทาํเทวภาวะธาตุ : ปาปา+อ+ติ

ธาตุปกติ : คม+อ+ติ

ทาํเทวภาวะธาตุ : คคม+อ+ติ

ธาตุปกติ : ฐา+อ+ติ

ทาํเทวภาวะธาตุ : ฐาฐา+อ+ติ



๒.ตวัอกัษรที่ทําเทวภาวะเขา้มาแลว้เรียกว่า อพัภาส (อพัภาส 

แปลว่า กล่าวส่วนที่เกินออกมา) เป็นการตัง้ชื่อตวัอกัษรที่ทาํเทวภาวะ

เขา้มา

-กม ธาต ุ ทาํเทวภาวะ กลายเป็น กกม
ก ตวัทีซ่อ้นเขา้มาเรียกวา่ อพัภาส

-ทา ธาต ุ ทาํเทวภาวะ กลายเป็น ทาทา
ทา ตวัทีซ่อ้นเขา้มาเรียกวา่ อพัภาส

-ฐา ธาตุ ทาํเทวภาวะ กลายเป็น ฐาฐา

ฐา ตวัทีซ่อ้นเขา้มาเรียกวา่ อพัภาส



๓.ถา้สระที่ผสมกบัตวัอพัภาสเป็นสระเสยีงยาวตอ้งรสัสะใหเ้ป็น

สระเสยีงส ัน้ (ยกเวน้ ภู ธาตุใหแ้ปลงเป็น อ) ตวัอย่างเช่น 

ทา ธาตุ ทาํเทวภาวะเป็น ทาทา 
รสัสะ อา ที ่ทา เป็น ททา

หา ธาตุ ทาํเทวภาวะเป็น หาหา
รสัสะ อา ที ่หา เป็น หหา

ฐา ธาตุ ทาํเทวภาวะเป็น ฐาฐา
รสัสะ อา ที ่ฐา เป็น ฐฐา



๔.หา้มพยญัชนะธนิตอยู่ตดิกนัเมือ่ทาํเทฺวภาวะ ถา้ตวัอพัภาสและตวัตน้
ธาตุเป็นธนิตเหมอืนกนัตอ้งแปลงตวัอพัภาสเป็นพยญัชนะสถิิล

ขน  ธาตุ ทาํเทวภาวะเป็น ขขน 
ข เป็นพยญัชนะธนิตอยู่ติดกนัไมได ้ตอ้งแปลง ข ตวัแรก (ตวัอพัภาส) 

เป็นพยญัชนะสถิลิในวรรคเดยีวกนั คอืแปลงเป็น ก กลายเป็น กขน
ภ ูธาตุ ทาํเทวภาวะเป็น ภภูู
ภ เป็นพยญัชนะธนิตอยู่ติดกนัไมได ้ตอ้งแปลง ภ ตวัแรก (ตวัอพัภาส) 

เป็นพยญัชนะสถิลิในวรรคเดยีวกนั คอืแปลง ภ เป็น พ กลายเป็น พภูู
(เฉพาะ ภ ูธาตใุหแ้ปลงสระ อ ูที่ตวัอพัภาสเป็น อ กลายเป็น พภ)ู



ตารางอกัษรในภาษาบาลี
แสดงพยญัชนะที่เป็นสถิลิและธนิต

เกี่ยวกบัการทาํเทวภาวะธาตุ



แปลงตวัอพัภาสที่อยู่แถวที่ ๒ ในแต่ละวรรคเป็นตวัที่ ๑

แปลงตวัอพัภาสที่อยู่แถวที่ ๔ ในแต่ละวรรคเป็นตวัที่ ๓

ฐานที่เกดิเสยีง สถิลิ ธนิต สถิลิ ธนิต วมิตุติ
กณัฐชะ (คอ) ก ข ค ฆ ง
ตาลุชะ (เพดาน) จ ฉ ช ฌ ญ
มุทธชะ (ปุ่มเหงือก) ฏ ฐ ฑ ฒ ณ
ทนัตชะ (ฟนั) ต ถ ท ธ น
โอฏฐชะ (ริมฝีปาก) ป ผ พ ภ ม



๕.หา้มพยญัชนะกณัฐชะ (เกดิที่คอ) อยู่ติดกนัเมือ่ทาํเทวภาวะ 

ถา้ตดิกนัใหแ้ปลงตวัอพัภาสเป็นพยญัชนะตาลุชะ (เกดิที่เพดาน) 

เช่น กม ธาต ุทาํเทวภาวะกลายเป็น กกม
ก เกดิทีค่อ (กญัฐชะ) จงึตอ้งแปลง ก เป็น จ กลายเป็น จกม

 
ก ข ค ฆ ง เกดิที่คอ  เรยีกว่า กณัฐชา
จ ฉ ช ฌ ญ เกดิที่เพดาน เรยีกว่า ตาลชุา
สรุปว่า ใหแ้ปลงตวัอพัภาสทีอ่ยู่ในวรรค ก เป็นพยญัชนะวรรค 

จ (หรอืวรรค ต เฉพาะ กติ ธาต)ุ ใหล้าํดบัตรงกนั



๖.ลงนิคคหิตที่ตวัอพัภาสได ้แลว้ใหแ้ปลงนิคคหิตเป็นพยญัชนะ
ที่สุดวรรคของพยญัชนะที่อยู่หลงัอพัภาส

เช่น กม ธาต ุทาํเทวภาวะ กลายเป็น กกม
ก เกดิที่คอจงึตอ้งแปลง ก เป็น จ กลายเป็น จกม 
จากนัน้ใหล้งนิคคหติเป็น จกํม แลว้แปลงนิคคหติเป็น งฺ กลายเป็น 

จงฺกม เช่น จงฺกมต,ิ จงฺกมนฺต ิ(ย่อมเดิน) เป็นตน้
คม ธาตุ ทาํเทวภาวะ กลายเป็น คคม
ค เกดิที่คอจงึตอ้งแปลง ค เป็น ช กลายเป็น ชคม
จากนัน้ใหล้งนิคคหติเป็น ชํคม แลว้แปลงนิคคหติเป็น งฺ กลายเป็น 

ชงฺคม เช่น ชงฺคมต,ิ ชงฺคมนฺต ิ(ย่อมไป, ย่อมเที่ยวไป) เป็นตน้



๗.ถา้ปัจจยัที่ลงหลงัธาตุเป็นพยญัชนะธนิต ใหแ้ปลงที่สุดธาตุเป็น

พยญัชนะสถิิล กล่าวคอื

-ใหแ้ปลงพยญัชนะที่สดุธาตทุี่อยู่ตวัที่ ๒ ในแต่ละวรรคเป็นตวัที่ ๑
-แปลงพยญัชนะที่สดุธาตทุี่อยู่ตวัที่ ๔ เป็นตวัที่ ๓
-ภชุ+ข+ติ =พภกุขฺติ
ข ปจัจยัเป็นพยญัชนะธนิต ช ซอ้นหนา้ ข ไมไ่ดจ้งึตอ้งแปลง ช เป็น ก
-กติ+ฉ+ติ =ตกิจิฺฉติ
ฉ ปจัจยัเป็นพยญัชนะธนิต ต ซอ้นหนา้ ฉ ไมไ่ดจ้งึตอ้งแปลง ต เป็น จ



แสดงวธิกีารทาํเทวภาวะ ฐา ธาต ุเป็นตวัอย่าง
๑. ฐา ธาตุ ทาํเทวภาวะเป็น ฐาฐา รสัสะ อา ที่ ฐา กลายเป็น ฐฐา 
๒. ฐ เป็นธนิต ตามกฎการทําเทวภาวะธาตุ ธนิต ๒ ตวัอยู่ติดกนัไม่ได ้(เปล่ง

เสยีงยาก) ดงันั้นจงึตอ้งแปลง ฐ ตวัอพัภาสอนัเป็นพยญัชนะตวัที่ ๒ (ธนิต) 
ใหเ้ป็นพยญัชนะตวัที่ ๑ คอื ฏ (สถิลิ) กลายเป็น ฏฐา

๓. พยญัชนะมทุธชะ (เกิดที่ปุ่ มเหงอืก) อยู่ติดกนัเปล่งเสยีงยากจงึตอ้งแปลงให ้
เป็น ต (เกดิที่ฟนั) ซึ่งอยู่ในฐานที่ตื้นขึ้นมากลายเป็น ตฐา

๔. แปลง อ ที่ ต เป็น อ ิกลายเป็น ติฐา
๕. ลง ฏ ฺสงัโยคกลายเป็น ติฏฐา รสัสะ อา ที่ ฐา กลายเป็น ติฏฐ
๖. จากนั้นนํา ติฏฐ ไปลงปจจัยและวิภัตติ เชน ติฏฐติ, ติฏฐนฺติ, ติฏฐสิ



วธิกีารนําธาตปุระกอบกบัปจัจยัและวภิตัติ
อเนกสระธาตุหรือธาตุที่มหีลายพยางคเ์ช่น ชาคร (ตื่น), วายม (พยามยาม), 

กร (ทํา), ปิลธิ (ประดบั), ครห (ตําหนิ) เป็นตน้ เมื่อนาํไปประกอบกบัธาตุและ
วภิตัติตอ้งลบสระที่สุดธาตุทิ้งก่อนเสมอ เหตุที่ตอ้งลบสระที่สุดธาตุก่อนเพราะ
พยญัชนะตวัเดยีวไมส่ามารถผสมสระคราวละ ๒ ตวัไดต้อ้งลบทิ้งตวัหนึ่ง ถา้ลง อ ิ
อาคมใหล้บสระที่ปจัจยัทิ้ งดว้ย แลว้นําธาตมุาผสมกบัปจัจยัและวภิตัต ิ

-ชาคร ลบสระที่สดุธาตุ กลายเป็น ชาครฺ ทาํเทวภาวะเป็น ชชาครฺ 
-วายม ลบสระที่สดุธาตุ กลายเป็น วายมฺ ทาํเทวภาวะเป็น ววายมฺ
-กร ลบสระที่สดุธาตุ กลายเป็น กรฺ ทาํเทวภาวะเป็น จกรฺ
-ครห ลบสระที่สดุธาตุ กลายเป็น ครหฺ ทาํเทวภาวะเป็น ชครหฺ



วธิทีาํ : ชาคร+โอ+อ+ิตถฺ ลบ อ ที่ ชาคร กลายเป็น ชาครฺ 
ทาํเทวภาวะเป็น ชชาครฺ
ลง โอ+อ+ิตถฺ ลบ โอ ปจัจยั

  สาํเรจ็รูปเป็น ชชาครติถฺ (ตื่นแลว้)
สาํหรบัวิภตัติในหมวดปโรกขาวิภตัติที่เป็นสระ ถา้ปจัจยัที่ลงหลงัธาตุเป็น

สระ (อ, เอ, โอ) และวภิตัตกิเ็ป็นสระ (อ, อ,ุ เอ, อ,ํ อ)ึ ใหล้บปจัจยัทิ้ งดว้ย
วธิทีาํ : กร+โอ+อ ลบ อ ที่ กร กลายเป็น กรฺ 

ทาํเทวภาวะเป็น จกร
ลง โอ + อ ลบ โอ ปจัจยั

  สาํเรจ็รูปเป็น จกร (ทาํแลว้)



แจก พฺรู ธาต ุ(กลา่ว) + เป็นกตัตวุาจก (อ) 
ดว้ยปโรกขาวภิตัตเิป็นตวัอย่าง

บรุุษ
ปรสัสบท อตัตโนบท

โยคะ
เอก. พห.ุ เอก. พห.ุ

ปฐมบรุุษ อาห อาหุ พฺรวติถฺ พฺรวเิร นามโยคะ

มชัฌมิบรุุษ พฺรเว พฺรวติถฺ พฺรวติโฺถ พฺรววิโฺห ตมุหโยคะ
อตุตมบรุุษ พฺรวํ พฺรวมิหฺ พฺรวึ พฺรวมิเฺห อมัหโยคะ



ขอ้คดิเหน็เกี่ยวกบั พฺรู ธาตุ
๑. พฺรู ธาตุ (กล่าว) แปลงเป็น อาห เฉพาะกบัวิภตัติฝ่ายปรสัสบท 
ปฐมบุรุษเท่านั้น ส่วนวิภตัติที่ เหลือใหแ้ปลง พฺรู เป็น พฺรว 
ทัง้หมด (พฺรว มาจากการแปลง อ ูที่ พฺรู เป็น อว)

๒.อาห, อาห ุอาจารยบ์างพวกกล่าวว่ามาจาก อห ธาตุ จากนั้นทําเทว
ภาวะ เป็น ออห ตวัอพัภาสและตวัอกัษรตน้ธาตเุป็นสระ อ ทัง้คู่จงึ
ทฆีะ อ เป็น อา ตามหลกัการสนธ ิกลายเป็น อาห



ตวัอย่างประโยคภาษาบาล ีหมวดปโรกขา ฝ่ายปรสัสบท
๑. เตนาห  ภควา. (แปลง พฺรู เป็น อาห)

พระเหตนุั้น อ.พระผูม้ีพระภาคเจา้ ตรสัแลว้.
๒. เตนาห ุ โปราณาจรยิา. (แปลง พฺรู เป็น อาห) 

เพราะเหตนุั้น อ.พระโบราณาจารย ์ท. กลา่วแลว้.
๓. อตตีกาเล  ตวฺ ํ อมิ ํ คาถ ํ พฺรเว. (แปลง อ ูที่ พฺรู เป็น พฺรว)

ในกาลอนัลว่งไปแลว้ อ.ท่าน กลา่วแลว้ ซึ่งคาถานี้.



๔. อตตีกาเล  ตมุเฺห  อมิ ํ คาถ ํ พฺรวติถฺ. (แปลง พฺรู เป็น พฺรว)
ในกาลอนัลว่งไปแลว้ อ.ท่าน ท. กลา่วแลว้ ซึ่งคาถานี้.

๕. อตตีกาเล  อห ํ อมิ ํ คาถ ํ พฺรว.ํ (แปลง พฺรู เป็น พฺรว)
ในกาลอนัลว่งไปแลว้ อ.เรา กลา่วแลว้ ซึ่งคาถานี้.

๖. อตตีกาเล  มย ํ อมิ ํ คาถ ํ พฺรวมิหฺ. (แปลง พฺรู เป็น พฺรว)
ในกาลอนัลว่งไปแลว้ อ.เรา ท. กลา่วแลว้ ซึ่งคาถานี้.



ตวัอย่างประโยคภาษาบาล ีหมวดปโรกขา ฝ่ายอตัตโนบท
๑. อตีตกาเล  ภควา  พฺรวิตฺถ. (แปลง พฺรู เปน พฺรว)

ในกาลอันลวงไปแลว อ.พระผูมีพระภาคเจา ตรัสแลว.

๒. อตีตกาเล  โปราณาจริยา  พฺรวิเร. (แปลง พฺรู เปน พฺรว)

ในกาลอันลวงไปแลว อ.พระโบราณาจารย ท. กลาวแลว.

๓. อตีตกาเล  ตฺวํ  อิมํ  คาถํ  พฺรวิตฺโถ. (แปลง พฺรู เปน พฺรว) 

ในกาลอันลวงไปแลว อ.ทาน กลาวแลว ซึ่งคาถานี้.



๔. อตีตกาเล  ตุมฺเห  อิมํ  คาถํ  พฺรวิวฺโห. (แปลง พฺรู เปน พฺรว)

ในกาลอันลวงไปแลว อ.ทาน ท. กลาวแลว ซึ่งคาถานี้. 

๕. อตีตกาเล  อหํ  อิมํ  คาถํ  พฺรวึ. (แปลง พฺรู เปน พฺรว)

ในกาลอันลวงไปแลว อ.เรา กลาวแลว ซึ่งคาถานี้. 

๖. อตีตกาเล  มยํ  อิมํ  คาถํ  พฺรวิมฺเห. (แปลง พฺรู เปน พฺรว)

ในกาลอันลวงไปแลว อ.เรา ท. กลาวแลว ซึ่งคาถานี้. 



แจก กม ธาต ุ(เดิน) + เป็นกตัตวุาจก (อ) 
ดว้ยปโรกขาวภิตัตเิป็นตวัอย่าง (ทาํเทวภาวะเป็น จงฺกม)

บรุุษ
ปรสัสบท อตัตโนบท

โยคะ
เอก. พห.ุ เอก. พห.ุ

ปฐมบรุุษ จงฺกม จงฺกมุ จงฺกมิตถฺ จงฺกมิเร นามโยคะ

มชัฌมิบรุุษ จงฺกเม จงฺกมิตถฺ จงฺกมิตโฺถ จงฺกมิวโฺห ตมุหโยคะ

อตุตมบรุุษ จงฺกมํ จงฺกมิมหฺ จงฺกมึ จงฺกมิมเฺห อมัหโยคะ



ประกอบกริยิาจาก ทา ธาต ุ(ให)้ ดว้ยปโรกขาวภิตัติ
และแต่งประโยคใหส้มบูรณ์ 
ใหค้รบทัง้ ๓ บรุุษ ๒ วจนะ



บรุุษ วจนะ วภิตัติ ภาษาบาลี

๑)ปฐม.
เอก. อ : วสิาขา  สตตฺาห ํ พทุธฺสฺส  มหาทานํ  ทท.
คาํแปล : อ.นางวสิาขา ถวายแลว้ ซึ่งมหาทาน แกพ่ระพทุธเจา้ ตลอดวนัเจด็.

๒)ปฐม.
พห.ุ อุ : วสิาขา  สตตฺาห ํ พทุธฺสฺส  มหาทานํ  ทท.ุ
คาํแปล : อ.นางวสิาขา ท. ถวายแลว้ ซึ่งมหาทาน แกพ่ระพทุธเจา้ ตลอดวนัเจด็.

๓)มชัฌมิ.
เอก. เอ : ตวฺ ํ สตตฺาห ํ พทุธฺสฺส  มหาทานํ  ทเท.
คาํแปล : อ.ท่าน ถวายแลว้ ซึ่งมหาทาน แกพ่ระพทุธเจา้ ตลอดวนัเจด็.



๔)มชัฌมิ.
พห.ุ ตถฺ : ตมุเฺห  สตตฺาห ํ พทุธฺสฺส  มหาทานํ  ททติถฺ.

คาํแปล : อ.ท่าน ท. ถวายแลว้ ซึ่งมหาทาน แกพ่ระพทุธเจา้ ตลอดวนัเจด็.

๕)อตุตม.
เอก. อํ : อห ํ สตตฺาห ํ พทุธฺสฺส  มหาทานํ  ทท.ํ

คาํแปล : อ.เรา ถวายแลว้ ซึ่งมหาทาน แกพ่ระพทุธเจา้ ตลอดวนัเจด็.

๖)อตุตม.
พห.ุ มหฺ : มย ํ สตตฺาห ํ พทุธฺสฺส  มหาทานํ  ททมิหฺ.

คาํแปล : อ.เรา ท. ถวายแลว้ ซึ่งมหาทาน แกพ่ระพทุธเจา้ ตลอดวนัเจด็.


