
วภิตัตหิมวดที่ ๑ : วตัตมานาวภิตัติ

บรุุษ 
ปรสัสบท อตัตโนบท

โยคะ 
เอก. พห.ุ เอก. พห.ุ

ปฐมบรุุษ ต ิ อนฺติ เต อนฺเต นามโยคะ 
มชัฌมิบรุุษ ส ิ ถ เส วเฺห ตมุหโยคะ 
อตุตมบรุุษ (อา) มิ (อา) ม เอ (อา) มเฺห อมัหโยคะ 

 

๑.วตัตมานาวิภตัต ิบอกปจัจบุนักาล แบง่เป็น ๓ กาลย่อย คอื 
-ปจัจุบนัแท ้  แปลวา่ อยู่... อ.ุ ภกฺิข ุธมฺม ํเทเสต.ิ  อ.ภกิษุ แสดงอยู่ ซึง่ธรรม. 

-ปจัจุบนัใกลอ้ดีต  แปลวา่ ย่อม... อ.ุ กโุต นุ ตฺว ํอาคจฺฉส.ิ  อ.ท่าน ย่อมมา จากทีไ่หน หนอ. 

-ปจัจุบนัใกลอ้นาคต แปลวา่ จะ... อ.ุ กินฺนุ โข กโรม.ิ  อ.เรา จะกระทาํ อย่างไร หนอแล. 

๒.บรุุษและโยคะ 
    วภิตัตอิาขยาตใชล้งหลงัธาตแุละปจัจยับอกใหรู้ก้าล บท วจนะ และบรุุษ ภาษาบาลกีาํหนดใหป้ระธานกบักิริยาตอ้งมวีจนะและบุรุษ
เสมอกนั วภิตัตอิาขยาตจงึแบ่งออกเป็น ๓ บรุุษ ๒ วจนะ เช่นเดยีวกบัปรุสิสพัพนามเพือ่ใหเ้ขา้คู่กนั ในวภิตัตแิต่ละฝ่ายวภิตัตคู่ิที ่๑ เป็นปฐม
บรุุษ วภิตัตคู่ิที ่๒ เป็นมชัฌมิบรุุษ วภิตัตคู่ิที ่๓ เป็นอตุตมบรุุษตามลาํดบั กิริยาเป็นบรุุษใดตอ้งประกอบประธานใหม้บีรุุษตรงกบักิริยาเสมอ  

การประกอบประธานใหม้บุีรุษตรงกบักริิยา เรียกว่า โยคะ โดยปกตมิกักลา่วส ัน้ ๆ วา่ โยค (อ่านวา่ โยก)  

ต่อไปน้ีจะแสดงวภิตัตอิาขยาตหมวดวตัตมานาวภิตัตฝ่ิายปรสัสบทเป็นตวัอย่าง ส่วนฝ่ายอตัตโนบทใหเ้ทยีบเคยีงใชต้ามน้ี 

บุรุษ วภิตัต ิ โยคะ คาํอธบิาย ประธานเอกวจนะ ประธานพหุวจนะ 

ปฐมบรุุษ ต,ิ อนฺต ิ เป็นนามโยคะ ประกอบนามนามเป็นประธาน โส, ปุริโส คู่กบั ต ิ เต, ปุริสา คู่กบั อนฺต ิ

มชัฌมิบรุุษ ส,ิ ถ เป็นตมุหโยคะ ประกอบ ตมฺุห เป็นประธาน ตฺว ํคู่กบั ส ิ ตมฺุเห คู่กบั ถ 

อตุตมบรุุษ ม,ิ ม เป็นอมัหโยคะ ประกอบ อมฺห เป็นประธาน อห ํคู่กบั ม ิ มย ํคู่กบั ม 

๓.กฎเกณฑป์ระจาํหมวดวตัตมานาวภิตัต ิ

 ต,ิ เต   คงรูป เช่น วทต,ิ วทเต (ย่อมกลา่ว) 
 อนฺต,ิ อนฺเต ลบ อ ที่ อนฺต,ิ อนฺเต เป็น -นฺต,ิ -นฺเต เช่น วทนฺต,ิ วทนฺเต (ย่อมกลา่ว) 
 อนฺต ิ  แปลงเป็น เร ไดบ้า้ง เช่น วทเร (ย่อมกลา่ว), คจฺฉเร (ย่อมไป), นายเร (ย่อมรู)้ เป็นตน้
 ส,ิ ถ  คงรูป เช่น วทส,ิ วทถ (ย่อมกลา่ว) 
 มิ, ม* คงรูป แต่ใหท้ฆีะสระ อ ที่สดุปจัจยั (หนา้ มิ, ม) เป็น อา เช่น วทามิ, วทาม แต่ถา้เป็นสระอืน่ใหค้งไวไ้มต่อ้งทฆีะ 
 เส, วเฺห, เอ คงรูป เช่น วทเส, วทวเฺห, วเท (ย่อมกลา่ว) 
 มเฺห*  คงรูป แต่ใหท้ฆีะสระ อ ที่สดุปจัจยั (หนา้ มเฺห) เป็น อา เช่น วทามเฺห (ย่อมกลา่ว) 

แจก ปจ ธาต ุ(หงุ, ตม้, ทอด) + เป็นกตัตวุาจก (อ) + ดว้ยวตัตมานาวภิตัตเิป็นตวัอย่าง 

บรุุษ 
ปรสัสบท อตัตโนบท

โยคะ 
เอก. พห.ุ เอก. พห.ุ

ปฐมบรุุษ ปจต ิ ปจนฺติ ปจเต ปจนฺเต นามโยคะ 
มชัฌมิบรุุษ ปจส ิ ปจถ ปจเส ปจวเฺห ตมุหโยคะ 
อตุตมบรุุษ ปจามิ ปจาม ปเจ ปจามเฺห อมัหโยคะ 

ช่ือ................................นามสกลุ/ฉายา................................



 

ฝ่ายอตัตโนบท
ตวัอย่างประโยคภาษาบาล ี(วตัตมานา) ฝ่ายเอกวจนะ ตวัอย่างประโยคภาษาบาล ี(วตัตมานา) ฝ่ายพหวุจนะ 

๑. อชฺช  ปาจกิา  ยาคุ  ปจเต. 
...................................................................................... 

๒. อชฺช  ปาจกิาโย  ยาคุ  ปจนฺเต. 
...................................................................................... 

๓. อชฺช  ตฺวํ  ยาคุ  ปจเส. 
...................................................................................... 

๔. อชฺช  ตมุเฺห  ยาคุ  ปจวเฺห. 
...................................................................................... 

๕. อชฺช  อห ํ ยาคุ  ปเจ. 
...................................................................................... 

๖. อชฺช  มย ํ ยาคุ  ปจามเฺห. 
...................................................................................... 

  

แจก นม ธาต ุ(ไหว)้ + เป็นกตัตวุาจก (อ) + ดว้ยวตัตมานาวภิตัตเิป็นตวัอย่าง 

บรุุษ 
ปรสัสบท อตัตโนบท

โยคะ 
เอก. พห.ุ เอก. พห.ุ 

ปฐมบรุุษ   นามโยคะ
มชัฌมิบรุุษ   ตมุหโยคะ
อตุตมบรุุษ   อมัหโยคะ

 

ประกอบกริยิาจาก อกิขฺ ธาต ุ(เหน็) เป็นกตัตวุาจก (อ) ดว้ยวตัตมานาวภิตัตแิละแต่งประโยคใหส้มบูรณ์ใหค้รบทัง้ ๓ บรุุษ 

บรุุษ วจนะ วภิตัติ ภาษาบาลี คาํแปล 
๑)ปฐม. เอก. ต ิ : ภกิขฺุ  สสําเร  ภย ํ อกิขฺต.ิ
๒)ปฐม. พห.ุ อนฺต ิ : ภกิขฺู 
๓)มชัฌมิ. เอก. ส ิ : ตวฺํ
๔)มชัฌมิ. พห.ุ ถ : ตมุเฺห 
๕)อตุตม. เอก. ม ิ : อหํ
๖)อตุตม. พห.ุ ม : มยํ

 
 

ฝ่ายปรสัสบท 

ตวัอย่างประโยคภาษาบาล ี(วตัตมานา) ฝ่ายเอกวจนะ ตวัอย่างประโยคภาษาบาล ี(วตัตมานา) ฝ่ายพหวุจนะ 

๑. อทิาน ิ สูโท  โอทน ํ ปจต.ิ 
...................................................................................... 

๒. อทิาน ิ สูทา  โอทน ํ ปจนฺต.ิ 
...................................................................................... 

๓. อทิาน ิ ตฺวํ  โอทนํ  ปจสิ. 
...................................................................................... 

๔. อทิาน ิ ตมุเฺห  โอทน ํ ปจถ. 
...................................................................................... 

๕. อทิาน ิ อห ํ โอทน ํ ปจามิ. 
...................................................................................... 

๖. อทิาน ิ มย ํ โอทน ํ ปจาม. 
...................................................................................... 


