
วภิตัตหิมวดที่ ๗ : ภวสิสนัตวิภิตัติ

บรุุษ 
ปรสัสบท อตัตโนบท

โยคะ 
เอก. พห.ุ เอก. พห.ุ

ปฐมบรุุษ สฺสต ิ สฺสนฺติ สฺสเต สฺสนฺเต นามโยคะ 
มชัฌมิบรุุษ สฺสส ิ สฺสถ สฺสเส สฺสวเฺห ตมุหโยคะ 
อตุตมบรุุษ สฺสามิ สฺสาม สฺสํ สฺสามเฺห อมัหโยคะ 

๑.ภวสิสนัตวิภิตัต ิบอกอนาคตกาล แปลวา่ จกั... 
อ.ุธมฺม ํสุณิสฺสาม.   อ.ขา้พเจา้ ท. จกัฟงั ซึง่ธรรม. 

อ.ุเสฺว คมสฺิสาม.ิ  อ.ขา้พเจา้ จกัไป ในวนัพรุ่งน้ี. 

อ.ุปรเสฺว อาคมสฺิสาม.ิ อ.ขา้พเจา้ จกัมา ในวนัมะรืน. 

๒.บรุุษและโยคะ 
    วภิตัตอิาขยาตใชล้งหลงัธาตแุละปจัจยับอกใหรู้ก้าล บท วจนะ และบรุุษ ภาษาบาลกีาํหนดใหป้ระธานกบักิริยาตอ้งมวีจนะและบุรุษ
เสมอกนั วภิตัตอิาขยาตจงึแบ่งออกเป็น ๓ บรุุษ ๒ วจนะ เช่นเดยีวกบัปรุิสสพัพนามเพือ่ใหเ้ขา้คู่กนั ในแต่ละฝ่ายวภิตัตคู่ิที่ ๑ เป็นปฐมบรุุษ 
วภิตัตคู่ิที ่๒ เป็นมชัฌมิบรุุษ วภิตัตคู่ิที ่๓ เป็นอตุตมบรุุษตามลาํดบั กริยิาเป็นบรุุษใดตอ้งประกอบประธานใหม้บีรุุษตรงกบักริยิาเสมอ  

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

ต่อไปน้ีจะแสดงวภิตัตอิาขยาตหมวดภวสิสนัตวิภิตัตฝ่ิายปรสัสบทเป็นตวัอย่าง ส่วนฝ่ายอตัตโนบทใหเ้ทยีบเคยีงใชต้ามน้ี 

บุรุษ วภิตัต ิ โยคะ คาํอธบิาย ประธานเอกวจนะ ประธานพหุวจนะ 

ปฐมบรุุษ สฺสต,ิ สฺสนฺต ิ เป็นนามโยคะ ประกอบนามนามเป็นประธาน โส, ปุริโส คู่กบั สฺสต ิ เต, ปุริสา คู่กบั สฺสนฺต ิ

มชัฌมิบรุุษ สฺสส,ิ สฺสถ เป็นตมุหโยคะ ประกอบ ตมฺุห เป็นประธาน ตฺว ํคู่กบั สฺสส ิ ตมฺุเห คู่กบั สฺสถ 

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

๓.กฎเกณฑป์ระจาํหมวดภวสิสนัตวิภิตัต ิ
 สฺสต,ิ สฺสนฺต ิ  คงรูป และตอ้งลง อ ิอาคมเสมอ เช่น วทสิฺสต,ิ กรสิฺสต,ิ วทสิฺสนฺต,ิ กรสิฺสนฺต ิ
 สฺสส,ิ สฺสถ  คงรูป และตอ้งลง อ ิอาคมเสมอ เช่น วทสิฺสส,ิ กรสิฺสส,ิ วทสิฺสถ, กรสิฺสถ 
 สฺสามิ, สฺสาม  คงรูป และตอ้งลง อ ิอาคมเสมอ เช่น วทสิฺสามิ, กรสิฺสามิ, วทสิฺสาม, กรสิฺสาม 
 สฺสเต, สฺสนฺเต  คงรูป และตอ้งลง อ ิอาคมเสมอ เช่น วทสิฺสเต, กรสิฺสเต, วทสิฺสนฺเต, กรสิฺสนฺเต 
 สฺสเส, สฺสวเฺห  คงรูป และตอ้งลง อ ิอาคมเสมอ เช่น วทสิฺสเส, กรสิฺสเส, วทสิฺสวเฺห, กรสิฺสวเฺห 
 สส,ํ สฺสามเฺห  คงรูป และตอ้งลง อ ิอาคมเสมอ เช่น วทสิฺส,ํ กรสิฺส,ํ วทสิฺสามเฺห, กรสิฺสามเฺห 
 ลบ สฺส ที่วภิตัต ิ  ธาตบุางตวัใหล้บ สฺส ได ้เช่น วกขฺติ-จกักลา่ว (วจ ธาต)ุ, วจฺฉติ-จกัอยู่ (วส ธาต)ุ, ลจฺฉติ-จกัได ้(ลภ ธาต)ุ 

แจก คม (ไป) ธาต ุ+เป็นกตัตวุาจก (อ) + ดว้ยภวสิสนัตวิภิตัตเิป็นตวัอย่าง 

บรุุษ 
ปรสัสบท อตัตโนบท

โยคะ 
เอก. พห.ุ เอก. พห.ุ 

ปฐมบรุุษ คมิสฺสต ิ คมิสฺสนฺติ คมิสฺสเต คมิสฺสนฺเต นามโยคะ
มชัฌมิบรุุษ คมิสฺสส ิ คมิสฺสถ คมิสฺสเส คมิสฺสวเฺห ตมุหโยคะ
อตุตมบรุุษ คมิสฺสามิ คมิสฺสาม คมิสฺสํ คมิสฺสามเฺห อมัหโยคะ



 

ฝ่ายอตัตโนบท
ตวัอย่างประโยคภาษาบาล ี(ภวสิสนัต)ิ ฝ่ายเอกวจนะ ตวัอย่างประโยคภาษาบาล ี(ภวสิสนัต)ิ ฝ่ายพหวุจนะ 

๑. ปรเสฺว  สามเณโร  อุโปสถาคารํ  คมิสฺสเต.     
...................................................................................... 

๒. ปรเสฺว  สามเณรา  อุโปสถาคารํ  คมิสฺสนฺเต. 
...................................................................................... 

๓. ปรเสฺว  ตฺวํ  อุโปสถาคารํ  คมิสฺสเส. 
...................................................................................... 

๔. ปรเสฺว  ตุมฺเห  อุโปสถาคารํ  คมิสฺสวฺเห. 
...................................................................................... 

๕. ปรเสฺว  อหํ  อุโปสถาคารํ  คมิสฺสํ. 
...................................................................................... 

๖. ปรเสฺว  มยํ  อุโปสถาคารํ  คมิสฺสามฺเห. 
...................................................................................... 
 

แจก หร ธาต ุ(นําไป) + เป็นกตัตวุาจก (อ) + ดว้ยภวสิสนัตวิภิตัตเิป็นตวัอย่าง 

บรุุษ 
ปรสัสบท อตัตโนบท

โยคะ 
เอก. พห.ุ เอก. พห.ุ 

ปฐมบรุุษ   นามโยคะ
มชัฌมิบรุุษ   ตมุหโยคะ
อตุตมบรุุษ   อมัหโยคะ

  

ประกอบกริยิาจาก ภณ ธาต ุ(กลา่ว) ดว้ยภวสิสนัตวิภิตัตแิละแต่งประโยคใหส้มบูรณ์ ใหค้รบทัง้ ๓ บรุุษ ๒ วจนะ 
บรุุษ วจนะ วภิตัติ ภาษาบาลี คาํแปล 

๑)ปฐม. เอก. สฺสต ิ : เสฺว  เอโก  เถโร  ธมมฺ ํ ภณิสฺสต.ิ
๒)ปฐม. พห.ุ สฺสนฺต ิ : เสฺว  เทวฺ  เถรา   
๓)มชัฌมิ. เอก. สฺสส ิ : เสฺว  ตวฺ ํ
๔)มชัฌมิ. พห.ุ สฺสถ : เสฺว  ตมุเฺห 
๕)อตุตม. เอก. สฺสาม ิ : เสฺว  อห ํ
๖)อตุตม. พห.ุ สฺสาม : เสฺว  มย ํ

 

ฝ่ายปรสัสบท 

ตวัอย่างประโยคภาษาบาล ี(ภวสิสนัต)ิ ฝ่ายเอกวจนะ ตวัอย่างประโยคภาษาบาล ี(ภวสิสนัต)ิ ฝ่ายพหวุจนะ 

๑. เสฺว  อุปาสิกา  ธมฺมํ  สุณิตุ  วิหารํ  คมิสฺสติ. 
...................................................................................... 

๒. อุปาสิกา  ธมฺมํ  สุณิตุ  วิหารํ  คมิสฺสนฺติ. 
...................................................................................... 

๓. กึ  เสฺว  ตฺวํ  ธมฺมํ  สุณิตุ  วิหารํ  คมิสฺสสิ. 
...................................................................................... 

๔. กึ  เสฺว  ตุมฺเห ธมฺมํ  สุณิตุ  วิหารํ  คมิสฺสถ. 
...................................................................................... 

๕. เสฺว  อหํ  ธมฺมํ  สุณิตุ  วิหารํ  คมิสฺสามิ. 
...................................................................................... 

๖. เสฺว  มยํ  ธมฺมํ  สุณิตุ  วิหารํ  คมิสฺสาม. 
...................................................................................... 


