
บทที่ ๕
องคป์ระกอบของนามศพัท์
(การก-หนา้ที่ของคาํนาม)



การก
การก คอื หนา้ทีข่องคาํนามแต่ละคาํทีส่มัพนัธก์บักริยิา ทาํใหก้ริยิา
มคีวามหมายสมบูรณ์ และทาํใหป้ระโยคมอีงคป์ระกอบครบถว้น 
เช่น เป็นประธาน, เป็นกรรม, เป็นเครื่องมือ, แสดงความเป็น
ผูร้บั, แสดงความเปรียบเทียบ, แสดงความเป็นสถานที่เกิด เป็น
ตน้ เปรียบเหมอืนหนา้ที่หรือสถานภาพของคนในสงัคม เช่น ปู, 
ย่า, ตา, ยาย พอ่, แม,่ ลูก เป็นตน้ 
หนา้ที่ของคําจะไม่ปรากฏตราบเท่าที่ยงัไม่ลงวิภตัติที่คํานาม เมื่อ
ลงแลว้จะรูว้่านามคาํนั้นเป็นการกใด ทาํหนา้ที่อย่างไรในประโยค



ในเวลาแต่งหนงัสือเมื่อประสงค์จะใหน้ามคํานัน้ทาํหนา้ที่ใดใน
ประโยคตอ้งลงวภิตัตใิหต้รงกบัหนา้ทีข่องมนั 
ในทางกลบักนัเมือ่จะแปลภาษาบาลเีป็นไทยก็ตอ้งแปลใหต้รงกบั
หนา้ทีข่องนามคาํนัน้เช่นเดยีวกนั
การเรียนแจกวิภตัติคํานามทัง้ ๑๓ การนัตก์็คือการเรียนรูห้น้าที่
ของคาํนามแต่ละคาํว่าทาํหนา้ที่อะไรไดบ้า้งนัน่เอง



สรุปว่า วิภตัติบอกใหรู้ค้วามสมัพนัธข์องคาํนามกบักิริยาว่าคํานี้
เป็นประธานของกริิยาตวันี้ คาํนี้เป็นกรรมของกริิยาตวันี้ เป็นตน้ 
เปรียบเหมอืนคนกลางที่ช่วยชี้แจงแสดงหนา้ที่และความสมัพนัธ์
ของคนเหลา่นัน้วา่ คนนี้ เป็นปู่ของคนนี้ คนนี้ เป็นพ่อของคนนี้ เป็น
ตน้ คอืทาํหนา้ที่เหมือนบรุพบทหรอืคาํเชื่อมในภาษาไทยนัน่เอง
วภิตัตินามแต่ละวภิตัติจะแสดงการก การเรียกชื่อการกจึงเรียก
ตามหนา้ที่ของแต่ละวิภตัติ แต่บางการกอาจเป็นมากกว่าหนึ่ง
วิภตัติ ในภาษาบาลีมีการกอยู่ ๖ อย่าง และมีอการกอยู่อีก ๙ 
อย่าง (ที่ใชบ้่อย ๆ)



การก
(หนา้ที่)

๑.กตัตุ
การก

๒.กมัม
การก

๓.กรณ
การก

๔.สมัปทาน
การก

๕.อปาทาน
การก

๖.อธิกรณ
การก



ความหมายและหนา้ที่ของแต่การก
๑. กตัตกุารก คือคํานามที่ทําหน้าที่เป็นภาคแสดง/เป็นผูแ้สดง

ในประโยค
-ในประโยคกตัตวุาจกจะเป็นปฐมาวภิตัติ
-ในประโยคกมัมวาจกจะเป็นตตยิาวภิตัติ

๒.กมัมการก คอืคาํนามที่ทาํหนา้ที่เป็นกรรมในประโยค
-ในประโยคกตัตวุาจกจะเป็นทตุยิาวภิตัติ
-ในประโยคกมัมวาจกจะเป็นปฐมาวภิตัติ

๓. กรณการก คอืคาํนามที่ทาํหนา้ที่เป็นเครื่องมือในประโยค



๔. สมัปทานการก คอืคาํนามที่แสดงความเป็นผูร้บัและความมุ่งหมาย
ในประโยค

๕. อปทานการก คํานามที่แสดงความเปรียบเทียบ, ความเกิดขึ้น, 
ความแผ่ออก, การแยกออก ในประโยค

๖. อธกิรณการก คอืคาํนามแสดงเวลาและสถานที่เกดิขึ้นกริยิาใน
ประโยค



ตวัอย่างเช่นคาํว่า
“ธมมฺ” – “ธรรม”

ยงัไม่ลงวภิตัตกิารกคอืหนา้ที่ยงัไม่ปรากฏใชส้รา้งประโยคไม่ได ้
แต่เมื่อลงวภิตัตแิลว้กลายเป็นบท

ใชส้รา้งประโยคได้
ทาํหนา้ที่ในประโยคอย่างไรขึ้นอยู่กบัวภิตัตทิี่ลง

ใหพ้จิารณาประโยคต่อไปนี้.....!!!



ธมโฺม -อ.ธรรม- 
ลง ส ิวภิตัต ิกตัตกุารกปรากฏ (เป็นประธาน)
-ธมโฺม หเว รกขฺต ิธมมฺจาร.ึ 
อ.พระธรรม ย่อมรกัษา ซึ่งบคุคลผูป้ระพฤตธิรรม

ธมมฺํ -ซึ่งธรรม- 
ลง อ ํวภิตัต ิกมัมการกปรากฏ (เป็นกรรม)
-ธมมฺ ํนมสฺสามิ. 
อ.ขา้พเจา้ ย่อมไหว ้ซึ่งพระธรรม



ธมเฺมน -ดว้ยธรรม- 
ลง นา วภิตัต ิกรณการกปรากฏ (เป็นเครื่องมือ)
-พทุโฺธ พฺรหฺมวหิารธมเฺมน วหิรต.ิ 
อ.พระพทุธเจา้ ย่อมประทบัอยู่ ดว้ยพรหมวหิารธรรม

ธมมฺสฺส -แกธ่รรม-
ลง ส วภิตัต ิสมัปทานการกปรกฏ (เป็นผูร้บั)
-มา เม ธมมฺสฺส อนฺตราย ํกร.ิ 
อ.เจา้ อย่าทาํแลว้ ซึ่งอนัตราย แกธ่รรม ของเรา.



ธมมฺสฺมา -จากธรรม-
ลง สฺมา วภิตัต ิอปทานการกปรากฏ (เป็นที่แยกออก)
-พาลา ธมมฺสฺมา จวนฺต.ิ 
อ.คนพาล ท. ย่อมเคลื่อน จากธรรม.

ธมมฺสฺมึ -ในธรรม- 
ลง สฺมึ วภิตัต ิอธกิรณการกปรากฏ (เป็นที่เกดิขึ้น)
-ปณฺฑติา ธมมฺสฺมึ รมนฺต.ิ 
อ.บณัฑติ ท. ย่อมยนิดี ในธรรม.



การก ๖ อย่าง
๑.กตัตกุารก คอืคาํนามที่ทาํหนา้ที่เป็นภาคแสดง/ผูแ้สดงในประโยค 
ลงปฐมาวภิตัตใินประโยคกตัตวุาจก ใชค้าํเชื่อมว่า อ.... (อนัว่า)

-พทุโฺธ  ธมมฺ ํ เทเสต.ิ 
-อ.พระพทุธเจา้ ย่อมแสดง ซึง่ธรรม. 
-พทุโฺธ เป็นกตัตกุารก เป็นผูแ้สดงกริยิาเองเรยีกวา่ สยกตัตา
-พทุโฺธ อานนฺท ํสารปีตุตฺ ํปกโฺกสาเปต.ิ
-อ.พระพทุธเจา้ ยงัพระอานนท ์ย่อมใหร้อ้งเรยีก ซึง่พระสารบีตุร.



ลงตตยิาวภิตัตใินประโยคกมัมวาจก ใชค้าํเชื่อมว่า อนั...
-พทุเฺธน ธมโฺม เทสยิต.ิ
-อ.พระธรรม อนัพระพทุธเจา้ ย่อมแสดง.
-พทุเฺธน เป็นกตัตกุารก ทาํหนา้ทีเ่ป็นผูแ้สดงกริยิาในประโยค
เรยีกชื่อวา่ อนภหิติกตัตา
-อมตธมโฺม  มยา  ปสฺสยิติถฺ.
อ.อมตธรรม อนัเรา เหน็แลว้



๒.กมัมการก คอืคาํนามทีท่าํหนา้ทีเ่ป็นกรรมในประโยค 
ลงทตุยิาวภิตัตใินประโยคกตัตวุาจกใชค้าํเชื่อมว่า ซึ่ง, สู,่ ยงั, กะ

-ธมมฺ ํ นมสฺสามิ. 
-อ.ขา้พเจา้ ย่อมนอบนอ้ม ซึง่พระธรรม.
-ธมมฺ ํเป็นกมัมการก

ลงปฐมาวภิตัตใินประโยคกมัมวาจก ใชค้าํเชื่อมว่า อ. (อนัว่า)  
-สูเทน โอทโน ปจยิเต.
-อ.ขา้วสุก อนัพอ่ครวั หงุอยู่. 
โอทโน เป็นกรรมทีถ่กูยกเป็นประธาน



๓.กรณการก คอืคาํนามทีแ่สดงความเป็นเครื่องมอืหรอือปุกรณ ์
ลงตตยิาวภิตัต ิใชค้าํเชื่อมว่า ดว้ย, โดย, ตาม

-พทุโฺธ  โพธญิาเณน  ธมมฺ ํ พชฺุฌต.ิ 
-อ.พระพทุธเจา้ ย่อมตรสัรู ้ซึง่ธรรม ดว้ยพระโพธญิาณ. 
-โพธญิาเณน เป็นกรณการก แสดงความเป็นเครื่องมอื
-ถปต ิ ผรสนุา  รุกขฺํ  ฉินฺทต.ิ
-อ.ช่างไม ้ย่อมตดั ซึง่ตน้ไม ้ดว้ยขวาน.
-ผรสนุา เป็นกรณการก แสดงความเป็นเครื่องมอืหรอือปุกรณ.์



๔.สมัปทานการก คอืคาํนามทีแ่สดงความเป็นผูร้บัหรอืความมุง่หมาย
ลงจตตุถวีภิตัต ิใชค้าํเชื่อมว่า แก,่ เพือ่, ต่อ

-ทานปต ิภกิขฺุสฺส ทานํ เทต.ิ 
-อ.ทานบด ีย่อมถวาย ซึง่ทาน แก่ภกิษุ. 
-ภกิขฺุสฺส เป็นสมัปทานการก แสดงความเป็นผูร้บั
-อาสวกขฺยาย พฺรหฺมจรยิ ํจรห.ิ 
-อ.เธอ จงประพฤต ิซึง่พรหมจรรย ์เพือ่ความสิ้นไปแห่งอาสวะ. 
-อาสวกขฺยาย เป็นสมัปทานการก แสดงความมุง่หมาย



๕.อปาทานการก คือคาํนามที่แสดงความเปรียบเทียบ, ความเกิดขึ้น, 
ความแผ่ออก, การแยกออก 
ลงปญัจมีวภิตัต ิใชค้าํเชื่อมว่า แต่, จาก, กว่า

-ขุชฺชตุตฺรา ธมมฺกถกิาห ิอปุาสกิาห ิอคคฺา โหต.ิ 
-อ.นางขชุชตุตรา เป็นเลศิ กวา่อบุาสกิา ท. ผูเ้ป็นพระธรรมกถกึ.
-อปุาสกิาห ิเป็นอปาทานการก แสดงความเปรยีบเทยีบ
-โจรสฺมา ภย ํชายต.ิ
-อ.ภยั ย่อมเกดิ จากโจร.
-โจรสฺมา เป็นอปาทานการก แสดงความเกดิขึ้น



๖.อธกิรณการก คอืคาํนามทีแ่สดงเวลาและสถานทีเ่กดิกริยิา 
ลงสตัตมีวภิตัต ิใชค้าํเชื่อมว่า ใน, ใกล,้ ที่, เหนือ, บน, ณ

-ตสฺมึ สมเย ภควา เชตวเน วหิรต.ิ
-อ.พระผูม้พีระภาคเจา้ ย่อมอยู่ ในพระเชตวนั ในสมยันัน้.
-สมเย เป็นอธกิรณการก แสดงเวลาทีพ่กัอยู่
-เชตวเน เป็นอธกิรณการก แสดงสถานทีพ่กัอยู่
-สงฺโฆ อาสนสฺมึ นิสทีต.ิ
-อ.พระสงฆ ์ย่อมนัง่ บนอาสนะ.
-อาสนสฺมึ เป็นอธกิรณการก แสดงสถานทีน่ ัง่



อการก
อการก คือหนา้ที่ของคาํนามที่สมัพนัธก์บัคาํนามดว้ยกนั หรือหนา้ที่
ของคาํนามที่สมัพนัธก์บักิริยาโดยออ้ม ไม่มหีนา้ที่สาํคญัถงึข ัน้ทาํให ้
กริยิาสมบูรณไ์ดก้ลา่วคอืจะมหีรอืไมก่็ไมเ่ป็นไร นอกจากนี้ยงัหมายถงึ
หนา้ทีข่องคาํนามทีไ่มส่มัพนัธก์บัคาํใดเลยในประโยค (อาลปนะ)
สรุปว่า อการก คือหนา้ที่ของคํานามที่นอกเหนือจากการกที่แสดง
มาแลว้นัน่เอง เช่นคาํนามแสดงความเป็นเจา้ของ, คาํนามแสดงความ
ต่อเนื่อง, คํานามแสดงเหตุผล, คํานามแสดงการทกัทาย เป็นตน้ 
คมัภรีไ์วยากรณแ์สดงการกไวอ้ย่างอย่างแต่ทีพ่บบอ่ยม ี๙ อย่าง



อการก ๙ อย่าง
๑.วเิสสนะ คอืคาํนามที่แสดงคณุสมบตัใิชว้ภิตัตเิดียวกบันามศพัท์

ใชค้าํเชื่อมว่า ผู.้.., อนั..., ตวั...
-อคโฺค พทุโฺธ วร ํธมมฺ ํเทเสต.ิ
-อ.พระพทุธเจา้ ผูเ้ลศิ ย่อมแสดง ซึง่ธรรม อนัประเสรฐิ.

๒.อจัจนัตสงัโยค คอืคาํนามที่แสดงความต่อเนื่องใชท้ตุยิาวภิตัติ
ใชค้าํเชื่อมว่า สิ้น..., ตลอด...

-พทุโฺธ เตมาส ํอภธิมมฺ ํเทเสส.ิ
-อ.พระพทุธเจา้ แสดงแลว้ ซึง่อภธิรรม ตลอด ๓ เดือน.



๓.เหต ุคอืคาํนามที่แสดงเหตผุลใชต้ตยิาวภิตัตแิละปญัจมีวภิตัติ
ใชค้าํเชื่อมว่า เพราะ..., เหต.ุ..

-สตตฺา ธมเฺมน สชฺุฌนฺต.ิ
-อ.สตัว ์ท. ย่อมหมดจด เพราะธรรม.
-ปคุคฺโล ปาปกรณสฺมา ทกุขฺํ อธคิจฺฉต.ิ
-อ.บคุคล ย่อมประสบ ซึง่ความทกุข ์เพราะการกระทาํซึ่งบาป.



๔.สหาทิโยคะ คือคาํนามนามที่แสดงการเกดิขึ้นพรอ้มกนักบักริยิาหรอื
กบันามนามประกอบเป็นตตยิาวภิตัตใิชคู้่กบั สห, สทธฺ ึศพัท์

ใชค้าํเชื่อมว่า ดว้ย...
-พทุโฺธ ภกิขฺุสงฺเฆน สทธฺ ึราชเคห ํคจฺฉต.ิ
-อ.พระพทุธเจา้ ย่อมเสดจ็ไป สู่พระราชวงั กบั ดว้ยหมู่แหง่ภกิษุ.
-ภกิขฺู จตปุฏสิมภฺทิาห ิสห อรหตตฺ ํปาปณุึส.ุ
-อ.ภกิษุ ท. บรรลแุลว้ ซึง่พระอรหตั กบั ดว้ยปฏสิมัภทิา ท. ๔.



๕.สมัพนัธะ  คอืคาํนามแสดงความเป็นเจา้ของและแสดงตาํแหน่งที่ต ัง้
ใชฉ้ฏัฐวีภิตัติ
ใชค้าํเชื่อมว่า แหง่..., ของ...
-พทุธฺสฺส สาวโก สมมฺาทฏิฐฺโิก โหต.ิ
-อ.สาวก ของพระพทุธเจา้ เป็นผูม้คีวามเหน็ชอบ ย่อมเป็น.
-รุกขฺา ปพฺพตานํ อปุร ิรุฬหฺนฺต.ิ
-อ.ตน้ไม ้ท. ย่อมงอก ในเบื้องบน แห่งภเูขา ท.
-อานนฺโท เถโร พทุธฺสฺส ปจฺฉโต อนุคจฺฉติ
-อ.พระเถระ ชื่อวา่อานนท ์ย่อมเดนิตามไป ขา้งหลงั ของพระพทุธเจา้.



๖.นิทธารณะ คอืคาํนามที่แสดงการรวมกลุม่กนัของคน สตัว ์สิง่ของ
ใชฉ้ฏัฐวีภิตัต ิใชค้าํเชื่อมว่า แหง่....หนา (บรรดา....)

-มนุสฺสานํ สลีวา เสฏฐฺา โหนฺต.ิ
-แห่ง (บรรดา) มนุษย ์ท. หนา อ.มนุษย ์ท. ผูม้ศีีล เป็นบคุคลผู ้
ประเสรฐิ ย่อมเป็น.

ใชส้ตัตมีวภิตัต ิใชค้าํเชื่อมว่า ใน....หนา (บรรดา....)
-มนุสฺเสส ุทนฺโต เสฏโฺฐ โหต.ิ
-ใน (บรรดา) มนุษย ์ท. หนา อ.มนุษย ์ผูฝ้ึกแลว้ เป็นผูป้ระเสรฐิ 
ย่อมเป็น.



๗.ลกัขณะ คอืคาํนามที่แสดงเหตกุารณ์ที่แทรกเขา้มาใชส้ตัตมีวภิตัติ
ใชค้าํเชื่อมว่า คร ัน้เมื่อ...

-สรุเิย อคุคฺจฺฉนฺเต, ปทมุานิ ปปุผฺนฺต.ิ
-คร ัน้เมื่อพระอาทติย ์ขึ้นไปอยู่, อ.ดอกบวั ท. ย่อมบาน.

๘.อนาทร คอืคาํนามแสดงความไม่เอื้อเฟื้อที่แทรกเขา้มาใชฉ้ฏัฐวีภิตัติ
ใชค้าํเชื่อมว่า เมื่อ...

-เถรสฺส นิททฺ ํอโนกกฺมนฺตสฺส, อกขฺิโรโค อปุปฺชฺชิ.
-เมื่อพระเถระ ไมห่ย ัง่ลงอยู่ สู่ความหลบั, อ.โรคตา เกดิขึ้นแลว้.



๙.อาลปนะ คอืคาํนามแสดงการทกัทายใชอ้าลปนวภิตัติ
ใชค้าํเชื่อมว่า แน่ะ..., ดูกอ่น..., ขา้แต่...

-โภ ปรุสิ ตวฺ ํพทุธฺ ํวนฺทาห.ิ
-แน่ะบรุุษ ผูเ้จรญิ อ.ท่าน จงไหว ้ซึง่พระพทุธเจา้.
-กีวจิร ปน โภ โคตม ทารโก สฺสติ.

-แนะพระโคดม ผูเจริญ อ.เด็ก จักดํารงอยู ตลอดกาลประมาณ

เทาไร.



ตวัอย่างการแยกประเภทการก
(ชนา) สเีลน สคุต ึยนฺต.ิ
อ.ชน ท. ย่อมเขา้ถงึ ซึ่งสคุต ิดว้ยศีล.

-(ชนา)-อ.ชน ท. เป็นกตัตกุารก ทาํหนา้ทีเ่ป็นผูแ้สดง
-สเีลน-ดว้ยศีล เป็นกรณการก แสดงความเป็นเครื่องมอื
-สคุต-ึซึง่สุคตภิมูิ เป็นกมัมการก ทาํหนา้ทีเ่ป็นกรรมทีไ่ปถงึ



มาตโร อตตฺโน อตตฺโน ธตีูนํ สขุํ ปตเฺถนฺต.ิ
อ.มารดา ท. ย่อมปรารถนา ซึ่งความสขุ แกธ่ดิา ท. ของตน ๆ .

-มาตโร-อ.มารดา ท. เป็นกตัตกุารก ทาํหนา้ทีเ่ป็นภาคแสดง/ผูแ้สดง
-อตตฺโน-ของตน เป็นอการก แสดงความเป็นเจา้ของ
-อตตฺโน-ของตน เป็นอการก แสดงความเป็นเจา้ของ
-ธตีูนํ-แก่ธดิา ท. เป็นสมัปทานการก แสดงความเป็นผูร้บั
-สขุํ-ซึง่ความสุข เป็นกมัมการก ทาํหนา้ทีเ่ป็นกรรมในประโยค



ยาทสิ ํวปเต พชีํ, ตาทสิ ํลภเต ผล.ํ
อ.บคุคล ย่อมหว่าน ซึ่งพชื เช่นใด, ย่อมได ้ซึ่งผล เช่นนั้น.

-ยาทสิ-ํเช่นใด เป็นอการก แสดงคุณสมบตัขิองคาํนาม
-พชีํ-ซึง่พชื เป็นกมัมการก ทาํหนา้ทีเ่ป็นกรรมของกริยิา
-ตาทสิ-ํเช่นนัน้ เป็นอการก แสดงคุณสมบตัขิองคาํนาม
-ผล-ํซึง่ผล เป็นกมัมการก ทาํหนา้ทีเ่ป็นกรรมของกริยิา



ตวัอย่างการกหลายตวัใชก้ริยิาตวัเดียวกนั
ปคุคฺโล วริเิยน ทกุขฺมจฺเจต.ิ
อ.บคุคล ย่อมกา้วลว่ง ซึง่ความทกุข ์ดว้ยความเพยีร

ปรุโิส อรญเฺญ หตเฺถน กมมฺ ํกโรต.ิ
อ.บรุุษ ย่อมทาํ ซึง่การงาน ในป่า.

เสฏฐฺ ีทานสาลาย ํภกิขฺุสฺส ทานํ เทต.ิ
อ.เศรษฐ ีย่อมถวาย ซึง่ทาน แก่ภกิษุ ทีโ่รงทาน.

มาตโร อตตฺโน อตตฺโน ธตีูนํ สขุํ ปตเฺถนฺต.ิ
อ.มารดา ท. ย่อมปรารถนา ซึง่ความสุข แก่ธดิา ท. ของตน ๆ .



สสิฺสา อาจรยิสฺส สนฺตเิก สปิปฺํ คณฺหนฺต.ิ
อ.ศิษย ์ท. ย่อมเรยีน ซึง่ศิลปะ ในสาํนกั ของอาจารย.์

มหาชโน นครทวฺาเร อตตฺโน อตตฺโน พลกิมเฺมห ิเทวตานํ ปูชํ กโรต.ิ
อ.มหาชน ย่อมกระทาํ ซึง่การบูชา ต่อเทวดา ท. ดว้ยพลกีรรม ท. ของ
ตน ๆ ทีป่ระตูเมอืง.

สคุนฺโธ เทวตาย กายสฺมา วายต.ิ
อ.กลิน่หอม ย่อมฟุ้ งออก จากกาย ของเทวดา



แบบฝึกหดัที่ ๕
๑.การกคอื.................................................................................
๒.กตัตกุารกคอื..........................................................................
๓.กมัมการกคอื..........................................................................
๔.กรณการกคอื..........................................................................
๕.สมัปทานการกคอื....................................................................
๖.อปาทานการกคอื.....................................................................
๗.อธกิรณการกคอื.....................................................................
๘.อการกคอื...............................................................................



๙.คํานามที่ขีดเสน้ใตป้ระโยคต่อไปนี้แต่ละคําเป็นการกใด ทํา
หนา้ที่อย่างไรในประโยค
บาล ี: ปรุโิส อรญเฺญ หตเฺถน กมมฺ ํกโรต.ิ
แปล : อ.บรุุษ ย่อมทาํ ซึ่งการงาน ในป่า.
ปรุโิส-อ.บรุุษ เป็น........................................................
อรญฺเญ-ในป่า เป็น........................................................
หตเฺถน-ดว้ยมอื เป็น........................................................
กมมฺ-ํซึง่การงาน เป็น........................................................



บาล ี: เสฏฐฺ ีทานสาลาย ํภกิขฺุสฺส ทานํ เทต.ิ
แปล : อ.เศรษฐ ีย่อมถวาย ซึ่งทาน แกภ่กิษุ ที่โรงทาน.
เสฏฐฺ ี เป็น........................................................
ทานสาลาย ํ เป็น........................................................
ภกิขฺสฺุส เป็น........................................................
ทานํ เป็น........................................................



บาล ี: สสิฺสา อาจรยิสฺส สนฺตเิก สปิปฺํ คณฺหนฺต.ิ
แปล : อ.ศิษย ์ท. ย่อมเรยีน ซึ่งศิลปะ ในสาํนกั ของอาจารย.์
สสิฺสา เป็น........................................................
อาจรยิสฺส เป็น........................................................
สนฺตเิก เป็น........................................................
สปิปฺํ เป็น........................................................



บาล ี: มหาชโน นครทวฺาเร อตตฺโน อตตฺโน พลกิมเฺมห ิเทวตานํ 
ปูชํ กโรต.ิ
แปล : อ.มหาชน ย่อมกระทาํ ซึ่งการบูชา ต่อเทวดา ท. ดว้ยพลี
กรรม ท. ของตน ๆ ทีป่ระตูเมอืง.
มหาชโน เป็น........................................................
นครทวฺาเร เป็น........................................................
พลกิมเฺมห ิเป็น........................................................
เทวตาน ํ เป็น........................................................
ปูชํ เป็น........................................................




