
ตัวอย่างการต้ังรูปวิเคราะห์นามกิตก์  และคำาแปลวิเคราะห์

๑. กตัตรูุป – เทตีติ ทายโก (ชโน).  
ชนใด ย่อมให้  เหตุนั้น ชนนั้น ช่ือว่า ผู้ให้.

กตัตรูุป ตัสสลีะ ธมมฺํ วทติ สีเลนาติ ธมฺมวาที (ชโน).
กัตตุสาธนะ ชนใด ย่อมกล่าว ซึ่งธรรม โดยปกติ  เหตุนั้น ชนนั้น ช่ือว่า ผู้กล่าวซึง่ธรรมโดยปกติ.

สมาสรปู ๑ ตัสสลีะ ธมมฺํ วตฺตํุ สีลมสสฺาติ ธมฺมวาที (ชโน)
การกล่าว ซึ่งธรรม เป็นปกติ ของชนนั้น  เหตุนั้น ชนนัน้ ช่ือวา่ ผู้มีการกล่าวซึง่ธรรมเป็นปกติ.

สมาสรปู ๒ ตัสสลีะ ธมมฺวทนสีโลติ ธมฺมวาที (ชโน).
ชนใด มีการกล่าวซึง่ธรรมเป็นปกติ  เหตุนั้น ชนนั้น ช่ือว่า ผู้มีการกล่าวซึ่งธรรมเป็นปกติ.

๒. กตัตรูุป ปิยติ ตนตฺิ ปิโย (ปุตฺโต).
บิดา ย่อมรัก ซึ่งบตุร นั้น  เหตุนั้น บุตร นั้น ช่ือวา่ เป็นท่ีรัก (แห่งบิดา)

กมัมรปู กัมมสาธนะ ปิยยิเตติ ปิโย (ปุตฺโต)
บุตร ใด อันบดิา ย่อมรัก  เหตุนั้น บตุร นั้น ช่ือว่า อันเขารัก, เป็นท่ีอันเขารัก (แห่งบุตร)

กมัมรปู กาตพฺพนตฺิ กิจฺจำ (กมฺมํ).
กรรม ใด อันเขา พึงทำา  เหตุนั้น กรรม นั้น ช่ือว่า อันเขาพึงทำา, เป็นท่ีอันเขาพงึทำา (แห่งกรรม)

๓. ภาวรูป ภาวสาธนะ คจฉฺยเตติ คมนำ.  อันเขา ย่อมไป  เหตนุั้น ช่ือว่า การไป 
คนฺตพฺพนตฺิ คมนำ.  อันเขา พงึไป  เหตนุั้น ช่ือว่า การไป
คมนํ คมนํ. การไป ช่ือว่า คมนะ.  ปจนํ ปาโก. การหงุ ช่ือว่า ปากะ

๔. กตัตรูุป พนฺธติ เตนาติ พนฺธนำ (วตฺถุ).
กรณสาธนะ ชน ย่อมผูก ดว้ยวัตถุ นั้น  เหตุนั้น วตัถุ นั้น ช่ือว่า เป็นเครื่องผูก, เป็นเหตุผูก (แห่งชน)

กมัมรปู พนฺธิยเต เตนาติ พนฺธนำ (วตถฺุ).
สัตว์ อันเขา ย่อมผูก ด้วยวัตถุ น้ัน  เหตุน้ัน วัตถุ น้ัน ช่ือว่า เป็นเคร่ืองอันเขาผูก, เป็นเหตุอันเขาผูก

๕. กตัตรูุป สมปฺเทติ ตสฺสาติ สมฺปทาโน (ปคุคฺโล).
สัมปทานสาธนะ ชน ย่อมมอบให้ แก่บุคคล นั้น  เหตุนั้น บุคคล นั้น ช่ือว่า เป็นท่ีมอบให้ (แห่งชน)

กมัมรปู สมปฺทยิเต ตสสฺาติ สมฺปทาโน (ปุคฺคโล).
วัตถุ อันเขา ย่อมมอบให้ แก่บุคคล น้ัน  เหตุน้ัน บุคคล น้ัน ช่ือว่า เป็นท่ีอันเขามอบให้ (แห่งวัตถุ)

๖. กตัตรูุป อปาทานสาธนะ ปฐมํ ภวติ ตสมฺาติ ปภโว (ปพฺพโต).
แม่นำ้า ย่อมเกิด ก่อน จากภูเขา นัน้  เหตุนั้น ภูเขา นั้น ช่ือว่า เป็นแดนเกิดก่อน (แห่งแม่นำ้า)

๗. กตัตรูุป นิสีทติ เอตถฺาติ นิสีทนำ (ฐานํ).
อธิกรณสาธนะ ชน ย่อมนั่ง ในท่ี นั่น  เหตุนั้น ท่ี น่ัน ช่ือว่า เป็นท่ีนั่ง (แห่งชน)

กมัมรปู สุณิยเต เอตฺถาติ สวโน (กาโล).
ธรรม อันชน ย่อมฟัง ในกาล นั่น  เหตุนัน้ กาล นั่น ช่ือว่า เป็นท่ีอันเขาฟงั (แห่งชน)

๑  มีอยู่ใน ‘แบบ’:  ชือ่สมาสรูปกจ็ริง แตไ่ม่มสี่วนใดเป็นสมาส    ๒  ไมม่ใีน ‘แบบ’: เป็นสมาสรูป (พหุพพหิสิมาส) 
- วิเคราะห์ทีเ่ปน็ กตัตุรปู กตัตสุาธนะ (ตสัสีละ) และ กัมมรูป กมัมสาธนะ  มีประธานในรูปวเิคราะหเ์ปน็ศัพทเ์ดียวกับอัญญบท

เมื่อจะแปลวเิคราะห์ ใหใ้ส่ ย-ต เข้ามาแปล   ได้แก่ กตัตุรูป กตัตุสาธนะ (ตัสสลีะ), กมัมรปู กัมมสาธนะ
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