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โคตตตัทธิต
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นาฏปุตฺโต: นาฏปุตฺตโิก (อปจฺจ)......................๙
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อุปกุ: โอปกโว (อปจฺจ)....................................๙
มนุ: มานโว มานวิกา (อปจจฺ)..........................๙
ภคฺคุ: ภคฺคโว (อปจจฺ)......................................๙
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ตรัตยาทิตัทธิต
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โลณํ: โลณิกํ (สํสฏฐฺ).....................................๑๑
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นิรโย: เนรยิโก (ชาต)....................................๑๑
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วโจ: วาจสกิํ (กต)..........................................๑๑
มโน: มานสิกํ (กต)........................................๑๒
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ธมฺโม: ธมมฺิโก (ติฏฐฺติ/วตฺตติ/ยุตฺโต).............๑๒
อภธิมฺโม: อาภธิมฺมโิก (อธีเต)........................๑๒
ทิฏฺฐธมฺโม: ทิฏฺฐธมฺมโิก (วตฺตต)ิ....................๑๒
จตภุมิู: จตุภมูิโก (วตฺตติ)..............................๑๒
ปรทาโร: ปารทาริโก (คจฺฉต)ิ........................๑๒
ปโถ: ปถิโก (คจฺฉติ)......................................๑๒
อทฺธา: อทฺธิโก (ปฏปิชฺชติ)............................๑๒
ทฺวารํ: ทฺวาริโก โทวาริโก (นยุิตฺต).................๑๒
ฉทฺวารานิ: ฉทฺวาริโก (วตฺตติ).......................๑๒
ภณฺฑาคาโร: ภณฺฑาคาริโก (นยิุตฺต)..............๑๓
รโถ: รถโิก (นิยุตตฺ).......................................๑๓
หริญฺญํ: เหรญฺญิโก (นิยุตฺต)..........................๑๓
เจโต: เจตสิโก (นยุิตฺต)..................................๑๓
สมมฺาทิฏฺฐิ: สมฺมาทิฏฐฺิโก (นิยุตตฺ)................๑๓
มหากรุณา: มหาการุณิโก (นิยุตตฺ)................๑๓
สรีรํ: สารีริกา (สนนฺิธาน)..............................๑๓
สกุโณ: สากุณโิก (หนฺตฺวา ชวีติ)....................๑๓
สูกโร: สูกริโก โสกริโก (หนตฺฺวา ชีวติ)...........๑๓
มโค: มาควิโก (หนฺตวฺา ชวีติ)........................๑๓
อุรพฺโภ: โอรพภฺิโก (หนฺตวฺา ชวีติ).................๑๓
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ปติา: เปตติฺโก (อาคต)..................................๑๔
มาตา: มาติโก (อาคต)..................................๑๔
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อรญญฺ:ํ อารญฺญิโก (วสติ/สีลตถฺ)..................๑๔
สสุานํ: โสสานิโก (วสติ/สีลตฺถ).....................๑๕
เอกาสนํ: เอกาสนิโก (ภุญฺชติ/สีลตฺถ)............๑๕
อโุปสโถ: อุโปสถโิก (สมาทิยต)ิ.....................๑๕
สนฺทิฏฺฐ:ํ สนทิฺฏฐฺิโก (อรหติ).........................๑๕
กาโล: กาลิโก (นิยุตตฺ)...................................๑๕
เอหิปสฺสาต:ิ เอหิปสฺสิโก (อรหต)ิ..................๑๕
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ราคาทติัทธิต
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หลิทฺทา: หาลทฺิทํ (รตฺต)................................๑๕
นลี: นลีํ (รตฺต)..............................................๑๖
มหิโส: มาหสิํ (สามิกตถฺ)...............................๑๖
สกูโร: สูกรํ (สามกิตฺถ)..................................๑๖
กจฺจายโน: กจฺจายนํ (สามิกตฺถ)....................๑๖
มฆา: มาโฆ (นยุิตฺต)......................................๑๖
มฆา: มาโฆ (นยุิตฺต)......................................๑๖
วสิาขา: เวสาโข (นยุิตฺต)................................๑๖
อาสาฬหา: อาสาฬโห (นยิุตฺต)......................๑๖
กตฺติกา: กตติฺโก (นิยุตตฺ)...............................๑๖
มคโธ: มาคโธ (ชาต)......................................๑๖
มคโธ: มาคโธ (วสติ).....................................๑๖
มคโธ: มาคโธ (อิสฺสร)...................................๑๗
นครํ: นาคโร (วสติ).......................................๑๗
อรญญฺ:ํ อารญฺญโก (วสติ/ตฏิฺฐติ)..................๑๗
ชนปโท: ชานปโท (วสติ)...............................๑๗
ตปิิฏก:ํ เตปิฏโก (ธาเรต)ิ...............................๑๗
เตปฏิก:ํ เตปิฏโก (ธาเรติ).............................๑๗
คพฺโภ: คพฺโภ (นิพฺพตฺต)................................๑๗
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ปโย: ปายาโส (นพิพฺตฺต)...............................๑๗
วยฺากรณํ: เวยฺยากรโณ (อธีเต)......................๑๗
มโน: มานสํ (ภว)..........................................๑๗
อุโร: โอรโส (ภว/ชาต)...................................๑๗
มิตฺโต: เมตฺตา (ภว).......................................๑๘

ชาตาทิตัทธติ
อิม..............................................๑๘
ปุเร: ปุริโม (ชาต/ภว)....................................๑๘
อุปริ: อุปริโม (ชาต/ภว)................................๑๘
มชฺฌํ: มชฺฌิโม (ชาต/ภว)..............................๑๘
ปจฺฉา: ปจฺฉิโม ปจฺฉิมา (ชาต/ภว).................๑๘
เหฏฺฐา: เหฏฐฺิโม (ชาต/ภว)...........................๑๘
อนฺโต: อนฺตโิม (นิยุตตฺ).................................๑๘
อนฺโต: อนฺตมิํ (ภว)........................................๑๘
ปจฺจนฺโต: ปจจฺนฺตโิม (ภว).............................๑๘
ปตฺุโต: ปุตฺตโิม (อตถฺ)ิ....................................๑๘

อิย..............................................๑๘
มนสฺุสชาติ: มนสฺุสชาติโย (ชาต)....................๑๘
อสสฺชาติ: อสฺสชาติโย (ชาต).........................๑๘
ปณฺฑิตชาติ: ปณฑิฺตชาติโย (ชาต/อตถฺ)ิ........๑๙
ปญฺจวคฺโค: ปญจฺวคฺคโิย (ภว).......................๑๙
อุทรํ: อุทริยํ (ภว)..........................................๑๙
อตฺตา: อตฺตนยิํ (สามิกตถฺ)............................๑๙
อตฺตา: อตฺตนิโย (ชาต)..................................๑๙
หานภาโค: หานภาคโิย (อตถฺ/ิสํวตฺตต)ิ.........๑๙
โพธิปกฺโข: โพธปิกขฺยิา (ภว).........................๑๙

กิย..............................................๑๙
อนฺโธ: อนธฺกิโย (นยิุตฺต)................................๑๙

สมุหตัทธิต
กณฺ.............................................๑๙
มนสฺุโส: มานสุโก (สมหุ)...............................๑๙
มยโุร: มายุรโก (สมุห)...................................๑๙
กโปโต: กาโปตโก (สมุห)..............................๑๙
มหิโส: มาหสิโก (สมุห).................................๒๐

ณ...............................................๒๐
มนสฺุโส: มานโุส (สมหุ).................................๒๐
มยโุร: มายุโร (สมุห).....................................๒๐
กโปโต: กาโปโต (สมุห).................................๒๐

ทฺวิ: ทฺวยํ (สมุห)............................................๒๐
ติ: ตยํ (สมุห)................................................๒๐
ติปิฏกํ: เตปิฏกํ (สมุห)..................................๒๐
ติมาสํ: เตมาสํ (สมหุ)....................................๒๐

ตา..............................................๒๐
คาโม: คามตา (สมุห)....................................๒๐
ชโน: ชนตา (สมุห)........................................๒๐
สหาโย: สหายตา (สมุห)...............................๒๐

ฐานตัทธิต
อีย..............................................๒๑
มทนํ: มทนียํ (ฐาน).......................................๒๑
พนธฺนํ: พนฺธนียํ (ฐาน)..................................๒๑
โมจนํ: โมจนียํ (ฐาน)....................................๒๑
ปสาทนํ: ปสาทนียํ (ฐาน)..............................๒๑
รชนํ: รชนียํ (ฐาน)........................................๒๑
สมโฺมทนํ: สมโมทนีโย (ฐาน/อรหติ).............๒๑
ทสฺสนํ: ทสฺสนีโย ทสฺสนียา (อรหติ)..............๒๑
ปชูนํ: ปูชนีโย ปชูเนยโฺย (อรหติ)..................๒๑
อุปาทานํ: อปุาทานียํ (หติ)...........................๒๑
อุทรํ: อุทรียํ (ภว)..........................................๒๑

เอยฺย...........................................๒๑
ทกฺขิณา: ทกขฺเิณยฺโย (อรหติ).......................๒๑

พหุลตัทธิต
อาล.ุ...........................................๒๑
อภชิฌฺา: อภชฺิฌาลุ (ปกติ/พหุล)...................๒๑
สีตํ: สีตาลุ (ปกต/ิพหุล)................................๒๒
ทยา: ทยาลุ (ปกติ/พหุล)..............................๒๒
ธโช: ธชาลุ (ปกต/ิพหุล)................................๒๒

เสฏฐตัทธติ
ตร..............................................๒๒
ปาป: ปาปตโร (วิเสส)...................................๒๒
ปณฺฑิต: ปณฑิฺตตโร (วิเสส)...........................๒๒
หนี: หนีตโร (วิเสส).......................................๒๒
ปณีต: ปณตีตโร (วิเสส)................................๒๒

ตม..............................................๒๒
ปาป: ปาปตโม (อติวเิสส).............................๒๒
ปณฺฑิต: ปณฑิฺตตโม (อตวิิเสส).....................๒๒

หนี: หนีตโม (อตวิิเสส).................................๒๒
ปณีต: ปณตีตโม (อติวเิสส)...........................๒๒

อิยิสฺสก.......................................๒๒
ปาป: ปาปิยิสฺสโก (วเิสส)..............................๒๒

อิย..............................................๒๒
ปาป: ปาปิโย (วเิสส).....................................๒๒
อปปฺ: กนิโย (วิเสส).......................................๒๒
วฑฺุฒ: เชยฺโย (วิเสส).....................................๒๓
ปสตถฺ: เสยฺโย (วเิสส)....................................๒๓

อิฏฺฐ............................................๒๓
ปาป: ปาปิฏฺโฐ (อติวเิสส)..............................๒๓
อปปฺ: กนฏิฺโฐ (อตวิิเสส)...............................๒๓
วฑฺุฒ: เชฏฺโฐ (อติวิเสส)................................๒๓
ปสตถฺ: เสฏโฺฐ (อติวเิสส)...............................๒๓

ตทสัสตัถิตัทธติ
ว.ี...............................................๒๓
เมธา: เมธาวี เมธาวนิี (อตถฺิ).........................๒๓
มายา: มายาวี มายาวนิี (อตถฺ)ิ......................๒๓

ส................................................๒๓
สเุมธา: สุเมธโส (อตถฺิ)..................................๒๓
โลโม: โลมโส (อตฺถ)ิ......................................๒๔

ส.ี...............................................๒๔
ตโป: ตปสี ตปสฺสี ตปสินี (อตฺถ)ิ....................๒๔
เตโช: เตชสี (อตฺถิ)........................................๒๔
ยโส: ยสสี ยสสฺสี (อตฺถ)ิ................................๒๔

อิก..............................................๒๔
ทณฺโฑ: ทณฺฑิโก (อตถฺ)ิ.................................๒๔
อตฺโถ: อตถฺโิก อตฺถิกา (อตฺถ)ิ........................๒๔
กฏุุมฺพํ: กฏุุมฺพิโก (อตฺถ)ิ................................๒๔
อนาถปิณฺโฑ: อนาถปิณฺฑิโก (อตถฺ)ิ...............๒๔
สมมฺาทิฏฺฐ:ิ สมฺมาทิฏฐฺิโก (อตถฺ)ิ...................๒๔
ปสํุกูลํ: ปํสกุลูิโก (อตถฺิ).................................๒๔
วสฺโส/วสฺส:ํ วสฺสิโก (ภว)...............................๒๔

อ.ี...............................................๒๔
สขุ:ํ สุขี สุขนิี (อตถฺ)ิ......................................๒๔
ทณฺโฑ: ทณฺฑี ทณฺฑินี (อตฺถ)ิ........................๒๔
โภโค: โภคี โภคินี (อตฺถิ)...............................๒๕
อาตาโป: อาตาปี (อตฺถิ)................................๒๕

๓



มจฺฉรํ: มจฺฉรี (อตถฺ)ิ......................................๒๕
ลาโภ: ลาภี (อตฺถ)ิ.........................................๒๕
เวร:ํ เวรี (อตถฺิ).............................................๒๕
วโส: วสี (อตฺถ)ิ..............................................๒๕
พลํ: พลี (อตถฺ)ิ..............................................๒๕
กฏุุมฺพํ: กฏุุมฺพี กฏุุมฺพินี (อตฺถ)ิ.....................๒๕
คพฺโภ: คพฺภินี (อตฺถิ)....................................๒๕
ชาลํ: ชาลี ชาลินี (อตฺถ)ิ................................๒๕
ภาโค: ภาคี ภาคินี (อตฺถิ).............................๒๕
โสโก: โสกี โสกนิี (อตฺถ)ิ................................๒๕
หตฺโถ: หตฺถี หตฺถินี (อตฺถิ)............................๒๕
ลชชฺา: ลชชีฺ (อตฺถ)ิ........................................๒๕
อลชฺชา: อลชฺชี (อตถฺ)ิ...................................๒๖

ร.................................................๒๖
มธุ: มธุโร (อตถฺิ)...........................................๒๖
มุขํ: มุขโร (อตถฺ)ิ...........................................๒๖
รุจิ: รุจิรํ (อตฺถิ).............................................๒๖

วนฺต.ุ...........................................๒๖
คุโณ: คุณวา คุณวนฺตี คุณวตี (อตฺถิ).............๒๖
พลํ: พลวา พลวตี พลวนฺตี (อตถฺิ).................๒๖
ธนํ: ธนวา (อตฺถ)ิ...........................................๒๖
ปญฺญา: ปญญฺวา (อตฺถ)ิ................................๒๖
ปญฺุญํ: ปุญญฺวา (อตถฺ)ิ..................................๒๖
สีลํ: สลีวา (อตฺถ)ิ..........................................๒๖
อุฏฐฺานํ: อุฏฺฐานวา (อตถฺ)ิ............................๒๖
ภคํ: ภควา (อตฺถ)ิ..........................................๒๖
ภาโค: ภาควา (อตฺถ)ิ....................................๒๗
วณฺโณ: วณฺณวา (อตฺถิ).................................๒๗

มนฺต.ุ..........................................๒๗
อายุ: อายสมฺา (อตถฺ)ิ....................................๒๗
สติ: สติมา (อตฺถ)ิ..........................................๒๗
จกขฺุ: จกฺขุมา (อตถฺ)ิ.....................................๒๗
ชุติ: ชุติมา (อตฺถ)ิ..........................................๒๗
ธติิ: ธติิมา (อตฺถ)ิ..........................................๒๗

อิมนฺต.ุ........................................๒๗
ปตฺุโต: ปุตฺตมิา (อตถฺ)ิ...................................๒๗
ปาปํ: ปาปิมา (อตถฺิ).....................................๒๗

ณ...............................................๒๗
สทฺธา: สทฺโธ (อตถฺิ)......................................๒๗
มจเฺฉรํ: มจฺเฉโร (อตฺถ)ิ..................................๒๗

ปญฺญา: ปญโฺญ (อตฺถ)ิ..................................๒๗
ตโป: ตาปโส (อตฺถ)ิ.......................................๒๘

ปกติตัทธิต
มย..............................................๒๘
สุวณณฺํ: สุวณฺณมยํ โสวณณฺมยํ (ปกต/วิการ)๒๘
มตตฺิกา: มตฺติกามยํ (ปกต/วิการ).................๒๘
อโย: อโยมยํ (ปกต/วิการ)............................๒๘
ทารุ: ทารุมยํ (ปกต/วิการ)............................๒๘
โค: โคมยํ (ปกต/นิพฺพตฺต)............................๒๘
อิทฺธิ: อิทฺธิมยํ (ปกต).....................................๒๘
ทานํ: ทานมยํ (ปกต)....................................๒๘
มโน: มโนมโย (ปกต/นิปผฺนนฺ)......................๒๙

สังขยาตัทธิต
ก................................................๒๙
ทฺวิ: ทฺวิกํ ทุกํ (ปริมาณ)................................๒๙
ติ: ติกํ (ปริมาณ)...........................................๒๙

ตฺตก............................................๒๙
ต: ตตฺตกํ (ปริมาณ).......................................๒๙
เอต: เอตตฺตกํ (ปริมาณ)...............................๒๙

อาวตก........................................๒๙
ต: ตาวตกํ (ปริมาณ).....................................๒๙

ปูรณตัทธติ
ติย..............................................๒๙
ทฺวิ: ทุตโิย (ปูรณ).........................................๒๙
ติ: ตติโย (ปูรณ)............................................๒๙

ถ................................................๒๙
จตุ: จตุตโฺถ (ปูรณ).......................................๒๙

ฐ................................................๓๐
ฉ: ฉฏฺโฐ ฉฏฐฺโม (ปูรณ)................................๓๐

ม................................................๓๐
ปญฺจ: ปญจฺโม (ปูรณ)...................................๓๐
สตฺต: สตฺตโม (ปูรณ).....................................๓๐
เอกาทส: เอกาทสมี (ปูรณ)...........................๓๐

อ.ี...............................................๓๐
เอกาทส: เอกาทสี เอกาทสึ (ปูรณ)...............๓๐
จตทฺุทส: จาตุทฺทสี จาตทฺุทสึ (ปูรณ).............๓๐

ทฺวาทส: ทฺวาทสี (ปูรณ)................................๓๐
ปูรณสังขยา กบั อฑฺฒ ศพัท์.........................๓๐

วิภาคตัทธิต
ธา...............................................๓๐
เอก: เอกธา (วภิาค)......................................๓๐
ทฺว:ิ ทฺวิธา (วภิาค).........................................๓๑

โส...............................................๓๑
ปทํ: ปทโส (วิภาค)........................................๓๑
สตฺุตํ: สตฺุตโส (วิภาค)....................................๓๑
อนฺตมิ: อนฺตมโส (ปริจฺเฉโท).........................๓๑

ภาวตัทธิต
ตฺต..............................................๓๑
จนฺโท: จนฺทตฺตํ (ภาว)...................................๓๑
มนสฺุโส: มนสฺุสตฺตํ (ภาว)...............................๓๑
ทณฺฑ:ี ทณฺฑิตฺตํ (ภาว)..................................๓๑
ปาจโก: ปาจกตฺตํ (ภาว)................................๓๑
นลี:ํ นลีตฺตํ (ภาว)..........................................๓๑
วสี: วสิตตฺํ (ภาว)...........................................๓๑
อรหา: อรหตตฺํ (ภาว)....................................๓๑
อญญฺถา: อญญฺถตฺตํ (ภาว)...........................๓๑

ณฺย.............................................๓๒
ปณฺฑิโต: ปณฺฑิจฺจํ (ภาว)..............................๓๒
ปโุรหิโต: โปโรหจิฺจํ (ภาว).............................๓๒
กสุโล: โกสลฺลํ (ภาว).....................................๓๒
พรฺาหฺมโณ: พรฺาหฺมญฺญํ (ภาว)......................๓๒
สมโณ: สามญฺญํ (ภาว)..................................๓๒
สมาน:ํ สามญญฺํ (ภาว)..................................๓๒
สหุโท: โสหชฺชํ (ภาว)....................................๓๒
ทายาโท: ทายชฺชํ (ภาว)................................๓๒
ปุริโส: โปริสฺสํ (ภาว).....................................๓๒
นปิโก: เนปกกฺํ (ภาว)....................................๓๓
อปุมา: โอปมฺมํ (ภาว)....................................๓๓
พหสุุโต: พาหสุจฺจํ (ภาว)...............................๓๓
สมปฺชาโน: สมฺปชญฺญํ (ภาว)........................๓๓
อโรโค: อาโรคยํฺ (ภาว)..................................๓๓
กรุณา: การุญฺญํ (ภาว)..................................๓๓
ทุพฺพโล: ทุพฺพลฺยํ (ภาว)................................๓๓
อลโส: อาลสฺยํ อาลสิยํ (ภาว)........................๓๓
ทลิทฺโท: ทลิทฺทิยํ ทาลิทฺทิยํ (ภาว)................๓๓

๔



อนโณ: อานณฺยํ (ภาว)..................................๓๔
มจฺฉโร: มจฺฉริยํ (ภาว)...................................๓๔
อิสสฺโร: อิสฺสริยํ (ภาว)...................................๓๔
สุจิ: โสเจยฺยํ (ภาว)........................................๓๔
มุฏฺฐสติ: มฏุฐฺสจฺจํ (ภาว)..............................๓๔
วปิุโล: เวปลฺุลํ (ภาว).....................................๓๔
วกิล: เวกลลํฺ (ภาว).......................................๓๔
คิลาโน: เคลญญํฺ (ภาว).................................๓๔
กสุีโท: โกสชชํฺ (ภาว).....................................๓๔
สุมโน: โสมนสสํฺ (ภาว)..................................๓๕
ทุมโน: โทมนสสํฺ (ภาว).................................๓๕
ราชา: รชฺชํ (ภาว).........................................๓๕
ภาโค: ภาคฺยํ (ภาว).......................................๓๕
อธปิติ: อาธปิจฺจํ (ภาว).................................๓๕
วสิารโท: เวสารชฺชํ (ภาว)..............................๓๕

ตฺตน...........................................๓๕
ปถุชฺุชโน: ปุถุชฺชนตฺตนํ (ภาว).......................๓๕
เวทโน: เวทนตฺตนํ (ภาว)...............................๓๕
ชายา: ชายตฺตนํ (ภาว)..................................๓๕
ชาโร: ชารตฺตนํ (ภาว)...................................๓๕

ตา..............................................๓๕
มุทุ: มทุุตา (ภาว)..........................................๓๕
สพพฺญฺญู: สพฺพญญฺุตา (ภาว)........................๓๖
ปารมี: ปารมิตา (ภาว)..................................๓๖
นิทฺทาราโม: นิทฺทารามตา (ภาว)..................๓๖
ภสฺสาราโม: ภสฺสารามตา (ภาว)...................๓๖
สหาโย: สหายตา (ภาว)................................๓๖
สหพฺโย: สหพฺยตา (ภาว)..............................๓๖

ณ...............................................๓๖
วสิมํ: เวสมํ (ภาว).........................................๓๖
สุจิ: โสจํ (ภาว)..............................................๓๖
มุทุ: มทฺทวํ (ภาว).........................................๓๖
อุชุ: อชฺชวํ (ภาว)..........................................๓๖

สมคโฺค: สามคฺคี (ภาว)..................................๓๖
ครุ: คารโว (ภาว)..........................................๓๖
ภคํ: ภาโค (อตถฺิ)..........................................๓๗

กณฺ.............................................๓๗
รมณียํ: รามณยีกํ (ภาว)................................๓๗
มนญฺุญํ: มานญฺุญกํ (ภาว).............................๓๗

ณิย.............................................๓๗
วโีร: วีริยํ (ภาว).............................................๓๗
อลโส: อาลสิยํ (ภาว)....................................๓๗

เณยฺย..........................................๓๗
สุจิ: โสเจยฺยํ (ภาว)........................................๓๗
กวิ กวี: กาเวยฺยํ (ภาว)..................................๓๗
อธปิติ: อาธปิเตยฺยํ (ภาว).............................๓๗
เถโน: เถยฺยํ (ภาว).........................................๓๗

พฺย..............................................๓๘
ทาโส: ทาสพฺยํ (ภาว)....................................๓๘

ต................................................๓๘
สพพฺญฺญู: สพฺพญญฺุตํ (ภาว)..........................๓๘

อัพยยตัทธิต
ถา..............................................๓๘
ย: ยถา (ปการ).............................................๓๘
ต: ตถา (ปการ).............................................๓๘
สพพฺ: สพฺพถา (ปการ)..................................๓๘
อญญฺ: อญญฺถา (ปการ)................................๓๘

ถ.ํ...............................................๓๘
ก:ึ กถ ํ(ปการ)...............................................๓๘
อิม: อิตฺถํ (ปการ)..........................................๓๘

กฺขตฺตุ.ํ........................................๓๘
ติ: ติกขฺตฺตํุ (วาร)...........................................๓๘
พหุ: พหุกฺขตฺตํุ (วาร).....................................๓๘

นิสสติตัทธิต
ล................................................๓๘
ทุฏฺฐ:ุ ทุฏฐฺุลฺลํ (นิสสฺิต)..................................๓๘
เวทํ: เวทลฺลํ (นิสสิฺต).....................................๓๘

อุปมาตัทธิต
อิยิตตฺต.......................................๓๙
ธโูม: ธูมายิตฺตํ (วยิ).......................................๓๙
ติมิรํ: ติมิรายิตฺตํ (วิย)....................................๓๙

อเนกัตถตัทธิต
ย................................................๓๙
ถโน: ถญฺญํ (ชาต).........................................๓๙
ธนํ: ธญฺญํ (สํวตฺตต)ิ......................................๓๙
กมฺม:ํ กมฺมญฺญํ (สาธ)ุ....................................๓๙

ณฺย.............................................๓๙
พยฺาวโฏ: เวยฺยาวจฺจํ (กมฺม)..........................๓๙
ภสิโช: เภสชชํฺ (กมฺม)....................................๓๙

สกัตถตัทธิต
ณิก.............................................๓๙
จาตุมฺมหาราชาโน: จาตุมฺมหาราชิกา (สกตถฺ)
.....................................................................๓๙
สสงฺขาโร: สสงขฺาริกํ (สกตฺถ)........................๓๙

ตา..............................................๓๙
เทโว: เทวตา (สกตฺถ)....................................๓๙

มย..............................................๔๐
ทานํ: ทานมยํ (สกตฺถ)..................................๔๐

ณฺย.............................................๔๐
กรุณา: การุญฺญํ (สกตถฺ)...............................๔๐
ยถาภูตํ: ยถาภจฺุจํ (สกตฺถ)............................๔๐
อปุมา: โอปมฺมํ (สกตฺถ).................................๔๐

๕



ปทานุกรมศัพท์ตัทธิต

ก
กจฺจาโน....................๘
กจฺจายนํ................๑๖
กจฺจายโน..................๘
กตญฺญุตา...............๓๖
กตฺติโก...................๑๖
กถํ..........................๓๘
กนิฏฺโฐ...................๒๓
กนิโย......................๒๒
กมฺมญฺญตา............๓๙
กมฺมญฺญํ.................๓๙
กาโปตโก................๑๙
กาโปโต..................๒๐
กายิก.ํ....................๑๑
การุญฺญ.ํ.........๓๓, ๔๐
กาลิโก....................๑๕
กาเวยฺยํ..................๓๗
กาสายํ...................๑๕
กาสาว.ํ...................๑๕
กิตฺตก.ํ....................๒๙
กเิลสมยํ.................๒๘
กุฏุมฺพิโก................๒๔
กุฏุมฺพินี.................๒๕
กุฏุมฺพ.ี...................๒๕
โกณฺฑญฺโญ............๑๐
โกรพฺโย..................๑๐
โกสชฺชํ...................๓๔
โกสลฺลํ...................๓๒

ค
คนฺโธ......................๒๗
คพฺภิน.ี...................๒๕
คพฺโภ.....................๑๗
คามตา...................๒๐
คารโว.....................๓๗
คุณวต.ี...................๒๖
คุณวนฺตํ.................๒๖
คุณวนฺตี.................๒๖
คุณวํ......................๒๖

คุณวา....................๒๖
เคลญฺญํ..................๓๔
โคตม.ี.......................๘
โคตโม.......................๘
โคมยํ......................๒๘

จ
จกขฺุมา...................๒๗
จตุกฺก.ํ....................๒๙
จตุตฺโถ...................๒๙
จตุภูมิโก.................๑๒
จนฺทตฺตํ..................๓๑
จาตุทฺทสี................๓๐
จาตุทฺทสึ................๓๐
จาตุมฺมหาราชิกา.. .๓๙
จิตฺตกมฺมญฺญตา.....๓๙
จิตฺตกมฺมญฺญํ.........๓๙
เจตสิโก..................๑๓

ฉ
ฉกฺก.ํ......................๒๙
ฉฏฺฐโม...................๓๐
ฉฏฺโฐ......................๓๐
ฉทฺวาริโก...............๑๒
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โคตตตัทธิต
ณ ณายน ณาน เณยฺย  ณิ ณิก ณว เณร
แทน อปจฺจ โคตฺต ปุตฺต เหล่�กอ เช้ือส�ย

ลูก ลูกหล�น วงศ์ โคตร บุตรธิด�

ณ
ปุ. แจกอย่าง ชน (โคตโม)
อิต. ลง อี ปัจ. แจกอย่าง น�รี (โคตมี)
นปุ. แจกอย่าง กุล (โคตมำ)

วสิฏฺโฐ: วาสิฏฺโฐ วาสิฏฐฺี (อปจฺจ…)
วสิฏฺโฐ (พระ)วสิฏฐะ๑ อปจฺจำ เหล่�กอ
ศัพท์ฐ�น ปัจจัย

วสิฏฺฐ ณ โคตตตัทธิต แทน อปจฺจ …
วาสิฏฺฐ ณ พฤทธิ์ อ เปน็ อ�
วาสิฏฺฐ อ ลบ ณฺ
วาสิฏฺโฐ วาสิฏฐฺํ
วาสิฏฺฐ อี ลง อี ปัจ. อิต.
วาสิฏฐฺี
วิ. วสิฏฺฐสฺส อปจฺจำ วาสิฏฺโฐ วาเสฏฺโฐ ๒ 

เหล่�กอ/ลูก/เช้ือส�ย แห่งวสิฏฐะ
วิ. วสิฏฺฐสฺส ปุตฺโต วาสิฏฺโฐ ลูกช�ยแห่งวสิฏฐะ
วิ. วสิฏฺฐสฺส ธีต� วาสิฏฺฐี ลูกส�วแห่งวสิฏฐะ
วิ. วสิฏฺฐสฺส กุลำ วาสฏิฺฐํ ตระกูลแห่งวสิฏฐะ

โคตโม: โคตโม โคตมี (อปจฺจ)
โคตโม โคตมะ, ช่ือโคตร  อปจฺจำ เหล่�กอ
ศัพท์ฐ�น ปัจจัย

โคตม ณ โคตตตัทธิต  แทน อปจฺจ
โคตม อ ลบ ณฺ
โคตโม
โคตมี อี ลง อี ปัจ. อิต.
โคตมี
วิ. โคตมสฺส อปจฺจำ โคตโม โคตมี โคตมํ

เหล่�กอแห่งโคตมะ

๑ เป็นช่ือโคตรของเหล่าพราหมณ์
๒ แปลง อิ เป็น เอ  (ใน ไตร. มีทั้งสองแบบ)

วสุเทโว: วาสุเทโว วาสุเทวี (อปจฺจ)
วสุเทโว วสุเทวะ   อปจฺจำ เหล่�กอ
ศัพท์ฐ�น ปัจจัย
วสุเทว ณ โคตตตัทธิต
วาสุเทว ณ พฤทธิ์ อ เป็น อ�
วาสุเทว อ ลบ ณฺ
วาสุเทโว
วาสุเทวี อี ลง อี ปจั. อิต.
วาสุเทวี
วิ. วสุเทวสฺส อปจฺจำ วาสุเทโว วาสุเทวี 

วาสุเทวํ เหล่�กอแห่งวสุเทวะ

วสโว: วาสโว (อปจฺจ)
วสโว วสวะ   อปจฺจำ เหล่�กอ
ศัพท์ฐ�น ปัจจัย
วสว ณ โคตตตัทธิต
วาสว ณ พฤทธิ์ อ เป็น อ�
วาสโว
วิ. วสวสฺส อปจฺจำ วาสโว เหล่�กอแห่งวสวะ

ณายน
กจฺโจ: กจฺจายโน (อปจฺจ)
กจฺโจ กัจจะ   อปจฺจำ เหล่�กอ
ศัพท์ฐ�น ปัจจัย
กจฺจ ณายน โคตตตัทธิต
กจฺจ อายน ลบ ณฺ
กจฺจายโน
วิ. กจฺจสฺส อปจฺจำ กจฺจายโน  เหล่�กอแห่งกัจจะ

วจฺโฉ: วจฺฉายโน (อปจฺจ)
วจฺโฉ วัจฉะ   อปจฺจำ เหล่�กอ
ศัพท์ฐ�น ปัจจัย

วจฺฉ ณายน โคตตตัทธิต
วจฺฉ อายน ลบ ณฺ
วจฺฉายโน
วิ. วจฺฉสฺส อปจฺจำ วจฺฉายโน เหล่�กอแห่งวัจฉะ

โมคฺคลฺลี: โมคฺคลฺลายโน (อปจฺจ)
โมคฺคลฺลี น�งโมคคัลลี   อปจฺจำ เหล่�กอ
ศัพท์ฐ�น ปัจจัย
โมคฺคลฺลี ณายน โคตตตัทธิต
โมคฺคลฺลี อายน ลบ ณฺ
โมคฺคลฺลฺ อายน ลบ อี
โมคฺคลฺลายโน
วิ. โมคฺคลฺลิย� อปจฺจำ โมคฺคลฺลายโน   

เหล่�กอแห่งน�งโมคคัลลี

ณาน
กจฺโจ: กจฺจาโน (อปจฺจ)
กจฺโจ กัจจะ   อปจฺจำ เหล่�กอ
ศัพท์ฐ�น ปัจจัย

กจฺจ ณาน โคตตตัทธิต
กจฺจ อาน ลบ ณฺ
กจฺจาโน
วิ. กจฺจสฺส อปจฺจำ กจฺจาโน  เหล่�กอแห่งกัจจะ

วจฺโฉ: วจฺฉาโน (อปจฺจ)
วจฺโฉ วัจฉะ   อปจฺจำ เหล่�กอ
ศัพท์ฐ�น ปัจจัย
วจฺฉ ณาน โคตตตัทธิต
วจฺฉ อาน ลบ ณฺ
วจฺฉาโน
วิ. วจฺฉสฺส อปจฺจำ วจฺฉาโน เหล่�กอแห่งวัจฉะ

โมคฺคลฺลี: โมคฺคลฺลาโน (อปจฺจ)
โมคฺคลฺลี น�งโมคคัลลี   อปจฺจำ เหล่�กอ
ศัพท์ฐ�น ปัจจัย

โมคฺคลฺลี ณาน โคตตตัทธิต
โมคฺคลฺลี อาน ลบ ณฺ
โมคฺคลฺลฺ อาน ลบ อี
โมคฺคลฺลาโน
วิ. โมคฺคลฺลิย� อปจฺจำ โมคฺคลฺลาโน  

เหล่�กอแห่งน�งโมคคัลลี

๘



เณยฺย
ภคินี: ภาคิเนยฺโย ภาคิเนยฺยา (อปจฺจ)
ภคินี พ่ีน้องหญิง (sister)  อปจฺจำ เหล่�กอ
ศัพท์ฐ�น ปัจจัย
ภคินี เณยฺย โคตตตัทธิต
ภาคินี เณยฺย พฤทธิ์ อ เป็น อ�
ภาคินี เอยฺย ลบ ณฺ
ภาคินฺ เอยฺย ลบ อี
ภาคิเนยฺโย
ภาคิเนยฺย  อา ลง อ� ปัจ. อิต.
ภาคิเนยฺยา
วิ. ภคินยิ� อปจฺจำ ภาคิเนยฺโย ภาคิเนยฺยา

เหล่�กอแห่งพี่น้องหญิง

วินตา: เวนเตยฺโย (อปจฺจ)
วินต� น�งวินต�   อปจฺจำ เหล่�กอ
ศัพท์ฐ�น ปัจจัย

วินตา เณยฺย โคตตตัทธิต
เวนตา เณยฺย พฤทธิ์ อิ เปน็ เอ
เวนตา เอยฺย ลบ ณฺ
เวนตฺ เอยฺย ลบ อ�
เวนเตยฺโย
วิ. วินต�ย อปจฺจำ เวนเตยฺโย เหล่�กอแห่ง

น�งวินต�

โรหิณี: โรหิเณยฺโย (อปจฺจ)
โรหิณี น�งโรหิณี    อปจฺจำ เหล่�กอ
ศัพท์ฐ�น ปัจจัย
โรหิณี เณยฺย โคตตตัทธิต
โรหิณี เอยฺย ลบ ณฺ
โรหิณฺ เอยฺย ลบ อี
โรหิเณยฺโย
วิ. โรหิณยิ� อปจฺจำ โรหิเณยฺโย 

เหล่�กอแห่งน�งโรหิณี

ณิ
ทกโฺข: ทกฺขิ (อปจฺจ)
ทกฺโข ทักขะ   อปจฺจำ เหล่�กอ
ศัพท์ฐ�น ปัจจัย

ทกฺข ณิ โคตตตัทธิต
ทกฺข อิ ลบ ณฺ
ทกฺขิ
วิ. ทกฺขสฺส อปจฺจำ ทกฺขิ เหล่�กอแห่งทักขะ

วสโว: วาสวิ (อปจฺจ)
วสโว วสวะ   อปจฺจำ เหล่�กอ
ศัพท์ฐ�น ปัจจัย

วสว ณิ โคตตตัทธิต
วาสว ณิ พฤทธิ์ อ เปน็ อ�
วาสว อิ ลบ ณฺ
วาสวิ
วิ. วสวสฺส อปจฺจำ วาสวิ เหล่�กอแห่งวสวะ

วรุโณ: วารุณิ (อปจฺจ)
วรุโณ วรุณ   อปจฺจำ เหล่�กอ
ศัพท์ฐ�น ปัจจัย

วรุณ ณิ โคตตตัทธิต
วารุณ ณิ พฤทธิ์ อ เปน็ อ�
วารุณ อิ ลบ ณฺ
วารุณิ
วิ. วรุณสฺส อปจฺจำ วารุณิ เหล่�กอแห่งวรุณะ

ณิก
สกยฺปุตฺโต: สกยฺปุตฺติโก (อปจฺจ)
สกฺยปุตฺโต๑ บุตรแห่งสักยะ, ศ�กยบุตร    
อปจฺจำ เหล่�กอ
ศัพท์ฐ�น ปัจจัย

สกฺยปุตฺต ณิก โคตตตัทธิต
สกฺยปุตฺต อกิ ลบ ณฺ
สกยฺปุตฺติโก
สกฺยปุตฺติย แปลง ก เป็น ย
สกยฺปุตฺติโย
วิ. สกฺยปุตฺตสฺส อปจฺจำ สกฺยปุตฺติโก สกฺยปุตฺติโย๒

เหล่�กอแห่งบุตรแห่งสักยะ

นาฏปุตฺโต: นาฏปุตฺติโก (อปจฺจ)
น�ฏปุตฺโต บตุรแห่งชนรำ�  อปจฺจำ เหล่�กอ
ศัพท์ฐ�น ปัจจัย
นาฏปุตฺต ณิก โคตตตัทธิต
นาฏปุตฺต อกิ ลบ ณฺ
นาฏปุตฺติโก
วิ. น�ฏปุตตฺสฺส อปจฺจำ นาฏปุตฺติโก   

เหล่�กอแห่งบุตรแห่งชนรำ�
:: นาฏปตฺุติโย แปลง ก เปน็ ย  

๑ ใน ไตร. ธอ. พบแต่ ‘สกฺย-’ โดยมาก  
สว่น ‘สากฺย-’ พบบ้างเล็กน้อย 
(สันสกฤต: ศ�กฺย- shakya)

๒ สกฺยปุตฺติโย ใช้มากกว่า สกฺยปุตฺตโิก

ชินทตฺโต: เชนทตฺติโก (อปจฺจ)
ชินทตฺโต ชินทัตตะ  อปจฺจำ เหล่�กอ
ศัพท์ฐ�น ปัจจัย

ชินทตตฺ ณิก โคตตตัทธิต
เชนทตฺต ณิก พฤทธิ์ อิ เปน็ เอ
เชนทตฺต อกิ ลบ ณฺ
เชนทตฺติโก
วิ. ชินทตฺตสฺส อปจฺจำ เชนทตฺติโก 

เหล่�กอแห่งชินทัตตะ

ณว
อุปกุ: โอปกโว (อปจฺจ)
อุปกุ อุปกุ  อปจฺจำ เหล่�กอ
ศัพท์ฐ�น ปัจจัย
อุปกุ ณว โคตตตัทธิต
โอปกุ ณว พฤทธิ์ อุ เปน็ โอ
โอปกุ อว ลบ ณฺ
โอปกฺ อว ลบ อุ
โอปกโว
วิ. อุปกุสฺส อปจฺจำ โอปกโว เหล่�กอแห่งอุปกุ

มนุ: มานโว มานวกิา (อปจฺจ)
มนุ มนู (เทพผู้สร้�งมนุษย์)  อปจฺจำ เหล่�กอ
ศัพท์ฐ�น ปัจจัย

มนุ ณว โคตตตัทธิต
มานุ ณว พฤทธิ์ อ เปน็ อ�
มานุ อว ลบ ณฺ
มานฺ อว ลบ อุ
มานโว มานวิกา
วิ. มนุโน อปจฺจำ มานโว มานวิกา 

เหล่�กอแห่งมนุ, คน (ช�ย, หญิง)

ภคฺคุ: ภคฺคโว (อปจฺจ)
ภคฺคุ ภัคคุ   อปจฺจำ เหล่�กอ
ศัพท์ฐ�น ปัจจัย
ภคฺคุ ณว โคตตตัทธิต
ภคฺคุ อว ลบ ณฺ
ภคฺคฺ อว ลบ อุ
ภคฺคโว
วิ. ภคฺคุโน อปจฺจำ ภคฺคโว เหล่�กอแห่งภัคคุ

๙



เณร
วิธวา: เวธเวโร (อปจฺจ)
วิธว� แม่ม่�ย   อปจฺจำ เหล่�กอ
ศัพท์ฐ�น ปัจจัย
วธิวา เณร โคตตตัทธิต
เวธวา เณร พฤทธิ์ อิ เปน็ เอ
เวธวา เอร ลบ ณฺ
เวธวฺ เอร ลบ อ�
เวธเวโร
วิ. วิธว�ย อปจฺจำ เวธเวโร เหล่�กอแห่งแม่ม่�ย
วิ. วธิวสสฺ อปจฺจำ เวธเวโร เหล่�กอแห่งพ่อม่�ย

สมโณ: สามเณโร สามเณรี (อปจฺจ)
สมโณ สมณะ, ผู้สงบ  อปจฺจำ เหล่�กอ
ศัพท์ฐ�น ปัจจัย
สมณ เณร โคตตตัทธิต
สามณ เณร พฤทธิ์ อ เปน็ อ�
สามณ เอร ลบ ณฺ
สามเณโร
สามเณร อี ลง อี ปัจ. อิต.

สามเณรี
วิ. สมณสฺส อปจฺจำ สามเณโร สามเณรี 

เหล่�กอแห่งสมณะ

ณฺย
กุณฺฑนี: โกณฺฑญฺโญ (ปุตฺต)
กุณฺฑนี น�งกุณฑนี   อปจฺจำ เหล่�กอ
ศัพท์ฐ�น ปัจจัย
กุณฺฑนี ณฺย โคตตตัทธิต แทน ปุตตฺ
โกณฺฑนี ณฺย พฤทธิ์ อุ เปน็ โอ
โกณฺฑนี ณฺย ลบ ณฺ
โกณฺฑนฺ   ย ลบ อี
โกณฺฑญฺญ แปลง ย กับ นฺ เป็น ญฺญ
โกณฺฑญฺโญ
วิ. กุณฺฑนยิ� ปตฺุโต โกณฺฑญฺโญ บุตรแห่ง

น�งกุณฑนี

กุรุ: โกรพฺโย (ปุตฺต)
กุรุ พระเจ้�กุรุ   ปุตฺโต บุตร
ศัพท์ฐ�น ปัจจัย

กุรุ ณฺย โคตตตัทธิต
โกรุ ณฺย พฤทธิ์ อุ เปน็ โอ
โกรวฺ ณฺย แปลง อุ เป็น อวฺ
โกรพฺ ณฺย แปลง วฺ เป็น พฺ
โกรพฺ ณฺย ลบ ณฺ
โกรพฺโย
วิ. กุรุโน ปตฺุโต โกรพฺโย พระโอรสแห่ง

พระเจ้�กุรุ

ภาตา: ภาตพฺโย (ปุตฺต)
ภ�ต� พี่น้องช�ย (brother)   ปุตฺโต บุตร
ศัพท์ฐ�น ปัจจัย

ภาตุ ณฺย โคตตตัทธิต
ภาตวฺ ณฺย แปลง อุ เป็น อวฺ
ภาตพฺ ณฺย แปลง วฺ เป็น พฺ
ภาตพฺ ณฺย ลบ ณฺ
ภาตพฺโย
วิ. ภ�ตุโน ปุตฺโต ภาตพฺโย บุตรแห่งพ่ีน้องช�ย

อทิติ: อาทิจฺโจ (ปุตฺต)
อทิติ พระม�รด�อทิติ   ปุตฺโต บุตร
ศัพท์ฐ�น ปัจจัย
อทิติ ณฺย โคตตตัทธิต
อาทิติ ณฺย พฤทธิ์ อ เปน็ อ�
อาทิตฺ ณฺย ลบสระที่สดุศัพท์
อาทติฺ ณฺย ลบ ณฺ
อาทิจฺจ แปลง ย กับ ตฺ เป็น จฺจ
อาทิจฺโจ
วิ. อทิติย� ปุตฺโต อาทิจฺโจ บุตรแห่งพระอทิติ

ตรัตยาทติัทธิต
แทน ตรติ เป็นต้น

ณิก
นาวา: นาวิโก นาวิกี (ตรติ)
น�ว� เรือ    ตรติ ข้�ม(ไปสู่ฝ่ัง)
ศัพท์ฐ�น ปัจจัย

นาวา ณิก ตรัตย�ทิตัทธิต แทน ตรติ
นาวา อกิ ลบ ณฺ
นาวฺ อิก ลบ อ�
นาวิโก; นาวิกี ลง อี ปัจ. อิต.; นาวิกํ
วิ. น�ว�ย ตรตีติ นาวิโก ผู้ข้�มด้วยเรือ๑

อุลุมฺโป: อุลุมฺปิโก โอลุมฺปิโก (ตรติ)
อุลุมฺโป อุฬุมฺโป แพ    ตรติ ข้�ม(ไปสู่ฝ่ัง)
ศัพท์ฐ�น ปัจจัย

อุลุมฺป ณิก ตรัตย�ทิตัทธิต
อุลุมฺป อกิ ลบ ณฺ
อุลุมฺปิโก (ไม่พฤทธิ์)
โอลุมฺป อิก พฤทธิ์ อุ เป็น โอ
โอลุมฺปิโก
วิ. อุลุมฺเปน ตรตีติ อุลุมฺปิโก โอลุมฺปิโก 

(อุฬุมฺปิโก โอฬุมฺปิโก) ผู้ข้�มด้วยแพ

ติลํ: เตลิกํ (สสํฏฺฐ)
ติลำ ง�     สำสฏฺฐ ระคน
ศัพท์ฐ�น ปัจจัย
ติล ณิก ตรัตย�ทิตัทธิต แทน สํสฏฺฐ
เตล ณิก พฤทธิ์ อิ เป็น เอ
เตล อกิ ลบ ณฺ
เตลิกํ
วิ. ติเลน/ติเลหิ สำสฏฺฐำ เตลิกํ (โภชนำ) 

อันระคนแล้วด้วยง�, คลุกง�
:: เตลิโก (อ�ห�โร), เตลิกี (ย�คุ)

๑ นาวิกโยธี นาวิกโยธนิ ทหารที่ยกพลข้ึนบก
ด้วยเรือ

๑๐



โลณํ: โลณิกํ (สํสฏฐฺ)
โลณำ เกลือ    สำสฏฺฐ ระคน
ศัพท์ฐ�น ปัจจัย
โลณ ณิก ตรัตย�ทิตัทธิต
โลณ อกิ ลบ ณฺ
โลณิกํ
วิ. โลเณน สำสฏฺฐำ โลณกิํ (โภชนำ) อันระคน

แล้วด้วยเกลือ, เค็ม

ปูโว: ปูวิโก (ภณฺฑํ)
ปูโว ขนม    ภณฺฑำ สินค้�
ศัพท์ฐ�น ปัจจัย

ปูว ณิก ตรัตย�ทิตัทธิต
ปวู อกิ ลบ ณฺ
ปูวิโก
วิ. ปูโว อสฺส ภณฺฑนฺติ ปูวิโก มีขนมเป็นสินค้�,

พ่อค้�ขนม

สกฏํ: สากฏิโก (จรติ)
สกฏำ เกวียน    จรติ เท่ียวไป
ศัพท์ฐ�น ปัจจัย
สกฏ ณิก ตรัตย�ทิตัทธิต แทน จรติ
สาฏก ณิก พฤทธิ์ อ เป็น อ�
สาฏก อกิ ลบ ณฺ
สากฏิโก
วิ. สกเฏน จรตีติ สากฏิโก ผู้เท่ียวไปด้วยเกวียน, 

พ่อค้�(ขนสินค้�ด้วย)เกวียน
วิ. ทณฺเฑน จรตีติ ทณฺฑิโก ผู้เท่ียวไปด้วยไม้เท้�,

คนแก่ – (ทณฺโฑ)
วิ. ป�ฺเทน/ปทส� จรตีติ ปาทิโก ผู้เท่ียวไปด้วยเท้�,

คนเดินเท้� – (ป�ฺโท)

ราชคหํ: ราชคหิโก (ชาต)
ร�ชคหำ เมืองร�ชคฤห์   ช�ต เกิด
ศัพท์ฐ�น ปัจจัย

ราชคห ณิก ตรัตย�ทิตัทธิต แทน ชาต
ราชคห อกิ ลบ ณฺ
ราชคหิโก
วิ. ร�ชคเห ช�โต ราชคหิโก ผู้เกิดแล้วใน

เมืองร�ชคฤห์, ช�วเมืองร�ชคฤห์

ราชคหํ: ราชคหิโก (วสติ)
ร�ชคหำ เมืองร�ชคฤห์   วสติ อยู่
ศัพท์ฐ�น ปัจจัย
ราชคห ณิก ตรัตย�ทิตัทธิต แทน วสติ
ราชคห อกิ ลบ ณฺ
ราชคหิโก
วิ. ร�ชคเห วสตีติ ราชคหิโก ผู้อยูใ่นเมือง

ร�ชคฤห์, ช�วเมืองร�ชคฤห์

นครํ: นาคริโก (วสติ)
นครำ เมือง   วสติ อยู่
ศัพท์ฐ�น ปัจจัย

นคร ณิก ตรัตย�ทิตัทธิต
นาคร ณิก พฤทธิ์ อ เป็น อ�
นคร อกิ ลบ ณฺ
นาคริโก
วิ. นคเร วสตีติ นาคริโก ผู้อยูใ่นเมือง, 

ช�วเมือง, ช�วนคร

มคโธ: มาคธิโก (ชาต)
มคโธ แคว้นมคธ   ช�ต เกิด
ศัพท์ฐ�น ปัจจัย

มคธ ณิก ตรัตย�ทิตัทธิต
มาคธ ณิก พฤทธิ์ อ เป็น อ�
มาคธ อกิ ลบ ณฺ
มาคธิโก
วิ. มคเธ ช�โต มาคธิโก ผู้เกิดแล้วในแคว้นมคธ, 

ช�วแคว้นมคธ
วิ. โกสมฺพิยำ ช�โต โกสมฺพิโก ผู้เกิดแล้วในเมือง

โกสัมพี, ช�วเมืองโกสัมพี

อปาโย: อาปายิโก (ชาต)
อป�โย อบ�ย   ช�ต เกิด
ศัพท์ฐ�น ปัจจัย
อปาย ณิก ตรัตย�ทิตัทธิต
อาปาย ณิก พฤทธิ์ อ เป็น อ�
อาปาย อกิ ลบ ณฺ
อาปายิโก
วิ. อป�เย ช�โต อาปายิโก ผู้เกิดแล้วใน

อบ�ย(ภูมิ)

นิรโย: เนรยิโก (ชาต)
นิรโย นิรยะ, นรก   ช�ต เกิด
ศัพท์ฐ�น ปัจจัย
นิรย ณิก ตรัตย�ทิตัทธิต
เนรย ณิก พฤทธิ์ อิ เป็น เอ
เนรย อกิ ลบ ณฺ
เนรยิโก
วิ. นิรเย ช�โต เนรยิโก ผู้เกิดแล้วในนรก, 

สัตว์นรก

กาโย: กายิกํ (กต)
ก�โย ก�ย   กต ทำ�
ศัพท์ฐ�น ปัจจัย
กาย ณิก ตรัตย�ทิตัทธิต แทน กต
กาย อกิ ลบ ณฺ
กายิกํ
วิ. ก�เยน กตำ กายิกํ (กมฺมำ) (อันเข�) ทำ�แล้ว

ด้วยก�ย, ก�ยกรรม
วิ. ก�เยน กโต กายิโก (ปโยโค) 

(คว�มพย�ย�ม) (อันเข�) ทำ�แล้ว
ด้วยก�ย/ท�งก�ย, คว�มพย�ย�มท�งก�ย

กาโย: กายิกํ (วตฺตติ)
ก�โย ก�ย   วตตฺติ เป็นไป
ศัพท์ฐ�น ปัจจัย

กาย ณกิ ตรัตย�ทิตัทธิต แทน วตฺตติ
กาย อกิ ลบ ณฺ
กายิกํ
วิ. ก�เย วตฺตตีติ กายกิํ (กมฺมำ) อันเป็นไป

ในก�ย

วโจ: วาจสิกํ (กต)
วโจ คำ�พูด, ว�จ�   กต ทำ�
ศัพท์ฐ�น ปัจจัย
วจ ณิก ตรัตย�ทิตัทธิต
วาจ ณิก พฤทธิ์ อ เป็น อ�
วาจ อกิ ลบ ณฺ
วาจสฺ อิก ลง สฺ อ�คม
วาจสิกํ
วิ. วจส� กตำ วาจสิกํ (กมฺมำ) (อันเข�) ทำ�แล้ว

ด้วยว�จ�/ท�งว�จ�, วจีกรรม

๑๑



มโน: มานสกิํ (กต)
มโน มนำ ใจ   กต ทำ�
ศัพท์ฐ�น ปัจจัย
มน ณิก ตรัตย�ทิตัทธิต
มาน ณิก พฤทธิ์ อ เป็น อ�
มาน อกิ ลบ ณฺ
มานสฺ อิก ลง สฺ อ�คม
มานสกิํ
วิ. มนส� กตำ มานสิกํ (กมฺมำ) 

(อันเข�) ทำ�แล้วด้วยใจ/ท�งใจ, มโนกรรม

พุทฺโธ: พุทฺธิโก (ปสนฺโน)
พุทฺโธ พระพุทธเจ้�   ปสนฺโน เล่ือมใส
ศัพท์ฐ�น ปัจจัย

พุทฺธ ณิก ตรัตย�ทิตัทธิต
พุทฺธ อกิ ลบ ณฺ
พุทฺธิโก
วิ. พุทฺเธ ปสนฺโน พุทฺธิโก ผู้เล่ือมใสใน

พระพุทธเจ้�, ช�วพุทธ
:: ธมฺมิโก สงฺฆิโก พุทฺธสาสนิโก 

ธมฺโม: ธมฺมิโก (ติฏฺฐติ/วตฺตติ/ยุตฺโต)
ธมฺโม ธรรม   ติฏฺฐติ ต้ังอยู่ / ปวตฺตติ เป็นไป
/ นิยตฺุโต ประกอบแล้ว
ศัพท์ฐ�น ปัจจัย

ธมฺม ณิก ตรัตย�ทิตัทธิต
ธมฺม อกิ ลบ ณฺ
ธมฺมิโก
วิ. ธมฺเม ตฏิฺฐตีติ ธมฺมิโก ผู้ตั้งอยู่ในธรรม
วิ. ธมฺเมน วตฺตตีติ ธมฺมิโก ผู้เป็นไปโดยธรรม
วิ. ธมฺเมน นยิุตฺโต ธมฺมิโก ผู้ประกอบแล้ว

ด้วยธรรม

อภิธมฺโม: อาภิธมมฺิโก (อธีเต)
อภิธมฺโม พระอภิธรรม   อธีเต ส�ธย�ย
ศัพท์ฐ�น ปัจจัย
อภิธมฺม ณิก ตรัตย�ทิตัทธิต
อาภิธมฺม ณิก พฤทธิ์ อ เป็น อ�
อาภธิมฺม อกิ ลบ ณฺ
อาภิธมฺมิโก
วิ. อภิธมฺมำ อธีเตติ อาภิธมฺมิโก ผู้ส�ธย�ยซึ่ง

พระอภิธรรม
วิ. วฺย�กรณำ อธีเตติ เวยฺยากรณิโก ผู้ส�ธย�ยซึ่ง

พย�กรณ์

ทิฏฺฐธมฺโม: ทิฏฺฐธมฺมิโก (วตฺตติ)
ทิฏฺฐธมฺโม ธรรมอันบุคคลเห็นแล้ว, 
ทิฏฐธรรม, ‘ในปัจจุบัน’    วตฺตติ เป็นไป
ศัพท์ฐ�น ปัจจัย

ทิฏฺฐธมฺม ณิก ตรัตย�ทิตัทธิต
ทิฏฺฐธมฺม อกิ ลบ ณฺ
ทิฏฺฐธมฺมิโก
วิ. ทิฏฺฐธมฺเม วตฺตตีติ ธมฺมิโก (อตฺโถ) 

(ประโยชน์) อันเป็นไปในปัจจุบัน๑

จตุภูมิ: จตุภูมิโก (วตฺตติ)
จตุภูมิ ภูมิ ๔   วตฺตติ เป็นไป
ศัพท์ฐ�น ปัจจัย
จตุภูมิ ณิก ตรัตย�ทิตัทธิต
จตุภูมิ ณิก ลบ ณฺ
จตุภูมิโก
วิ. จตุภูมีสุ วตฺตนฺตตีิ จตุภูมิกา (ธมฺม�) 

(ธรรม) อันเป็นไปในภูมิ ๔

ปรทาโร: ปารทาริโก (คจฺฉติ)
ปรท�โร ภรรย�ของคนอ่ืน   คจฺฉติ ถึง
ศัพท์ฐ�น ปัจจัย

ปรทาร ณกิ ตรัตย�ทิตัทธิต แทน คจฺฉติ
ปรทาร อกิ ลบ ณฺ
ปารทาริโก
วิ. ปรท�รำ คจฺฉตีติ ปารทาริโก 

ผู้ถึงซึ่งภรรย�ของคนอ่ืน

ปโถ: ปถิโก (คจฺฉติ)
ปโถ หนท�ง   คจฺฉติ ไป
ศัพท์ฐ�น ปัจจัย
ปถ ณกิ ตรัตย�ทติัทธิต
ปถ อกิ ลบ ณฺ
ปถิโก
วิ. ปถำ คจฺฉตีติ ปถิโก ผู้ไปสู่หนท�ง, คนเดินท�ง

๑ ทิฏฐธัมมิกัตถะ ประโยชน์ในปจัจุบนั(ชาติ) 
ได้แก่ ทรัพยส์ินเงินทอง ปัจจัย ๔ ที่เพียงพอ
ช่ือเสียง ชีวิตครอบครวัที่เป็นสุข อันจะ
สําเร็จด้วยหลักธรรม ๔ ประการ คือ 
ทิฏฐธัมมิกัตถธรรม  ได้แก่ ๑) อุฏฐ�นสัมปท�
ขยันหมั่นเพียรหาทรัพย์ ๒) อ�รักขสัมปท� 
รักษาทรัพย์ (ที่ได้มาดว้ยความขยนัและโดย
สุจริตนัน้)  ๓) กัลย�ณมิตตต� คบคนดี 
ไม่คบคนช่ัว  ๔) สมชีวิต� อยู่อย่างพอเพียง
แก่ฐานะของตน 

อทฺธา: อทฺธิโก (ปฏิปชฺชติ)
อทฺธ� ปุ. หนท�งไกล   ปฏิปชฺชติ เดิน, ดำ�เนิน
ศัพท์ฐ�น ปัจจัย
อทฺธ ณิก ตรัตย�ทิตัทธิต
อทฺธ อกิ ลบ ณฺ
อทฺธิโก
วิ. อทฺธ�นำ ปฏิปชฺชตีติ อทฺธิโก ผู้เดินท�ง

สู่ท�งไกล, คนเดินท�งไกล

ทฺวารํ: ทฺวาริโก โทวาริโก (นิยุตฺต)
ทฺว�รำ ประตู   นิยุตตฺ ประกอบ
ศัพท์ฐ�น ปัจจัย

ทฺวาร ณกิ ตรัตย�ทิตัทธิต แทน นิยุตฺต
ทฺวาร อกิ ลบ ณฺ
ทฺวาริโก
โทวาร อกิ ลง โอ อ�คม
โทวาริโก
วิ. ทฺว�เร นยิุตฺโต ทฺวาริโก โทวาริโก 

ผู้ประกอบแล้วในประตู, คนเฝ้�ประตู

ฉทฺวารานิ: ฉทฺวาริโก (วตฺตติ)
ฉทฺว�ร�นิ ทว�ร ๖ (ต� หู …)  วตฺตติ เป็นไป
ศัพท์ฐ�น ปัจจัย
ฉทฺวาร ณกิ ตรัตย�ทิตัทธิต แทน วตฺตติ
ฉทฺวาร อกิ ลบ ณฺ
ฉทฺวาริโก
วิ. ฉทฺว�เรสุ วตตฺตีติ ฉทฺวาริกา (ตณฺห�) 

อันเป็นไปในทว�ร ๖
วิ. ฉทฺว�เรสุ วตตฺนฺตีติ ฉทฺวาริกานิ 

(อ�รมฺมณ�นิ) อันเป็นไปในทว�ร ๖
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ภณฺฑาคาโร: ภณฺฑาคาริโก (นิยุตฺต)
ภณฑฺ�ค�โร-รำ ภัณฑ�ค�ร, โรงคลัง 
นิยตฺุต ประกอบ
ศัพท์ฐ�น ปัจจัย

ภณฺฑาคาร ณกิ ตรัตย�ทิตัทธิต
ภณฺฑาคาร อกิ ลบ ณฺ
ภณฺฑาคาริโก
วิ. ภณฑฺ�ค�เร นยิุตฺโต ภณฺฑาคาริโก 

ผู้ประกอบแล้วในภัณฑ�ค�ร, ผู้ประจำ�ใน~
วิ. อ�ทิกมฺเม นิยตฺุโต อาทิกมฺมิโก ~ในกรรมอัน

เป็นต้น, อ�ทิกัมมิกะ–พระผู้ต้องอ�บัติรูปแรก
วิ. นวกมฺเม นยิุตฺโต นวกมฺมิโก ~ในนวกรรม, 

~ง�นใหม่ (ก�รก่อสร้�ง)
วิ. อุป�เย นิยุตฺโต โอปายิโก ~ในอุบ�ยวิธี, 

ผู้ฉล�ดในวธิีทำ�ก�ร(ง�น)
วิ. อ�พ�เธน นิยุตฺโต อาพาธิโก ~ด้วยอ�พ�ธ, 

ผู้เจ็บปว่ย

รโถ: รถิโก (นิยุตฺต)
รโถ รถ   นิยุตตฺ ประกอบ
ศัพท์ฐ�น ปัจจัย

รถ ณิก ตรัตย�ทิตัทธิต
รถ อกิ ลบ ณฺ
รถิโก
วิ. รเถ นยิุตฺโต รถิโก ผู้ประกอบแล้วในรถ, 

ผู้ประจำ�ท่ีรถ, คนขับรถ

หิรญฺญํ: เหรญฺญิโก (นิยุตฺต)
หิรญญฺำ เงิน   นยิุตฺต ประกอบ
ศัพท์ฐ�น ปัจจัย
หิรญฺญ ณิก ตรัตย�ทิตัทธิต
เหรญฺญ ณิก พฤทธิ์ อิ เป็น เอ
เหรญฺญ อกิ ลบ ณฺ
เหรญฺญิโก
วิ. เหรญฺเญสุ นยิุตฺโต เหรญฺญิโก ผู้ประกอบ

แล้วในเงิน, ผู้เกี่ยวข้องกับ(ก�ร)เงิน

เจโต: เจตสิโก (นิยุตฺต)
เจโต ใจ    นยิุตฺต ประกอบ
ศัพท์ฐ�น ปัจจัย
เจต ณิก ตรัตย�ทิตัทธิต
เจต อกิ ลบ ณฺ
เจตสิโก
วิ. เจตส� นยิุตฺโต เจตสิโก (ธมฺโม) 

อันประกอบแล้วในใจ, เจตสิก

สมฺมาทิฏฺฐิ: สมฺมาทิฏฺฐิโก (นิยุตตฺ)
สมฺม�ทิฏฺฐิ คว�มเห็นชอบ นิยุตตฺ ประกอบ
ศัพท์ฐ�น ปัจจัย
สมฺมาทิฏฺฐิ ณิก ตรัตย�ทติัทธิต
สมฺมาทิฏฺฐิ อกิ ลบ ณฺ
สมฺมาทิฏฺฐฺ อิก ลบ อิ
สมฺมาทิฏฺฐิโก
วิ. สมฺม�ทิฏฺฐยิ� นิยุตฺโต สมฺมาทิฏฺฐิโก 

ผู้ประกอบแล้วด้วยคว�มเห็นชอบ
:: มิจฉฺาทิฏฺฐิโก ~คว�มเห็นผิด

มหากรุณา: มหาการุณิโก (นิยุตฺต)
มห�กรุณ� กรุณ�ใหญ่  นยิุตฺต ประกอบ
ศัพท์ฐ�น ปัจจัย

มหากรุณา ณิก ตรัตย�ทิตัทธิต
มหากรุณา อกิ ลบ ณฺ
มหากรุณฺ อิก ลบ อ�
มหาการุณิโก
วิ. มห�กรุณ�ย นิยตฺุโต มหาการุณิโก 

ผู้ประกอบด้วยกรุณ�ใหญ่

สรรีํ: สารีรกิา (สนฺนิธาน)
สรีรำ สรีระ, ร่�งก�ย   สนฺนิธ�น นับเนื่อง
ศัพท์ฐ�น ปัจจัย

สรรี ณิก ตรัตย�ทิตัทธิต
สารรี ณิก พฤทธิ์ อ เป็น อ�
สารีร อกิ ลบ ณฺ
สารรีิกา
วิ. สรีเร สนฺนิธ�น� สารีริกา (เวทน�) อัน

นับเนื่องในสรีระ
:: สารีริกา (ธ�ตุ), สารีริกํ (ทุกฺขำ), 
วิ. มนสิ สนฺนิธ�น� มานสิกา (เวทน�)

สกุโณ: สากุณิโก (หนฺตฺวา ชีวติ)
สกุโณ นก   หนฺตฺว� ชีวติ ฆ่�เล้ียงชีวิต
ศัพท์ฐ�น ปัจจัย
สกุณ ณกิ ตรัตย�ทิตัท. แทน หนฺตวา ชีวติ
สากุณ ณกิ พฤทธิ์ อ เป็น อ�
สากุณ อกิ ลบ ณฺ
สากุณิโก
วิ. สกุเณ หนฺตฺว� ชีวตีติ สากุณิโก 

ผู้ฆ่�ซึ่งนกเป็นอยู่, พร�นนก

สูกโร: สูกริโก โสกริโก (หนฺตฺวา ชีวติ)
สุกโร สูกโร สุกร, หมู  หนฺตฺว� ชีวติ ฆ่�เล้ียงชีพ
ศัพท์ฐ�น ปัจจัย
สูกร ณิก ตรัตย�ทิตัทธิต
สูกร อกิ ลบ ณฺ
สูกริโก
สุกร๑ ณิก ตรัตย�ทิตัทธิต
โสกร อิก พฤทธิ์ อุ เป็น โอ
โสกร อกิ ลบ ณฺ
โสกริโก
วิ. สูกเร หนฺตฺว� ชีวตีติ สูกริโก โสกริโก

ผู้ฆ่�ซึ่งสุกรเป็นอยู่, คนฆ่�~เล้ียงชีวิต
วิ. มจฺเฉ หนตฺฺว� ชีวตีติ มจฉฺิโก ผู้ฆ่�ซึ่งปล�

เป็นอยู่, คนฆ่�~เลีย้งชีวิต, ช�วประมง

มโค: มาควิโก (หนฺตฺวา ชีวติ)
มโค/มิโค เน้ือ, กว�ง  หนฺตฺว� ชีวติ ฆ่�เล้ียงชีวิต
ศัพท์ฐ�น อ�คม ปัจจัย
มค วฺ ณกิ ตรัตย�ทิตัทธิต
มาค วฺ ณกิ พฤทธิ์ อ เป็น อ�
มาค วฺ อกิ ลบ ณฺ
มาควิโก
วิ. มิเค หนตฺฺว� ชีวตตีิ มาควิโก ผู้ฆ่�ซึ่งเนื้อ

เป็นอยู่, พร�นเนื้อ

อุรพฺโภ: โอรพฺภิโก (หนฺตฺวา ชีวติ)
อุรพฺโภ แกะ  หนฺตฺว� ชีวติ ฆ่�เล้ียงชีวิต
ศัพท์ฐ�น ปัจจัย
อุรพฺภ ณกิ ตรัตย�ทิตัท. 
โอรพฺภ ณกิ พฤทธิ์ อุ เป็น โอ
โอรพฺภ อกิ ลบ ณฺ
โอรพฺภิโก
วิ. อุรพฺเภ หนฺตฺว� ชีวตีติ โอรพฺภิโก 

ผู้ฆ่�ซึ่งแกะเป็นอยู่, คนฆ่�แกะเล้ียงชีวิต

๑ สุกร ที่เปน็นามกิตก์: สุกร (สุ-กร-ข) อันเขา
ทําได้โดยง่าย
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พลิโส: พาลิสิโก (คณฺหาติ)
พลิโส พฬิโส เบ็ด(ตกปล�)  คณฺห�ติ จับ
ศัพท์ฐ�น ปัจจัย
พลิส ณกิ ตรัตย�ทิตัท. 
พาลิส ณกิ พฤทธิ์ อุ เป็น โอ
พาลิส อกิ ลบ ณฺ
พาลิสิโก
วิ. พลิเสน มจฺเฉ คณฺห�ตตีิ พาลิสิโก

ผู้จับซึ่งปล�ด้วยเบ็ด

สงฺโฆ: สงฺฆิกํ (สนฺตก)
สงฺโฆ สงฆ์, หมู่(แห่งภิกษุ)  สนฺตก๑ ของมีอยู่, 
ส่ิงของ, ข้�วของ, สมบัติ
ศัพท์ฐ�น ปัจจัย

สงฺฆ ณกิ ตรัตย�ทิตัทธิต แทน สนฺตก
สงฺฆ อกิ ลบ ณฺ
สงฺฆิโก สงฺฆิกา สงฺฆิกํ
วิ. สงฺฆสฺส สนฺตโก สงฺฆิโก (วิห�โร/อ�ว�โส)

อันเป็นของมีอยู่แห่งสงฆ์, วหิ�ร/อ�ว�ส
ของสงฆ์

วิ. สงฺฆสฺส สนฺตก� สงฺฆิกา (ภูมิ) 
อันเป็นของมีอยู่แห่งสงฆ์, ท่ีดินของสงฆ์

วิ. สงฺฆสฺส สนฺตกำ สงฺฆิกํ (วตฺถุ/จีวรำ) 
อันเป็นของมีอยู่แห่งสงฆ์, ส่ิงของ/จีวร
ของสงฆ์

ปุคฺคโล: ปุคฺคลิกํ (สนฺตก)
ปุคฺคโล บุคคล  สนฺตก ของมีอยู่
ศัพท์ฐ�น ปัจจัย
ปุคฺคล ณกิ ตรัตย�ทิตัทธิต
ปุคฺคล อกิ ลบ ณฺ
ปุคฺคลิกํ
วิ. ปุคฺคลสฺส สนฺตกำ ปุคฺคลิกํ (วตฺถุ) 

อันเป็นของมีอยู่แห่งบุคคล, ของบุคคล

๑ สนฺตก อส ธาตุ  อนฺต ปัจจัย  ลง ก ปัจจัย สกัตถะ
เพ่ือทําให้เป็นคุณนาม  ลบ อ ตน้ธาตุ) 

ปิตา: เปตฺตกิํ (สนฺตก)
ปิต� บิด�   สนฺตก ของมีอยู่
ศัพท์ฐ�น ปัจจัย
ปิตุ ณิก ตรัตย�ทิตัทธิต
เปตุ ณิก พฤทธิ์ อิ เป็น เอ
เปตุ อกิ ลบ ณฺ
เปต อิก แปลง อุ เปน็ อ
เปตฺต อิก ซ้อน ตฺ
เปตฺติกํ
วิ. ปิตุโน สนฺตกำ เปตฺติกํ (ธนำ) 

อันเป็นของมีอยู่แห่งบิด�, ของบิด�

ปิตา: เปตฺติโก (อาคต)
ปิต� บิด�    อ�คต ม�
ศัพท์ฐ�น ปัจจัย
ปิตุ ณกิ ตรัตย�ทติัทธิต แทน อาคต
เปตุ ณกิ พฤทธิ์ อิ เปน็ เอ
เปตุ อกิ ลบ ณฺ
เปต อกิ แปลง อุ เป็น อ
เปตฺต อกิ ซ้อน ตฺ
เปตฺติโก
วิ. ปิติโต อ�คโต เปตฺติโก ผู้ม�แล้วข้�งบิด�;

ฝ่�ยพ่อ

มาตา: มาติโก (อาคต)
ม�ต� ม�รด�   อ�คต ม�
ศัพท์ฐ�น ปัจจัย
มาตุ ณกิ ตรัตย�ทติัทธิต
มาตุ อกิ ลบ ณฺ
มาตฺ อกิ ลบ อุ
มาติโก
วิ. ม�ติโต อ�คตำ มาติโก ผู้ม�แล้วข้�ง

ม�รด�; ฝ่�ยแม่

อกโฺข: อกฺขิโก (ทิพฺพติ)
อกฺโข สะก�   ทิพพฺติ เล่น
ศัพท์ฐ�น ปัจจัย
อกฺข ณกิ ตรัตย�ทิตัทธิต แทน ทิพฺพติ
อกฺข อกิ ลบ ณฺ
อกฺขิโก
วิ. อกฺเขน ทิพฺพตีติ อกฺขิโก ผู้เล่นด้วยสะก�

ปํสุกูลํ: ปํสุกูลิโก (ธาเรติ)
ปํสุกูลำ (วตฺถำ) ผ้�บังสุกุล  ธ�เรติ ทรงไว้
ศัพท์ฐ�น ปัจจัย
ปํสุกูล ณกิ ตรัตย�ทติัทธิต แทน ธาเรติ
ปํสุกูล อกิ ลบ ณฺ
ปํสุกูลิโก
วิ. ปํสุกูลำ ธ�เรตีติ ปํสุกูลิโก ผู้ทรงซ่ึงผ้�บังสุกุล

ปํสุกูลํ: ปํสุกูลิโก (สลีตฺถ)
ปํสุกูลำ ก�รทรงไว้ซึ่งผ้�บังสุกุล  
ในอรรถปกติ (สีลตฺถ)
(วิ. ปํสุกุลสฺส ธ�รณำ ปํสุกูลํ ก�รทรงไว้ซ่ึงผ้�บังสุกุล 
ฉ. ตัป. อุตตรโลป–ลบบทหลังคือ ธ�รณ)

ศัพท์ฐ�น ปัจจัย

ปํสุกูล ณิก  ตรัตย�ทติัทธิต 
ปํสุกูลิโก
วิ. ปํสุกูลำ สีลมสฺส�ติ ปํสุกูลิโก มีก�รทรงไว้

ซึ่งผ้�บังสุกุลเป็นปกติ
วิ. ปํสุกูลสฺส ธ�รณสีโล ปํสุกูลิโก มีก�รทรง

ไว้ซึ่งผ้�บังสุกุลเป็นปกติ
:: เตจีวริโก ผู้(มีก�ร)ทรงไว้ซึ่งผ้�ไตรจวีร(เปน็

ปกติ) – (ติจวีรำ)

อรญฺญํ: อารญฺญิโก (วสติ/สลีตฺถ)
อรญฺญำ ป่�   วสติ อยู่ / ในอรรถปกติ (สีลตฺถ)
ศัพท์ฐ�น ปัจจัย
อรญฺญ ณิก ตรัตย�ทิตัทธิต
อารญฺญ ณิก พฤทธิ์ อ เป็น อ�
อารญฺญ อกิ ลบ ณฺ
อารญฺญิโก
วิ. อรญฺเญ วสตตีิ อารญฺญิโก ผู้อยูใ่นป่�
วิ. อรญฺญวสนำ/อรญญฺวสิตุำ สีลมสฺส�ติ 

อารญฺญิโก ผู้มีก�รอยู่ในป่�เป็นปกติ
วิ. อรญฺเญ วสนสีโล อารญฺญิโก 

ผู้มีก�รอยู่ในป่�เป็นปกติ
:: รุกฺขมูลิโก ผู้(มีก�ร)อยู่ที่โคนต้นไม้(เปน็ปกติ)
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สุสานํ: โสสานิโก (วสติ/สลีตฺถ)
สุส�นำ สุส�น  วสติ อยู่ / ในอรรถปกติ (สีลตฺถ)
ศัพท์ฐ�น ปัจจัย
สุสาน ณิก ตรัตย�ทิตัทธิต
โสสาน ณิก พฤทธิ์ อุ เป็น โอ
โสสาน อกิ ลบ ณฺ
โสสานิโก
วิ. สุส�เน วสตตีิ โสสานิโก (ภิกฺขุ) 

ผู้อยู่ในป่�ช้�
วิ. สุส�เน วสนำ/วสิตุำ สีลมสฺส�ติ โสสานิโก

(ภิกฺขุ) ผู้มีก�รอยู่ในป่�ช้�เป็นปกติ
วิ. สุส�เน วสนสีโล โสสานิโก (ภิกฺขุ) 

ผู้มีก�รอยู่ในป่�ช้�เป็นปกติ

เอกาสนํ: เอกาสนิโก (ภุญฺชติ/สีลตถฺ)
เอก�สนำ ก�รบริโภคในอ�สนะเดียว ภุญฺชติ 
บริโภค / ในอรรถปกติ (สีลตฺถ)
(วิ. เอก�สเน โภชนำ เอกาสนํ  ก�รบริโภคใน
อ�สนะเดียว  ส. ตัป.  อุตตรโลป–ลบบทหลังคือ
โภชน)

ศัพท์ฐ�น ปัจจัย

เอกาสน ณิก ตรัตย�ทิตัทธิต
เอกาสน อกิ ลบ ณฺ
เอกาสนิโก
วิ. เอก�สเน ภุญฺชตีติ เอกาสนิโก (ภิกฺขุ) 

ผู้บริโภคในอ�สนะเดียว
วิ. เอก�สเน ภุญฺชิตุำ/โภชนำ สีลมสฺส�ติ 

เอกาสนิโก (ภิกฺขุ) ผู้มีก�รบริโภคใน
อ�สนะเดียวเป็นปกติ

วิ. เอก�สเน โภชนสีโล เอกาสนิโก (ภิกฺขุ) 
ผู้มีก�รบริโภคในอ�สนะเดียวเป็นปกติ

อุโปสโถ: อุโปสถิโก (สมาทิยติ)
อุโปสโถ อุโบสถศีล   สม�ทิยติ สม�ท�น
ศัพท์ฐ�น ปัจจัย
อุโปสถ ณกิ ตรัตย�ทิตัทธิต แทน สมาทิยติ
อุโปสถ อกิ ลบ ณฺ
อุโปสถิโก
วิ. อุโปสถำ สม�ทิยตีติ อุโปสถิโก ผู้สม�ท�น

ซึ่งอุโบสถ

สนฺทิฏฺฐํ: สนฺทิฏฺฐิโก (อรหติ)
สนฺทิฏฺฐำ ก�รเห็นเอง   อรหติ ควร
ศัพท์ฐ�น ปัจจัย
สนฺทิฏฺฐ ณิก ตรัตย�ทิตัทธิต
สนฺทิฏฺฐ อกิ ลบ ณฺ
สนฺทิฏฺฐิโก
วิ. สนฺทิฏฺฐำ อรหตีติ สนฺทิฏฺฐิโก 

(ธมฺโม) อันควรซึ่งก�รเห็นเอง

กาโล: กาลิโก (นิยุตฺต)
ก�โล ก�ล   นิยุตตฺ ประกอบ
ศัพท์ฐ�น ปัจจัย

กาล ณิก ตรัตย�ทิตัทธิต
กาล อกิ ลบ ณฺ
กาลิโก
วิ. ก�เลน นิยตฺุโต กาลิโก (ธมฺโม) 

อันประกอบด้วยก�ล
วิ. น ก�ลิโก อกาลิโก (ธมฺโม) 

อันไม่ประกอบด้วยก�ล  นบพุ. กัม.

เอหิปสฺสาติ: เอหิปสฺสิโก (อรหติ)
‘เอหิ ปสฺส�ติ วิธีว่� ‘ท่�นจงม�ดู’  อรหติ ควร
ศัพท์ฐ�น ปัจจัย
เอหิปสฺส ณิก ตรัตย�ทิตัทธิต
เอหิปสฺส อกิ ลบ ณฺ
เอหิปสฺสิโก
วิ. ‘เอหิ ปสฺส�ติ อรหตีติ เอหิปสฺสิโก 

(ธมฺโม) อันควรซึ่งวิธวี่� ‘ท่�นจงม�ดู’

อุปนโย: โอปนยิโก (อรหติ)
อุปนโย ก�รน้อมเข้�ม�  อรหติ ควร
ศัพท์ฐ�น ปัจจัย

อุปนย ณิก ตรัตย�ทิตัทธิต
โอปนย อกิ ลบ ณฺ
โอปนยิโก
วิ. อุปนยำ อรหตตีิ โอปนยิโก 

(ธมฺโม) อันควรซึ่งก�รน้อมเข้�ม�(ในตน)

ปสาโท: ปาสาทิโก (ชเนติ/อาหรติ)
ปส�โท-ทำ คว�มเล่ือมใส  ชเนติ ให้เกิด /  
อ�หรติ นำ�ม�
ศัพท์ฐ�น ปัจจัย

ปสาท ณิก ตรัตย�ทิตัทธิต
ปาสาท ณิก พฤทธิ์ อ เป็น อ�
ปาสาท อกิ ลบ ณฺ
ปาสาทิโก
วิ. ปส�ทำ ชเนตีติ ปาสาทิโก 

ผู้ยังคว�มเล่ือมใสให้เกิด; น่�เล่ือมใส
วิ. ปส�ทำ อ�หรตีติ ปาสาทิโก 

ผู้นำ�ม�ซึ่งคว�มเล่ือมใส; น่�เล่ือมใส
:: ปาสาทิกํ (รูปํ)

ราคาทิตัทธติ
แทน รตตฺ เป็นต้น

ณ
กสาโว: กาสาวํ (รตฺต)
กส�โว รสฝ�ด   รตฺต ย้อม
ศัพท์ฐ�น ปัจจัย

กสาว ณ ร�ค�ทิตัทธติ แทน รตฺต
กาสาว ณ พฤทธิ์ อ เปน็ อ�
กาสาว อ ลบ ณฺ
กาสาวํ
วิ. กส�เวน รตฺตำ กาสาวํ (วตฺถำ) (ผ้�) (อันเข�) 

ย้อมแล้วด้วยรสฝ�ด, ก�ส�วพัสตร์

กสาโย: กาสายํ (รตฺต)
กส�โย รสฝ�ด   รตฺต ย้อม
ศัพท์ฐ�น ปัจจัย

กสาย ณ ร�ค�ทิตัทธติ
กาสาย ณ พฤทธิ์ อ เปน็ อ�
กาสาย อ ลบ ณฺ
กาสายํ
วิ. กส�เยน รตฺตำ กาสายํ (วตฺถำ) (ผ้�) (อันเข�)

ย้อมแล้วด้วยรสฝ�ด, ก�ส�วพัสตร์

๑๕



หลิทฺทา: หาลิทฺทํ (รตฺต)
หลิทฺท�-ที ขมิน้   รตฺต ย้อม
ศัพท์ฐ�น ปัจจัย
หลิทฺทา ณ ร�ค�ทิตัทธติ
หาลิททฺา ณ พฤทธิ์ อ เปน็ อ�
หาลิทฺทา อ ลบ ณฺ
หาลิทฺทฺ อ ลบ อ�
หาลิทฺทํ
วิ. หลิทฺท�ย รตตฺำ หาลิทฺทํ (วตฺถำ) 

(ผ้�) (อันเข�) ย้อมแล้วด้วยขมิน้

นีล: นีลํ (รตฺต)
นีโล นีลวณฺโณ สีเขียว, สีนำ้�เงิน   รตตฺ ย้อม
ศัพท์ฐ�น ปัจจัย

นีล ณ ร�ค�ทิตัทธติ
นีล อ ลบ ณฺ
นีลํ
วิ. นีเลน รตฺตำ นีลํ (วตฺถำ) 

(ผ้�) (อันเข�) ย้อมแล้วด้วยสีเขียว
วิ. ปีเตน รตตฺำ ปีตํ (วตฺถำ)  (ผ้�) (อันเข�) ย้อม

แลว้ด้วยสีเหลือง

มหิโส: มาหิสํ (สามกิตฺถ)
มหิโส คว�ย/กระบือ
ณ ในอรรถเป็นเจ้�ของ, เป็นสมบัติ
ศัพท์ฐ�น ปัจจัย
มหิส ณ ร�ค�ทิตัทธติ
มาหิส ณ พฤทธิ์ อ เปน็ อ�
มาหิส อ ลบ ณฺ
มาหิสํ
วิ. มหิสสฺส มาหิสํ (อิทำ มำสำ)  (เนื้อนี้) ของ

กระบือ; เนื้อคว�ย/กระบือ

สูกโร: สูกรํ (สามกิตฺถ)
สูกโร สุกร, หมู   
ณ ในอรรถเป็นเจ้�ของ, เป็นสมบัติ
ศัพท์ฐ�น ปัจจัย

สูกร ณ ร�ค�ทิตัทธติ
สูกร อ ลบ ณฺ
สูกรํ
วิ. สูกรสฺส สกูรํ (อิทำ มำสำ) (เนื้อนี้) ของสุกร, 

เนื้อสุกร, เนื้อหมู

กจฺจายโน: กจฺจายนํ (สามกิตฺถ)
กจฺจ�ยโน อ�จ�รย์กัจจ�ยนะ  
ณ ในอรรถเป็นเจ้�ของ, เป็นสมบัติ
ศัพท์ฐ�น ปัจจัย

กจฺจายน ณ ร�ค�ทิตัทธติ
กจฺจายน อ ลบ ณฺ
กจฺจายนํ
วิ. กจฺจ�ยนสฺส อิทำ กจจฺายนํ (เวยยฺ�กรณำ) 

(ไวย�กรณ์) นี้ของอ�จ�รย์กัจจ�ยนะ

มฆา: มาโฆ (นิยุตฺต)
มฆ� กลุ่มด�วฤกษ์มฆ� (ด�วสิงโตส่วนต้น-
ด�วงอนไถ)   นยิุตฺต ประกอบ
ศัพท์ฐ�น ปัจจัย

มฆา ณ ร�ค�ทิตัทธติ แทน นิยุตตฺ
มาฆา ณ พฤทธิ์ อิ เปน็ เอ
มาฆา อ ลบ ณฺ
มาฆฺ อ ลบ อ�
มาโฆ
วิ. มฆ�ย นิยตฺุโต มาโฆ (ม�โส) (เดือน) 

ประกอบแล้วด้วย(ด�ว)ฤกษ์มฆ�

มฆา: มาโฆ (นิยุตฺต)
มฆ� กลุ่มด�วฤกษ์มฆ� (ด�วสิงโตส่วนต้น-
ด�วงอนไถ)   นยิุตฺต ประกอบ
ศัพท์ฐ�น ปัจจัย

มฆา ณ ร�ค�ทิตัทธติ แทน นิยุตตฺ
มาฆา ณ พฤทธิ์ อิ เปน็ เอ
มาฆา อ ลบ ณฺ
มาฆฺ อ ลบ อ�
มาโฆ
วิ. มฆ�ย นิยตฺุโต มาโฆ (ม�โส) (เดือน) 

ประกอบแล้วด้วย(ด�ว)ฤกษ์มฆ�

วิสาขา: เวสาโข (นิยุตตฺ)
วิส�ข� กลุ่มด�วฤกษ์วิส�ข� (ด�วคันช่ัง) 
นิยตฺุต ประกอบ
ศัพท์ฐ�น ปัจจัย

วิสาขา ณ ร�ค�ทิตัทธติ แทน นิยุตตฺ
เวสาขา ณ พฤทธิ์ อิ เปน็ เอ
เวสาขา อ ลบ ณฺ
เวสาโข
วิ. วิส�ข�ย นยิุตฺโต เวสาโข (ม�โส) (เดือน) 

ประกอบแล้วด้วย(ด�ว)ฤกษ์วิส�ข�

อาสาฬหา: อาสาฬโห (นิยุตฺต)
อ�ส�ฬห� กลุ่มด�วฤกษ์อ�ส�ฬห� 
(ด�วคนยิงธนู)   นิยตฺุต ประกอบ
ศัพท์ฐ�น ปัจจัย

อาสาฬห ณ ร�ค�ทิตัทธติ 
อาสาฬห อ ลบ ณฺ
อาสาฬโห
วิ. อ�ส�ฬห�ย นิยุตฺโต อาสาฬโห (ม�โส) 

(เดือน) ประกอบแล้วด้วย(ด�ว)ฤกษ์อ�ส�ฬหะ

กตฺตกิา: กตฺติโก (นิยุตฺต)
กตฺติก� กลุ่มด�วฤกษ์กัตติก� (ด�วลูกไก่-วัว)
นิยตฺุต ประกอบ
ศัพท์ฐ�น ปัจจัย

กตตฺิกา ณ ร�ค�ทิตัทธติ
กตตฺิกา อ ลบ ณฺ
กตฺตกิา
วิ. กตฺติก�ย นยิุตฺโต กตตฺิโก (ม�โส) (เดือน) 

ประกอบแล้วด้วย(ด�ว)ฤกษ์กัตติก�

มคโธ: มาคโธ (ชาต)
มคโธ แคว้นมคธ  ช�ต เกิด
ศัพท์ฐ�น ปัจจัย
มคธ ณ ร�ค�ทิตัทธติ แทน ชาต
มาคธ ณ พฤทธิ์ อ เปน็ อ�
มาคธ อ ลบ ณฺ
มาคโธ
วิ. มคเธ ช�โต มาคโธ ผู้เกิดแล้วในแคว้นมคธ

มคโธ: มาคโธ (วสติ)
มคโธ แคว้นมคธ  วสติ อยู่
ศัพท์ฐ�น ปัจจัย
มคธ ณ ร�ค�ทิตัทธติ แทน วสติ
มาคธ ณ พฤทธิ์ อ เปน็ อ�
มาคธ อ ลบ ณฺ
มาคโธ
วิ. มคเธ วสตีติ มาคโธ ผู้อยู่ในแคว้นมคธ
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มคโธ: มาคโธ (อิสฺสร)
มคโธ แคว้นมคธ   อิสฺสโร เป็นใหญ่
ศัพท์ฐ�น ปัจจัย
มคธ ณ ร�ค�ทิตัทธิต แทน อิสฺสร
มาคธ ณ พฤทธิ์ อ เปน็ อ�
มาคธ อ ลบ ณฺ
มาคโธ
วิ. มคเธ อิสฺสโร มาคโธ ผู้เป็นใหญ่ในแคว้นมคธ

นครํ: นาคโร (วสติ)
นครำ เมือง    วสติ อยู่
ศัพท์ฐ�น ปัจจัย
นคร ณ ร�ค�ทิตัทธติ แทน วสติ
นาคร ณ พฤทธิ์ อ เปน็ อ�
นาคร ณ ลบ ณฺ
นาคโร
วิ. นคเร วสตีติ นาคโร ผู้อยูใ่นเมือง
วิ. นคเร วสนฺตีติ นาครา ผู้อยูใ่นเมือง ท.

อรญฺญํ: อารญฺญโก (วสติ/ติฏฐฺติ)
อรญฺญำ ป่�   วสติ อยู่ / ติฏฺฐติ ต้ังอยู่
ศัพท์ฐ�น ปัจจัย
อรญฺญ ณ ร�ค�ทิตัทธติ
อารญฺญ ณ พฤทธิ์ อ เปน็ อ�
อารญฺญ อ ลบ ณฺ
อารญฺโญ
อารญฺญ อ ก ลง ก ปัจจยั สกัตถะ
อารญฺญโก
วิ. อรญฺเญ วสตตีิ อารญฺญโก ผู้อยูใ่นป่�
วิ. อรญฺเญ ติฏฺฐตตีิ อารญฺญโก (วิห�โร) 

อันตั้งอยู่ในป่�

ชนปโท: ชานปโท (วสติ)
ชนปโท ชนบท   วสติ อยู่
ศัพท์ฐ�น ปัจจัย
ชนปท ณ ร�ค�ทิตัทธติ
ชานปท ณ พฤทธิ์ อ เปน็ อ�
ชานปท อ ลบ ณฺ
ชานปโท
วิ. ชนปเท วสตีติ ชานปโท (ภิกฺขุ) 

ผู้อยู่ในชนบท

ติปิฏกํ: เตปิฏโก (ธาเรติ)
ติปฏิกำ ปฎิก ๓   ธ�เรติ ทรงไว้
(วิ. ตีณิ ปิฏก�นิ ติปิฏกํ  ปิฎก ๓  สม�. ทิคุ)
ศัพท์ฐ�น ปัจจัย
ติปิฏก ณ ร�ค�ทิตัทธติ แทน ธาเรติ
เตปิฏก ณ พฤทธิ์ อิ เปน็ เอ
เตปิฏก อ ลบ ณฺ
เตปิฏโก
วิ. ติปิฏกำ ธ�เรตีติ เตปิฏโก ผู้ทรงไว้ซ่ึงปิฎก ๓

เตปิฏกํ: เตปิฏโก (ธาเรติ)
เตปิฏกำ ประชุมแห่งปิฎก ๓   ธ�เรติ ทรงไว้
(วิ. ตีณิ ปิฏก�นิ ติปิฏกํ  ปิฎก ๓  สม�. ทิคุ
วิ. ตปิิฏกสฺส สมุโห เตปิฏกํ ประชุม/หมวด
แห่งปิฎกส�ม  ณ ปัจ. สมุห.)

ศัพท์ฐ�น ปัจจัย

เตปิฏก ณ ร�ค�ทิตัทธติ แทน ธาเรติ
เตปิฏก อ ลบ ณฺ
เตปิฏโก
วิ. ติปฏิกำ ธ�เรตตีิ เตปิฏโก ผู้ทรงไว้ซึ่ง

ประชุม/หมวดแห่งปิฎก ๓

คพฺโภ: คพฺโภ (นิพฺพตฺต)
คพฺโภ ท้อง   นพิฺพตฺต เกิด
ศัพท์ฐ�น ปัจจัย
คพฺภ ณ ร�ค�ทิตัทธติ แทน นิพพฺตฺต
คพฺภ อ ลบ ณฺ
คพฺโภ
วิ. คพฺเภ นพิฺพตฺโต คพฺโภ (สตฺโต) 

ผู้เกิดแล้วในท้อง; เด็กในท้อง

ปโย: ปายาโส (นิพฺพตฺต)
ปโย นำ้�นม   นพิฺพตตฺ เกิด
ศัพท์ฐ�น ปัจจัย

ปย ณ ร�ค�ทิตัทธติ
ปาย ณ พฤทธิ์ อ เปน็ อ�
ปาย อ ลบ ณฺ
ปายสฺ อ ลง สฺ อ�คม
ปายาสฺ อ ทีฆะ อ เป็น อ�
ปายาโส
วิ. ปยส� นิพฺพตฺโต ปายาโส (โอทโน) 

(ข้�วสุก) อันเกิดแล้วจ�กนำ้�นม; หุงด้วย
นำ้�นม, เจือนำ้�นม

วฺยากรณํ: เวยฺยากรโณ (อธีเต)
วฺย�-พฺย�กรณำ พย�กรณ์  อธีเต เรียน, ส�ธย�ย
ศัพท์ฐ�น ปัจจัย
พฺยากรณ ณ ร�ค�ทิตัทธิต แทน อธีเต
วิอากรณ ณ แปลง พฺย� เปน็ วิอ�
วฺยฺอากรณ ณ แปลง อิ เป็น ยฺ
เวยากรณ ณ ลง เอ อ�คม
เวยฺยากรณ ณ ซ้อน ยฺ
เวยฺยากรณ อ ลบ ณฺ
เวยฺยากรโณ
วิ. วฺย�กรณำ อธีเตติ เวยฺยากรโณ 

ผู้เรียนซึ่งพย�กรณ์

มโน: มานสํ (ภว)
มโน มนำ ใจ   ภว มี
ศัพท์ฐ�น ปัจจัย

มน ณ ร�ค�ทิตัทธติ แทน ภว
มาน ณ พฤทธิ์ อ เปน็ อ�
มาน อ ลบ ณฺ
มานสฺ อ ลง สฺ อ�คม
มานสํ
วิ. มนสิ ภวำ มานสํ (สุขำ/ทุกฺขำ) มีในใจ
วิ. มนสิ ภโว มานโส (ฉนฺโท/ร�โค) มีในใจ
วิ. มโน เอว มานสํ ใจ   ณ ปัจ. สกัตถะ

ใจ นั่นเอง ช่ือว่� ม�นสะ

อุโร: โอรโส (ภว/ชาต)
อุโร อก   ภว มี / ช�ต เกิด
ศัพท์ฐ�น ปัจจัย
อุร ณ ร�ค�ทิตัทธิต แทน ภว/ชาต
โอร ณ พฤทธิ์ อุ เปน็ โอ
โอร อ ลบ ณฺ
โอรสฺ อ ลง สฺ อ�คม
โอรโส
วิ. อุรสิ ภโว โอรโส (ปตฺุโต) มีในอก
วิ. อุรสิ ช�โต โอรโส (ปุตฺโต) เกิดแล้วในอก

๑๗



มิตฺโต: เมตตฺา (ภว)
มิตฺโต มิตร   ภว มี
ศัพท์ฐ�น ปัจจัย
มิตตฺ ณ ร�ค�ทิตัทธติ
เมตฺต ณ พฤทธิ์ อิ เปน็ เอ
เมตฺต อ ลบ ณฺ
เมตฺต อ อา ลง อ� ปัจ. อิต.
เมตฺตา
วิ. มิตฺเต ภว� เมตฺตา (ธมฺมช�ติ) มีในมิตร

ชาตาทิตัทธิต
อิม อยิ กิย  แทน ชาต เป็นต้น

อิม
ปุเร: ปุริโม (ชาต/ภว)
ปุเร นิ. ปุร ค. ในก่อน  ช�ต เกิด / ภว มี
ศัพท์ฐ�น ปัจจัย

ปุเร อิม ช�ต�ทิตัทธิต แทน ภว ชาต
ปุรฺ อิม ลบ เอ
ปุริโม
วิ. ปุเร ช�โต ปุริโม ผู้เกิดแล้วในก่อน
วิ. ปุเร ภโว ปุริโม (ภโว) (ภพ) มีในก่อน
วิ. ปุเร ภวำ ปุริมํ (กมฺมำ) มีในก่อน ๑

อุปริ: อุปริโม (ชาต/ภว)
อุปริ นิ. ในเบื้องบน  ช�ต เกิด / ภว มี
ศัพท์ฐ�น ปัจจัย
อุปริ อิม ช�ต�ทิตัทธิต
อุปรฺ อิม ลบ อิ
อุปริโม
อุปริม อา ลง อ� ปัจ. อิต.
อุปริมา
วิ. อุปริ ช�โต อุปริโม ผู้เกิดแล้วในเบื้องบน
วิ. อุปริ ภโว อุปริโม มีในเบื้องบน
วิ. อุปริ ภว� อุปริมา (ทิส�) 

ทิศมีในเบื้องบน, ทิศเบื้องบน

มชฺฌํ: มชฺฌิโม (ชาต/ภว)
มชฺฌำ ท่�มกล�ง  ช�ต เกิด / ภว มี
ศัพท์ฐ�น ปัจจัย
มชฺฌ อิม ช�ต�ทิตัทธิต
มชฺฌิโม
วิ. มชฺเฌ ช�โต มชฺฌิโม ผู้เกิดแล้วใน

ท่�มกล�ง
วิ. มชฺเฌ ภว� มชฺฌิมา (ปฏิปท�) 

มีในท่�มกล�ง
:: มชฺฌิโม (ย�โม, วโย)

ปจฺฉา: ปจฺฉิโม ปจฺฉิมา (ชาต/ภว)
ปจฺฉ� นิ. ภ�ยหลัง  ช�ต เกิด / ภว มี
ศัพท์ฐ�น ปัจจัย

ปจฺฉา อิม ช�ต�ทิตัทธิต
ปจฺฉฺ อิม ลบ อ�
ปจฺฉิโม ปจฺฉิมา
วิ. ปจฺฉ� ช�โต ปจฺฉิโม ผู้เกิดแล้วในภ�ยหลัง
วิ. ปจฺฉ� ช�ต� ปจฉฺิมา (ชนต�) 

(หมูแ่ห่งชน) ผู้เกิดแล้วในภ�ยหลัง

เหฏฺฐา: เหฏฺฐิโม (ชาต/ภว)
เหฏฺฐ� นิ. ภ�ยหลัง  ช�ต เกิด / ภว มี
ศัพท์ฐ�น ปัจจัย
เหฏฺฐา อิม ช�ต�ทิตัทธิต
เหฏฺฐฺ อิม ลบ อ�
เหฏฺฐิโม
วิ. เหฏฺฐ� ช�โต เหฏฺฐิโม 

ผู้เกิดแล้วในภ�ยใต้/ภ�ยหลัง
วิ. เหฏฺฐ� ภโว เหฏฺฐิโม มใีนเบื้องตำ่�

อนฺโต: อนฺติโม (นิยุตฺต)
อนฺโต ปุ. ท่ีสุด  นิยุตตฺ ประกอบ
ศัพท์ฐ�น ปัจจัย

อนฺต อิม ช�ต�ทิตัทธิต
อนฺติโม
วิ. อนฺเต นยิุตฺโต อนตฺิโม 

ผู้ประกอบแล้วในท่ีสุด, คนสุดท้�ย
วิ. อนฺเต นยิุตฺตำ อนตฺิมํ (วตฺถุ)

ประกอบแล้วในท่ีสุด, อันติมวัตถุ๑

๑ หมายถึง อาบัติปาราชิก ซึ่งทําให้ภิกษุและ
ภิกษุณีผู้ต้อง มีโทษถึงที่สุด คือขาดจากภาวะ
ของตน

อนฺโต: อนฺติมํ (ภว)
อนฺโต ปุ. ท่ีสุด  ภว มี
ศัพท์ฐ�น ปัจจัย
อนฺต อิม ช�ต�ทิตัทธิต
อนฺติมํ
วิ. อนฺเต ภวำ อนฺติมํ (วตฺถุ) มีในท่ีสุด, 

อันติมวัตถุ, ultimate

ปจฺจนฺโต: ปจฺจนฺติโม (ภว)
ปจฺจนฺโต (ปฏิ-อนฺต) ท่ีสุดเฉพ�ะ  ภว มี
ศัพท์ฐ�น ปัจจัย
ปจฺจนฺต อิม ช�ต�ทิตัทธิต
ปจฺจนฺติโม
วิ. ปจฺจนฺเต ภโว ปจฺจนฺติโม (ปเทโส) 

มีในท่ีสุดเฉพ�ะ, ประเทศช�ยแดน

ปุตฺโต: ปุตฺติโม (อตถฺิ)
ปุตฺโต บุตร   อตถฺิ มี
ศัพท์ฐ�น ปัจจัย
ปุตฺต อิม ช�ต�ทิตัทธิต แทน อตถฺิ
ปุตฺติโม
วิ. ปุตฺโต อสฺส อตฺถีติ ปุตฺติโม ผู้มีบุตร

อิย
มนุสฺสชาติ: มนุสฺสชาติโย (ชาต)
มนุสฺสช�ติ ช�ติแห่งมนุษย์  ช�ต เกิด
ศัพท์ฐ�น ปัจจัย

มนุสฺสชาติ อิย ช�ต�ทิตัทธิต
มนุสฺสชาตฺ อิย ลบ อิ
มนุสฺสชาติโย
วิ. มนุสฺสช�ตยิ� ช�โต มนุสสฺชาติโย 

ผู้เกิดแล้วโดยช�ติแห่งมนุษย์, ~โดยก�รเกิด~

อสฺสชาติ: อสฺสชาติโย (ชาต)
อสฺสช�ติ ช�ตแิห่งม้�   ช�ต เกิด
ศัพท์ฐ�น ปัจจัย
อสฺสชาติ อิย ช�ต�ทิตัทธิต
อสฺสชาตฺ อิย ลบ อิ
อสฺสชาติโย
วิ. อสฺสช�ติย� ช�โต อสฺสชาติโย 

เกิดแล้วโดยช�ติแห่งม้�

๑๘



ปณฺฑิตชาติ: ปณฺฑิตชาติโย (ชาต/อตฺถิ)
ปณฺฑติช�ติ ช�ติแห่งบัณฑิต  
ช�ต เกิด / อตฺถิ มี
ศัพท์ฐ�น ปัจจัย

ปณฺฑิตชาติ อิย ช�ต�ทิตัทธิต
ปณฺฑิตชาตฺ อิย ลบ อิ
ปณฺฑิตชาติโย
วิ. ปณฺฑติช�ติย� ช�โต ปณฺฑิตชาติโย 

เกิดแล้วโดยช�ติแห่งบัณฑิต
วิ. ปณฺฑติช�ติ อสฺส อตฺถีติ ปณฺฑติชาติโย 

มีช�ติแห่งบัณฑติ

ปญฺจวคฺโค: ปญฺจวคฺคิโย (ภว)
ปญฺจวคฺโค พวก ๕  ภว มี / ปฏิพทฺธ� เน่ืองเฉพ�ะ
(วิ. ปญฺจนฺนำ (ชน�นำ) วคฺโค ปญฺจวคฺโค พวกแห่ง
ชนห้�, พวก ๕   ฉ. ตปั.)

ศัพท์ฐ�น ปัจจัย

ปญฺจวคฺค อิย ช�ต�ทิตัทธิต
ปญฺจวคฺคิโย
วิ. ปญฺจวคฺเค ภโว ปญฺจวคฺคิโย (ภิกฺขุ) 

มีในพวก ๕, ปญัจวัคคีย์
วิ. ปญฺจวคฺเค ภว� ปญฺจวคฺคิยา (ภิกฺขู) 

มีในพวก ๕, ปญัจวัคคีย์
วิ. ปญฺจวคฺเค ปฏิพทฺธ� ปญฺจวคฺคิยา (ภิกฺขู) 

เนื่องเฉพ�ะในพวก ๕, ปัญจวัคคีย์
วิ. ฉพฺพคฺเค ภว� ฉพฺพคฺคิยา (ภิกฺขู) มีในพวก ๖, 

ฉัพพัคคีย์  (ฉ-วคฺค แปลง ว เป็น พ  ซ้อน พฺ)

อุทรํ: อุทรยิํ (ภว)
อุทรำ ท้อง   ภว มี
ศัพท์ฐ�น ปัจจัย
อุทร อิย ช�ต�ทิตัทธิต
อุทริยํ
วิ. อุทเร ภวำ อุทริยํ (อ�ห�รวตฺถุ) มีในท้อง; 

อ�ห�รใหม่

อตฺตา: อตฺตนิยํ (สามิกตถฺ)
อตฺต� ตน   อิย ในอรรถเป็นเจ้�ของ, เป็นสมบัติ
แทน อิทำ น้ี
ศัพท์ฐ�น ปัจจัย

อตตฺ อิย ช�ต�ทิตัทธิต แทน อิทํ
อตตฺนฺ อิย ลง นฺ อ�คม
อตฺตนิยํ
วิ. อตฺตโน อิทนฺติ อตฺตนิยํ อันเป็นของแห่งตน

อตฺตา: อตฺตนิโย (ชาต)
อตฺต� ตน   ช�ต เกิด
ศัพท์ฐ�น ปัจจัย
อตตฺ อิย ช�ต�ทิตัทธิต
อตตฺนฺ อิย ลง นฺ อ�คม
อตฺตนิโย-ยา-ยํ 
วิ. อตฺตนิ ช�โต อตตฺนิโย เกิดแล้วในตน

หานภาโค: หานภาคิโย (อตฺถิ/สํวตฺตติ)
ห�นภ�โค ส่วนอันเส่ือม  อตฺถิ มี สำวตฺตติ เป็นไป
ศัพท์ฐ�น ปัจจัย

หานภาค อิย ช�ต�ทิตัทธิต แทน อตฺถิ …
หานภาคิโย
วิ. ห�นภ�โค อสฺส อตฺถีติ หานภาคิโย (ธมฺโม) 

มีส่วนแห่งคว�มเส่ือม
วิ. ห�นภ�เค สำวตฺตตตีิ หานภาคิโย (ธมฺโม) 

อันเป็นไปในส่วนแห่งคว�มเส่ือม

โพธิปกโฺข: โพธิปกฺขิยา (ภว)
โพธิปกฺโข ฝ่�ยแห่งปัญญ�เคร่ืองตรัสรู้  ภว มี
ศัพท์ฐ�น ปัจจัย

โพธิปกฺข อิย ช�ต�ทิตัทธิต แทน ภว
โพธิปกฺขิยา
วิ. โพธิปกฺเข ภว� โพธิปกฺขิยา (ธมฺม�) มีใน

ฝ่�ยแห่งปัญญ�เคร่ืองตรัสรู้

กิย
อนฺโธ: อนฺธกิโย (นิยุตตฺ)
อนฺโธ คว�มมืด  นยิุตฺต ประกอบ
ศัพท์ฐ�น ปัจจัย
อนฺธ กิย ช�ต�ทิตัทธิต
อนฺธกิโย
วิ. อนฺเธ นยิุตฺโต อนฺธกิโย ผู้ประกอบแล้วใน

คว�มมืด, ~คว�มบอด

สมุหตัทธิต
กณฺ ณ ตา

แทน สมุห สมูห ประชุม, หมู่, ฝูง ...

กณฺ
มนุสฺโส: มานุสโก (สมุห)
มนุสฺโส มนุษย์    สมุโห สมูโห ประชุม
ศัพท์ฐ�น ปัจจัย
มนุสฺส กณฺ สมหุตัทธติ แทน สมุห
มานุสฺส กณฺ พฤทธิ์ อ เปน็ อ�
มานุสฺส กณฺ ลบ ณฺ
มานุสฺส ก ลบ สฺ
มานุสโก
วิ. มนุสฺส�นำ สมุโห มานุสโก ประชุมแห่ง

มนุษย์, หมู่~

มยุโร: มายรุโก (สมุห)
มยโุร นกยูง   สมุโห ประชุม
ศัพท์ฐ�น ปัจจัย

มยุร กณฺ สมหุตัทธติ
มายุร กณฺ พฤทธิ์ อ เปน็ อ�
มายรุ กณฺ ลบ ณฺ
มายรุโก
วิ. มยุร�นำ สมุโห มายุรโก 

ประชุมแห่งนกยูง, หมู่~, ฝูง~

กโปโต: กาโปตโก (สมุห)
กโปโต นกพิร�บ   สมุโห ประชุม
ศัพท์ฐ�น ปัจจัย

กโปต กณฺ สมหุตัทธติ
กาโปต กณฺ พฤทธิ์ อ เปน็ อ�
กาโปต กณฺ ลบ ณฺ
กาโปตโก
วิ. กโปต�นำ สมุโห กาโปตโก 

ประชุมแห่งนกพิร�บ, หมู่~, ฝูง~

๑๙



มหิโส: มาหิสโก (สมุห)
มหิโส คว�ย, กระบือ  สมุโห ประชุม
ศัพท์ฐ�น ปัจจัย
มหิส กณฺ สมหุตัทธติ
มาหิส กณฺ พฤทธิ์ อ เปน็ อ�
มาหิส กณฺ ลบ ณฺ
มาหิสโก
วิ. มหิส�นำ สมุโห มาหิสโก 

ประชุมแห่งคว�ย, หมู่~, ฝูง~

ณ
มนุสฺโส: มานุโส (สมุห)
มนุสฺโส มนุษย์   สมุโห ประชุม
ศัพท์ฐ�น ปัจจัย

มนุสฺส ณ สมหุตัทธติ
มานุสฺส ณ พฤทธิ์ อ เปน็ อ�
มานุสฺส อ ลบ ณฺ
มานุสฺส อ ลบ สฺ
มานุโส
วิ. มนุสฺส�นำ สมุโห มานุโส 

ประชุมแห่งมนุษย์, หมู่~

มยุโร: มายุโร (สมุห)
มยโุร นกยูง   สมุโห ประชุม
ศัพท์ฐ�น ปัจจัย
มยุร ณ สมหุตัทธติ
มายุร ณ พฤทธิ์ อ เปน็ อ�
มายรุ อ ลบ ณฺ
มายุโร
วิ. มยุร�นำ สมุโห มายุโร ประชุมแห่งนกยูง, 

หมู่~, ฝูง~

กโปโต: กาโปโต (สมุห)
กโปโต นกพิร�บ   สมุโห ประชุม
ศัพท์ฐ�น ปัจจัย
กโปต ณ สมหุตัทธติ
กาโปต ณ พฤทธิ์ อ เปน็ อ�
กาโปต อ ลบ ณฺ
กาโปโต
วิ. กโปต�นำ สมุโห กาโปโต ประชุมแห่ง

นกพิร�บ, ฝูง~

ทฺวิ: ทฺวยํ (สมุห)
ทฺวิ สอง   สมุโห ประชุม, หมวด
ศัพท์ฐ�น ปัจจัย
ทฺวิ ณ สมหุตัทธติ
ทฺวยฺ ณ แปลง อิ เป็น อยฺ
ทฺวยฺ อ ลบ ณฺ
ทฺวยํ
วิ. ทฺวินฺนำ สมุโห ทฺวยํ ประชุม/หมวด 

(แห่งวัตถุ) สอง; หมวดสอง๒

ติ: ตยํ (สมุห)
ติ ส�ม   สมุโห ประชุม
ศัพท์ฐ�น ปัจจัย
ติ ณ สมหุตัทธติ
ตยฺ ณ แปลง อิ เป็น อยฺ
ตยฺ อ ลบ ณฺ
ตยํ
วิ. ติณฺณำ สมุโห ตย ํประชุม/หมวด 

(แห่งวัตถุ) ส�ม; หมวดส�ม๓

ติปิฏกํ: เตปิฏกํ (สมุห)
ติปฏิกำ ปฎิกส�ม   สมุโห ประชุม
(วิ. ตีณิ ปิฏก�นิ ติปิฏกํ  ปิฎก ๓  สม�. ทิคุ)
ศัพท์ฐ�น ปัจจัย
ติปิฏก ณ สมหุตัทธติ
เตปิฏก ณ พฤทธิ์ อิ เปน็ เอ
เตปิฏก อ ลบ ณฺ
เตปิฏกํ
วิ. ติปฏิกสฺส สมุโห เตปิฏกํ 

ประชุม/หมวด แห่งปิฎกส�ม

ติมาสํ: เตมาสํ (สมุห)
ติม�สำ เดือนส�ม   สมุโห ประชุม
(วิ. ตโย ม�ส� ติมาสํ  เดือน ๓  สม�. ทิคุ)
ศัพท์ฐ�น ปัจจัย
ติมาส ณ สมหุตัทธติ
เตมาส ณ พฤทธิ์ อิ เปน็ เอ
เตมาส อ ลบ ณฺ
เตมาสํ
วิ. ติม�สฺส สมุโห เตมาสํ 

ประชุม/หมวด แห่งเดือนส�ม

ตา
คาโม: คามตา (สมุห)
ค�โม ช�วบ้�น   สมุโห ประชุม
ศัพท์ฐ�น ปัจจัย

คาม ตา สมหุตัทธติ
คามตา
วิ. ค�ม�นำ สมุโห คามตา 

ประชุมแห่งช�วบ้�น, หมู่ช�วบ้�น

ชโน: ชนตา (สมุห)
ชโน ชน   สมุโห ประชุม
ศัพท์ฐ�น ปัจจัย

ชน ตา สมหุตัทธติ
ชนตา
วิ. ชน�นำ สมุโห ชนตา ประชุมแห่งชน, 

หมู่ชน, ฝูงชน
:: นาครตา ประชุมแห่งช�วเมือง

สหาโย: สหายตา (สมุห)
สห�ย เพื่อน, สห�ย   สมุโห ประชุม
ศัพท์ฐ�น ปัจจัย
สหาย ตา สมหุตัทธติ
สหายตา
วิ. สห�ย�นำ สมุโห สหายตา 

ประชุมแห่งสห�ย, หมู่สห�ย

๒๐



ฐานตัทธติ
แทน ฐาน ท่ีตั้ง  หิต เกื้อกูล  อรห ควร

อีย
มทนํ: มทนียํ (ฐาน)
มทนำ คว�มเม�   ฐ�นำ ท่ีตั้ง
ศัพท์ฐ�น ปัจจัย
มทน อีย ฐ�นตัทธิต แทน ฐาน
มทนียํ
วิ. มทนสฺส ฐ�นำ มทนียํ ท่ีตั้งแห่งคว�มเม�๑

พนฺธนํ: พนฺธนียํ (ฐาน)
พนฺธนำ คว�มผูก   ฐ�นำ ท่ีตั้ง
ศัพท์ฐ�น ปัจจัย
พนฺธน อีย ฐ�นตัทธิต
พนฺธนียํ
วิ. พนฺธนสฺส ฐ�นำ พนฺธนียํ ท่ีต้ังแห่งคว�มผูก

โมจนํ: โมจนียํ (ฐาน)
โมจนำ คว�มแก้   ฐ�นำ ท่ีตั้ง
ศัพท์ฐ�น ปัจจัย
โมจน อีย ฐ�นตัทธิต
โมจนียํ
วิ. โมจนสฺส ฐ�นำ โมจนียํ ท่ีตั้งแห่งคว�มแก้

ปสาทนํ: ปสาทนียํ (ฐาน)
ปส�ทนำ คว�มเล่ือมใส   ฐ�นำ ท่ีตั้ง
ศัพท์ฐ�น ปัจจัย
ปสาทน อีย ฐ�นตัทธิต
ปสาทนียํ
วิ. ปส�ทนสฺส ฐ�นำ ปสาทนียํ ท่ีตั้งแห่ง

คว�มเล่ือมใส

รชนํ: รชนียํ (ฐาน)
รชนำ คว�มกำ�หนดั, ก�รย้อม  ฐ�นำ ท่ีตั้ง
ศัพท์ฐ�น ปัจจัย
รชน อีย ฐ�นตัทธิต
รชนียํ
วิ. รชนสฺส ฐ�นำ รชนียํ ท่ีต้ังแห่งคว�มกำ�หนัด,

~ก�รย้อม

๑ แปลเป็นคุณนามว่า (อัน)เป็นท่ีต้ังแห่งความเมา

สมฺโมทนํ: สมโมทนีโย (ฐาน/อรหติ)
สมฺโมทนำ คว�มยินดีพร้อม  ฐ�นำ ท่ีต้ัง/อรหติ ควร
ศัพท์ฐ�น ปัจจัย
สมฺโมทน อีย ฐ�นตัทธิต
สมฺโมทนีโย-ยา-ยํ
วิ. สมฺโมทนสฺส ฐ�นำ สมฺโมทนียา (กถ�) 

อันเป็นท่ีตั้งแห่งคว�มยินดีพร้อม, 
~ร่วมยินดี, ~คว�มยินดีด้วยดี

วิ. สมฺโมทนำ อรหตีติ สมฺโมทนียา (กถ�) 
อันควรซึ่งคว�มยินดีพร้อม, … 

ทสฺสน:ํ ทสฺสนีโย ทสฺสนียา (อรหติ)
ทสฺสนำ ก�รเห็น, ก�รดู   อรหติ ควร
ศัพท์ฐ�น ปัจจัย
ทสฺสน อีย ฐ�นตัทธิต แทน อรหติ
ทสฺสนีโย ทสฺสนียา
วิ. ทสฺสนำ อรหตีติ ทสฺสนีโย ทสฺสนียา 

ผู้ควรซึ่งก�รเห็น/ดู, น่�ดนู่�ชม
(หรือเป็นกิริย�กิตก์  
ทสฺสนีโย (อันเข�)พึงเห็น/ดู
ทิส-อนีย ปัจจัย  แปลง ทิส เป็น ทสฺส)

ปูชนํ: ปูชนีโย ปูชเนยฺโย (อรหติ)
ปูชนำ ก�รบูช�   อรหติ ควร
ศัพท์ฐ�น ปัจจัย
ปูชน อีย/เอยฺย  ฐ�นตัทธิต
ปูชนีโย ปูชเนยฺโย
วิ. ปูชนำ อรหตีติ ปูชนีโย ปูชเนยฺโย 

ผู้ควรซึ่งก�รบูช�
วิ. อญฺชลิกรณำ อรหตีติ อญฺชลิกรณีโย 

ผู้ควรซึ่งอัญชลี

ในสัททนีติว่� อีย ปัจจัย ลงในอรรถอ่ืนบ้�ง 
เช่น อุป�ท�นียำ อุทรียำ

อุปาทานํ: อุปาทานียํ (หิต)
อุป�ท�นำ คว�มยึดม่ัน, อุป�ท�น  หิต เก้ือกูล
ศัพท์ฐ�น ปัจจัย

อุปาทาน อีย ฐ�นตัทธิต แทน หติ
อุปาทานียํ
วิ. อุป�ท�น�นำ หิตำ อุปาทานีย ํ(กิเลสช�ตำ)

อันเกื้อกูลแก่คว�มยดึมั่น/อุป�ท�น

อุทรํ: อุทรยีํ (ภว)
อุทรำ ท้อง   ภว มี
ศัพท์ฐ�น ปัจจัย
อุทร อีย ฐ�นตัทธิต แทน ภว
อุทรียํ ๒

วิ. อุทเร ภวำ อุทรีย ํ(โภชนำ) อันมีในท้อง

เอยฺย
ทกฺขิณา: ทกฺขิเณยฺโย (อรหติ)
ทกฺขิณ� ทักษิณ�  อรหติ ควร
ศัพท์ฐ�น ปัจจัย

ทกฺขิณา เอยฺย ฐ�นตัทธิต แทน อรหติ
ทกฺขิณฺ เอยฺย ลบ อ�
ทกฺขิเณยฺโย
วิ. ทกฺขิณำ อรหตีติ ทกฺขิเณยฺโย 

ผู้ควรซึ่งทักษิณ�
วิ. ทกฺขิณำ ปฏิคฺคณฺหิตุำ อรหตตีิ ทกฺขิเณยฺโย

ผู้ควรเพื่ออันรับซึ่งทักษิณ�, ผู้ควรรับ
ทักษิณ�

วิ. ป�หนุำ อรหตีติ ปาหุเนยฺโย ผู้ควรซึ่งของ
ต้อนรับ

วิ. ป�หนุ�ย อนุจฺฉวิโก ปาหุเนยฺโย ผู้ควรแก่
ของต้อนรบั

พหุลตัทธิต
แทน ปกติ ปกติ  พหุล ม�ก

อาลุ
อภิชฺฌา: อภิชฺฌาลุ (ปกติ/พหุล)
อภิชฺฌ� อภิชฌ�   ปกติ ปกติ / พหุล ม�ก
ศัพท์ฐ�น ปัจจัย

อภิชฺฌา อาลุ พหลุตัทธิต แทน ปกติ พหุล
อภิชฺฌฺ อาลุ ลบ อ�
อภิชฺฌาลุ
วิ. อภิชฺฌ� อสฺส ปกติ อภิชฺฌาลุ 

มีอภิชฌ�เป็นปกติ
วิ. อภิชฺฌ� อสฺส พหุล� อภิชฺฌาลุ 

มีอภิชฌ�ม�ก

๒ ใน ไตร. มีแต่ อุทริยำ (สระอิ) เป็นชาตาทิตัทธิต

๒๑



สีตํ: สีตาลุ (ปกติ/พหุล)
สีตำ คว�มหน�ว   ปกติ ปกติ / พหุล ม�ก
ศัพท์ฐ�น ปัจจัย
สีต อาลุ พหลุตัทธิต
สีตาลุ
วิ. สีตำ อสฺส ปกติ สตีาลุ (ปเทโส) 

มีคว�มหน�วเป็นปกติ
วิ. สีตำ เอตฺถ พหุลำ สีตาลุ (ปเทโส) 

มีคว�มหน�วม�ก

ทยา: ทยาลุ (ปกติ/พหุล)
ทย� คว�มเอ็นดู   ปกติ ปกติ / พหุล ม�ก
ศัพท์ฐ�น ปัจจัย
ทยา อาลุ พหลุตัทธิต
ทยฺ อาลุ ลบ อ�
ทยาลุ
วิ. ทย� อสฺส ปกติ ทยาลุ มีคว�มเอ็นดูเป็นปกติ
วิ. ทย� อสฺส พหุล� ทยาลุ มีคว�มเอ็นดูม�ก

ธโช: ธชาลุ (ปกติ/พหุล)
ธโช ธง   ปกติ ปกติ / พหุล ม�ก
ศัพท์ฐ�น ปัจจัย

ธช อาลุ พหลุตัทธิต
ธชาลุ
วิ. ธโช อสฺส ปกติ ธชาลุ (นครำ) มีธงเป็นปกติ
วิ. ธช� เอตฺถ พหุล� ธชาลุ (นครำ) มีธงม�ก

เสฏฐตัทธติ
ตร ตม อิยิสฺสก อิย อิฏฺฐ

เป็นเคร่ืองหม�ยคุณน�มข้ันวิเสสและอติวิเสส

ตร
ปาป: ปาปตโร (วิเสส)
ป�ป บ�ป   วิเสส พิเศษ(กว่�)
ศัพท์ฐ�น ปัจจัย

ปาป ตร เสฏฺฐตัทธิต แทน วิเสส
ปาปตโร
วิ. สพฺเพ อิเม ป�ป�, อยมิเมสำ วิเสเสน ป�โปติ 

ปาปตโร เป็นบ�ปกว่�

ปณฺฑิต: ปณฺฑิตตโร (วิเสส)
ปณฺฑิโต เป็นบัณฑิต   วิเสส พิเศษ(กว่�)
ศัพท์ฐ�น ปัจจัย
ปณฺฑิต ตร เสฏฺฐตัทธิต
ปณฺฑิตตโร
วิ. สพฺเพ อิเม ปณฺฑติ�, อยมิเมสำ วิเสเสน 

ปณฺฑิโตติ ปณฺฑติตโร เป็นบัณฑิตกว่�

หีน: หีนตโร (วิเสส)
หีน เลว   วิเสส พิเศษ(กว่�)
ศัพท์ฐ�น ปัจจัย
หีน ตร เสฏฺฐตัทธิต
หีนตโร
วิ. สพฺเพ อิเม หีน�, อยมิเมสำ วิเสเสน หีโนติ 

หีนตโร เลวกว่�

ปณีต: ปณีตตโร (วิเสส)
ปณีต ประณีต   วิเสส พิเศษ(กว่�)
ศัพท์ฐ�น ปัจจัย
ปณีต ตร เสฏฺฐตัทธิต
ปณีตตโร
วิ. สพฺเพ อิเม ปณีต�, อยมิเมสำ วิเสเสน 

ปณีโตติ ปณีตตโร ประณีตกว่�

ตม
ปาป: ปาปตโม (อตวิิเสส)
ป�ป บ�ป   อติวิเสส พิเศษท่ีสุด
ศัพท์ฐ�น ปัจจัย

ปาป ตม เสฏฺฐตัทธิต แทน อติวิเสส
ปาปตโม
วิ. สพฺเพ อิเม ป�ป�, อยมิเมสำ อติวิเสเสน 

ป�โปติ ปาปตโม เป็นบ�ปท่ีสุด
ใน ‘บ�ลีไวย�กรณ์’ ตั้งวิเคร�ะห์รวมกันว่�
วิ. สพฺเพ อิเม ป�ป�, อยำ อิเมสำ วิเสเสน ป�โปติ

ปาปตโร ปาปตโม เป็นบ�ปกว่� 
เป็นบ�ปท่ีสุด

ปณฺฑิต: ปณฺฑิตตโม (อตวิิเสส)
ปณฺฑิโต เป็นบัณฑิต   อติวิเสส พิเศษท่ีสุด
ศัพท์ฐ�น ปัจจัย

ปณฺฑิต ตม เสฏฺฐตัทธิต
ปณฺฑิตตโม
วิ. สพฺเพ อิเม ปณฺฑิต�, อยมิเมสำ อติวิเสเสน 

ปณฺฑิโตติ ปณฺฑติตโม เป็นบัณฑิตท่ีสุด

หีน: หีนตโม (อตวิิเสส)
หีน เลว   อติวิเสส พิเศษท่ีสุด
ศัพท์ฐ�น ปัจจัย
หีน ตม เสฏฺฐตัทธิต
หีนตโม
วิ. สพฺเพ อิเม หีน�, อยมิเมสำ อติวิเสเสน หีโนติ 

หีนตโม เลวท่ีสุด

ปณีต: ปณีตตโม (อตวิิเสส)
ปณีต ประณีต   อติวิเสส พิเศษท่ีสุด
ศัพท์ฐ�น ปัจจัย
ปณีต ตม เสฏฺฐตัทธิต
ปณีตตโม
วิ. สพฺเพ อิเม ปณีต�, อยมิเมสำ อติวิเสเสน 

ปณีโตติ ปณีตตโม ประณีตท่ีสุด

อิยิสฺสก
ปาป: ปาปิยสิฺสโก (วิเสส)
ป�ป บ�ป   วิเสส พิเศษ(กว่�)
ศัพท์ฐ�น ปัจจัย

ปาป อิยิสฺสก เสฏฺฐตัทธิต แทน วิเสส
ปาปิยิสฺสโก
วิ. สพฺเพ อิเม ป�ป�, อยมิเมสำ วิเสเสน ป�โปติ 

ปาปิยิสฺสโก เป็นบ�ปกว่�

อิย
ปาป: ปาปิโย (วิเสส)
ป�ป บ�ป   วิเสส พิเศษ(กว่�)
ศัพท์ฐ�น ปัจจัย
ปาป อิย เสฏฺฐตัทธิต แทน วิเสส
ปาปิโย
วิ. สพฺเพ อิเม ป�ป�, อยมิเมสำ วิเสเสน 

ป�โปติ ปาปิโย เป็นบ�ปกว่�

อปฺป: กนิโย (วิเสส)
อปฺป น้อย   วิเสส พิเศษ(กว่�)
ศัพท์ฐ�น ปัจจัย
อปฺป อิย เสฏฺฐตัทธิต
กน อิย แปลง อปฺป เป็น กน
กนิโย
วิ. สพฺเพ อิเม อปฺป�, อยมิเมสำ วิเสเสน 

อปฺโปติ กนิโย น้อยกว่�

๒๒



วุฑฺฒ: เชยฺโย (วิเสส)
วุฑฺฒ เจริญ   วิเสส พิเศษ(กว่�)
ศัพท์ฐ�น ปัจจัย
วุฑฺฒ อิย เสฏฺฐตัทธิต
ช อิย แปลง วุฑฺฒ เป็น ช
ชฺ อิย ลบ อ
ชฺ เอย แปลง อิ เปน็ เอ
ชฺ เอยฺย ซ้อน ยฺ
เชยฺโย
วิ. สพฺเพ อิเม วุฑฺฒ�, อยมิเมสำ วิเสเสน 

วุฑฺโฒติ เชยฺโย เจริญกว่�

ปสตฺถ: เสยฺโย (วิเสส)
ปสตฺถ อันบัณฑิตสรรเสริญแล้ว 
วิเสส พิเศษ(กว่�)
ศัพท์ฐ�น ปัจจัย

ปสตฺถ อิย เสฏฺฐตัทธิต
ส อิย แปลง ปสตฺถ เปน็ ส
สฺ อิย ลบ อ
สฺ เอย แปลง อิ เปน็ เอ
สฺ เอยฺย ซ้อน ยฺ
เสยฺโย
วิ. สพฺเพ อิเม ปสตฺถ�, อยมิเมสำ วิเสเสน 

ปสตฺโถติ เสยฺโย อันบัณฑิตสรรเสริญแล้วกว่�, 
ประเสริฐกว่�

อิฏฺฐ
ปาป: ปาปิฏฺโฐ (อตวิิเสส)
ป�ป บ�ป   อติวิเสส พิเศษท่ีสุด
ศัพท์ฐ�น ปัจจัย
ปาป อิฏฺฐ เสฏฺฐตัทธิต แทน อติวิเสส
ปาปิฏฺโฐ
วิ. สพฺเพ อิเม ป�ป�, อยมิเมสำ อติวิเสเสน 

ป�โปติ ปาปิฏฺโฐ เป็นท่ีสุด

อปฺป: กนิฏฺโฐ (อตวิิเสส)
อปฺป น้อย    อติวิเสส พิเศษท่ีสุด
ศัพท์ฐ�น ปัจจัย
อปฺป อิฏฺฐ เสฏฺฐตัทธิต
กน อิฏฺฐ แปลง อปฺป เป็น กน
กนิฏฺโฐ
วิ. สพฺเพ อิเม อปฺป�, อยมิเมสำ อติวิเสเสน 

อปฺโปติ กนฏิฺโฐ น้อยท่ีสุด๔

วุฑฺฒ: เชฏฺโฐ (อติวิเสส)
วุฑฺฒ เจริญ   อติวิเสส พิเศษท่ีสุด
ศัพท์ฐ�น ปัจจัย
วุฑฺฒ อิฏฺฐ เสฏฺฐตัทธิต
ช อิฏฺฐ แปลง วุฑฺฒ เป็น ช
ชฺ อิฏฺฐ ลบ อ
ชฺ เอฏฺฐ แปลง อิ เปน็ เอ
เชฏฺโฐ
วิ. สพฺเพ อิเม วุฑฺฒ�, อยมิเมสำ อติวิเสเสน 

วุฑฺโฒติ เชฏฺโฐ เจริญท่ีสุด๕

ปสตฺถ: เสฏฺโฐ (อติวิเสส)
ปสตฺถ อันบัณฑิตสรรเสริญแล้ว 
อติวิเสส พิเศษท่ีสุด
ศัพท์ฐ�น ปัจจัย
ปสตฺถ อิฏฺฐ เสฏฺฐตัทธิต
ส อิฏฺฐ แปลง ปสตฺถ เปน็ ส
สฺ อิฏฺฐ ลบ อ
สฺ เอฏฺฐ แปลง อิ เปน็ เอ
เสฏฺโฐ
วิ. สพฺเพ อิเม ปสตถฺ�, อยมิเมสำ อติวิเสเสน 

ปสตฺโถติ เสฏฺโฐ อันบัณฑิตสรรเสริญแล้ว
ท่ีสุด, ประเสริฐท่ีสุด

ตทสัสัตถิตัทธิต
วี ส สี อกิ อี  ร วนฺตุ มนฺตุ ณ

แทน อตฺถิ มีอยู่

วี
ปุ. แจกอย่าง เสฏฺฐี (เมธ�วี)
อิต. ลง อินี ปัจ. แจกอย่าง น�รี (เมธ�วินี)
นปุ. แจกอย่าง อกฺขิ (เมธ�วิ)

เมธา: เมธาวี เมธาวินี (อตฺถิ)
เมธ� ปัญญ�  อตฺถิ มี
ศัพท์ฐ�น ปัจจัย

เมธา วี ตทัสสัตถิตัทธิต แทน อตถฺิ
เมธาวี; เมธาวินี ลง อินี ปัจ. อิต.; เมธาวิ
วิ. เมธ� อสฺส อตฺถีติ เมธาวี มีเมธ�๑

ปัญญ� ของชนนั้น มีอยู่ / ปัญญ� มีอยู่ 
แก่ชนน้ัน – เหตุน้ัน ชนน้ัน ช่ือว่� มีปัญญ�

วิ. เมธ� อสฺส� อตฺถีติ เมธาวินี มีเมธ�

มายา: มายาวี มายาวินี (อตฺถิ)
ม�ย� ม�ย�, ม�รย�   อตถฺิ มี
ศัพท์ฐ�น ปัจจัย

มายา วี ตทัสสัตถิตัทธิต
มายาวี; มายาวินี ลง อินี ปัจ. อิต.
วิ. ม�ย� อสฺส อตถฺีติ มายาวี มีม�ย�

ส
สุเมธา: สุเมธโส (อตฺถิ)
สุเมธ� ปัญญ�ดี   อตฺถิ มี
ศัพท์ฐ�น ปัจจัย
สุเมธา ส ตทัสสัตถิตัทธิต
สุเมธ ส รัสสะ อ� เป็น อ
สุเมธโส
วิ. สุเมธ� อสฺส อตฺถีติ สุเมธโส มีเมธ�ดี

๑ วิ. เมธา อสสฺ/ยสสฺ อตฺถีติ เมธาวี เป็น
เจ้าของ (ของ – สามิกัตถะ)  หรือเป็นผู้รับ
ความมีอยู่แห่งปัญญา (แก่ – สัมปทาน)
วิ. เมธา ตสฺมึ วิชฺชตีติ เมธาวี (ผู้รองรับ
ปัญญานัน้ – อาธาร).  
แบบอ่ืนๆ: วิ. เมธา ยสฺส โส เมธาวี
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โลโม: โลมโส (อตฺถิ)
โลม ขน   อตฺถิ มี
ศัพท์ฐ�น ปัจจัย
โลม ส ตทัสสัตถิตัทธิต
โลมโส
วิ. โลม� อสฺส อตฺถีติ โลมโส มีขน๖

สี
ปุ. แจกอย่าง เสฏฺฐี (ตปสี)
อิต. ลง อินี ปัจ. แจกอย่าง น�รี (ตปสินี)
นปุ. แจกอย่าง อกฺขิ (ตปสิ)

ตโป: ตปสี ตปสฺสี ตปสินี (อตถฺิ)
ตโป คว�มเพียร(เผ�บ�ป), ตบะ  อตฺถิ มี
ศัพท์ฐ�น ปัจจัย
ตป สี ตทัสสัตถิตัทธิต แทน อตถฺิ
ตปสี; ตปสินี ลง อินี ปัจ. อิต.
ตป สฺสี ซ้อน สฺ
ตปสฺสี
วิ. ตโป อสฺส อตฺถีติ ตปสี ตปสสฺี มตีบะ

เตโช: เตชสี (อตฺถิ)
เตโช เดช   อตฺถิ มี
ศัพท์ฐ�น ปัจจัย
เตช สี ตทัสสัตถิตัทธิต
เตชสี
วิ. เตโช อสฺส อตฺถีติ เตชสี มีเดช

ยโส: ยสสี ยสสฺสี (อตถฺิ)
ยโส ยศ   อตฺถิ มี
ศัพท์ฐ�น ปัจจัย
ยส สี ตทัสสัตถิตัทธิต
ยสสี
ยส สฺสี ซ้อน สฺ
ยสสฺสี
วิ. ยโส อสฺส อตถฺีติ ยสสี ยสสฺสี มียศ

อิก
ทณฺโฑ: ทณฺฑิโก (อตฺถิ)
ทณฺโฑ ไม้เท้�   อตฺถิ มี
ศัพท์ฐ�น ปัจจัย

ทณฺฑ อิก ตทัสสัตถิตัทธิต แทน อตถฺิ
ทณฺฑิโก
วิ. ทณฺโฑ อสฺส อตฺถีติ ทณฺฑิโก มีไม้เท้�
วิ. อ�พ�โธ อสฺส อตฺถีติ อาพาธิโก มีอ�พ�ธ, 

มีคว�มเจบ็ปว่ย

อตฺโถ: อตถฺิโก อตฺถกิา (อตฺถิ)
อตฺโถ คว�มต้องก�ร, ประโยชน์  อตฺถิ มี
ศัพท์ฐ�น ปัจจัย
อตฺถ อิก ตทัสสัตถิตัทธิต
อตฺถิโก; อตถฺิกา ลง อ� ปัจ. อิต.
วิ. อตฺโถ อสฺส อตฺถีติ อตฺถิโก มีคว�มต้องก�ร
วิ. อตฺโถ อสฺส อตฺถีติ อตฺถิกา (ว�จ�) มีประโยชน์

กุฏุมฺพํ: กุฏุมฺพิโก (อตถฺิ)
กุฏุมพฺำ ทรัพย์  อตฺถิ มี
ศัพท์ฐ�น ปัจจัย
กุฏุมฺพ อิก ตทัสสัตถิตัทธิต
กุฏุมฺพิโก
วิ. กุฏุุมฺพำ อสฺส อตฺถีติ กุฏุมฺพิโก มีทรัพย์

อนาถปิณฺโฑ: อนาถปิณฺฑิโก (อตฺถิ)
อน�ถปิณฺโฑ ก้อนข้�วเพ่ือชนผูไ้ม่มีที่พ่ึง 
อตฺถิ มี
(วิ. นตฺถิ ตสฺส น�โถติ อนาโถ ไม่มีท่ีพ่ึง นบุพ.พหุพ.
วิ. อน�ถ�นำ ปิณฺโฑ อนาถปณิฺโฑ ก้อนข้�วเพ่ือ
   ชนผู้ไม่มีที่พ่ึง จ. ตัป.)

ศัพท์ฐ�น ปัจจัย
อนาถปิณฺโฑ อิก  ตทัสสัตถิตัทธิต
อนาถปิณฺฑิโก
วิ. อน�ถปิณฺโฑ อสฺส อตฺถีติ อนาถปิณฺฑิโก 

มีก้อนข้�วเพื่อชนผู้ไม่มีท่ีพึ่ง

สมฺมาทิฏฺฐิ: สมฺมาทิฏฺฐิโก (อตถฺิ)
สมฺม�ทิฏฺฐิ อิต. คว�มเห็นชอบ  อตฺถิ มี
ศัพท์ฐ�น ปัจจัย
สมฺมาทิฏฺฐิอิก ตทัสสัตถิตัทธิต
สมฺมาทิฏฺฐฺ อิก ลบ อิ
สมฺมาทิฏฺฐิโก
วิ. สมฺม�ทิฏฺฐิ อสฺส อตฺถตีิ สมฺมาทิฏฺฐิโก 

มีคว�มเห็นชอบ

ปํสุกูลํ: ปํสุกูลิโก (อตถฺิ)
ปํสุกูลำ ก�รทรงไว้ซึ่งผ้�บังสุกุล  อตฺถิ มี
(วิ. ปสํุกุลสสฺ ธ�รณำ ปํสุกูลํ ก�รทรงไว้ซึ่งผ้�
บังสุกุล ฉ. ตัป. อุตตรโลป–ลบบทหลังคือ ธ�รณ)

ศัพท์ฐ�น ปัจจัย
ปํสุกูล อิก  ตทัสสัตถิตัทธิต 
ปํสุกูลิโก
วิ. ปํสุกูลำ อสฺส อตฺถีติ ปํสุกูลิโก มีก�รทรงไว้

ซึ่งผ้�บังสุกุล

วสฺโส/วสฺสํ: วสฺสิโก (ภว)
วสฺโส/วสฺสำ ฝน, ฤดูฝน   ภว มี
ศัพท์ฐ�น ปัจจัย
วสฺส อิก ตทัสสัตถิตัทธิต
วสฺสิโก
วิ. วสฺเส ภโว วสฺสิโก (ม�โส) มีในฤดูฝน

อี
ปุ. แจกอย่าง เสฏฺฐี (สุขี)
อิต. ลง อินี  ปัจ. แจกอย่าง น�รี (สุขินี)
นปุ. แจกอย่าง อกฺขิ (สุขิ)

สุขํ: สุขี สุขินี (อตฺถิ)
สุขำ คว�มสุข   อตฺถิ มี
ศัพท์ฐ�น ปัจจัย
สุข อี ตทัสสัตถิตัทธิต
สุขี ปุ.
สุข อ ิ รัสสะ อี เป็น อิ
สุขิ นปุ.
สุขี อินี ลง อินี ปัจ. อิต.
สุขฺ อินี ลบ อี

สุขินี อิต.
วิ. สุขำ อสฺส อตฺถตีิ สุขี (นโร) มีคว�มสุข
วิ. สุขำ อสฺส� อตฺถีติ สุขินี (น�รี) มีคว�มสุข
วิ. สุขำ อสฺส อตฺถตีิ สุขิ (กุลำ) มีคว�มสุข

ทณฺโฑ: ทณฺฑี ทณฺฑินี (อตถฺิ)
ทณฺโฑ ไม้เท้�   อตฺถิ มี
ศัพท์ฐ�น ปัจจัย

ทณฺฑ อี ตทัสสัตถิตัทธิต แทน อตถฺิ
ทณฺฑี; ทณฺฑินี ลง อินี ปัจ. อิต.
วิ. ทณฺโฑ อสฺส อตฺถีติ ทณฺฑี มีไม้เท้�
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โภโค: โภคี โภคินี (อตถฺิ)
โภโค โภคะ สมบัติ   อตฺถิ มี
ศัพท์ฐ�น ปัจจัย
โภค อี ตทัสสัตถิตัทธิต
โภคี; โภคินี ลง อินี ปัจ. อิต.
วิ. โภโค อสฺส อตฺถีติ โภคี มีโภคะ

อาตาโป: อาตาปี (อตฺถิ)
อ�ต�โป คว�มเพียร   อตฺถิ มี
ศัพท์ฐ�น ปัจจัย
อาตาป อี ตทัสสัตถิตัทธิต
อาตาปี
วิ. อ�ต�โป อสฺส อตฺถีติ อาตาปี 

มีคว�มเพียร(เคร่ืองยังกิเลสให้ร้อนท่ัว)

มจฺฉรํ: มจฺฉรี (อตถฺิ)
มจฺฉรำ มจฺเฉรำ คว�มตระหนี่   อตฺถิ มี
ศัพท์ฐ�น ปัจจัย
มจฺฉร อี ตทัสสัตถิตัทธิต
มจฺฉรี
วิ. มจฺฉรำ อสฺส อตฺถีติ มจฺฉรี มีคว�มตระหน่ี๗

ลาโภ: ลาภี (อตฺถิ)
ล�โภ ล�ภ   อตถฺิ มี
ศัพท์ฐ�น ปัจจัย
ลาภ อี ตทัสสัตถิตัทธิต
ลาภ ี
วิ. ล�โภ อสฺส อตฺถตีิ ลาภี มีล�ภ

เวรํ: เวรี (อตถฺิ)
เวรำ เวร   อตฺถิ มี
ศัพท์ฐ�น ปัจจัย
เวร อี ตทัสสัตถิตัทธิต
เวร ี
วิ. เวรำ อสฺส อตฺถีติ เวรี มีเวร
วิ. เวรำ เตสำ อตฺถตีิ เวริโน (ชน�) มเีวร

วโส: วสี (อตฺถิ)
วโส อำ�น�จ, คว�มส�ม�รถ  อตฺถิ มี
ศัพท์ฐ�น ปัจจัย
วส อี ตทัสสัตถิตัทธิต
วส ี
วิ. วโส อสฺส อตฺถีติ วสี มีอำ�น�จ
(วิ. วสนำ วสี คว�มคล่องแคลว่/ชำ�น�ญ 

อ ปัจ. น�มกิตก์ อี อิต.)

พลํ: พลี (อตถฺิ)
พลำ กำ�ลัง    อตฺถิ มี
ศัพท์ฐ�น ปัจจัย
พล อี ตทัสสัตถิตัทธิต
พลี
วิ. พลำ อสฺส อตฺถีติ พลี มีกำ�ลัง

กุฏุมฺพํ: กุฏุมฺพี กุฏุมฺพินี (อตฺถิ)
กุฏุมพฺำ ทรัพย์  อตฺถิ มี
ศัพท์ฐ�น ปัจจัย
กุฏุมฺพ ณี ตทัสสัตถิตัทธิต
กุฏุมฺพี; กุฏุมฺพินี ลง อินี ปัจ. อิต.
วิ. กุฏุุมฺพำ อสฺส อตฺถีติ กฏุุมฺพี มีทรัพย์, 

กระฎุมพี

คพฺโภ: คพฺภินี (อตถฺิ)
คพฺโภ ครรภ์, เด็กในท้อง   อตฺถิ มี
ศัพท์ฐ�น ปัจจัย
คพฺภ อี ตทัสสัตถิตัทธิต
คพฺภี
คพฺภี อินี ลง อินี ปัจ. อิต.
คพฺภฺ อินี ลบ อี
คพฺภินี
วิ. คพฺโภ อสฺส� อตฺถีติ คพฺภินี (เทวี) มีครรภ์

ชาลํ: ชาลี ชาลินี (อตฺถิ)
ช�ลำ (ต�)ข่�ย    อตฺถิ มี
ศัพท์ฐ�น ปัจจัย

ชาล อี ตทัสสัตถิตัทธิต
ชาลี
ชาลี อินี ลง อินี ปัจ. อิต.
ชาลฺ อินี ลบ อี
ชาลินี
วิ. ช�ลำ อสฺส� อตถฺีติ ชาลินี (ตณหฺ�) มีข่�ย

ภาโค: ภาคี ภาคินี (อตฺถิ)
ภ�โค ส่วน    อตฺถิ มี
ศัพท์ฐ�น ปัจจัย
ภาค อี ตทัสสัตถิตัทธิต
ภาคี
ภาคี อินี ลง อินี ปัจ. อิต.
ภาคฺ อินี ลบ อี
ภาคินี
วิ. ภ�โค อสฺส อตฺถีติ ภาคี มีส่วน
วิ. ภ�โค อสฺส� อตฺถตีิ ภาคินี (อิตฺถี) มีส่วน

โสโก: โสกี โสกินี (อตถฺิ)
โสโก คว�มเศร้�โศก   อตฺถิ มี
ศัพท์ฐ�น ปัจจัย

โสก อี ตทัสสัตถิตัทธิต
โสกี; โสกินี อินี ปัจ. อิต.
วิ. โสโก อสฺส อตฺถีติ โสกี มีคว�มโศก
:: โสกินี (ปช�)

หตฺโถ: หตถฺี หตฺถินี (อตฺถิ)
หตฺโถ มือ, งวง   อตฺถิ มี
ศัพท์ฐ�น ปัจจัย
หตฺถ อี ตทัสสัตถิตัทธิต
หตฺถี
หตฺถี อินี ลง อินี ปัจ. อิต.

หตฺถฺ อินี ลบ อี
หตฺถินี
วิ. หตฺโถ อสฺส อตฺถีติ หตฺถี มีมือ, มีงวง; 

ช้�ง(พล�ย)
วิ. หตฺโถ อสฺส� อตฺถีติ หตฺถินี มีมือ, มีงวง; 

ช้�งพัง, ช้�งตัวเมีย

ลชฺชา: ลชฺชี (อตถฺิ)
ลชฺช� คว�มละอ�ย   อตถฺิ มี
ศัพท์ฐ�น ปัจจัย
ลชฺชา อี ตทัสสัตถิตัทธิต
ลชฺชฺ อี ลบ อ�
ลชฺชี
วิ. ลชฺช� อสฺส อตฺถีติ ลชฺชี มีคว�มละอ�ย
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อลชฺชา: อลชฺชี (อตถฺิ)
อลชฺช� คว�มไม่ละอ�ย  อตฺถิ มี
(วิ. น ลชฺช� อลชฺชา คว�มไม่ละอ�ย นบุพ. กัม.)
ศัพท์ฐ�น ปัจจัย
อลชฺชา อี ตทสัสตัถิตัทธิต
อลชฺชฺ อี ลบ อ�
อลชฺชี
วิ. อลชฺช� อสฺส อตฺถีติ อลชฺชี มีคว�มไม่ละอ�ย
(วิ. นตฺถิ ตสฺส ลชฺช�ติ อลชฺชี ไม่มีคว�มละอ�ย

นบุพ. พหุพ.
วิ. น ลชฺชี อลชฺชี  ไม่ใช่ผู้มีคว�มละอ�ย 

นบุพ. กัม.)

ร
มธุ: มธุโร (อตถฺิ)
มธุ นำ้�ผ้ึง   อตฺถิ มี
ศัพท์ฐ�น ปัจจัย
มธุ ร ตทัสสัตถิตัทธิต แทน อตถฺิ
มธุโร
วิ. มธุ อสฺส อตฺถีติ มธุโร (ปูโว)

มีนำ้�ผ้ึง (มีรสหว�น, อร่อย)

มุขํ: มุขโร (อตถฺิ)
มุขำ ป�ก, หน้�   อตฺถิ มี
ศัพท์ฐ�น ปัจจัย
มุข ร ตทัสสัตถิตัทธิต
มุขโร
วิ. มุขำ อสฺส อตถฺีติ มุขโร มีป�ก, (ป�กกล้�)

รุจิ: รุจิรํ (อตถฺิ)
รุจิ คว�มง�ม   อตฺถิ มี
ศัพท์ฐ�น ปัจจัย
รุจิ ร ตทสัสตัถิตัทธิต
รุจิรํ
วิ. รุจิ อสฺส อตฺถีติ รจุิรํ (ปุปฺผำ) มีคว�มง�ม

วนฺตุ
ลงท้�ยศัพท์ที่เป็น อ อ� ก�รันต์

ปุ. แจกอย่าง ภควนฺตุ (คุณว�)
อิต. ลง อี ปัจ. แจกอย่าง น�รี (คุณวนฺตี คุณวตี)
นปุ. แจกอย่าง ภควนฺตุ เว้นบ�งวิภัตติ 
  (ป. เอก. คุณวำ คุณวนฺตำ พหุ. คุณวนฺต�นิ
  (ทุ. เอก. คุณวนฺตำ พหุ. คุณวนฺต�นิ)

คุโณ: คุณวา คุณวนฺตี คุณวตี (อตฺถิ)
คุโณ คุณ   อตฺถิ มี
ศัพท์ฐ�น ปัจจัย

คุณ วนฺตุ ตทสัสตัถิตัทธิต แทน อตฺถิ
คุณ วนฺตุ สิ ลง สิ ปฐม�.
คุณ ว อา แปลง นฺตุ กับ สิ เป็น อ�
คุณวา
วิ. คุโณ อสฺส อตฺถตีิ คุณวา (ปุริโส) มีคุณ
ศัพท์ฐ�น ปัจจัย

คุณ วนฺตุ อ ีสิ ลง อี ปัจ. อิต.  สิ ปฐม�.
คุณ วนฺตฺ อี สิ ลบ อุ  ลบ สิ
คุณวนฺตี
คุณ วต อี สิ แปลง นฺตุ เป็น ต   ลบ สิ
คุณวตี
วิ. คุโณ อสฺส� อตฺถีติ คุณวนฺตี คุณวตี (น�รี)

มีคุณ
ศัพท์ฐ�น ปัจจัย

คุณ วนฺตุ สิ ลง สิ ปฐม�.
คุณ วนฺต อํ แปลง อุ เปน็ อ  สิ เปน็ อำ
คุณวนฺตํ
คุณ ว อํ แปลง นฺตุ กับ สิ เป็น อำ
คุณวํ
วิ. คุโณ อสฺส อตฺถีติ คุณวนฺตํ คุณวํ (กุลำ) มีคุณ

พลํ: พลวา พลวตี พลวนฺตี (อตฺถิ)
พลำ กำ�ลัง    อตฺถิ มี
ศัพท์ฐ�น ปัจจัย

พล วนฺตุ ตทัสสัตถิตัทธิต
พลวา (พลวนฺตุ)
วิ. พลำ อสฺส อตฺถีติ พลวา (ปุริโส) มีกำ�ลัง
วิ. พลำ อสฺส� อตฺถตีิ พลวตี พลวนตฺี 

(ตณหฺ�/ชิฆจฺฉ�) มีกำ�ลัง
:: ยสวา มียศ

ธนํ: ธนวา (อตฺถิ)
ธนำ ทรัพย์  อตฺถิ มี
ศัพท์ฐ�น ปัจจัย
ธน วนฺตุ ตทัสสัตถิตัทธิต
ธนวา (ธนวนฺตุ)
วิ. ธนำ อสฺส อตฺถีติ ธนวา มีทรัพย์

ปญฺญา: ปญฺญวา (อตฺถิ)
ปญฺญ� ปัญญ�   อตฺถิ มี
ศัพท์ฐ�น ปัจจัย
ปญฺญา วนฺตุ ตทัสสัตถิตัทธิต
ปญฺญ วนฺตุ รัสสะ อ�
ปญฺญวา (ปญฺญวนฺตุ)
วิ. ปญฺญ� อสฺส อตฺถีติ ปญฺญวา มีปัญญ�

ปุญฺญํ: ปุญฺญวา (อตฺถิ)
ปุญฺญำ บญุ   อตฺถิ มี
ศัพท์ฐ�น ปัจจัย

ปุญฺญ วนฺตุ ตทัสสัตถิตัทธิต
ปุญฺญวา (ปุญฺญวนฺตุ)
วิ. ปุญฺญำ อสฺส อตฺถตีิ ปุญฺญวา มีบุญ

สีลํ: สีลวา (อตฺถิ)
สีลำ ศีล   อตฺถิ มี
ศัพท์ฐ�น ปัจจัย

สีล วนฺตุ ตทสัสตัถิตัทธิต
สีลวา (สีลวนฺตุ)
วิ. สีลำ อสฺส อตฺถีติ สีลวา มีศีล

อุฏฺฐานํ: อุฏฺฐานวา (อตฺถิ)
อุฏฺฐ�นำ ก�รลุกขึ้น   อตฺถิ มี
ศัพท์ฐ�น ปัจจัย

อุฏฺฐาน วนฺตุ ตทัสสัตถิตัทธิต
อุฏฺฐานวา (อุฏฺฐานวนฺตุ)
วิ. อุฏฺฐ�นำ อสฺส อตฺถีติ อุฏฺฐานวา 

มีก�รลุกขึ้น; ขยัน

ภคํ: ภควา (อตฺถิ)
ภคำ สิริ, บุญ, โชค   อตฺถิ มี
ศัพท์ฐ�น ปัจจัย

ภค วนฺตุ ตทสัสตัถิตัทธิต
ภควา (ภควนฺตุ)
วิ. ภคำ อสฺส อตฺถีติ ภควา มีสิริ, มีโชค
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ภาโค: ภาควา (อตถฺิ)
ภ�โค ส่วน    อตฺถิ มี
ศัพท์ฐ�น ปัจจัย
ภาค วนฺตุ ตทัสสัตถิตัทธิต
ภาควา (ภาควนฺตุ)
วิ. ภ�โค อสฺส อตฺถีติ ภาควา มีส่วน

วณฺโณ: วณฺณวา (อตถฺิ)
วณฺโณ ผิวพรรณ, สี   อตฺถิ มี
ศัพท์ฐ�น ปัจจัย
วณฺณ วนฺตุ ตทสัสตัถิตัทธิต
วณฺณวา (วณฺณวนฺตุ)
วิ. วณฺโณ อสฺส อตฺถตีิ วณณฺวา (ท�รโก) มี

ผิวพรรณ(ง�ม)
วิ. วณฺโณ อสฺส� อตฺถีติ วณฺณวตี วณฺณวนฺตี

(ท�ริก�) มีผิวพรรณ(ง�ม)
วิ. วณฺโณ อสฺส� อตฺถีติ วณฺณวนฺตํ (ปุปฺผำ) 

มีสี(สวย)

มนฺตุ
ลงท้�ยศัพท์ที่เปน็ อิ อุ ก�รันต์

นปุ. สติมํ  แจกอย่าง กุล
ปุ. แจกอย่าง ภควนฺตุ (สติม�)
อิต. ลง อี ปัจ. แจกอย่าง น�รี (สติมนฺตี สติมตี)
นปุ. แจกอย่าง ภควนฺตุ เว้นบ�งวิภัตติ 
  (ป. เอก. สติมำ สติมนฺตำ พหุ. สติมนฺต�นิ
  (ทุ. เอก. สติมนฺตำ พหุ. สติมนฺต�นิ)

อายุ: อายสมฺา (อตฺถิ)
อ�ยุ นปุ. อ�ยุ  อตฺถิ มี
ศัพท์ฐ�น ปัจจัย

อายุ มนฺตุ ตทัสสัตถิตัทธิต แทน อตถฺิ
อายสฺ มนฺตุ แปลง อุ เป็น อสฺ
อายสมฺา (อายสฺมนฺตุ)
วิ. อ�ยุ อสฺส อตฺถีติ อายสฺมา มีอ�ยุ

สติ: สติมา (อตฺถิ)
สติ สติ, คว�มระลึก  อตฺถิ มี
ศัพท์ฐ�น ปัจจัย
สติ มนฺตุ ตทัสสัตถิตัทธิต
สติมา (สติมนฺตุ)
วิ. สติ อสฺส อตฺถตีิ สติมา มีสติ

จกฺขุ: จกฺขุมา (อตฺถิ)
จกฺขุ จักษุ, นยัน์ต�   อตฺถิ มี
ศัพท์ฐ�น ปัจจัย
จกฺขุ มนฺตุ ตทัสสัตถิตัทธิต
จกฺขุมา (จกฺขุมนฺตุ)
วิ. จกฺขุ อสฺส อตฺถีติ จกฺขุมา มีจักษุ

ชุติ: ชุติมา (อตฺถิ)
ชุติ คว�ม(สว่�ง)โพลง, โชติช่วง  อตฺถิ มี
ศัพท์ฐ�น ปัจจัย
ชุติ มนฺตุ ตทัสสัตถิตัทธิต
ชุติมา (ชุติมนฺตุ)
วิ. ชุติ อสฺส อตฺถีติ ชุติมา มีคว�มโพลง

ธิติ: ธิติมา (อตฺถิ)
ธิติ ปัญญ�   อตฺถิ มี
ศัพท์ฐ�น ปัจจัย
ธติิ มนฺตุ ตทัสสัตถิตัทธิต
ธิติมา (ธิติมนฺตุ)
วิ. ธิติ อสฺส อตฺถีติ ธิติมา มปีัญญ�

อิมนฺตุ
ปุตฺโต: ปุตฺตมิา (อตฺถิ)
ปุตฺโต บุตร  อตฺถิ มี
ศัพท์ฐ�น ปัจจัย

ปุตฺต อิมนฺตุ ตทัสสัตถิตัทธิต
ปุตฺติมา (ปุตตฺิมนฺตุ)
วิ. ปุตฺโต อสฺส อตฺถีติ ปุตฺติมา มีบตุร

ปาปํ: ปาปิมา (อตฺถิ)
ป�ปํ บ�ป   อตฺถิ มี
ศัพท์ฐ�น ปัจจัย

ปาป อิมนฺตุ ตทัสสัตถิตัทธิต
ปาปิมา (ปาปิมนฺตุ)
วิ. ป�ปํ อสฺส อตฺถตีิ ปาปิมา (ม�โร) มีบ�ป

ณ
ปุ. แจกอย่าง ชน (สทฺโธ)
อิต. ลง อา ปัจ. แจกอย่าง กญฺญ� (สทฺธ�)
นปุ. แจกอย่าง กุล (สทฺธำ)

สทฺธา: สทฺโธ (อตฺถิ)
สทฺธ� ศรัทธ�   อตฺถิ มี
ศัพท์ฐ�น ปัจจัย
สทฺธา ณ ตทัสสัตถิตัทธิต แทน อตฺถิ
สทฺธา อ ลบ ณฺ
สทฺธฺ อ ลบ อ�
สทฺโธ; สทฺธา ลง อ� ปัจ. อิต.; สทฺธํ
วิ. สทฺธ� อสฺส อตฺถีติ สทฺโธ มีศรัทธ�
วิ. คนฺโธ อสฺส อตฺถีติ คนฺโธ มีกล่ินหอม, ของหอม, 

เครื่องหอม. (คนฺโธ กลิ่น, กลิ่นหอม)

มจฺเฉรํ: มจฺเฉโร (อตฺถิ)
มจฺฉรำ มจฺเฉรำ คว�มตระหนี่   อตฺถิ มี
ศัพท์ฐ�น ปัจจัย

มจฺเฉร ณ ตทัสสัตถิตัทธิต
มจฺเฉร อ ลบ ณฺ
มจฺเฉโร
วิ. มจฺเฉรำ อสฺส อตฺถีติ มจฺเฉโร มีคว�มตระหน่ี

ปญฺญา: ปญฺโญ (อตฺถิ)
ปญฺญ� ปัญญ�   อตฺถิ มี
ศัพท์ฐ�น ปัจจัย
ปญฺญา ณ ตทัสสัตถิตัทธิต
ปญฺญา อ ลบ ณฺ
ปญฺญฺ อ ลบ อ�
ปญฺโญ
วิ. ปญฺญ� อสฺส อตฺถีติ ปญฺโญ มีปัญญ�
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ตโป: ตาปโส (อตฺถิ)
ตโป คว�มเพียร(เผ�บ�ป), ตบะ  อตฺถิ มี
ศัพท์ฐ�น ปัจจัย
ตป ณ ตทสัสตัถิตัทธิต
ตาป ณ พฤทธิ์ อ เป็น อ�
ตาป อ ลบ ณฺ
ตาปสฺ อ ลง สฺ อ�คม
ตาปโส
ตาปส อ/ีอินี ลง อี อินี ปจั. อิต.
ตาปสี ตาปสินี
วิ. ตโป อสฺส อตฺถีติ ตาปโส มีตบะ, ด�บส
วิ. ตโป อสฺส� อตฺถตีิ ตาปสี ตาปสินี 

มีตบะ, ต�ปสินี

ปกตติัทธิต
แทน ปกต ทำ�แล้ว, สำ�เร็จแล้ว วิการ เป็นวิก�ร

นิพฺพตฺต เกิด

มย
สุวณฺณํ: สวุณฺณมยํ โสวณฺณมยํ 
(ปกต/วิการ)
สุวณฺณำ ทอง  ปกต ทำ�, สำ�เร็จ / วิก�ร เป็นวิก�ร
ศัพท์ฐ�น ปัจจัย
สุวณฺณ มย ปกติตัทธิต แทน ปกต วิการ
สุวณฺณมยํ  (–มโย-ยา-ยํ)
โสวณฺณ มย แปลง อุ เป็น โอ

โสวณฺณมยํ๑
วิ. สุวณฺเณน ปกตำ สุวณฺณมยํ โสวณฺณมยํ 

(ภ�ชนำ) (อันเข�) ทำ�แล้วด้วยทอง, 
อันสำ�เร็จแล้วด้วยทอง

วิ. สุวณฺณสฺส วิก�โร๒ สุวณฺณมยํ โสวณฺณมยํ 
(ภ�ชนำ) อันเป็นวิก�รแห่งทอง

วิ. สุวณฺณสฺส วิก�โร สุวณฺณมโย (รโถ) อันเปน็
วิก�รแห่งทอง

๑ สวุณฺณมยํ (ภาชนํ)  ปกติตัท. 
สวุณฺณมยภาชนํ  วิ. บุพ. กัม.
สวุณฺณ(กต)ภาชนํ  มัชเฌโลป. ตติย�ตัป.

๒ วิกาโร เปน็ ปุงลิงค์ แปลเป็นวิกติกัตตา 
ไม่เปลีย่นลิงค์ตาม ภ�ชนำ

มตฺตกิา: มตฺติกามยํ (ปกต/วิการ)
มตฺติก� ดิน  ปกต ทำ�, สำ�เร็จ / วิก�ร เป็นวิก�ร
ศัพท์ฐ�น ปัจจัย
มตตฺิกา มย ปกติตัทธิต
มตฺตกิามยํ
วิ. มตฺติก�ย ปกตำ มตฺตกิามยํ (ภ�ชนำ) 

(อันเข�) ทำ�แล้วด้วยดิน, อันสำ�เร็จแล้วด้วยดิน
วิ. มตฺติก�ย วิก�โร มตฺตกิามยํ (ภ�ชนำ) 

อันเป็นวิก�รแห่งดิน

อโย: อโยมยํ (ปกต/วิการ)
อโย เหล็ก  ปกต ทำ�, สำ�เร็จ / วิก�ร เป็นวิก�ร
ศัพท์ฐ�น ปัจจัย
อย มย ปกติตัทธิต
อโยมย แปลง อ เป็น โอ 

(เพร�ะ อย เป็นมโนคณศัพท์)
อโยมยํ
วิ. อยส� ปกตำ อโยมยํ (ภ�ชนำ) 

(อันเข�) ทำ�แล้วด้วยเหล็ก, สำ�เร็จแล้ว~
วิ. อยโส วิก�โร อโยมยํ (ภ�ชนำ) 

อันเป็นวิก�รแห่งเหล็ก

ทารุ: ทารุมยํ (ปกต/วิการ)
ท�รุ นปุ. ไม้ ปกต ทำ�, สำ�เร็จ / วิก�ร เป็นวิก�ร
ศัพท์ฐ�น ปัจจัย
ทารุ มย ปกติตัทธิต
ทารุมยํ
วิ. ท�รุน� ปกตำ ทารุมยํ (วตฺถุ) 

อันบุคคลทำ�แล้วด้วยไม้, สำ�เร็จแล้ว~
วิ. ท�รุสฺส วิก�โร ทารุมยํ (ภ�ชนำ) 

อันเป็นวิก�รแห่งไม้
วิ. ป�ส�เณน ปกตำ ปาสาณมยํ (วชิรำ) 

(เพชร) (อันเข�) ทำ�แลว้ด้วยแผ่นหิน, 
สำ�เร็จแล้ว~ 

วิ. ป�ส�ณสสฺ วิก�โร ปาสาณมยํ (วชิรำ) 
อันเป็นวิก�รแห่งแผน่หนิ

วิ. จนฺทเนน ปกโต จนฺทนมโย (อปสฺสโย) 
(พนักพิง) (อันเข�) ทำ�แลว้ด้วยไม้จันทน์, 
สำ�เร็จแล้ว~ 

วิ. จนฺทนสสฺ วิก�โร จนฺทนมโย (อปสฺสโย) 
(พนักพิง) อันเปน็วิก�รแห่งไมจ้ันทน์

โค: โคมยํ (ปกต/นิพฺพตฺต)
โค วัว   ปกต ทำ� / นพิฺพตตฺ เกิด
ศัพท์ฐ�น ปัจจัย
โค มย ปกติตัทธิต แทน ปกต นิพฺพตตฺ
โคมยํ
วิ. ค�เวน ปกตำ โคมยํ (กรีสำ) อันวัวทำ�แล้ว
วิ. ค�ว� นพิฺพตตฺำ โคมยํ (กรีสำ) อันเกิดแล้ว

จ�กวัว

อิทฺธิ: อิทฺธิมยํ (ปกต)
อิทฺธิ ฤทธ์ิ  ปกต ทำ�, สำ�เร็จ  / นิพฺพตฺต เกิด
ศัพท์ฐ�น ปัจจัย
อิทฺธิ มย ปกติตัทธิต แทน ปกต นิพฺพตตฺ
อิทฺธิมยํ
วิ. อิทฺธิย� ปกตำ อิทฺธิมยํ (ปตฺตจีวรำ/รูปํ) 

อันสำ�เร็จแล้วด้วยฤทธิ์
วิ. อิทฺธิย� นิพฺพตฺตำ อิทฺธิมยํ (ปตฺตจีวรำ/รูปํ) 

อันเกิดแล้วด้วยฤทธิ์
* ไม่แปลว่� อันเป็นวิก�รแห่งฤทธิ์
วิ. กิเลเสหิ ปกตำ กิเลสมยํ (พนฺธนำ) 

(เครื่องผูก) อันสำ�เร็จแล้วด้วยกิเลส

ทานํ: ทานมยํ (ปกต)
ท�นำ ก�รให้   ปกต ทำ�, สำ�เร็จ
ศัพท์ฐ�น ปัจจัย

ทาน มย ปกติตัทธิต แทน ปกต นิพฺพตตฺ
ทานมยํ
วิ. ท�เนน ปกตำ ทานมยํ (ปุญฺญำ/ปุญฺญกิริย�-

วตฺถุ) อันสำ�เร็จแล้วด้วยท�น
วิ. สีเลน ปกตำ สลีมยํ (ปุญฺญำ) ~ดว้ยศีล
วิ. ภ�วน�ย ปกตำ ภาวนามยํ (ปุญฺญำ) 

~ด้วยภ�วน�
วิ. ภ�วน�ย ปกต� ภาวนามยา (ปญฺญ�) 

~ด้วยภ�วน�
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มโน: มโนมโย (ปกต/นิปฺผนฺน)
มโน มนำ ใจ  ปกต สำ�เร็จ / นิปฺผนฺน สำ�เร็จ
ศัพท์ฐ�น ปัจจัย
มน มย ปกติตัทธิต
มโนมย แปลง อ เป็น โอ 

(เพร�ะเปน็มโนคณศัพท์)
มโนมโย
วิ. มนส� ปกโต มโนมโย (ธมฺโม) 

อันสำ�เร็จแล้วด้วยใจ, มโนมยั
วิ. มนส� ปกต� มโนมยา (ธมฺม�) 

อันสำ�เร็จแล้วด้วยใจ, มโนมยั
วิ. มนโส นิปฺผนฺโน มโนมโย (ธมฺโม) 

อันสำ�เร็จแล้วเพร�ะใจ, มโนมัย
* ไม่แปลว่� อันเป็นวิก�รแห่งใจ

สังขยาตัทธิต
แทน ปริมาณ ประม�ณ, ปริม�ณ 

ก
ลงท้�ยปกตสิังขย� ตั้งแต่ ทวฺิ ๑

ทฺวิ: ทฺวกิํ ทุกํ (ปรมิาณ)
ทฺวิ สอง   ปริม�ณำ ประม�ณ ปริม�ณ
ศัพท์ฐ�น ปัจจัย
ทฺวิ ก สังขย�ตัทธิต แทน ปริมาณ
ทฺวิกํ
ทุ ก แปลง ทวฺิ เป็น ทุ

ทุกํ
วิ. เทฺว ปริม�ณ�นิ อสฺส�ติ ทฺวิกํ ทุกํ (วตฺถุ) 

มีประม�ณ ๒๘

ติ: ตกิํ (ปริมาณ)
ติ ส�ม   ปริม�ณำ ประม�ณ ปริม�ณ
ศัพท์ฐ�น ปัจจัย

ติ ก สังขย�ตัทธิต
ติกํ
วิ. ตีณิ ปริม�ณ�นิ อสฺส�ติ ติกํ (วตฺถุ) 

มีประม�ณ ๓
:: จตกฺุกํ ปญฺจกํ ฉกฺกํ สตตฺกํ อฏฺฐกํ นวกํ 

ทสกํ

๑ ดูเหมือนเป็นวิธีการลงปัจจัยเพ่ือแปลง
สังขยาให้มาอยู่ในรูปของคุณนามทัว่ไป และ
ใช้บอกจํานวนได้  แต่เปน็ อ อา การันต์ แล้ว
แจกตามลิงค์อย่าง ชน กญฺญ� กุล 

ตฺตก
ต: ตตฺตกํ (ปรมิาณ)
ตำ นั้น   ปริม�ณำ ประม�ณ ปริม�ณ
ศัพท์ฐ�น ปัจจัย

ต ตตฺก สังขย�ตัทธิต แทน ปริมาณ
ตตฺตกํ
วิ. ตำ ปริม�ณำ อสฺส�ติ ตตฺตกํ (วตฺถุ) 

มีประม�ณเท่�นั้น
:: ยตฺตกํ ~เท่�ใด  กิตตฺกํ ~เท่�ไร

เอต: เอตตฺตกํ (ปริมาณ)
เอต นั่น  ปริม�ณำ ประม�ณ ปริม�ณ
ศัพท์ฐ�น ปัจจัย
เอต ตตฺก สังขย�ตัทธิต
เอตตฺตกํ
วิ. เอตำ ปริม�ณำ อสฺส�ติ เอตตฺตกํ (วตฺถุ) 

มีประม�ณเท่�นี้
(เอตำ ในวิเคร�ะห์นี้ บ�งที่ ว่�ม�จ�ก อิม   
แปลง อิม เป็น เอต)

อาวตก
ต: ตาวตกํ (ปรมิาณ)
ต นั้น   ปริม�ณำ ประม�ณ ปริม�ณ
ศัพท์ฐ�น ปัจจัย

ต อาวตก สังขย�ตัทธิต แทน ปริมาณ
ตาวตกํ
วิ. ตำ ปริม�ณำ อสฺส�ติ ตาวฺตกํ (วตฺถุ) 

มีประม�ณเพียงนั้น

ปูรณตัทธิต
ตยิ ถ ฐ ม อี   แทน ปูรณ เป็นท่ีเต็ม

ลงท้�ยปกติสังขย� เพ่ือทำ�ให้เป็นปูรณสังขย�
ดูชีท “แบบสังขย�” ประกอบด้วย   

ติย
ลงท้�ยเฉพ�ะ ทฺวิ ติ

ทฺวิ: ทุติโย (ปูรณ)
ทฺวิ สอง   ปูรณ เป็นท่ีเต็ม
ศัพท์ฐ�น ปัจจัย
ทฺวิ ติย ปูรณตัทธิต แทน ปรูณ
ทุ ติย แปลง ทวฺิ เป็น ทุ
ทุติโย; ทุติยา ลง อ� ปัจ. อิต.; ทุติยํ
วิ. ทฺวินฺนำ ปูรโณ ทุติโย (ชโน) ท่ี ๒  

ชน เป็นท่ีเต็ม แห่งชน ท. ๒ ช่ือว่� ทุติยะ
(เป็นท่ีเต็ม ๒, ท่ี ๒)

วิ. ทฺวินฺนำ ปูรณี ทุติยา (น�รี) ท่ี ๒  
น�รี เป็นท่ีเต็ม แห่งน�รี ท. ๒ ช่ือว่� ทุติย� 
(เป็นท่ีเต็ม ๒, ท่ี ๒)

วิ. ทฺวินฺนำ ปูรณำ ทุติยํ (วตฺถุ) ท่ี ๒  
วัตถุ เป็นท่ีเต็ม แห่งวัตถุ ท. ๒ ช่ือว่� ทุติยะ
(เป็นท่ีเต็ม ๒, ท่ี ๒)

ติ: ตติโย (ปูรณ)
ติ ส�ม   ปูรณ เป็นท่ีเต็ม
ศัพท์ฐ�น ปัจจัย

ติ ติย ปูรณตัทธิต
ต ติย แปลง อิ เป็น อ
ตติโย; ตติยา ลง อ� ปัจ. อิต.; ตติยํ
วิ. ติณฺณำ ปูรโณ ตติโย ท่ี ๓

ถ
ลงท้�ยเฉพ�ะ จตุ

จตุ: จตุตฺโถ (ปูรณ)
จตุ ส่ี   ปูรณ เป็นท่ีเต็ม
ศัพท์ฐ�น ปัจจัย

จตุ ถ ปูรณตัทธิต แทน ปรูณ
จตุ ตฺถ ซ้อน ตฺ
จตุตฺโถ; จตุตฺถี ลง อี ปัจ. อิต. 
จตุตฺถา ลง อ� ปัจ. อิต.; จตุตถฺํ
วิ. จตุนฺนำ ปูรโณ จตุตฺโถ ท่ี ๔

๒๙
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ฐ
ลงท้�ยเฉพ�ะ ฉ

ฉ: ฉฏฺโฐ ฉฏฺฐโม (ปูรณ)
ฉ หก   ปูรณ เป็นท่ีเต็ม
ศัพท์ฐ�น ปัจจัย
ฉ ฐ ปูรณตัทธิต แทน ปรูณ
ฉ ฏฺฐ ซ้อน ฏฺ
ฉฏฺโฐ; ฉฏฐฺี ลง อี ปจั. อิต. 
ฉฏฺฐา ลง อ� ปัจ. อิต.; ฉฏฐฺํ
ฉ ฏฺฐม ลง มฺ อ�คม
ฉฏฺฐโม; ฉฏฐฺมี ลง อี ปัจ. อิต.; 
ฉฏฺฐมา ลง อ� ปัจ. อิต.; ฉฏฺฐมํ
วิ. ฉนฺนำ ปูรโณ ฉฏฺโฐ ท่ี ๖
วิ. ฉฏฺโฐ เอว ฉฏฺฐโม ท่ี ๖

ม
ลงท้�ยปกติสังขย�ได้ท่ัวไป 

ยกเว้น ทฺวิ ติ จตุ ฉ

ปญฺจ: ปญฺจโม (ปูรณ)
ปญฺจ ห้�   ปูรณ เป็นท่ีเต็ม
ศัพท์ฐ�น ปัจจัย
ปญฺจ ม ปูรณตัทธิต แทน ปรูณ
ปญฺจโม; ปญฺจมี ลง อี ปจั. อิต. 
ปญฺจมา ลง อ� ปัจ. อิต.; ปญฺจมํ
วิ. ปญฺจนฺนำ ปูรโณ ปญฺจโม ท่ี ๕
:: ปฐโม ที่ ๑

สตฺต: สตฺตโม (ปูรณ)
สตฺต เจ็ด   ปูรณ เป็นท่ีเต็ม
ศัพท์ฐ�น ปัจจัย
สตตฺ ม ปูรณตัทธิต
สตฺตโม; สตฺตมี ลง อี ปจั. อิต. 
สตฺตมา ลง อ� ปัจ. อิต.; สตฺตมํ
วิ. สตฺตนฺนำ ปูรโณ สตตฺโม ท่ี ๗

เอกาทส: เอกาทสมี (ปูรณ)
เอก�ทส สิบเอ็ด   ปูรณ เป็นท่ีเต็ม
ศัพท์ฐ�น ปัจจัย

เอกาทส ม ปูรณตัทธิต แทน ปรูณ
เอกาทสโม; เอกาทสมี ลง อี ปจั. อิต.; 
เอกาทสมํ
วิ. เอก�ทสนฺนำ ปูรโณ เอกาทสโม ท่ี ๑๑

อี
เอกาทส: เอกาทสี เอกาทสึ (ปูรณ)
เอก�ทส สิบเอ็ด   ปูรณ เป็นท่ีเต็ม
ศัพท์ฐ�น ปัจจัย
เอกาทส อี ปูรณตัทธิต แทน ปรูณ
เอกาทสี
เอกาทส อี ํ ลงนิคคหิตอ�คม
เอกาทส อ ิํ รัสสะ อี เป็น อิ

เอกาทสึ
วิ. เอก�ทสนฺนำ ปูรณี เอกาทสี-สึ (ติถิ) ท่ี ๑๑
วิ. ปญจฺทสนฺนำ ปรูณี ปญฺจทสี-สึ (ติถิ) ที่ ๑๕

จตุทฺทส: จาตุทฺทสี จาตุทฺทสึ (ปูรณ)
จตุทฺทส สิบส่ี   ปูรณ เป็นท่ีเต็ม
ศัพท์ฐ�น ปัจจัย

จตทฺุทส อี ปูรณตัทธิต แทน ปรูณ
จาตุทฺทส อี ทีฆะ อ เป็น อ�
จาตุทฺทสี
จาตุทฺทส อี ํ ลงนิคคหิตอ�คม
จาตุทฺทส อ ิํ รัสสะ อี เป็น อิ

จาตุทฺทสึ
วิ. จตุทฺทสนฺนำ ปูรณี จาตุทฺทสี-สึ (ติถิ) ท่ี ๑๔

ทฺวาทส: ทฺวาทสี (ปูรณ)
ทฺว�ทส สิบสอง   ปูรณ เป็นท่ีเต็ม
ศัพท์ฐ�น ปัจจัย
ทฺวาทส อี ปูรณตัทธิต
ทฺวาทสี
วิ. ทฺว�ทสนฺนำ ปูรณี ทฺวาทสี ท่ี ๑๒

ปูรณสังขยา กับ อฑฺฒ ศัพท์
ปูรณสังขย� เมื่อนำ�ม�ต่อ (สม�ส) 
กับ อฑฺฒำ ศพัท์ (กึ่ง, คร่ึง) แล้ว  
ใช้ร่วมกับน�มน�ม/สังขย�น�มน�ม เช่น 
ชน ม�ส สต สหสฺส … เพ่ือนับจํานวนได้  
(ดูก�รใช้ในเร่ือง ‘สังขย�’)

วิ. อฑฺเฒน ทุติโย ทิวฑฺโฒ ทิยฑฺโฒ 
ท่ี ๒ ดว้ยท้ังกึ่ง  (จำ�นวน ๑ กับคร่ึง)

แปลง ทุติย กับ อฑฺฒ เป็น ทิวฑฺโฒ ทิยฑฺโฒ
(กลับ อฑฺฒ ไว้หลัง)

วิ. อฑฺเฒน ตติโย อฑฺฒติโย อฑฺฒเตยฺโย 
ท่ี ๓ ดว้ยท้ังกึ่ง  (จำ�นวน ๒ กับคร่ึง)

แปลง ตติย กับ อฑฺฒ เป็น อฑฺฒติโย อฑฺฒเตยฺโย
วิ. อฑฺเฒน จตุตฺโถ อฑฺฒุฑฺโฒ 

ท่ี ๔ ดว้ยท้ังกึ่ง  (จำ�นวน ๓ กับคร่ึง)
แปลง จตุตฺถ กับ อฑฺฒ เป็น อฑฺฒุฑฺโฒ
วิ. อฑฺเฒน ปญฺจโม อฑฺฒปญฺจโม 

ท่ี ๕ ด้วยท้ังกึ่ง  (จำ�นวน ๔ กบัคร่ึง)
วิ. อฑฺเฒน ฉฏฺฐโม อฑฺฒฉฏฺฐโม 

ท่ี ๖ ด้วยท้ังกึ่ง  (จำ�นวน ๕ กบัคร่ึง)
:: อฑฺฒสตตฺโม อฑฺฒอฏฺฐโม อฑฺฒนวโม 

อฑฺฒทสโม

วิภาคตัทธิต
ธา โส  แทน วภิาค 

(ลงท้�ยปกติสังขย� แปลว่�) โดยส่วน, 
(ท้�ยศัพท์อ่ืนๆ แปลว่�) โดยก�รจำ�แนก

ธา
เอก: เอกธา (วิภาค)
เอก หนึ่ง   วภิ�ค ส่วน, ก�รจำ�แนก
ศัพท์ฐ�น ปัจจัย
เอก ธา วิภ�คตัทธติ แทน วิภาค
เอกธา
วิ. เอเกน วิภ�เคน เอกธา โดยส่วนเดียว
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ทฺวิ: ทฺวิธา (วิภาค)
ทฺวิ สอง   วภิ�ค ส่วน, ก�รจำ�แนก
ศัพท์ฐ�น ปัจจัย
ทฺวิ ธา วิภ�คตัทธติ
ทฺวิธา
เทวฺ/ทฺเว ธา แปลง อิ เป็น เอ
เทฺวธา
ทฺุ ธา แปลง ทวฺิ เป็น ทุ
ทุธา
วิ. ทฺวีหิ วิภ�เคหิ ทฺวิธา เทฺวธา ทุธา 

โดยส่วน ๒
:: ตธิา จตธุา สตตฺธา กติธา พหธุา

โส
ปทํ: ปทโส (วิภาค)
ปทำ บท   วิภ�ค ส่วน, ก�รจำ�แนก
ศัพท์ฐ�น ปัจจัย
ปท โส วิภ�คตัทธติ แทน วิภาค
ปทโส
วิ. ปเทน วภิ�เคน ปทโส โดยก�รจำ�แนก

โดยบท

สุตฺตํ: สุตฺตโส (วิภาค)
สุตฺตำ สูตร   วิภ�ค ส่วน, ก�รจำ�แนก
ศัพท์ฐ�น ปัจจัย
สุตตฺ โส วิภ�คตัทธติ
สุตฺตโส
วิ. สุตฺเตน วภิ�เคน สตฺุตโส 

โดยก�รจำ�แนกโดยสูตร
:: อตฺถโส ~เนื้อคว�ม, พหุโส ~ม�ก, 

อุปายโส ~อุบ�ย/วิธี, 
พยญฺชนโส ~พยัญชนะ, 
โยนิโส ~เหตุเป็นที่เกิด/แยบค�ย, 
สพพฺโส ~ประก�รทั้งปวง

อนฺติม: อนฺตมโส (ปริจฺเฉโท)
อนฺติม อันมีในท่ีสุด  ปริจฺเฉโท ก�รกำ�หนด
(วิ. อนฺเต ภโว อนตฺิโม (ปริจฺเฉโท) มีในที่สุด)
ศัพท์ฐ�น ปัจจัย

อนฺติม โส วิภ�คตัทธติ
อนฺตม โส เอ� อิ เปน็ อ
อนฺตมโส
วิ. อนฺติเมน ปริจฺเฉเทน อนตฺมโส 

โดยก�รกำ�หนดอันมีในท่ีสุด

ภาวตัทธติ
ตตฺ ณฺย ตตฺน  ตา ณ กณฺ

แทน ภาว คว�มเป็น
(เฉพ�ะ ต� เป็น อิต.  นอกนั้นเปน็ นปุ.)

ตฺต
จนฺโท: จนฺทตฺตํ (ภาว)
จนฺโท พระจันทร์  ภ�โว คว�มเป็น
ศัพท์ฐ�น ปัจจัย
จนฺท ตตฺ ภ�วตัทธติ แทน ภาว
จนฺทตฺตํ
วิ. จนฺทสฺส ภ�โว จนฺทตฺตํ คว�มเป็นแห่ง

พระจันทร์
:: เอ กตฺตํ คว�มเป็นแห่งบุคคลผู้เดียว, 

~ผู้มีอ�รมณ์อันเดียว, คว�มโดดเดี่ยว

มนุสฺโส: มนุสสฺตฺตํ (ภาว)
มนุสฺโส มนุษย์  ภ�โว คว�มเป็น
ศัพท์ฐ�น ปัจจัย

มนุสฺส ตตฺ ภ�วตัทธติ
มนุสฺสตฺตํ
วิ. มนุสฺสสฺส ภ�โว มนุสฺสตตฺํ 

คว�มเป็นแห่งมนุษย์

ทณฺฑี: ทณฺฑิตตฺํ (ภาว)
ทณฺฑี ผู้มีไม้เท้�, คนแก่   ภ�โว คว�มเป็น
ศัพท์ฐ�น ปัจจัย

ทณฺฑี ตตฺ ภ�วตัทธติ
ทณฺฑิ ตตฺ รัสสะ อี เป็น อิ
ทณฺฑิตฺตํ
วิ. ทณฺฑิโน ภ�โว ทณฺฑติฺตํ 

คว�มเป็นแห่งคนมีไม้เท้�, ~คนแก่

ปาจโก: ปาจกตฺตํ (ภาว)
ป�จโก ผู้หุง, พ่อครัว  ภ�โว คว�มเป็น
ศัพท์ฐ�น ปัจจัย
ปาจก ตตฺ ภ�วตัทธติ
ปาจกตฺตํ
วิ. ป�จกสฺส ภ�โว ปาจกตตฺํ 

คว�มเป็นแห่งคนหุง, คว�มเป็นพ่อครัว
ดู ก�รแปลภ�วศัพท์  /  ภ�วตัทธิต กับคุณน�ม  

นีลํ: นีลตฺตํ (ภาว)
นีลำ ของเขียว  ภ�โว คว�มเป็น
ศัพท์ฐ�น ปัจจัย
นีล ตตฺ ภ�วตัทธติ
นีลตฺตํ
วิ. นีลสฺส ภ�โว นีลตฺตํ คว�มเป็นแห่งของเขียว
วิ. ก�ฬสฺส ภ�โว กาฬตตฺํ คว�มเป็นแห่งของดำ�

วสี: วสิตตฺํ (ภาว)
วสี ผู้มีอำ�น�จ  ภ�โว คว�มเป็น
(วิ. วโส อสฺส อตฺถีติ วสี ผู้มีอำ�น�จ)
ศัพท์ฐ�น ปัจจัย

วสี ตตฺ ภ�วตัทธติ
วสิ ตตฺ รัสสะ อี
วสิตตฺํ
วิ. วสิโน ภ�โว วสิตฺตํ คว�มเป็นแห่งคนมี

อำ�น�จ

อรหา: อรหตฺตํ (ภาว)
อรห� พระอรหันต์  ภ�โว คว�มเป็น
ศัพท์ฐ�น ปัจจัย

อรหนฺต ตตฺ ภ�วตัทธติ
อรหนฺต ตตฺ ลบ นฺต
อรหตฺตํ
วิ. อรหโต ภ�โว อรหตฺตํ คว�มเป็นแห่งพระ

อรหันต์, พระอรหัต

อญฺญถา: อญฺญถตฺตํ (ภาว)
อญฺญถ� โดยประก�รอ่ืน  ภ�โว คว�มเป็น
(วิ. อญฺเญน ปก�เรน อญฺญถา โดยประก�รอ่ืน
ถ� ปัจ. อัพยยตัท.)

ศัพท์ฐ�น ปัจจัย

อญฺญถา ตตฺ ภ�วตัทธติ
อญฺญถ ตตฺ รัสสะ อ�
อญฺญถตตฺํ
วิ. อญฺญถ� ภ�โว อญฺญถตตฺํ คว�มเป็นโดย

ประก�รอ่ืน
วิ. เอกสสฺ ภ�โว เอกตตฺํ คว�มเป็นแห่งบุคคลผู้

เดียว, คว�มโดดเดี่ยว; คว�มเป็นหนึ่ง, คว�ม
เป็นผู้มีอ�รมณ์อันเดียว, คว�มที่…เปน็อัน
เดียวกัน 
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ณฺย
มีอำ�น�จให้พฤทธิ์ได้ (เพร�ะ ณฺ อนุพันธ์)

ลบ ณฺ อนุพันธ์แลว้ ให้ลบสระที่สุดศัพท์ดว้ย

ปณฺฑิโต: ปณฺฑิจฺจํ (ภาว)
ปณฺฑิโต บัณฑิต, ผู้ฉล�ด  ภ�โว คว�มเป็น
ศัพท์ฐ�น ปัจจัย
ปณฺฑิต ณฺย ภ�วตัทธติ แทน ภาว
ปณฺฑิต ณฺย ลบ ณฺ
ปณฺฑิตฺ   ย ลบสระที่สดุศัพท์
ปณฺฑิจฺจ แปลง ย กับ ตฺ เป็น จฺจ
ปณฺฑิจฺจํ
วิ. ปณฺฑติสฺส ภ�โว ปณฺฑจิฺจํ  คว�มเป็น

แห่งบัณฑิต, ~คนฉล�ด, คว�มฉล�ด

ปุโรหิโต: โปโรหิจฺจํ (ภาว)
ปุโรหิโต ปโุรหิต  ภ�โว คว�มเป็น
ศัพท์ฐ�น ปัจจัย
ปุโรหิต ณฺย ภ�วตัทธติ แทน ภาว
โปโรหิต ณฺย พฤทธิ์ อุ เปน็ โอ
โปโรหิต ณฺย ลบ ณฺ
โปโรหิตฺ   ย ลบสระที่สดุศัพท์
โปโรหิจฺจ แปลง ย กับ ตฺ เป็น จฺจ
โปโรหิจฺจํ
วิ. ปุโรหติสฺส ภ�โว โปโรหิจฺจํ คว�มเป็น

แห่งปุโรหิต

กุสโล: โกสลฺลํ (ภาว)
กุสโล ผู้ฉล�ด  ภ�โว คว�มเป็น
ศัพท์ฐ�น ปัจจัย

กุสล ณฺย ภ�วตัทธติ
โกสล ณฺย พฤทธิ์ อุ เปน็ โอ
โกสล ณฺย ลบ ณฺ
โกสลฺ   ย ลบสระที่สดุศัพท์
โกสลลฺ แปลง ย กับ ลฺ เป็น ลฺล
โกสลฺลํ
วิ. กุสลสฺส ภ�โว โกสลฺลํ คว�มเป็นแห่งคน

ฉล�ด, คว�มฉล�ด

พฺราหฺมโณ: พฺราหฺมญฺญํ (ภาว)
พฺร�หฺมโณ พร�หมณ์   ภ�โว คว�มเป็น
ศัพท์ฐ�น ปัจจัย

พรฺาหฺมณ ณฺย ภ�วตัทธติ
พรฺาหฺมณ ณฺย ลบ ณฺ
พรฺาหฺมณฺ   ย ลบสระที่สดุศัพท์
พรฺาหฺมญฺญ แปลง ย กับ ณฺ เป็น ญฺญ
พฺราหฺมญฺญํ
วิ. พฺร�หฺมณสฺส ภ�โว พฺราหฺมญฺญํ 

คว�มเป็นแห่งพร�หมณ์

สมโณ: สามญฺญํ (ภาว)
สมโณ ผู้สงบ, สมณะ  ภ�โว คว�มเป็น
ศัพท์ฐ�น ปัจจัย
สมณ ณฺย ภ�วตัทธติ
สามณ ณฺย พฤทธิ์ อ เปน็ อ�
สามณ ณฺย ลบ ณฺ
สามณฺ   ย ลบสระที่สดุศัพท์
สามญฺญ แปลง ย กับ ณฺ เป็น ญฺญ
สามญฺญํ
วิ. สมณสฺส ภ�โว สามญฺญํ คว�มเป็นแห่ง

สมณะ๙

สมานํ: สามญฺญํ (ภาว)
สม�นำ ของเสมอกัน   ภ�โว คว�มเป็น
ศัพท์ฐ�น ปัจจัย
สมาน ณฺย ภ�วตัทธติ
สามาน ณฺย พฤทธิ์ อ เปน็ อ�
สามาน ณฺย ลบ ณฺ
สามานฺ   ย ลบสระที่สดุศัพท์
สามาญฺญ แปลง ย กับ ณฺ เป็น ญฺญ
สามญฺญ รัสสะ อ� เป็น อ
สามญฺญํ
วิ. สม�น�นำ ภ�โว สามญฺญํ คว�มเป็นแห่ง

ของเสมอกัน, ส�มัญ (ธรรมด�, พ้ืนๆ)

สุหโท: โสหชฺชํ (ภาว)
สุหโท ผู้มีใจดี, เพื่อน   ภ�โว คว�มเป็น
ศัพท์ฐ�น ปัจจัย

สุหท ณฺย ภ�วตัทธติ
โสหท ณฺย พฤทธิ์ อุ เปน็ โอ
โสหท ณฺย ลบ ณฺ
โสหทฺ   ย ลบสระที่สดุศัพท์
โสหชฺช แปลง ย กับ ทฺ เปน็ ชฺช
โสหชฺชํ
วิ. สุหทสฺส ภ�โว โสหชฺชํ 

คว�มเป็นแห่งคนมีใจดี, ~แห่งเพื่อน

ทายาโท: ทายชฺชํ (ภาว)
ท�ย�โท ผู้รับมรดก  ภ�โว คว�มเป็น
ศัพท์ฐ�น ปัจจัย

ทายาท ณฺย ภ�วตัทธติ
ทายาท ณฺย ลบ ณฺ
ทายาทฺ   ย ลบสระที่สดุศัพท์
ทายาชฺช แปลง ย กับ ทฺ เปน็ ชฺช
ทายชชฺ รัสสะ อ� เป็น อ
ทายชฺชํ
วิ. ท�ย�ทสฺส ภ�โว ทายชฺชํ

คว�มเป็นแห่งบุคคลผู้รับมรดก

ปุริโส: โปริสฺสํ (ภาว)
ปุริโส บุรุษ   ภ�โว คว�มเป็น
ศัพท์ฐ�น ปัจจัย

ปุริส ณฺย ภ�วตัทธติ
โปริส ณฺย พฤทธิ์ อุ เปน็ โอ
โปริส ณฺย ลบ ณฺ
โปริสฺ   ย ลบสระที่สดุศัพท์
โปริสฺส แปลง ย กับ สฺ เป็น สฺส
โปริสฺสํ
วิ. ปุริสสฺส ภ�โว โปริสฺสํ คว�มเป็นแห่งบุรุษ
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นิปโก: เนปกฺกํ (ภาว)
นิปโก ผู้มีปัญญ�รักษ�ตน  ภ�โว คว�มเป็น
ศัพท์ฐ�น ปัจจัย
นิปก ณฺย ภ�วตัทธติ
เนปก ณฺย พฤทธิ์ อิ เปน็ เอ
เนปก ณฺย ลบ ณฺ
เนปกฺ   ย ลบสระที่สดุศัพท์
เนปกกฺ แปลง ย กับ กฺ เปน็ กฺก
เนปกฺกํ
วิ. นิปกสฺส ภ�โว เนปกฺกํ คว�มเป็นแห่งคน

มีปัญญ�(รักษ�ตน), คว�มม~ี

อุปมา: โอปมฺมํ (ภาว)
อุปม� อุปม�, ก�รเปรียบเทียบ  
ภ�โว คว�มเป็น
ศัพท์ฐ�น ปัจจัย

อุปมา ณฺย ภ�วตัทธติ
โอปมา ณฺย พฤทธิ์ อุ เปน็ โอ
โอปมา ณฺย ลบ ณฺ
โอปมฺ   ย ลบสระที่สดุศัพท์
โอปมมฺ แปลง ย กับ มฺ เปน็ มฺม
โอปมฺมํ
วิ. อุปม�ย ภ�โว โอปมฺมํ คว�มเป็นแห่งอุปม�, 

ก�รเปรียบเทียบ

พหุสุโต: พาหุสจฺจํ (ภาว)
พหุสุโต พหุสฺสุโต ผู้มีสุตะม�ก  ภ�โว คว�มเป็น
ศัพท์ฐ�น ปัจจัย

พหุสุต ณฺย ภ�วตัทธติ
พาหุสุต ณฺย พฤทธิ์ อ เปน็ อ�
พาหุสุต ณฺย ลบ ณฺ
พาหุสุตฺ   ย ลบสระที่สดุศัพท์
พาหุสุจฺจ แปลง ย กับ ตฺ เป็น จฺจ
พาหุสจจฺ แปลง อุ เป็น อ
พาหุสจฺจํ
วิ. พหุสุตสฺส ภ�โว พาหุสจฺจํ คว�มเป็นแห่ง

บุคคลผู้มีสุตะม�ก, ~มีก�รฟังม�ก, 
คว�มรอบรู้

สมฺปชาโน: สมฺปชญฺญํ (ภาว)
สมฺปช�โน ผู้รู้ท่ัวพร้อม  ภ�โว คว�มเป็น
ศัพท์ฐ�น ปัจจัย
สมฺปชาน ณฺย ภ�วตัทธติ
สมฺปชาน ณฺย ลบ ณฺ
สมฺปชานฺ    ย ลบสระที่สดุศัพท์
สมฺปชาญฺญ  แปลง ย กับ นฺ เป็น ญฺญ
สมฺปชญฺญ  รัสสะ อ� เป็น อ
สมฺปชญฺญํ
วิ. สมฺปช�นสฺส ภ�โว สมฺปชญฺญํ คว�มเป็น

แห่งบุคคลผู้รู้ท่ัวพร้อม, คว�มรู้ตัว, 
สัมปชัญญะ

อโรโค: อาโรคฺยํ (ภาว)
อโรโค ผู้ไม่มีโรค  ภ�โว คว�มเป็น
ศัพท์ฐ�น ปัจจัย
อโรค ณฺย ภ�วตัทธติ
อาโรค ณฺย พฤทธิ์ อ เปน็ อ�
อาโรค ณฺย ลบ ณฺ
อาโรคฺ    ย ลบสระที่สดุศัพท์
อาโรคฺยํ
วิ. อโรคสฺส ภ�โว อาโรคฺยํ คว�มเป็นแห่ง

บุคคลผู้ไม่มีโรค๑๐, คว�มมีสุขภ�พดี

กรุณา: การุญฺญํ (ภาว)
กรุณ� คว�มกรุณ�   ภ�โว คว�มเป็น
ศัพท์ฐ�น ปัจจัย

กรณุา ณฺย ภ�วตัทธติ
การุณา ณฺย พฤทธิ์ อ เปน็ อ�
การุณา ณฺย ลบ ณฺ
การุณฺ    ย ลบสระที่สดุศัพท์
การุญฺญ แปลง ย กับ ณฺ เป็น ญฺญ
การุญฺญํ
วิ. กรุณ�ย ภาโว คว�มเป็นแห่งกรุณ�, 

ก�รุญญะ, ก�รุณย์

ทุพฺพโล: ทุพฺพลฺยํ (ภาว)
ทุพฺพโล ผู้มีกำ�ลังอันโทษประทุษร้�ยแล้ว  
ภ�โว คว�มเป็น
ศัพท์ฐ�น ปัจจัย

ทุพพฺล ณฺย ภ�วตัทธติ
ทุพพฺล ณฺย ลบ ณฺ
ทุพพฺลฺ    ย ลบสระที่สดุศัพท์
ทุพฺพลฺยํ
วิ. ทุพฺพลสฺส ภ�โว ทุพฺพลฺยํ คว�มเป็นแห่ง

บุคคลผู้มีกำ�ลังอันโทษประทุษร้�ยแล้ว๑๑,
คว�มไม่มีกำ�ลัง, อ่อนแรง; ไม่มีกำ�ลังใจ, 
ท้อถอย

วิ. ทุสสฺีลสฺส ภ�โว ทุสฺสีลฺยํ คว�มเปน็แห่ง
บุคคลผู้มีศีลอันโทษประทุษร้�ยแล้ว, 
คว�มทุศีล

อลโส: อาลสฺยํ อาลสิยํ (ภาว)
อลโส ผู้เกียจคร้�น   ภ�โว คว�มเป็น
ศัพท์ฐ�น ปัจจัย
อลส ณฺย ภ�วตัทธติ
อาลส ณฺย พฤทธิ์ อ เปน็ อ�
อาลส ณฺย ลบ ณฺ
อาลสฺ    ย ลบสระที่สดุศัพท์
อาลสยฺํ
อาลสฺอิ    ย ลง อิ อ�คม
อาลสยิํ
วิ. อลสสฺส ภ�โว อาลสฺยํ อาลสิยํ คว�มเป็น

แห่งคนเกียจคร้�น, คว�มเกียจคร้�น

ทลิทฺโท: ทลิทฺทิยํ ทาลิทฺทิยํ (ภาว)
ทลิทฺโท ทฬิทฺโท คนย�กจน  ภ�โว คว�มเป็น
ศัพท์ฐ�น อ�คม ปัจจัย

ทลิทฺท อิ ณฺย ภ�วตัทธติ
ทลิทฺท อิ ณฺย ลบ ณฺ
ทลิทฺท อิ ย
ทลิทฺทิยํ
ทาลิทฺท อิ ย พฤทธิ์ อ เปน็ อ�
ทาลิทฺทิยํ
วิ. ทลิทฺทสฺส ภ�โว ทลิทฺทิยํ ทาลิทฺทิยํ 

(ทฬิทฺทิยํ ทาฬิทฺทิยํ) คว�มเป็นแห่ง
คนจน, คว�มย�กจน
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อนโณ: อานณฺยํ (ภาว)
อณโณ ผู้ไม่มีหนี้ (อิณำ อณำ หนี้)  
ภ�โว คว�มเป็น
ศัพท์ฐ�น ปัจจัย

อนณ ณฺย ภ�วตัทธติ
อานณ ณฺย พฤทธิ์ อ เปน็ อ�
อานณ ณฺย ลบ ณฺ
อานณฺ    ย ลบสระที่สดุศัพท์
อานณฺยํ (เปน็ อ�ณณฺยำ บ้�ง)
วิ. อนณสฺส ภ�โว อานณฺย ํคว�มเป็นแห่ง

คนไม่มีหนี้, คว�มไม่มีหนี้

มจฺฉโร: มจฺฉริยํ (ภาว)
มจฺฉโร ผู้ตระหนี่  ภ�โว คว�มเป็น
ศัพท์ฐ�น ปัจจัย
มจฺฉร ณฺย ภ�วตัทธติ
มจฺฉร ณฺย ลบ ณฺ
มจฺฉรฺ    ย ลบสระที่สดุศัพท์
มจฺฉรฺอิ    ย ลง อิ อ�คม
มจฺฉริยํ
วิ. มจฺฉรสฺส ภ�โว มจฉฺริยํ คว�มเป็นแห่งคน

ตระหนี่, คว�มตระหนี่

อิสฺสโร: อิสฺสรยิํ (ภาว)
อิสฺสโร ผู้เป็นใหญ่   ภ�โว คว�มเป็น
ศัพท์ฐ�น ปัจจัย

อิสฺสร ณฺย ภ�วตัทธติ
อิสฺสร ณฺย ลบ ณฺ
อิสฺสรฺ    ย ลบสระที่สดุศัพท์
อิสฺสรฺอิ    ย ลง อิ อ�คม
อิสฺสรยิํ
วิ. อิสฺสรสฺส ภ�โว อิสฺสริยํ คว�มเป็นแห่งคน

ผู้เป็นใหญ่, คว�มเป็นใหญ่

สุจิ: โสเจยฺยํ (ภาว)
สุจิ ของสะอ�ด   ภ�โว คว�มเป็น
ศัพท์ฐ�น ปัจจัย
สุจิ ณฺย ภ�วตัทธติ แทน ภาว
โสจิ ณฺย พฤทธิ์ อุ เปน็ โอ
โสเจ ณฺย แปลง อิ เป็น เอ
โสเจ ณฺย ลบ ณฺ
โสเจ ยฺย ซ้อน ยฺ
โสเจยฺยํ
วิ. สุจิโน ภ�โว โสเจยฺยํ คว�มเป็นแห่งของ

สะอ�ด, คว�มสะอ�ด

มุฏฺฐสติ: มุฏฐฺสจฺจํ (ภาว)
มุฏฺฐสติ มุฏฺฐสฺสติ ผู้มีสติอันลืมแล้ว 
ภ�โว คว�มเป็น
(วิ. มุฏฺฐ� สติ เยน, โส มุฏฺฐสติ  ต. พหุพ.)
ศัพท์ฐ�น ปัจจัย

มุฏฺฐสติ ณฺย ภ�วตัทธติ
มุฏฺฐสติ ณฺย ลบ ณฺ
มุฏฺฐสตฺ    ย ลบสระที่สดุศัพท์
มุฏฺฐสจฺจ แปลง ย กับ ตฺ เป็น จฺจ
มุฏฺฐสจฺจํ
วิ. มุฏฺฐสฺสติสฺส ภ�โว มุฏฺฐสจจฺํ 

คว�มเป็นแห่งคนมีสติอันลืมแล้ว, 
คว�มหลงลืมสติ

วิปุโล: เวปุลลฺํ (ภาว)
วิปุโล กว้�งใหญ่, ย่ิงใหญ่, ไพบูลย์  
ภ�โว คว�มเป็น
ศัพท์ฐ�น ปัจจัย

วิปุล ณฺย ภ�วตัทธติ
เวปุล ณฺย พฤทธิ์ อิ เปน็ เอ
เวปุล ณฺย ลบ ณฺ
เวปุลฺ    ย ลบสระที่สดุศัพท์
เวปุลลฺ แปลง ย กับ ลฺ เป็น ลฺล
เวปุลฺลํ
วิ. วิปุลสฺส ภ�โว เวปุลฺลํ คว�มเป็นแห่ง

บุคคลผู้ไพบูลย์, คว�มยิ่งใหญ่, คว�ม
ไพบูลย์

วิกล: เวกลฺลํ (ภาว)
วิกล ไม่ปกติ, แปลกไป, วิกล  ภ�โว คว�มเป็น
ศัพท์ฐ�น ปัจจัย
วิกล ณฺย ภ�วตัทธติ
เวกล ณฺย พฤทธิ์ อิ เปน็ เอ
เวกล ณฺย ลบ ณฺ
เวกลฺ    ย ลบสระที่สดุศัพท์
เวกลลฺ แปลง ย กับ ลฺ เป็น ลฺล
เวกลฺลํ
วิ. วิกลสฺส ภ�โว เวกลฺลํ คว�มเป็นแห่งของ

ไม่ปกติ, คว�มบกพร่อง, คว�มข�ดแคลน

คิลาโน: เคลญฺญํ (ภาว)
คิล�โน ผู้ป่วยไข้   ภ�โว คว�มเป็น
ศัพท์ฐ�น ปัจจัย
คิลาน ณฺย ภ�วตัทธติ
เคลาน ณฺย พฤทธิ์ อิ เปน็ เอ
เคลาน ณฺย ลบ ณฺ
เคลานฺ    ย ลบสระที่สดุศัพท์
เคลาญฺญ แปลง ย กับ ลฺ เป็น ลฺล
เคลญฺญ รัสสะ อ� เป็น อ
เคลญฺญํ
วิ. คิล�นสฺส ภ�โว เคลญฺญํ คว�มเป็นแห่ง

คนไข้, คว�มป่วยไข้

กุสีโท: โกสชฺชํ (ภาว)
กุสีโท ผู้เกียจคร้�น   ภ�โว คว�มเป็น
ศัพท์ฐ�น ปัจจัย

กุสีท ณฺย ภ�วตัทธติ
โกสที ณฺย พฤทธิ์ อุ เปน็ โอ
โกสท ณฺย แปลง อี เป็น อ
โกสท ณฺย ลบ ณฺ
โกสทฺ    ย ลบสระที่สดุศัพท์
โกสชฺช แปลง ย กับ ทฺ เปน็ ชฺช
โกสชฺชํ
วิ. กุสีทสฺส ภ�โว โกสชฺชํ คว�มเป็นแห่งคน

เกียจคร้�น, คว�มเกียจคร้�น
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สุมโน: โสมนสฺสํ (ภาว)
สุมโน ใจดี; ผู้มีใจดี    ภ�โว คว�มเป็น
ศัพท์ฐ�น ปัจจัย
สุมน ณฺย ภ�วตัทธติ
โสมน ณฺย พฤทธิ์ อุ เปน็ โอ
โสมน ณฺย ลบ ณฺ
โสมนสฺ   ย ลง สฺ อ�คม
โสมนสฺ   ส แปลง ยฺ เปน็ สฺ
โสมนสฺสํ
วิ. สุมนสฺส ภ�โว โสมนสฺสํ คว�มเป็นแห่ง

ใจดี; ~ผู้มีใจดี; คว�มดีใจ เบิกบ�น; 
โสมนัส

ทุมโน: โทมนสฺสํ (ภาว)
ทุมโน ใจไม่ดี; ผู้มีใจไม่ดี   ภ�โว คว�มเป็น
ศัพท์ฐ�น ปัจจัย
ทุมน ณฺย ภ�วตัทธติ
โทมน ณฺย พฤทธิ์ อุ เปน็ โอ
โทมน ณฺย ลบ ณฺ
โทมนสฺ    ย ลง สฺ อ�คม
โทมนสฺ    ส แปลง ยฺ เปน็ สฺ
โทมนสฺสํ
วิ. ทุมนสฺส ภ�โว โทมนสฺสํ คว�มเป็นแห่งใจ

ไม่ดี; ~ผู้มีใจไม่ดี; คว�มเสียใจ; โทมนัส

ราชา: รชฺชํ (ภาว)
ร�ช� พระร�ช�   ภ�โว คว�มเป็น
ศัพท์ฐ�น ปัจจัย
ราช ณฺย ภ�วตัทธติ
ราช ณฺย ลบ ณฺ
ราชฺ    ย ลบสระที่สดุศัพท์
ราชฺช แปลง ย กับ ชฺ เป็น ชฺช
รชชฺ รัสสะ อ� เป็น อ
รชฺชํ
วิ. รญฺโญ ภ�โว รชฺชํ คว�มเป็นแห่งพระร�ช�,

ก�รครองร�ชย์, อ�ณ�จักร

ภาโค: ภาคฺยํ (ภาว)
ภ�โค ผู้มีสิริ, มีโชค   ภ�โว คว�มเป็น
(วิ. ภคำ อสสฺ อตฺถีติ ภาโค  ณ ปัจ. ตทสั.)
ศัพท์ฐ�น ปัจจัย

ภาค ณฺย ภ�วตัทธติ
ภาค ณฺย ลบ ณฺ
ภาคฺ    ย ลบสระที่สดุศัพท์
ภาคฺยํ
วิ. ภ�คสฺส ภ�โว ภาคฺย ำ 

คว�มเป็นแห่งบุคคลผู้มีโชค, คว�มมีโชค

อธิปติ: อาธิปจฺจํ (ภาว)
อธิปติ ผู้เป็นใหญ่   ภ�โว คว�มเป็น
ศัพท์ฐ�น ปัจจัย

อธิปติ ณฺย ภ�วตัทธติ
อาธิปติ ณฺย พฤทธิ์ อ เปน็ อ�
อาธิปติ ณฺย ลบ ณฺ
อาธิปตฺ    ย ลบสระที่สดุศัพท์
อาธิปจฺจ แปลง ย กับ ตฺ เป็น จฺจ
อาธิปจฺจํ
วิ. อธิปติสฺส ภ�โว อาธิปจฺจํ คว�มเป็นแห่ง

คนเป็นใหญ่, คว�มเป็นใหญ่

วิสารโท: เวสารชฺชํ (ภาว)
วิส�รโท ผู้แกล้วกล้�  ภ�โว คว�มเป็น
ศัพท์ฐ�น ปัจจัย

วิสารท ณฺย ภ�วตัทธติ
เวสารท ณฺย พฤทธิ์ อิ เปน็ เอ
เวสารท ณฺย ลบ ณฺ
เวสารทฺ    ย ลบสระที่สดุศัพท์
เวสารชฺช แปลง ย กับ ทฺ เปน็ ชฺช
เวสารชฺชํ
วิ. วิส�รทสฺส ภ�โว เวสารชฺชํ คว�มเป็น

แห่งคนแกล้วกล้�, คว�มแกล้วกล้�

ตฺตน
ปุถุชฺชโน: ปุถุชฺชนตฺตนํ (ภาว)
ปุถุชฺชโน ปุถุชน  ภ�โว คว�มเป็น
ศัพท์ฐ�น ปัจจัย
ปุถุชฺชน ตตฺน ภ�วตัทธติ แทน ภาว
ปุถุชฺชนตฺตนํ
วิ. ปุถุชฺชนสฺส ภ�โว ปุถุชฺชนตฺตนํ 

คว�มเป็นแห่งปุถุชน

เวทโน: เวทนตฺตนํ (ภาว)
เวทโน ผู้มีเวทน�  ภ�โว คว�มเป็น
(วิ. เวทน� อสฺส อตฺถีติ เวทโน  ณ ปัจ. ตทสั.)
ศัพท์ฐ�น ปัจจัย
เวทน ตตฺน ภ�วตัทธติ
เวทนตฺตนํ
วิ. เวทนสฺส ภ�โว เวทนตฺตนํ 

คว�มเป็นแห่งบุคคลผู้มีเวทน�

ชายา: ชายตฺตนํ (ภาว)
ช�ย� เมีย  ภ�โว คว�มเป็น
ศัพท์ฐ�น ปัจจัย
ชายา ตตฺน ภ�วตัทธติ
ชาย ตตฺน รัสสะ อ� เป็น อ
ชายตฺตนํ
วิ. ช�ย�ย ภ�โว ชายตฺตนํ คว�มเป็นแห่งเมีย

ชาโร: ชารตฺตนํ (ภาว)
ช�โร ชู้   ภ�โว คว�มเป็น
ศัพท์ฐ�น ปัจจัย

ชาร ตตฺน ภ�วตัทธติ
ชารตฺตนํ
วิ. ช�รสฺส ภ�โว ชารตฺตนํ คว�มเป็นแห่งชู้

ตา
มุทุ: มุทุตา (ภาว)
มุทุ ผู้อ่อน   ภ�โว คว�มเป็น
ศัพท์ฐ�น ปัจจัย
มุทุ ตา ภ�วตัทธติ แทน ภาว
มุทุตา
วิ. มุทุโน ภ�โว มุทุตา คว�มเป็นแห่งคนอ่อน,

~ของอ่อน, คว�มอ่อน
:: ลหุตา ~คนเบ�, ~ของเบ�. กายลหุตา, 

จิตฺตลหุตา
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สพฺพญฺญู: สพฺพญฺญุตา (ภาว)
สพฺพญฺญู ผู้รู้ซึ่งส่ิงท้ังปวง   ภ�โว คว�มเป็น
ศัพท์ฐ�น ปัจจัย
สพพฺญฺญู ตา ภ�วตัทธติ
สพพฺญฺญุ ตา รัสสะ อู เป็น อุ
สพฺพญฺญุตา
วิ. สพฺพญฺญุโน ภ�โว สพฺพญฺญุตา 

คว�มเป็นแห่งบุคคลผู้รู้ซึ่งส่ิงท้ังปวง
:: กตญฺญุตา คว�มเปน็แห่งบุคคลผู้รู้ซึ่ง

อุปก�ระอันท่�นทำ�แลว้, คว�มรู้คุณผู้อ่ืน
ทีฆายุตา คว�มเป็นแห่งบุคคลผู้มีอ�ยุยืน, 
คว�มมีอ�ยุยืน

ปารมี: ปารมติา (ภาว)
ป�รมี บ�รมี   ภ�โว คว�มเป็น
ศัพท์ฐ�น ปัจจัย
ปารมี ตา ภ�วตัทธติ
ปารมิ ตา รัสสะ อี เป็น อิ
ปารมติา
วิ. ป�รมิย� ภ�โว ปารมิตา คว�มเป็นแห่งบ�รมี

นิทฺทาราโม: นิทฺทารามตา (ภาว)
นิทฺท�ร�โม ผู้มีก�รหลับเป็นท่ีม�ยินดี, 
ผู้ยินดีในก�รหลับ   ภ�โว คว�มเป็น

ศัพท์ฐ�น ปัจจัย

นิทฺทาราม ตา ภ�วตัทธติ
นิทฺทารามตา
วิ. นิทฺท�ร�มสฺส ภ�โว นิทฺทารามตา 

คว�มเป็นแห่งคนมีก�รหลับเป็นท่ีม�ยินดี, 
คว�มยินดใีนก�รหลับ

ภสฺสาราโม: ภสสฺารามตา (ภาว)
ภสฺส�ร�โม ผู้มีก�รคุยเป็นท่ีม�ยินดี, 
ผู้ยินดีในก�รคุย   ภ�โว คว�มเป็น

ศัพท์ฐ�น ปัจจัย

ภสฺสาราม ตา ภ�วตัทธติ
ภสฺสารามตา
วิ. ภสฺส�ร�มสฺส ภ�โว ภสสฺารามตา 

คว�มเป็นแห่งคนมีก�รคุยเป็นท่ีม�ยินดี, 
คว�มยินดใีนก�รคุย

สหาโย: สหายตา (ภาว)
สห�โย สห�ย, เพื่อน   ภ�โว คว�มเป็น
ศัพท์ฐ�น ปัจจัย
สหาย ตา ภ�วตัทธติ
สหายตา
วิ. สห�ยสฺส ภ�โว สหายตา คว�มเป็นแห่ง

สห�ย, ~เพื่อน, คว�มเป็นเพื่อน

สหพฺโย: สหพฺยตา (ภาว)
สหพฺโย สห�ย, เพื่อน   ภ�โว คว�มเป็น
ศัพท์ฐ�น ปัจจัย
สหพฺย ตา ภ�วตัทธติ
สหพฺยตา
วิ. สหพยฺสฺส ภ�โว สหพฺยตา คว�มเป็นแห่ง

สห�ย, ~เพื่อน, คว�มเป็นเพื่อน

ณ
วิสมํ: เวสมํ (ภาว)
วิสมำ ของไม่เสมอ   ภ�โว คว�มเป็น
ศัพท์ฐ�น ปัจจัย

วิสม ณ ภ�วตัทธติ แทน ภาว
เวสม ณ พฤทธิ์ อิ เปน็ เอ
เวสม อ ลบ ณฺ
เวสมํ
วิ. วิสมสฺส ภ�โว เวสมํ คว�มเป็นแห่งของไม่

เสมอ, คว�มไม่เสมอ, ไม่เรียบ, ขรุขระ

สุจิ: โสจํ (ภาว)
สุจิ ของสะอ�ด   ภ�โว คว�มเป็น
ศัพท์ฐ�น ปัจจัย

สุจิ ณ ภ�วตัทธติ
โสจิ ณ พฤทธิ์ อุ เปน็ โอ
โสจิ อ ลบ ณฺ
โสจฺ อ ลบ อิ
โสจํ
วิ. สุจิโน ภ�โว โสจํ คว�มเป็นแห่งของ

สะอ�ด, คว�มสะอ�ด

มุทุ: มทฺทวํ (ภาว)
มุทุ ผู้อ่อน   ภ�โว คว�มเป็น
ศัพท์ฐ�น ปัจจัย
มุทุ ณ ภ�วตัทธติ
มาทุ ณ แปลง อุ ต้นศัพท์ เป็น อ�
มาทว ณ แปลง อุ เป็น อว
มาทฺทว ณ ซ้อน ทฺ
มทฺทว ณ รัสสะ อ� เป็น อ
มทฺทว อ ลบ ณฺ
มทฺทวํ
วิ. มุทุโน ภ�โว มทฺทวํ คว�มเป็นแห่งคนอ่อน

อุชุ: อชฺชวํ (ภาว)
อุชุ ผู้ตรง   ภ�โว คว�มเป็น
ศัพท์ฐ�น ปัจจัย

อุชุ ณ ภ�วตัทธติ
อาชุ ณ แปลง อุ ต้นศัพท์ เป็น อ�
อาชว ณ แปลง อุ เป็น อว
อาชฺชว ณ ซ้อน ชฺ
อชฺชว ณ รัสสะ อ�ุ เป็น อ
อชฺชว อ ลบ ณฺ
อชฺชวํ
วิ. อุชุโน ภ�โว อชฺชวํ คว�มเป็นแห่งคนตรง,  

คว�มซ่ือตรง

สมคฺโค: สามคฺคี (ภาว)
สมคฺโค ผู้พร้อมเพรียง   ภ�โว คว�มเป็น
ศัพท์ฐ�น ปัจจัย
สมคฺค ณ ภ�วตัทธติ
สามคฺค ณ พฤทธิ์ อ เปน็ อ�
สามคฺค อ ลบ ณฺ
สามคฺค อ อี ลง อี ปัจ. อิต.
สามคฺคี
วิ. สมคฺค�นำ ภ�โว สามคฺคี คว�มเป็นแห่งคน

พร้อมเพรียง, คว�มพร้อมเพรียง
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ครุ: คารโว (ภาว)
ครุ ผู้หนักแน่น   ภ�โว คว�มเป็น
ศัพท์ฐ�น ปัจจัย
ครุ ณ ภ�วตัทธติ
คารุ ณ พฤทธิ์ อ เปน็ อ�
คารุ อ ลบ ณฺ
คารว อ แปลง อุ เป็น อว
คารโว
วิ. ครุโน ภ�โว คารโว คว�มเป็นแห่งคนหนักแน่น,

คว�มหนักแนน่, คว�มเค�รพ

ภคํ: ภาโค (อตถฺิ)
ภคำ สิริ, บุญ, โชค   อตฺถิ มี
ศัพท์ฐ�น ปัจจัย

ภค ณ ตทสัสตัถิตัทธิต
ภาค ณ พฤทธิ์ อ เป็น อ�
ภาค อ ลบ ณฺ
ภาโค
วิ. ภคำ อสฺส อตฺถีติ ภาโค มีสิริ, มีโชค

กณฺ
รมณียํ: รามณียกํ (ภาว)
รมณียำ ของอันบุคคลพึงยินดี  ภ�โว คว�มเป็น
ศัพท์ฐ�น ปัจจัย
รมณีย กณฺ ภ�วตัทธติ แทน ภาว
รามณีย กณฺ พฤทธิ์ อ เปน็ อ�
รามณีย กณฺ ลบ ณฺ
รามณียกํ
วิ. รมณียสฺส ภ�โว รามณียกํ 

คว�มเป็นแห่งของอันบุคคลพึงยินดี

มนุญฺญํ: มานุญฺญกํ (ภาว)
มนุญญฺำ ของท่ีเป็นท่ีฟูใจ  ภ�โว คว�มเป็น
ศัพท์ฐ�น ปัจจัย
มนุญฺญ กณฺ ภ�วตัทธติ
มานุญฺญ กณฺ พฤทธิ์ อ เปน็ อ�
มานุญฺญ กณฺ ลบ ณฺ
มานุญฺญกํ
วิ. มนุญญฺสฺส ภ�โว มานุญฺญกํ 

คว�มเป็นแห่งของท่ีเป็นท่ีฟูใจ

ในสัททนีติว่� วิริยำ อ�ลสิยำ ลง ณิย ปัจจัย. 
โสเจยฺยำ ลง เณยฺย ปัจจัย. ท�สพยฺำ ลง พฺย 
ปัจจัย

ณิย
วีโร: วีรยิํ (ภาว)
วีร ผู้กล้�   ภ�โว คว�มเป็น
ศัพท์ฐ�น ปัจจัย

วรี ณิย ภ�วตัทธติ แทน ภาว
วรี อิย ลบ ณฺ
วีรยิํ  (ใน ‘แบบ’ เป็น วิริยำ)
วิ. วีรสฺส ภ�โว วีริย ํคว�มเป็นแห่งคนกล้�, 

คว�มกล้�, คว�มเพียร

อลโส: อาลสิยํ (ภาว)
อลโส ผู้เกียจคร้�น   ภ�โว คว�มเป็น
ศัพท์ฐ�น ปัจจัย
อลส ณิย ภ�วตัทธติ
อาลส อิย พฤทธิ์ อ เปน็ อ�
อาลสฺ อิย ลบ อ
อาลสยิํ
วิ. อลสสฺส ภ�โว อาลสิยํ คว�มเป็นแห่ง

คนเกียจคร้�น, คว�มเกียจคร้�น

เณยฺย
สุจิ: โสเจยฺยํ (ภาว)
สุจิ ของสะอ�ด   ภ�โว คว�มเป็น
ศัพท์ฐ�น ปัจจัย

สุจิ เณยฺย ภ�วตัทธติ แทน ภาว
โสจิ เณยฺย พฤทธิ์ อุ เปน็ โอ
โสจิ เอยฺย ลบ ณฺ
โสจฺ เอยฺย ลบ อิ
โสเจยฺยํ
วิ. สุจิโน ภ�โว โสเจยฺยํ คว�มเป็นแห่งของ

สะอ�ด, คว�มสะอ�ด

กวิ กวี: กาเวยฺยํ (ภาว)
กวิ กวี นักแต่งก�พย์ กลอน ร้อยกรอง, กวี  
ภ�โว คว�มเป็น
ศัพท์ฐ�น ปัจจัย

กวิ เณยฺย ภ�วตัทธติ
กาวิ เณยฺย พฤทธิ์ อ เปน็ อ�
กาวิ เอยฺย ลบ ณฺ
กาวฺ เอยฺย ลบ อิ
กาเวยฺยํ
วิ. กวิสฺส ภ�โว กาเวยฺยํ คว�มเป็นแห่งกวี

อธิปติ: อาธิปเตยฺยํ (ภาว)
อธิปติ ผู้เป็นใหญ่   ภ�โว คว�มเป็น
ศัพท์ฐ�น ปัจจัย
อธิปติ เณยฺย ภ�วตัทธติ
อาธิปติ เณยฺย พฤทธิ์ อ เปน็ อ�
อาธิปติ เอยฺย ลบ ณฺ
อาธิปตฺ เอยฺย ลบ อิ
อาธิปเตยฺยํ
วิ. อธิปติสฺส ภ�โว อาธิปเตยฺยํ คว�มเป็น

แห่งคนเป็นใหญ่, อธิปไตย

เถโน: เถยฺยํ (ภาว)
เถโน ขโมย   ภ�โว คว�มเป็น
ศัพท์ฐ�น ปัจจัย

เถน เณยฺย ภ�วตัทธติ
เถน เณยฺย ลบ น
เถ เอยฺย ลบ ณฺ
เถ เอยฺย ลบ เอ
เถยฺยํ
วิ. เถนสฺส ภ�โว เถยฺยํ คว�มเป็นแห่งขโมย
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พฺย
ทาโส: ทาสพฺยํ (ภาว)
ท�โส ท�ส   ภ�โว คว�มเป็น
ศัพท์ฐ�น ปัจจัย
ทาส พฺย ภ�วตัทธติ แทน ภาว
ทาสพฺยํ
วิ. ท�สสฺส ภ�โว ทาสพฺยํ คว�มเป็นแห่งท�ส

ต
สพฺพญฺญู: สพฺพญฺญุตํ (ภาว)
สพฺพญฺญู ผู้รู้ซ่ึงธรรมท้ังปวง  ภ�โว คว�มเป็น
ศัพท์ฐ�น ปัจจัย

สพพฺญฺญู ต ภ�วตัทธติ แทน ภาว
สพพฺญฺญุ ต รัสสะ อู เป็น อุ
สพฺพญฺญุตํ
วิ. สพฺพญฺญุโน ภ�โว สพฺพญฺญุตํ คว�มเป็น

แห่งบุคคลผู้รู้ซึ่งธรรมท้ังปวง

อัพยยตัทธิต
ถา ถํ  แทน ปการ ประก�ร

ถา
ย: ยถา (ปการ)
ย ใด   ปก�โร ประก�ร
ศัพท์ฐ�น ปัจจัย
ย ถา อัพยยตัทธติ แทน ปการ
ยถา
วิ. เยน ปก�เรน ยถา โดยประก�รใด

ต: ตถา (ปการ)
ต นั้น   ปก�โร ประก�ร
ศัพท์ฐ�น ปัจจัย
ต ถา อัพยยตัทธติ
ตถา
วิ. เตน ปก�เรน ตถา โดยประก�รนั้น

สพฺพ: สพฺพถา (ปการ)
สพฺพ ท้ังปวง   ปก�โร ประก�ร
ศัพท์ฐ�น ปัจจัย

สพพฺ ถา อัพยยตัทธติ
สพฺพถา
วิ. สพฺเพน ปก�เรน สพฺพถา โดยประก�ร

ท้ังปวง

อญฺญ: อญฺญถา (ปการ)
อญฺญ อ่ืน   ปก�โร ประก�ร
ศัพท์ฐ�น ปัจจัย

อญฺญ ถา อัพยยตัทธติ
อญฺญถา
วิ. อญฺเญน ปก�เรน อญฺญถา โดยประก�รอ่ืน

ถํ
ลงหลัง กึ และ อิม

กึ: กถํ (ปการ)
กึ อะไร   ปก�โร ประก�ร
ศัพท์ฐ�น ปัจจัย
กึ ถํ อัพยยตัทธติ แทน ปการ
ก ถํ แปลง กึ เป็น ก
กถํ
วิ. เกน ปก�เรน กถํ โดยประก�รไร

อิม: อิตถฺํ (ปการ)
อิม นี้   ปก�โร ประก�ร
ศัพท์ฐ�น ปัจจัย

อิม ถํ อัพยยตัทธติ
อิม ถํ ลบ มฺ
อิ ตฺถํ ซ้อน ตฺ
อิตฺถํ
วิ. อิมิน� ปก�เรน อิตฺถํ โดยประก�รนี้

กฺขตฺตุํ
แทน วาโร คร้ัง คร�ว ว�ระ

ติ: ตกิฺขตฺตุํ (วาร)
ติ ส�ม   ว�โร คร้ัง ว�ระ
ศัพท์ฐ�น ปัจจัย
ติ กฺขตฺตุํ อัพยยตัทธติ แทน วาร
ติกฺขตฺตุํ
วิ. ตโย ว�เร ติกฺขตฺตุํ (ส้ิน) ๓ คร้ัง, ๓ ว�ระ
:: ทฺวิกฺขตฺตุํ ฉกฺขตฺตุํ สตกฺขตตฺุํ 

พหุ: พหุกฺขตฺตุํ (วาร)
พหุ ม�ก   ว�โร คร้ัง ว�ระ
ศัพท์ฐ�น ปัจจัย

พหุ กฺขตฺตุํ อัพยยตัทธติ
พหุกฺขตฺตุํ
วิ. พหู ว�เร พหุกฺขตฺตํุ ม�กคร้ัง, ม�กคร�ว๑๒

นิสสิตตัทธิต
แทน นิสฺสติ อ�ศัย  ฐาน ท่ีตั้ง

ล
ทุฏฺฐุ: ทุฏฺฐุลฺลํ (นิสฺสิต)
ทุฏฺฐุ นิ. ช่ัว, ช่ัวหย�บ  นิสฺสิต อ�ศัย / ฐ�น ท่ีต้ัง
ศัพท์ฐ�น ปัจจัย

ทุฏฺฐุ ล นสิสิตตทัธิต แทน นิสฺสติ ฐาน
ทุฏฺฐุ ลฺล ซ้อน ลฺ
ทุฏฺฐุลฺลํ
วิ. ทุฏฺฐุ นิสฺสิตำ ทุฏฺฐุลฺลํ (กมฺมำ) อ�ศัยวัตถุช่ัว
วิ. ทุฏฺฐ ุนิสฺสิต� ทุฏฺฐลฺลา (อ�ปตฺติ/ว�จ�) 

อ�ศัยวัตถุช่ัว, ทุฏฐุลล�บัติ; ทุฏฐุลลว�จ�
วิ. ทุฏฐุ ฐ�นำ ทุฏฺฐุลลฺํ (ก�รณำ) เป็นท่ีตั้งแห่ง

วัตถุช่ัว

เวทํ: เวทลฺลํ (นิสฺสิต)
เวทำ คว�มยินดี   นิสฺสิต อ�ศยั
ศัพท์ฐ�น ปัจจัย
เวท ล นิสสิตตัทธติ แทน นิสฺสิต
เวท ลฺล ซ้อน ลฺ
เวทลฺลํ
วิ. เวทำ นิสฺสิตำ เวทลฺลํ (ส�สนำ) อ�ศัยคว�ม

ยินดี, ๑ ในนวังคสัตถุศ�สน์
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อุปมาตัทธิต
แทน วิย

อิยิตตฺต
ธูโม: ธูมายิตตฺํ (วิย)
ธุโม ธูโม ควัน   วิย ดุจ, ร�วกะ
ศัพท์ฐ�น ปัจจัย
ธูม อิยิตตฺต   อุปม�ตัทธิต แทน วิย
ธูมายิตตฺํ
วิ. ธูโม วยิ ทิสฺสตีติ ธูมายิตฺตํ (วตฺถุ)  

ปร�กฏดุจควัน

ติมิรํ: ติมิรายิตฺตํ (วิย)
ติมิรำ หมอก, คว�มมืด   วยิ ดุจ, ร�วกะ
ศัพท์ฐ�น ปัจจัย
ติมริ อิยิตตฺต   อุปม�ตัทธิต
ติมิรายิตฺตํ
วิ. ติมิรำ วิย ทิสฺสตีติ ติมิรายิตตฺตํ (วตฺถุ) 

ปร�กฏดุจหมอก, ~คว�มมืด

อเนกัตถตัทธิต
ย

แทน สาธุ หิต ภว ชาต เป็นต้น

ถโน: ถญฺญํ (ชาต)
ถโน (เต้�)นม   ช�ต เกิด
ศัพท์ฐ�น ปัจจัย

ถน ย อเนกัตถตัทธิต
ถนฺ ย ลบสระที่สดุศัพท์
ถญฺญ  แปลง ย กับ นฺ เป็น ญฺญ
ถญฺญํ
วิ. ถนโต ช�ตำ ถญฺญํ เกิดแล้วจ�กนม, นำ้�นม

ธนํ: ธญฺญํ (สํวตตฺติ)
ธนำ ทรัพย์   สำวตฺตติ เป็นไป
ศัพท์ฐ�น ปัจจัย

ธน ย อเนกัตถตัทธิต
ธนฺ ย ลบสระที่สดุศัพท์
ธญฺญ  แปลง ย กับ นฺ เป็น ญฺญ
ธญฺญํ
วิ. ธน�ย สำวตฺตตีติ ธญฺญํ อันเป็นไปทรัพย์, 

ข้�วเปลือก

กมมฺํ: กมฺมญฺญํ (สาธุ)
กมฺมำ ก�รง�น    ส�ธุ คว�มควร, คว�มดี
ศัพท์ฐ�น ปัจจัย
กมฺม ย อเนกัตถตัทธิต
กมฺมนฺ ย ลง นฺ อ�คม
กมฺมญฺญ  แปลง ย กับ นฺ เป็น ญฺญ
กมมฺญฺญํ
วิ. กมฺมนิ ส�ธุ กมฺมญฺญํ คว�มควรในก�รง�น,

~แก่ก�รง�น
:: จิตตฺกมฺมญฺญํ คว�มพร้อม เหม�ะ 

คล่องแคล่ว ท่ีจะใช้ง�น แห่งจิต

ณฺย
พฺยาวโฏ: เวยฺยาวจฺจํ (กมฺม)
พยฺ�วโฏ (วิ-อ�-วฏ) ผู้ขวนขว�ย  
กมฺมำ ก�รกระทำ�, ก�รง�น
ศัพท์ฐ�น ปัจจัย

พฺยาวฏ ณฺย อเนกัตถตัทธิต
วิอาวฏ ณฺย แปลง พฺย� เปน็ วิอ�
วิอาวฏ ณฺย ลบ ณฺ
วฺยฺอาวฏ    ย แปลง อิ เป็น ยฺ
เวยาวฏ    ย ลง เอ อ�คม
เวยฺยาวฏ    ย ซ้อน ยฺ
เวยฺยาวฏฺ    ย ลบสระที่สดุศัพท์
เวยฺยาวจฺจ แปลง ย กับ ฏฺ เป็น จฺจ
เวยฺยาวจฺจํ
วิ. พยฺ�วฏสฺส กมฺมำ เวยฺยาวจฺจ ํกรรมของ

คนขวนขว�ย

ภิสโช: เภสชฺชํ (กมฺม)
ภิสโช แพทย์ หมอ  กมฺมำ ก�รกระทำ�, ก�รง�น
ศัพท์ฐ�น ปัจจัย
ภิสช ณฺย อเนกัตถตัทธิต
เภสช ณฺย พฤทธิ์ อิ เปน็ เอ
เภสช ณฺย ลบ ณฺ
เภสชฺ    ย ลบสระที่สดุศัพท์
เภสชฺช แปลง ย กับ ชฺ เป็น ชฺช
เภสชฺชํ
วิ. ภิสชสฺส กมฺมำ เภสชฺชํ ก�รง�นของหมอ
วิ. ภิสช�นำ อิทำ เภสชฺชํ ของหมอ

สกัตถตัทธติ
แทนเน้ือคว�มของตน  (สก-อตฺถ) คือ

คว�มหม�ยไม่เปล่ียนไปแม้ลงปัจจัยเหล่�น้ีแล้ว

ณิก
จาตุมฺมหาราชาโน: จาตุมฺมหาราชิกา
(สกตถฺ)
จ�ตุมฺมห�ร�ช�โน มห�ร�ช ๔ ท. 
ณิก ในอรรถสกัตถะ (คว�มหม�ยเดิมของตน)
(วิ. จตฺต�โร มห�ร�ช�โน จาตุมฺมหาราชาโน
อสม�. ทิคุ.  ทีฆะ อ  ซ้อน มฺ)
ศัพท์ฐ�น ปัจจัย
จาตุมฺมหาราช ณิก สกัตถตัทธิต
จาตุมฺมหาราช อกิ ลบ ณฺ
จาตุมฺมหาราชิกา
วิ. จ�ตุมฺมห�ร�ช�โน เอว จาตุมฺมหาราชิกา 

จ�ตุมมห�ร�ช ท. นัน่เอง ช่ือว่�
จ�ตุมมห�ร�ชิกะ

(จตุมหาราชาโน = จาตุมฺมหาราชาโน 
= จาตุมฺมหาราชิกา)

สสงฺขาโร: สสงฺขาริกํ (สกตฺถ)
สสงฺข�โร สสังข�ร  ณิก ในอรรถสกัตถะ
ศัพท์ฐ�น ปัจจัย

สสงฺขาร ณิก สกัตถตัทธิต
สสงฺขาร อกิ ลบ ณฺ
สสงฺขารกิํ
วิ. สสงฺข�โร เอว สสงฺขาริกํ 

สสังข�รนั่นเอง ช่ือว่� สสังข�ริกะ

ตา
เทโว: เทวตา (สกตถฺ)
เทโว เทพ, เทวด�   ต� ในอรรถสกัตถะ
ศัพท์ฐ�น ปัจจัย

เทว ตา สกัตถตัทธิต
เทวตา
วิ. เทโว เอว เทวตา เทพน่ันเอง ช่ือว่� เทวต�๑

วิ. กมฺมญฺญำ เอว กมฺมญฺญตา กัมมัญญะน่ันเอง
ช่ือว่� กัมมัญญต�

:: จิตตฺกมฺมญฺญตา จิตตกัมมัญญะนั่นเอง 
ช่ือว่� จิตตกัมมัญญต�

๑ เทวดาทั่วไป เทวดาชาย: เทโว เทวตา  
เทวดาชาย: เทวปุตฺโต 
เทวดาหญิง: เทวธีตา, อจฺฉรา 
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มย
ทานํ: ทานมยํ (สกตถฺ)
ท�นำ ท�น, ก�รให้   มย ในอรรถสกัตถะ
ศัพท์ฐ�น ปัจจัย

ทาน มย สกัตถตัทธิต
ทานมยํ
วิ. ท�นำ เอว ทานมยํ ท�นนั่นเอง ช่ือว่� 

ท�นมัย

ณฺย
กรุณา: การุญฺญํ (สกตฺถ)
กรุณ� คว�มกรุณ�   ณฺย ในอรรถสกัตถะ
ศัพท์ฐ�น ปัจจัย
กรณุา ณฺย สกัตถตัทธิต
การุณา ณฺย พฤทธิ์ อ เปน็ อ�
การุณา ณฺย ลบ ณฺ
การุณฺ    ย ลบสระที่สดุศัพท์
การุญฺญ แปลง ย กับ ณฺ เป็น ญฺญ
การุญฺญํ
วิ. กรุณ� เอว การุญฺญํ กรุณ� น่ันเอง ช่ือว่�

ก�รุญญะ, ก�รุณย์ ๑

ยถาภูตํ: ยถาภุจฺจํ (สกตฺถ)
ยถ�ภูตำ ต�มเป็นจริง  ณยฺ ในอรรถสกัตถะ
ศัพท์ฐ�น ปัจจัย
ยถาภูต ณฺย สกัตถตัทธิต
ยถาภูต ณฺย ลบ ณฺ
ยถาภูตฺ    ย ลบสระที่สดุศัพท์
ยถาภูจฺจ แปลง ย กับ ตฺ เป็น จฺจ
ยถาภุจฺจ รัสสะ อู เป็น อุ
ยถาภุจฺจํ
วิ. ยถ�ภูตำเอว ยถาภุจจฺํ  ต�มคว�มเป็นจริง

นั่นเอง ช่ือว่� ยถ�ภุจจะ

๑ เขียนแบบสันสกฤต

อุปมา: โอปมฺมํ (สกตถฺ)
อุปม� อุปม�, ก�รเปรียบเทียบ  
ณฺย ในอรรถสกัตถะ
ศัพท์ฐ�น ปัจจัย

อุปมา ณฺย สกัตถตัทธิต
โอปมา ณฺย พฤทธิ์ อุ เปน็ โอ
โอปมา ณฺย ลบ ณฺ
โอปมฺ   ย ลบสระที่สดุศัพท์
โอปมมฺ แปลง ย กับ มฺ เปน็ มฺม
โอปมฺมํ
วิ. อุปม� เอว โอปมฺมํ อุปม�นั่นเอง ช่ือว่� 

โอปัมมะ, ก�รเปรียบเทียบ
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อ่านก่อน
๑. รูปแบบหัวข้อ  วสิฏฐฺ: วาสิฏฺโฐ (อปจฺจ)

วสิฏฺฐ: หมายถึง ศัพท์(ที่เป็น)ฐาน ก่อนลงปัจจัยตัทธติ
วาสิฏฺโฐ หมายถึง ศัพทต์ัทธติ
อปจฺจ:  หมายถึง ศัพท์/อรรถ ที่ถูกแทนดว้ยปัจจัยตัทธิต (ศัพท์เหล่�นี้ก็ปร�กฏอยู่ในรูปวิเคร�ะห์นั่นเอง โดยม�ก)

๒. ศัพทท์ี่ ขีดเส้นใต้ประ  เป็นศัพท์ที่อยูใ่น ‘แบบ’
๓. จุดที่มีการเปลี่ยนแปลงในแต่ละข้ันตอน แสดงดว้ยตัวหนา หรือเส้นขีดฆ่า  
๔. รูปแบบที่ใช้แสดงการลบอักขระ

ลบเฉพาะพยัญชนะ เหลือสระ ก (กฺอ) > อ
ลบเฉพาะสระ เหลือพยัญชนะ ก (กฺอ) > กฺ
ลบพยัญชนะล้วน กฺ > กฺ
ลบสระล้วน อ > อ
ลบทั้งพยัญชนะ ทั้งสระ ก (กฺอ) > ก

๕. ในข้ันตอนสุดท้าย  การลบสระที่ซ้อนกันอยู่ ก็ดี (โดยมากเป็นสระ อ) 
การลง สิ วิภตัติ แล้วแปลง สิ เป็น โอ ในปุงลิงค์ เป็นต้น กด็ี  ท่ีไม่ได้แสดงไว้ เพราะเห็นวา่เป็นเรื่องเข้าใจได้ไม่ยาก

๖. เครื่องหมาย wave dash ~ ขดีรูปคล่ืน  สําหรับแทนด้วยข้อความที่อยู่ข้างหน้า ที่ละไว้  เช่น 
ความเป็นแห่งสหาย, ~แห่งเพื่อน. (=คว�มเป็นแห่งเพื่อน) 
* คล้�ยเคร่ืองหม�ย tilde – ทิลเดอะ บนตัว n เป็นต้น (ñ) แต่ขน�ดใหญ่กว่�

๗. ปัจจัยตัทธิตที่มีอรรถอย่างใดอยา่งหน่ึง ท่านจดัรวมไว้เป็นพวกเดียวกัน แล้วตั้งชื่อด้วยศัพท์ที่แทนน้ันบ้าง เช่น 
ตตฺ ณฺย ตฺตน ตา ณ กณฺ ปัจจัยที่แทน ภาว ศพัท์ เรียกว่า ภาวตัทธติ, 
ตา ณ กณฺ ปัจจัย แทน สมุห ศัพท์ เรียกว่า สมุหตัทธติ

ส่วนปัจจัยตทัธิตที่มีหลายอรรถ หลายความหมาย แทนศัพท์ได้มาก เรียกว่า อเนกัตถตัทธิต (อเนก-อตฺถ) 
ณิก ปัจจัย แทน ตรติ ศัพท์ เป็นต้น เรียกว่า ตรัตยาทิตัทธิต (ตรติ-อ�ทิ)
ณ ปัจจัย แทน รตฺต ศัพท์ เป็นต้น เรียกว่า ราคาทิตัทธิต (ร�ค-อ�ทิ)
อิม อิย กิย ปัจจัย แทน ชาต ศัพท์ เป็นต้น เรียกวา่ ชาตาทิตัทธติ (ข�ต-อ�ทิ) 
เหล่าน้ี ก็จัดอยู่ในพวกอเนกัตถตัทธติ

ปัจจัยหลายตวัก็จดัให้เป็นทั้งปัจจัยพวกใดพวกหน่ึงโดยเฉพาะ และเป็นทั้งอเนกตัถตัทธิต เช่น ณิก ณ ปัจจัย

สกัตถตัทธิต แทนเน้ือความของตน (สก-อตฺถ) คือ ความหมายไม่เปลี่ยนไปแม้ลงปัจจัยเหล่าน้ีแล้ว

๘. ปัจจัยตัทธิตที่เป็น อ การันต์ 
ในปุงลิงค์ แจกอยา่ง ชน 
ในอิตถีลิงค์ ลง อา ปัจจัย เครื่องหมายอติถีลิงค์ แจกอยา่ง กญฺญ�
ในนปุงสกลิงค์ แจกอยา่ง กุล   
เว้นแต่ปัจจัยน้ันๆ ไดก้ําหนดลิงค์และวธิีการไว้เฉพาะตัว

๔๑



๙. การแปลภาวศัพท์/ภาวตัทธิต กับคุณนาม  เช่น  พหุสุตภาโว / พาหุสจฺจํ (ณฺย)

◦ แปลโดยพยัญชนะ  
ความเป็นแห่งบุคคลผู้มีสตุะมาก แปลเป็นวิเสสนะว่า ผู้-  และใส่ ‘บุคคล’ เข้ามาเป็นประธาน
ความเป็นแห่งคนมีสตุะมาก แปลเป็นนามนามเลยวา่ คน-    (แปลแบบนี้ ใช้ใน ‘บ�ลีไวย�กรณ์’)

◦ แปลโดยอรรถ ความเป็นคนมีสตุะมาก, ความเป็นผู้มีสุตะมาก
๑๐.ไตร. คือ พระไตรปิฎก   

ธอ. คือ ธรรมบทอรรถกถา   
‘แบบ’ หรือ ‘บาลีไวยากรณ’์  หมายถึง หนังสือแบบเรียนไวยากรณ์ ๔ เล่ม

๔๒



ตวัอย่างศัพท์ตัทธิตในคัมภีร์

๑ อิม ชาตาทิตัทธิต: ปุริมทิวโส ปุริมตฺตภาโว ปุริมนโย  ปรุิมตรํ ก่อนกว่า (กิริย�วิเสสนะ)
๒ ณ สมุหตัทธิต: วิ. ปทานํ ทวฺย ํปททฺวยํ หมวดสองแห่งบท  ฉ. ตปั.
๓ ณ สมุหตัทธิต: วิ. รตนานํ ตยํ รตนตฺตยํ หมวด ๓ แห่งรัตนะ, รัตนตรัย  ฉ. ตัป.
๔ อิฏฺฐ เสฏฐตัทธติ: กนิฏฺฐภาตา [-ตุ]  กนิฏฺฐภาติโก กนิฏฺโฐ น้องชาย;  กนิฏฺฐภคินี กนิฏฺฐา น้องสาว
๕ อิฏฺฐ เสฏฐตัทธติ: เชฏฺฐภาตา [-ตุ]  เชฏฺฐภาติโก  เชฏฺโฐ พ่ีชาย;   เชฏฺฐภคินี เชฏฺฐา พ่ีสาว
๖ ส ตทสัสตัถิตัทธิต: โลมสาย พาหาย สมฺผสฺโส การสัมผสัที่แขนมีขน
๗ อี ตทัสสัตถิตัทธิต: มจฉฺรี โกสิโย นาม เสฏฺฐี
๘ ก สังขยาตัท.:: อังคุตตรนิกาย ทุกนิปาต ติกนิปาต
๙ ณฺย ภาวตัท.: สามัญญผลสูตร พระสูตรว่าดว้ยผลแห่งความเป็นแห่งสมณะ
๑๐ ณฺย ภาวตัท.: อาโรคฺยปรมา ลาภา. ลาภทั้งหลาย มีความไม่มโีรคเป็นอย่างยิ่ง.
๑๑ ณฺย ภาวตัท.: ทพฺุพลฺยํ อนาวิกตวฺา เมถุนํ ธมฺมํ ปฏิเสเวยฺย. … ไมไ่ด้ทําให้แจ้งความเป็นผู้ถอยกําลัง (คือ คว�มท้อแท้) - 

(พึง)เสพเมถุนธรรม …  ป�ฏิโมกข์
๑๒ กฺขตฺตุํ อัพยยตทัธิต: พหุกฺขตฺตุ ํอปาเยสุ ปตนสีโล
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	มคโธ: มาคธิโก (ชาต)
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	สรีรํ: สารีริกา (สนฺนิธาน)
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	ปสตฺถ: เสยฺโย (วิเสส)

	อิฏฺฐ
	ปาป: ปาปิฏฺโฐ (อติวิเสส)
	อปฺป: กนิฏฺโฐ (อติวิเสส)
	วุฑฺฒ: เชฏฺโฐ (อติวิเสส)
	ปสตฺถ: เสฏฺโฐ (อติวิเสส)


	ตทัสสัตถิตัทธิต
	วี
	เมธา: เมธาวี เมธาวินี (อตฺถิ)
	มายา: มายาวี มายาวินี (อตฺถิ)

	ส
	สุเมธา: สุเมธโส (อตฺถิ)
	โลโม: โลมโส (อตฺถิ)

	สี
	ตโป: ตปสี ตปสฺสี ตปสินี (อตฺถิ)
	เตโช: เตชสี (อตฺถิ)
	ยโส: ยสสี ยสสฺสี (อตฺถิ)

	อิก
	ทณฺโฑ: ทณฺฑิโก (อตฺถิ)
	อตฺโถ: อตฺถิโก อตฺถิกา (อตฺถิ)
	กุฏุมฺพํ: กุฏุมฺพิโก (อตฺถิ)
	อนาถปิณฺโฑ: อนาถปิณฺฑิโก (อตฺถิ)
	สมฺมาทิฏฺฐิ: สมฺมาทิฏฺฐิโก (อตฺถิ)
	ปํสุกูลํ: ปํสุกูลิโก (อตฺถิ)
	วสฺโส/วสฺสํ: วสฺสิโก (ภว)

	อี
	สุขํ: สุขี สุขินี (อตฺถิ)
	ทณฺโฑ: ทณฺฑี ทณฺฑินี (อตฺถิ)
	โภโค: โภคี โภคินี (อตฺถิ)
	อาตาโป: อาตาปี (อตฺถิ)
	มจฺฉรํ: มจฺฉรี (อตฺถิ)
	ลาโภ: ลาภี (อตฺถิ)
	เวรํ: เวรี (อตฺถิ)
	วโส: วสี (อตฺถิ)
	พลํ: พลี (อตฺถิ)
	กุฏุมฺพํ: กุฏุมฺพี กุฏุมฺพินี (อตฺถิ)
	คพฺโภ: คพฺภินี (อตฺถิ)
	ชาลํ: ชาลี ชาลินี (อตฺถิ)
	ภาโค: ภาคี ภาคินี (อตฺถิ)
	โสโก: โสกี โสกินี (อตฺถิ)
	หตฺโถ: หตฺถี หตฺถินี (อตฺถิ)
	ลชฺชา: ลชฺชี (อตฺถิ)
	อลชฺชา: อลชฺชี (อตฺถิ)

	ร
	มธุ: มธุโร (อตฺถิ)
	มุขํ: มุขโร (อตฺถิ)
	รุจิ: รุจิรํ (อตฺถิ)

	วนฺตุ
	คุโณ: คุณวา คุณวนฺตี คุณวตี (อตฺถิ)
	พลํ: พลวา พลวตี พลวนฺตี (อตฺถิ)
	ธนํ: ธนวา (อตฺถิ)
	ปญฺญา: ปญฺญวา (อตฺถิ)
	ปุญฺญํ: ปุญฺญวา (อตฺถิ)
	สีลํ: สีลวา (อตฺถิ)
	อุฏฺฐานํ: อุฏฺฐานวา (อตฺถิ)
	ภคํ: ภควา (อตฺถิ)
	ภาโค: ภาควา (อตฺถิ)
	วณฺโณ: วณฺณวา (อตฺถิ)

	มนฺตุ
	อายุ: อายสฺมา (อตฺถิ)
	สติ: สติมา (อตฺถิ)
	จกฺขุ: จกฺขุมา (อตฺถิ)
	ชุติ: ชุติมา (อตฺถิ)
	ธิติ: ธิติมา (อตฺถิ)

	อิมนฺตุ
	ปุตฺโต: ปุตฺติมา (อตฺถิ)
	ปาปํ: ปาปิมา (อตฺถิ)

	ณ
	สทฺธา: สทฺโธ (อตฺถิ)
	มจฺเฉรํ: มจฺเฉโร (อตฺถิ)
	ปญฺญา: ปญฺโญ (อตฺถิ)
	ตโป: ตาปโส (อตฺถิ)


	ปกติตัทธิต
	มย
	สุวณฺณํ: สุวณฺณมยํ โสวณฺณมยํ (ปกต/วิการ)
	มตฺติกา: มตฺติกามยํ (ปกต/วิการ)
	อโย: อโยมยํ (ปกต/วิการ)
	ทารุ: ทารุมยํ (ปกต/วิการ)
	โค: โคมยํ (ปกต/นิพฺพตฺต)
	อิทฺธิ: อิทฺธิมยํ (ปกต)
	ทานํ: ทานมยํ (ปกต)
	มโน: มโนมโย (ปกต/นิปฺผนฺน)


	สังขยาตัทธิต
	ก
	ทฺวิ: ทฺวิกํ ทุกํ (ปริมาณ)
	ติ: ติกํ (ปริมาณ)

	ตฺตก
	ต: ตตฺตกํ (ปริมาณ)
	เอต: เอตตฺตกํ (ปริมาณ)

	อาวตก
	ต: ตาวตกํ (ปริมาณ)


	ปูรณตัทธิต
	ติย
	ทฺวิ: ทุติโย (ปูรณ)
	ติ: ตติโย (ปูรณ)

	ถ
	จตุ: จตุตฺโถ (ปูรณ)

	ฐ
	ฉ: ฉฏฺโฐ ฉฏฺฐโม (ปูรณ)

	ม
	ปญฺจ: ปญฺจโม (ปูรณ)
	สตฺต: สตฺตโม (ปูรณ)
	เอกาทส: เอกาทสมี (ปูรณ)

	อี
	เอกาทส: เอกาทสี เอกาทสึ (ปูรณ)
	จตุทฺทส: จาตุทฺทสี จาตุทฺทสึ (ปูรณ)
	ทฺวาทส: ทฺวาทสี (ปูรณ)
	ปูรณสังขยา กับ อฑฺฒ ศัพท์


	วิภาคตัทธิต
	ธา
	เอก: เอกธา (วิภาค)
	ทฺวิ: ทฺวิธา (วิภาค)

	โส
	ปทํ: ปทโส (วิภาค)
	สุตฺตํ: สุตฺตโส (วิภาค)
	อนฺติม: อนฺตมโส (ปริจฺเฉโท)


	ภาวตัทธิต
	ตฺต
	จนฺโท: จนฺทตฺตํ (ภาว)
	มนุสฺโส: มนุสฺสตฺตํ (ภาว)
	ทณฺฑี: ทณฺฑิตฺตํ (ภาว)
	ปาจโก: ปาจกตฺตํ (ภาว)
	นีลํ: นีลตฺตํ (ภาว)
	วสี: วสิตฺตํ (ภาว)
	อรหา: อรหตฺตํ (ภาว)
	อญฺญถา: อญฺญถตฺตํ (ภาว)

	ณฺย
	ปณฺฑิโต: ปณฺฑิจฺจํ (ภาว)
	ปุโรหิโต: โปโรหิจฺจํ (ภาว)
	กุสโล: โกสลฺลํ (ภาว)
	พฺราหฺมโณ: พฺราหฺมญฺญํ (ภาว)
	สมโณ: สามญฺญํ (ภาว)
	สมานํ: สามญฺญํ (ภาว)
	สุหโท: โสหชฺชํ (ภาว)
	ทายาโท: ทายชฺชํ (ภาว)
	ปุริโส: โปริสฺสํ (ภาว)
	นิปโก: เนปกฺกํ (ภาว)
	อุปมา: โอปมฺมํ (ภาว)
	พหุสุโต: พาหุสจฺจํ (ภาว)
	สมฺปชาโน: สมฺปชญฺญํ (ภาว)
	อโรโค: อาโรคฺยํ (ภาว)
	กรุณา: การุญฺญํ (ภาว)
	ทุพฺพโล: ทุพฺพลฺยํ (ภาว)
	อลโส: อาลสฺยํ อาลสิยํ (ภาว)
	ทลิทฺโท: ทลิทฺทิยํ ทาลิทฺทิยํ (ภาว)
	อนโณ: อานณฺยํ (ภาว)
	มจฺฉโร: มจฺฉริยํ (ภาว)
	อิสฺสโร: อิสฺสริยํ (ภาว)
	สุจิ: โสเจยฺยํ (ภาว)
	มุฏฺฐสติ: มุฏฺฐสจฺจํ (ภาว)
	วิปุโล: เวปุลฺลํ (ภาว)
	วิกล: เวกลฺลํ (ภาว)
	คิลาโน: เคลญฺญํ (ภาว)
	กุสีโท: โกสชฺชํ (ภาว)
	สุมโน: โสมนสฺสํ (ภาว)
	ทุมโน: โทมนสฺสํ (ภาว)
	ราชา: รชฺชํ (ภาว)
	ภาโค: ภาคฺยํ (ภาว)
	อธิปติ: อาธิปจฺจํ (ภาว)
	วิสารโท: เวสารชฺชํ (ภาว)

	ตฺตน
	ปุถุชฺชโน: ปุถุชฺชนตฺตนํ (ภาว)
	เวทโน: เวทนตฺตนํ (ภาว)
	ชายา: ชายตฺตนํ (ภาว)
	ชาโร: ชารตฺตนํ (ภาว)

	ตา
	มุทุ: มุทุตา (ภาว)
	สพฺพญฺญู: สพฺพญฺญุตา (ภาว)
	ปารมี: ปารมิตา (ภาว)
	นิทฺทาราโม: นิทฺทารามตา (ภาว)
	ภสฺสาราโม: ภสฺสารามตา (ภาว)
	สหาโย: สหายตา (ภาว)
	สหพฺโย: สหพฺยตา (ภาว)

	ณ
	วิสมํ: เวสมํ (ภาว)
	สุจิ: โสจํ (ภาว)
	มุทุ: มทฺทวํ (ภาว)
	อุชุ: อชฺชวํ (ภาว)
	สมคฺโค: สามคฺคี (ภาว)
	ครุ: คารโว (ภาว)
	ภคํ: ภาโค (อตฺถิ)

	กณฺ
	รมณียํ: รามณียกํ (ภาว)
	มนุญฺญํ: มานุญฺญกํ (ภาว)

	ณิย
	วีโร: วีริยํ (ภาว)
	อลโส: อาลสิยํ (ภาว)

	เณยฺย
	สุจิ: โสเจยฺยํ (ภาว)
	กวิ กวี: กาเวยฺยํ (ภาว)
	อธิปติ: อาธิปเตยฺยํ (ภาว)
	เถโน: เถยฺยํ (ภาว)

	พฺย
	ทาโส: ทาสพฺยํ (ภาว)

	ต
	สพฺพญฺญู: สพฺพญฺญุตํ (ภาว)


	อัพยยตัทธิต
	ถา
	ย: ยถา (ปการ)
	ต: ตถา (ปการ)
	สพฺพ: สพฺพถา (ปการ)
	อญฺญ: อญฺญถา (ปการ)

	ถํ
	กึ: กถํ (ปการ)
	อิม: อิตฺถํ (ปการ)

	กฺขตฺตุํ
	ติ: ติกฺขตฺตุํ (วาร)
	พหุ: พหุกฺขตฺตุํ (วาร)


	นิสสิตตัทธิต
	ล
	ทุฏฺฐุ: ทุฏฺฐุลฺลํ (นิสฺสิต)
	เวทํ: เวทลฺลํ (นิสฺสิต)


	อุปมาตัทธิต
	อิยิตตฺต
	ธูโม: ธูมายิตฺตํ (วิย)
	ติมิรํ: ติมิรายิตฺตํ (วิย)


	อเนกัตถตัทธิต
	ย
	ถโน: ถญฺญํ (ชาต)
	ธนํ: ธญฺญํ (สํวตฺตติ)
	กมฺมํ: กมฺมญฺญํ (สาธุ)

	ณฺย
	พฺยาวโฏ: เวยฺยาวจฺจํ (กมฺม)
	ภิสโช: เภสชฺชํ (กมฺม)


	สกัตถตัทธิต
	ณิก
	จาตุมฺมหาราชาโน: จาตุมฺมหาราชิกา (สกตฺถ)
	สสงฺขาโร: สสงฺขาริกํ (สกตฺถ)

	ตา
	เทโว: เทวตา (สกตฺถ)

	มย
	ทานํ: ทานมยํ (สกตฺถ)

	ณฺย
	กรุณา: การุญฺญํ (สกตฺถ)
	ยถาภูตํ: ยถาภุจฺจํ (สกตฺถ)
	อุปมา: โอปมฺมํ (สกตฺถ)



