
รู ป วิ เ ค ร า ะ ห์ ตั ท ธิ ต  [โคตฺ-ต-รา-ชา  สมุห-ฐาน  พหุล-เสฏฺฐ-ตทสฺสตฺถิ  ปกติ-สงฺขยา-ปูรณ วิภาค]

โคตตตัทธิต 
ณ ณายน ณาน เณยฺย ณิ ณิก ณว เณร

ณ
วสฏฺิฐสสฺ อปจจฺ ํวาสฏฺิโฐ เหล่ากอแห่งวสฏิฐะ
โคตมสสฺ อปจจฺ ํโคตโม เหล่ากอแห่งโคตมะ
วสเุทวสสฺ อปจจฺ ํวาสเุทโว เหล่ากอแห่งวสเุทวะ

ณายน
กจจฺสสฺ อปจจฺ ํกจจฺายโน เหล่ากอแห่งกจัจะ
วจฉฺสสฺ อปจจฺ ํวจฉฺายโน เหล่ากอแห่งวจัฉะ
โมคฺคลฺลิยา อปจฺจํ โมคฺคลฺลายโน
  เหล่ากอแห่งนางโมคคัลลี

ณาน
กจฺจาโน วจฺฉาโน โมคฺคลฺลาโน
วิเคราะห์และคาํแปลเหมอืนใน ณายน ปัจจยั

เณยฺย
ภคนิยิา อปจจฺ ํภาคเินยโฺย เหล่ากอแห่งพีน้่องหญิง
วินตาย อปจจฺ ํเวนเตยโฺย เหล่ากอแห่ง นางวนิตา
โรหณิยิา อปจจํฺ โรหเิณยโฺย เหล่ากอแห่งนางโรหณิี

ณิ
ทกฺขสฺส อปจฺจํ ทกฺข ิเหล่ากอแห่งทักขะ
วสวสฺส อปจฺจํ วาสว ิเหล่ากอแห่งวสวะ
วรุณสฺส อปจฺจํ วารุณ เหล่ากอแห่งวรุณะ

ณิก
สกฺยปุตฺตสฺส อปจฺจํ สากฺยปุตฺติโก
  เหล่ากอแห่งบุตรแห่งสักยะ
นาฏปุตฺตสฺส อปจฺจํ นาฏปุตฺติโก
  เหล่ากอแห่งบุตรแห่งชนรํา
ชินทตฺตสฺส อปจฺจํ เชนทตฺติโก
  เหล่ากอแห่งชินทัตตะ

ณว
อปุกสุสฺ อปจจฺ ํโอปกโว เหล่ากอ แห่งอปุกุ
มนุโน อปจฺจํ มานโว เหล่ากอ แห่งมนุ
ภคฺคุโน อปจฺจํ ภคฺคโว เหล่ากอแห่งภัคคุ

เณร

วธิวาย อปจจฺ ํเวธเวโร เหล่ากอแห่งแม่ม่าย

สมณสสฺ อปจจฺ ํสามเณโร เหล่ากอแห่งสมณะ

ณฺย

กุณฑฺนยิา ปตุโฺต โกณฺฑญโฺญ บตุรแห่งนางกณุฑนี

กรุโุน ปตุโฺต โกรพโฺย พระโอรสแห่งพระเจ้ากรุุ

ภาตโุน ปตุโฺต ภาตพโฺย บตุรแห่งพีน้่องชาย

อทิติยา ปุตฺโต อาทิจฺโจ บุตรแห่งพระอทิติ

ตรตยาทิตัทธิต  ณิก

นาวาย ตรตตี ินาวโิก ผู้ข้ามด้วยเรอื

ตเิลห ิสสํฏฺฐ ํโภชน ํเตลกิ ํโภชนะระคนแล้วด้วยงา

สกเฏน จรตตี ิสากฏโิก ผู้เทีย่วไปด้วยเกวยีน

ราชคเห ชาโต ราชคหโิก ผู้เกดิในเมอืงราชคฤห์

ราชคเห วสต ิราชคหโิก ผูอ้ยูใ่นเมอืงราชคฤห์

กาเยน กต ํกมมฺ ํกายกิ ํกรรมอันชนทาํแล้วด้วยกาย

กาเย วตตฺตตี ิกายิก ํ[กมมฺ ํกรรม] เป็นไปในกาย

ทวฺาเร นยิตุโฺต โทวารโิก ผูป้ระกอบในประตู

สกุเณ หนฺตวฺา ชวีตตี ิสากณุโิก ผูฆ่้าซึง่นกเป็นอยู่

สงฺฆสฺส สนฺตกํ สงฺฆิก ํของมีอยู่แห่งสงฆ์

อกฺเขน ทิพฺพตีติ อกฺขิโก ผู้เล่นด้วยสะกา

ราคาทิตัทธิต  ณ

กสาเวน รตฺตํ วตฺถํ กาสาวํ

  ผ้าอันบุคคลย้อมแล้วด้วยรสฝาด

มหิสสฺส อิทํ มํสํ มาหิส ํเนื้อของกระบือ

มคเธ ชาโต มาคโธ ผู้เกิดในแคว้นมคธ

มคเธ วสตีติ มาคโธ ผู้อยู่ในแคว้นมคธ

มคเธ อสิสฺโร มาคโธ เป็นอสิระในแคว้นมคธ

กตฺติกาย นิยุตฺโต มาโส กตฺติโก

  เดือนประกอบด้วยฤกษ์กัตติกา

วยฺากรณ ํอธเิตต ิเวยยฺากรโณ ผูเ้รยีนซึง่พยากรณ์

ชาตาทิตัทธิต  อิม อิย กิย

อิม
ปุเร ชาโต ปุริโม ผู้เกิดแล้วในก่อน
มชฺเฌ ชาโต มชฌฺโิม ผู้เกดิแล้วในท่ามกลาง
ปจฺฉา ชาโต ปจฺฉิโม ผู้เกิดแล้วในภายหลัง
ปุตฺโต อสฺส อตฺถีติ ปุตฺติโม ผู้มีบุตร
อนฺเต นิยุตฺโต อนฺติโม ผู้ประกอบในที่สุด

อิย
มนุสฺสชาติยา ชาโต มนุสฺสชาติโย
  ผู้เกิดแล้วโดยชาติแห่งมนุษย์
อสฺสชาติยา ชาโต อสฺสชาติโย
  สัตว์เกิดแล้วโดยชาติแห่งม้า
ปณฺฑิตชาติยา ชาโต ปณฺฑิตชาติโย
  ผู้เกิดแล้วโดยชาติแห่งบัณฑิต
ปณฺฑิตชาติ อสฺส อตฺถีติ ปณฺฑิตชาติโย

  มีชาติแห่งบัณฑิต

กิย

อนฺเธ นิยุตฺโต อนฺธกิโย ผู้ประกอบในมืด

สมุหตัทธิต  กณฺ ณ ตา

กณฺ
มนสฺุสาน ํสมโุห มานสุโก ประชมุแห่งมนษุย์
มยุรานํ สมุโห มายุรโก ประชุมแห่งนกยูง
กโปตาน ํสมโุห กาโปตโก ประชมุแห่งนกพริาบ

ณ

มานุโส มายุโร กาโปโต

วเิคราะห์และคาํแปลเหมอืนใน กณ ฺปัจจยั

ตา
คามาน ํสมโุห คามตา ประชมุแห่งชาวบ้าน
ชนานํ สมุโห ชนตา ประชุมแห่งชน
สหายาน ํสมโุห สหายตา ประชมุแห่งสหาย

ฐานตัทธิต  อีย

มทนสฺส ฐานํ มทนีย ํที่ตั้งแห่งความเมา

พนฺธนสฺส ฐานํ พนฺธนีย ํที่ตั้งแห่งความผูก

โมจนสฺส ฐานํ โมจนีย ํที่ตั้งแห่งความแก้

อีย, เอยฺย ลงในอรรถ คือ อรห [ควร]

ทสสฺน ํอรหตตี ิทสสฺนโีย ผูค้วรซึง่ความเหน็

ปูชนํ อรหตีติ ปูชเนยฺโย ผู้ควรซึ่งบูชา

ทกขฺณิ ํอรหตตี ิทกขฺเิณยโฺย ผูค้วรซึง่ทักขณิา

อปุาทานาน ํหติ ํอปุาทานยี ํอนัเกือ้กลูแก่อปุาทาน

อุทเร ภวํ อุทรีย ํ[โภชนํ โภชนะ] มีในท้อง

พหุลตัทธิต  อาลุ

อภชิฌฺา อสสฺ ปกต ิอภชิฌฺาล ุมอีภชิฌาเป็นปกติ

อภชิฌฺา อสสฺ พหุลา อภชิฌฺาล ุมอีภชิฌามาก

สตี ํอสสฺ ปกต ิสตีาล ุ[ประเทศ] มหีนาวเป็นปกติ

สตี ํเอตถฺ พหุล ํสตีาล ุ[ประเทศ] มหีนาวมาก

ทยา อสฺส ปกติ ทยาล ุผู้มคีวามเอน็ดูเป็นปกติ

ทยา อสฺส พหุลา ทยาล ุมีความเอ็นดูมาก

เสฏฐตัทธิต

ตร ตม อิยิสฺสก อิย อิฏฺฐ

ตร

ปาปตโร เป็นบาปกว่า

ปณฺฑิตตโร เป็นบัณฑิตกว่า

หีนตโร เลวกว่า ปณีตตโร ประณีตกว่า

ตม

ปาปตโม เป็นบาปที่สุด

ปณฺฑิตตโม เป็นบัณฑิตที่สุด

หีนตโม เลวที่สุด ปณีตตโม ประณีตที่สุด

อิยิสฺสก

ปาปิยิสฺสโก เป็นบาปกว่า

อิย

ปาปิโย เป็นบาปกว่า   กนิโย น้อยกว่า

เสยฺโย ประเสริฐกว่า   เชยฺโย เจริญกว่า

อิฏฺฐ

ปาปิฏฺโฐ เป็นบาปทีส่ดุ  กนฏฺิโฐ น้อยทีส่ดุ

เสฏฺโฐ ประเสริฐที่สุด  เชฏฺโฐ เจริญที่สุด

วิ. สพฺเพ อิเม ปาปา, อยมิเมสํ วิเสเสน

ปาโปติ ปาปตโร ปาปตโม

ตทัสสัตถิตัทธิต

วี ส สี อิก อี ร วนฺตุ มนฺตุ ณ

วี

เมธา อสฺส อตฺถีติ เมธาว ีมีเมธา

มายา อสฺส อตฺถีติ มายาว ีมีมายา

ส

สุเมธา อสฺส อตฺถีติ สุเมธโส มีเมธาดี

สี

ตโป อสสฺ อตถฺตี ิตปส ีมตีบะ [ความเพียรเผาบาป]

เตโช อสฺส อตฺถีติ เตชส ีมีเดช

อิก

ทณฺโฑ อสฺส อตฺถีติ ทณฺฑิโก มีไม้เท้า

อตฺโถ อสฺส อตฺถีติ อตฺถิโก มีความต้องการ

อี

ทณฺโฑ อสฺส อตฺถีติ ทณฺฑ ีคนมีไม้เท้า

สุขํ อสฺส อตฺถีติ สุข ีมีสุข

โภโค อสฺส อตฺถีติ โภค ีมีโภคะ

ร

มธุ อสฺส อตฺถีติ มธุโร มีนํ้าผึ้ง [มีรสหวาน]

มุขํ อสฺส อตฺถีติ มุขโร มีปาก [กล้า]

• วัดหลวงพ่อสดฯ ๒๕๕๗ •



วนฺตุ

คุโณ อสฺส อตฺถีติ คุณวา มีคุณ

ธนํ อสฺส อตฺถีติ ธนวา มีทรัพย์

ปญฺญา อสฺส อตฺถีติ ปญฺญวา มีปัญญา

ปุญฺญํ อสฺส อตฺถีติ ปุญฺญวา มีบุญ

มนฺตุ

อายุ อสฺส อตฺถีติ อายสฺมา มีอายุ

สติ อสฺส อตฺถีติ สติมา มีสติ

จกฺขุ อสฺส อตฺถีติ จกฺขุมา มีจักษุ

ชุติ อสฺส อตฺถีติ ชุติมา มีความโพลง

อิมนฺตุ

ปุตฺโต อสฺส อตฺถีติ ปุตฺติมา มีบุตร

ปาปํ อสฺส อตฺถีติ ปาปิมา มีบาป [คือ มาร]

ณ

สทฺธา อสฺส อตฺถีติ สทฺโธ มีศรัทธา

มจเฺฉร ํอสสฺ อตถฺตี ิมจเฺฉโร มคีวามตระหนี่

ปกติตัทธิต  มย

สวุณฺเณน ปกต ํโสวณณฺมย ํ[ภาชน ํภาชนะ]

  อันบุคคลทําแล้วด้วยทอง

สุวณฺณสฺส วิกาโร โสวณฺณมย ํ[ภาชนํ]

  เป็นวิการแห่งทอง

มตฺติกาย ปกตํ มตฺติกามย ํ[ภาชนํ]

  อันบุคคลทําแล้วด้วยดิน

มตฺติกาย วิกาโร มตฺติกามย ํ[ภาชนํ]

  เป็นวิการแห่งดิน

อยสา ปกตํ อโยมย ํ[ภาชนํ]

  อันบุคคลทําแล้วด้วยเหล็ก

อยโส วิกาโร อโยมย ํ[ภาชนํ]

  เป็นวิการแห่งเหล็ก

สังขยาตัทธิต  ก

เทวฺ ปรมิาณาน ิอสสฺาต ิทวฺกิ ํ(วตถฺ)ุ มปีระมาณ ๒

ตณี ิปรมิาณาน ิอสสฺาต ิตกิ ํ(วตถฺุ) มีประมาณ ๓

ปูรณตัทธิต  ติย ถ ฐ ม อี

ติย

ทฺวินฺนํ ปูรโณ ทุติโย ที่ ๒

ติณฺณํ ปูรโณ ตติโย ที่ ๓

ถ

จตุนฺนํ ปูรโณ จตุตฺโถ ที่ ๔

ฐ

ฉนฺนํ ปูรโณ ฉฏฺโฐ ที่ ๖

ม

ปญฺจนฺนํ ปูรโณ ปญฺจโม ที่ ๕

สตฺตนฺนํ ปูรโณ สตฺตโม ที่ ๗

อี

เอกาทสนฺนํ ปูรณี เอกาทส ีที่ ๑๑

ทฺวาทสนฺนํ ปูรณี ทฺวาทส ีที่ ๑๒

อฑฺฒ

อฑฺเฒน ทุติโย ทิวฑฺโฒ ทิยฑฺโฒ

  ที่ ๒ ด้วยทั้งกึ่ง [๑ กับครึ่ง]

อฑฺเฒน ตติโย อฑฺฒติโย อฑฺฒเตยฺโย

  ที่ ๓ ด้วยทั้งกึ่ง [๒ กับครึ่ง]

อฑฺเฒน จตุตฺโถ อฑฺฒุฑฺโฒ

  ที่ ๔ ด้วยทั้งกึ่ง [๓ กับครึ่ง]

วิภาคตัทธิต  ธา โส

ธา

เอเกน วิภาเคน เอกธา โดยส่วนเดียว

ทฺวีหิ วิภาเคหิ ทฺวิธา โดยส่วน ท. ๒

โส

ปเทน วภิาเคน ปทโส โดยความจาํแนกโดยบท

สุตฺเตน วิภาเคน สุตฺตโส โดยความจาํแนกโดยสตูร

ภาวตัทธิต  ตฺต ณฺย ตฺตน ตา ณ กณฺ

ตฺต

จนทฺสสฺ ภาโว จนฺทตฺตํ ความเป็นแห่งพระจันทร์ 

มนสุสฺสสฺ ภาโว มนสุสฺตตฺ ํความเป็นแห่งมนษุย์

ทณฑฺโิน ภาโว ทณฑฺติตฺ ํความเป็นแห่งคนมไีม้เท้า

ปาจกสสฺ ภาโว ปาจกตตฺ ํความเป็นแห่งคนหงุ

นีลสฺส ภาโว นีลตฺต ํความเป็นแห่งของเขียว

ณฺย

ปณฑฺติสสฺ ภาโว ปณฑิฺจฺจํ ความเป็นแห่งบัณฑติ

กสุลสสฺ ภาโว โกสลลฺ ํความเป็นแห่งคนฉลาด

สมณสสฺ ภาโว สามญญฺ ํความเป็นแห่งสมณะ

สุหทสฺส ภาโว โสหชฺช ํความเป็นแห่งเพื่อน

ปุริสสฺส ภาโว โปริสฺส ํความเป็นแห่งบุรุษ

นปิกสสฺ ภาโว เนปกกฺ ํความเป็นแห่งคนมปัีญญา

อปุมาย ภาโว โอปมมฺ ํความเป็นแห่งอปุมา

ตฺตน

ปุถชฺุชนสสฺ ภาโว ปถุุชฺชนตตฺน ํความเป็นแห่งปุถชุน

เวทนาย ภาโว เวทนตฺตนํ ความเป็นแห่งเวทนา

ชายาย ภาโว ชายตตฺน ํความเป็นแห่งเมยี

ชารสฺส ภาโว ชารตฺตน ํความเป็นแห่งชู้

ตา

มุทุโน ภาโว มุทุตา ความเป็นแห่งคนอ่อน

นิทฺทารามสฺส ภาโว นิทฺทารามตา

  ความเป็นแห่งคนมคีวามหลับเป็นทีม่ายนิดี

สหายสสฺ ภาโว สหายตา ความเป็นแห่งสหาย

ณ

วสิมสสฺ ภาโว เวสม ํความเป็นแห่งของไม่เสมอ

สจุโิน ภาโว โสจ ํความเป็นแห่งของสะอาด

มุทุโน ภาโว มทฺทว ํความเป็นแห่งคนอ่อน

กณฺ

รมณียสฺส ภาโว รามณียกํ

  ความเป็นแห่งของอันบุคคลพึงยินดี

มนุญฺญสฺส ภาโว มานุญฺญกํ

  ความเป็นแห่งของที่เป็นที่ฟูใจ

ณิย

วรีสสฺ ภาโว วริยิ ํความเป็นผูก้ล้า [ความเพยีร]

อลสสสฺ ภาโว อาลสยิ ํความเป็นผูเ้กยีจคร้าน

เณยฺย

สุจโิน ภาโว โสเจยยฺ ํความเป็นแห่งของสะอาด

พฺย

ทาสสฺส ภาโว ทาสพฺย ํความเป็นแห่งทาส

อัพยยตัทธิต  ถา ถํ

ถา ลงหลังสัพพนาม

เยน ปกาเรน ยถา โดยประการใด

เตน ปกาเรน ตถา โดยประการนั้น

สพฺเพน ปกาเรน สพพฺถา โดยประการทัง้ปวง

ถํ ลงหลัง กึ และ อิม

เกน ปกาเรน กถ ํโดยประการไร

อิมินา ปกาเรน อิตฺถ ํโดยประการนี้

กฺขตฺตุํ

ตโย วาเร ติกฺขตฺตุ ํ  (สิ้น) ๓ ครั้ง, ๓ วาระ

พหู วาเร พหุกฺขตฺตุ ํ  มากครั้ง, มากคราว

ตัทธิต โดยสังเขป แบ่งเป็น ๓ คือ

๑. สามัญญตัทธิต

๒. ภาวตัทธิต  ตฺต ณฺย ตฺตน  ตา ณ กณฺ

๓. อัพยยตัทธิต  ถา ถํ

สามัญญตัทธิต แบ่งออกได้อีก ๑๓ คือ

๑. โคตตตัทธิต ๘

    ณ ณายน ณาน เณยฺย  ณิ ณิก ณว เณร

๒. ตรตยาทิตัทธิต ณิก

๓. ราคาทิตัทธิต ณ

๔. ชาตาทิตัทธิต อิม อิย กิย

๕. สมุหตัทธิต กณฺ ณ ตา

๖. ฐานตัทธิต อีย

๗. พหุลตัทธิต อาลุ

๘. เสฏฐตัทธิต ตร ตม อิยิสฺสก อิย อิฏฺฐ

๙. ตทัสสัตถิตัทธิต ๑๐

    วี ส สี อิก อี  ร วนฺตุ มนฺตุ ณ

๑๐. ปกติตัทธิต มย

๑๑. สังขยาตัทธิต ก

๑๒. ปูรณตัทธิต ติย ถ ฐ ม อี

๑๓. วิภาคตัทธิต ธา โส

ตัทธิตนอกแบบ

นิสสิตตัทธิต  ล แทน นิสฺสิต

ทุฏฺฐํ นิสฺสิตํ ทุฏฺฐลฺล ํ[กมฺมํ] อาศัยวัตถุชั่ว

เวทํ นิสฺสิตํ เวทลฺล ํ[สาสนํ] อาศัยเวท

ทุฏฐุโน ฐานํ ทุฏฺฐุลฺล ํ[กมฺมํ] เป็นที่ตั้งแห่งวัตถุชั่ว

เวทสฺส ฐานํ เวทลฺล ํ[สาสนํ] เป็นที่ตั้งแห่งเวท

อุปมาตัทธิต  อิยิตตฺต แทน วิย

ธุโม วิย ทิสฺสตีติ ธุมายิตฺต ํ[วตฺถุ]  ปรากฏดุจควัน

ติมิรํ วิย ทิสฺสตีติ ติมิรายิตตฺต ํ[วตฺถุ] ปรากฏดุจหมอก

คือตัทธิตนามนาม นอกนั้นเป็นตัทธิตคุณนาม

เป็นอัพยยะ ไม่ต้องแจกวิภัตติ

• วัดหลวงพ่อสดฯ ๒๕๕๗ •

ณ มีใน โคตต-ราคาทิ-สมุห-ตทัสสัตถิ-ภาวตัท.

ณิก มีใน โคตต-ตรตยาทิตัท.

อิย มีใน ชาตาทิ-เสฏฐตัท.

ตา มีใน สมุห-ภาวตัท.

อี มีใน ตทัสสัตถิ-ปูรณตัท.


