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โคตตตัทธิต

ณ ณายน ณาน เณยฺย ณิ ณิก ณว เณร

แทน อปจฺจ โคตฺต ปุตตฺ เหล่ากอ เชือ้ สาย ลูก ลูกหลาน
วงศ์ โคตร บุตร

ณ
วสิฏฐฺ สฺส อปจฺจํ วาสิฏโฺ ฐ วาสิฏฐฺ ี เหล่ากอแห่งวสิฏฐะ
โคตมสฺส อปจฺจํ โคตโม โคตมี เหล่ากอแห่งโคตมะ
วสุเทวสฺส อปจฺจํ วาสุเทโว วาสุเทวี เหล่ากอแห่งวสุเทวะ
ณายน
กจฺจสฺส อปจฺจํ กจฺจายโน เหล่ากอแห่งกัจจะ
วจฺฉสฺส อปจฺจํ วจฺฉายโน เหล่ากอแห่งวัจฉะ
โมคฺคลฺลิยา อปจฺจํ โมคฺคลฺลายโน
เหล่ากอแห่งนางโมคคัลลี
ณาน
กจฺจาโน วจฺฉาโน โมคฺคลฺลาโน

เณร
วิธวาย อปจฺจํ เวธเวโร เหล่ากอแห่งแม่ม่าย
สมณสฺส อปจฺจํ สามเณโร เหล่ากอแห่งสมณะ
ณฺย
กุณฑฺ นิยา ปุตโฺ ต โกณฺฑญฺโญ บุตรแห่งนางกุณฑนี
กุรโุ น ปุตโฺ ต โกรพฺโย พระโอรสแห่งพระเจ้ากุรุ
ภาตุโน ปุตฺโต ภาตพฺโย บุตรแห่งพี่น้องชาย
อทิติยา ปุตฺโต อาทิจฺโจ บุตรแห่งพระอทิติ

ตรัตยาทิตัทธิต ณิก
แทน ตรติ เป็นต้น

นาวาย ตรตีติ นาวิโก ผู้ข้ามด้วยเรือ
ติเลหิ สํสฏฺฐํ เตลิกํ (โภชนํ) อันระคนแล้วด้วยงา
สกเฏน จรตีติ สากฏิโก ผูเ้ ทีย่ วไปด้วยเกวียน
ราชคเห ชาโต ราชคหิโก ผูเ้ กิดแล้วในเมืองราชคฤห์
วิเคราะห์และค�ำแปลเหมือนใน ณายน ปัจจัย
ราชคเห วสติ ราชคหิโก ผูอ้ ยูใ่ นเมืองราชคฤห์
เณยฺย
กาเยน กตํ กายิกํ (กมฺม)ํ (อันชน) ท�ำแล้วด้วยกาย
ภคินยิ า อปจฺจํ ภาคิเนยฺโย ภาคิเนยฺยา ลูกแห่งพีน่ อ้ งหญิง
กาเย วตฺตตีติ กายิกํ (กมฺม)ํ อันเป็นไปในกาย
วินตาย อปจฺจํ เวนเตยฺโย เหล่ากอแห่งนางวินตา
โรหิณยิ า อปจฺจํ โรหิเณยฺโย เหล่ากอแห่งนางโรหิณี ทฺวาเร นิยตุ โฺ ต โทวาริโก ผูป้ ระกอบแล้วในประตู
สกุเณ หนฺตวฺ า ชีวตีติ สากุณโิ ก ผูฆ้ า่ ซึง่ นกเป็นอยู่
ณิ
สงฺฆสฺส สนฺตกํ สงฺฆกิ ํ (วตฺถ)ุ อันมีอยูแ่ ห่งสงฆ์, ของสงฆ์
ทกฺขสฺส อปจฺจํ ทกฺขิ เหล่ากอแห่งทักขะ
อกฺเขน ทิพฺพตีติ อกฺขิโก ผู้เล่นด้วยสะกา
วสวสฺส อปจฺจํ วาสวิ เหล่ากอแห่งวสวะ
วรุณสฺส อปจฺจํ วารุณิ เหล่ากอแห่งวรุณะ
ราคาทิตัทธิต ณ
ณิก
แทน รตฺต เป็นต้น
สกฺยปุตฺตสฺส อปจฺจํ สากฺยปุตฺติโก
กสาเวน รตฺตํ กาสาวํ (วตฺถ)ํ (อันชน) ย้อมแล้วด้วยรสฝาด
เหล่ากอแห่งบุตรแห่งสักยะ
มหิสสฺส อิทํ มาหิสํ (มํสํ) (เนื้อ) ของกระบือ
นาฏปุตฺตสฺส อปจฺจํ นาฏปุตฺติโก
มคเธ ชาโต มาคโธ ผู้เกิดแล้วในแคว้นมคธ
เหล่ากอแห่งบุตรแห่งชนร�ำ
มคเธ วสตีติ มาคโธ ผู้อยู่ในแคว้นมคธ
ชินทตฺตสฺส อปจฺจํ เชนทตฺติโก
เหล่ากอแห่งชินทัตตะ
มคเธ อิสสฺ โร มาคโธ ผูเ้ ป็นใหญ่ในแคว้นมคธ
ณว
กตฺติกาย นิยุตฺโต กตฺติโก (มาโส)
อุปกุสสฺ อปจฺจํ โอปกโว เหล่ากอแห่งอุปกุ
(เดือน) ประกอบแล้วด้วยฤกษ์กัตติกา
มนุโน อปจฺจํ มานโว มานวิกา เหล่ากอแห่งมนุ วฺยากรณํ อธิเตติ เวยฺยากรโณ ผูเ้ รียนซึง่ พยากรณ์
ภคฺคุโน อปจฺจํ ภคฺคโว เหล่ากอแห่งภัคคุ
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อิยิสฺสก
แทน ชาต เป็นต้น
ปาปิยิสฺสโก เป็นบาปกว่า
แทน ฐาน ทีต่ งั้ หิต เกือ้ กูล อรห ควร
อิย
อิม
มทนสฺส ฐานํ มทนียํ ที่ตั้งแห่งความเมา
ปุเร ชาโต ปุริโม ผู้เกิดแล้วในก่อน
พนฺธนสฺส ฐานํ พนฺธนียํ ที่ตั้งแห่งความผูก ปาปิโย เป็นบาปกว่า กนิโย น้อยกว่า
เสยฺโย ประเสริฐกว่า เชยฺโย เจริญกว่า
มชฺเฌ ชาโต มชฺฌิโม ผู้เกิดแล้วในท่ามกลาง โมจนสฺส ฐานํ โมจนียํ ที่ตั้งแห่งความแก้
ปจฺฉา ชาโต ปจฺฉิโม ผู้เกิดแล้วในภายหลัง
อิฏฺฐ
อีย-เอยฺย แทน อรห (ควร)
ปุตฺโต อสฺส อตฺถีติ ปุตฺติโม ผู้มีบุตร
ทสฺสนํ อรหตีติ ทสฺสนีโย ทสฺสนียา ผูค้ วรซึง่ การเห็น ปาปิฏโฺ ฐ เป็นบาปทีส่ ดุ กนิฏโฺ ฐ น้อยทีส่ ดุ
อนฺเต นิยตุ โฺ ต อนฺตโิ ม ผูป้ ระกอบแล้วในทีส่ ดุ ปูชนํ อรหตีติ ปูชนีโย ปูชเนยฺโย ผูค้ วรซึง่ บูชา เสฏฺโฐ ประเสริฐที่สุด เชฏฺโฐ เจริญที่สุด
อิย
ทกฺขณ
ิ ํ อรหตีติ ทกฺขเิ ณยฺโย ผูค้ วรซึง่ ทักขิณา วิ. สพฺเพ อิเม ปาปา, อยมิเมสํ วิเสเสน ปาโปติ
มนุสฺสชาติยา ชาโต มนุสฺสชาติโย
ปาปตโร ปาปตโม
(ในสัททนีต)ิ อีย แทน หิต (เกือ้ กูล) ภว (มี)
ผู้เกิดแล้วโดยชาติแห่งมนุษย์
อุปาทานานํ หิตํ อุปาทานียํ อันเกือ้ กูลแก่อปุ าทาน
ตทัสสัตถิตัทธิต
อสฺสชาติยา ชาโต อสฺสชาติโย (สตฺโต)
อุทเร ภวํ อุทรียํ (โภชนํ) มีในท้อง
วี ส สี อิก อี ร วนฺตุ มนฺตุ ณ
เกิดแล้วโดยชาติแห่งม้า
แทน อตฺถิ มีอยู่
พหุลตัทธิต อาลุ
ปณฺฑิตชาติยา ชาโต ปณฺฑิตชาติโย
แทน ปกติ ปกติ พหุล มาก
วี
ผู้เกิดแล้วโดยชาติแห่งบัณฑิต
ปณฺฑิตชาติ อสฺส อตฺถีติ ปณฺฑิตชาติโย
อภิชฌฺ า อสฺส ปกติ อภิชฌ
ฺ าลุ มีอภิชฌาเป็นปกติ เมธา อสฺส อตฺถีติ เมธาวี มีเมธา
มีชาติแห่งบัณฑิต
อภิชฌฺ า อสฺส พหุลา อภิชฌ
ฺ าลุ มีอภิชฌามาก มายา อสฺส อตฺถีติ มายาวี มีมายา
กิย
ส
สีตํ อสฺส ปกติ สีตาลุ (ปเทโส) มีความหนาวเป็นปกติ
อนฺเธ นิยตุ โฺ ต อนฺธกิโย ผูป้ ระกอบแล้วในความมืด สีตํ เอตฺถ พหุลํ สีตาลุ (ปเทโส) มีความหนาวมาก สุเมธา อสฺส อตฺถีติ สุเมธโส มีเมธาดี
สี
ทยา อสฺส ปกติ ทยาลุ มีความเอ็นดูเป็นปกติ
สมุหตัทธิต กณฺ ณ ตา
ตโป อสฺส อตฺถตี ิ ตปสี มีตบะ (ความเพียรเผาบาป)
แทน สมุห ประชุม, หมู่, ฝูง ...
ทยา อสฺส พหุลา ทยาลุ มีความเอ็นดูมาก
เตโช อสฺส อตฺถีติ เตชสี มีเดช
กณฺ
เสฏฐตัทธิต
อิก
มนุสฺสานํ สมุโห มานุสโก ประชุมแห่งมนุษย์
ตร ตม อิยิสฺสก อิย อิฏฺฐ
มยุรานํ สมุโห มายุรโก ประชุมแห่งนกยูง
เป็นเครื่องหมายคุณนามขั้นวิเสส และอติวิเสส ทณฺโฑ อสฺส อตฺถีติ ทณฺฑิโก มีไม้เท้า
อตฺโถ อสฺส อตฺถีติ อตฺถิโก มีความต้องการ
กโปตานํ สมุโห กาโปตโก ประชุมแห่งนกพิราบ
ตร
อี
ณ
ปาปตโร เป็นบาปกว่า
ทณฺโฑ อสฺส อตฺถีติ ทณฺฑี มีไม้เท้า
มานุโส มายุโร กาโปโต วิ.-แปล เหมือน กณฺ ปัจ. ปณฺฑิตตโร เป็นบัณฑิตกว่า
สุขํ อสฺส อตฺถีติ สุขี มีสุข
ทฺวนิ นฺ ํ สมุโห ทฺวยํ ประชุม/หมวด (แห่งวัตถุ) สอง หีนตโร เลวกว่า ปณีตตโร ประณีตกว่า
โภโค อสฺส อตฺถีติ โภคี มีโภคะ
ติณณ
ฺ ํ สมุโห ตยํ ประชุม/หมวด (แห่งวัตถุ) สาม
ตม
ร
ตา
ปาปตโม เป็นบาปที่สุด
คามานํ สมุโห คามตา ประชุมแห่งชาวบ้าน
มธุ อสฺส อตฺถตี ิ มธุโร มีนำ�้ ผึง้ (มีรสหวาน, อร่อย)
ปณฺฑิตตโม เป็นบัณฑิตที่สุด
ชนานํ สมุโห ชนตา ประชุมแห่งชน
มุขํ อสฺส อตฺถีติ มุขโร มีปาก (กล้า)
สหายานํ สมุโห สหายตา ประชุมแห่งสหาย หีนตโม เลวที่สุด ปณีตตโม ประณีตที่สุด

ชาตาทิตัทธิต อิม อิย กิย

ฐานตัทธิต อีย

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 (มาโร) มีบาป
ณ
สทฺธา อสฺส อตฺถีติ สทฺโธ มีศรัทธา
มจฺเฉรํ อสฺส อตฺถีติ มจฺเฉโร มีความตระหนี่

ปกติตัทธิต มย

แทน ปกต ท�ำแล้ว, ส�ำเร็จแล้ว วิการ เป็นวิการ

สุวณฺเณน ปกตํ โสวณฺณมยํ (ภาชนํ)(อนั ชน)ท�ำแล้วด้วยทอง
สุวณฺณสฺส วิกาโร โสวณฺณมยํ (ภาชนํ) อันเป็นวิการแห่งทอง
มตฺตกิ าย ปกตํ มตฺตกิ ามยํ (ภาชนํ) (อนั ชน)ท�ำแล้วด้วยดิน
มตฺตกิ าย วิกาโร มตฺตกิ ามยํ (ภาชนํ) อันเป็นวิการแห่งดิน
อยสา ปกตํ อโยมยํ (ภาชนํ) (อันชน) ท�ำแล้วด้วยเหล็ก
อยโส วิกาโร อโยมยํ (ภาชนํ) อันเป็นวิการแห่งเหล็ก

ปูรณตัทธิต ติย ถ ฐ ม อี

ภาวตัทธิต ตฺต ณฺย ตฺตน ตา ณ กณฺ

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 เอกาทสี ที่ ๑๑
ทฺวาทสนฺนํ ปูรณี ทฺวาทสี 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)

ตฺต
จนฺทสฺส ภาโว จนฺทตฺตํ ความเป็นแห่งพระจันทร์
มนุสสฺ สฺส ภาโว มนุสสฺ ตฺตํ ความเป็นแห่งมนุษย์
ทณฺฑโิ น ภาโว ทณฺฑติ ตฺ ํ ความเป็นแห่งคนมีไม้เท้า
ปาจกสฺส ภาโว ปาจกตฺตํ ความเป็นแห่งคนหุง
นีลสฺส ภาโว นีลตฺตํ ความเป็นแห่งของเขียว
ณฺย
ปณฺฑติ สฺส ภาโว ปณฺฑจิ จฺ ํ ความเป็นแห่งบัณฑิต
กุสลสฺส ภาโว โกสลฺลํ ความเป็นแห่งคนฉลาด
สมณสฺส ภาโว สามญฺญํ ความเป็นแห่งสมณะ
สุหทสฺส ภาโว โสหชฺชํ ความเป็นแห่งเพื่อน
ปุริสสฺส ภาโว โปริสฺสํ ความเป็นแห่งบุรุษ
นิปกสฺส ภาโว เนปกฺกํ ความเป็นแห่งคนมีปญั ญา
อุปมาย ภาโว โอปมฺมํ ความเป็นแห่งอุปมา
ตฺตน
ปุถชุ ชฺ นสฺส ภาโว ปุถชุ ชฺ นตฺตนํ ความเป็นแห่งปุถชุ น
เวทนาย ภาโว เวทนตฺตนํ ความเป็นแห่งเวทนา
ชายาย ภาโว ชายตฺตนํ ความเป็นแห่งเมีย
ชารสฺส ภาโว ชารตฺตนํ ความเป็นแห่งชู้
ตา
มุทุโน ภาโว มุทุตา ความเป็นแห่งคนอ่อน
นิทฺทารามสฺส ภาโว นิทฺทารามตา
ความเป็นแห่งคนมีความหลับเป็นที่มายินดี
สหายสฺส ภาโว สหายตา ความเป็นแห่งสหาย

แทน ปูรณ เป็นที่เต็ม

วิภาคตัทธิต ธา โส

แทน วิภาค ส่วน, การจ�ำแนก

ธา
เอเกน วิภาเคน เอกธา โดยส่วนเดียว
แทน ปริมาณ ประมาณ, ปริมาณ
เทฺว ปริมาณานิ อสฺสาติ ทฺวกิ ํ ทุกํ (วตฺถ)ุ มีประมาณ ๒ ทฺวีหิ วิภาเคหิ ทฺวิธา โดยส่วน ท. ๒
โส
ตีณิ ปริมาณานิ อสฺสาติ ติกํ (วตฺถ)ุ มีประมาณ ๓
ปเทน วิภาเคน ปทโส
โดยความจ�ำแนกโดยบท
สุตฺเตน วิภาเคน สุตฺตโส
โดยความจ�ำแนกโดยสูตร

สังขยาตัทธิต ก

แทน ภาว ความเป็น

ณ
วิสมสฺส ภาโว เวสมํ ความเป็นแห่งของไม่เสมอ
สุจิโน ภาโว โสจํ ความเป็นแห่งของสะอาด
มุทุโน ภาโว มทฺทวํ ความเป็นแห่งคนอ่อน
กณฺ
รมณียสฺส ภาโว รามณียกํ
ความเป็นแห่งของอันบุคคลพึงยินดี
มนุญฺญสฺส ภาโว มานุญฺญกํ
ความเป็นแห่งของที่เป็นที่ฟูใจ
ณิย
วีรสฺส ภาโว วิรยิ ํ ความเป็นผูก้ ล้า (ความเพียร)
อลสสฺส ภาโว อาลสิยํ ความเป็นผูเ้ กียจคร้าน
เณยฺย
สุจโิ น ภาโว โสเจยฺยํ ความเป็นแห่งของสะอาด
พฺย
ทาสสฺส ภาโว ทาสพฺยํ ความเป็นแห่งทาส

อัพยยตัทธิต ถา ถํ
แทน ปการ ประการ

ถา ลงหลังสัพพนาม
เยน ปกาเรน ยถา โดยประการใด
เตน ปกาเรน ตถา โดยประการนั้น
สพฺเพน ปกาเรน สพฺพถา โดยประการทัง้ ปวง
ถํ ลงหลัง กึ และ อิม
เกน ปกาเรน กถํ โดยประการไร
อิมินา ปกาเรน อิตฺถํ โดยประการนี้
กฺขตฺตุํ แทน วาร ครั้ง วาระ
ตโย วาเร ติกฺขตฺตุํ (สิ้น) ๓ ครั้ง, ๓ วาระ
พหู วาเร พหุกฺขตฺตุํ มากครั้ง, มากคราว

ตัทธิตนอกแบบ
นิสสิตตัทธิต ล แทน นิสฺสิต
ทุฏฺฐํ นิสฺสิตํ ทุฏฺฐลฺลํ (กมฺมํ) อาศัยวัตถุชั่ว
เวทํ นิสฺสิตํ เวทลฺลํ (สาสนํ) อาศัยเวท
ทุฏฐุโน ฐานํ ทุฏฺฐุลฺลํ (กมฺมํ) เป็นที่ตั้งแห่งวัตถุชั่ว
เวทสฺส ฐานํ เวทลฺลํ (สาสนํ) เป็นที่ตั้งแห่งเวท

ตัทธิต โดยสังเขป แบ่งเป็น ๓ คือ
๑. สามัญญตัทธิต
๒. ภาวตัทธิต ตฺต ณฺย ตฺตน ตา ณ กณฺ
(กณฺ ณิย เณยฺย พฺย)
๓. อัพยยตัทธิต [ปการ] ถา ถํ (กฺขตฺตุํ)

สามัญญตัทธิต แบ่งออกได้อีก ๑๓ คือ
๑. โคตตตัทธิต ๘ [อปจฺจ โคตฺต ปุตฺต]
ณ ณายน ณาน เณยฺย ณิ ณิก ณว เณร (ณฺย)
๒. ตรัตยาทิตัทธิต [ตรติ] ณิก
๓. ราคาทิตัทธิต [รตฺต] ณ
๔. ชาตาทิตัทธิต [ชาต] อิม อิย กิย
๕. สมุหตัทธิต กณฺ ณ ตา
๖. ฐานตัทธิต อีย (เอยฺย)
๗. พหุลตัทธิต [ปกติ พหุล] อาลุ
๘. เสฏฐตัทธิต [(อติ)วิเสส] ตร ตม อิยสิ สฺ ก อิย อิฏฐฺ
๙. ตทัสสัตถิตัทธิต ๙ [อตฺถิ]
วี ส สี อิก อี ร วนฺตุ มนฺตุ (อิมนฺตุ) ณ
๑๐. ปกติตัทธิต [ปกต วิการ] มย
๑๑. สังขยาตัทธิต [ปริมาณ] ก (ตฺตก อาวตก)
๑๒. ปูรณตัทธิต ติย ถ ฐ ม อี
๑๓. วิภาคตัทธิต ธา โส
คือตัทธิตนามนาม นอกนั้นเป็นตัทธิตคุณนาม
เป็นอัพยยะ ไม่ต้องแจกวิภัตติ
ณ
ณิก
อิย
ตา
อี

มีใน
มีใน
มีใน
มีใน
มีใน

โคตต-ราคาทิ-สมุห-ตทัสสัตถิ-ภาวตัท.
โคตต-ตรัตยาทิตัท.
ชาตาทิ-เสฏฐตัท.
สมุห-ภาวตัท.
ตทัสสัตถิ-ปูรณตัท.

อุปมาตัทธิต อิยิตตฺต แทน วิย
ธุโม วิย ทิสฺสตีติ ธุมายิตฺตํ (วตฺถุ) ปรากฏดุจควัน
ติมิรํ วิย ทิสฺสตีติ ติมิรายิตตฺตํ (วตฺถุ) ปรากฏดุจหมอก

