
กตปิยศพัท ์บทที่ ๑๑
แจก มน (ใจ) ในปงุลงิคแ์ละนปงุสกลงิค์



วภิตัติ เอกวจนะ พหวุจนะ
ป. มน+สิ =มโน มน+โย =มนา

ท.ุ มน+อํ =มนํ มน+โย =มเน

ต. มน+นา =มนสา มน+หิ =มเนห,ิ มเนภิ

จต.ุ มน+ส =มนโส มน+นํ =มนานํ

ปญ. มน+สฺมา =มนสา มน+หิ =มเนห,ิ มเนภิ

ฉ. มน+ส =มนโส มน+นํ =มนานํ

ส. มน+สฺมึ =มนสิ มน+สุ =มเนสุ

อา. มน+สิ =มน มน+โย =มนา



ลาํดบั เอกวจนะ พหวุจนะ คาํแปลอายตนิบาต
ป. มโน มนา อ. (อนัวา่) / อ.____ท. (ทัง้หลาย)

ท.ุ มนํ มเน ซึง่, สู่, ยงั, สิ้น, ตลอด, กะ, เฉพาะ

ต. มนสา มเนห,ิ มเนภิ ดว้ย, โดย, อนั, ตาม, เพราะ, มี

จต.ุ มนโส มนานํ แก่, เพือ่, ต่อ

ปญ. มนสา มเนห,ิ มเนภิ แต่, จาก, กวา่, เหตุ

ฉ. มนโส มนานํ แห่ง, ของ, เมือ่

ส. มนสิ มเนสุ ใน, ใกล,้ ที,่ ครัน้เมือ่, ในเพราะ

อา. มน มนา แน่ะ, ดูก่อน, ขา้แต่



ลาํดบั เอกวจนะ วธิลีงวภิตัติ
ป. มโน ลง ส ิแปลง ส ิเป็น โอ

ท.ุ มนํ ลง อ ํคง อํ

ต. มนสา แปลง นา เป็น อา แลว้ลง สฺ อาคม กลายเป็น สา

จต.ุ มนโส แปลง ส เป็น โอ แลว้ลง สฺ อาคม กลายเป็น โส

ปญ. มนสา แปลง สฺมา เป็น อา แลว้ลง สฺ อาคม กลายเป็น สา

ฉ. มนโส แปลง ส เป็น โอ แลว้ลง สฺ อาคม กลายเป็น โส

ส. มนสิ แปลง สฺม ึเป็น อ ิแลว้ลง สฺ อาคม กลายเป็น สิ

อา. มน ลง ส ิลบ สิ



ลาํดบั พหวุจนะ วธิลีงวภิตัติ
ป. มนา ลง โย แปลง โย เป็น อา

ท.ุ มเน ลง โย แปลง โย เป็น เอ

ต. มเนห,ิ มเนภิ แปลง อ ที่ มน เป็น เอ ลง ห,ิ แปลง ห ิเป็น ภิ

จต.ุ มนานํ แปลง อ ที่ มน เป็น อา ลง นํ คง นํ

ปญ. มเนห,ิ มเนภิ แปลง อ ที่ มน เป็น เอ ลง ห,ิ แปลง ห ิเป็น ภิ

ฉ. มนานํ แปลง อ ที่ มน เป็น อา ลง นํ คง นํ

ส. มเนสุ แปลง อ ที่ มน เป็น เอ ลง สุ คง สุ

อา. มนา ลง โย แปลง โย เป็น อา



ศพัทเ์หลา่นี้แจกเหมือน มน ศพัท์
มน ใจ อย เหลก็
อรุ อก เจต ใจ
ตป ความรอ้น ตม ความมืด
เตช เดช ปย นํ้านม
ยส ยศ วจ วาจา
วย วยั, ความเสือ่ม สริ หวั, ศีรษะ, เศียรเกลา้.



สรุปหลกัการแจกมโนคณศพัท์
๑.เฉพาะ นา, ส, สฺมา, ส, สฺมึ วภิตัตมิีหลกัการแปลงวภิตัตดิงันี้

-นา กบั สฺมา แปลงเป็น อา

-ส ทัง้สองวภิตัต ิ แปลงเป็น โอ

-สฺม ึ แปลงเป็น อิ

แลว้ลง ส อาคม กลายเป็น สา, โส, สิ

๒.เอา อ ํทตุยิาวภิตัต ิเป็น โอ ได ้เช่น มโน, ยโส
-(ชโน) อทาเน กรุุเต มโน. อ.ชน ย่อมกระทาํ ซึ่งใจ ในความไมใ่ห.้

-ยโส ลทฺธา น มชฺเชยฺย. อ.ชน ไดแ้ลว้ ซึ่งยศ ไมพ่งึเมา.



๓.มโนคณศพัทม์ ี๑๒ ศพัท ์เฉพาะ มน ศพัทเ์ป็นได ้๒ ลงิคค์ือเป็น
ปงุลงิคแ์ละนปงุสกลงิค ์นอกนัน้เป็นปงุลงิคอ์ย่างเดยีว

๔.เมือ่นาํมโนคณศพัทไ์ปสมาสหรือต่อเขา้ขา้งหนา้ศพัทอ์ื่น ใหเ้อาสระ
ทีสุ่ดศพัทข์องมโนคณศพัทเ์ป็น โอ ได ้เช่น

-มน + เสฏฺฐา =มโนเสฏฺฐา มใีจเป็นสภาพประเสริฐที่สุด

-อย + มโย =อโยมโย อนัทาํแลว้ดว้ยเหลก็

-เตช + ธาตุ =เตโชธาตุ อ.ธาตุคอืไฟ

-ตม + ขนฺโธ =ตโมขนฺโธ อ.กองแห่งไฟ

-ปย + ปานํ =ปโยปานํ อ.ปานะคอืนํา้นม



แจก มน (ใจ) ในนปงุสกลงิค์



วภิตัติ เอกวจนะ พหวุจนะ
ป. มน+สิ =มนํ มน+โย =มนานิ

ท.ุ มน+อํ =มนํ มน+โย =มนานิ

ต. มน+นา =มนสา มน+หิ =มเนห,ิ มเนภิ

จต.ุ มน+ส =มนโส มน+นํ =มนานํ

ปญ. มน+สฺมา =มนสา มน+หิ =มเนห,ิ มเนภิ

ฉ. มน+ส =มนโส มน+นํ =มนานํ

ส. มน+สฺมึ =มนสิ มน+สุ =มเนสุ

อา. มน+สิ =มน มน+โย =มนานิ



มน ศพัทเ์ป็นได ้๒ ลงิคใ์นนปงุสกลงิค ์
แจกเหมือน กลุ (ตระกูล) เฉพาะ ป. ท.ุ อา.

นอกนั้นแจกเหมือนในปงุลงิค ์



ลาํดบั เอกวจนะ วธิลีงวภิตัติ
ป. มนํ ลง ส ิแปลง ส ิเป็น อํ

ท.ุ มนํ ลง อ ํคง อํ

ต. มนสา แปลง นา เป็น อา แลว้ลง สฺ อาคม กลายเป็น สา

จต.ุ มนโส แปลง ส เป็น โอ แลว้ลง สฺ อาคม กลายเป็น โส

ปญ. มนสา แปลง สฺมา เป็น อา แลว้ลง สฺ อาคม กลายเป็น สา

ฉ. มนโส แปลง ส เป็น โอ แลว้ลง สฺ อาคม กลายเป็น โส

ส. มนสิ แปลง สฺม ึเป็น อ ิแลว้ลง สฺ อาคม กลายเป็น สิ

อา. มน ลง ส ิลบ สิ



ลาํดบั พหวุจนะ วธิลีงวภิตัติ
ป. มนานิ ลง โย แปลง โย เป็น นิ แลว้ทฆีะ อ ที่ มน เป็น อา

ท.ุ มนานิ “........................................................................................”

ต. มเนห,ิ มเนภิ แปลง อ ที่ มน เป็น เอ ลง ห,ิ แปลง ห ิเป็น ภิ

จต.ุ มนานํ แปลง อ ที่ มน เป็น อา ลง นํ คง นํ

ปญ. มเนห,ิ มเนภิ แปลง อ ที่ มน เป็น เอ ลง ห,ิ แปลง ห ิเป็น ภิ

ฉ. มนานํ แปลง อ ที่ มน เป็น อา ลง นํ คง นํ

ส. มเนสุ แปลง อ ที่ มน เป็น เอ ลง สุ คง สุ

อา. มนานิ ลง โย แปลง โย เป็น นิ แลว้ทฆีะ อ ที่ มน เป็น อา



ตัวอยางประโยคภาษาบาลี มน (ใจ)

๑. ปฺุญกรณเวลายํ  มโน  กุสลกมฺเม  รมติ.

อ.ใจ ยอมยินดี ในกรรมอันเปนกุศล ในเวลาเปนที่กระทําซึ่งบุญ.

๒. อรหนฺตานํ  มนา  โลกธมฺเมสุ  น  กมฺปนฺติ.

อ.ใจ ท. ของพระอรหันต ท. ยอมไมหวั่นไหว ในโลกธรรม ท.

๓. ปณฺฑิโต  อตฺตโน  มนํ  รกฺขติ.

อ.บัณฑิต ยอมรักษา ซึ่งใจ ของตน.

๔. ปณฺฑิตา  อตฺตโน  มเน  ทมยนฺติ.

อ.บัณฑิต ท. ยอมฝก ซึ่งใจ ท. ของตน.



๕. ปณฺฑโิต  กาเยน  วาจาย  มนสา  จ  ปาปํ  น  กโรต.ิ
อ.บณัฑิต ย่อมไม่กระทํา ซึ่งบาป ดว้ยกาย ดว้ย ดว้ยวาจา ดว้ย 
ดว้ยใจ ดว้ย. (จ ศพัทแ์ปลวา่ ดว้ย, และ เวลาแปลเพิม่ จ ศพัทม์าใหค้รบตามจาํนวนคาํนามที่นํามารวมกนั)

๖. อรยิสาวกา  กสุเลห ิ มเนห ิ สมมฺา  สงฺกปปฺนฺต.ิ
อ.พระอรยิสาวก ท. ย่อมดาํร ิโดยชอบ ดว้ยใจ ท. อนัเป็นกศุล.

๗. จติตฺวเิวโก  ภกิขฺุสฺส  มนโส  อปุปฺชฺชต.ิ
อ.ความสงดัแหง่จติ ย่อมเกดิขึ้น แกใ่จ ของภกิษุ.

๘. อปุธวิเิวโก  อรหต ํ มนานํ  อปุปฺชฺชต.ิ
อ.ความสงดัแหง่อปุธ ิ(กเิลส) ย่อมเกดิขึ้น แกใ่จ ท. ของพระอรหนัต ์ท.



๙.   มจฺเฉร ํ อรหต ํ มนสา  วคิจฺฉต.ิ
 อ.ความตระหนี่ ย่อมหายไป จากใจ ของพระอรหนัต ์ท.

๑๐. กเิลสา  อรหนฺตานํ  มเนห ิ นิกขฺมนฺต.ิ
 อ.กเิลส ท. ย่อมออกไป จากใจ ท. ของพระอรหนัต ์ท.

๑๑. มนโส  ฐติ ิ สตปุปฺาทโต  อปุปฺชฺชต ิ
 อ.ความตัง้ม ัน่ แหง่ใจ ย่อมเกดิขึ้น เพราะความเกดิขึ้นแหง่สต.ิ

๑๒. อาสเวห ิ มนานํ  วมิตุตฺ ิ สขุํ  อาวหต.ิ
 อ.ความหลดุพน้ แหง่ใจ ท. จากอาสวะ ท. ย่อมนํามา ซึ่งความสขุ.



๑๓. โกโธ  ปถุชฺุชนสฺส  มนส ิ อปุปฺชฺชต.ิ 
  อ.ความโกรธ ย่อมเกดิขึ้น ในใจ ของปถุชุน.

๑๔. ปญุญฺ ํ จ  ปาปํ  จ  อรหต ํ มเนส ุ น  อปุปฺชฺชนฺต.ิ
  อ.บญุ ดว้ย อ.บาป ดว้ย ย่อมไม่เกดิขึ้น ในใจ ท. ของพระอรหนัต ์ท.


