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การประกอบมาน ปจัจยัเป็นเหตกุตัตวุาจก
โดยพระมหาธรรมรงค ์ธมมฺภาณี ป.ธ.๙



หลกัการประกอบ มาน ปจัจยั
เป็นเหตกุตัตวุาจก



หลกัการประกอบ มาน ปจัจยัเป็นเหตกุตัตวุาจก
มาน ปจัจยัที่เป็นเหตกุตัตวุาจกมีหลกัการดงันี้

๑)ธาตทุี่นํามาประกอบจะเป็นสกมัมธาตกุไ็ดอ้กมัมธาตกุไ็ด ้
๒)ใหล้งปจัจยัในเหตุกตัตุวาจก ไดเ้พยีง ๒ ตวัเท่านั้น คือ ณย และ 

ณาปย (หา้มลง เณ, ณาเป เพราะสระที่สดุปจัจยัเป็นสระเสยีงยาว)
๓)หมวด ภ,ู รุธ, ส,ุ ตน, จุร ไม่นิยมลงปจัจยัประจาํหมวดธาต ุ
๔)หมวด ทวิ, ก,ี คห จะลงปจัจยัประจาํหมวดธาตหุรอืไม่ลงกไ็ด ้
๕)ขยายนามศพัทใ์ดมีลงิคค์ลอ้ยตามนามศพัทน์ั้น



มาน ปจัจยั

สกมัม./อกมัม. ณย/ณาปย มาน วภิตัตนิาม

องคป์ระกอบของเหตกุตัตวุาจก



หลกัการลง ณย, ณาปย ปจัจยั
หลงัธาตปุระเภทต่าง ๆ



หลกัการลง ณย, ณาปย ปจัจยัหลงัธาตุ
มาน ปจัจยัที่เป็นเหตกุตัตวุาจกมีหลกัการดงันี้:-

๑)เอกสระธาตทุี่ลงทา้ยดว้ยสระ อ ุอ ูลง ณย ปจัจยัเท่านั้น
๒)เอกสระธาตทุี่ลงทา้ยดว้ยสระ อา อ ิอ ีเอ ลง ณาปย ปจัจยั เช่น ทา, ชิ, 

นี, เค, ปเล (ยกเวน้ ปา ธาตใุหล้ง ณย ปจัจยัได)้ 
๓)อเนกสระธาต ุ(เวน้หมวด จุร) ลงปจัจยั ณย และ ณาปย
๔)อเนกสระธาต ุหมวด จุร ธาต ุลง ณาปย ปจัจยั
๕)หลกัการพฤทธิ์สระตน้ธาตุ การลงนิคคหิตอาคมกลางธาตุ (หมวด รุธ) 

การแปลง ย ปจัจยั (หมวด ทวิ) มีวธิกีารเดียวกบัเหตกุตัตวุาจกในอาขยาต



๖.เมื่อพฤทธิ์สระตน้ธาตุแลว้ใหล้บ ณ ที่ ณย (เหลือ ย)และ ณ ที่ 
ณาปย (เหลอื อาปย) ปจัจยัทิ้ งเสมอกอ่นลง มาน ปจัจยั ตวัอย่างเช่น :-

ส+ุณย+มาน+สิ =สาวยมาโน ยงั...ใหฟ้งัอยู่
ค+ีณาปย+มาน+สิ =คายาปยมาโน ยงั...ใหข้บัรอ้งอยู่
ส+ีณาปย+มาน+สิ =สยาปยมาโน ยงั...ใหน้อนอยู่
ทา+ณาปย+มาน+สิ =ทาปยมาโน ยงั...ใหถ้วายอยู่
กร+ณาปย+มาน+สิ =การาปยมาโน ยงั...ใหท้าํอยู่



แจกธาตทุ ัง้ ๘ หมวดดว้ยมาน ปจัจยั
เป็นเหตกุตัตวุาจกเป็นตวัอย่าง



เหตกุตัตวุาจก : แจกธาตหุมวด ภ ูเป็นตวัอย่าง
ธาตพุยางคเ์ดียวเป็น อา
๑. นิ+ธา+ณาปย+มาน+สิ =นิธาปยมาโน ยงั...ใหฝ้งัไวอ้ยู่
๒. ทา+ณาปย+มาน+สิ =ทาปยมาโน       ยงั...ใหถ้วายอยู่
๓. ปา>ปาย+ณาปย+มาน+ส ิ =ปายาปยมาโน ยงั...ใหด้ื่มอยู่
๔. อปุ+ฐา+ณาปย+มาน+สิ =อปุฏฐฺาปยมาโน ยงั...ใหต้ ัง้ม ัน่อยู่
๕. นิ+ฐา+ณาปย+มาน+สิ =นิฏฐฺาปยมาโน ยงั...ใหส้าํเรจ็อยู่
๖. อ+ุฐา+ณาปย+มาน+สิ =อฏุฐฺาปยมาโน ยงั...ใหต้ ัง้ขึ้นอยู่
๗. ส+ํอ+ุฐา+ณาปย+มาน+สิ =สมฏุฐฺาปยมาโน ยงั...ใหต้ ัง้ขึ้นอยู่



๘. ปต+ิฐา+ณาปย+มาน+สิ =ปตฏิฐฺาปยมาโน ยงั...ใหต้ ัง้ม ัน่อยู่
๙. อธ+ิฐา+ณาปย+มาน+สิ =อธฏิฐฺาปยมาโน ยงั...ใหต้ ัง้ม ัน่อยู่
๑๐.ส+ํฐา+ณาปย+มาน+สิ =สณฺฐาปยมาโน ยงั...ใหต้ ัง้ม ัน่อยู่
๑๑.ส+ํนิ+ฐา+ณาปย+มาน+สิ =สนฺนิฏฐฺาปยมาโน ยงั...ใหต้ ัง้ม ัน่อยู่
๑๒.ว+ิอว+ฐา+ณาปย+มาน+สิ =ววฏฐฺาปยมาโน ยงั...ใหต้ ัง้ลงอยู่
๑๓.ป+ฐา+ณาปย+มาน+สิ =ปฏฐฺาปยมาโน ยงั...ใหเ้ริ่มอยู่
๑๔.ปา+ณย+มาน+สิ =ปายมาโน* ยงั...ใหด้ื่มอยู่
๑๕.ปร+ิธา+ณาปย+มาน+สิ =ปรธิาปยมาโน ยงั...ใหฝ้ัง่อยู่



ปายมาโน รูปเดียวเป็นไดห้ลายวาจก มีที่ใชใ้นปกรณ์บาลดีงันี้
๑. (สา กลุธตีา) สามิเก  นหายนฺเต,  ปตุตฺ ํ ปายมานา  ฐติา.
อ.กลุธดิานั้น คร ัน้เมื่อสามี อาบอยู่, ยนื ยงับตุร ใหด้ื่มอยู่แลว้ (ซึ่งนํ้านม). 
เป็นเหตกุตัตวุาจก (ธมมฺปทฏฐฺกถา ๑ หนา้ ๔๖)
๒. (ชมฺพโุก)  ทุคฺคตกุเล  นิพฺพตฺติตฺวา  ถญฺญํ  วา  ขีรํ  วา  สปฺปึ  วา  

(ปคุคฺเลน) ปายมาโน  ต ํ ฉฑเฺฑตวฺา  มตุตฺเมว  ปิวต.ิ
อ.ชมัพุกะ (อนับุคคล) ใหด้ื่มอยู่ ซึ่งนํ้านม หรือ หรือว่า ซึ่งนมสด 

หรอืว่า ซึ่งเนยใส ทิ้งแลว้ ซึ่งวตัถมุีนํ้านมเป็นตน้นั้น ย่อมดื่ม ซึ่งนํ้ามูตร. 
เป็นเหตกุมัมวาจก (ปรมตถฺทปีนี ๒) หนา้ ๑๕)



๓.ธาตหี ิโส (อนิตถคินฺธกมุาโร) ปายมาโน โรทต ิฯ 
เป็นเหตกุมัมวาจก (ชาตกฏกถา ติก-ป ฺจกนิปาต. หนา ๖๘)

“ปายมาโน” ในประโยคนี้หมายถงึ (ถกูแม่นม) ป้อนนม เป็นเหตกุมัมวาจก.
แปลโดยพยญัชนะว่า 
“อ.อนิตถคินัธกมุารนั้น อนัแม่นม ท. ใหด้ื่มอยู่ ย่อมรอ้งให.้” 



ธาตพุยางคเ์ดียวเป็น อ ิอี
นี+ณาปย+มาน+สิ =นยาปยมาโน ยงั...ใหน้ําไปอยู่
ภ+ีณาปย+มาน+สิ =ภยาปยมาโน ยงั...ใหก้ลวัอยู่

ธาตพุยางคเ์ดียวเป็น อ ุอู
อนุ+ภ+ูณย+มาน+สิ =อนุภาวยมาโน ยงั...ใหเ้สวยอยู่
ว+ิภ+ูณย+มาน+สิ =วภิาวยมาโน ยงั...ใหเ้จรญิอยู่
อภ+ิภ+ูณย+มาน+สิ =อภภิาวยมาโน ยงั...ใหข้่มขี่อยู่
ส+ํภ+ูณย+มาน+สิ =สมภฺาวยมาโน ยงั...ใหเ้จรญิอยู่

ถ ุธาต ุ(ชมเชย) อยู่หมวด ภ ู(ลง อ ปจัจยั) และหมวด ก ี(ลง นา ปจัจยั)



ธาต ุ๒ พยางคม์ี ห เป็นที่สดุ
ทหุ+ณาปย+มาน+ส ิ =ทหุาปยมาโน ยงั...รดีอยู่
วห+ณาปย+มาน+ส ิ =วหาปยมาโน ยงั...นําไปอยู่
ทห+ณาปย+มาน+ส ิ =ทหาปยมาโน ยงั...ไหมอ้ยู่



ธาตทุี่มี ๒ พยางคข์ึ้นไป
ปจ+ณย+มาน+สิ =ปาจยมาโน   ยงั...ใหห้งุอยู่
ลภ+ณย+มาน+ส ิ =ลาภยมาโน   ยงั...ใหไ้ดอ้ยู่
รช+ณย+มาน+ส ิ =ราชยมาโน ยงั...ใหย้อ้มอยู่
วจ+ณย+มาน+ส ิ =วาจยมาโน   ยงั...ใหก้ลา่วอยู่
นิ+ขิป+ณาปย+มาน+สิ =นิกขฺิปาปยมาโน  ยงั...ใหข้วา้งอยู่
กฬี+ณาปย+มาน+สิ =กฬีาปยมาโน    ยงั...ใหเ้ลน่อยู่
ขม+ณาปย+มาน+สิ =ขมาปยมาโน ยงั...ใหย้กโทษอยู่
ตป+ณย+มาน+สิ =ตาปยมาโน    ยงั...ใหร้อ้นอยู่



ลขิ+ณาปย+มาน+สิ =ลขิาปยมาโน  ยงั...ใหเ้ขียนอยู่
สปุ+ณาปย+มาน+สิ =สปุาปยมาโน ยงั...ใหห้ลบัอยู่
คลิ+ณาปย+มาน+สิ =คลิาปยมาโน ยงั...ใหก้ลนือยู่
ว+ิกริ+ณาปย+มาน+สิ =วกิริาปยมาโน ยงั...ใหโ้ปรยอยู่
นุท+ณาปย+มาน+สิ =นุทาปยมาโน ยงั...ใหบ้รรเทาอยู่
ขิป+ณาปย+มาน+สิ =ขิปาปยมาโน ยงั...ใหข้วา้งอยู่
ผสุ+ณาปย+มาน+สิ =ผสุาปยมาโน ยงั...ใหส้มัผสัอยู่



ปเล+ณาเป+มาน+สิ =ปลาปยมาโน ยงั...ใหห้นีไปอยู่.
หนงัสอืธาตวตัถสงัคหปาฐนิสสยะไดก้ล่าวถงึ “ปลาย”  ธาตเุอาไวใ้นหนา้ ๒๓๙ 
ระบวุ่า (ปลาย=ปลายเน) แปลว่า หนีไป (ภ.ู)

คมัภีรโ์ลกียะ (สนัสกฤต) กําหนดว่าเป็น ปรา บทหน้า อย ธาต ุ
ดงันั้นกิริยาตวันี้พึงทราบว่ามีนัยหลากหลาย (ตัง้ชื่อธาตุไดห้ลายแบบ). 

แต่ในคมัภีรส์ทัทนีติวางหลกัไวว้่า ธาตุมี เอ เป็นที่สุดใหแ้ปลงเป็น 
อาย ดงันั้น คาํว่า “ปลาปยมาโน, ปลายมาโน” จงึต ัง้เป็น ปเล กไ็ด ้



สรุปการลง มาน ปจัจยัเป็นเหตกุตัตวุาจกในหมวด ภ ูธาตุ

ธาตุ
ปจัจยั วภิตัติ

นาม รูปสาํเรจ็ คาํแปล
อาขยาต กติก ์

ทา ณาปย มาน สิ ทาปยมาโน  ใหถ้วายอยู่
นี ณาปย มาน สิ นยาปยมาโน  ใหน้ําไปอยู่
ภู ณย มาน สิ ภาวยมาโน  ใหเ้จรญิอยู่
วท ณาปย มาน สิ วทาปยมาโน  ใหก้ลา่วอยู่
เค ณาปย มาน สิ คายาปยมาโน  ใหข้บัรอ้งอยู่



เหตกุตัตวุาจก : แจกธาตหุมวด รุธ เป็นตวัอย่าง (ไม่ลงนิคคหติ)
รุธ+ณาเป+มาน+สิ =โรธาปยมาโน ยงั...ใหป้ดอยู่
มจุ+ณาเป+มาน+สิ =โมจาปยมาโน ยงั...ใหป้ลอ่ยอยู่
ภชุ+ณาเป+มาน+สิ =โภชาปยมาโน ยงั...ใหก้นิอยู่
ลปิ+ณาเป+มาน+สิ =เลปาปยมาโน ยงั...ใหฉ้าบอยู่
สจิ+ณาเป+มาน+สิ =เสจาปยมาโน ยงั...ใหร้ดอยู่
ยชุ+ณาเป+มาน+สิ =โยชาปยมาโน ยงั...ใหป้ระกอบอยู่
ฉิท+ณาเป+มาน+สิ =เฉทาปยมาโน ยงั...ใหต้ดัอยู่
ส+ํมน+ณาเป+มาน+สิ =สมมฺนฺนาปยมาโน ยงั...ใหส้มมตอิยู่



ส+ํมน+ณาเป+มาน+สิ =สมมฺนฺนาปยมาโน ยงั...ใหส้มมตอิยู่
มน ธาตนุี้มีใชเ้ป็นเหตกุตัตวุาจกในรูป ตุ ปจัจยั ปรากฏในวนิยฏฐฺกถา 
(สมนฺตปาสาทกิา ๒ หนา้  ๘๑)
 ตสฺมา ต ํอายสฺมนฺต ํสมมฺนฺนาเปตุ พฺยตเฺตน ภกิขฺุนา.



สรุปการลง มาน ปจัจยัเป็นเหตกุตัตวุาจกในหมวด รุธ ธาตุ

ธาตุ
ปจัจยั วภิตัติ

นาม รูปสาํเรจ็ คาํแปล
อาขยาต กติก ์

รุธ ณาปย มาน สิ โรธาปยมาโน ใหป้ิดอยู่
มจุ ณาปย มาน สิ โมจาปยมาโน ใหป้ลอ่ยอยู่
ภชุ ณย มาน สิ โภชยมาโน ใหก้นิอยู่
ภทิ ณาปย มาน สิ เภทาปยมาโน ใหต้อียู่
ฉิท ณาปย มาน สิ เฉทาปยมาโน ใหต้ดัอยู่



ลงนิคคหติอาคม

ธาตุ
ปจัจยั วภิตัติ

นาม รูปสาํเรจ็ คาํแปล
อาขยาต กติก ์

รุธ ณาปย มาน สิ รุนฺธาปยมาโน ใหป้ิดอยู่
มจุ ณาปย มาน สิ มญุจฺาปยมาโน ใหป้ลอ่ยอยู่
ภชุ ณย มาน สิ ภญุชฺยมาโน ใหก้นิอยู่
ภทิ ณาปย มาน สิ ภนิฺทาปยมาโน ใหต้อียู่
ฉิท ณาปย มาน สิ ฉินฺทาปยมาโน ใหต้ดัอยู่



เหตกุมัมวาจก : แจกธาตหุมวด ทวิ เป็นตวัอย่าง
พธุ+ณาปย+มาน+สิ =โพธาปยมาโน ยงั...ใหต้รสัรูอ้ยู่
วธิ+ณาปย+มาน+ส ิ =เวธาปยมาโน ยงั...ใหแ้ทงอยู่
สวิ+ณาปย+มาน+ส ิ =เสวาปยมาโน ยงั...ใหเ้ยบ็อยู่
คา+ณาปย+มาน+ส ิ =คายาปยมาโน ยงั...ใหข้บัรอ้งอยู่
ฆา+ณาปย+มาน+ส ิ =ฆายาปยมาโน ยงั...ใหสู้ดดมอยู่
ขี+ณาปย+มาน+สิ =เขปยมาโน ยงั...ใหส้ิ้นไปอยู่
นฺหา+ณาปย+มาน+สิ =นฺหาปยมาโน ยงั...ใหอ้าบอยู่



ปร+ิหา+ณาปย+มาน+สิ =ปรหิาปยมาโน ยงั...ใหเ้สือ่มอยู่
นิ+วา+ณาปย+มาน+สิ =นิพฺพาปยมาโน ยงั...ใหด้บัอยู่
นิ+ล+ีย+ณาปย +มาน+ส ิ =นิลยีาปยมาโน ยงั...ใหซ้่อนอยู่
อเนกสระธาตใุนหมวดนี้จะลง ย ปจัจยัประจาํหมวดธาตกุไ็ด ้ไม่ลงกไ็ด ้ถา้ลง ย 

ใหแ้ปลง ย กบัที่สดุธาตเุป็นอย่างอืน่ 
พธุ+ย+ณาปย+มาน+สิ =พชฺุฌาปยมาโน ยงั...ใหต้รสัรูอ้ยู่
วธิ+ย+ณาปย+มาน+ส ิ =วชิฺฌาปยมาโน ยงั...ใหแ้ทงอยู่
สวิ+ย+ณาปย+มาน+ส ิ =สพิฺพาปยมาโน ยงั...ใหเ้ยบ็อยู่
ว+ินส+ย+ณาปย+มาน+ส ิ =วนิสฺสาปยมาโน ยงั...ใหฉ้ิบหายอยู่



สรุปการลง มาน ปจัจยัเป็นเหตกุตัตวุาจก ในหมวด ทวิ ธาตุ

ธาตุ
ปจัจยั วภิตัติ

นาม รูปสาํเรจ็ คาํแปล
อาขยาต กติก ์

พธุ ณาปย มาน สิ  โพธาปยมาโน  ใหรู้อ้ยู่
ปฏ+ิวธิ ณย มาน สิ ปฏเิวธยมาโน  ใหรู้แ้จง้อยู่
อ+ุปท ณย มาน สิ อปุปฺาทยมาโน  ใหเ้กดิขึ้นอยู่
ขี ณาปย มาน สิ เขปยมาโน  ใหส้ิ้นไปอยู่
นหา ณาปย มาน สิ นหาปยมาโน  ใหอ้าบอยู่



เหตกุตัตวุาจก : แจกธาตหุมวด ส ุเป็นตวัอย่าง
ส+ิณา+ณาปย+มาน+สิ =สณิาปยมาโน ยงั...ใหผู้กอยู่
ส+ุณย+มาน+สิ =สาวยมาโน ยงั...ใหฟ้งัอยู่
ส+ุณา+ณาเป+มาน+สิ =สณุาปยมาโน ยงั...ใหฟ้งัอยู่
ว+ุณา+ณาปย+มาน+สิ =อาวณุาปยมาโน ยงั...ใหร้อ้ยอยู่

ธาตุหมวด สุ ที่ลงทา้ยดว้ยสระ อุ อู เมื่อประกอบเป็นเหตุกตัตุวาจก อาจมี
ปจัจยัประจาํหมวดตดิมาดว้ย...มีปรากฏอยู่บา้ง เช่น 

-อาวณุาเปสฺสามิ
-สณุาปิตา



สรุปการลง มาน ปจัจยัเป็นเหตกุตัตวุาจกในหมวด ส ุธาตุ

ธาตุ
ปจัจยั วภิตัติ

นาม รูปสาํเรจ็ คาํแปล
อาขยาต กติก ์

สุ ณย มาน สิ สาวยมาโน  ใหฟ้งัอยู่
วุ ณา+ณาปย มาน สิ วณุาปยมาโน  ใหร้อ้ยอยู่
สิ ณา+ณาปย มาน สิ สณิาปยมาโน  ใหผู้กอยู่
หิ ณา+ณาปย มาน สิ ปหณิาปยมาโน  ใหส้ง่ไปอยู่

อา+วุ ณา+ณาปย มาน สิ อาวณุาปยมาโน  ใหเ้ยบ็อยู่



เหตกุตัตวุาจก : แจกธาตหุมวด ก ีเป็นตวัอย่าง
ชิ+ณาปย+มาน+สิ =ชายาปยมาโน ยงั...ใหช้นะอยู่
จ+ิณาปย+มาน+สิ =จายาปยมาโน ยงั...ใหส้ ัง่สมอยู่
นิ+มา+ณาปย+มาน+สิ =นิมมฺาปยมาโน ยงั...ใหเ้นรมิตอยู่
ก+ีณาปย+มาน+สิ =กายาปยมาโน ยงั...ใหซ้ื้ออยู่
ธุ+ณย+มาน+สิ =ธาวยมาโน ยงั...ใหก้าํจดัอยู่
ลา+ณาปย+มาน+สิ =ลายาปยมาโน ยงั...ใหเ้กี่ยวอยู่
ผ+ุณย+มาน+สิ =ผาวยมาโน ยงั...ใหโ้ปรยอยู่
ญา+ณาปย+มาน+สิ =ญาปยมาโน* ยงั...ใหรู้อ้ยู่



สรุปการลง มาน ปจัจยัเป็นเหตกุตัตวุาจกในหมวด ก ีธาตุ

ธาตุ
ปจัจยั วภิตัติ

นาม รูปสาํเรจ็ คาํแปล
อาขยาต กติก ์

กี ณาปย มาน สิ กยาปยมาโน  ใหซ้ื้ออยู่
ชิ ณาปย มาน สิ ชยาปยมาโน  ใหช้นะอยู่
ธุ ณย มาน สิ ธาวยมาโน  ใหก้าํจดัอยู่
จิ ณาปย มาน สิ จายาปยมาโน  ใหส้ ัง่สมอยู่
ญา ณาปย มาน สิ ญาปยมาโน  ใหรู้อ้ยู่



เหตกุตัตวุาจก : แจกธาตหุมวด คห เป็นตวัอย่าง
คห+ณาปย+มาน+สิ =คาหาปยมาโน  ยงั...ใหถ้อืเอาอยู่
อ+ุคห+ ณาปย+มาน+สิ =อคุคฺาหาปยมาโน ยงั...ใหถ้อืเอาอยู่
นิ+คห+ ณาปย+มาน+สิ =นิคคฺาหาปยมาโน ยงั...ใหข้่มอยู่
ป+คห+ ณาปย+มาน+สิ =ปคคฺาหาปยมาโน ยงั...ใหย้กย่องอยู่
ส+ํคห+ ณาปย+มาน+สิ =สงฺคาหาปยมาโน ยงั...ใหส้งเคราะหอ์ยู่
อนุ+คห+ ณาปย+มาน+สิ =อนุคาหาปยมาโน ยงั...ใหอ้นุเคราะหอ์ยู่



สรุปการลง มาน ปจัจยัเป็นเหตกุตัตวุาจกในหมวด คห ธาตุ

ธาตุ
ปจัจยั วภิตัติ

นาม รูปสาํเรจ็ คาํแปล
อาขยาต กติก ์

คห ณาปย มาน สิ คาหาปยมาโน  ใหถ้อืเอาอยู่
อ+ุคห ณาปย มาน สิ อคุคฺาหาปยมาโน  ใหเ้รยีนอยู่
นิ+คห ณย มาน สิ นิคคฺาหยมาโน  ใหข้่มอยู่
ป+คห ณาปย มาน สิ ปคคฺาหาปยมาโน  ใหย้กย่องอยู่
ส+ํคห ณย มาน สิ สงฺคาหยมาโน  ใหส้งเคราะหอ์ยู่



เหตกุตัตวุาจก : แจกธาตหุมวด ตน เป็นตวัอย่าง
ตน+ณาปย+มาน+สิ =ตนาปยมาโน ยงั...ใหแ้ผ่ไปอยู่
กร+ณาปย+มาน+สิ =การาปยมาโน ยงั...ใหท้าํอยู่
ชาคร+ณาปย+มาน+สิ =ชาคราปยมาโน ยงั...ใหต้ื่นอยู่
ปฏ+ิกร+ณย+มาน+สิ =ปฏกิารยมาโน ยงั...ใหท้าํคนือยู่
ปฏ+ิส+ํกร+ณย+มาน+สิ =ปฏสิงฺขารยมาโน ยงั...ใหซ้่อมอยู่
อนุ+กร+ณย+มาน+สิ =อนุการยมาโน ยงั...ใหท้าํตามอยู่
อล+ํกร+ณย+มาน+สิ =อลงฺการยมาโน ยงั...ใหต้กแต่งอยู่
เฉพาะ กร ธาตเุมื่อมี ปฏ+ิส ํอยู่หนา้ แปลง กร เป็น ขร ได ้



สรุปการลง มาน ปจัจยัเป็นเหตกุตัตวุาจกในหมวด ตน ธาตุ

ธาตุ
ปจัจยั วภิตัติ

นาม รูปสาํเรจ็ คาํแปล
อาขยาต กติก ์

ตน ณาปย มาน สิ ตนาปยมาโน  ใหแ้ผ่ไปอยู่
กร ณาปย มาน สิ การาปยมาโน  ใหท้าํอยู่
สกกฺ ณาปย มาน สิ สกกฺาปยมาโน  ใหอ้าจหาญอยู่
ชาคร ณาปย มาน สิ ชาคราปยมาโน  ใหต้ื่นอยู่
อปุ+กร ณย มาน สิ อปุการยมาโน  ใหอ้ปุการะอยู่



เหตกุตัตวุาจก : แจกธาตหุมวด จุร เป็นตวัอย่าง
จุร+ณาปย+มาน+ส ิ =โจราปยมาโน ยงั...ใหล้กัอยู่
คปุ+ณาปย+มาน+ส ิ =โคปาปยมาโน ยงั...ใหคุ้ม้ครองอยู่
ปาล+ณาปย+มาน+ส ิ =ปาลาปยมาโน ยงั...ใหร้กัษาอยู่
ฆสุ+ณาปย+มาน+ส ิ =โฆสาปยมาโน ยงั...ใหป้่าวรอ้งอยู่
ทสิ+ณาปย+มาน+ส ิ =เทสาปยมาโน ยงั...ใหแ้สดงอยู่
ทสิ+ณยาเป+มาน+ส ิ =ทสฺสาปยมาโน ยงั...ใหแ้สดงอยู่
วร+ณาปย+มาน+ส ิ =วาราปยมาโน ยงั...ใหห้า้มอยู่
ปห+ณาปย+มาน+ส ิ =ปาหาปยมาโน ยงั...ใหส้ง่ไปอยู่



วท+ีณาปย+มาน+ส ิ =วาทาปยมาโน ยงั...ใหไ้หวอ้ยู่
ธร+ณาปย+มาน+ส ิ =ธาราปยมาโน ยงั...ใหท้รงไวอ้ยู่
กาส+ุณาปย+มาน+สิ =ปกาสาปยมาโน ยงั...ใหป้ระกาศอยู่
รุป+ณาปย+มาน+ส ิ =โรปาปยมาโน ยงั...ใหป้ลูกอยู่
จุท+ณาปย+มาน+ส ิ =โจทาปยมาโน ยงั...ทกัทว้งอยู่
ฌป+ณย+มาน+ส ิ      =ฌาปยมาโน ยงั...ใหไ้หมอ้ยู่
คณ+ณาปย+มาน+ส ิ =คณาปยมาโน ยงั...ใหน้บัอยู่
กถ+ณาปย+มาน+ส ิ =กถาปยมาโน ยงั...ใหก้ลา่วอยู่
ชฏ+ณาปย+มาน+ส ิ =ชฏาปยมาโน ยงั...ใหถ้างอยู่



สรุปการลง มาน ปจัจยัเป็นเหตกุตัตวุาจกในหมวด จุร ธาตุ

ธาตุ
ปจัจยั วภิตัติ

นาม รูปสาํเรจ็ คาํแปล
อาขยาต กติก ์

จุร ณาปย มาน สิ  โจราปยมาโน  ใหข้โมยอยู่
วที ณาปย มาน สิ  วาทาปยมาโน  ใหไ้หวอ้ยู่
คปุ ณาปย มาน สิ  โคปาปยมาโน  ใหคุ้ม้ครองอยู่
จุท ณาปย มาน สิ  โจทาปยมาโน  ใหท้กัทว้งอยู่
ฆสุ ณาปย มาน สิ  โฆสาปยมาโน  ใหป้่าวรอ้งอยู่


