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การประกอบมาน ปจัจยัเป็นเหตกุมัมวาจก
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หลกัการประกอบ มาน ปจัจยั
เป็นเหตกุมัมวาจก



หลกัการประกอบ มาน ปจัจยัเป็นเหตกุมัมวาจก
มาน ปจัจยัที่เป็นเหตกุมัมวาจกมีหลกัการ ดงันี้

๑. ธาตทุี่นํามาประกอบใชส้กมัมธาตหุรอือกมัมธาตกุไ็ด ้
๒. ใหล้งปจัจยัในเหตุกตัตุวาจก ๒ ตวั (การิตปจัจยั) คือ เณ ณาเป 

ปจัจยัตวัใดตวัหนึ่ง (ขึ้นอยู่กบัลกัษณะของธาต)ุ
-เณ ลงแลว้ลบทิ้งไปทัง้หมด (+อยิ)
-ณาเป ลงแลว้ลบเหลอื อาป (+อยิ)

๓. หลงัปจัจยัท ัง้ ๒ ตวัใหล้ง ย และ อ ิอาคมหนา้ ย 
๔. ไม่ตอ้งลงปจัจยัประจาํหมวดธาตุ



มาน ปจัจยั

สกมัม./อกมัม. เณ, ณาเป+อยิ มาน วภิตัตนิาม

องคป์ระกอบของเหตกุมัมวาจก



วธิกีารการลง เณ, ณาเป ปจัจยั
มาน ปจัจยัที่เป็นเหตกุมัมวาจกวธิกีารประกอบดงัต่อไปนี้:-

๑) ธาตมุีสระเดียวเป็นสระ อ ุอ ูโอ ลง เณ ปจัจยัเท่านั้น
๒) ธาตมุีสระเดียวเป็นสระ อา อ ิอ ีเอ ลง ณาเป ปจัจยั
๓) ธาตมุีสระหลายตวั (เวน้หมวด จุร ธาต)ุ ลงปจัจยัตวัใดกไ็ด ้
๔) อเนกสระธาตหุมวด จุร ลง ณาเป ปจัจยั
๕) เมื่อลงปจัจยัแลว้มีวธิกีารพฤทธิ์และไม่พฤทธิ์เหมือนอาขยาต



๖) หลงัจากพฤทธิ์สระตน้ธาตุแลว้ใหล้บ ณ ที่ เณ, ณาเป ปจัจยัทิ้ ง
เสมอกอ่นลง อยิ และ มาน ปจัจยั มีวธิกีารลบดงันี้:-

-เณ ลบทิ้งท ัง้สระทัง้พยญัชนะ
-ณาเป ลบ ณ และ เอ ทิ้งเหลอื อาป

ส+ุเณ+อยิ+มาน+สิ =สาวยิมาโน อนั...ใหฟ้งัอยู่
เค+ณาเป+อยิ+มาน+สิ =คายาปิยมาโน อนั...ใหข้บัรอ้งอยู่
ส+ีณาเป+อยิ+มาน+สิ =สยาปิยมาโน อนั...ใหน้อนอยู่
ทา+ณาเป+อยิ+มาน+สิ =ทาปิยมาโน อนั...ใหถ้วายอยู่



แจกธาตทุ ัง้ ๘ หมวดดว้ยมาน ปจัจยั
ในรูปเหตกุมัมวาจกเป็นตวัอย่าง



เหตกุมัมวาจก : แจกธาตหุมวด ภ ูเป็นตวัอย่าง
ธาตพุยางคเ์ดียวเป็น อา

นิ+ธา+ณาเป+อยิ+มาน+สิ =นิธาปิยมาโน อนั...ใหฝ้งัไวอ้ยู่
ทา+ณาเป+อยิ+มาน+สิ =ทาปิยมาโน       อนั...ใหถ้วายอยู่
ปา>ปาย+ณาเป+อยิ+มาน+สิ =ปายาปิยมาโน อนั...ใหด้ื่มอยู่
อปุ+ฐา+ณาเป+อยิ+มาน+สิ =อปุฏฐฺาปิยมาโน อนั...ใหต้ ัง้ม ัน่อยู่
นิ+ฐา+ณาเป+อยิ+มาน+สิ =นิฏฐฺาปิยมาโน อนั...ใหส้าํเรจ็อยู่
อ+ุฐา+ณาเป+อยิ+มาน+สิ =อฏุฐฺาปิยมาโน อนั...ใหต้ ัง้ขึ้นอยู่
ส+ํอ+ุฐา+ณาเป+อยิ+มาน+สิ =สมฏุฐฺาปิยมาโน อนั...ใหต้ ัง้ขึ้นอยู่



ปต+ิฐา+ณาเป+อยิ+มาน+สิ =ปตฏิฐฺาปิยมาโน อนั...ใหต้ ัง้ม ัน่อยู่
อธ+ิฐา+ณาเป+อยิ+มาน+สิ =อธฏิฐฺาปิยมาโน อนั...ใหต้ ัง้ม ัน่อยู่
ส+ํฐา+ณาเป+อยิ+มาน+สิ =สณฺฐาปิยมาโน อนั...ใหต้ ัง้ม ัน่อยู่
ส+ํนิ+ฐา+ณาเป+อยิ+มาน+สิ =สนฺนิฏฐฺาปิยมาโน อนั...ใหต้ ัง้ม ัน่อยู่
ว+ิอว+ฐา+ณาเป+อยิ+มาน+สิ =ววฏฐฺาปิยมาโน อนั...ใหต้ ัง้ลงอยู่
ป+ฐา+ณาเป+อยิ+มาน+สิ =ปฏฐฺาปิยมาโน อนั...ใหเ้ริ่มต ัง้อยู่
ปา+ณาปย+อยิ+มาน+สิ =ปายาปิยมาโน* อนั...ใหด้ื่มอยู่
ปร+ิธา+ณาปย+อยิ+มาน+สิ =ปรธิาปิยมาโน อนั...ใหฝ้ัง่อยู่
ส+ํฌา+ณาปย+อยิ+มาน+สิ =สชฺฌาปิยมาโน อนั...ใหส้วดอยู่



ธาตพุยางคเ์ดียวเป็น อ ิอี
นี+ณาเป+อยิ+มาน+สิ =นยาปิยมาโน อนั...ใหน้ําไปอยู่
ภ+ีณาเป+อยิ+มาน+สิ =ภยาปิยมาโน อนั...ใหก้ลวัอยู่

ธาตพุยางคเ์ดียวเป็น อ ุอู
อนุ+ภ+ูเณ+อยิ+มาน+สิ =อนุภาวยิมาโน อนั...ใหเ้สวยอยู่
ว+ิภ+ูเณ+อยิ+มาน+สิ =วภิาวยิมาโน อนั...ใหเ้จรญิอยู่
อภ+ิภ+ูเณ+อยิ+มาน+สิ =อภภิาวยิมาโน อนั...ใหข้่มขี่อยู่
ส+ํภ+ูเณ+อยิ+มาน+สิ =สมภฺาวยิมาโน อนั...ใหเ้จรญิอยู่



ธาต ุ๒ พยางคม์ี ห เป็นที่สดุ
ทหุ+ณาเป+อยิ+มาน+ส ิ =ทหุาปิยมาโน อนั...ใหร้ดีอยู่
วห+ณาเป+อยิ+มาน+ส ิ =วหาปิยมาโน อนั...ใหน้ําไปอยู่
ทห+ณาเป+อยิ+มาน+ส ิ =ทหาปิยมาโน อนั...ใหไ้หมอ้ยู่



ธาตทุี่มี ๒ พยางคข์ึ้นไป
ปจ+ณย+อยิ+มาน+สิ =ปาจยิมาโน อนั...ใหห้งุอยู่
ลภ+ณย+อยิ+มาน+ส ิ =ลาภยิมาโน อนั...ใหไ้ดอ้ยู่
รช+ณย+อยิ+มาน+ส ิ =ราชิยมาโน อนั...ใหย้อ้มอยู่
วจ+ณย+อยิ+มาน+ส ิ =วาจยิมาโน   อนั...ใหก้ลา่วอยู่
นิ+ขิป+ณาเป+อยิ+มาน+สิ =นิกขฺิปาปิยมาโน อนั...ใหข้วา้งอยู่
กฬี+ณาป+อยิ+มาน+สิ =กฬีาปิยมาโน อนั...ใหเ้ลน่อยู่
ขม+ณาเป+อยิ+มาน+สิ =ขมาปิยมาโน อนั...ใหย้กโทษอยู่
ตป+ณาเป+อยิ+มาน+สิ =ตาปิยมาโน อนั...ใหร้อ้นอยู่



ลขิ+ณาปย+อยิ+มาน+สิ =ลขิาปิยมาโน  อนั...ใหเ้ขียนอยู่
สปุ+ณาปย+อยิ+มาน+สิ =สปุาปิยมาโน อนั...ใหห้ลบัอยู่
คลิ+ณาปย+อยิ+มาน+สิ =คลิาปิยมาโน อนั...ใหก้ลนือยู่
ว+ิกริ+ณาปย+อยิ+มาน+สิ =วกิริาปิยมาโน อนั...ใหโ้ปรยอยู่
นุท+ณาปย+อยิ+มาน+สิ =นุทาปิยมาโน อนั...ใหบ้รรเทาอยู่
ขิป+ณาปย+อยิ+มาน+สิ =ขิปาปิยมาโน อนั...ใหข้วา้งอยู่
ผสุ+ณาปย+อยิ+มาน+สิ =ผสุาปิยมาโน อนั...ใหส้มัผสัอยู่



สรุปการลง มาน ปจัจยัเป็นเหตกุมัมวาจก ในหมวด ภ ูธาตุ

ธาตุ
ปจัจยั วภิตัติ

นาม รูปสาํเรจ็ คาํแปล
อาขยาต กติก ์

ทา ณาเป+อยิ มาน สิ ทาปิยมาโน อนั...ใหถ้วายอยู่
นี ณาเป+อยิ มาน สิ นยาปิยมาโน อนั...ใหน้ําไปอยู่
ภู เณ+อยิ มาน สิ ภาวยิมาโน อนั...ใหเ้จรญิอยู่
วท ณาเป+อยิ มาน สิ วทาปิยมาโน อนั...ใหก้ลา่วอยู่
เค ณาเป+อยิ มาน สิ คายาปิยมาโน อนั...ใหร้อ้งอยู่



เหตกุมัมวาจก : แจกธาตหุมวด รุธ เป็นตวัอย่าง
รุธ+อยิ+ณาป+มาน+สิ =โรธาปิยมาโน อนั...ใหป้ิดอยู่
มจุ+อยิ+ณาป+มาน+สิ =โมจาปิยมาโน อนั...ใหป้ลอ่ยอยู่
ภชุ+อยิ+ณาป+มาน+สิ =โภชาปิยมาโน อนั...ใหก้นิอยู่
ลปิ+อยิ+ณาป+มาน+สิ =เลปาปิยมาโน อนั...ใหฉ้าบอยู่
สจิ+อยิ+ณาป+มาน+สิ =เสจาปิยมาโน อนั...ใหร้ดอยู่
ยชุ+อยิ+ณาป+มาน+สิ =โยชาปิยมาโน อนั...ใหเ้ทยีมอยู่
ฉิท+อยิ+ณาป +มาน+สิ =เฉทาปิยมาโน อนั...ใหต้ดัอยู่
ส+ํมน+อยิ+ณาป+มาน+สิ =สมมฺนฺนาปิยมาโน อนั...ใหส้มมตอิยู่



สรุปการลง มาน ปจัจยัเป็นเหตกุมัมวาจกในหมวด รุธ ธาตุ

ธาตุ
ปจัจยั วภิตัติ

นาม รูปสาํเรจ็ คาํแปล
อาขยาต กติก ์

รุธ ณาเป+อยิ มาน สิ   โรธาปิยมาโน อนั...ใหป้ิดอยู่
มจุ ณาเป+อยิ มาน สิ   โมจาปิยมาโน อนั...ใหป้ลอ่ยอยู่
ภชุ เณ+อยิ มาน สิ   โภชิยมาโน อนั...ใหก้นิอยู่
ภทิ ณาเป+อยิ มาน สิ  เภทาปิยมาโน อนั...ใหต้อียู่
ฉิท ณาเป+อยิ มาน สิ  เฉทาปิยมาโน อนั...ใหต้ดัอยู่



เหตกุมัมวาจก : แจกธาตหุมวด ทวิ เป็นตวัอย่าง
พธุ+ณาเป+อยิ+มาน+สิ =โพธาปิยมาโน อนั...ใหต้รสัรูอ้ยู่
วธิ+ณาเป+อยิ+มาน+ส ิ =เวธาปิยมาโน อนั...ใหแ้ทงอยู่
สวิ+ณาเป+อยิ+มาน+ส ิ =เสวาปิยมาโน อนั...ใหเ้ยบ็อยู่
คา+ณาเป+มาน+ส ิ =คายาปิยมาโน อนั...ใหข้บัรอ้งอยู่
ฆา+ณาเป+มาน+ส ิ =ฆายาปิยมาโน อนั...ใหสู้ดดมอยู่
ขี+ณาเป+อยิ+มาน+สิ =เขปิยมาโน อนั...ใหส้ิ้นไปอยู่
นฺหา+ณาเป+อยิ+มาน+สิ =นฺหาปิยมาโน อนั...ใหอ้าบอยู่



ปร+ิหา+ณาปย+อยิ+มาน+สิ =ปรหิาปิยมาโน อนั...ใหเ้สือ่มอยู่
นิ+วา+ณาเป+อยิ+มาน+สิ =นิพฺพาปิยมาโน อนั...ใหด้บัอยู่
นิ+ล+ีย+ณาเป+อยิ +มาน+ส ิ =นิลยีาปิยมาโน อนั...ใหซ้่อนอยู่



สรุปการลง มาน ปจัจยัเป็นเหตกุมัมวาจก ในหมวด ทวิ ธาตุ

ธาตุ
ปจัจยั วภิตัติ

นาม รูปสาํเรจ็ คาํแปล
อาขยาต กติก ์

พธุ ณาเป+อยิ มาน สิ  โพธาปิยมาโน ใหรู้อ้ยู่
ปฏ+ิวธิ เณ+อยิ มาน สิ ปฏเิวธยิมาโน ใหรู้แ้จง้อยู่
อ+ุปท เณ+อยิ มาน สิ อปุปฺาทยิมาโน ใหเ้กดิขึ้นอยู่
ขี ณาเป+อยิ มาน สิ เขปยมิาโน ใหส้ิ้นไปอยู่
นหา ณาเป+อยิ มาน สิ นหาปิยมาโน ใหอ้าบอยู่



เหตกุมัมวาจก : แจกธาตหุมวด ส ุเป็นตวัอย่าง
ส+ิณาเป+อยิ+มาน+สิ =สายาปิยมาโน อนั...ใหผู้กอยู่
ส+ุเณ+อยิ+มาน+สิ =สาวยิมาโน อนั...ใหฟ้งัอยู่
ว+ุเณ+อยิ+มาน+สิ =วาวยิมาโน อนั...ใหร้อ้ยอยู่
ป+ห+ิณาเป+อยิ+มาน+สิ =ปหายาปิยมาโน อนั...ใหส้ง่ไปอยู่



เหตกุมัมวาจก : แจกธาตหุมวด ก ีเป็นตวัอย่าง
ชิ+ณาเป+อยิ+มาน+สิ =ชายาปิยมาโน อนั...ใหช้นะอยู่
จ+ิณาเป+อยิ+มาน+สิ =จายาปิยมาโน อนั...ใหส้ ัง่สมอยู่
นิ+มา+ณาเป+อยิ+มาน+สิ =นิมมฺาปิยมาโน อนั...ใหเ้นรมิตอยู่
ก+ีณาเป+อยิ+มาน+สิ =กายาปิยมาโน อนั...ใหซ้ื้ออยู่
ธุ+เณ+อยิ+มาน+สิ =ธาวยิมาโน อนั...ใหก้าํจดัอยู่
ล+ีณาเป+อยิ+มาน+สิ =ลายาปิยมาโน อนั...ใหเ้กี่ยวอยู่
ผ+ุเณ+อยิ+มาน+สิ =ผาวยิมาโน อนั...ใหโ้ปรยอยู่
ญา+ณาเป+อยิ+มาน+สิ =ญาปิยมาโน* อนั...ใหรู้อ้ยู่



สรุปการลง มาน ปจัจยัเป็นเหตกุมัมวาจก ในหมวด ก ีธาตุ

ธาตุ
ปจัจยั วภิตัติ

นาม รูปสาํเรจ็ คาํแปล
อาขยาต กติก ์

กี ณาเป+อยิ มาน สิ กยาปิยมาโน อนั...ใหซ้ื้ออยู่
ชิ ณาเป+อยิ มาน สิ ชยาปิยมาโน อนั...ใหช้นะอยู่
ธุ เณ+อยิ มาน สิ ธาวยิมาโน อนั...ใหก้าํจดัอยู่
จิ ณาเป+อยิ มาน สิ จายาปิยมาโน อนั...ใหส้ ัง่สมอยู่
ญา ณาเป+อยิ มาน สิ ญาปิยมาโน อนั...ใหรู้อ้ยู่



เหตกุมัมวาจก : แจกธาตหุมวด คห เป็นตวัอย่าง
คห+ณาเป+อยิ+มาน+สิ =คาหาปิยมาโน  อนั...ใหถ้อืเอาอยู่
อ+ุคห+ณาเป+อยิ+มาน+สิ =อคุคฺาหาปิยมาโน อนั...ใหถ้อืเอาอยู่
นิ+คห+ณาเป+อยิ+มาน+สิ =นิคคฺาหาปิยมาโน อนั...ใหข้่มอยู่
ป+คห+ณาเป+อยิ+มาน+สิ =ปคคฺาหาปิยมาโน อนั...ใหย้กย่องอยู่
ส+ํคห+ณาเป+อยิ+มาน+สิ =สงฺคาหาปิยมาโน อนั...ใหส้งเคราะหอ์ยู่
อนุ+คห+ณาเป+อยิ+มาน+สิ =อนุคาหาปิยมาโน อนั...ใหอ้นุเคราะหอ์ยู่



สรุปการลง มาน ปจัจยัเป็นเหตกุมัมวาจก ในหมวด คห ธาตุ

ธาตุ
ปจัจยั วภิตัติ

นาม รูปสาํเรจ็ คาํแปล
อาขยาต กติก ์

คห ณาเป+อยิ มาน สิ คาหาปิยมาโน ใหถ้อืเอาอยู่
อ+ุคห ณาเป+อยิ มาน สิ อคุคฺาหาปิยมาโน ใหเ้รยีนอยู่
นิ+คห เณ+อยิ มาน สิ นิคคฺาหยิมาโน ใหข้่มอยู่
ป+คห ณาเป+อยิ มาน สิ ปคคฺาหาปิยมาโน ใหย้กย่องอยู่
ส+ํคห เณ+อยิ มาน สิ สงฺคาหยิมาโน ใหส้งเคราะหอ์ยู่



เหตกุมัมวาจก : แจกธาตหุมวด ตน เป็นตวัอย่าง
ตน+ณาเป+อยิ+มาน+สิ =ตนาปิยมาโน อนั...ใหแ้ผ่ไปอยู่
กร+ณาเป+อยิ+มาน+สิ =การาปิยมาโน อนั...ใหท้าํอยู่
ชาคร+ณาเป+อยิ+มาน+สิ =ชาครยิาปิยมาโน อนั...ใหต้ื่นอยู่
ปฏ+ิกร+ณย+มาน+สิ =ปฏกิารยิมาโน อนั...ใหท้าํคนือยู่
ปฏ+ิส+ํกร+ณย+มาน+สิ =ปฏสิงฺขารยิมาโน อนั...ใหซ้่อมอยู่
อนุ+กร+ณย+มาน+สิ =อนุการยิมาโน อนั...ใหท้าํตามอยู่
อล+ํกร+ณย+มาน+สิ =อลงฺการยิมาโน อนั...ใหต้กแต่งอยู่



สรุปการลง มาน ปจัจยัเป็นเหตกุมัมวาจก ในหมวด ตน ธาตุ

ธาตุ
ปจัจยั วภิตัติ

นาม รูปสาํเรจ็ คาํแปล
อาขยาต กติก ์

ตน ณาเป+อยิ มาน สิ ตนาปิยมาโน อนั...ใหแ้ผ่ไปอยู่
กร ณาเป+อยิ มาน สิ การาปิยมาโน อนั...ใหท้าํอยู่
สกกฺ ณาเป+อยิ มาน สิ สกกฺาปิยมาโน อนั...ใหอ้าจอยู่
ชาคร ณาเป+อยิ มาน สิ ชาคราปิยมาโน อนั...ใหต้ื่นอยู่
อปุ+กร เณ+อยิ มาน สิ อปุการยิมาโน อนั...ใหอ้ปุการะอยู่



เหตกุมัมวาจก : แจกธาตหุมวด จุร เป็นตวัอย่าง
จุร+ณาเป+อยิ+มาน+ส ิ =โจราปิยมาโน อนั...ใหล้กัอยู่
คปุ+ณาเป+อยิ+มาน+ส ิ =โคปาปิยมาโน อนั...ใหคุ้ม้ครองอยู่
ปาล+ณาเป+อยิ+มาน+ส ิ =ปาลาปิยมาโน อนั...ใหร้กัษาอยู่
ฆสุ+ณาเป+อยิ+มาน+ส ิ =โฆสาปิยมาโน อนั...ใหป้่าวรอ้งอยู่
ทสิ+ณาเป+อยิ+มาน+ส ิ =เทสาปิยมาโน อนั...ใหแ้สดงอยู่
ทสิ+เณาเป+อยิ+มาน+ส ิ =ทสฺสาปิยมาโน อนั...ใหแ้สดงอยู่
วร+ณาเป+อยิ+มาน+ส ิ =วาราปิยมาโน อนั...ใหห้า้มอยู่
ปห+ณาเป+อยิ+มาน+ส ิ =ปาหาปิยมาโน อนั...ใหส้ง่ไปอยู่



วท+ีเณ+อยิ+มาน+ส ิ =วาทาปิยมาโน อนั...ใหไ้หวอ้ยู่
ธาร+เณ+อยิ+มาน+ส ิ =ธาราปิยมาโน อนั...ใหท้รงไวอ้ยู่
กาส+ุเณ+อยิ+มาน+ส ิ =ปกาสาปิยมาโน อนั...ใหป้ระกาศอยู่
รุป+เณ+อยิ+มาน+ส ิ =โรปาปิยมาโน อนั...ใหป้ลูกอยู่
จุท+เณ+อยิ+มาน+ส ิ =โจทาปิยมาโน อนั...ทกัทว้งอยู่
ฌป+เณ+อยิ+มาน+ส ิ      =ฌาปาปิยมาโน อนั...ใหไ้หมอ้ยู่
คณ+ณาเป+อยิ+มาน+สิ =คณาปิยมาโน อนั...ใหน้บัอยู่
กถ+ณาเป+อยิ+มาน+สิ =กถาปิยมาโน อนั...ใหก้ลา่วอยู่
ชฏ+ณาเป+อยิ+มาน+สิ =ชฏาปิยมาโน อนั...ใหถ้างอยู่



สรุปการลง มาน ปจัจยัรูปเหตกุมัมวาจก ในหมวด จุร ธาตุ

ธาตุ
ปจัจยั วภิตัติ

นาม รูปสาํเรจ็ คาํแปล
อาขยาต กติก ์

จุร ณาเป+อยิ มาน สิ โจราปิยมาโน อนั...ใหข้โมยอยู่
วที ณาเป+อยิ มาน สิ วาทาปิยมาโน อนั...ใหไ้หวอ้ยู่
คปุ ณาเป+อยิ มาน สิ โคปาปิยมาโน อนั...ใหร้กัษาอยู่
จุท ณาเป+อยิ มาน สิ โจทาปิยมาโน อนั...ใหท้ว้งอยู่
ฆสุ ณาเป+อยิ มาน สิ โฆสาปิยมาโน อนั...ใหป้่าวรอ้งอยู่


