
โอวาทแม่กองบาลีสนามหลวง
ในการเปิดสอบประโยคบาลีสนามหลวง

พ.ศ.๒๕๖๖
 

นักเรียนผู้สอบความรู้ประโยคบาลีสนามหลวงทุกรูป

 วันนี้ เป็นวันแรกของการเปิดสอบประโยคบาลีสนามหลวง ครั้งที่ ๑ 

ครั้งหลัง ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ซึ่งเป็นการสอบของชั้นประโยค ๑-๒ และประโยค   

ป.ธ. ๓, ๔, ๕ รวมทั้งประโยคบาลีศึกษา ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 

ประจำศกนี ้การสอบประโยคบาลสีนามหลวงในสว่นกลาง สนามหลวงแผนกบาลี 

ร่วมกับเจ้าสำนักสถานที่สอบในแต่ละแห่ง ได้ร่วมกันดำเนินการจัดการสอบ 

ส่วนการสอบประโยคบาลีสนามหลวงในส่วนภูมิภาคน้ัน แม่กองบาลีสนามหลวง 

ได้มอบหมายให้เจ้าคณะภาค เจ้าสังกัดเป็นผู้รับผิดชอบโดยตลอด ดังที่ได้

ปฏิบัติมาในศกก่อน 

 ท่านทั้งหลาย การธำรงรักษาพระศาสนาให้มีความมั่นคง และมีความ

เจริญรุ่งเรืองโดยการศึกษา ปฏิบัติ และเผยแผ่ให้แพร่หลายโดยยิ่งขึ้นไป   

ถือเป็นภาระหน้าที่โดยตรงของเราทั้งหลายที่ต้องช่วยกันดำเนินการให้เป็นไป 

การที่พระศาสนาจะมีความมั่นคงและเจริญรุ่งเรืองได้นั้น ส่วนสำคัญอยู่ที่

พระสงฆ์สาวก เป็นผู้รู้ดี ประพฤติดี ปฏิบัติชอบ ตามกรอบแห่งพระธรรมวินัย

ที่พระพุทธองค์ทรงบัญญัติไว้ ทรงแสดงไว้ ไม่เพิกเฉย ไม่ทอดธุระในหลัก

ธรรมคำสอน ไม่เพ่ิมเติมเสริมแต่งในส่ิงท่ีก่อให้เกิดความขัดแย้งหรือนอกเหนือ

จากพระธรรมวินัย คงยึดมั่นและแน่วแน่ในแนวทางแห่งคำสั่งสอนขององค์

สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 
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 การที่จะกำหนดรู้ให้ถ่องแท้ในแนวทางแห่งคำสั่งสอนของพระพุทธ

องค์นั้น ย่อมขึ้นอยู่กับการศึกษาของแต่ละบุคคล ดังนั้น การศึกษาพระธรรม

วินัยจึงถือได้ว่าเป็นเรื่องสำคัญ เป็นกระบวนการ  ที่จะสร้างองค์ความรู้ให้เกิด

ขึ้นแก่บุคคล โดยเฉพาะพระสาวกในพระพุทธศาสนา ซึ่งเป็นผู้มีหน้าที่ที่ต้อง

ศึกษาหลักธรรมคำสอนให้กระจ่างชัด เพราะคณะสงฆ์มิได้ต้องการเพียงบุคคล

ผู้มีความรู้ที่อยู่ในขั้นที่เรียกว่า “เพียงรู้” แต่ต้องการบุคคลผู้มีความรู้ที่ได้ชื่อว่า 

“รู้ดี” และ “สามารถสอนให้ผู้อื่นรู้ได้” ทั้งนี้ เพื่อความมั่นคงและความเจริญ

รุ่งเรืองแห่งพระศาสนาเป็นสำคัญ 

 ท่านทั้งหลาย การสอบบาลีสนามหลวงถือเป็นงานสำคัญของคณะ

สงฆ์ และถือเป็นงานที่พุทธศาสนิกชนทั้งหลายให้ความสำคัญอย่างยิ่ง ในการ

สอบประโยคบาลีสนามหลวง ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ นี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

พระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ ทรงพระกรุณาโปรดฯ พระราชทานถวาย

ภัตตาหารและสิ่งของพระราชทานแด่พระภิกษุสามเณรผู้เข้าสอบ รวมทั้งคณะ

กรรมการผู้เกี่ยวข้อง  เพื่อให้พระภิกษุสามเณรตลอดถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้มี

กำลังกายและกำลังใจในการทำหน้าที่ของตน   ได้อย่างเต็มที่ จึงนับเป็นพระ

มหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ และในการจัดการสอบนั้น ข้าราชบริพารใน

พระองค์ พร้อมทั้งส่วนราชการ ทั้งข้าราชการของสำนักงานพระพุทธศาสนา

แห่งชาติ หน่วยแพทย์พยาบาล ทั้งทหาร ตำรวจ และส่วนราชการในพื้นที่ ต่าง

ได้ถวายความอนุเคราะห์ความเก้ือกูลโดยประการท้ังปวง ทำให้พระภิกษุสามเณร

และผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับความสะดวกในการสอบประโยคบาลีสนามหลวง 

 เพราะฉะนั้น พระภิกษุสามเณรและผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหลาย จึงพึงภูมิใจ

เถิดว่า เราได้ทำหน้าที่อันสำคัญของการคณะสงฆ์แล้ว นั่นคือ การได้ศึกษา

เล่าเรียนพระธรรมวินัย อันชื่อว่าเป็นการยอมตนรองรับพระคุณอันสำคัญคือ

คุณพระรัตนตรัย และได้ชื่อว่าเป็นผู้ได้ทำหน้าที่อันสำคัญที่พระพุทธองค์ทรง

ฝากฝังไว้ คือการเป็น “ธรรมทายาท” ผู้น้อมใจรองรับพระธรรมคำสอน  
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                                                               (พระพรหมโมลี) 

            แม่กองบาลีสนามหลวง 

 ในการสอบ ขอให้นักเรียนผู้เข้าสอบทุกรูป ได้ทำข้อสอบด้วยความ

ตั้งใจ โดยถือความสุจริตเป็นสำคัญ เพราะการเข้าสอบนั้นถือเป็นการทำหน้าที่

ในนามของคณะสงฆ์ ในการทำหน้าที่จรรโลงพระพุทธศาสนา ผลแห่งความ

สำเร็จที่เกิดขึ้นส่วนตน ย่อมหมายถึงความสำเร็จแห่งการคณะสงฆ์ด้วย โดยนัย

ตรงข้ามก็เช่นเดียวกัน หากจะพึงมีความไม่บริสุทธิ์เกิดขึ้นอันเกิดจากการไม่

ระมัดระวังใจตนเอง ความเสียหายย่อมเกิดแก่การคณะสงฆ์เฉกเช่นเดียวกัน 

 ในส่วนของกรรมการผู้กำกับห้องสอบ รวมถึงกรรมการผู้เกี่ยวข้อง   

ขอได้เอาใจใส่เป็นภารธุระจริง ๆ ขอได้ช่วยตรวจตรา กวดขัน ให้นักเรียนผู้เข้า

สอบปฏิบัติตามกฎระเบียบของสนามหลวงอย่างเคร่งครัด 

 ขอขอบคุณเจ้าสำนักสถานที่สอบ ประธานอำนวยการสอบ กรรมการ  

ผู้กำกับห้องสอบ และคณะกรรมการทุกฝ่าย ที่ได้ช่วยเหลือเกื้อกูลให้การสอบ

ครั้งนี้ดำเนินไปได้ด้วยดี เป็นคุณเป็นประโยชน์ ต่อการศาสนศึกษาเป็นอย่างยิ่ง 

และขออนุโมทนาแก่ศรัทธาสาธุชนทั้งหลายที่ได้ช่วยเหลือเกื้อกูลให้งาน  

คณะสงฆ์ส่วนศาสนศึกษานี้ดำเนินไปได้โดยสะดวกด้วยดี 

 ในที่สุดนี้  ด้วยอำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและความใฝ่ใจในการ

ศึกษาเล่าเรียนพระปริยัติธรรมนี้ จงเป็นพลวปัจจัยส่งเสริมเพิ่มพูนดวงปัญญา

ของท่านทั้งหลายให้แหลมคม แจ่มใส รู้แจ้ง แทงตลอดในปัญหากรรมทุก

ประการ ประสบความสำเร็จตามมโนปณิธานโดยชอบโดยทั่วกันทุกรูป เทอญ. 

 

                                                                ขอถวายพระพร 
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หน้าว่าง
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ข้อสอบและเฉลย
ประโยค๑-๒ถึงประโยคป.ธ.๙

พ.ศ.๒๕๖๖
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หน้าว่าง
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ประโยค๑-๒

แปลมคธเป็นไทย

สอบวันที่๑๕กุมภาพันธ์๒๕๖๖



แปลโดยพยัญชนะ



 ๑. อเถกทิวสํ  ราชา  อุปริปาสาเท  ิโต  อนฺตรวีถึ  โอโลกยมาโน   

“อนาถปิณฺฑิกสฺส  จูฬอนาถปิณฺฑิกสฺส  วิสาขาย  สุปฺปวาสายาติ  เอเตสํ    

เคเห  ภตฺตกิจฺจตฺถาย  คจฺฉนฺเต  อเนกสหสฺเส  ภิกฺขู  ทิสฺวา    “กหํ  อยฺยา    

คจฺฉนฺตีติ   ปุจฺฉิตฺวา,   “เทว  อนาถปิณฺฑิกสฺส  เคเห นิจฺจภตฺตสลากภตฺตคิลาน-

ภตฺตาทีนํ  อตฺถาย  เทวสิกํ  เทฺว  ภิกฺขุสหสฺสานิ  คจฺฉนฺติ,  จูฬอนาถปิณฺฑิกสฺส  

เคหํ  ปฺจสตา  ภิกฺขู  นิจฺจํ  คจฺฉนฺติ,  ตถา  วิสาขาย,  ตถา  สุปฺปวาสายาติ    

วุตฺเต,  สยํปิ  ภิกฺขุสงฺฆํ  อุปฏฺหิตุกาโม  วิหารํ  คนฺตฺวา  ภิกฺขุสหสฺเสน  สทฺธึ  

สตฺถารํ  นิมนฺเตตฺวา  สตฺตาหํ  สหตฺถา  ทานํ  ทตฺวา  สตฺตเม  ทิวเส  สตฺถารํ  

วนฺทิตฺวา   “ภนฺเต  ปฺจหิ  เม  ภิกฺขุสเตหิ  สทฺธึ  นิพทฺธํ  ภิกฺขํ  คณฺหถาติ    

อาห  ฯ   สตฺถา  อานนฺทตฺเถรสฺส  ภารมกาสิ  ฯ   ราชา   “ภิกฺขุสงฺเฆ  อาคเต  

ปตฺตํ  คเหตฺวา  อิเม  นาม  ปริวิสนฺตูติ  อวิจาเรตฺวา  สตฺตาหํ  สยเมว     

ปริวิสิตฺวา  อฏฺเม  ทิวเส  วิกฺขิตฺโต  ปปฺจํ  อกาสิ  ฯ   ราชกุเล  จ  นาม    

อนาณตฺตา  อาสนานิ  ปฺาเปตฺวา  ภิกฺขู  นิสีทาเปตฺวา  ปริวิสิตุํ  น  ลภนฺติ  ฯ   

ภิกฺขู   “น  มยํ  อิธ  าตุํ  สกฺขิสฺสามาติ  พหู  ปกฺกมึสุ  ฯ   ราชา  ทุติยทิวเสปิ  

ปมชฺชิ  ฯ   ทุติยทิวเสปิ  พหู  ปกฺกมึสุ  ฯ   ตติยทิวเสปิ  ปมชฺชิ  ฯ   ตทา  

อานนฺทตฺเถรํ  เอกกเมว  เปตฺวา  อวเสสา  ปกฺกมึสุ  ฯ 
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แปลโดยอรรถ
 

 ๒. ปฺุวนฺตา  นาม  การณวสิกา  โหนฺติ  กุลานํ  ปสาทํ  รกฺขนฺติ  ฯ   

ตถาคตสฺส  จ   “สารีปุตฺตตฺเถโร  มหาโมคฺคลฺลานตฺเถโรติ  เทฺว  อคฺคสาวกา,   

“เขมา  อุปฺปลวณฺณาติ  เทฺว  อคฺคสาวิกา,  อุปาสเกสุ   “จิตฺโต  คหปติ  หตฺถโก  

อาฬวโกติ  เทฺว  อคฺคสาวกา,  อุปาสิกาสุ   “เวฬุกณฺฏกี  นนฺทมาตา  ขุชฺชุตฺตราติ  

เทฺว  อคฺคสาวิกา;  อิติ  อิเม  อฏฺ  ชเน  อาทึ  กตฺวา  านนฺตรปฺปตฺตา    

สพฺเพปิ  สาวกา  เอกเทเสน  ทสนฺนํ  ปารมีนํ  ปูริตตฺตา  มหาปฺุา    

อภินีหารสมฺปนฺนา  ฯ 

 อานนฺทตฺเถโรปิ  กปฺปสตสหสฺสปูริตปารมี  อภินีหารสมฺปนฺโน    

มหาปฺุโ  อตฺตโน  การณวสิกตาย  กุลสฺส  ปสาทํ  รกฺขนฺโต  อฏฺาสิ ฯ     

ตํ  เอกกเมว  นิสีทาเปตฺวา  ปริวิสึสุ  ฯ   ราชา  ภิกฺขูนํ  คตกาเล  อาคนฺตฺวา    

ขาทนียโภชนียานิ  ตเถว  ิตานิ  ทิสฺวา   “กึ  อยฺยา  นาคมึสูติ  ปุจฺฉิตฺวา   

“อานนฺทตฺเถโร  เอกโก ว  อาคโต  เทวาติ  สุตฺวา   “อทฺธา  เอตฺตกมฺเม    

เฉทนมกํสูติ  ภิกฺขูนํ  กุทฺโธ  สตฺถุ  สนฺติกํ  คนฺตฺวา    “ภนฺเต  มยา  ปฺจนฺนํ  

ภิกฺขุสตานํ  ภิกฺขา  ปฏิยตฺตา,  อานนฺทตฺเถโร  กิร  เอกโก  ว  อาคโต,  ปฏิยตฺตภิกฺขา  

ตเถว  ิตา,  ปฺจสตา  ภิกฺขู  มม  เคเห  สฺํ  น  กรึสุ ;  กินฺนุ  โข  การณนฺติ  

อาห  ฯ   สตฺถา  ภิกฺขูนํ  โทสํ  อวตฺวา   “มหาราช  มม  สาวกานํ  ตุมฺเหหิ  สทฺธึ  

วิสฺสาโส  นตฺถิ,  เตน  น  คตา  ภวิสฺสนฺตีติ  วตฺวา  กุลานํ  อนุปคมนการณฺจ  

อุปคมนการณฺจ  ปกาเสนฺโต  ภิกฺขู  อามนฺเตตฺวา  อิมํ  สุตฺตมาห  ฯ 

 

ให้เวลา๔ชั่วโมงกับ๑๕นาที.
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เฉลยประโยค๑-๒

แปลมคธเป็นไทย



แปลโดยพยัญชนะ


 ๑.  ครั้งนั้น ในวันหนึ่ง อ.พระราชา ประทับยืนอยู่แล้ว ในเบื้องบนแห่ง

ปราสาท ทรงแลดูอยู่ ซึ่งระหว่างแห่งถนน ทอดพระเนตรเห็นแล้ว ซึ่งภิกษุ ท.   

ผู้มีพันมิใช่หนึ่ง ผู้ไปอยู่ เพื่อประโยชน์แก่กิจด้วยภัต ในเรือนของชน ท.      

เหล่านั่น คือ ของมหาเศรษฐีชื่อว่าอนาถบิณฑิกะ ของเศรษฐีชื่อว่าจูฬอนาถ-

บิณฑิกะ ของมหาอุบาสิกาชื่อว่าวิสาขา ของอุบาสิกาชื่อว่าสุปปวาสา ตรัสถาม

แล้วว่า อ.พระผู้เป็นเจ้า ท. ย่อมไป ในท่ีไหน ดังน้ี, ครัน้เม่ือคำวา่ ข้าแต่พระองค์  

ผู้สมมติเทพ อ.พันแห่งภิกษุ ท. สอง ย่อมไป ในเรือน ของมหาเศรษฐีชื่อว่า

อนาถบิณฑิกะ ทุก ๆ วัน เพื่อประโยชน์ แก่ภัต ท. มีนิตยภัตและสลากภัต  

และคิลานภัตเป็นต้น, อ.ภิกษุ ท. ผู้มีร้อยห้าเป็นประมาณ ย่อมไปสู่เรือน      

ของเศรษฐีชื่อว่าจูฬอนาถบิณฑิกะ ตลอดกาลเป็นนิตย์, อ.เหมือนอย่างนั้นคือว่า 

อ.ภิกษุ ท. ผู้มีร้อยห้าเป็นประมาณ ย่อมไป สู่เรือนของมหาอุบาสิกาช่ือว่าวิสาขา 

ตลอดกาลเป็นนิตย์๑, อ.เหมือนอย่างน้ัน คือว่า อ.ภิกษุ ท.ผู้มีร้อยห้าเป็นประมาณ 

ย่อมไป สู่ เรือนของอุบาสิกาชื่อว่าสุปปวาสา ตลอดกาลเป็นนิตย์๒ ดังนี้  

อันราชบุรุษ ท. กราบทูลแล้ว, เป็นผู้ใคร่เพื่ออันบำรุงซึ่งหมู่แห่งภิกษุ แม้เอง 

เป็น เสด็จไปแล้ว สู่วิหาร ทรงนิมนต์แล้ว ซึ่งพระศาสดา กับ ด้วยพันแห่งภิกษุ 

ทรงถวายแล้ว ซึ่งทาน  ด้วยพระหัตถ์ของพระองค์ ตลอดวันเจ็ด ถวายบังคม

แล้ว ซึ่งพระศาสดา ในวัน ที่ ๗ กราบทูลแล้วว่า ข้าแต่พระองค์  ผู้เจริญ   

อ.พระองค์ กับ ด้วยร้อยแห่งภิกษุ ท. ห้า ขอจงทรงรับ ซึ่งภิกษา  ของหม่อมฉัน 

๑ หรือแปลว่า อ.ภิกษุ ท. ผู้มีร้อยห้าเป็นประมาณ ย่อมไป สู่เรือนของมหาอุบาสิกาชื่อว่าวิสาขา 

ตลอดกาลเป็นนิตย์ เหมือนอย่างนั้น 
๒ หรือแปลว่า อ.ภิกษุ ท. ผู้มีร้อยห้าเป็นประมาณ ย่อมไป สู่เรือนของอุบาสิกาชื่อว่าสุปปวาสา 

ตลอดกาลเป็นนิตย์ เหมือนอย่างนั้น 
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เนืองนิตย์๓ ดังนี้ ฯ อ.พระศาสดา ได้ทรงกระทำแล้ว ให้เป็นภาระ ของพระเถระ

ชือ่วา่อานนท ์ฯ อ.พระราชา ไมท่รงจดัการแลว้วา่ ครัน้เมือ่หมูแ่หง่ภกิษ ุมาแลว้, 

อ.ชน ท. ชื่อ เหล่านี้ รับแล้ว ซึ่งบาตร จงอังคาส ดังนี้  ทรงอังคาสแล้ว เองนั่น

เทียว ตลอดวันเจ็ด ทรงลืมแล้ว ได้ทรงกระทำแล้ว ซึ่งความเนิ่นช้า ในวัน   

ที่แปด ฯ ก็ อ.ชน ท. ผู้ อันพระราชาไม่ทรงบังคับแล้ว ชื่อ ในตระกูลของ  

พระราชา ย่อมไม่ได้ เพื่ออันปูลาด ซึ่งอาสนะ ท.แล้ว จึงยังภิกษุ ท. ให้นั่งแล้ว

จึงอังคาส ฯ อ.ภิกษุ ท. คิดแล้ว ว่า อ.เรา ท.จักไม่อาจ เพื่ออันดำรงอยู่ ในที่นี้ 

ดังนี้ เป็นผู้มาก เป็น หลีกไปแล้ว ฯ อ.พระราชา  ทรงลืมแล้ว แม้ในวันที่สอง ฯ 

อ.ภิกษุ ท. ผู้มาก หลีกไปแล้ว แม้ในวันที่สอง ฯ อ.พระราชา ทรงลืมแล้ว แม้ใน

วันที่สาม ฯ ในกาลนั้น อ.ภิกษุ ท. ผู้เหลือลง เว้น ซึ่งพระเถระชื่อว่าอานนท์   

ผู้ผู้เดียวนั่นเทียว หลีกไปแล้ว ฯ 



แปลโดยอรรถ
 

 ๒.  ธรรมดาภิกษุทั้งหลายผู้มีบุญ ย่อมเป็นผู้เป็นไปในอำนาจแห่งเหตุ    

จึงรักษาความเลื่อมใสแห่งตระกูลทั้งหลายไว้ได้ ฯ ก็สาวกของพระตถาคต    

แม้ทั้งหมดผู้ได้รับฐานันดรตั้งต้นแต่ชนทั้ง ๘ เหล่านี้ คือพระอัครสาวก ๒ องค์ 

คือพระสารีบุตรเถระพระมหาโมคคัลลานเถระ,  พระอัครสาวิกา ๒ องค์ คือ

พระเถรีชื่อว่าเขมา พระเถรีชื่อว่า อุบลวรรณา, บรรดาอุบาสกทั้งหลาย อุบาสก

ผู้เป็นอัครสาวก ๒ คน คือ จิตตคฤหบดี หัตถกอุบาสกชาวเมืองอาฬวี,  บรรดา

อุบาสิกาทั้งหลาย อุบาสิกา ผู้เป็นอัครสาวิกา ๒ คน คือมารดาของนันทมาณพ

ชื่อเวฬุกัณฏกี อุบาสิกาชื่อว่า ขุชชุตตรา, เป็นผู้มีบุญมากสมบูรณ์ด้วยอภินิหาร

เพราะความเป็นผู้บำเพ็ญบารมี ๑๐โดยเอกเทศ ฯ 

 แม้พระอานนท์เถระผู้มีบารมีอันบำเพ็ญแล้วตั้งแสนกัป สมบูรณ์ด้วย

อภินิหารมีบุญมาก เมื่อจะรักษาความเลื่อมใสของตระกูลจึงได้ยับยั้งอยู่      

เพราะความที่ตนเป็นไปในอำนาจแห่งเหตุ ฯ เหล่าราชบุรุษนิมนต์ท่านรูปเดียว

๓ หรือแปลว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ อ.พระองค์ ขอจงทรงรับ ซึ่งภิกษา ของหม่อมฉัน เนืองนิตย์ 

กับ ด้วยร้อยแห่งภิกษุ ท.ห้า ดังนี้ ฯ 
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พระราชปริยัติสุธี  ปิยาจาโร   วัดธรรมามูล   จ.ชัยนาท                       แปล 

สนามหลวงแผนกบาลี              ตรวจแก้. 

เท่านั้นให้นั่งแล้วอังคาส ฯ พระราชาเสด็จมาในเวลาที่เหล่าภิกษุไปแล้ว

ทอดพระเนตรเห็นของเคี้ยวและของฉันทั้งหลาย ตั้งอยู่อย่างนั้นแหละจึงตรัส

ถามว่า พระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายมิได้มาหรือ ทรงสดับว่า พระอานนทเถระมารูป

เดียวเท่านั้น พระเจ้าข้า ทรงพิโรธพระภิกษุทั้งหลายว่า พระผู้เป็นเจ้าทั้งหลาย

ได้ทำการตัดขาดจากเราเพียงเท่านี้เป็นแน่ จึงเสด็จไปสำนักพระบรมศาสดา

กราบทูลว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ข้าพระองค์ได้จัดแจงภิกษาไว้เพื่อภิกษุ ๕๐๐ 

รูป ทราบว่า พระอานนทเถระรูปเดียวเท่านั้นมา ภิกษาที่หม่อมฉันจัดแจงแล้ว 

ก็ตั้งอยู่อย่างนั้นนั่นเอง ภิกษุ ๕๐๐ รูปไม่ได้ทำความสำคัญในตำหนักของ       

ข้าพระองค์ เร่ืองอะไรกันหนอ ฯ พระบรมศาสดาไม่ตรัสโทษของภิกษุท้ังหลาย 

ตรัสว่า ดูก่อนมหาบพิตร เหล่าสาวกของอาตมภาพไม่มีความคุ้นเคยกับมหาบพิตร 

เหล่าภิกษุคงจักไม่ได้ไปเพราะเหตุนั้น ดังนี้แล้วเมื่อจะทรงประกาศเหตุแห่ง

การไม่เข้าไปและเหตุแห่งการเข้าไปสู่ตระกูลทั้งหลาย  ตรัสเรียกภิกษุทั้งหลาย

มาแล้วตรัสพระสูตรนี้ ฯ 
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ประโยค๑-๒

ปัญหาบาลีไวยากรณ์

สอบวันที่๑๖กุมภาพันธ์๒๕๖๖


๑.  อะไรชื่อว่าพยัญชนะ  ฯ   พยัญชนะวรรค มีเท่าไร  ฯ  อะไรบ้าง  ฯ 

๒. จงเติมคำที่ถูกต้องลงในช่องว่างต่อไปนี้  

 ก. จตูหิ + อปาเยหิ สนธิเป็น ...................................... ฯ 

 ข. ตํ + นิพฺพุตํ  สนธิเป็น ...................................... ฯ 

 ค. จกฺขฺวาปาถํ  ตัดบทเป็น ....................................ฯ 

 ฆ. อิธปฺปโมทติ  ตัดบทเป็น ....................................ฯ 

 ง. ในนิคคหิตสนธิ ได้สนธิกิริโยปกรณ์  ๔  คือ ..................ฯ 

๓.  จงตอบคำถามต่อไปนี้   

 ก. คุณนามแบ่งเป็นกี่ชั้น  ฯ  อะไรบ้าง  ฯ 

 ข. นปุงสกลิงค์ มีการันต์เท่าไร  ฯ  อะไรบ้าง  ฯ 

 ค. ปกติสังขยา ตั้งแต่ไหนถึงไหน  เป็นเอกวจนะอิตถีลิงค์อย่างเดียว  ฯ 

 ฆ. กตม,  ตุมฺห  จัดเป็นสัพพนามชนิดไหน  ฯ 

 ง. ติโร,  หนฺท  แปลว่าอย่างไร ฯ  เป็นนิบาตบอกอะไร  ฯ 

๔.  จงตอบคำถามต่อไปนี้   

 ก. วิภัตติหมวดอัชชัตตนี  บอกกาลอะไร  ฯ  แปลว่าอย่างไร  ฯ 

 ข. กิริยาศัพท์ใด ชื่อ เหตุกัมมวาจก ฯ  และมีอุทาหรณ์ว่าอย่างไร  ฯ 

๕. กิริยากิตก์  คือ ภินฺโน, ปมชฺช  แปลว่าอย่างไร ฯ  สำเร็จรูปมาจากอะไร ฯ    

     จงเขียนคำแปลรูปวิเคราะห์ต่อไปนี้  พร้อมทั้งบอกรูป  สาธนะ และปัจจัยมา  

     ด้วย 

 ก. ปารํ  คจฺฉติ  สีเลนาติ  ปารคู  ฯ   

 ข. ครหิตพฺพนฺติ  คารยฺหํ  ฯ   

 ค. วิเนติ  เตนาติ  วินโย  ฯ 
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๖. อะไรชื่อว่าทวันทวสมาส  ฯ  และทวันทวสมาสนั้น  มีเท่าไร ฯ  อะไรบ้าง  ฯ    

     ปตฺตจีวรํ,  สมณพฺราหมณา  จัดเป็นอย่างไหน  ฯ 

๗. ในปกติตัทธิต  และวิภาคตัทธิต   มีปัจจัยอย่างละเท่าไร  ฯ   อะไรบ้าง  ฯ      

      สากฏิโก  ลงปัจจัยอะไร   ในตัทธิตไหน   จงเขียนรูปวิเคราะห์มาดูด้วย  ฯ 

 

ให้เวลา  ๓  ชั่วโมง. 
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เฉลยประโยค๑-๒

ปัญหาบาลีไวยากรณ์


๑. อักขระที่เหลือจากสระนั้น ๓๓ ตัว มี ก เป็นต้น มีนิคคหิตเป็นที่สุด    

 ชื่อว่าพยัญชนะ ฯ  พยัญชนะวรรค มี ๒๕ ตัว ฯ คือ ก ข ค ฆ ง ๕ ตัวนี้   

 เรียกว่า ก วรรค, จ ฉ ช ฌ  ๕ ตัวนี้ เรียกว่า จ วรรค, ฏ  ฑ ฒ ณ ๕ ตัวนี้  

 เรียกว่า ฏ วรรค, ต ถ ท ธ น ๕ ตัวนี้ เรียกว่า ต วรรค, ป ผ พ ภ ม ๕ ตัวนี้   

 เรียกว่า ป วรรค ฯ 

๒. ได้เติมคำที่ถูกต้องลงในช่องว่าง ดังต่อไปนี้ 

  ก. จตูหิ + อปาเยหิ สนธิเป็น จตูหปาเยหิ ฯ 

  ข. ตํ + นิพฺพุตํ  สนธิเป็น  ตนฺนิพฺพุตํ ฯ 

  ค. จกฺขฺวาปาถํ  ตัดบทเป็น  จกฺขุ-อาปาถํ ฯ 

  ฆ. อิทปฺปโมทติ  ตัดบทเป็น  อิธ-ปโมทติ ฯ 

  ง. ในนิคคหิตสนธิ ได้สนธิกิริโยปกรณ์ ๔ คือ โลโป ๑  อาเทโส ๑      

       อาคโม ๑  ปกติ ๑ ฯ 

๓. ได้ตอบคำถามต่อไปนี้ 

  ก. คุณนามแบ่งเป็น ๓ ชั้น คือ ปกติ ๑ วิเสส ๑ อติวิเสส ๑ ฯ 

  ข. นปุงสกลิงค์ มีการันต์ ๓  คือ อ อิ อุ ฯ 

  ค. ปกติสังขยา ตั้งแต่ เอกูนวีสติ ถึง อฏฺฐนวุติ  เป็นเอกวจนะ  

       อิตถีลิงค์อย่างเดียว ฯ 

  ฆ. กตม เป็นอนิยม วิเสสนสัพพนาม,  ตุมฺห เป็นปุริสสัพพนาม ฯ 

  ง. ติโร แปลว่า ภายนอก เป็นนิบาตบอกที่ ฯ  หนฺท แปลว่า เอาเถิด   

       เป็นนิบาตบอกความเตือน ฯ 
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๔. ได้ตอบคำถามต่อไปนี้ 

  ก. วิภัตติหมวดอัชชัตตนี บอกอดีตกาล ตั้งแต่วานนี้ ฯ  แปลว่า แล้ว,   

 ถ้ามี อ อยู่หน้า  แปลว่า ได้-แล้ว ฯ  

  ข. กิริยาศัพท์ใด กล่าวสิ่งที่เขาใช้ให้บุคคลทำ คือแสดงว่าเป็นกิริยาของ  

 สิ่งนั้น กิริยาศัพท์นั้น ชื่อเหตุกัมมวาจก ฯ  มีอุทาหรณ์ว่า สามิเกน สูเทน   

 โอทโน ปาจาปิยเต ข้าวสุก  อันนาย ใช้พ่อครัว ให้หุงอยู่ ฯ 

๕. กิริยากิตก์ คือ  ภินฺโน  แปลว่า แตกแล้ว ฯ สำเร็จรูปมาจาก ภิทฺ ธาตุ   

 ในความแตก  ต ปัจจัย ธาตุมี ทฺ เป็นที่สุดอยู่หน้า แปลง ต เป็น นฺน   

 แล้วลบที่สุดธาตุ ลง สิ ปฐมาวิภัตติ  สำเร็จรูปเป็น  ภินฺโน ฯ 

  ปมชฺช แปลว่า ประมาทแล้ว ฯ สำเร็จรูปมาจาก ป บทหน้า มทฺ ธาตุ  

 ในความประมาท ตูนาทิ ปัจจัย คือ ตูน ตฺวา ตฺวาน  อุปสัคอยู่หน้า   

 แปลงปัจจัยทั้ง ๓ เป็น ย  ธาตุมี ทฺ เป็นที่สุดอยู่หน้า แปลง ย กับที่สุดธาตุ   

 เป็น ชฺช ฯ 

  ได้เขียนคำแปลรูปวิเคราะห์ต่อไปนี้ พร้อมทั้งบอกรูป สาธนะ และ  

 ปัจจัยมาดังนี้ 

  ก. (ผู้ใด) ย่อมถึง ซึ่งฝั่ง โดยปกติ เหตุนั้น (ผู้นั้น) ชื่อว่า ผู้ถึงซึ่งฝั่ง  

 โดยปกติ ฯ  เป็นกัตตุรูป กัตตุสาธนะ ลงในอรรถแห่งตัสสีละ รู ปัจจัย ฯ 

  ข. (กรรมใด) อันเขา พึงติเตียน เหตุนั้น (กรรมนั้น) ชื่อว่า อันเขา  

 พึงติเตียน ฯ  เป็นกัมมรูป กัมมสาธนะ ณฺย ปัจจัย ฯ 

  ค. (บัณฑิต) ย่อมแนะนำ ด้วยอุบายนั้น เหตุนั้น (อุบายนั้น) ชื่อว่า   

 เป็นเครื่องแนะนำ(ของบัณฑิต) ฯ เป็นกัตตุรูป กรณสาธนะ อ ปัจจัย ฯ 

๖. นามนามตั้งแต่ ๒ ศัพท์ขึ้นไปท่านย่อเข้าเป็นบทเดียวกัน ชื่อว่า ทวันทว-  

 สมาส ฯ มี ๒ อย่าง คือ สมาหาโร อสมาหาโร ฯ 

  ปตฺตจีวร ํ เป็นสมาหาโร,  สมณพฺราหฺมณา  เป็น  อสมาหาโร ฯ 



 252

๗.  ในปกติตัทธิต มีปัจจัย ๑ ตัว คือ มย ฯ  ในวิภาคตัทธิต มีปัจจัย ๒ ตัว   

 คือ   ธา, โส ฯ  

  สากฏิโก   ลง  ณิก  ปัจจัย  ในตรตฺยาทิตัทธิต ฯ   วิเคราะห์ว่า  สกเฏน  

 จรตีติ  สากฏิโก ฯ 

พระศรีสุทธิเวที  ถิรมโน      วัดอรุณราชวราราม     เฉลย  

สนามหลวงแผนกบาลี             ตรวจแก้. 
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ประโยคป.ธ.๓

แปลมคธเป็นไทย

สอบวันที่๑๕กุมภาพันธ์๒๕๖๖



แปลโดยพยัญชนะ
 

           ๑.  สาวตฺถิยํ  กิเรโก  โคฆาตโก  คาโว  วธิตฺวา  วรมํสานิ  คเหตฺวา  

ปจาเปตฺวา  ปุตฺตทาเรน  สทฺธึ  นิสีทิตฺวา  มํสฺจ  ขาทติ  มูเลน  จ  วิกฺกีณาติ  ฯ   

โส  เอวํ  ปฺจปณฺณาสวสฺสานิ  โคฆาตกกมฺมํ  กโรนฺโต  ธูรวิหาเร  วิหรนฺตสฺส  

สตฺถุโน  เอกทิวสํ  กฏจฺฉุมตฺตมฺปิ  ยาคุํ  วา  ภตฺตํ  วา  น  อทาสิ  ฯ   โส  วินา    

มํเสน  ภตฺตํ  น  ภฺุชติ  ฯ   โส  เอกทิวสํ  ทิวสภาเค  มํสํ  วิกฺกีณิตฺวา  อตฺตโน  

อตฺถาย  ปจิตุํ  เอกํ  มํสขณฺฑํ  ภริยาย  ทตฺวา  นหายิตุํ  อคมาสิ  ฯ   อถสฺส    

สหายโก  เคหํ  อาคนฺตฺวา  ภริยํ  อาห    โถกํ  เม  วิกฺกีณิยมํสํ  เทหิ   เคเห  เม    

ปาหุนโก  อาคโตติ  ฯ  นตฺถิ  วิกฺกีณิยมํสํ  สหายโก  เต  มํสํ  วิกฺกีณิตฺวา  อิทานิ  

นหายิตุํ  คโตติ  ฯ    มา  เอวํ  กริ   สเจ  มํสขณฺฑํ  อตฺถิ   เทหีติ  ฯ สหายกสฺส    

เต  นิกฺขิตฺตํ  มํสขณฺฑํ  เปตฺวา  อฺํ  มํสํ  นตฺถีติ  ฯ โส  สหายกสฺส  เม  

อตฺถาย  ปิตมํสโต  อฺํ  นตฺถิ  โส  จ  วินา  มํเสน  น  ภฺุชติ  นายํ  ทสฺสตีติ  

สามํ  ตํ  มํสํ  คเหตฺวา  ปกฺกามิ  ฯ   โคฆาตโกปิ  นหาตฺวา  อาคโต  ตาย  อตฺตโน  

ปกฺกปณฺเณน  สทฺธึ  วฑฺเฒตฺวา  ภตฺเต  อุปนีเต  อาห    กหํ  มํสนฺติ  ฯ นตฺถิ  

สามีติ  ฯ   นนุ  อหํ  ปจนตฺถาย  มํสํ  ทตฺวา  คโตติ  ฯ    ตว  สหายโก  อาคนฺตฺวา    

ปาหุนโก  เม  อาคโต  วิกฺกีณิยมํสํ  เม  เทหีติ  วตฺวา  พลกาเรน  ตํ  มํสํ  สามํเยว  

คเหตฺวา  คโตติ  ฯ 
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แปลโดยอรรถ
 

 ๒. โส    อหํ  วินา  มํเสน  ภตฺตํ  น  ภฺุชามิ  หราหิ  นนฺติ  ฯ    กึ  สกฺกา  

กาตุํ   ภฺุช  สามีติ ฯ   โส    นาหํ  ภตฺตํ  ภฺฺฺุชามีติ  ตํ  ภตฺตํ  หราเปตฺวา  สตฺถํ  

อาทาย   ปจฺฉาเคเห  ิโต  โคโณ  อตฺถิ   ตสฺส  สนฺติกํ  คนฺตฺวา  มุเข  หตฺถํ  

ปกฺขิปิตฺวา  ชิวฺหํ  นีหริตฺวา  สตฺเถน  มูเล  ฉินฺทิตฺวา  อาทาย  คนฺตฺวา    

องคฺาเรส ุ ปจาเปตวฺา  ภตตฺมตถฺเก  เปตวฺา  นสินิโฺน  เอก ํ ภตตฺปณิฑฺ ํ ภุชฺติวฺา  

เอกํ  มํสขณฺฑํ  มุเข  เปสิ  ฯ   ตํขณฺเวสฺส  ชิวฺหา  ฉิชฺชิตฺวา  ภตฺตปาติยํ    

ปติ ฯ ตํขณํเยว  กมฺมสริกฺขกํ  วิปากํ  ลภิ  ฯ   โสปิ  โข  โคโณ  วิย    

โลหิตธาราย  มุขโต  ปคฺฆรนฺติยา  อนฺโตเคหํ  ปวิสิตฺวา  ชนฺนุเกหิ  วิจรนฺโต    

วิรวิ ฯ  ตสฺมึ  สมเย  โคฆาตกสฺส  ปุตฺโต  ปิตรํ  โอโลเกตฺวา  สมีเป  ิโต    

โหติ  ฯ   อถ  นํ  มาตา  อาห    ปสฺส  ปุตฺต  อิมํ  โคณํ  วิย  เคหมชฺเฌ  ชนฺนุเกหิ  

วิจริตฺวา  วิรวนฺตํ  อิทํ  ทุกฺขํ  ตว  มตฺถเก  ปติสฺสติ  มมํปิ  อโนโลเกตฺวา    

อตฺตโน  โสตฺถึ  กโรนฺโต  ปลายสฺสูติ  ฯ   โส  มรณภยตชฺชิโต  มาตรํ  วนฺทิตฺวา  

ปลายิ  ปลายิตฺวา  จ  ปน  ตกฺกสิลํ  อคมาสิ  ฯ   โคฆาตโกปิ  โคโณ  วิย    

เคหมชฺเฌ  วิรวนฺโต  วิจริตฺวา  กาลํ  กตฺวา  อวีจิมฺหิ  นิพฺพตฺติ  ฯ   โคโณปิ    

กาลมกาสิ  ฯ  โคฆาตกปุตฺโตปิ  ตกฺกสิลํ  คนฺตฺวา  สุวณฺณการกมฺมํ  อฺุคฺคณฺหิ  ฯ 





ให้เวลา๔ชั่วโมงกับ๑๕นาที.
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เฉลยประโยคป.ธ.๓

แปลมคธเป็นไทย


แปลโดยพยัญชนะ
 

 ๑. ได้ยินว่า อ. บุคคลผู้ฆ่าซึ่งโค คนหนึ่ง ในพระนครชื่อว่าสาวัตถี  

ฆ่าแล้ว ซึ่งโค ท. ถือเอาแล้ว ซึ่งเนื้ออันล่ำ ท. ยังภรรยา ให้ปิ้งแล้ว นั่งแล้ว   

กับ ด้วยบุตรและภรรยา ย่อมเคี้ยวกิน ซึ่งเนื้อด้วย ย่อมขาย ด้วยราคาด้วย ฯ   

อ. บุคคลผู้ฆ่าซึ่งโคนั้น กระทำอยู่ ซึ่งกรรมแห่งบุคคลผู้ฆ่าซึ่งโค สิ้นปีห้าสิบห้า 

ท. อย่างนี้ ไม่ได้ถวายแล้ว ซึ่งข้าวต้มหรือ หรือว่า ซึ่งข้าวสวย แม้สักว่า  

ทัพพีหนึ่ง แด่พระศาสดา ผู้ประทับอยู่อยู่ ในวิหารอันใกล้ ในวันหนึ่ง ฯ   

อ. บุคคลผู้ฆ่าซึ่งโคนั้น ย่อมไม่บริโภค ซึ่งข้าวสวย เว้น จากเนื้อ ฯ ในวันหนึ่ง 

อ. บุคคลผู้ฆ่าซึ่งโคนั้น ขายแล้ว ซึ่งเนื้อ ในกาลอันเป็นส่วนแห่งวัน ให้แล้ว   

ซึ่งชิ้นแห่งเนื้อ ชิ้นหนึ่ง แก่ภรรยา เพื่ออันปิ้ง เพื่อประโยชน์ แก่ตน  ได้ไปแล้ว 

เพื่ออันอาบ ฯ ครั้งนั้น อ. สหาย ของบุคคลผู้ฆ่าซึ่งโคนั้น มาแล้ว สู่เรือน   

กล่าวแล้วว่า   อ. เธอ จงให้ ซึ่งเนื้ออันบุคคลพึงขาย หน่อยหนึ่ง แก่ข้าพเจ้า,   

อ. แขกของข้าพเจ้า มาแล้ว ในเรือน ดังนี้ กะภรรยา ฯ อ. ภรรยานั้น กล่าวแล้ว

ว่า อ. เนื้ออันบุคคลพึงขาย ย่อมไม่มี, อ. สหาย ของท่าน ขายแล้ว ซึ่งเนื้อ   

ไปแล้ว เพื่ออันอาบ ในกาลนี้ ดังนี้ ฯ อ. สหายนั้น กล่าวแล้วว่า อ. เธอ   

อย่ากระทำแล้ว อย่างนี้, ถ้าว่า อ. ชิ้นแห่งเนื้อ มีอยู่ไซร้, อ. เธอ ขอจงให้ ดังนี้ ฯ 

อ. ภรรยานั้น กล่าวแล้วว่า อ. เนื้อ อื่น เว้น ซึ่งชิ้นแห่งเนื้อ อันอันดิฉันเก็บไว้

แล้ว เพื่อสหาย ของท่าน ย่อมไม่มี ดังนี้ ฯ อ. สหายนั้น คิดแล้วว่า อ. เนื้ออื่น 

จากเนื้ออันหญิงนี้เก็บไว้แล้ว เพื่อประโยชน์ แก่สหาย ของเรา ย่อมไม่มี, อนึ่ง   

อ. สหายของเรานั้น ย่อมไม่บริโภค เว้น จากเนื้อ, อ. หญิงนี้ จักไม่ให้ ดังนี้   
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ถือเอาแล้ว ซึ่งเนื้อนั้นเอง หลีกไปแล้ว ฯ แม้ อ. บุคคลผู้ฆ่าซึ่งโค อาบแล้ว   

มาแล้ว ครั้นเมื่อ ข้าวสวย อันภรรยานั้น ให้เจริญแล้ว นำเข้าไปแล้ว กับ   

ด้วยผักอันสุกแล้ว เพ่ือตน กล่าวแล้วว่า  อ. เน้ือ มีอยู่ในท่ีไหน ดังน้ี ฯ อ. ภรรยาน้ัน 

กล่าวแล้วว่า ข้าแต่นาย อ. เนื้อ ย่อมไม่มี ดังนี้ ฯ อ. บุคคลผู้ฆ่าซึ่งโค นั้น กล่าว

แล้วว่า อ. เรา ให้แล้ว ซึ่งเนื้อ เพื่อประโยชน์แก่อันปิ้ง ไปแล้ว  มิใช่หรือ ดังนี้ ฯ 

อ. ภรรยา นั้น กล่าวแล้วว่า อ. สหาย ของท่าน มาแล้ว กล่าวแล้วว่า อ. แขก    

ของข้าพเจ้า มาแล้ว, อ. เธอ จงให้ ซึ่งเนื้ออันบุคคลพึงขาย แก่ข้าพเจ้า ดังนี้   

ถือเอาแล้ว ซึ่งเนื้อนั้นเองนั่นเทียว โดยอันกระทำซึ่งกำลัง ไปแล้ว ดังนี้ ฯ   



แปลโดยอรรถ
 

 ๒.  นายโคฆาตก์นั้น พูดว่า เว้นจากเนื้อ เราจะไม่บริโภคข้าวสวย,  

เธอจงนำขา้วสวยนัน้ ไปเถดิ ดงันี ้ฯ ภรรยา กลา่ววา่ ฉนัจะสามารถทำอยา่งไรได,้ 

ขอจงบริโภคเถิด พี่ ดังนี้ ฯ เขาตอบว่า เราไม่บริโภคข้าวสวย ดังนี้ ให้ภรรยา  

นำข้าวสวยนั้นไปแล้ว ถือมีด ไปยังที่ใกล้โคตัวที่ยืนอยู่  หลังเรือน แล้วจึงสอด

มือเข้าไปในปากดึงลิ้นออกมาเอามีดตัดที่โคน (ลิ้น) แล้วถือไปให้ภรรยา      

ปิ้งบนถ่านเพลิงแล้ว วางไว้บนข้าวสวย นั่งบริโภคก้อนข้าวสวยก้อนหนึ่ง   

วางชิ้นเนื้อชิ้นหนึ่งไว้  ในปาก ฯ ในขณะนั้นเอง ลิ้นของเขาขาดตกลงในถาด

ข้าวสวย ฯ ในขณะนั้นแล เขาได้รับวิบาก  ที่เห็นสมด้วยกรรม ฯ แม้เขาแล   

เป็นเหมือนโค มีสายเลือดไหลออกจากปาก เข้าไปภายในเรือน เที่ยวคลาน  

ร้องไป ฯ เวลานั้น บุตรของนายโคฆาตก์ยืนแลดูบิดาอยู่ใกล้ๆ ฯ ลำดับนั้น 

มารดา  พูดกะเขาว่า ลูก เจ้าจงดูบิดาน้ีเป็นเหมือนโคเท่ียวคลานร้องไปในท่ามกลาง

เรือน, ความทุกข์น้ี จักตกบนกระหม่อมของเจ้า, เจ้าไม่ต้องห่วงแม่เลย จงทำความ
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พระเทพวัชราจารย์ สิริาโณ   วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม             แปล 

สนามหลวงแผนกบาลี                                                          ตรวจแก้. 

สวัสดีแก่ตนหนีไปเถิด ดังนี้ ฯ เขาถูกมรณภัยคุกคาม ไหว้มารดาแล้ว   

จึงหนีไป, ก็แล ครั้นหนีไปแล้ว ได้ไปยังนครตักกสิลา ฯ  แม้นายโคฆาตก์เป็น

เหมือนโค เที่ยวร้องไปในท่ามกลางเรือน ตายแล้วเกิดในนรกอเวจี ฯ แม้โค   

ก็ตายแล้ว ฯ ฝ่ายบุตรนายโคฆาตก์ไปยังนครตักกสิลา เรียนการงานของนาย

ช่างทอง ฯ 
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ประโยคป.ธ.๓

สัมพันธ์ไทย

สอบวันที่๑๖กุมภาพันธ์๒๕๖๖


 โส (กปิโล)  พาหุสจฺจมเทน  มตฺโต  ลาภตณฺหาย  อภิภูโต   

อติปณฺฑิตมานิตาย  ปเรหิ  วุตฺตํ  กปฺปิยํปิ    อกปฺปิยนฺติ  วทติ  อกปฺปิยํปิ    

กปฺปิยนฺติ  สาวชฺชํปิ    อนวชฺชนฺติ  อนวชฺชํปิ    สาวชฺชนฺติ  ฯ   โส  เปสเลหิ  

ภิกฺขูหิ    มา  อาวุโส  กปิล  เอวํ  อวจาติ  วตฺวา  ธมฺมฺจ  วินยฺจ  ทสฺเสตฺวา  

โอวทิยมาโนปิ    ตุมฺเห  กึ  ชานาถ  ริตฺตมุฏฺิสทิสาติอาทีนิ  วตฺวา  ภิกฺขู    

ขุํเสนฺโต  วมฺเภนฺโต  วิจรติ  ฯ   อถสฺส  ภาตุ  โสธนตฺเถรสฺสาปิ  ภิกฺขู  เอตมตฺถํ  

อาโรเจสํุ  ฯ โสปิ  นํ  อุปสงฺกมิตฺวา    อาวุโส  กปิล  ตุมฺหาทิสานํ  หิ  สมฺมาปฏิปตฺติ  

สาสนสฺส  อายุ  นาม   ตสฺมา  สมฺมาปฏิปตฺตึ  ปหาย  กปฺปิยาทีนิ  ปฏิพาหนฺโต  

มา  เอวํ  อวจาติ  โอวทิ  ฯ   โส  ตสฺสาปิ  วจนํ  นาทยิ  ฯ   ตโต  ปฏฺาย  นํ    

อฺเปิ  เปสลา  ภิกฺขู  ฉฑฺฑยึสุ  ฯ  โส  ทุราจาโร  หุตฺวา  ทุราจารปริวุโต    

วิหรนฺโต  เอกทิวสํ  อุโปสถคฺเค   ปาฏิโมกฺขํ  อุทฺทิสิสฺสามีติ  วีชนึ  อาทาย    

ธมฺมาสเน  นิสีทิตฺวา    วตฺตตาวุโส  เอตฺถ  สนฺนิปติตานํ  ภิกฺขูนํ  ปาฏิโมกฺขนฺติ  

ปุจฺฉิตฺวา    โก  อตฺโถ  อิมสฺส  ปฏิวจเนน  ทินฺเนนาติ  ตุณฺหีภูเต  ภิกฺขู  ทิสฺวา    

อาวุโส  ธมฺโม  วา  วินโย  วา  นตฺถิ  ปาฏิโมกฺเขน  สุเตน  วา  อสฺสุเตน  วา  โก  

อตฺโถติ  วตฺวา  อาสนา  วุฏฺหิ  ฯ   เอวํ  โส  กสฺสปสฺส  ภควโต  ปริยตฺติสาสนํ  

โอสกฺกาเปสิ  ฯ   โสธนตฺเถโรปิ  ตทเหว  ปรินิพฺพายิ  ฯ  กปิโล  อายุปริโยสาเน 

อวีจิมฺหิ  มหานิรเย  นิพฺพตฺติ  ฯ 

 

 

 

ให้เวลา๔ชั่วโมงกับ๑๕นาที.
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เฉลยประโยคป.ธ.๓

สัมพันธ์ไทย


 โส  วิเสสน  ของ  กปิโล ๆ  สยกตฺตา  ใน  วทติ  สี่บท  กิริยาสี่บท    

อาขฺยาตบท  กตฺตุวาจก  พาหุสจฺจมเทน  กรณ  ใน  มตฺโต ๆ  ก็ดี  อภิภูโต  ก็ดี  

วิเสสน๑   ของ      กปิโล  ลาภตณฺหาย  อนภิหิตกตฺตา  ใน  อภิภูโต  อติปณฺฑิต-

มานิตาย  เหตุ  ใน  วทติ  สี่บท  ปเรหิ  วิเสสน  ของ  ชเนหิ ๆ อนภิหิตกตฺตา  

ใน  วุตฺตํ ๆ ก็ดี  กปฺปิยํ  ก็ดี  วิเสสน  ของ  วตฺถุ  ๆ  อวุตฺตกมฺม  ใน  วทติ  ปิ    

สี่ศัพท์ ๒  อเปกฺขตฺถ  เข้ากับ  กปฺปิยํ, อกปฺปิยํ, สาวชฺชํ  และ  อนวชฺชํ   

(หรือสัมพันธ์ว่า  ปิ  สี่ศัพท์  วากฺยสมุจฺจยตฺถ๓ เข้ากับ  ปเรหิ  วุตฺตํ  กปฺปิยํ   

อกปฺปิยนฺติ  วทติ,  อกปฺปิยํ  กปฺปิยนฺติ  วทติ,  สาวชฺชํ  อนวชฺชนฺติ  วทติ    

และ อนวชฺชํ  สาวชฺชนฺติ  วทติ)  อกปฺปิยํ  สรูป  ใน  อิติ ๆ ศัพท์  อาการ    

ใน  วทติ,   

 (ปเรหิ  วิเสสน  ของ  ชเนหิ ๆ อนภิหิตกตฺตา  ใน  วุตฺตํ ๆ ก็ดี)  อกปฺปิยํ 

ก็ดี   วิเสสน  ของ  วตฺถุ ๆ อวุตฺตกมฺม  ใน  วทติ  กปฺปิยํ  สรูป  ใน  อิติ ๆ ศัพท์  

อาการ  ใน  วทติ, (ปเรหิ  วิเสสน  ของ  ชเนหิ ๆ อนภิหิตกตฺตา  ใน  วุตฺตํ ๆ ก็ดี)  

สาวชฺชํ ก็ดี  วิเสสน  ของ  กมฺมํ  ๆ อวุตฺตกมฺม  ใน  วทติ   อนวชฺชํ  สรูป  ใน    

อิติ ๆ ศัพท์  อาการ  ใน  วทติ, (ปเรหิ  วิเสสน  ของ  ชเนหิ ๆ   

อนภิหิตกตฺตา  ใน  วุตฺตํ  ๆ  ก็ดี)  อนวชฺชํ  ก็ดี  วิเสสน  ของ  กมฺมํ  ๆ  อวุตฺตกมฺม  

ใน  วทติ  สาวชฺชํ  สรูป  ใน  อิติ ๆ ศัพท์  อาการ  ใน   วทติ  ฯ 

 โส  วิเสสน  ของ  กปิโล ๆ สยกตฺตา  ใน  วิจรติ ๆ อาขฺยาตบท    

กตฺตุวาจก  เปสเลหิ  วิเสสน  ของ  ภิกฺขูหิ ๆ อนภิหิตกตฺตา  ใน  โอวทิยมาโน  

๑ มตฺโต  และ  อภิภูโต  สัมพันธ์เป็น  วิกติกตฺตา  ใน  หุตฺวา  ก็ได้ 
๒ สัมพันธ์  ปิ  ศัพท์  อเปกฺขตฺถ  เข้าทีละศัพท์  ตามลำดับก็ได้ 
๓ ปิ, อปิ  ศัพท์  ใช้ในอรรถหลายอย่าง  เช่น  สมุจจยัตถะ (และ วิกัปปัตถะ), ปุจฉนัตถะ, อเปกขัตถะ,  

สัมภาวนัตถะ และ ครหัตถะ 
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“อาวุโส  วิเสสน  ของ  กปิล ๆ อาลปน  ตฺวํ  สยกตฺตา  ใน  อวจ  มา  ศัพท์  

ปฏิเสธ  ใน  อวจ ๆ อาขฺยาตบท  กตฺตุวาจก  เอวํ  กิริยาวิเสสน  ใน  อวจ  อิติ 

ศัพท์  อาการ  ใน  วตฺวา ๆ ปุพฺพกาลกิริยา  ใน  ทสฺเสตฺวา  ธมฺมํ ก็ดี  วินยํ  ก็ดี  

อวุตฺตกมฺม  ใน  ทสฺเสตฺวา  จ  สองศัพท์  ปทสมุจฺจยตฺถ  เข้ากับ  ธมฺมํ  และ  

วินยํ  ทสฺเสตฺวา  ปุพฺพกาลกิริยา  ใน  โอวทิยมาโน ๆ อพฺภนฺตรกิริยา    

ของ  กปิโล  ปิ ศัพท์  อเปกฺขตฺถ  เข้ากับ  โอวทิยมาโน 

 “ตุมฺเห  สยกตฺตา  ใน  ชานาถ ๆ อาขฺยาตบท  กตฺตุวาจก  กึ  อวุตฺตกมฺม    

ใน  ชานาถ,  ตุมฺเห  สยกตฺตา  ใน  อตฺถ ๆ อาขฺยาตบท  กตฺตุวาจก    

ริตฺตมุฏฺสทิสา  วิกติกตฺตา  ใน  อตฺถ  อิติ ศัพท์  สรูป  ใน  อาทีนิ  วจนานิ    

อาทีนิ  วิเสสน  ของ  วจนานิ ๆ อวุตฺตกมฺม  ใน  วตฺวา ๆ ปุพฺพกาลกิริยา  ใน    

วิจรติ๔  ภิกฺขู  อวุตฺตกมฺม  ใน  ขุเสนฺโต  และ  วมฺเภนฺโต  ขุเสนฺโต ก็ดี   

วมฺเภนฺโต  ก็ดี  อพฺภนฺตรกิริยา  ใน  วิจรติ  ฯ   

 อถ  กาลสตฺตมี  ใน  อาโรเจสุ  ภิกฺขู  สยกตฺตา  ใน  อาโรเจสุ  ๆ   

อาขฺยาตบท  กตฺตุวาจก  อสฺส  วิเสสน  ของ  กปิลสฺส ๆ สามีสมฺพนฺธ  ใน    

ภาตุ ๆ วิเสสน  ของ  โสธนตฺเถรสฺส ๆ สมฺปทาน  ใน  อาโรเจสุ  อปิ ศัพท์  

อเปกฺขตฺถ  เข้ากับ  โสธนตฺเถรสฺส  เอตํ  วิเสสน  ของ  อตฺถํ ๆ อวุตฺตกมฺม    

ใน  อาโรเจสุ   ฯ 

 โส  วิเสสน  โสธนตฺเถโร ๆ สยกตฺตา  ใน  โอวทิ ๆ อาขฺยาตบท    

กตฺตุวาจก  ปิ ศัพท์  อเปกฺขตฺถ  เข้ากับ  โส  นํ  วิเสสน  ของ  กปิลํ ๆ อวุตฺตกมฺม  

ใน  อุปสงฺกมิตฺวา ๆ ปุพฺพกาลกิริยา  ใน  โอวทิ  “อาวุโส  วิเสสน  ของ  กปิล ๆ 

อาลปน  หิ  ศัพท์  วากฺยารมฺภ  สมฺมาปฏิปตฺติ  สยกตฺตา  ใน  โหติ ๆ   

อาขฺยาตบท  กตฺตุวาจก  ตุมฺหาทิสานํ  วิเสสน  ของ  ภิกฺขูนํ ๆ  ภาวาทิสมฺพนฺธ  

ใน  สมฺมาปฏิปตฺติ  สาสนสฺส  สามีสมฺพนฺธ  ใน  อายุ ๆ วิกติกตฺตา  ใน    

โหติ   นาม  ศัพท์  สฺาโชตก  เข้ากับ  อายุ, 

๔หรือสัมพันธ์ว่า  “วตฺวา  ปุพฺพกาลกิริยา  ใน  ขํุเสนฺโต  และ  วมฺเภนฺโต......ขํุเสนฺโต  ก็ดี  วมฺเภนฺโต  ก็ดี   

อพฺภนฺตรกิริยา   ของ  กปิโล" 
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 ตสฺมา  เหตุ  ใน  อวจ  ตฺวํ  สยกตฺตา  ใน  อวจ ๆ อาขฺยาตบท  กตฺตุวาจก   

สมฺมาปฏิปตฺตึ  อวุตฺตกมฺม  ใน  ปหาย ๆ ปุพฺพกาลกิริยา  ใน  อวจ๕  กปฺปิยาทีนิ  

วิเสสน  ของ  วตฺถูนิ ๆ อวุตฺตกมฺม  ใน  ปฏิพาหนฺโต ๆ อพฺภนฺตรกิริยา  ใน  

อวจ  มา  ศัพท์  ปฏิเสธนตฺถ  เอวํ  กิริยาวิเสสน  ใน  อวจ  อิติ  ศัพท์  อาการ  ใน  

โอวทิ  ฯ   

 โส  วิเสสน  ของ  กปิโล ๆ สยกตฺตา  ใน  อาทยิ  น  ศัพท์  ปฏิเสธ    

ใน  อาทยิ ๆ อาขฺยาตบท  กตฺตุวาจก  ตสฺส  วิเสสน  ของ  โสธนตฺเถรสฺส ๆ 

สามีสมฺพนฺธ  ใน  วจนํ  อปิ ศัพท์  อเปกฺขตฺถ  เข้ากับ  ตสฺส  วจนํ  อวุตฺตกมฺม  

ใน  อาทยิ  ฯ 

 ภิกฺขู  สยกตฺตา  ใน  ฉฑฺฑยึสุ ๆ อาขฺยาตบท  กตฺตุวาจก  ตโต  วิเสสน  

ของ กาลโต ๆ อปาทาน  ใน  ปฏฺาย ๆ กิริยาวิเสน  ใน  ฉฑฺฑยึสุ  นํ  วิเสสน  

ของ  กปิลํ ๆ  อวุตฺตกมฺม  ใน  ฉฑฺฑยึสุ  อฺเ  ก็ดี  เปสลา  ก็ดี  วิเสสน  ของ  

ภิกฺขู  ปิ ศัพท์  อเปกฺขตฺถ  เข้ากับ  อฺเ ฯ 

 โส  วิเสสน ของ  กปิโล ๆ สยกตฺตา  ใน วุฏฺหิ ๆ อาขฺยาตบท   

กตฺตุวาจก  ทุราจาโร  วิกติกตฺตา  ใน   หุตวา ๆ  สมานกาลกิริยา  ใน  วิหรนฺโต  

ทุราจารปริวุโต  วิเสสน  ของ  กปิโล  วิหรนฺโต  อพฺภนฺตรกิริยา  ของ  กปิโล  

เอกทิวสํ  กาลสตฺตมี  ใน  นิสีทิตฺวา  อุโปสถคฺเค  อาธาร ใน  นิสีทิตฺวา  “อหํ 

สยกตฺตา ใน อุทฺทิสิสฺสามิ ๆ อาขฺยาตบท  กตฺตุวาจก  ปาฏิโมกฺขํ  อวุตฺตกมฺม  

ใน อุทฺทิสิสฺสามิ  อิติ ศัพท์  สรูป  ใน  จินฺตเนน ๆ  กรณ  ใน  นิสีทิตฺวา  วีชนึ  

อวุตฺตกมฺม  ใน  อาทาย ๆ สมานกาลกิริยา (หรือ  ปุพฺพกาลกิริยา)  ใน    

นิสีทิตฺวา  ธมฺมาสเน  อุปสิเลสิกาธาร  ใน  นิสีทิตฺวา ๆ  ปุพพกาลกิริยา  ใน    

ปุจฺฉิตฺวา   

 “อาวุโส  อาลปน  ปาฏิโมกฺขํ  สยกตฺตา  ใน  วตฺตติ ๆ อาขฺยาตบท    

กตฺตุวาจก  เอตฺถ  วิเสสน  ของ  อุโปสถคฺเค ๆ  อาธาร  ใน  สนฺนิปติตานํ ๆ    

๕ หรือสัมพันธ์ว่า  “ปหาย  ปุพฺพกาลกิริยา  ใน  ปฏิพาหนฺโต....ปฏิพาหนฺโต  อพฺภนฺตรกิริยา  ของ  ตฺวํ...” 
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พระราชวิสุทธิเวที  มโนกโร     วัดปากน้ำ                     สัมพันธ์ 

สนามหลวงแผนกบาลี               ตรวจแก้. 

วิเสสน ของ  ภิกขูนํ  ๆ  สมฺปทาน  ใน  วตฺตติ  อิติ ศัพท์  อาการ  ใน    

ปุจฺฉิตฺวา  ๆ  ปุพฺพกาลกิริยา  ใน  ทิสฺวา  “โก  วิเสสน  ของ  อตฺโถ ๆ ลิงฺคตฺถ  

อิมสฺส  วิเสสน ของ  ภิกฺขุโน ๆ  สมฺปทาน ใน  ทินฺเนน ๆ วิเสสน  ของ    

ปฏิวจเนน ๆ กรณ  ใน  อตฺโถ  อิติ ศัพท์  สรูป  ใน  จินฺตเนน ๆ  กรณ  ใน    

ตุณฺหีภูเต ๆ วิเสสน  ของ  ภิกฺขู ๆ  อวุตฺตกมฺม  ใน  ทิสฺวา ๆ ปุพฺพกาลกิริยา    

ใน  วตฺวา   

 “อาวุโส  อาลปน  ธมฺโม  ก็ดี  วินโย  ก็ดี  สยกตฺตา  ใน  นตฺถิ ๆ   

อาขฺยาตบท กตฺตุวาจก  วา  สองศัพท์  ปทวิกปฺปตฺถ  เข้ากับ  ธมฺโม  และ วินโย,  

อตฺโถ  ลิงฺคตฺถ  ปาฏิโมกฺเขน  กรณ  ใน  อตฺโถ  สุเตน  ก็ดี  อสฺสุเตน ก็ดี    

วิเสสน  ของ  ปาฏิโมกฺเขน  วา  สองศัพท์  ปทวิกปฺปตฺถ  เข้ากับ  สุเตน    

และ อสฺสุเตน  โก  วิเสสน  ของ  อตฺโถ   อิติ  ศัพท์  อาการ  ใน วตฺวา ๆ   

ปุพพกาลกิริยา  ใน  วุฏฺหิ  อาสนา  อปาทาน  ใน  วุฏฺหิ  ฯ   

 โส  วิเสสน  ของ  กปิโล ๆ เหตุกตฺตา  ใน  โอสกฺกาเปสิ  ปริยตฺติสาสนํ            

การิตกมฺม  ใน  โอสกฺกาเปสิ ๆ อาขฺยาตบท เหตุกตฺตุวาจก  เอวํ ศัพท์  ปการตฺถ  

กสฺสปสฺส  สฺาวิเสสน  ของ  ภควโต ๆ  สามีสมฺพนฺธ  ใน  ปริยตฺติสาสนํ  ฯ   

 โสธนตฺเถโร  สยกตฺตา  ใน  ปรินิพฺพายิ ๆ  อาขฺยาตบท กตฺตุวาจก    

ปิ ศัพท์  อเปกฺขตฺถ  เข้ากับ  โสธนตฺเถโร  ตทเห  กาลสตฺตมี  ใน  ปรินิพฺพายิ  

เอว ศัพท์ (หรือ     ว ศัพท์)  อวธารณ  เข้ากับ  ตทเห  ฯ   

 กปโิล  สยกตตฺา  ใน  นพิพฺตตฺ ิๆ  อาขยฺาตบท  กตตฺวุาจก  อายปุรโิยสาเน  

กาลสตฺตมี  ใน  นิพฺพตฺติ  อวีจิมฺหิ  สฺาวิเสสน  ของ  มหานิรเย ๆ    

วิสยาธาร  ใน  นิพฺพตฺติ ฯ 
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บุรพภาค

สอบวันที่๑๗กุมภาพันธ์๒๕๖๖



จงแก้ตัวอักษรย่อหน้าและจัดวรรคตอนให้ถูกต้องตามสมัยนิยมฯ


ที่กบ.๑๐/๒๕๖๖ สำนักงานแม่กองบาลีสนามหลวง วัดปากน้ำเขตภาษีเจริญ

กรงุเทพมหานคร ๑๐๑๖๐  ๑๖มกราคม๒๕๖๖เรือ่งประชมุเตรยีมความพรอ้มการสอบ

บาลสีนามหลวงครัง้ที๑่ ครัง้แรก ปพี.ศ.๒๕๖๖ เรยีนรองแมก่องบาลสีนามหลวง สิง่ที่

ส่งมาด้วย๑.ระเบียบวาระการประชุมจำนวน๑ฉบับ ๒.กำหนดการสอบบาลีสนาม

หลวงปพี.ศ.๒๕๖๖จำนวน๑ชดุ ๓.บญัชสีถติผิูเ้ขา้สอบบาลสีนามหลวงปพี.ศ.๒๕๖๖

จำนวน๑ชดุ ดว้ยสำนกังานแมก่องบาสสีนามหลวง ไดก้ำหนดการสอบประโยคบาลี

สนามหลวงประจำปพี.ศ.๒๕๖๖ โดยกำหนดจดัสอบบาลสีนามหลวงครัง้ที๑่ครัง้แรก 

ประโยคป.ธ.๖ถึงป.ธ.๙ ในวันที่๒๓-๒๗มกราคม๒๕๖๖และครั้งหลังประโยค๑-๒

ถึงประโยคป.ธ.๕ในวันท่ี๑๕-๑๗กุมภาพันธ์๒๕๖๖ พร้อมกันท่ัวประเทศ ท้ังน้ี สำนักงาน

แม่กองบาลีสนามหลวง ได้รับการประสานงานจากสำนักพระราชวังว่าพระบาท

สมเดจ็พระเจา้อยูห่วั ทรงมพีระราชศรทัธาถวายภตัตาหารและสิง่ของพระราชทานแด่

พระภกิษสุามเณรผูเ้ขา้สอบบาลสีนามหลวงและกรรมการกำกบัหอ้งสอบในการสอบ

บาลีสนามหลวงประจำปีพ.ศ.๒๕๖๖ทั่วประเทศ  ในการนี้เพื่อเป็นการเตรียมความ

พรอ้มในการสอบบาลสีนามหลวงครัง้ที๑่ครัง้แรก สำนกังานแมก่องบาลสีนามหลวง

จึงกำหนดการประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในวันพะรึหัสบดีที่๑๙มกราคม    

พ.ศ.๒๕๖๖เวลา๑๔.๐๐น. ณะพระมหาเจดีย์มหารัชมงคลช้ัน๒วัดปากน้ำเขตภาษีเจริญ

กรงุเทพมหานคร  จงึขออาราธนาทา่นเขา้รว่มประชมุ รายละเอยีดตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ย 

จงึเรยีนมาเพือ่พจิารณาและขอขอบคณุมาณะโอกาสนี.้  เรยีนมาดว้ยความนบัถอื พระ

พรหมโมลี(พระพรหมโมลี)แม่กองบาลีสนามหลวง  สำนักงานแม่กองบาลีสนามหลวง 

โทร.๐-๒๔๐๘-๒๕๐๐, ๐-๒๘๖๙-๑๔๘๕ โทรสาร๐-๒๘๖๙-๑๔๘๔ 

ให้เวลา๑ชั่วโมงกับ๑๕นาที.
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บุรพภาค
 

ที่ กบ. ๑๐/๒๕๖๖          สำนักงานแม่กองบาลีสนามหลวง 

            วัดปากน้ำ  เขตภาษีเจริญ  

                        กรุงเทพมหานคร  ๑๐๑๖๐ 

                           ๑๖ มกราคม ๒๕๖๖ 

เรื่อง ประชุมเตรียมความพร้อมการสอบบาลีสนามหลวง ครั้งที่ ๑ ครั้งแรก  

 ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ 

เรียน รองแม่กองบาลีสนามหลวง 

สิ่งที่ส่งมาด้วย   ๑. ระเบียนวาระการประชุม  จำนวน ๑ ฉบับ  

  ๒. กำหนดการสอบบาลสีนามหลวง ป ีพ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชดุ  

  ๓. บญัชสีถติผิูเ้ขา้สอบบาลสีนามหลวง ป ีพ.ศ.๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชดุ 

 ด้วยสำนักงานแม่กองบาลีสนามหลวง ได้กำหนดการสอบประโยค

บาลีสนามหลวง ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยกำหนดจัดสอบบาลีสนามหลวง ครั้งที่ ๑ 

ครั้งแรก ประโยค ป.ธ.๖ ถึง ป.ธ.๙ ในวันที่ ๒๓-๒๗ มกราคม ๒๕๖๖ และ

คร้ังหลัง ประโยค ๑-๒ ถึง ประโยค ป.ธ.๕ ในวันท่ี ๑๕-๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

พร้อมกันท่ัวประเทศ ท้ังน้ี สำนักงานแม่กองบาลีสนามหลวง ได้รับการประสาน

งานจากสำนักพระราชวังว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชศรัทธา

ถวายภัตตาหารและสิ่งของพระราชทานแด่พระภิกษุสามเณรผู้เข้าสอบบาลี

สนามหลวง และกรรมการกำกับห้องสอบในการสอบบาลีสนามหลวงประจำ

ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ทั่วประเทศ  

 ในการนี้  เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการสอบบาลีสนามหลวง

ครั้งที่ ๑ ครั้งแรก  สำนักงานแม่กองบาลีสนามหลวง จึงกำหนดการประชุมร่วม

กับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง ในวันพฤหัสบดี ที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖      
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เวลา ๑๔.๐๐๑ น.  ณ พระมหาเจดีย์มหารัชมงคลช้ัน ๒ วัดปากน้ำ เขตภาษีเจริญ  

กรุงเทพมหานคร จึงขออาราธนาท่านเข้าร่วมประชุม รายละเอียดตามสิ่ง  

ที่ส่งมาด้วย 

 จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาและขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 

 

   

                          เรียนมาด้วยความนับถือ 

 

         พระพรหมโมลี  

                                (พระพรหมโมลี) 

                                       แม่กองบาลีสนามหลวง 

 

 

 

สำนักงานแม่กองบาลีสนามหลวง 

โทร. ๐-๒๔๐๘-๒๕๐๐,๐-๒๘๖๙-๐๔๘๕ 

โทรสาร ๐-๒๘๖๙-๐๔๘๔ 
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สอบวันที่๑๗กุมภาพันธ์๒๕๖๖
 

๑.  คำต่อไปนี้  คือ  ปุพฺผํ,  วงฺโส,  สทฺโต,  นคฺขมติ,  วุฏฺโฒ  ประกอบสังโยค  

 ถูกหรือผิด  ถ้าผิดจงแก้ให้ถูก  และบอกด้วยว่าถูกหรือผิดเพราะอะไร  ฯ 

๒. สัญโญโค  ในพยัญชนะสนธิ  มีวิธีซ้อนอย่างไรบ้าง  ฯ  จงตอบพร้อมทั้ง  

 ยกตัวอย่างมาประกอบด้วย  ฯ  ยถฺมนุสาสติ  เป็นสนธิอะไร  ฯ   

 ตัดและต่ออย่างไร  ฯ 

๓. จงตอบคำถามต่อไปนี้   

  ก. นามเช่นไร  จัดเป็นนามนาม  ฯ 

  ข. ภิกฺขเว  มีวิธีทำตัวอย่างไร  ฯ 

  ค. อสีติ  เป็นวจนะ และลิงค์อะไร  ฯ 

  ฆ. ต ศัพท์  ในอิตถีลิงค์  เฉพาะจตุตถีวิภัตติ  มีรูปแจกอย่างไร ฯ  

  ง. รโห  แปลว่าอย่างไร  ฯ  เป็นนิบาตบอกอะไร  ฯ 

๔. วาจกคืออะไร  ฯ  วิธีจะจำวาจกได้แม่นยำนั้นต้องอาศัยอะไร  ฯ  จงแก้คำที่  

 เห็นว่าผิด ให้ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์  ในประโยคต่อไปนี้  ฯ   

  ก.  เทสนาวสาเน  องฺกุโร  จ  อินฺทโก  จ  โสตาปตฺติผเล  ปติฏฺหิ  ฯ 

  ข.  เถโร  ปุนปฺปุนํ  ปุจฺฉิยนฺโตปิ  น  กเถสิ  ฯ 

  ค.  อุโภ  อคฺคปาทา  ภินฺทึสุ  ฯ 

๕. ปัจจัยที่สำหรับประกอบกับกิริยากิตก์ แบ่งเป็นกี่หมวด ฯ  แต่ละหมวด  

 มีปัจจัยอะไรบ้างฯ    
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  โพธิ (าณํ),  อคฺคทายี  ลงปัจจัยอะไร  เป็นรูป  และสาธนะอะไร   

จงตั้งวิเคราะห์มาดู ฯ 

๖. อะไรชื่อว่าตัปปุริสสมาส  ฯ   ตัปปุริสสมาส  กับ  อัพยยีภาวสมาส  ต่างกัน  

 อย่างไร  ฯ    

  อคฺคธมฺมสมาหิโต   เป็นสมาสอะไรบ้าง  จงตั้งวิเคราะห์มาตามลำดับ  ฯ 

๗. ตทัสสัตถิตัทธิต มีปัจจัยเท่าไร  ฯ  อะไรบ้าง  ฯ   อาโรคฺยํ,  เตปิฏโก (เถโร)   

 อฏฺโม  ลงปัจจัยอะไร  ในตัทธิตไหน  จงตั้งวิเคราะห์มาดู  ฯ 

  

ให้เวลา๓ชั่วโมง.
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ปัญหาบาลีไวยากรณ์


๑. คำต่อไปนี้ คือ 

  ปุพฺผ ํ ประกอบสังโยคผิด เพราะพยัญชนะที่ ๓ ใน ป วรรค คือ พ  

 จะซ้อนหน้าพยัญชนะท่ี ๒ คือ ผ ไม่ได้ เหตุไม่เป็นไปตามหลักท่ีว่า พยัญชนะท่ี  ๑ 

 ซ้อนหน้าพยัญชนะที่ ๑ และที่ ๒ ในวรรคของตนได้ ประกอบสังโยคถูก  

 แก้เป็น ปุปฺผํ เพราะพยัญชนะที่ ๑ ซ้อนหน้าพยัญชนะที่ ๑ และที่ ๒   

 ในวรรคของตนได้  

  วงฺโส ประกอบสังโยคผิด เพราะ ส เป็นพยัญชนะอวรรคอยู่หลัง  

 จะอาเทสนิคคหิตเป็นพยัญชนะวรรคไม่ได้ ประกอบสังโยคถูกแก้เป็น   

 วํโส เพราะ ส อยู่หลังจึงคงนิคคหิตไว้ตามเดิม 

  สทฺโต ประกอบสังโยคผิด เพราะพยัญชนะที่ ๓ ใน ต วรรค คือ ท  

 จะซ้อนหน้าพยัญชนะที่ ๑ ไม่ได้ เหตุไม่เป็นไปตามหลักที่ว่า พยัญชนะ  

 ที่ ๑ ซ้อนหน้าพยัญชนะที่ ๑ และที่ ๒ ในวรรคของตนได้ ประกอบสังโยค  

 ถูกแก้เป็น สตฺโต เพราะพยัญชนะที่ ๑ ซ้อนหน้าพยัญชนะที่ ๑ ในวรรค  

 ของตนได้ 

  นคฺขมติ ประกอบสังโยคผิด เพราะพยัญชนะที่ ๓ ใน ก วรรค คือ ค  

 จะซ้อนหน้าพยัญชนะที่ ๒ คือ ข ไม่ได้ เหตุไม่เป็นไปตามหลักที่ว่า   

 พยัญชนะที่ ๑ ซ้อนหน้าพยัญชนะที่ ๑ และที่ ๒ ในวรรคของตนได้   

 ประกอบสังโยคถูกแก้เป็น นกฺขมติ เพราะพยัญชนะที่ ๒ คือ ข อยู่หลังจึง  

 ซ้อนพยัญชนะคือ ก ได้ในวรรคของตน 

  วุฏฺโฒ ประกอบสังโยคผิด เพราะพยัญชนะที่ ๑ ใน ฏ วรรค คือ ฏ  

 จะซ้อนหน้าพยัญชนะที่ ๔ ไม่ได้ เหตุไม่เป็นไปตามหลักที่ว่า พยัญชนะ  

 ที่ ๓ ซ้อนหน้าพยัญชนะที่ ๓ และที่ ๔ ในวรรคของตนได้ ประกอบสังโยค  

 ถูกแก้เป็น วุฑฺโฒ เพราะพยัญชนะที่ ๔ คือ ฒ อยู่หลังจึงซ้อนพยัญชนะที่ ๓   

 คือ ฑ ได้ ในวรรคของตน ฯ 
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๒.  สัญโญโค ในพยัญชนะสนธิ มีวิธีซ้อนอย่างนี้ คือ ซ้อนพยัญชนะที่มีรูป  

 เหมือนกันอย่าง ๑ ตัวอย่าง เช่น อิธ-ปโมทติ เป็น อิธปฺปโมทติ เป็นต้น   

  ซ้อนพยัญชนะที่มีรูปไม่เหมือนกันอย่าง ๑ คือ พยัญชนะที่ ๑ ซ้อนหน้า  

 พยัญชนะที่ ๑ และที่ ๒ ในวรรคของตนได้ พยัญชนะที่ ๓ ซ้อนหน้า  

 พยัญชนะที่ ๓ และที่ ๔ ในวรรคของตนได้  

  พยัญชนะที่  ๕  ซ้อนหน้าพยัญชนะทุกตัวในวรรคของตนได้   

 เว้นพยัญชนะ คือ ง  ซึ่งเป็นตัวสะกด ซ้อนพยัญชนะทั้ง ๔ ในวรรคของตน  

 ได้ แต่ซ้อนหน้าตัวเองไม่ได้ ตัวอย่าง เช่น จตฺตาริ-านานิ เป็น   

 จตฺตาริฏฺานานิ เป็นต้น ฯ 

  ยถฺมนุสาสติ  เป็นโลปสระสนธิและอาเทสนิคคหิตสนธิ ตัดเป็น   

 ยถา-อฺ-อนุสาสติ 

  ระหว่าง ยถา-อฺ ถ้าสระหน้าเป็นทีฆะ สระหลังเป็นรัสสะ   

 มีพยัญชนะสังโยคอยู่เบื้องหลังก็ดี เป็นทีฆะก็ดี ลบสระหน้าคือ อา ที่สุด  

 แห่ง ยถา ต่อเป็น ยถฺ 

  ระหว่าง ยถฺ-อนุสาสติ ถ้านิคคหิตอยู่ข้างหน้า สระอยู่ข้างหลังแปลง  

 นิคคหิตเป็น ม ต่อเป็น ยถฺมนุสาสติ ฯ 

๓. ได้ตอบคำถาม ต่อไปนี้ คือ 

  ก. นามที่เป็นชื่อของคน, สัตว์, ที่, สิ่งของ, จัดเป็นนามนาม ฯ 

  ข. ภิกฺขเว มีวิธีทำตัวอย่างนี้ คือ ภิกฺขเว ศัพท์เดิมเป็น ภิกฺขุ ลง โย   

      อาลปนวิภัตติ  พหุวจนะ เอา โย เป็น เว แล้วเอา อุ เป็น อ สำเร็จรูป  

       เป็น  ภิกฺขเว ฯ 

  ค. อสีติ  เป็นเอกวจนะและอิตถีลิงค์ ฯ 

  ฆ. ต  ศัพท์  ในอิตถีลิงค์  เฉพาะจตุตถีวิภัตติ  มีรูปแจกอย่างนี้ 

                  เอกวจนะ  พหุวจนะ

  จ.   ตสฺสา  อสฺสา   ติสฺสา   ติสฺสาย        ตาสํ  ตาสานํ 

 

  ง.  รโห  แปลว่า  ที่ลับ ฯ เป็นนิบาตบอกที่ ฯ 
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๔. วาจก คือ กิริยาศัพท์ที่ประกอบด้วย วิภัตติ กาล บท วจนะ บุรุษ ธาตุ ดังนี้   

 กล่าวบทที่เป็นประธานของกิริยา ๕ อย่าง คือ กัตตุวาจก ๑ กัมมวาจก ๑   

 ภาววาจก ๑ เหตุกัตตุวาจก ๑ เหตุกัมมวาจก ๑  

  วิธีที่จะกำหนดวาจกได้แม่นยำนั้นต้องอาศัยปัจจัยเป็นเครื่องประกอบ ฯ 

  ได้แก้คำที่ผิดให้ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ ดังนี้ 

  ก. เทสนาวสาเน  องฺกุโร  จ  อินฺทโก  จ  โสตาปตฺติผเล  ปติฏฺหึสุ ฯ   

       หรอื  เทสนาวสาเน  องกฺโุร  วา  อนิทฺโก  วา  โสตาปตตฺผิเล  ปตฏิฺห ิฯ 

  ข. เถโร  ปุนปฺปุนํ  ปุจฺฉิยมาโนปิ  น  กเถสิ ฯ 

  ค. อุโภ  อคฺคปาทา  ภิชฺชึสุ ฯ 

๕. ปัจจัยที่สำหรับประกอบกับกิริยากิตก์ แบ่งเป็น ๓ หมวด ฯ แต่ละหมวด  

 มีปัจจัยดังนี้ คือ 

  (๑)  กิตปัจจัย อย่างนี้  อนฺต,  ตวนฺตุ,  ตาวี. 

  (๒)  กิจจปัจจัย อย่างนี้  อนีย, ตพฺพ. 

  (๓) กิตกิจจปัจจัย อย่างนี้ มาน, ต,  ตูน,  ตฺวา,  ตฺวาน. 

  โพธิ (าณํ) ลง อิ ปัจจัย เป็นกัตตุรูป กรณสาธนะ  ตั้งวิเคราะห์ว่า  

 พุชฺฌติ  เตนาติ  โพธิ  (าณํ) ฯ 

  อคฺคทายี ลง ณี ปัจจัย เป็นกัตตุรูป กัตตุสาธนะ  ตั้งวิเคราะห์ว่า  

 อคฺคํ  เทตีติ  อคฺคทายี หรือเป็นกัตตุรูป กัตตุสาธนะ ลงในอรรถแห่ง  

 ตัสสีละ ตั้งวิเคราะห์ว่า  อคฺคํ  เทติ  สีเลนาติ  อคฺคทายี หรือเป็นสมาสรูป   

 ตัสสีลสาธนะ  ตั้งวิเคราะห์ว่า   อคฺคํ  ทาตุ  สีลมสฺสาติ  อคฺคทายี ฯ 

๖.  นามศัพท์มี อํ วิภัตติเป็นต้น ในที่สุด ท่านย่อเข้าด้วยบทเบื้องปลาย   

 ชื่อว่าตัปปุริสสมาส ฯ ตัปปุริสสมาสกับอัพยยีภาวสมาส ต่างกันอย่างนี้   

 คือ ตัปปุริสสมาส มีบทหลังเป็นประธาน ไม่ได้นิยมลิงค์และวจนะ   

 ตัวอย่างเช่น  รูเป  สฺา  รูปสฺา  ความสำคัญในรูป  

  ส่วนอัพยยีภาวสมาสมีบทหน้าเป็นประธาน และเป็นอุปสัคและนิบาต   

 บทหลังเป็น นปุสกลิงค์เอกวจนะ ตัวอย่างเช่น นครสฺส  สมีป  อุปนครํ    

 ที่ใกล้เคียงแห่งเมือง  ชื่อว่าที่ใกล้เคียงแห่งเมือง ฯ  
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พระธรรมเจดีย์ เขมจารี      วัดทองนพคุณ      เฉลย 

สนามหลวงแผนกบาลี                        ตรวจแก้. 

  อคฺคธมฺมสมาหิโต  เป็นสัตตมีตัปปุริสสมาส  หรือ  ตติยาตัปปุริสสมาส 

 มีวิเสสนบุพพบท กัมมธารยสมาส เป็นภายใน ตั้งวิเคราะห์ตามลำดับ ดังนี้ 

  วิ.บุพ.กัม. วิ.  อคฺโค  จ  โส  ธมฺโม  จาติ  อคฺคธมฺโม  หรือ 

    วิ.  อคฺโค  ธมฺโม  อคฺคธมฺโม  

  ส.ตัป.  วิ.  อคฺคธมฺเม  สมาหิโต  อคฺคธมฺมสมาหิโต  

  หรือ ต.ตัป. วิ.  อคฺคธมฺเมน  สมาหิโต  อคฺคธมฺมสมาหิโต ฯ 

๗. ตทัสสัตถิตัทธิต  มีปัจจัย  ๙  ตัว  คือ วี, ส, สี, อิก, อี, ร, วนฺตุ, มนฺตุ, ณ. 

  อาโรคฺย ํ  ลง  ณฺย  ปัจจัย  ในภาวตัทธิต  ตั้งวิเคราะห์ว่า  อโรคสฺส  

 ภาโว อาโรคฺยํ. 

  เตปิฏโก (เถโร)  ลง  ณ  ปัจจัย  ในราคาทิตัทธิต  ตั้งวิเคราะห์ว่า เตปิฏกํ   

 ธาเรตีติ  เตปิฏโก (เถโร). 

  อฏฺโม  ลง  ม  ปัจจัย  ในปูรณตัทธิต  ตั้งวิเคราะห์ว่า  อฏฺนฺนํ  ปูรโณ   

 อฏฺโม ฯ 
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สอบวันที่๑๔กุมภาพันธ์๒๕๖๖



 ๑. ต่อมา หญิงหมันนั้น ได้มีความคิดนี้ว่า  ถ้าหญิงนี้จักได้ลูกชายหรือ

ลูกสาวไซร้ หญิงนี้จักเป็นเจ้าของทรัพย์สมบัติแต่ผู้เดียว  ควรเราทำนางโดย

ประการที่จะไม่ได้ลูกเลย  ฯ  ลำดับนั้น  หญิงหมันจึงพูดกะหญิงนั้นว่า  เธอตั้ง

ท้องเมื่อใด  ขอให้บอกแก่ฉันเมื่อนั้น  ฯ  หญิงนั้นรับว่า    ได้  ฯ  เมื่อตั้งครรภ์

แล้ว นางได้บอกหญิงหมันน้ัน  ฯ  ส่วนหญิงหมันน้ันแล ให้ข้าวต้มและข้าวสวยแก่

หญิงนั้นเป็นประจำ  ฯ  ต่อมา หญิงหมันนั้นได้ให้ยาสำหรับแท้งลูกปนกับ

อาหารแก่หญิงนั้น  ฯ  ครรภ์แท้งแล้ว ฯ  เมื่อตั้งครรภ์แม้ครั้งที่ ๒  นางได้บอก

แก่หญิงหมันนั้น ฯ  แม้หญิงหมันนอกนี้ก็ได้ทำให้แท้งลูก ด้วยวิธีการอย่าง

นั้นแล เป็นครั้งที่  ๒  ฯ  ทีนั้น  พวกหญิงที่คุ้นเคยกัน ถามหญิงนั้นว่า  หญิง

ร่วมสามีทำอันตรายเธอบ้างหรือไม่  ฯ  นางบอกเรื่องนั้น  ได้รับการบอกเล่า

โดยหญิงคุ้นเคยกันเหล่านั้นว่า  เธอผู้เบาปัญญาเอ๋ย  เพราะเหตุไรจึงได้ทำอย่าง

นั้น   นางผู้เป็นหมันนี้ ปรุงยาสำหรับแท้งลูกให้แก่เธอ  เพราะกลัวเธอจะเป็น

ใหญ่  เพราะเหตุนั้น  เธอจึงแท้งลูก  อย่าได้ทำอย่างนั้นอีก   ในครั้งที่ ๓ จึงไม่

บอก  ฯ  ทีนั้น หญิงหมันนอกนี้เห็นท้องของนางแล้วกล่าวว่า เพราะเหตุไร   

เธอจึงไม่บอกฉันว่าตั้งครรภ์แล้ว  เมื่อนางกล่าวว่า    เธอพาฉันมา    ทำให้แท้ง

ลูกไป ๒ ครั้งแล้ว ฉันจะบอกเธอทำไม  จึงคิดว่า  ตายละเราทีนี้  คอยดูทีเผลอ

ของหญิงนั้นอยู่  ฯ  เมื่อท้องแก่เต็มที่แล้ว จึงสบช่อง  ได้ปรุงยาให้แล้ว  ฯ  

ครรภ์ไม่อาจแท้งได้เพราะแก่เต็มที่แล้ว จึงนอนขวาง  ฯ  ได้เกิดเวทนาอย่าง

เหลือประมาณขึ้นแล้ว  ฯ  หญิงนั้นถึงความไม่แน่ใจในชีวิต  ฯ  นางจึงตั้งความ

ปรารถนาว่า  เธอทำให้ฉันสูญเสียแล้ว  เธอเองพาฉันมา ให้เด็กสูญเสียไป ๓ 

คนแล้ว  บัดนี้ ฉันเองก็จะสูญเสีย  ฉันตายจากโลกนี้ไปในตอนนี้ พึงเกิดเป็น
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นางยักษิณี ซึ่งสามารถที่จะกินลูกๆ ของเธอ  ดังนี้แล้ว ตายไปเกิดเป็นแม่แมว

ในเรือนนั้นเอง  ฯ  สามี จับหญิงหมันแม้นอกนี้แล้ว กล่าวว่า  เจ้าได้ทำตระกูล

ของเราใหข้าดสญูแลว้  ดงันีแ้ลว้  ทบุตดีว้ยศอกและเขา่เปน็ตน้ ใหบ้อบชำ้แลว้  ฯ  

หญงิหมนันัน้ตายเพราะความเจบ็ปวดนัน้แล เกดิเปน็แมไ่กใ่นเรอืนนัน้เหมอืนกนั  ฯ 

 

 ๒. ไม่นานนัก แม่ไก่ก็ออกไข่หลายฟอง  ฯ  แม่แมวมากินไข่ไก่เหล่า

นั้น  ฯ  แม้ครั้งที่ ๒  แม้ครั้งที่ ๓ ก็กินเหมือนกัน  ฯ   แม่ไก่ทำความปรารถนา

ว่า  แมวนั้นกินไข่ของเราถึง ๓ ครั้งแล้ว ตอนนี้อยากจะกินแม้ตัวเราด้วย  เรา

ตายจากโลกนี้ไปในตอนนี้ พึงได้กินแมวนั้นพร้อมกับลูกของมัน  ดังนี้แล้ว 

ตายจากชาติที่เป็นแม่ไก่นั้น เกิดเป็นแม่เสือเหลือง  ฯ  ฝ่ายแม่แมวนอกนี้ เกิด

เป็นแม่เนื้อ  ฯ  ในเวลาแม่เนื้อนั้นคลอดลูกแล้วๆ แม่เสือเหลืองก็มากินลูกๆ ถึง 

๓ ครั้ง  ฯ  เมื่อถึงคราวจะตาย แม่เนื้อทำความปรารถนาว่า  พวกลูกของเรา ถูก

แม่เสือเหลืองตัวนี้กินถึง ๓ ครั้งแล้ว ตอนนี้จักกินแม้ตัวเราด้วย  เราตายจาก

โลกนี้ไปในตอนนี้ พึงได้กินเสือเหลืองนี้พร้อมกับลูกของมัน   ดังนี้แล้ว ตาย

ไปเกิดเป็นนางยักษิณี  ฯ  ฝ่ายแม่เสือเหลือง ตายจากชาตินั้น เกิดเป็นกุลธิดาใน

กรุงสาวัตถี  ฯ  นางเจริญวัยแล้ว ได้ไปสู่ตระกูลสามีในหมู่บ้านใกล้ประตู  ฯ  

ในกาลต่อมา นางคลอดบุตรแล้ว  ฯ  นางยักษิณีจำแลงตัวเป็นหญิงสหายที่รัก

ของนาง  มาแล้ว ถามว่า หญิงสหายของฉันอยู่ไหน   ฯ  พวกชาวบ้านบอกว่า  

เขาคลอดลูกอยู่ในห้อง  ฯ  นางยักษิณีได้ยินคำบอกนั้น กล่าวว่า  หญิงสหาย

ของฉันคลอดลูกเป็นชายหรือหญิงหนอ  ขอดูเด็กนั้นหน่อย  ดังนี้แล้ว เข้าไป 

ทำทีเป็นแลดู จับเด็กกินแล้วไป  ฯ  

 

 

ให้เวลา๔ชั่วโมงกับ๑๕นาที.
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 ๑.  อถสฺสา   เอตทโหสิ   สจายํ   ปุตฺตํ   วา   ธีตรํ   วา   ลภิสฺสติ   อยเมว   

กฏุมุพฺสสฺ   สามนิ ี  ภวสิสฺต ิ  ยถา   ทารก ํ  น   ลภต ิ  ตเถว   น ํ  กาตุ ํ  วฏฏฺตตี ิ ฯ   

อถ  นํ  อาห   ยทา   เต   กุจฺฉิยํ   คพฺโภ   ปติฏฺาติ   ตทา   เม    อาโรเจยฺยาสีติ  ฯ   

สา   สาธูติ   ปฏิสุตฺวา  คพฺเภ   ปติฏฺิเต   ตสฺสา   อาโรเจสิ  ฯ   ตสฺสา   ปน   

สาเยว   นิจฺจํ  ยาคุภตฺตํ   เทติ  ฯ   อถสฺสา   อาหาเรเนว   สทฺธึ   คพฺภปาตนเภสชฺชํ   

อทาสิ  ฯ   คพฺโภ   ปติ  ฯ   ทุติยมฺปิ   คพฺเภ   ปติฏฺิเต   ตสฺสา   อาโรเจสิ  ฯ   

อิตราปิ   ทุติยมฺปิ   ตเถว   ปาเตสิ  ฯ   อถ   นํ   ปฏิวิสฺสกิตฺถิโย   ปุจฺฉึสุ   กจฺจิ    

เต   สปตฺตี   อนฺตรายํ   กโรตีติ  ฯ   สา   ตมตฺถํ   อาโรเจตฺวา   อนฺธพาเล      

กสฺมา   เอวมกาสิ    อยํ   ตว   อิสฺสริยภเยน   คพฺภปาตนเภสชฺชํ   โยเชตฺวา   เทติ   

เตน   เต   คพฺโภ   ปตติ   มา   ปุน    เอวมกาสีติ   วุตฺตา   ตติยวาเร   น   กเถสิ  ฯ   

อถสฺสา   อิตรา   อุทรํ  ทิสฺวา   กสฺมา   มยฺหํ   คพฺภสฺส   ปติฏฺิตภาวํ   น     

กเถสีติ   วตฺวา   ตฺวํ   มํ   อาเนตฺวา   เทฺว   วาเร   คพฺภํ   ปาเตสิ   กิมตฺถํ   ตุยฺหํ   

กเถมีติ   วุตฺเต   นฏฺาทานิมฺหีติ   จินฺเตตฺวา   ตสฺสา   ปมาทํ  โอโลเกนฺตี     

ปริณเต   คพฺเภ   โอกาสํ   ลภิตฺวา   เภสชฺชํ   โยเชตฺวา    อทาสิ  ฯ  คพฺโภ     

ปรณิตตตฺา   ปตติุ ํ  อสกโฺกนโฺต   ตริยิ ํ  นปิชชฺ ิ ฯ  ตพิพฺา   ขรา   เวทนา   อปุปฺชชฺ ิ ฯ   

ชีวิตสํสยํ    ปาปุณิ  ฯ   สา   นาสิตมฺหิ   ตยา   ตฺวเมว   มํ   อาเนตฺวา   ตโย     

ทารเก   นาเสสิ   อิทานิ   สยํปิ   นสฺสามิ   อิโตทานิ   จุตา   ยกฺขินี   หุตฺวา     

ตว   ทารเก   ขาทิตุํ    สมตฺถา   หุตฺวา   นิพฺพตฺเตยฺยนฺติ   ปตฺถนํ   เปตฺวา   กาลํ   

กตฺวา   ตสฺมึเยว   เคเห   มชฺชารี   หุตฺวา   นิพฺพตฺติ  ฯ   อิตรํปิ   สามิโก     

คเหตฺวา   ตยา   เม   กุลุปจฺเฉโท   กโตติ   กปฺปรชนฺนุกาทีหิ  สุโปถิตํ     

โปเถสิ ฯ  สา   เตเนวาพาเธน   กาลํ   กตฺวา   ตตฺเถว   กุกฺกุฏี   หุตฺวา     

นิพฺพตฺติ  ฯ 
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 ๒.   น   จิรสฺเสว   กุกฺกุฏี   อณฺฑานิ   วิชายิ  ฯ   มชฺชารี   อาคนฺตฺวา      

ตานิ   ขาทิ  ฯ   ทุติยมฺปิ   ตติยมฺปิ   ขาทิเยว  ฯ   กุกฺกุฏี    ตโย   วาเร   มม   

อณฺฑานิ   ขาทิตฺวา    อิทานิ   มํปิ   ขาทิตุกามาสิ;   อิโตทานิ    จุตา   ตํ   สปุตฺตกํ   

ขาทิตุํ   ลเภยฺยนฺติ   ปตฺถนํ   กตฺวา   ตโต   จุตา   ทีปินี   หุตฺวา   นิพฺพตฺติ  ฯ   

อิตราปิ   มิคี   หุตฺวา   นิพฺพตฺติ  ฯ   ตสฺสา   วิชาตวิชาตกาเล   ทีปินี   อาคนฺตฺวา   

ตโย   วาเร   ปุตฺตเก   ขาทิ  ฯ   มิคี   มรณกาเล    อิมาย   เม   ติกฺขตฺตุํ   ปุตฺตา   

ขาทิตา    อิทานิ  มํปิ   ขาทิสฺสติ   อิโตทานิ   จุตา   เอตํ   สปุตฺตกํ   ขาทิตุํ      

ลเภยฺยนฺติ   ปตฺถนํ   กตฺวา   กาลํ   กตฺวา   ยกฺขินี   หุตฺวา   นิพฺพตฺติ  ฯ   ทีปินีปิ      

ตโต   จุตา   สาวตฺถิยํ   กุลธีตา   หุตฺวา   นิพฺพตฺติ  ฯ   สา   วุฑฺฒิปฺปตฺตา     

ทฺวารคาเม   ปติกุลํ   อคมาสิ  ฯ   อปรภาเค   ปุตฺตํ   วิชายิ  ฯ   ยกฺขินี   ตสฺสา   

ปิยสหายิกาวณฺเณน   อาคนฺตฺวา    กุหึ   เม   สหายิกาติ    ปุจฺฉิ  ฯ    อนฺโตคพฺเภ   

วิชาตาติ   อาหํสุ  ฯ   สา   ตํ   สุตฺวา    ปุตฺตํ   นุ   โข   วิชาตา   อุทาหุ   ธีตรํ    

ปสฺสิสฺสามิ   นนฺติ    ปวิสิตฺวา   ปสฺสนฺตี  วิย   ทารกํ   คเหตฺวา   ขาทิตฺวา     

คตา  ฯ   
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สอบวันที่๑๖กุมภาพันธ์๒๕๖๖
 

 ๑.  อสฺสทฺธํ  สทฺธาสมฺปทาย  ปติฏฺเปตีติ  เอตฺถ  ปน  วตฺถุ  วุจฺจเต  ฯ 

     ราชคเห  ภารทวฺาชโคตโฺต  นาม  พรฺาหมฺโณ  ปฏวิสต ิ มจิฉฺาทฏิฺโิก  ฯ   

โส  อสฺสทฺโธ  อปฺปสนฺโน    พุทฺโธ  ธมฺโม  สงฺโฆติ  วุตฺเต  กณฺเณ  ปิทหติ   

ถทฺโธ  ขทิรขาณุสทิโส  ฯ   พฺราหฺมณี  ปนสฺส  ธนฺชานี  นาม  โสตาปนฺนา  

สทฺธา  ปสนฺนา  ฯ   สา  ปกติยา  ิตาปิ  นิสินฺนาปิ  ขิปิตฺวาปิ  กาสิตวาปิ    นโม  

พุทฺธสฺสาติ  นมสฺสการํ  กโรติ ฯ   อเถกทิวสํ  พฺราหฺมโณ  ปฺจนฺนํ  

พรฺาหมฺณสตาน ํ อปโฺปทกปายาส ํ ทาตกุาโม  สวฺาตนาย  พรฺาหมฺเณ  นมินเฺตตวฺา  

พฺราหฺมณึ  อาห  เสฺว  โภติ  อมฺหากํ  ฆเร  ปฺจสตพฺราหฺมณา  ภฺุชิสฺสนฺติ      

ยํ  ตฺวํ  ตสฺส  มุณฺฑกสมณสฺส  นมสฺสการํ  กโรสิ   ตํ  เสฺว  เอกทิวสมตฺตํ    

มา  อกาสิ   ตฺหิ  สุตฺวา  พฺราหฺมณา  อนตฺตมนา  โหนฺติ   มา  มํ  พฺราหฺมเณหิ  

ภินฺทีติ  ฯ    ตฺวํ  พฺราหฺมเณหิ  วา  ภิชฺช  เทเวหิ  วา   อหนฺตํ  สตฺถารํ    

อนุสฺสริตฺวา  น  สกฺโกมิ  อนมสฺสมานา  สณฺาตุนฺติ  ฯ   โส  ขคฺคํ  คเหตฺวา    

โภติ  สเจ  เสฺว  เตสุ  นิสินฺเนสุ  ตํ  มุณฺฑกสมณํ  นมสฺสสิ   อิมินา    

ตํ  ฉินฺทิสฺสามีติ  อาห  ฯ  อริยสาวกา  นาม  ปวี  วิย  ทุปฺปกมฺปา  สิเนรุ  วิย    

จ  ทุปฺปริวตฺติยา  โหนฺติ  ตสฺมา  สา  เอวมาห 

  สเจ  มํ  องฺคมงฺคานิ   กามํ  เฉชฺชสิ  พฺราหฺมณ    

  เนวาหํ  วิรมิสฺสามิ   พุทฺธเสฏฺสฺส  สาสนาติ  ฯ   

 

 ๒.  โส  ตํ  ปรามสิตุํ  วา  ปหริตุํ  วา  อสกฺโกนฺโต    ยนฺเต  รุจฺจติ   ตํ  

กโรหีติ  วตฺวา  ขคฺคํ  สยเน  ขิปิ  ฯ   ปุนทิวเส  พฺราหฺมโณ  พฺราหฺมณานํ  ปายาสํ  

ปฏิยาทาเปตฺวา  กาลํ  อาโรจาเปสิ  ฯ   เต  อาคนฺตฺวา  นิสีทึสุ  ฯ   พฺราหฺมโณปิ  

เตหิ  สทฺธึ  เอกปนฺติยํ  นิสีทิ  ฯ   อถ  พฺราหฺมณี  สุวณฺณกฏจฺฉํุ  คเหตฺวา  ภตฺตคฺเค  
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พฺราหฺมเณ  ปริวิสมานา  ตสฺส  พฺราหฺมณสฺส  ภตฺตํ  สํหรนฺตี  ทุนฺนิกฺขิตฺเต    

ทารุภณฺเฑ  ปกฺขลิ  ฯ   ทุกฺขา  เวทนา  อุปฺปชฺชิ  ฯ   สา  ตํขณฺเว  สตฺถารํ    

อนุสฺสริตฺวา  สิรสิ  อฺชลึ  กตฺวา   เยน  เวฬุวนํ   เตนฺชลิมฺปณาเมตฺวา      

นโม  ตสฺส  ภควโต  อรหโต  สมฺมาสมฺพุทฺธสฺสาติ  ติกฺขตฺตุํ  อุทาเนสิ  ฯ   ตสฺมึ  

จ  ขเณ  เตสุ  พฺราหฺมเณสุ  เกจิ  ภุตฺตา  โหนฺติ   เกจิ  ภฺุชมานา   เกจิ  หตฺเถ    

โอตารติมตตฺา   เกสจฺ ิ โภชน ํ ปรุโต  ปติมตตฺ ํ โหต ิ ฯ   เต  ต ํ สททฺ ํ สตุวฺา ว  

สิเนรุมตฺเตน  มุคฺคเรน  สีเส  ปหฏา  วิย  กณฺเณสุ  สูเลน  วิทฺธา  วิย  

ทุกฺขโทมนสฺสปฺปตฺตา  อิมินา  อฺลทฺธิเกน    มยํ  ฆรํ  ปเวสิตาติ  กุชฺฌิตฺวา  

หตฺเถ  ปิณฺฑํ  ฉฑฺเฑตฺวา  มุเขน  คหิตํ  นุฏฺหิตฺวา  พฺราหฺมณํ  อกฺโกสมานา  

ปกฺกมึสุ  ฯ  พฺราหฺมโณปิ  พฺราหฺมณึ  นานปฺปกาเรหิ  อกฺโกสิตฺวา  กิฺจิ  กาตุํ  

อสกฺโกนฺโต    เอวเมว  ปนายํ  วสลี  ยสฺมึ  วา  ตสฺมึ  วา  ตสฺส  มุณฺฑกสฺส  

สมณสสฺ  วณณฺ ํ ภาสต ิ อทิาน ิ ตยฺาห ํ วสล ิ ตสสฺ  สตถฺโุน  วาท ํ อาโรเปสสฺามตีิ  

วตฺวา  กุปิโต  อนตฺตมโน  เวฬุวนํ  คนฺตฺวา  สตฺถารํ  อวนฺทิตฺวา ว  เอกมนฺตํ    

นิสินฺโน  ปฺหํ  ปุจฺฉิ   

  กึ  สุ  ฆตฺวา  สุขํ  เสติ   กึ  สุ  ฆตฺวา  น  โสจติ   

  กิสฺสสฺส  เอกธมฺมสฺส   วธํ  โรเจสิ  โคตมาติ  ฯ 

 

 

ให้เวลา  ๔  ชั่วโมง  กับ  ๑๕  นาที. 
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      ๑.  ส่วนในคำว่า ยังคนผู้ไม่มีศรัทธา ให้ดำรงอยู่ด้วยศรัทธา นี ้   

มีเรื่องเล่า (ดังต่อไปนี้) ฯ  พราหมณ์ชื่อว่า ภารทวาชโคตร  เป็นคนมิจฉาทิฏฺฐ ิ

อาศัยอยู่ในกรุงราชคฤห ์ ฯ  เขาเป็นคนไม่มีศรัทธา ไม่มีความเลื่อมใส  เมื่อ  

(ได้ยิน)ใครกล่าวว่า  พุทฺโธธมฺโมสงฺโฆ ดังน้ี มักจะปิดหูเสีย  เป็นคนแข็งกระด้าง 

เปรียบได้กับตอตะเคียน ฯ ส่วนนางพราหมณีชื่อธนัญชาน ี (ผู้เป็นภรรยา)    

ของพราหมณ์นั้น เป็นโสดาบัน เป็นคนมีศรัทธา มีความเลื่อมใส ฯ ตามปกต ิ

นางไม่ว่าจะยืนอยู่ก็ด ี นั่งอยู่ก็ด ี ไอก็ด ี จามก็ด ี ย่อมทำการนอบน้อมว่า นโม

พทฺุธสสฺ เปน็ตน้ ฯ ตอ่มาวันหนึ่ง พราหมณ ์ประสงค์จะถวายขา้วปายาสพร่อง

นำ้ แกพ่ราหมณ ์จำนวน ๕๐๐ คน  จงึเชญิพวกพราหมณม์า  เพือ่บรโิภคอาหาร

ในวันรุ่งขึ้น พร้อมกล่าวกำชับนางพราหมณีว่า  นางผู้เจริญ พรุ่งนี้พราหมณ ์

๕๐๐ คน จกั(มา)บรโิภค ในเรอืนของเรา พรุง่นี ้(ขอ)เธออยา่ไดท้ำการนอบนอ้ม

ที่เธอ(มัก)กระทำแก่สมณะโล้นนั้น สัก ๑ วัน เพราะเกรง ว่า พวกพราหมณ์

ไดย้นิคำนัน้เขา้แลว้ กจ็ะพากนัไมพ่อใจ,  เธออยา่ทำลาย(มติรภาพ)ฉนัจากพวก

พราหมณ์เลย ฯ นางพราหมณีกล่าวว่า ท่านจะบาดหมางจากพวกพราหมณ ์  

หรือเหล่าทวยเทพก็ช่างเถอะดิฉันเมื่อระลึกแล้ว ไม่นมัสการพระบรมศาสดา

พระองค์นั้น ก็ไม่สามารถจะดำรงตนอยู่ได ้ ฯ พราหมณ์คว้าพระขรรค์ได้แล้ว 

กล่าวว่า  แน่ะนาง พรุ่งนี ้ เมื่อพวกพราหมณ์นั้นนั่งแล้ว ถ้าเธอยังขืนนมัสการ

สมณะโลน้นัน้อยู ่ฉนัจกัตดัเธอดว้ยพระขรรคเ์ลม่นี ้ฯ ธรรมดาวา่พระอรยิสาวก

ใคร ๆ ก็ให้สะเทือนได้ยากดุจแผ่นดินและให้หมุนกลับได้ยากดุจภูเขาสิเนร ุ

เพราะฉะนัน้ นางจงึกลา่วอยา่งนีว้า่ 

พราหมณ์ ถึงแม้ท่านจะตัดดิฉันให้ขาดเป็นท่อนเล็ก      

ท่อนน้อยจริง ๆ ก็ตามแต่, ดิฉันก็จะไม่ละเว้นจากคำสอน     

ของพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐสุด ฯ 
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 ๒.  พราหมณ์นั้น  เมื่อไม่อาจจะห้ามปรามหรือแตะต้องนางได ้   

จึงกล่าวว่า เชิญเธอทำสิ่งที่เธอชอบใจเถิด แล้วทิ้งพระขรรค์ไว้บนที่นอน ฯ   

ในวันรุ่งขึ้น พราหมณ์ให้ตระเตรียมข้าวปายาสแล้ว ให้บอกสัญญาณเวลา  

แก่พวกพราหมณ์ ฯ พราหมณ์พวกน้ันมาน่ังแล้ว ฯ แม้พราหมณ์ก็น่ังแถวเดียวกันกับ

พราหมณ์พวกนั้น ฯ ขณะนั้น นางพราหมณ ี ถือทัพพีทองพลางอังคาส(เลี้ยง)

พวกพราหมณ์อยู่ในโรงอาหาร ขณะที่นำอาหารมาเพื่อพราหมณ์นั้น ก็ได้ลื่น

ไถลลงบนแผ่นกระดานท่ีเขาปูไว้ไม่เรียบร้อย ฯ ทุกขเวทนาจึงเกิดข้ึน ฯ ทันใดน้ัน

เอง คร้ันนางระลึกถึงพระบรมศาสดา ก็ประณมอัญชลีไว้เหนือเศียรแล้วนอบน้อม

อัญชลีไปยังทิศที่วัดเวฬุวันตั้งอยู่พร้อมกับอุทานขึ้น ๓ ครั้งว่า  นโม  ตสฺส

ภควโต  อรหโต  สมฺมาสมฺพุทฺธสฺสฯ ในขณะนั้น บรรดาพราหมณ์เหล่านั้น  

บางพวกบรโิภคแลว้ บางพวกกำลงับรโิภค บางพวกเพิง่เริม่จะลงมอื บางพวกมี

ภาชนะเริม่มาวางไวข้า้งหนา้แลว้ ฯ พราหมณเ์หลา่นัน้พอไดย้นิเสยีงนัน้ กป็าน

ประหนึ่งถูกค้อนมีขนาดเท่าภูเขาสิเนรุฟาดกระหน่ำลงบนศีรษะ ปานดังถูก

หลาวทิม่แทงทีห่ทูัง้ ๒ ขา้ง มคีวามไมส่บายกาย ไมส่บายใจ (พากนั)โกรธพลาง

กล่าวว่า  พวกเราถูกคนนับถือลัทธิอื่นนี้หลอก ให้เข้ามาสู่เรือนแล้ว(จึง)พากัน

ทิ้งก้อนข้าวในมือ ถ่มคายก้อนข้าวที่อมไว ้ พลางด่าพราหมณ์แล้วหลีกไป ฯ   

แม้พราหมณ์ก็ด่านางพราหมณีนานัปการ เมื่อไม่อาจทำอะไรได้ จึงกล่าวว่า   

ก็เป็นเสียอย่างนี้แหละ นางถ่อยคนนี ้ ชอบกล่าวสรรเสริญคุณงามความดีของ

สมณะโลน้นัน้เสยีทกุทีท่กุแหง่, นางถอ่ย ฉนัจกัยกวาทะศาสดาของเธอขึน้มาโต้

ในบดันี ้  โกรธ เดอืดดาล เดนิทางไปพระเวฬวุนั ไมถ่วายบงัคมพระบรมศาสดา

เลย นัง่ ณ สว่นขา้งหนึง่ แลว้ทลูถามปญัหาวา่ 

บคุคลฆา่อะไรเสยีไดถ้งึจะอยูเ่ปน็สขุ บคุคลฆา่อะไรเสยีได้ 

ถึงจะไม่เศร้าโศก พระโคดม พระองค์พอพระทัยการฆ่า

ธรรมชั้นยอดประเภทไหน ฯ 

 

 พระเทพเวที  อาภากโร    วัดสังเวชวิศยาราม               แปล 

สนามหลวงแผนกบาลี            ตรวจแก้. 
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ประโยคป.ธ.๕

แปลไทยเป็นมคธ

สอบวันที่๑๕กุมภาพันธ์๒๕๖๖


 ๑. ทราบมาว่า   ในกรุงสาวัตถี  เศรษฐีชื่ออานนท์ ได้มีสมบัติ ๘๐ โกฏิ 

เป็นคนตระหนี่มาก  ฯ  อานนทเศรษฐีนั้น เรียกประชุมพวกญาติทุกครึ่งเดือน 

สอนลูกชายชื่อมูลสิริ ๓ เวลาอย่างนี้ว่า  เจ้าอย่าได้ทำความเข้าใจว่า ทรัพย์ ๘๐ 

โกฏินี้มาก  ทรัพย์ที่มีอยู่ไม่ควรให้  ทรัพย์ใหม่ควรให้เกิดขึ้น  เพราะเมื่อคนเรา

ทำแม้แต่ละกษาปณ์ให้เสื่อมสิ้นไป  ทรัพย์ก็ย่อมสิ้นไปด้วยเช่นกัน  ฯ  ต่อมา

อีกสมัยหน่ึง อานนทเศรษฐีน้ันไม่บอกขุมทรัพย์ใหญ่ ๕  แห่งของตนแก่ลูกชาย  

ยึดติดอยู่แต่กับทรัพย์ จึงหม่นหมองเพราะมลทินคือความตระหนี่ ตายไปถือ

ปฏิสนธิในท้องหญิงจัณฑาลคนหนึ่ง  ในจำนวนจัณฑาลพันตระกูล  ที่อยู่อาศัย

ในหมู่บ้านใกล้ประตูด้านหนึ่ง ของพระนครนั้นนั่นเอง  ฯ  พระเจ้าอยู่หัว   

ทรงทราบการตายของอานนทเศรษฐีแล้ว รับสั่งให้เรียกมูลสิริผู้เป็นลูกชายของ

เขามา ทรงแต่งตั้งในตำแหน่งเศรษฐีแล้ว  ฯ  จัณฑาลพันตระกูลแม้นั้น ทำงาน

รับจ้าง ดำเนินชีวิตอยู่โดยรวมกันเป็นกลุ่มเดียวกันทีเดียว  นับแต่ตอนที่เด็กนั้น

ถือปฏิสนธิมา ไม่ได้ค่าจ้างเลย  ทั้งไม่ได้แม้ก้อนข้าวมากไปกว่าอาหารพอ

ประทังชีวิต   ฯ  คนจัณฑาลเหล่านั้นกล่าวว่า  เวลานี้ พวกเราแม้จะทำงานก็ไม่

ได้อาหารสักว่าก้อนข้าว  หญิงกาลกิณีพึงมีในกลุ่มพวกเรา  ดังนี้แล้ว จึงแยก

กันออกเป็น ๒ พวก   จนมารดาบิดาของเด็กนั้นแยกอยู่ต่างหาก ไล่มารดาของ

เด็กนั้นออก ด้วยคิดว่า  หญิงกาลกิณีเกิดในตระกูลนี้  ฯ  หญิงนั้นตราบเท่าที่

เด็กนั้นอยู่ในท้องของนาง ได้อาหารแม้พอประทังชีวิตด้วยความยากลำบาก  

คลอดลูกแล้ว  ฯ  มือและเท้า นัยน์ตา หู จมูก และปากของเด็กนั้น ไม่ได้อยู่ใน

ที่ที่ควรจะอยู่  ฯ  
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 ๒.  เดก็นัน้ ประกอบดว้ยความพกิลแหง่อวยัวะขนาดนี ้ ไดม้รีปูผดิปกติ

เหลือเกิน เหมือนปีศาจคลุกฝุ่น ฯ  แม้เมื่อเป็นถึงขนาดนี้ มารดาก็ไม่สละ  

ลูกนั้น ฯ  เป็นธรรมดา มารดาย่อมมีความเยื่อใยแรงในบุตรที่อยู่ในท้อง ฯ    

นางเลี้ยงเด็กนั้นด้วยความยากลำบาก  ในวันที่พาเขาไปด้วย ไม่ได้อะไรเลย   

ในวันที่ให้เขาอยู่บ้านแล้วไปเองนั่นแล จึงได้ค่าจ้าง  ฯ  ต่อมา ในเวลาที่เด็กนั้น

สามารถเดินไปขอข้าวเลี้ยงตัวได้  นางวางกระเบื้องไว้ในมือแล้ว กล่าวกะลูก

นั้นว่า  ลูก แม่ได้รับความลำบากมากเพราะเจ้า  มาบัดนี้ ไม่อาจเลี้ยงเจ้าได้    

ข้าวเป็นต้นที่เขาจัดไว้ เพื่อคนกำพร้าและคนเดินทางเป็นต้น มีอยู่ในเมืองนี้  

เจ้าจงเที่ยวไปขอข้าวปลาอาหารในเมืองนั้น ดำรงชีพอยู่ เถิด ดังนี้แล้ว    

ปล่อยเขาไป  ฯ  เด็กนั้นเที่ยวไปตามลำดับเรือน ถึงที่ที่ตนเกิดในตอนเป็น  

อานนทเศรษฐี  ระลึกชาติได้ จึงเข้าไปเรือนของตน  ฯ  ไม่มีใครสังเกตเห็นเขา

ที่ซุ้มประตู ๓ ซุ้ม ฯ  ที่ซุ้มประตูที่ ๔ ลูกๆ ของมูลสิริเศรษฐีเห็นแล้ว ตกใจกลัว 

ร้องไห้  ฯ  ทีน้ัน พวกลูกน้องของเศรษฐี กล่าวกะเด็กน้ันว่า  ออกไป  คนกาลกิณี   

ดังนี้แล้ว โบยพลางนำออกไปโยนไว้ที่กองหยากเยื่อ ฯ  พระศาสดา มีพระ  

อานนทเถระเป็นผู้ติดตาม เสด็จบิณฑบาตถึงที่นั้นแล้ว ทอดพระเนตรดู  

พระเถระ อันพระเถระนั้นทูลถาม  ตรัสบอกความเป็นมานั้น  ฯ  พระเถระให้

เชิญมูลสิริมาแล้ว ฯ  กลุ่มมหาชนประชุมกันแล้ว   ฯ  พระศาสดา ตรัสเรียกมูล

สิริมาแล้ว ตรัสถามว่า  รู้จักเด็กนั่นไหม   เมื่อมูลสิรินั้นกราบทูลว่า  ไม่รู้จัก    

จึงตรัสว่า  เด็กนั้น คืออานนทเศรษฐีผู้เป็นบิดาของท่าน แล้วให้เด็กนั้นบอก 

ด้วยพระดำรัสว่า  อานนทเศรษฐี  ท่านจงบอกขุมทรัพย์ใหญ่ ๕ แห่งแก่บุตร  

ของท่าน   ดังนี้แล้ว ให้มูลสิริเศรษฐีนั้นซึ่งไม่เชื่อให้เชื่อแล้ว ฯ มูลสิริเศรษฐี

นั้น ได้ถึงพระศาสดาเป็นที่พึ่งที่ระลึกแล้ว  ฯ 

 

ให้เวลา  ๔  ชั่วโมง  กับ  ๑๕  นาที. 
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เฉลยประโยคป.ธ.๕

แปลไทยเป็นมคธ



  ๑.   สาวตฺถิยํ   กิร   อานนฺทเสฏฺี   นาม   อสีติโกฏิวิภโว   มหามจฺฉรี      

อโหสิ  ฯ   โส   อนฺวฑฺฒมาสํ   าตเก   สนฺนิปาเตตฺวา   ปุตฺตํ   มูลสิรึ   นาม     

ตีสุ   เวลาสุ   เอวํ   โอวทติ   อิทํ   จตฺตาฬีสโกฏิธนํ   พหูติ   สฺํ   มา   อกริ     

วิชฺชมานํ   ธนํ   น   ทาตพฺพํ   นวํ   ธนํ   อุปฺปาเทตพฺพํ   เอเกกมฺปิ   หิ   กหาปณํ   

วยํ   กโรนฺตสฺส   ธนํ   ขิยเตว  ฯ โส   อปเรน   สมเยน   อตฺตโน   ปฺจมหานิธึ   

ปุตฺตสฺส   อนาจิกฺขิตฺวา   ธนนิสฺสิโต   มจฺเฉรมลมลิโน   กาลํ   กตฺวา   ตสฺเสว   

นครสฺส   เอกสฺมึ   ทฺวารคามเก   จณฺฑาลานํ   กุลสหสฺสํ   ปฏิวสติ   ตตฺเถกิสฺสา 

จณฺฑาลิยา   กุจฺฉิสฺมึ   ปฏิสนฺธึ   คณฺหิ  ฯ   ราชา   ตสฺส   กาลกิริยํ   สุตฺวา        

ปุตฺตมสฺส   มูลสิรึ   ปกฺโกสาเปตฺวา   เสฏฺิฏฺาเน   เปสิ ฯ  ตมฺปิ      

จณฺฑาลกุลสหสฺสํ   เอกโตว   ภติยา   กมฺมํ   กตฺวา   ชีวมานํ   ตสฺส  ปฏิสนฺธิคฺคหณ-

กาลโต   ปฏฺาย   เนว   ภตึ   ลภติ   น   ยาปนมตฺตโต  ปรํ   ภตฺตปิณฺฑมฺปิ  ฯ   

เต   มยํ   เอตรหิ   กมฺมํ   กโรนฺตาปิ   ปิณฺฑมตฺตํ   น   ลภาม   อมฺหากํ   อนฺตเร   

กาลกณฺณิยา   ภวิตพฺพนฺติ   เทฺว   โกฏฺาสา   หุตฺวา   ยาว   ตสฺส   มาตาปิตโร   

วิสุํ   โหนฺติ   ตาว   วิภชิตฺวา   อิมสฺมึ  กุเล   กาลกณฺณี   อุปฺปนฺนาติ   ตสฺส   

มาตร ํ  นหีรสึ ุ ฯ   ยาวสสฺา  โส  กจุฉฺคิโต   ตาว   ยาปนมตตฺมปฺ ิ  กจิเฺฉน   ลภติวฺา   

ปุตฺตํ   วิชายิ  ฯ   ตสฺส   หตฺถปาทา   จ   อกฺขีนิ   จ   กณฺณา   จ   นาสา   จ     

มุขฺจ   น   ยถาฏฺาเน   อเหสุํ  ฯ   

 

 ๒.  โส   เอวรูเปน   องฺคเวกลฺเลน   สมนฺนาคโต   ปสุปิสาจโก   วิย      

อติวิย   วิรูโป   อโหสิ  ฯ   เอวํ   สนฺเตปิ   นํ   มาตา   น   ปริจฺจชิ  ฯ     

มาตุ   กุจฺฉิยํ   วสิตปุตฺตสฺมึ   หิ   สิเนโห   พลวา   โหติ  ฯ   สา   ตํ   กิจฺเฉน   

โปสยมานา   ตํ  อาทาย   คตทิวเส   กิฺจิ   อลภิตฺวา   เคเห   กตฺวา   สยเมว     

คตทิวเส   ภตึ  ลภติ  ฯ   อถ   นํ   ปิณฺฑาย   จริตฺวา   ชีวิตุํ   สมตฺถกาเล     

สา   กปาลํ   หตฺเถ   เปตฺวา   ตาต   มยา   ตํ   นิสฺสาย   มหาทุกฺขํ   ปตฺตํ        
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อทิาน ิ น  สกโฺกม ิ ต ํ โปเสตุ ํ  อมิสมฺ ึ  นคเร   กปณทธฺกิาทนี ํ  ปฏยิตตฺภตตฺาทนี ิ 

อตฺถิ   ตตฺถ   ภิกฺขาย   จริตฺวา   ชีวาหีติ   ตํ   วิสฺสชฺเชสิ  ฯ   โส   ฆรปฺปฏิปาฏิยา  

จรนฺโต   อานนฺทเสฏฺิกาเล   นิพฺพตฺตฏฺานํ   คนฺตฺวา   ชาติสฺสโร  หุตฺวา     

อตฺตโน   เคหํ   ปาวิสิ  ฯ   ตีสุ   นํ   ทฺวารโกฏฺเกสุ   น   โกจิ     สลฺลกฺเขสิ  ฯ   

จตุตฺถทฺวารโกฏฺเก   มูลสิริเสฏฺิโน   ปุตฺตกา   ทิสฺวา   อุพฺพิคฺคหทยา     

ปโรทึสุ  ฯ   อถ   นํ   เสฏฺิปุริสา   นิกฺขม   กาลกณฺณีติ   โปเถนฺตา   นีหริตฺวา   

สงฺการฏฺาเน   ขิปึสุ  ฯ   สตฺถา   อานนฺทตฺเถเรน  ปจฺฉาสมเณน   ปิณฺฑาย     

จรนฺโต   ตํ   านํ   ปตฺโต   เถรํ   โอโลเกตฺวา   เตน   ปุฏฺโ   ตํ   ปวตฺตึ     

อาจิกฺขิ  ฯ   เถโร   มูลสิรึ   ปกฺโกสาเปสิ  ฯ   มหาชนกาโย   สนฺนิปติ  ฯ   สตฺถา   

มูลสิรึ  อามนฺเตตฺวา   ชานาสิ   เอตนฺติ   ปุจฺฉิตฺวา  น  ชานามีติ  วุตฺเต    

ปิตา  เต  อานนฺทเสฏฺีติ   วตวฺา   ต ํ   อสททฺหนตฺ ํ   อานนทฺเสฏฺ ิ   ปตุตฺสสฺ    

เต   ปจฺมหานธิ ึ  อาจกิขฺาหติี    อาจิกฺขาเปตฺวา   สทฺทหาเปสิ  ฯ   โส   สตฺถารํ   

สรณํ   อคมาสิ  ฯ  
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ประโยคป.ธ.๕

แปลมคธเป็นไทย

สอบวันที่๑๖กุมภาพันธ์๒๕๖๖


 ๑.  เอกจฺโจ  ปน    อยํ  คมฺภีโร  สุณนฺตํ  มํ  น  ปฏิภาตีติ  คมฺภีรธมฺมํ  น  

โสตุมิจฺฉติ  ฯ  ตทยุตฺตํ  ฯ คมฺภีโรปิ  หิ  โสตพฺโพว  อปิ  ปาลิมตฺโต  ฯ     

ตาทสิสสฺาป ิ ห ิ สวน ํ อนาคเต   วาสนา  โหต ิ ฯ  อชคราทโย  เจตถฺ  นทิสสฺน ํ ฯ   

 กสฺสปพุทฺธกาเล  กิร  เอโก  อชคโร  อาภิธมฺมิกภิกฺขูนํ  อายตนกถํ  

สชฺฌายนฺตานํ  สเร  นิมิตฺตํ  คเหตฺวา  กาลํ  กตฺวา  สคฺเค  นิพฺพตฺติตฺวา  ยาว  

อมฺหากํ  สตฺถุ  ปรินิพฺพานา  สคฺคสมฺปตฺตึ  อนุภวิตฺวา  สตฺถริ  ปรินิพฺพุเต  

พฺราหฺมณกุเล  นิพฺพตฺติ  ฯ   โส  วยปฺปตฺโต  อาชีวกสาสเน  ปพฺพชิตฺวา    

ชนโสโณ  นาม  อาชีวโก  หุตฺวา  พินฺทุสารรฺโ  ธมฺมาย  นาม  อคฺคมเหสิยา  

กุลูปโก  อโหสิ  ฯ   ตทา  ธมฺมา  เทวี  อโสกกุมารํ  ธารยมานา    เอเกน  ปาเทน  

จนฺทํ  เอเกน  สุริยํ  อกฺกมิตฺวา  ตารกรูป  วลาหกปนฺตึ  คณฺฑุปฺปาเท  กานนฺจ  

ขาทิตุมิจฺฉามีติ  เอวํ  อุปฺปนฺนโทหฬินี  อโหสิ  ฯ   ตํ  สุตฺวา  ราชา  อุปายกุสล-

ตาย  มหนฺตํ  กปาลปูวทฺวยํ  กาเรตฺวา    อยํ  จนฺโท   อยํ  สุริโยติ  วตฺวา  ตารก-

สณฺานํ  อาวฏฺฏโมทกฺจ  วลาหกสฺส  ปนฺตฺยาการํ  สกฺขลิกฺจ  กานนํ    

ขชฺชกฺจ  กาเรตฺวา  ราชงฺคเณ  โสธาเปตฺวา  อุปริ  ฉิทฺทกิลฺชํ  อตฺถราเปตฺวา  

กิลฺชจฺฉิทฺทโต  อุคฺคตุคฺคตํ  ขชฺชกํ  คเหตฺวา    อิเม  คณฺฑุปฺปาทาติ  วตฺวา    

เทวิยา  ยถากามํ  การาเปสิ  ฯ   สาปิ  ยถากามํ  อกาสิ  ฯ   โทหโฬ  ปฏิปฺปสฺสมฺภิ  ฯ   

 

 ๒.  ราชา  โทหฬสฺส  นิปฺผตฺตึ  ชานิตุกาโม  ชนโสณาชีวกํ  ปุจฺฉิ  ฯ   

โส   มหาราช  เทว ี ธฺลกขฺณสมปฺนนฺ ํ ปตุตฺวร ํ ลภสิสฺตตี ิ เอตตฺกเมว  รโฺ  

กเถตฺวา  ปุน  เทวึ  อุปสงฺกมิตฺวา  เอวมาห    เทวิ  ตุยฺหํ  ปุตฺโต  ราชา  ภวิสฺสติ   

ตว  จนฺทสุริยกฺกมนํ  ตสฺส  สกลชมฺพุทีเป  เอกสตราชูนํ  ปริจาริกภาวสฺส    

ปุพฺพนิมิตฺตํ  ตารกขาทนํ  อปฺปิยทายาทเวมาติกภาตุฆาตสฺส  วลาหกขาทนํ    

มิจฺฉาลทฺธึ  ฉินฺทิตฺวา  พุทฺธสาสนปฺปคฺคหณสฺส  คณฺฑุปฺปาทขาทนํ  ปวิยา    
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เหฏฺา  โยชนปฺปมาเณ  อาณปฺปวตฺติยา  มหิรุหปาทปคหนสงฺขาตํ  กานนขาทนํ  

อุปริอากาเส  โยชนปฺปมาเณ  อาณปฺปวตฺติยา  ปุพฺพนิมิตฺตนฺติ  ฯ   โส  ตโต    

โยชนสตํ  คนฺตฺวา  เอกสฺมึ  าเน  วิหาสิ  ฯ   อปรภาเค  อโสกกุมาโร  รชฺเช    

ปตฏิฺาย  มาตรา  กถติ ํ สพพฺ ํ ปวตตฺ ึ สตุวฺา  ชนโสณาชวีกสสฺ  สกกฺาร ํ กาตกุาโม  

สุวณฺณสิวิกาย  สทฺธึ  ปุริเส  เปเสสิ  ฯ  โส  เตหิ  อาหริยมาโน  อนฺตรามคฺเค  

อสฺสคุตฺตตฺเถรสฺส  วสนฏฺานํ  ทิสฺวา    อยํ  ปพฺพชิตานํ  วสโนกาโสติ  สิวิกาย  

โอตริตฺวา  ตํ  านํ  คนฺตฺวา  เถรสฺส  เมตฺตานุภาเวน  อฺมฺํ  อวิเหสเก    

ปฏิลทฺธเมตฺตจิตฺเต  ตตฺถ  ตตฺถ  วคฺควคฺคภูเต  สีหพฺยคฺฆาทโย  สตฺเต  ทิสฺวา    

เก  นาม  อิเมติ  ปุจฺฉิ  ฯ  เถโร  ตสฺส  ปุพฺพเหตุสมฺปตฺตึ  โอโลเกนฺโต  ปุพฺเพ  

อายตนกถาสวนํ  ทิสฺวา    ตเมว  ตสฺส  อุปนิสฺสโยติ  จินฺเตตฺวา    อายตนา  เอเต  

อาวุโสติ  อาห  ฯ   โส    อายตนาติ  ปทํ  สุตฺวา  หิโรตฺตปฺป  ปจฺจุปฏฺเปตฺวา  

อุกฺกุฏิกํ  นิสีทิ  ฯ   เถโร  ตสฺส  อุทกสาฏกํ  อทาสิ  ฯ  โส  เถรสฺส  สนฺติเก  

ปพฺพชิตฺวา  กมฺมฏฺานํ  อุคฺคเหตฺวา  วิปสฺสนํ  วฑฺเฒตฺวา  อรหตฺตํ  ปาปุณิ  ฯ 

 

 

 

ให้เวลา๔ชั่วโมงกับ๑๕นาที.
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เฉลยประโยคป.ธ.๕

แปลมคธเป็นไทย



 ๑. อนึ่ง กุลบุตรบางคนคิดว่า ธรรมนี้ลึกซึ้งไม่แจ่มแจ้งกะเราผู้ฟังอยู่  

ดังนี้แล้วจึงไม่ปรารถนาจะฟังธรรมอันลึกซึ้ง ฯ ข้อนั้น ไม่สมควร ฯ  เพราะว่า 

แม้ธรรมอันลึกซึ้ง ก็ควรฟังแท้ แม้จะมีเพียงบาลี ก็ควรฟัง ฯ เพราะว่า   

การฟังธรรม แม้เช่นน้ัน ย่อมเป็นวาสนาไปในอนาคต ฯ ก็ในข้อน้ี มีเร่ืองงูเหลือม

เป็นต้น เป็นตัวอย่าง 

 ดังได้ยินมา ในกาลแห่งพระพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้าทรงพระนาม

ว่ากัสสป มีงูเหลือมตัวหน่ึง ถือเอานิมิตในเสียงภิกษุผู้พากันสาธยายพระอภิธรรม

เฉพาะสฬายตนกถาอยู่ ตายแล้วก็ไปบังเกิดในสวรรค์ เสวยสมบัติอยู่ในสวรรค์ 

จนถึงเวลาที่พระศาสดาของพวกเราเสด็จปรินิพพาน เมื่อพระศาสดาเสด็จ

ปรินิพพานแล้ว บังเกิดในตระกูลพราหมณ์ ฯ เขาเจริญวัยแล้วบวชในศาสนา

ของอาชีวก เป็นอาชีวกชื่อชนโสณะ ได้เป็นผู้เข้าถึงตระกูลของพระอัครมเหสี

ของพระเจ้าพินทุสาร พระนามว่า ธรรมา ฯ ในกาลนั้น พระนางธรรมาเทวีทรง

(พระครรภ์)อโสกกุมารอยู่ ได้ทรงเกิดแพ้พระอุทรอย่างนี้ว่า เราปรารถนาจะ

เหยียบพระจันทร์ด้วยเท้าข้างหน่ึง พระอาทิตย์ด้วยเท้าข้างหน่ึง เค้ียวกินดวงดาว

ก้อนวลาหก รากดิน และหมู่ไม้ในป่า ฯ พระราชา ครั้นทรงสดับเรื่องนั้นแล้ว 

เพราะความที่พระองค์ทรงฉลาดในอุบาย จึงรับสั่งให้ทำขนมเบื้องใหญ่ ๒ อัน

แล้วตรัสบอก (พระนาง)ว่า นี้พระจันทร์ นี้พระอาทิตย์ แล้วรับสั่งให้ทำขนม

ต้มมีสัณฐานเหมือนดาว ขนมแดกงาซึ่งมีอาการดังก้อนวลาหก และขนมของ

กัดกินเป็นดังรูปหมู่ไม้ ให้ชำระพระลานหลวงแล้ว ให้ปูลาดเสื่อลำแพนซึ่งมี

ช่องข้างบน แล้วทรงเอาขนมของกัดกินที่ฟูขึ้นๆ จากช่องเสื่อลำแพน แล้วตรัส

บอก(พระนาง)ว่า นี้รากดิน รับสั่งให้ทำแก่พระเทวีตามพระประสงค์ ฯ   
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แม้พระเทวีนั้น ก็ได้ทรงทำตามพระประสงค์แล้ว ฯ การแพ้พระอุทรได้ระงับ

ไป ฯ 

 ๒.  พระราชามีพระประสงค์จะทรงทราบความสำเร็จแห่งการแพ้  

พระอุทร จึงตรัสถามชนโสณอาชีวก ฯ ชนโสณอาชีวกนั้น กราบทูลแด่พระ

ราชาเพียงเท่าน้ีน่ันแหละว่า มหาราช พระเทวีจักได้พระโอรสประเสริฐ สมบูรณ์

ด้วยพระธัญญลักษณะ แล้วเข้าเฝ้าพระเทวีอีก กราบทูลอย่างนี้ว่า ข้าแต่พระเทวี 

พระโอรสของพระองค์จักเป็นพระราชา การที่พระองค์ทรงเหยียบพระจันทร์

และพระอาทิตย์ไว้   ก็เป็นบุรพนิมิตแห่งความท่ีพระราชา ๑๐๑ องค์ในชมพูทวีป

ทั้งสิ้น จักเป็นข้าเฝ้าของพระราชกุมารนั้น การเสวยดาว จักเป็นบุรพนิมิตแห่ง

การประหารพระภาดาต่างพระมารดาซึ่งเป็นทายาทร่วมกันผู้ไม่เป็นที่รัก การที่

เสวยวลาหก จักเป็นบุรพนิมิตแห่งการตัดลัทธิผิด แล้วยกย่องพระพุทธศาสนา 

การที่เสวยรากดิน จักเป็นบุรพนิมิตแห่งความแผ่อาณาไปในที่ประมาณโยชน์

หนึ่ง ณ ภายใต้แผ่นดิน การเสวยหมู่ไม้ในป่า กล่าวคือหมู่ไม้และชัฏในป่า   

จักเป็นบุรพนิมิตแห่งการแผ่อาณาไปในที่ประมาณโยชน์หนึ่งในเบื้องบน

อากาศ ฯ ชนโสณอาชีวกนั้นไปสู่ที่ ๑๐๐ โยชน์แต่ที่นั้นแล้วอยู่ ณ ที่แห่งหนึ่ง ฯ 

ในกาลต่อมา อโสกกุมาร ดำรงอยู่ในราชสมบัติแล้ว   ทรงสดับเรื่องทั้งหมดที่

พระมารดาตรัสเล่า มีพระประสงค์จะทำสักการะแก่ชนโสณอาชีวก จึงส่ง

ราชบุรุษทั้งหลายไปพร้อมกับวอทอง ฯ ชนโสณอาชีวกนั้น อันราชบุรุษเหล่า

นั้นนำมาอยู่ เห็นที่อยู่ของพระอัสสคุตตเถระในระหว่างทาง คิดว่า ประเทศนี้ 

เป็นโอกาสที่อยู่ของพวกบรรพชิต  จึงลงจากวอไปสู่ที่นั้นได้เห็นสัตว์ทั้งหลาย

มีราชสีห์และเสือโคร่งเป็นต้นไม่เบียดเบียนกันและกัน กลับได้เมตตาจิตประชุม

กันเป็นพวก ๆ อยู่ ณ ที่นั้น ๆ ด้วยอานุภาพเมตตาของพระเถระ จึงถามว่า    

สัตว์เหล่านี้ชื่ออะไร ฯ พระเถระ ตรวจดูคุณสมบัติอันเป็นบุรพเหตุของชน

โสณอาชีวกนั้นอยู่ ได้เห็นการฟังอายตนกถาในกาลก่อน คิดว่า นั้นนั่นแล   
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พระพรหมวชิรานุวัตร  อินฺทปฺโ     วัดบพิตรพิมุข                 แปล 

สนามหลวงแผนกบาลี                ตรวจแก้. 

เป็นอุปนิสัยของเขา จึงกล่าวว่า ผู้มีอายุ สัตว์เหล่านี้ชื่อว่า อายตนะ ฯ อาชีวกนั้น

ได้ฟังบทว่า อายตนะ เข้าไปตั้งหิริโอตตัปปะแล้วนั่งกระโหย่ง ฯ  พระเถระ   

ได้ให้ผ้าอาบน้ำแก่เธอ ฯ เธอบรรพชาในสำนักพระเถระเรียนกัมมัฏฐาน   

เจริญวิปัสสนา บรรลุพระอรหัตแล้ว ฯ 
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ประโยคป.ธ.๖

แปลไทยเป็นมคธ

สอบวันที่๒๓มกราคม๒๕๖๖



 ๑.  ทราบมาว่า ในยุคนั้น ไม่มีการใช้เครื่องยนต์หีบอ้อย  ในเวลาคนตัด

อ้อยที่ปลายหรือที่โคนแล้วยกขึ้น น้ำอ้อยย่อมไหลออกเองเลยทีเดียว  เหมือน

น้ำไหลออกจากธมกรก ฯ  ก็ในเวลาที่กุฎุมพีผู้เป็นน้องชายนั้นถือลำอ้อยเดินมา

จากไร่  พระปัจเจกพุทธะที่ภูเขาคันธมาทน์ ออกกจากสมาบัติแล้ว  ใคร่ครวญดู

ว่า วันนี้  จักทำการอนุเคราะห์แก่ใครดีหนอ  เห็นกุฎุมพีผู้เป็นน้องชายนั้น

เข้าไปในขอบเขตญาณของตน และทราบว่าเขาเป็นผู้สามารถจะทำการสงเคราะห์

ได้  จึงได้ถือบาตรและจีวรมาด้วยฤทธิ์  ยืนอยู่ข้างหน้าเขา ฯ เขาพอเห็น  

พระปัจเจกพุทธะนั้น ก็มีจิตเลื่อมใส  จึงลาดผ้าห่มบนภูมิประเทศที่สูงกว่า  

แล้วนิมนต์ให้พระปัจเจกพุทธะน่ัง ด้วยกราบเรียนว่า   ข้าแต่ท่านผู้เจริญ  นิมนต์น่ัง

ที่นี้  แล้วกล่าวว่า  ขอพระคุณท่านจงน้อมบาตรมาเถิด ได้แก้ที่ผูกลำอ้อย   

วางไว้บนบาตร ฯ  น้ำอ้อยไหลลงเต็มบาตรแล้ว  ฯ  เมื่อพระปัจเจกพุทธะดื่ม

น้ำอ้อยนั้นแล้ว  กุฎุมพีผู้น้องนั้นคิดว่า  ดีจริงหนอ  พระผู้เป็นเจ้าของเรา  

ดื่มน้ำอ้อยแล้ว  ถ้าพี่ชายของเรา จักให้เราจ่ายค่าอ้อย  เราก็จักให้ค่าอ้อย    

ถ้าจักให้เราจ่ายเป็นส่วนบุญ  เราก็จักให้ส่วนบุญ  แล้วกล่าวว่า   ข้าแต่ท่านผู้

เจริญ  นิมนต์พระคุณท่านน้อมบาตรเข้ามาเถิด  ได้แก้ลำอ้อยแม้ลำที่ ๒    

ถวายน้ำอ้อยแล้ว  ฯ  ว่ากันว่า  กุฎุมพีผู้น้องนั้นมิได้มีความคิดอะไรอื่นใด  

แม้มีประมาณนี้ว่า  พี่ชายของเราจักนำอ้อยลำอื่นจากไร่อ้อยมาเคี้ยวกิน ฯ   

ส่วนพระปัจเจกพุทธะ  เพราะความที่ตนเองได้ดื่มน้ำอ้อยลำแรกแล้ว  ประสงค์

จะแบ่งน้ำอ้อยนั้นกับพระปัจเจกพุทธะองค์อื่นๆ ด้วย  จึงเพียงแต่รับไว้    

แล้วนั่งอยู่  ฯ    
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 ๒. กุฎุมพีผู้น้องนั้น  ทราบอาการของพระปัจเจกพุทธะนั้น  จึงไหว้

ด้วยเบญจางคประดิษฐ์  ตั้งความปรารถนาว่า  ข้าแต่ท่านผู้เจริญ  น้ำอ้อยเลิศรส

นี้ใด ที่กระผมถวายแล้ว  ด้วยผลแห่งน้ำอ้อยอันเลิศรสนี้ กระผมพึงเสวยสมบัติ

ในเทวโลกและมนุษยโลก ในท้ายที่สุด พึงบรรลุธรรมที่ท่านบรรลุแล้วนั่นแล  

ฯ  แม้พระปัจเจกพุทธะก็กล่าวว่า  ขอความปรารถนาที่ท่านตั้งไว้แล้ว จงสำเร็จ

อย่างนั้น  แล้วทำอนุโมทนาแก่เขา ด้วย ๒ คาถาว่า   สิ่งที่ท่านต้องการแล้ว 

ปรารถนาแล้ว  (จงสำเร็จ) แก่ท่าน เป็นต้น  แล้วก็อธิษฐานโดยประการที่เขาจะ

มองเห็นได้ เหาะไปภูเขาคันธมาทน์ทางอากาศ ได้ถวายน้ำอ้อยแก่พระ

ปัจเจกพุทธะ ๕๐๐ องค์  ฯ  เขาเห็นปาฏิหาริย์นั้นแล้ว ไปยังถิ่นพำนักของพี่ชาย  

เมื่อพี่ชายถามว่า   เจ้าไปไหนมา   จึงบอกว่า  ฉันไปตรวจดูไร่อ้อยมา   ถูกพี่ชาย

กล่าว(เชิงตำหนิ)ว่า  คนอย่างเจ้าไปไร่อ้อยจะได้ประโยชน์อะไร  เจ้าควรจะถือ

เอาลำอ้อยมา ๑ ลำ หรือ ๒ ลำมิใช่หรือ  จึงกล่าวตอบว่า   ถูกละ พี่ชาย  ฉันถือ

เอาอ้อยมา ๒ ลำ  แต่ฉันพบพระปัจเจกพุทธะองค์หนึ่ง  จึงถวายน้ำอ้อยจากลำ

อ้อยของฉัน  แล้วถวายน้ำอ้อยจากลำอ้อยแม้ของพี่  ด้วยคิดว่า   เราจักให้ค่า

อ้อยหรือส่วนบุญ   พี่จักรับค่าอ้อยหรือจักรับส่วนบุญ  ฯ  ผู้พี่ชายถามว่า   ก็

พระปัจเจกพุทธะ  ทำอะไร  ฯ  น้องชายตอบว่า  ท่านดื่มน้ำอ้อยจากลำอ้อยของ

ฉันแล้ว ก็ถือเอาน้ำอ้อยจากลำอ้อยของพี่ ไปยังภูเขาคันธมาทน์ทางอากาศ   

แล้วได้ให้แก่พระปัจเจกพุทธะ ๕๐๐  องค์  ฯ  ผู้พี่ชายนั้น เมื่อน้องชายกำลัง

กล่าวอยู่นั่นแหละ ความอิ่มใจก็แผ่ซาบซ่านไปทุกส่วนทั่วร่างกาย   ได้ทำความ

ปรารถนาว่า  การบรรลุธรรมที่พระปัจเจกพุทธะนั้นเห็นแล้วนั่นแหละ พึงมีแก่

เรา  ฯ  น้องชายปรารถนาสมบัติ ๓ อย่าง  ส่วนพี่ชายปรารถนาพระอรหัต  ด้วย

ประการฉะนี้     ฯ 
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แปลไทยเป็นมคธ
 

 ๑.  ตทา   กิร   อุจฺฉูนํ   ยนฺเตน   ปีฬนกิจฺจํ   นตฺถิ   อคฺเค   วา    มูเล   วา   

ฉินฺทิตฺวา   อุกฺขิตฺตกาเล   ธมกรกโต   อุทกํ   วิย   สยเมว    รโส   นิกฺขมติ  ฯ   

ตสสฺ   ปน   เขตตฺโต   อจุฉฺยุฏฺโิย   คเหตวฺา    อาคมนกาเล   คนธฺมาทนปพพฺเต   

ปจฺเจกพุทฺโธ   สมาปตฺติโต   วุฏฺาย   กสฺส   นุ   โข   อชฺช   อนุคฺคหํ     

กริสฺสามีติ   อุปธาเรนฺโต   ตํ   อตฺตโน   าณชาเล   ปวิฏฺํ   ทิสฺวา   สงฺคหํ     

กาตุํ   สมตฺถภาวฺจสฺส     ตฺวา   ปตฺตจีวรมาทาย   อิทฺธิยา   อาคนฺตฺวา   ตสฺส   

ปุรโต     อฏฺาสิ  ฯ   โส   ตํ   ทิสฺวา ว   ปสนฺนจิตฺโต   อุตฺตรสาฏกํ   อุจฺจตเร      

ภูมิปฺปเทเส   อตฺถริตฺวา   ภนฺเต   อิธ   นิสีทถาติ   ปจฺเจกพุทฺธํ    นิสีทาเปตฺวา   

ปตฺตํ   อุปนาเมถาติ   อุจฺฉุยฏฺิยา   พนฺธนฏฺานํ   โมเจตฺวา   ปตฺตสฺส   อุปริ   

อกาสิ  ฯ   รโส   โอตริตฺวา   ปตฺตํ   ปูเรสิ  ฯ    ปจฺเจกพุทฺเธน   ตสฺมึ   รเส   ปีเต   

สาธกุ ํ  วต   เม   อยเฺยน   รโส   ปโีต   สเจ   เม   เชฏฺภาตโิก   มลู ํ  อาหราเปสสฺติ   

มูลํ   ทสฺสามิ   สเจ   ปตฺตึ   อาหราเปสฺสติ   ปตฺตึ   ทสฺสามีติ   จินฺเตตฺวา   ภนฺเต   

ปตฺตํ   อุปนาเมถาติ   ทุติยํปิ   อุจฺฉุยฏฺึ   โมเจตฺวา   รสํ   อทาสิ  ฯ  ภาตา   เม   

อุจฺฉุกฺเขตฺตโต   อฺํ   อุจฺฉุํ   อาหริตฺวา   ขาทิสฺสตีติ   เอตฺตกํปิ   กิรสฺส    

วฺจนจิตฺตํ  นาโหสิ ฯ  ปจฺเจกพุทฺโธ   ปน   ปมํ  อุจฺฉุรสสฺส   ปีตตฺตา    

ต ํ  อจุฉฺรุส ํ  อเฺห ิ  สทธฺ ึ  สวํภิชติกุาโม  หตุวฺา   คเหตวฺาว   นสิที ิ ฯ    

 

 ๒.  โส   ตสฺส   อาการํ   ตฺวา   ปฺจปฺปติฏฺิเตน   วนฺทิตฺวา   ภนฺเต   

โย   อยํ   มยา   ทินฺโน   อคฺครโส   อิมสฺส   นิสฺสนฺเทน   เทวมนุสฺเสสุ   สมฺปตฺตึ   

อนภุวติวฺา   ปรโิยสาเน   ตมุเฺหห ิ  ปตตฺธมมฺเมว   ปาปเุณยยฺนตฺ ิ  ปตถฺน ํ  เปส ิ ฯ   

ปจฺเจกพุทฺโธปิสฺส   เอวํ   โหตูติ   วตฺวา   อิจฺฉิตํ   ปตฺถิตํ   ตุยฺหนฺติอาทีหิ   ทฺวีหิ      

คาถาหิ   อนุโมทนํ   กตฺวา   ยถา   โส   ปสฺสติ   เอวํ   อธิฏฺหิตฺวา   อากาเสน   

คนฺธมาทนํ   คนฺตฺวา   ปฺจนฺนํ   ปจฺเจกพุทฺธสตานํ   รสํ   อทาสิ  ฯ   โส   ตํ   

ปาฏิหาริยํ   ทิสฺวา   ภาตุ    สนฺติกํ   คนฺตฺวา   กหํ   คโตสีติ   วุตฺเต   อุจฺฉุกฺเขตฺตํ   
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โอโลเกตุํ    คโตมฺหีติ   กึ   ตาทิเสน   อุจฺฉุกฺเขตฺตํ   คเตน   นนุ   นาม   เอกํ   วา      

เทฺว   วา   อุจฺฉุยฏฺิโย   อาทาย   อาคนฺตพฺพํ   ภเวยฺยาติ   ภาตรา   วุตฺโต     อาม   

ภาติก   เทฺว   เม   อุจฺฉุยฏฺิโย   คหิตา   เอกํ   ปน   ปจฺเจกพุทฺธํ    ทิสฺวา   มม   

อุจฺฉุยฏฺิโต   รสํ   ทตฺวา   `มูลํ   วา   ปตฺตึ   วา   ทสฺสามีติ   ตุมฺหากํปิ   เม   

อุจฺฉุยฏฺิโต   รโส   ทินฺโน   กินฺนุ   โข   ตสฺส   มูลํ   คณฺหิสฺสถ   อุทาหุ      

ปตฺตินฺติ   อาห  ฯ   กึ   ปน    ปจฺเจกพุทฺเธน   กตนฺติ  ฯ   มม   อุจฺฉุยฏฺิโต   รสํ   

ปิวิตฺวา   ตุมฺหากํ    อุจฺฉุยฏฺิโต   รสํ   อาทาย   อากาเสน   คนฺธมาทนํ   คนฺตฺวา   

ปฺจสตานํ   ปจฺเจกพุทฺธานํ   อทาสีติ  ฯ   โส   ตสฺมึ   กเถนฺเตเยว   นิรนฺตรํ      

ปีติยา   ผุฏฺสรีโร   หุตฺวา   เตน   เม   ปจฺเจกพุทฺเธน   ทิฏฺธมฺมสฺเสว   อธิคโม   

ภเวยฺยาติ   ปตฺถนํ   อกาสิ  ฯ   เอวํ   กนิฏฺเน   ติสฺโส   สมฺปตฺติโย   ปตฺถิตา   

เชฏฺเน   ปน   อรหตฺตํ   ปตฺถิตนฺติ  ฯ   
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สอบวันที่๒๔มกราคม๒๕๖๖
 

 ๑.  ภิกฺขู  คเณตฺวา  วคฺคํ  พนฺธิตฺวาติ   สเจ  เอเกกสฺส  ทียมาเน   

ทิวโส  นปฺปโหติ  ทส  ทส  ภิกฺขู  คเณตฺวา  ทส  ทส  จีวรปฏิวึเส  เอเกกํ    

วคฺคํ  พนฺธิตฺวา  เอกํ  ภณฺฑิกํ  กตฺวา  เอกํ  จีวรปฏิวึสํ  เปตุํ  อนุชานามีติ    

อตฺโถ  ฯ   เอวํ  ปิเตสุ  จีวรปฏิวึเสสุ  กุโส  ปาเตตพฺโพ   เตหิปิ  ภิกฺขูหิ  ปุน    

กุสปาตํ  กตฺวา  ภาเชตพฺพํ  ฯ สามเณรานํ  อุปฑฺฒปฏิวึสนฺติ  เอตฺถ   เย   สามเณรา  

อตฺติสฺสรา  ภิกฺขุสงฺฆสฺส  กตฺตพฺพกมฺมํ  น  กโรนฺติ  อุทฺเทสปริปุจฺฉาสุ  ยุตฺตา  

อาจริยุปชฺฌายานํเยว  วตฺตปฏิปตฺตึ  กโรนฺติ  น  อฺเสํ  กโรนฺติ  เอเตสํเยว  

อุปฑฺฒภาโค  ทาตพฺโพ  ฯ   เย  ปน  ปุเรภตฺตฺจ  ปจฺฉาภตฺตฺจ  ภิกฺขุสงฺฆสฺเสว  

กตฺตพฺพกิจฺจํ  กโรนฺติ   เตสํ  สมโก  ทาตพฺโพ  ฯ   อิทฺจ  ปิฏฺิสมเย  อุปฺปนฺเนน  

ภณฺฑาคาเร  ปิเตน  อกาลจีวเรเนว  กถิตํ  ฯ  กาลจีวรมฺปน  สมกเมว    

ทาตพฺพํ  ฯ  ตตฺรุปฺปาทํ  วสฺสาวาสิกํ  สมฺมฺุชนิพนฺธนาทึ  สงฺฆสฺส  ผาติกมฺมํ  

กตฺวา  คเหตพฺพํ  ฯ   เอตฺเหตฺถ  สพฺเพสํ  วตฺตํ  ภณฺฑาคาริกจีวเรปิ  ฯ  สเจ  

สามเณรา  อาคนฺตฺวา    ภนฺเต  มยํ  ยาคุํ  ปจาม  ภตฺตํ  ปจาม  ขชฺชกํ  ปจาม    

อปหริตํ  กโรม  ทนฺตกฏฺํ  อาหราม  รงฺคฉลฺลึ  กปฺปิยํ  กตฺวา  เทม  กิมฺปน    

อมฺเหหิ  น  กตนฺนามาติ  อุกฺกฏฺึ  กโรนฺติ   สมภาโค ว  ทาตพฺโพ  ฯ  เอตํ     

เย  จ  วิรชฺฌิตฺวา  กโรนฺติ  เยสฺจ  กรณภาโว  น  ปฺายติ   เต  สนฺธาย    

วุตฺตํ  ฯ   

 

 ๒. กุรุนฺทิยํ  ปน    สเจ  สามเณรา   กสฺมา  มยํ  ภนฺเต  สงฺฆกมฺมํ    

น  กโรม  กรสิสฺามาต ิ ยาจนตฺ ิ สมปฏวิโึส  ทาตพโฺพต ิ วตุตฺ ํ ฯ   อตุตฺรติกุาโมติ  

นทึ  วา  กนฺตารํ  วา  อุตฺตริตุกาโม  สตฺถํ  ลภิตฺวา  ทิสาปกฺกมิตุกาโมติ    

อตฺโถ  ฯ   สกํ  ภาคํ  ทาตุนฺติ  อิทํ   ภณฺฑาคารโต  จีวรานิ  นีหริตฺวา    

ปฺุเช  กเต  คณฺฑิยา  ปหตาย  ภิกฺขุสงฺเฆ  สนฺนิปติเต  สตฺถํ  ลภิตฺวา  คนฺตุกาโม  
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สตฺถโต  มา  ปริหายีติ  เอตมตฺถํ  สนฺธาย  วุตฺตํ  ฯ   ตสฺมา  อนีหเตสุ  วา  จีวเรสุ  

อปฺปหตาย  วา  คณฺฑิยา  อสนฺนิปติเต  วา  สงฺเฆ  ทาตุํ  น  วฏฺฏติ  ฯ   จีวเรสุ  

ปน  นีหเตสุ  คณฺฑึ  ปหริตฺวา  ภิกฺขุสงฺเฆ  สนฺนิปติเต  จีวรภาชเกน  อิมสฺส  

ภิกฺขุโน  โกฏฺาเสน  เอตฺตเกน  ภวิตพฺพนฺติ  ตกฺเกตฺวา  นยคฺคาเหน  จีวรํ    

ทาตพฺพํ  ตุลาย  ตุลิตมิว  หิ  สมสมํ  ทาตุํ  น  สกฺโกติ   ตสฺมา  อูนํ  วา  โหตุ  

อธิกํ  วา  เอวํ  ตกฺเกน  นเยน  ทินฺนํ  สุทินฺนเมว  เนว  อูนกํ  ปุน  ทาตพฺพํ    

นาติริตฺตํ  ปฏิคฺคณฺหิตพฺพนฺติ  ฯ   อติเรกภาเคนาติ  ทส  ภิกฺขู  โหนฺติ  สาฏกาปิ  

ทเสว  เตสุ  เอโก  ทฺวาทส  อคฺฆติ  เสสา  ทสคฺฆนกา  สพฺเพสุ  ทสคฺฆนกวเสน  

กุเส  ปาติเต  ยสฺส  ภิกฺขุโน  ทฺวาทสคฺฆนเก  กุโส  ปาติโต  โส    เอตฺตเกน  มม  

จีวรํ  ปโหตีติ  เตน  อติเรกภาเคน  คนฺตุกาโม  โหติ  ภิกฺขู    อติเรกํ  อาวุโส  

สงฺฆสฺส  สนฺตกนฺติ  วทนฺติ  ตํ  สุตฺวา  ภควา   สงฺฆิเก  จ  คณสนฺตเก  จ  อปฺปกํ  

นาม  นตฺถิ   สพฺพตฺถ  สํยโม  กาตพฺโพ  คณฺหนฺเตนาปิ  กุกฺกุจฺจายิตพฺพนฺติ    

ตํ  ทสฺเสตุํ    อนุชานามิ  ภิกฺขเว  อนุกฺเขเป  ทินฺเนติ  อาห  ฯ 
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 ๑.   ข้อว่า  ภิกฺขูคเณตฺวาวคฺคํพนฺธิตฺวา  มีความว่า ถ้าเมื่อแจก  ทีละ

รูปเวลาไม่พอ เราอนุญาตให้นับภิกษุพวกละสิบรูป มัดส่วนจีวรไว้เป็นหมวดๆ 

หมวดละสิบทำเป็นมัดเดียวกัน  วางส่วนจีวรไว้เป็นหนึ่งกองฯ  เมื่อจัดวางส่วน

จีวรไว้เป็นอย่างนี้แล้วพึงให้จับสลาก แม้ภิกษุเหล่านั้น ก็พึงจัดทำสลากแล้ว

แจกกันอีก ฯ วินิจฉัยในข้อว่า  สามเณรานํ  อุปฑฺฒปฏิวึสํ นี้ พึงทราบดังนี้ 

สามเณรเหล่าใด เป็นอิสระในตน ไม่ทำการงานท่ีควรทำของภิกษุสงฆ์ ขวนขวาย

ในการศึกษาเล่าเรียน ทำวัตรปฏิบัติ แก่พระอาจารย์และพระอุปัชฌาย์เท่านั้น 

ไม่ทำแก่ภิกษุเหล่าอื่น เฉพาะสามเณรเหล่านั้น พึงให้กึ่งส่วน ฯ ส่วนสามเณร

เหล่าใด ทำกิจที่ควรทำของภิกษุสงฆ์นั่นแล ทั้งในเวลาก่อนฉันและในเวลา

หลังฉัน พึงให้ส่วนแบ่งเท่ากัน แก่สามเณรเหล่านั้น ฯ แต่คำนี้กล่าวเฉพาะกับ

จีวรที่เกิดขึ้นนอกเขตอานิสงส์กฐิน ที่เกิดขึ้นหลังสมัย ซึ่งได้เก็บไว้ในเรือน

คลัง ฯ ส่วนจีวรที่เกิดขึ้นในเขตอานิสงส์กฐิน ต้องให้เท่าๆ กันทีเดียว ฯ   

ผ้าจำนำพรรษา ซึ่งเกิดในที่นั้น พึงทำผาติกรรมแก่สงฆ์มีผูกไม้กวาดเป็นต้น

แล้วถือเอา ฯ จริงอยู่ ในการถือเอาผ้าจำนำพรรษานี้ การทำผาติกรรมมีผูกไม้

กวาดเป็นต้นนี้ เป็นวัตรของภิกษุสามเณรทั้งปวง แม้ในจีวรที่เก็บไว้ในเรือน

คลัง ฯ  ถ้าสามเณรทั้งหลาย มากระทำการร้องขึ้นว่า ข้าแต่ท่านผู้เจริญ พวกผม

ต้มข้าวต้ม หุงข้าวสวย ปิ้งของควรเคี้ยว ถางหญ้า หาไม้สีฟันมา ทำสะเก็ดน้ำ

ย้อมให้เหมาะแล้วถวาย ก็อะไรบ้างเล่าที่ชื่อว่าพวกผมไม่ได้ทำ พึงให้ส่วนแบ่ง

เท่ากันแก่สามเณรเหล่าน้ันเทียว ฯ ข้อท่ีว่าพึงให้ส่วนแบ่งเท่ากันเม่ือพวกสามเณร

ทำการร้องขึ้นนี้ พระผู้มีพระภาคตรัสหมายเอาสามเณรพวกที่ทำงานผิดพลาด

บกพร่องและสามเณรพวกที่ภาพการทำงานไม่ปรากฏชัด ฯ 
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 ๒. แต่ในอรรถกถากุรุนทีแก้ว่า ถ้าสามเณรทั้งหลายอ้อนวอนว่า ข้าแต่

ท่านผู้เจริญ เพราะเหตุอะไรเล่า พวกผมจะไม่ทำงานของสงฆ์ พวกผมจักทำ  

พึงให้ส่วนแบ่งเท่ากัน ฯ บทว่า  อุตฺตริตุกาโม  มีความว่า ผู้ประสงค์จะข้าม

แม่น้ำหรือทางกันดาร คือ ผู้ได้พวกแล้วประสงค์จะหลีกไปสู่ทิศ ฯ ข้อความว่า    

สกํ ภาคํ ทาตํ ุ  นี้  พระผู้มีพระภาคตรัสหมายเอาเนื้อความนี้ว่า  เมื่อขนจีวร

ออกจากเรือนคลังจัดกองไว้แล้ว ตีระฆังแล้ว ภิกษุสงฆ์ประชุมกันแล้ว   

ภิกษุผู้ได้พวกแล้วประสงค์จะไป อย่าต้องพลัดพรากจากพวกเลย ฯ เพราะฉะน้ัน 

เมื่อจีวรยังมิได้ขนออกก็ดี ระฆังยังมิได้ตีก็ดี สงฆ์ยังมิได้ประชุมกันก็ดี   

ไม่ควรให้ ฯ แต่เมื่อจีวรขนออกแล้ว ตีระฆังแล้ว ภิกษุสงฆ์ประชุมกันแล้ว 

ภิกษุผู้เป็นเจ้าหน้าที่แจกจีวร พึงคะเนดูว่า ส่วนของภิกษุนี้พึงมีเท่านี้ แล้วให้

จีวรตามที่คะเน เพราะไม่อาจให้เท่าๆ กันเหมือนชั่งด้วยตราชั่งได้ ฉะนั้น   

จะหย่อนไปหรือเกินไปก็ตามที จีวรที่ให้แล้ว โดยวิธีคะเนเอาอย่างนี้ เป็นอัน

ให้ด้วยดีแล้วแล  หย่อนไปก็ไม่ต้องแถมให้อีก เกินไป  ก็ไม่ต้องเอาคืน ฯ ข้อว่า 

อติเรกภาเคน มีความว่า ภิกษุมีสิบรูป แม้ผ้าก็มีสิบผืนเหมือนกัน ในผ้าเหล่านั้น 

ผืนหนึ่งตีราคาสิบสองกหาปณะ ผืนที่เหลือตีราคาผืนละสิบกหาปณะ เมื่อได้

จับสลากในผ้าทั้งหมดตามที่ตีราคาผืนละสิบกหาปณะแล้วภิกษุรูปที่จับได้

สลากในผ้ามีราคาสิบสองกหาปณะกล่าวว่า จีวรของเราย่อมพอเหมาะด้วยผ้า

ประมาณนี้ ดังนี้แล้ว ประสงค์จะไปกับผ้าส่วนเกินนั้น ภิกษุทั้งหลายจึงกล่าวว่า 

ผู้มีอายุ ส่วนที่เกิน ต้องเป็นของสงฆ์   พระผู้มีพระภาคครั้นทรงสดับเรื่องนั้น 

จึงตรัสว่า  ภิกษุทั้งหลาย   เมื่อเธอให้สิ่งของสำหรับทดแทนแล้ว เราอนุญาต 

ดังนี้ เพื่อแสดงเนื้อความนั้นว่า ชื่อว่าเล็กน้อยย่อมไม่มีในสิ่งที่เป็นของสงฆ์

และของคณะ ภิกษุพึงทำความสังวรระวังในสิ่งของทั้งหมดที่เป็นของสงฆ์และ

ของคณะ  แม้ภิกษุผู้จะถือเอาก็พึงรังเกียจสงสัย ฯ 

พระธรรมวัชรบัณฑิต สมฺมาปฺโ     วัดปากน้ำ      แปล 

สนามหลวงแผนกบาลี             ตรวจแก้. 
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สอบวันที่๒๓มกราคม๒๕๖๖


 ๑.  เพราะฉะนั้น  ภิกษุต้องอาบัติใด ๆ  พึงปฏิบัติตามธรรมในอาบัติ 

นั้น ๆ ทีเดียว ฯ  เพราะว่า ภิกษุเมื่อปฏิบัติอย่างนั้น  แม้มรรคผล  ก็ย่อมอาจ

บรรลุได้แท้ ฯ  จริงอย่างนั้น  พระศาสดา เมื่อเสด็จเที่ยวจาริกไปในแคว้นโกศล  

ทอดพระเนตรเห็นต้นไม้มีโพรงต้นใหญ่ในระหว่างทาง ถูกเพลิงไหม้แล้ว    

มีพระประสงค์จะทรงแสดงธรรมเปรียบด้วยกองเพลิง   ประทับนั่งที่โคนไม้

ต้นหนึ่งแล้ว  ทรงแสดงอัคคิกขันโธปมสูตร ในสัตตกนิบาตอังคุตตรนิกาย  

โดยนัยเป็นต้นว่า  ภิกษุทั้งหลาย  เธอทั้งหลายเห็นกองเพลิงใหญ่โน้น  

หรือไม่  ฯ 

 นัยอันมาในอรรถกถาจูฬัจฉราสังฆาตสูตร  ในเอกนิบาตอังคุตตรนิกาย

ว่า  นามกายของภิกษุ ๖๐ รูป  กลัดกลุ้มแล้ว  เพราะสดับเทศนานั้น  เมื่อนาม

กาย กลัดกลุ้มแล้ว  กรชกาย  ก็เร่าร้อน  เมื่อกรชกายนั้น เร่าร้อนแล้ว  โลหิตอุ่น

รวมกันเข้าแล้ว  ก็พลุ่งออกมาจากปาก ฯ  ได้ทราบว่า  ภิกษุเหล่านั้นต้องอาบัติ

ปาราชิก ฯ  ภิกษุ  ๖๐  รูป คิดว่า  การประพฤติพรหมจรรย์ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์

จนตลอดชีวิต ในพระพุทธศาสนา  ทำได้ยาก  ดังนี้แล้ว  พากันสึก ฯ  ได้ทราบ

ว่า  ภิกษุเหล่านั้น  ประพฤติย่ำยีสิกขาบทเล็กน้อย ฯ  ภิกษุ  ๖๐  รูป  ส่งญาณมุ่ง

ตรงเทศนาของพระศาสดา  บรรลุพระอรหัตพร้อมด้วยปฏิสัมภิทาทั้งหลาย ฯ  

ได้ทราบว่า  ภิกษุเหล่านั้น  ได้เป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์ ฯ  เทศนากัณฑ์นี้ มีผลแก่ภิกษุ

แม้ ๓ พวกนี้  ด้วยประการฉะนี้  ฯ  ถามว่า  เทศนากัณฑ์นี้มีผลแก่ภิกษุผู้บรรลุ

พระอรหัต  ยกไว้ก่อน สำหรับภิกษุนอกนี้ จะมีผลได้อย่างไร  ฯ  ตอบว่า    

ก็ผิว่า  ภิกษุเหล่านั้นไม่พึงสดับเทศนากัณฑ์นี้ไซร้  ก็จะพึงเป็นผู้ประมาทไม่

อาจจะละฐานะได้  เพราะเหตุฉะนี้นั้น   บาปนั้น  เมื่อเจริญแก่ภิกษุเหล่านั้น  จะ

พึงให้จมลงในอบายเท่านั้น แต่ภิกษุเหล่านั้นสดับเทศนากัณฑ์นี้แล้ว  เกิดความ

สังเวช  ละฐานะได้  ต้ังอยู่ในภูมิของสามเณร บำเพ็ญศีลสิบ  ประกอบขวนขวาย 
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ในโยนิโสมนสิการ  บางพวกได้เป็นโสดาบัน บางพวกได้เป็นสกทาคามี    

บางพวกได้เป็นอนาคามี บางพวกบังเกิดในหมู่เทพดา เทศนากัณฑ์นี้ได้มีผลแม้

แก่พวกภิกษุผู้ต้องอาบัติปาราชิก ด้วยประการฉะนี้ ฯ  แม้พวกภิกษุนอกนี้       

ถ้าไม่พึงสดับเทศนากัณฑ์น้ีไซร้  เม่ือกาลล่วงไป ๆ  ก็จะพึงต้องอาบัติสังฆาทิเสส

บ้าง  ปาราชิกบ้าง  แต่ภิกษุเหล่าน้ีสดับเทศนากัณฑ์น้ีแล้ว คิดว่า แหม  พระพุทธ-

ศาสนา ช่างมีความขัดเกลาจริง  พวกเราไม่อาจบำเพ็ญข้อปฏิบัติให้บริบูรณ์

ตลอดชีวิตได้  พวกเราจักสึกไปบำเพ็ญอุปาสกธรรมแล้ว เปลื้องตนเสียจาก

ทุกข์ ดังนี้แล้ว สึกไป ตั้งอยู่ในไตรสรณะและเบญจศีล  บำเพ็ญอุปาสกธรรม  

บางพวกเป็นโสดาบัน  บางพวกเป็นสกทาคามี บางพวกเป็นอนาคามี  บางพวก

บังเกิดในหมู่เทพ  เทศนากัณฑ์นี้มีผลแม้แก่ภิกษุเหล่านั้น ด้วยประการฉะนี้  ฯ 

 

 ๒.  อีกอย่างหนึ่ง จตุปาริสุทธิศีล  ชื่อว่าอนาคาริยวินัย  ฯ  อนาคาริย-

วินัยนั้น อันภิกษุผู้กำลังศึกษาอยู่โดยประการที่เธอตั้งอยู่ในจตุปาริสุทธิศีลนั้น

แล้วบรรลุพระอรหัต  ได้ชื่อว่าศึกษาดีแล้ว  พึงทราบว่า เป็นมงคล  เพราะเป็น

เหตุบรรลุสุขอันเป็นโลกิยะและโลกุตตระ ฯ ในจตุปาริสุทธิศีลนั้น  ปาฏิโมกข-

สังวรศีล  เมื่อภิกษุไม่ต้องอาบัติอะไร ๆ  ชื่อว่า ย่อมบริสุทธิ์  ปาฏิโมกขสังวร

ศีลนั้น  ชื่อว่า เป็นอันภิกษุผู้ไม่ต้องอาบัตินั้นศึกษาดีแล้ว  ฯ  ปาฏิโมกขสังวร

ศีลนั้น ย่อมนำมา แม้ซี่งสุขอันเป็นโลกุตตระ ดุจศีลของพระปธานิยเถระ ฯ  

 ฟังมาว่า  งูมีพิษร้าย  กัดพระเถระ  ผู้กำลังสดับอริยวังสปฏิปทาอยู่    

ในเรือนเป็นที่ทำความเพียรใกล้ต้นกรรณิการ์ในขันฑเปลวิหาร  ฯ   พระเถระ 

แม้ทราบแล้ว  ก็ยังมีจิตเลื่อมใส  นั่งฟังธรรมอยู่นั่นแล  ฯ  กำลังพิษได้กล้าแข็ง

ขึ้นแล้ว  ฯ  ท่านได้พิจารณาถึงศีล  ตั้งต้นแต่มณฑลที่อุปสมบทมา  ทำให้เกิด

ปีติขึ้นว่า เรามีศีลบริสุทธิ์ ฯ พิษได้กลับหายเข้าไปสู่ปฐพีพร้อมด้วย   

จิตตุปบาท  ฯ   พระเถระได้เอกัคคตาจิต  เจริญวิปัสสนาแล้ว  บรรลุพระอรหัต

ในที่นั้นนั่นเอง  ฯ 

 

ให้เวลา ๔ ชั่วโมง กับ ๑๔ นาที. 
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 ๑.  ตสฺมา   ยํ   ยํ   อาปตฺตึ   อาปชฺชติ   ตตฺถ   ตตฺถ   ยถาธมฺมํ             

ปฏปิชชฺติพพฺเมว  ฯ   เอว ํ  ปฏปิชชฺนโฺต   ห ิ  มคคฺผลมปฺ ิ  ปตตฺุ ํ  สกโฺกตเิยว  ฯ   

ตถา   หิ   สตฺถา   โกสลรฏฺเ   จาริกํ   จรมาโน   อนฺตรามคฺเค   มหนฺตํ       

สสุริรกุขฺ ํ  อคคฺนิา   ทฑฒฺ ํ  ทสิวฺา   อคคฺกิขฺนเฺธน    อปุเมตวฺา   ธมมฺ ํ  เทเสตกุาโม   

อฺตรสฺมึ   รุกฺขมูเล   นิสีทิตฺวา    ปสฺสถ   โน   ตุมฺเห   ภิกฺขเว   อมุํ   มหนฺตํ   

อคฺคิกฺขนฺธนฺติอาทินา   นเยน   สตฺตกนิปาตงฺคุตฺตเร   อคฺคิกฺขนฺโธปมสุตฺตํ      

เทเสสิ  ฯ 

 ตํ   สุตฺวา   สฏฺิยา   ภิกฺขูนํ   นามกาโย   สนฺตตฺโต  นามกาเย   สนฺตตฺเต   

กรชกาโย   สนฺตตฺโต   ตสฺมึ   สนฺตตฺเต   นิธานคตํ   อุณฺหํ   โลหิตํ   มุขโต   

อุคฺคฺฉิ  ฯ   เต   กิร   ปาราชิกมาปนฺนา  ฯ   สฏฺี    ภิกฺขู   ทุกฺกรํ   พุทฺธสาสเน   

ยาวชีวํ   ปริปุณฺณํ   ปริสุทฺธํ   พฺรหฺมจริยํ  จริตุนฺติ   วิพฺภมึสุ  ฯ   เต   กิร   

ขทุทฺานขุทุทฺกสกิขฺาปทาน ิ  มททฺนตฺา   วจิรสึ ุ ฯ   สฏฺ ี  ภกิขฺ ู  สตถฺเุทสนาภมิขุ ํ  

าณํ   เปเสตฺวา   สห   ปฏิสมฺภิทาหิ   อรหตฺตํ   ปตฺตา  ฯ   เต   กิร     

ปรสิทุธฺสลีา   อเหสุ ํ ฯ   อจิเฺจสา   เทสนา   อเิมส ํ  ตณิณฺนนฺมปฺ ิ  สผลา   ชาตา  ฯ  

อรหตฺตปฺปตฺตานํ   ตาว   สผลา   โหตุ   อิตเรสํ   กถํ   สผลาติ  ฯ   เต   หิ    ยทิ   

อิมํ   เทสนํ   น   สุเณยฺยุํ   ปมตฺตา   หุตฺวา   านํ   ชหิตุํ   น   สกฺกุเณยฺยุนฺติ   

ตโต   เนสํ   ตํ   ปาป   วฑฺฒมานํ   อปาเยเสฺวว   สํสีทาเปยฺย   อิมนฺตุ   เทสนํ   

สุตฺวา   ชาตสํเวคา   านํ   ชหิตฺวา  สามเณรภูมิยํ   ิตา   ทสสีลํ   ปูเรตฺวา   

โยนิโสมนสิกาเร   ยุตฺตปฺปยุตฺตา   เกจิ   โสตาปนฺนา   เกจิ   สกทาคามิโน   เกจิ   

อนาคามิโน   อเหสุํ  เกจิ   เทเวสุ   นิพฺพตฺตา   เอวํ   ปาราชิกาปนฺนานมฺปิ   

สผลา   อโหสิ  ฯ    อิตเรปิ   ยทิ   อิมํ   น   สุเณยฺยุํ   คจฺฉนฺเต   คจฺฉนฺเต   กาเล      

สงฺฆาทิเสสํปิ   ปาราชิกํปิ   อาปชฺเชยฺยุํ   อิมนฺตุ   สุตฺวา   อโห   สลฺเลขิตํ     

พุทฺธสาสนํ   น   สกฺกา   อมฺเหหิ   ยาวชีวํ   อิมํ   ปฏิปตฺตึ   ปูเรตุํ   วิพฺภมิตฺวา     

อปุาสกธมมฺ ํ  ปเูรตวฺา   ทกุขฺโต   มจุจฺสิสฺามาต ิ วพิภฺมติวฺา   สรณตตฺยปจฺสเีลส ุ  

ปติฏฺาย   อุปาสกธมฺมํ   ปูเรตฺวา   เกจิ   โสตาปนฺนา   เกจิ   สกทาคามิโน   เกจิ   
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อนาคามิโน   เกจิ  เทเวสุ   นิพฺพตฺตา   เอวนฺเตสมฺปิ   สผลา   วาติ     

เอกนิปาตงฺคุตฺตเร   จูฬจฺฉราสงฺฆาตสุตฺตวณฺณนานโย  ฯ 

 

 ๒.  จตุปฺปาริสุทฺธิสีลํ   วา   อนาคาริยวินโย  ฯ   โส   ยถา    ตตฺถ     

ปติฏฺาย   อรหตฺตํ   ปาปุณาติ   เอวํ   สิกฺขนฺเตน   สุสิกฺขิโต    โลกิยโลกุตฺตร-

สุขาธิคมเหตุโต   มงฺคลนฺติ   เวทิตพฺโพ  ฯ   ตตฺถ   ปาฏิโมกฺขสํวรสีลํ   กฺจิ   

อาปตฺตึ   อนาปชฺชนฺตสฺส   วิสุชฺฌติ   เตเนตํ    สุสิกฺขิตํ   นาม   โหติ  ฯ   ตํ   

โลกุตฺตรสุขมฺปิ   อาวหติ   ปธานิยตฺเถรสฺส   สีลํ   วิย  ฯ 

 ขณฺฑเปลวิหาเร  กิร   กณิการปฺปธานฆเร   อริยวํสํ   สุณนฺตํ   เถรํ   

โฆรวิสสปฺโป   ฑํสิ  ฯ   เถโร   ชานิตฺวาปิ   ปสนฺนจิตฺโต    นิสินฺโน   ธมฺมํเยว   

สุณาติ  ฯ   วิสเวโค   ถทฺโธ   อโหสิ  ฯ  โส   อุปสมฺปทมณฺฑลํ   อาทึ   กตฺวา     

สีลํ   ปจฺจเวกฺขิตฺวา   ปริสุทฺธสีโลมฺหีติ    ปีตึ   อุปฺปาเทสิ  ฯ   สห   จิตฺตุปฺปาทา   

วิสํ  วินิวตฺติตฺวา   ปวึ   ปาวิสิ ฯ  เถโร  ตตฺเถว  จิตฺเตกคฺคตํ   ลภิตฺวา     

วิปสฺสนํ   วฑฺเฒตฺวา   อรหตฺตํ   ปาปุณิ  ฯ   
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สอบวันที่๒๔มกราคม๒๕๖๖
 

 ๑. สาราณียธมฺมปูรโก  โส  ภิกฺขุ  อคฺคปิณฺฑํ  สพฺรหฺมจารีนํ  ทตฺวา ว    

ภฺุชติ  ฯ   เตน  วุตฺตํ  อคฺคการิกํ  อทาสีติ  ฯ   อคฺคการิกนฺติ  อคฺคกิริยํ    

ปมลทฺธปิณฺฑปาตํ  อคฺคคฺคํ  วา  ปณีตปฺปณีตํ  ปิณฺฑปาตนฺติ  อตฺโถ  ฯ     

ยา  ปน  ตสฺส  ทานสงฺขาตา  อคฺคกิริยา   สา  น  สกฺกา  ทาตุํ  ฯ   ปิณฺฑปาตมฺปิ  

หิ  โส  เถราสนโต  ปฏฺาย  อทาสิ  ฯ   เต  ภิกฺขูติ  เต  เถราสนโต  ปฏฺาย    

ปริภุตฺตปิณฺฑปาตา   ภิกฺขู  ฯ   เต  กิร  สพฺเพปิ  กาลมกํสุ  ฯ  เสสเมตฺถ    

อุตฺตานเมว  ฯ   อสทฺเธสุ  ปน  มิจฺฉาทิฏฺิกกุเลสุ  สกฺกจฺจํ  ปณีตโภชนํ  ลภิตฺวา  

อนุปปริกฺขิตฺวา  เนว  อตฺตนา  ปริภฺุชิตพฺพํ  น  ปเรสํ  ทาตพฺพํ  ฯ   ยํปิ    

อาภิโทสิกํ  ภตฺตํ  วา  ขชฺชกํ  วา  ตโต  ลภติ   ตมฺปิ  น  ปริภฺุชิตพฺพํ  ฯ   

อปิหิตวตฺถุมฺปิ  หิ  สปฺปวิจฺฉิกาทีหิ  อธิสยิตํ  ฉฑฺฑนียธมฺมํ  ตานิ  กุลานิ    

เทนฺติ  ฯ   คนฺธหลิทฺทาทิมกฺขิโตปิ  ตโต   ปิณฺฑปาโต  น  คเหตพฺโพ  ฯ   สรีเร  

โรคฏฺานานิ  ปฺุฉิตฺวา  ปิตภตฺตมฺปิ  หิ  ตานิ  ทาตพฺพํ  มฺนฺตีติ  ฯ    

วีมํสนวตฺถุสฺมึ  ฯ   วีมํสมาโน  เทฺว  วีมํสติ    สกฺโกติ  นุโข  อิทํ  มาเรตุํ  โนติ    

วิสํ  วา  วีมํสติ    มเรยฺย  นุโข  อยํ  อิมํ  วิสํ  ขาทิตฺวา  โนติ  ปุคฺคลํ  วา  ฯ     

อุภยถาปิ  วีมํสาธิปฺปาเยน   ทินฺเน  มรตุ  วา  มา  วา  ถุลฺลจฺจยํ  ฯ   อิมํ  วิสํ  เอตํ  

มาเรตูติ  วา    อิมํ  วิสํ  ขาทิตฺวา  อยํ  มรตูติ  วา  เอวํ  ทินฺเน  ปน   สเจ  มรติ    

ปาราชิกํ   โน  เจ  ถุลฺลจฺจยํ  ฯ   

 

 ๒.  ชารคพภฺนิวีตถฺสุมฺ ึฯ  ปวฏฺุปตกิาต ิ ปวาสงคฺตปตกิา  ฯ  คพภฺปาตนนตฺ ิ 

เยน  ปริภุตฺเตน  คพฺโภ  ปตติ  ตาทิสํ  เภสชฺชํ  ฯ  ทฺวิปชาปติกวตฺถูนิ    

อุตฺตานตฺถาเนว  ฯ  คพฺภมนฺทนวตฺถุสฺมึ  ฯ  มทฺทิตฺวา  ปาเตหีติ  วุตฺเต  อฺเน  

มทฺทาเปตฺวา  ปาเตติ  วิสงฺเกตํ  ฯ   มทฺทาเปตฺวา  ปาตาเปหีติ  วุตฺเตปิ  สยํ  

มทฺทิตฺวา  ปาเตติ  วิสงฺเกตเมว  ฯ  มนุสฺสวิคฺคเห  ปริยาโย  นาม  นตฺถิ  ตสฺมา  
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คพฺโภ  นาม  มทฺทิโต  ปตตีติ  วุตฺเต  สา  สยํ  วา  มทฺทตุ  อฺเน  วา  มทฺทาเปตฺวา  

ปาเตตุ  วิสงฺเกโต  นตฺถิ  ปาราชิกเมว  ฯ  ตาปนวตฺถุสฺมิมฺปิ  เอเสว  นโย  ฯ     

วฺฌิตฺถีวตฺถุสฺมึ  วฺฌิตฺถี  นาม  ยา  คพฺภํ  น  คณฺหาติ  ฯ   คพฺภอคณฺหนกอิตฺถี  

นาม  นตฺถิ   ยสฺสา  ปน  คหิโตปิ  คพฺโภ  น  สณฺาติ  ตํ  สนฺธาเยตํ  วุตฺตํ  ฯ   

อุตุสมเย  กิร  สพฺพิตฺถิโย  คพฺภํ  คณฺหนฺติ   ยา  ปนายํ  วฺฌาติ  วุจฺจติ   ตสฺสา  

กุจฺฉิยํ  นิพฺพตฺตสตฺตานํ  อกุสลวิปาโก  สมฺปาปุณาติ  ฯ   เต  ปริตฺตกุสลวิปาเกน  

คหิตปฏิสนฺธิกา  อกุสลวิปาเกน  อภิภูตา  วินสฺสนฺติ  ฯ  อภินวปฏิสนฺธิยํเยว    

หิ  กมฺมานุภาเวน  ทฺวีหากาเรหิ  คพฺโภ  น   สณฺาติ  วาเตน  วา  ปาณเกหิ    

วา  ฯ  วาโต  โสเสตฺวา  อนฺตรธาเปติ  ฯ   ปาณกา  ขาทิตฺวา  ฯ   ตสฺส  ปน    

วาตสฺส  ปาณกานํ  วา  ปฏิฆาตาย  เภสชฺเช  กเต  คพฺโภ  สณฺเหยฺย  ฯ  โส  

ภิกฺขุ  ตํ  อกตฺวา  อฺํ  ขรํ  เภสชฺชํ  อทาสิ  ฯ   เตน  สา  กาลมกาสิ  ฯ   ภควา  

เภสชฺชสฺส  กตตฺตา  ทุกฺกฏํ  ปฺาเปสิ  ฯ  

 

 

ให้เวลา  ๔  ชั่วโมง  กับ  ๑๕  นาที. 
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 ๑.  ภิกษุผู้บำเพ็ญสาราณียธรรมนั้น ถวายบิณฑบาตส่วนเลิศแก่เพื่อน

พรหมจารีทั้งหลายเสียก่อนแล้วจึงฉัน ฯ เพราะเหตุนั้น ท่านพระอุบาลีเถระจึง

กล่าวไว้ว่า ได้ถวายบิณฑบาตนั้น ทำให้เป็นส่วนเลิศ ฯ  บทว่า อคฺคการิกํ

ได้แก่ บิณฑบาตที่ตนได้มาครั้งแรก ซึ่งทำให้เป็นส่วนเลิศ, อีกอย่างหนึ่ง   

อธิบายว่า บิณฑบาตที่ยอดเยี่ยม คือ ที่ประณีต ๆ ฯ ก็ การที่ทำให้เป็นส่วนเลิศ 

กล่าวคือการให้ของภิกษุนั้น ใคร ๆ ไม่อาจถวายได้ ฯ จริงอยู่ ถึงบิณฑบาต   

เธอก็ได้ถวายเริ่มตั้งแต่อาสนะพระเถระลงไป ฯ สองบทว่า เตภิกฺขู ได้แก่ ภิกษุ

เหล่านั้น คือ ผู้ฉันบิณฑบาต เริ่มตั้งแต่อาสนะพระเถระลงไป ฯ ได้ยินว่าภิกษุ

เหล่านั้น ได้มรณภาพแม้ทั้งหมดทุกรูป ฯ คำที่เหลือในเรื่องนี้ ชัดเจนทั้งนั้น ฯ 

อันภิกษุได้บิณฑบาตท่ีประณีตโดยเคารพในตระกูลพวกมิจฉาทิฏฐิผู้ไม่มีศรัทธา 

ยังมิได้พิจารณา ทั้งตนเองก็ไม่ควรฉันเลย  ทั้งไม่ควรถวายแก่ภิกษุเหล่าอื่น  

ด้วย ฯ ภิกษุได้ภัตตาหารหรือของควรขบฉัน แม้สิ่งใดที่เป็นของค้างคืนมาจาก

ตระกูลมิจฉาทิฏฐินั้น, ภัตตาหารเป็นต้นแม้นั้น ไม่ควรฉัน ฯ เพราะว่าตระกูล

เหล่านั้น ย่อมถวายแม้วัตถุที่เขาไม่ได้เอาอะไรปิดไว้ ซึ่งมีงูและแมลงป่อง

เป็นต้น นอนทับอยู่ เป็นของที่จะต้องทิ้งไปเป็นธรรมดา ฯ ภิกษุไม่ควรรับ

บิณฑบาตแม้ที่เปื้อนด้วยวัตถุมีของหอมและขมิ้นเป็นต้น จากตระกูลมิจฉา

ทิฏฐินั้น ฯ จริงอยู่  ตระกูลมิจฉาทิฏฐิเหล่านั้น ย่อมสำคัญซึ่งภัตตาหารที่ตนเอา

เช็ดถูที่ที่มีโรคในร่างกาย แล้วเก็บไว้ว่าเป็นของควรถวาย แล ฯ ในเรื่องทดลอง

(ยาพิษ) มีวินิจฉัยดังนี้ ฯ ภิกษุเมื่อจะทดลอง จึงทดลองทั้งสองอย่าง คือทดลอง

ยาพิษด้วยคิดว่า ยาขนานนี้จะสามารถฆ่าบุคคลคนนี้ตายหรือไม่หนอ หรือ

ทดลองบุคคลด้วยคิดว่า บุคคลคนนี้เคี้ยวยาพิษขนานนี้แล้ว จะพึงตายหรือไม่
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หนอ ฯ เมื่อภิกษุให้ยาพิษด้วยประสงค์จะทดลองแม้ทั้งสองอย่าง เขาจะตาย

หรือไม่ก็ตาม เป็นถุลลัจจัย ฯ แต่เมื่อภิกษุให้ยาพิษด้วยคิดอย่างนี้ว่า ยาพิษ

ขนานนี้ จงฆ่าบุคคลนี้ให้ตาย หรือว่า บุคคลคนนี้เคี้ยวยาพิษขนานนี้แล้วจงตาย 

ดังนี้ ถ้าบุคคลนั้นตาย เป็นปาราชิก ถ้าไม่ตาย เป็นถุลลัจจัย ฯ 

 

 ๒. ในเรื่องหญิงมีครรภ์กับชู้ มีวินิจฉัยดังนี้ ฯ บทว่า ปวุฏฺปติกา  

แปลว่า หญิงผู้อย่าร้างสามีไปนานแล้ว ฯ บทว่า  คพฺภปาตนํ  ได้แก่  เภสัช 

เช่นกับขนานที่หญิงบริโภคแล้ว เป็นเหตุให้ครรภ์แท้งไป ฯ  เรื่องหญิงร่วมสามี

สองคน มีเนื้อความชัดเจนแล้วแล ฯ ในเรื่องการทำแท้ง   มีวินิจฉัยดังนี้ ฯ   

หญิงมีครรภ์นั้น เมื่อภิกษุบอกว่า จงรีดให้แท้งไปเองเถิด วานให้ผู้อื่นรีดทำให้

แท้งไป นับเป็นผิดความมุ่งหมาย ฯ แม้เมื่อภิกษุบอกว่า จงวานผู้อื่นรีด ทำให้

แท้งไปเถิด แต่นางรีดทำให้แท้งไปเสียเอง เป็นผิดความมุ่งหมายเหมือนกัน ฯ 

ชื่อว่า ปริยายในมนุสสวิคคหะ ย่อมไม่มี เพราะเหตุนั้น เมื่อภิกษุพูดว่า  

ขึ้นชื่อว่าครรภ์ ถูกรีดแล้วจะแท้งไปเอง หญิงมีครรภ์นั้นจงรีดเอง หรือจงวาน

ให้ผู้อื่นรีดให้แท้งไปก็ตาม ไม่ผิดความมุ่งหมาย เป็นปาราชิกทีเดียว ฯ   

แม้ในเรื่องนาบครรภ์ให้ร้อน ก็นัยนี้เหมือนกัน ฯ ในเรื่องหญิงหมัน มีวินิจฉัย

ดังนี้ หญิงผู้ไม่ตั้งครรภ์ ชื่อว่า หญิงหมัน ฯ ธรรมดา หญิงไม่ตั้งครรภ์ ย่อมไม่มี 

แต่ว่า ครรภ์แม้ที่หญิงคนใดตั้งขึ้นแล้ว ไม่ดำรงอยู่ ข้อนี้ ท่านกล่าวหมายถึง

หญิงนั้น ฯ ได้ยินว่า ในคราวมีระดู หญิงทุกจำพวก ย่อมตั้งครรภ์ แต่อกุศล

วิบากมาประจวบเข้าแก่พวกสัตว์ผู้เกิดในครรภ์ของหญิงที่เรียกกันว่าเป็นหมัน

นี้ ฯ สัตว์เหล่านั้น ถือปฏิสนธิมาด้วยกุศลวิบากเพียงเล็กน้อย ถูกอกุศลวิบาก

ครอบงำ จึงพินาศไป ฯ จริงอยู่ ในขณะปฏิสนธิใหม่ๆ นั่นเอง ครรภ์ตั้งอยู่ไม่ได้

ด้วยอาการสองอย่าง คือ ด้วยลมหรือสัตว์เล็ก ๆ เพราะอานุภาพแห่งกรรม ฯ   

ลมพัดให้แห้งแล้วทำให้อันตรธานไป ฯ สัตว์เล็ก ๆ ทั้งหลายกัดกินแล้วทำให้
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อันตรธานไป ฯ แต่เมื่อแพทย์ประกอบเภสัชเพื่อกำจัดลมหรือสัตว์เล็กนั้นแล้ว 

ครรภ์พึงตั้งอยู่ได้ ฯ ภิกษุนั้น ไม่ได้ปรุงเภสัชขนานนั้น ได้ให้เภสัชที่ร้ายแรง

ขนานอื่น ฯ นาง   ได้ตายไปเพราะเภสัชขนานนั้น ฯ พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรง

บัญญัติทุกกฏไว้ เพราะภิกษุปรุงเภสัช ฯ 

พระธรรมวชิรเมธี วีรปฺโ   วัดหงส์รัตนาราม                       แปล 

สนามหลวงแผนกบาลี             ตรวจแก้. 
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ประโยคป.ธ.๘

แต่งฉันท์ภาษามคธ

สอบวันที่๒๕มกราคม๒๕๖๖


 จงเก็บข้อความตามที่จะเก็บได้ ในข้อความข้างท้ายนี้ แล้วประพันธ์  

ให้เป็นภาษามคธโดยฉันทลักษณะ ๓  อย่าง ตามถนัด แต่งฉันท์อะไร แจ้งชื่อ

ไว้ด้วย ฯ 

 

 วินัย คือ พระพุทธบัญญัติ เป็นคำสั่งปรับอาบัติแก่ภิกษุผู้ประพฤติทาง

กายวาจา เป็นอาสวัฏฐานิยธรรม คือการกระทำที่ไม่ดีงาม เป็นที่ตั้งแห่งอาสวะ 

กิเลสดองจิตสันดานนั้น ๆ โดยทรงปรารภความประพฤติดังนั้นของภิกษุรูป

หนึ่งเป็นเหตุ จึงทรงบัญญัติวินัยป้องกันเป็นสิกขาบท ๆ หรือเป็นข้อ ๆ ไปโดย

ภิกษุผู้นั้นเป็นต้นเหตุให้ทรงบัญญัติไม่ต้องอาบัติ เพราะยังมิได้ทรงบัญญัติไว้  

ส่วนภิกษุผู้ประพฤติดังนั้นหลังจากทรงบัญญัติแล้วจึงต้องอาบัติ  ชื่อว่าวินัย 

เพราะเป็นเครื่องกำจัด ห้าม ป้องกันโทษละเมิดทางกายวาจาเป็นเครื่องนำไป

โดยวิเศษ  เป็นเหตุให้เกิดความเรียบร้อยดีงาม ดังที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้

โดยความว่าทรงอาศัยอำนาจประโยชน์ ๑๐ ประการ ทรงบัญญัติสิกขาบทแก่

ภิกษุทั้งหลาย คือเพื่อความดีงามแห่งสงฆ์ เพื่อความผาสุกแห่งสงฆ์ เพื่อข่ม

บุคคลที่เก้อยาก เพื่ออยู่ผาสุกแห่งภิกษุทั้งหลายผู้มีศีลเป็นที่รัก เพื่อสำรวมระวัง

ป้องกันอาสวะทั้งหลายที่เป็นปัจจุบัน เพื่อกำจัดห้ามอาสวะทั้งหลายที่เป็น

ภายหน้า เพื่อความเลื่อมใสแห่งผู้ที่ยังไม่เลื่อมใส  เพื่อความเลื่อมใสยิ่งขึ้นแห่ง

ผู้ที่เลื่อมใสแล้ว เพื่อความตั้งมั่นแห่งสัทธรรม เพื่ออนุเคราะห์ถือเอาตามวินัย 

 ในวินัยปิฎกได้มีแสดงว่า ท่านพระสารีบุตรได้กราบทูลถามพระผู้มี

พระภาคพุทธเจ้าว่า พรหมจรรย์ศาสนาของพระพุทธเจ้าพระองค์ใหนไม่ตั้งอยู่

นาน ของพระองค์ไหนต้ังอยู่นาน เพราะเหตุปัจจัยอะไร ตรัสตอบว่า พรหมจรรย์

ศาสนาของพระผู้มีพระภาคเจ้าวิปัสสี  ของพระผู้มีพระภาคเจ้าสิขี ของพระผู้มี

พระภาคเจ้าเวสสภู ไม่ตั้งอยู่นาน เพราะพระผู้มีพระภาคเจ้า ๓ พระองค์นี้   
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ไม่ทรงขวนขวายเพื่อแสดงธรรมโดยพิสดาร  นวังคสัตถุศาสน์คือคำสอน  

ของพระศาสดามีองค์ ๙ มีสุตตะ เคยยะเป็นต้น มีน้อย  ไม่ทรงบัญญัติสิกขาบท

แก่สาวกทั้งหลาย ปาติโมกข์ก็ไม่ทรงแสดง โดยอันตรธานแห่งพระพุทธเจ้า

เหล่านั้น โดยอันตรธานแห่งสาวกพุทธานุพุทธะ  สาวกภายหลังต่างนาม ต่าง

โคตร ต่างชาติ ต่างตระกูล บวชแล้ว ยังพรหมจรรย์ศาสนานั้นให้อันตรธานไป

โดยเร็ว เหมือนดอกไม้ต่าง ๆ วางไว้บนแผ่นกระดาน มิได้ร้อยไว้ด้วยด้าย   

ลมย่อมเกลี่ยเรี่ยรายกระจัดกระจายดอกไม้เหล่านั้น โดยเหตุที่มิได้ร้อยไว้ด้วย

ด้าย ส่วนพรหมจรรย์ศาสนาของพระผู้มีพระภาคเจ้ากกุสันธะ ของพระผู้มีพระ

ภาคเจ้าโกนาคมนะ ของพระผู้มีพระกาคเจ้ากัสสปะตั้งอยู่นาน เพราะพระผู้มี

พระภาคเจ้า ๓ พระองค์นี้ ทรงขวนขวาย เพื่อแสดงธรรมโดยพิสดารแก่สาวก

ทั้งหลาย  สุตตะ เคยยะเป็นต้นมีมาก  ทรงบัญญัติสิกขาบทแก่สาวกทั้งหลาย 

ทรงแสดงปาติโมกข์ โดยอันตรธานแห่งพระพุทธเจ้าเหล่านั้น โดยอันตรธาน

แห่งสาวกพุทธานุพุทธะ  สาวกภายหลัง ต่างนาม ต่างโคตร ต่างชาติ ต่างตระกูล 

บวชแล้วตั้งพรหมจรรย์นั้นตลอดกาลนาน เหมือนดอกไม้ต่าง ๆ ที่วางไว้บน

แผ่นกระดาน ร้อยไว้ดีแล้วด้วยด้าย ลมย่อมไม่เกลี่ยเรี่ยรายกระจัดกระจาย

ดอกไม้เหล่านั้น โดยเหตุที่ร้อยไว้ดีแล้วด้วยด้าย 

 ท่านพระสารีบุตรได้กราบทูลว่า  เป็นกาลที่พระผู้มีพระภาคเจ้าพึงทรง

บัญญัติสิกขาบทแก่สาวกท้ังหลาย  ทรงแสดงปาติโมกข์ โดยประการท่ีพรหมจรรย์

ศาสนานี้พึงดำรงอยู่นาน ตั้งอยู่นาน  พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสโดยความว่า    

จงรออยู่ก่อน ตถาคตจักรู้กาลในการบัญญัติสิกขาบทนั้น พระศาสดา  

ยังไม่บัญญัติสิกขาบทแก่สาวกทั้งหลาย  ไม่แสดงปาติโมกข์  ตราบเท่าที่  

อาสวัฏฐานิยธรรม คือธรรมที่เป็นที่ตั้งแห่งอาสวะกิเลสดองจิตสันดานบาง

อย่างในโลกนี้ ไม่เกิดปรากฏในสงฆ์  ฯ 

 

 

ให้เวลา  ๔  ชั่วโมง  กับ  ๑๕  นาที. 
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ประโยคป.ธ.๘

ตัวอย่างแต่งฉันท์ภาษามคธ

พ.ศ.๒๕๖๖



ปัฐยาวัตร  วินโย   นาม   ภิกฺขูนํ  สุปฺตฺโต   สยมฺภุนา 

  อาสวฏฺานิเย   ธมฺเม  นิเสเธตุํ   ปวตฺตติ  

  พุทฺโธชฺฌาจารมารพฺภ  ยสฺส   กสฺสจิ   ภิกฺขุโน  

  ตํ   สิกฺขาปทภาเวน  อปฺาเปสิ   านโส 

  โย   เจตํ   ภิกฺขุ  สฺจิจฺจ  วีติกฺกมติ   อตฺตนา 

  โส   อาปชฺชติ   อาปตฺตึ  เปตฺวา   อาทิกมฺมิกํ 

  วินโย   เหส   ภิกฺขูนํ  ชเนติ   สงฺฆสุฏฺุตํ 

  ตสฺมา  โลกุตฺตโม   พุทฺโธ ปฏิจฺจตฺถวเส   ทส 

  สงฺฆสฺส   สุฏฺุตาทีนํ  ตํ  ปฺาเปสิ   โยนิโส 

  วินยปฺปิฏเก   จตฺโถ   สงฺขิตฺเตน   นิทสฺสิโต  

  สารีปุตฺโต   มุนินฺทานํ  สาสนสฺส   จิรฏฺิตึ 

  ตสฺสาจิรฏฺิติฺเจวํ  พุทฺธํ  ปุจฺฉิ   ยถากฺกมํ  ฯ 

 

วสันตดิลก  ยสฺมา   วิปสฺสิภควา   สิขิ   เวสฺสภู   จ 

   ธมฺมํ   ปกาสิตุ   ภวนฺติ   กิลาสุโน   จ 

   สิกฺขาปทานิ   ยตินฺจ   น  ปฺเปนฺติ 

   โน ปาฏิโมกฺขมริยฺจ   สมุทฺทิสนฺติ 

   สุตฺตาทิพุทฺธวจนํ   อถ   เตสมปฺป 

   ตสฺมา   หิ   พฺรหฺมจริยํ   สุคตานิเมสํ  

   เนวํ   จิรฏฺิติกมทฺธนิยํ   อโหสิ 

   ขิปฺปฺจ   ปจฺฉิมยตีธ   วินาสยุํ   ตํ  ฯ 
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อินทรววงศ์  พุทฺธา  ปนฺเ   กกุสนฺธสวฺหโย 

   พุทฺโธ   จ  โกนาคมโน  จ  กสฺสโป 

   กิจฺจํ   ตทฺมฺปิ   กโรนฺติ   สพฺพทา 

   เตสฺจ   สุตฺตาทิกสาสนํ   พหุํ 

   เตเนว   พฺรหฺมจฺจริยํ   จิรฏฺิตํ 

   เตสจฺจเยนสฺส   ปวุฑฺฒิเปกฺขกา 

   นานากุลา   ปจฺฉิมสาวกา  ยตี 

   โลเก   จิรํ  สุฏฺุ  ปวตฺตยึสุ  ตํ  ฯ 



ปัฐยาวัตร สารีปุตฺโต   มหาปฺโ  สาสนฏฺิติกามโก 

  พุทฺธํ   สิกฺขาปทาเนว  ปฺาเปตฺุจ   ภิกฺขุนํ  

  ปาฏิโมกฺขํ   สุปฺตฺตํ  อุทฺเทสิตฺุจ   ยาจิธ 

  กาลฺู   ปน   สมฺพุทฺโธ วาเรตฺวา   ตมุปายโส   

  นาสวฏฺานิยา   ธมฺมา  ยาว   สงฺฆสฺสุปชฺชเร 

  ตาว   สิกฺขาปทฺเจว  น   ปฺาเปติ   ภิกฺขุนํ 

  วิสุทฺธํ   ปาฏิโมกฺขฺจ    น   อุทฺทิสติ   สพฺพโสติ  ฯ 

 

พระธรรมราชานุวัตร  วรทสฺสี    วัดโมลีโลกยาราม                  แต่ง  

สนามหลวงแผนกบาลี              ตรวจแก้. 
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ประโยคป.ธ.๘

แปลไทยเป็นมคธ

สอบวันที่๒๖มกราคม๒๕๖๖


 ๑.  ในดอกอุบลเป็นต้น   วัตถุแห่งปาราชิก จะครบในดอกใด  เมื่อดอก

นั้นภิกษุสักว่าเด็ดแล้ว ต้องปาราชิก  ฯ  ก็ในอุบลชาตินี้ กลีบบัว แม้ที่ข้างข้าง

หนึ่งแห่งอุบลชาติทั้งหลาย ยังไม่ขาดไปเพียงใด  ยังรักษาได้อยู่เพียงนั้น ฯ   

แต่สำหรับบรรดาปทุมชาติ เมื่อก้านขาดแล้ว  ใยข้างในแม้ยังไม่ขาด ก็รักษาไว้

ไม่ได้ ฯ  ดอกอุบลเป็นต้นที่เจ้าของตัดวางไว้  ดอกใดทำให้วัตถุแห่งปาราชิก

เต็ม  เมื่อภิกษุยกดอกนั้นขึ้น ก็ต้องปาราชิก  ฯ  ดอกอุบลเป็นต้น ที่เขามัดเป็น

กำไว้  วัตถุแห่งปาราชิกจะเต็มในกำใด  เมื่อภิกษุยกกำนั้นขึ้น ก็ต้องปาราชิก  ฯ  

ดอกอุบลเป็นต้น ที่เขามัดเป็นกำใหญ่ไว้  เมื่อภิกษุให้กำใหญ่นั้นเคลื่อนจาก

ฐาน ด้วยอาการอย่างใดอย่างหนึ่งบรรดาอาการ ๖  ต้องปาราชิก ตามนัยที่กล่าว

แล้วในหม้อที่ตั้งอยู่บนแผ่นดิน  ฯ  ดอกอุบลเป็นต้น มีก้านยาว เขาทำเขน็ดไว้

ที่ดอกหรือที่ก้าน  ลาดหญ้าไว้ที่เชือกบนหลังน้ำ วางไว้หรือผูกไว้  ข้อกำหนด

เกี่ยวกับการให้ดอกอุบลเป็นต้นเหล่านั้นเคลื่อนจากฐาน พึงทราบโดยอาการ ๖ 

อย่าง คือ ด้านยาวกำหนดด้วยปลายดอกและที่สุดก้าน  ด้านขวางกำหนดด้วย

ที่สุดสองข้าง ด้านล่างกำหนดด้วยโอกาสที่ตั้ง  ด้านบนกำหนดด้วยหลังแห่ง

ดอกที่อยู่ข้างบน ฯ  แม้ภิกษุใดทำให้น้ำไหว ให้เกิดระลอกคลื่น ให้กำดอกไม้  

ที่ เขาวางไว้บนหลังน้ำเคลื่อนจากฐานที่ตั้งเดิมไปแม้เพียงปลายเส้นผม    

ภิกษุนั้น ต้องปาราชิก  ฯ  แต่ถ้าเธอกำหนดหมายไว้ว่า  ถึงที่นี้แล้ว เราจักถือเอา  

ดังนี้ ยังรักษาอยู่ก่อน  ฯ เมื่อเธอยกขึ้นในที่ซึ่งกำดอกไม้ลอยไปถึงแล้ว เป็น

ปาราชิก ฯ น้ำทั้งสิ้น เป็นฐานของดอกไม้ที่ขึ้นพ้นน้ำแล้ว ฯ เมื่อภิกษุถอน

ดอกไม้นั้น ยกขึ้นตรงๆ เมื่อปลายของก้านพ้นจากน้ำแค่ปลายเส้นผม ก็ต้อง

ปาราชิก  ฯ  ภิกษุจับดอกไม้ให้โน้มไป แล้วฉุดมาข้างๆ ถอนขึ้น น้ำไม่เป็นฐาน  

เมื่อดอกไม้นั้นสักว่าภิกษุถอนขึ้นแล้ว  ต้องปาราชิก  ฯ  ในอรรถกถามหาปัจจรี

เป็นต้น ท่านกล่าวคำวินิจฉัย ๒ ข้อนี้ไว้ว่า  ดอกไม้ที่มัดเป็นกำ เขาผูกไว้ใน  
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ที่น้ำ หรือที่ต้นไม้ หรือที่กอไม้ เมื่อภิกษุไม่ได้แก้เชือกผูกออก เป็นแต่ทำให้

เลื่อนไปข้างโน้นและข้างนี้ ต้องถุลลัจจัย ฯ เมื่อเชือกผูกเพียงแต่หลุดออก   

ต้องปาราชิก ฯ ภิกษุแก้เชือกผูกก่อนแล้วนำไปทีหลัง ในดอกไม้ที่เขาผูกไว้นี้ 

กำหนดฐานโดยอาการ ๖ อย่าง  ฯ 

 

 ๒.  สำหรบัภกิษผุูใ้ครจ่ะถอืเอาดอกไมใ้นกอปทมุพรอ้มทัง้กอ พงึทราบ

กำหนดฐานด้านบนและด้านขวาง ตามขอบเขตน้ำที่ก้านดอกและก้านใบ  

จรดอยู่ ฯ และเมื่อเธอยังไม่ได้ถอนกอปทุมนั้นขึ้น แต่เหนี่ยวดอกหรือใบมา

เฉพาะหน้าตน ต้องถุลลัจจัย  ฯ  พอถอนขึ้น  ต้องปาราชิก  ฯ  เมื่อเธอแม้ไม่ให้

ก้านดอกและก้านใบเคลื่อนจากฐาน ถอนกอปทุมขึ้นก่อน ต้องถุลลัจจัย ฯ    

เมื่อก้านดอกและก้านใบเธอให้เคลื่อนจากฐานในภายหลัง ต้องปาราชิก ฯ  

ส่วนภิกษุถือเอาดอกในกอปทุมที่เขาถอนขึ้นไว้แล้ว พึงให้ตีราคาภัณฑะ  

ปรับอาบัติ ฯ แม้ในดอกที่ทำเป็นกองที่มัดเป็นกำเล็กและที่มัดเป็นกำใหญ่ไว้ 

ซ่ึงวางไว้นอกสระ ก็มีนัยเหมือนกันน้ีแล ฯ เหง้าบัวหรือรากบัว วัตถุแห่งปาราชิก

จะครบด้วยเหง้าหรือรากใด เมื่อภิกษุถอนเหง้าหรือรากนั้นขึ้น ต้องปาราชิก ฯ  

ก็ในเหง้าและรากบัวนี้ พึงกำหนดฐานตามขอบเขตตรงที่เปือกตมจรดอยู่ ฯ    

ในมหาอรรถกถานั่นเอง ท่านกล่าวไว้ว่า เมื่อภิกษุถอนเหง้าบัวหรือรากบัวเหล่า

นั้นขึ้น  แม้รากฝอยยังไม่ขาด  ก็ยังรักษาได้อยู่ มีใบหรือดอกซี่งเกิดที่ข้อเหง้า

บัวอยู่  แม้ใบและดอกนั้นก็ยังรักษาได้อยู่  ฯ 

  

 

ให้เวลา๔ชั่วโมงกับ๑๕นาที.
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เฉลยประโยคป.ธ.๘

แปลไทยเป็นมคธ


 ๑.  อุปฺปลาทีสุ   ยสฺมึ   ปุปฺเผ    วตฺถุ   ปูรติ   ตสฺมึ   ฉินฺนมตฺเต     

ปาราชิกํ  ฯ   อุปฺปลชาติกานฺเจตฺถ   ยาว   เอกสฺมึปิ   ปสฺเส   วาโก   น   ฉิชฺชติ   

ตาว   รกฺขติ  ฯ   ปทุมชาติกานํ   ปน   ทณฺเฑ   ฉินฺเน   อพฺภนฺตเร   สุตฺตํ   

อจฺฉินฺนมฺปิ   น   รกฺขติ  ฯ   สามิเกหิ   ฉินฺทิตฺวา   ปิตานิ   อุปฺปลาทีนิ   โหนฺติ   

ยํ   วตฺถุํ   ปูเรติ   ตสฺมึ   อุทฺธเฏ   ปาราชิกํ  ฯ   หตฺถกพทฺธานิ   โหนฺติ     ยสฺมึ   

หตฺถเก   วตฺถุ   ปูรติ   ตสฺมึ   อุทฺธเฏ   ปาราชิกํ  ฯ   ภารพทฺธานิ    โหนฺติ   ตํ   

ภารํ   ฉนฺนํ   อาการานํ   เยนเกนจิ   อากาเรน   านา   จาเวนฺตสฺส     

ภุมฺมฏฺกุมฺภิยํ   วุตฺตนเยน   ปาราชิกํ  ฯ   ทีฆนาฬานิ    อุปฺปลาทีนิ   ปุปฺเผสุ   

วา   นาเฬสุ   วา   เวณึ   กตฺวา   อุทกปิฏฺเ    รชฺชุเกสุ   ติณานิ   สนฺถริตฺวา     

เปนฺติ   วา   พนฺธนฺติ   วา   เตสํ   ทีฆโต   ปุปฺผคฺเคน   จ   นาฬนฺเตน   จ   ติริยํ   

ปริยนฺเตหิ   เหฏฺา    ปติฏฺิโตกาเสน   อุทฺธํ   อุปริฏฺิมสฺส   ปิฏฺิยาติ   ฉหิ     

อากาเรหิ    านา   จาวนปริจฺเฉโท   เวทิตพฺโพ ฯ  โยปิ   อุทกปิฏฺิยํ     

ปิตปุปฺผกลาป   อุทกํ   จาเลตฺวา   วีจึ   อุฏฺาเปตฺวา   เกสคฺคมตฺตมฺปิ      

ยถาิตฏฺานโต   จาเวติ   ปาราชิกํ  ฯ   อถ   ปน   ปริกปฺเปติ   เอตฺถ   คตํ     

คเหสฺสามีติ   รกฺขติ   ตาว  ฯ   คตฏฺาเน   อุทฺธรโต   ปาราชิกํ  ฯ    อุทกโต   

อจฺจุคฺคตสฺส   ปุปฺผสฺส   สกลมุทกํ   านํ  ฯ   ตํ   อุปฺปาเฏตฺวา    อุชุกํ   อุทฺธรนฺตสฺส   

นาฬนฺเต   เกสคฺคมตฺตํ   อุทกโต   อติกฺกนฺเต   ปาราชิกํ  ฯ  ปุปฺผํ   คเหตฺวา     

อปนาเมตฺวา   ปสฺสโต   อากฑฺฒนฺโต    อุปฺปาเฏติ   น   อุทกํ   านํ   อุปฺปาฏิตมตฺเต   

ปาราชิกํ  ฯ  กลาปพทฺธานิ   ปุปฺผานิ   อุทกฏฺาเน   วา   รุกฺเข   วา   คจฺเฉ   วา   

พนธฺติวฺา    เปนตฺ ิ ฯ   พนธฺน ํ  อโมเจตวฺา   อโิตจโีตจ   กโรนตฺสสฺ   ถลุลฺจจฺย ํ ฯ 

พนฺธเน   มุตฺตมตฺเต   ปาราชิกํ  ฯ   ปมํ   พนฺธนํ   โมเจตฺวา    ปจฺฉา   หรติ     

เอตฺถ   ฉหากาเรหิ   านปริจฺเฉโทติ   อิทํ   อุภยํ   มหาปจฺจริยาทีสุ   วุตฺตํ  ฯ   
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 ๒.  ปทุมินิยํ   ปุปฺผานิ   สห   ปทุมินิยา   คณฺหิตุกามสฺส   ปุปฺผนาเฬหิ     

ปตฺตนาเฬหิ   จ   ผุฏอุทกวเสน   อุทฺธฺเจว   ติริยฺจ   านปริจฺเฉโท     

เวทิตพฺโพ  ฯ   ตํ   ปนสฺส   ปทุมินึ   อนุปฺปาเฏตฺวา    ปุปฺผานิ   วา   ปตฺตานิ   วา   

อตฺตโน   อภิมุขํ   อากฑฺฒนฺตสฺส   ถุลฺลจฺจยํ  ฯ   อุปฺปาฏิตมตฺเต   ปาราชิกํ  ฯ   

ปุปฺผปตฺตนาเฬ   านโต   อจฺจาเวตฺวาปิ   ปมํ   ปทุมินึ   อุปฺปาเฏนฺตสฺส   

ถุลฺลจฺจยํ  ฯ  ปจฺฉา   ปุปฺผปตฺตนาเฬสุ     านา   จาวิเตสุ   ปาราชิกํ  ฯ     

อุปฺปาฏิตาย   ปทุมินิยา   ปุปฺผํ   คณฺหนฺโต   ปน   ภณฺฑํ   อคฺฆาเปตฺวา     

กาเรตพโฺพ  ฯ   พห ิ  ปเิต    ราสกิตกลาปพทธฺภารพทธฺปปุเฺผป ิ  เอเสว   นโย  ฯ   

ภิสํ   วา   มูฬาลํ   วา   เยน   วตฺถุ   ปูรติ   ตํ   อุปฺปาเฏนฺตสฺส   ปาราชิกํ  ฯ     

กทฺทเมน   ผุฏฺโกาสวเสน   เจตฺถ   านํ   ปริจฺฉินฺทิตพฺพํ  ฯ   ตานิ   อุปฺปาเฏนฺตสฺส 

สุขุมํ   มูลํปิ   อจฺฉินฺนํ   โหติ   รกฺขติ   ตาว   ภิสปพฺเพ   ชาตํ    ปตฺตํ   วา   ปุปฺผํ   

วา   โหติ   ตํปิ   รกฺขตีติ   มหาอฏฺกถายเมว   วุตฺตํ  ฯ    
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ประโยคป.ธ.๘

แปลมคธเป็นไทย

สอบวันที่๒๗มกราคม๒๕๖๖


     ๑.  ตตฺรายํ  อนุตฺตานปทวณฺณนา  ฯ  อชฺฌตฺตํ  ปจฺจตฺตนฺติ  อิทํ  ตาว   

อุภยมฺปิ  นิยกสฺส  อธิวจนํ  ฯ   นิยกํ  นาม  อตฺตนิ  ชาตํ  สสนฺตานปริยาปนฺนนฺติ  

อตฺโถ  ฯ   ตยิทํ  ยถา  โลเก  อิตฺถีสุ  กถา  อธิตฺถีติ  วุจฺจติ   เอวํ  อตฺตนิ    

ปวตฺตตฺตา   อชฺฌตฺตํ   อตฺตานํ  ปฏิจฺจ  ปวตฺตตฺตา   ปจฺจตฺตนฺติ  วุจฺจติ  ฯ   

กกฺขฬนฺติ  ถทฺธํ  ฯ   ขริคตนฺติ  ผรุสํ  ฯ   ตตฺถ  ปมํ  ลกฺขณวจนํ   ทุติยํ    

อาการวจนํ  ฯ  กกฺขฬลกฺขณา  หิ  ปวีธาตุ  ฯ   สา  ผรุสาการา  โหติ  ตสฺมา   

ขริคตนฺติ  วุตฺตา  ฯ   อุปาทินฺนนฺติ   ทฬฺหอาทินฺนํ  ฯ   อหํ  มมนฺติ  เอวํ  ทฬฺหํ  

อาทินฺนํ  คหิตํ  ปรามฏฺนฺติ  อตฺโถ  ฯ   เสยฺยถีทนฺติ  นิปาโต  ฯ  ตสฺส  ตํ    

กตมนฺติ  เจติ  อตฺโถ  ฯ   ตโต  ตํ  ทสฺเสนฺโต    เกสา  โลมาติอาทิมาห  ฯ   เอตฺถ  

จ  มตฺถลุงฺคํ  ปกฺขิปิตฺวา   วีสติยา  อากาเรหิ  ปวีธาตุ  นิทฺทิฏฺาติ  เวทิตพฺพา  ฯ   

ยํ  วา  ปนฺมฺปิ  กิฺจีติ  อวเสเสสุ  ตีสุ  โกฏฺาเสสุ  ปวีธาตุ  สงฺคหิตา  ฯ   

 วิสฺสนฺทนภาเคน  ตํ  ตํ  านํ  อปฺโปติ  ปปฺโปตีติ  อาโป ฯ  กมฺม-  

สมุฏฺานาทิวเสน  นานาวิเธสุ  อาเปสุ  คตนฺติ  อาโปคตํ  ฯ   กินฺตํ  ฯ   อาโปธาตุยา   

อาพนฺธนลกฺขณํ  ฯ   

 

 ๒. เตชนวเสน  เตโช  ฯ   วุตฺตนเยเนว  เตเชสุ  คตนฺติ  เตโชคตํ  ฯ   

กินฺตํ  ฯ   อุณฺหตฺตลกฺขณํ  ฯ   เยน  จาติ  เยน  เตโชคเตน  กุปฺปิเตน  อยํ  กาโย  

สนฺตปฺปติ  เอกาหิกชราทิภาเวน   อุสุมชาโต  โหติ  ฯ   เยน  จ  ชริยตีติ  เยน  อยํ  

กาโย  ชีรติ  อินฺทฺริยเวกลฺลตํ  พลปริกฺขยํ  วลิปลิตาทิภาวฺจ  ปาปุณาติ  ฯ     

เยน  จ  ปริทยฺหตีติ  เยน  กุปฺปิเตน  อยํ  กาโย  ทยฺหติ  ฯ โส  จ  ปุคฺคโล     

ทยฺหามิ  ทยฺหามีติ  กนฺทนฺโต   สตโธตสปฺปิโคสีสจนฺทนาทิเลปฺเจว    

ตาลวณฺฏวาตฺจ  ปจฺจาสึสติ  ฯ  เยน  จ  อสิตปีตขายิตสายิตํ  สมฺมา  ปริณามํ  

คจฺฉตีติ  เยเนตํ  อสิตํ  วา  โอทนาทิ   ปิตํ  วา  ปานกาทิ  ขายิตํ  วา    
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ปิฏฺขชฺชกาทิ  สายิตํ  วา  อมฺพปกฺกมธุผาณิตาทิ   สมฺมา  ปริปากํ  คจฺฉติ   

รสาทภิาเวน  วเิวก ํ คจฉฺตตี ิ อตโฺถ  ฯ   เอตถฺ  จ  ปรุมิา  ตโย  เตโชธาตสุมฏฺุานา  

ปจฺฉิโม  กมฺมสมุฏฺาโนว  ฯ   

 วายนวเสน  วาโย  ฯ   วุตฺตนเยเนว  วาเยสุ  คตนฺติ  วาโยคตํ  ฯ  กินฺตํ  ฯ   

วิตฺถมฺภนลกฺขณํ ฯ  อุทฺธงฺคมา  วาตาติ  อุคฺคารหิกฺกาทิปวตฺตา  อุทฺธํ     

อาโรหณวาตา ฯ  อโธคมา  วาตาติ  อุจฺจารปสฺสาวาทินีหรณกา  อโธ    

โอโรหณวาตา ฯ  กุจฺฉิสยา  วาตาติ  อนฺตานํ  พหิ  วาตา ฯ  โกฏฺาสยา    

วาตาติ   อนฺตานํ  อนฺโต  วาตา  ฯ  องคฺมงคฺานสุารโิน  วาตาต ิ ธมนชิาลานสุาเรน  

สกลสรีเร  องฺคมงฺคานิ  อนุสฏา  สมฺมิฺชนปสารณาทินิพฺพตฺตกา  วาตา  ฯ  

อสฺสาโสติ  อนฺโตปวิสนนาสิกวาโต  ฯ   ปสฺสาโสติ  พหินิกฺขมนนาสิกวาโต  ฯ   

เอตฺถ  จ  ปุริมา  ปฺจ  จตุสมุฏฺานา  อสฺสาสปสฺสาสา   จิตฺตสมุฏฺานา ว ฯ 

สพฺพตฺถ  ยํ  วา  ปนฺมฺปิ  กิฺจีติ   อิมินา   ปเทน   อวเสสโกฏฺาเสสุ     

อาโปธาตุอาทโย   สงฺคหิตา  ฯ  

 

 

ให้เวลา  ๔  ชั่วโมง  กับ  ๑๕  นาที. 



 316

เฉลยประโยคป.ธ.๘

แปลมคธเป็นไทย
 

 ๑. ในมหาหัตถิปโทปมสูตร นั้น มีการขยายความบทที่ไม่ง่าย   

ดังต่อไปนี้ ฯ  ก่อนอื่น บทว่า อชฺฌตฺตํ  ปจฺจตฺตํ แม้ทั้งสองบทนี้ เป็นชื่อ 

ของนิยกะ ฯ สิ่งที่เกิดในตน อธิบายว่า เนื่องในสันดานของตน ชื่อว่า นิยกะ ฯ 

นิยกะนี้นั้น ท่านกล่าวว่า อชฺฌตฺต ํ เพราะสิ่งนั้นเป็นไปในตน (และ) ว่า ปจฺจตฺตํ

เพราะสิ่งนั้นอาศัยตนเป็นไป เหมือนถ้อยคำในหมู่ผู้หญิงในโลก เขาเรียกกันว่า 

อธิตฺถ ี (คำเฉพาะผู้หญิง) ฉะนั้น ฯ บทว่า กกฺขฬํ แปลว่า กระด้าง  บทว่า ขริคตํ

แปลวา่  หยาบ ฯ ในสองบทนัน้ บททีห่นึง่ บอกลกัษณะ บททีส่อง บอกอาการ ฯ 

แท้จริง ปฐวีธาตุ มีลักษณะแข็งกระด้าง ฯ ปฐวีธาตุนั้น ยังมีอาการหยาบ   

(อีกด้วย) เพราะฉะนั้น ท่านจึงกล่าวว่า ขริคต ํ ฯ บทว่า อุปาทินฺน ํ  คือ  

ถูกยึดถืออย่างมั่น ฯ อธิบายว่า ถูกถือเอา ยึดเอา จับเอาไว้มั่นอย่างนี้ว่าเรา   

ว่าของเรา ดังนี้ ฯ  คำว่า  เสยฺยถีทํ  เป็นนิบาต ฯ นิบาตนั้น มีความว่า ถ้าจะถาม

ว่า สิ่งนั้นเป็นอย่างไร ฯ  แต่นั้น ท่านเมื่อแสดงสิ่งที่ถามนั้น จึงกล่าวคำต่อไปว่า 

เกสาโลมา เปน็อาท ิฯ  อนึง่ ในปฐวธีาตนุเิทศนี ้ พงึทราบวา่  ทา่นแสดงปฐวธีาตุ 

โดยอาการ ๒๐ เพราะเพิ่ม มัตถลุงค์ (มันสมอง) เข้าด้วย ฯ ด้วยคำว่า    

ยํวาปนฺมฺปิกิฺจิ (หรือแม้สิ่งใดสิ่งหนึ่งอื่นอีก) ท่านสงเคราะห์ปฐวีธาตุ 

ใน  ๓  ส่วนที่เหลือด้วย ฯ 

 สิ่งใดย่อมเอิบอาบ คือ แทรกซึมไปได้ในที่นั้น ๆ โดยส่วนแห่งการ  

ไหลไป เหตุนั้น สิ่งนั้น ชื่อว่า อาโป ฯ สิ่งใดไปในอาโปทั้งหลายอันมีอย่าง  

ต่าง ๆ ด้วยสามารถสมุฏฐาน มีกรรมสมุฏฐานเป็นต้น เหตุนั้น สิ่งนั้น ชื่อว่า   

อาโปคตะฯอาโปคตะ นั้น คืออะไร คือ สิ่งที่มีการซึมซาบได้แห่งอาโปธาตุ 

เป็นลักษณะ ฯ 
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 ๒.  สภาวะ ชื่อว่า เตโชด้วยสามารถเป็นเครื่องทำให้ร้อน ฯ สิ่งใดไป

ในเตโชทั้งหลาย ตามนัยที่กล่าวแล้วนั่นแล เหตุนั้น สิ่งนั้น ชื่อว่า เตโชคตะ ฯ 

เตโชคตะ นั้น คืออะไร ฯ คือสิ่งที่มีความเป็นของร้อนเป็นลักษณะ ฯ คำว่า  

เยน  จ ความว่า ร่างกายนี้ ย่อมอบอุ่น คือเกิดเป็นไออุ่นโดยความเป็นไข้ 

วันเดียวหายเป็นต้น เพราะเตโชคตะใดอันกำเริบขึ้น ฯ คำว่า เยน  จ  ชริยติ

ความว่า ร่างกายนี้ ย่อมทรุดโทรม คือ ถึงความเป็นผู้มีอินทรีย์บกพร่องไป 

ความถดถอยกำลังลง และความเป็นผู้มีหนังเหี่ยวและมีผมหงอกเป็นต้น   

เพราะเตโชคตะใด ฯ คำว่า เยน จ ปริทยฺหต ิ ความว่า ร่างกายนี้  

ย่อมกระสับกระส่าย เพราะเตโชคตะใดอันกำเริบขึ้น ฯ  อนึ่ง บุคคลนั้น    

คร่ำครวญว่า เราร้อน เราร้อน รอคอยยาชะโลมมีสตโธตสัปปิ (เนยใสที่เคี่ยว

ร้อยครั้ง) และโคสีตจันทน์ (น้ำไม้จันทน์เหลือง) และลมที่เกิดแต่พัดใบตาล ฯ 

คำว่า  เยนจ อสิตปีตขายิตสายิตํ สมฺมา ปริณามํ คจฺฉติ  ความว่า สิ่งที่กิน

เข้าไปมีข้าวสุกเป็นต้นก็ดี สิ่งที่ดื่มเข้าไปมีน้ำปานะเป็นต้นก็ดี สิ่งที่เคี้ยวเข้าไป

มีขนมแป้งเป็นต้นก็ดี สิ่งที่ลิ้มเข้าไปมีมะม่วงสุก น้ำผึ้งและน้ำอ้อยเป็นต้นก็ดี 

ย่อมถึงความย่อยไปด้วยดี คือ ถึงความแยกไปโดยความเป็นรสเป็นต้น ฯ   

ก็บรรดาอาการ ๔ อย่างน้ี  ๓  อาการแรก มีเตโชธาตุเป็นสมุฏฐาน อาการสุดท้าย  

มีกรรมเป็นสมุฏฐานแท้ ฯ 

 สภาวะ ชื่อว่า วาโย ด้วยสามารถเป็นเครื่องทำให้ไหวได้ ฯ สิ่งใดไปใน

วาโยทั้งหลาย ตามนัยที่กล่าวแล้วนั่นแล เหตุนั้น สิ่งนั้น ชื่อว่า วาโยคตะ ฯ  

วาโยคตะนั้น คืออะไร ฯ คือ สิ่งที่มีการไหวตัวเป็นลักษณะ ฯ คำว่า อุทฺธงฺคมา

วาตา  คือลมขึ้นเบื้องบน ยังอาการมีการเรอและสะอึกเป็นต้นให้เป็นไป ฯ  

คำว่า อโธคมา วาตา คือ ลมลงเบื้องล่าง นำอุจจาระและปัสสาวะเป็นต้น 

ออกไป ฯ คำว่า กุจฺฉิสยา วาตา คือ ลมอยู่ภายนอกลำไส้ ฯ คำว่า  โกฏฺาสยา

วาตา  คือ  ลมอยู่ภายในลำไส้ ฯ คำว่า  องฺคมงฺคานุสาริโนวาตา  คือ ลมที่แล่น
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พระพรหมกวี  ธมฺมเสฏฺโ   วัดกัลยาณมิตร               แปล 

สนามหลวงแผนกบาลี             ตรวจแก้. 

ไปตามองคาพยพใหญ่น้อย ทั่วสรีระ ตามแนวข่ายเส้นเลือดก่อให้เกิดการคู้

อวัยวะเข้า และการเหยียดอวัยวะออกเป็นต้นได้ ฯ  คำว่า อสฺสาโส คือ ลมหายใจ 

ที่ เข้าไปข้างใน ฯ คำว่า ปสฺสาโส คือ ลมหายใจที่ออกไปข้างนอก ฯ  

ก็บรรดาลมทั้ง ๖ นี้ ลม ๕ อย่างแรกข้างต้น มี ๔ สมุฏฐาน ลมอัสสาสะและ

ปัสสาสะ มีจิตเป็นสมุฏฐานอย่างเดียว ฯ ด้วยบทว่า ยํ  วา  ปนฺมฺปิ  กิฺจิ

ในทุกนิเทศ  ท่านสงเคราะห์เอาอาโปธาตุเป็นต้น ในส่วนที่เหลือเข้าด้วย  ฯ 
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แต่งไทยเป็นมคธ

สอบวันที่๒๕มกราคม๒๕๖๖


 สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้า พร้อมด้วยรัฐบาล ทรงประกอบ 

ด้วยพระคุณสมบัติกัตตุกัมยตาฉันทะ ทรงสามารถปลดเปลื้องอุปสรรค  

ข้อขัดข้องเสียได้โดยลำดับมา บำเพ็ญราชธรรมส่วนรัฏฐาภิปาลโนบาย สะดวก

สบายพระราชหฤทัยยิ่งขึ้นเป็นผล  พระคุณนี้ นับว่าเป็นมงคลวิเศษประการที่ ๑ 

 ปุคคลัญุตาข้อที่ ๒ นั้น คือความรู้จักเลือกบุคคล  มีวิภาคจะพึงแสดง

ได้  ทั่วไปสำหรับชนทุกชั้น ทั้งผู้น้อย ทั้งผู้ใหญ่ ไม่เฉพาะแต่จะเลือกมิตร  

ที่ควรคบแลไม่ควรคบ  แม้เป็นผู้ใหญ่จะใช้คน ก็ต้องเป็นปุคคลัญู รู้จักเลือก

บุคคลที่ควรใช้ แลไม่ควรใช้ แต่ในที่นี้จะรับพระราชทานถวายวิสัชนา  

เฉพาะสำหรับท่านผู้ใหญ่เป็นอิสรชน  ความรู้จักเลือกบุคคลผู้เป็นบริวาร   

ประกอบในกิจการให้เหมาะกัน เป็นประโยชน์สำคัญของปุคคลัญุตา   

เฉพาะวิภาคนี้  อันการใช้บุคคลสมควรจะเลือกให้เหมาะ ไม่เช่นนั้น  กิจย่อม

ไม่สำเร็จ มีอุทาหรณ์ในเรื่องเมื่อสมเด็จพระบรมศาสดาจารย์ได้ตรัสรู้  

พระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้ว ทรงบำเพ็ญพุทธกิจเสด็จจาริกแสดงพระธรรม

เทศนาโปรดสัตวโลกมาโดยลำดับ ประทับอยู่ ณ ราชคฤห์มหานคร  ข่าวขจร

ไปถึงพระเจ้าสุทโธทนะพระพุทธบิดา ณ กรุงกบิลพัสดุ์  พระองค์มีพระราช

ประสงค์จะได้ทัศนาการพระราชโอรส ซึ่งได้ตรัสรู้เป็นพระสุคตสรรเพชญ

พุทธองค์  จึงทรงส่งอมาตย์เป็นราชทูตไปเชิญเสด็จพระบรมโลกนาถ อมาตย์  

ผู้นั้นไปถึงแล้ว ได้ฟังธรรมสำเร็จอรหัตผลแล้วบวชในพระธรรมวินัย หาได้

กราบทูลอาราธนาไม่  พระเจ้าสุทโธทนะเห็นหายไป ก็ทรงส่งทูตไปใหม่เล่า 

เป็นอย่างนี้ถึง ๙ ครั้ง ต่อครั้งที่ ๑๐ ทรงส่งกาฬุทายีอมาตย์ไปอีก  กาฬุทายีได้

ฟังธรรม สำเร็จพระอรหันต์แล้วบวช แต่ได้กราบทูลเชิญเสด็จสมเด็จ  

พระบรมศาสดามากรุงกบิลพัสดุ์ ให้พระพุทธบิดาได้ทรงทัศนาการ แลสดับ
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พระธรรมเทศนาสมพระราชประสงค์ การใช้คนไม่เหมาะ เป็นเหตุไม่สำเร็จ

แห่งกิจฉะนี้   

 ลางคราวหาเป็นแต่เพียงไม่ได้ผลอันดีเท่านั้นไม่  ซ้ำให้เกิดโทษ

ตรงกันข้าม สาธกความเมื่อเดียรถีย์เข้ามาปลอมบวชในพระพุทธศาสนา ครั้ง

อโศกรัชกาล ภิกษุสงฆ์อันพวกพาลเข้าปะปน ก็ไม่ยอมทำอุโบสถร่วมด้วย  

พระเจ้าอโศกยังไม่แจ้งเหตุ ทรงทราบแต่เพียงว่า พระสงฆ์ไม่ปรองดองทำ

อุโบสถร่วมกัน  ตรัสใช้อมาตย์ผู้หนึ่งไปอโศการาม เพื่อสมานพระสงฆ์แล้ว

อาราธนาให้ทำอุโบสถ  อมาตย์ผู้น้ันไปถึงแล้ว ก็ประชุมสงฆ์โดยพระราชโองการ  

ถามพระภิกษุท้ังหลายต้ังแต่ต้นแถว  รูปใดไม่ยอมตาม  ก็หาว่าขัดพระราชโองการ  

แลปลงชีพรูปนั้นเสียโดยลำดับลงมา  ครั้งนั้น ติสสกุมารพระราชอนุชา ผนวช

เป็นภิกษุแลอยู่ในสังฆสันนิบาตนั้นด้วย ท่านเห็นดังนั้นจึงลุกขึ้นไปนั่งกัน

ลำดับไว้  อมาตย์ไม่กล้าทำแก่พระราชอนุชา จึงกลับมากราบทูลพระมหากษัตริย์  

พระองค์ทรงทราบประวัติเหตุแล้ว ก็ตกพระหฤทัย  เกรงว่าบาปจะมีแก่พระองค์  

แต่นั้นจึงทรงเสาะหาท่านผู้สามารถวินิจฉัยความนี้ให้กระจ่าง ข้อนี้เป็นทางที่

ทรงอาราธนาพระโมคคัลลีบุตรติสสเถระ มากรุงปาตลีบุตรจากเหนือน้ำ  อาศัย

พระเถระเป็นกำลัง  ทรงชำระพระศาสนาให้สิ้นเสี้ยนหนาม กล่าวคือสึกพวก

เดียรถีย์เสีย เพราะฉะนี้ การรู้จักเลือกบุคคลผู้เหมาะ จึงเป็นสำคัญในกิจทุก

อย่างไป ฯ 

 

 

ให้เวลา  ๔  ชั่วโมง  กับ  ๑๕  นาที. 
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ตัวอย่างแต่งไทยเป็นมคธ

พ.ศ.๒๕๖๖

 

 ทยฺยานมินฺโท  หิ  มหาราชา  สรฏฺปาโล  กตฺตุกมฺยตาฉนฺทสงฺขาต-  

คุณสมฺปทาย  สมฺปยุตฺโต  อนุกฺกเมน  รฏฺวาสีนํ  สพฺพุปสคฺเค  ปริโมเจตุ    

สมตฺโถ  โหติ  สุเขน  จ  ภิยฺโยโส  มตฺตาย  รฏฺาภิปาลโนปายภาคภูตํ  ราชธมฺมํ  

ปูเรติ  ฯ  อิทํ  ปมมงฺคลวิเสโส  อโหสิ  ฯ 

 ทุติยมงฺคลวิเสสภูตาย  ปุคฺคลฺุตาย  อยมตฺโถ  ฯ  ปุคฺคลํ  วิจินิตุ       

ชานาตีติ  ปุคฺคลฺู,  ตสฺส  ภาโว  ปุคฺคลฺุตา  ฯ  วิภาคโต  เจสา  อิตฺตร-   

อิสฺสราทิปุคฺคลวเสน  ทีเปตพฺพา  ฯ  น  จ  เกวลํเยว  เสวิตพฺพาเสวิตพฺพปุคฺคเล  

วิจินิตุ  ชาเนยฺย,  อถโข  อิสฺสโรปิ  กิจฺเจสุ  ปุคฺคลํ  นิโยเชนฺโต  ปุคฺคลฺู    

หุตฺวา  นิโยเชตพฺพานิโยเชตพฺพปุคฺคเล  วิจินิตุ  ชาเนยฺย  ฯ  อิทานิ  ปเนตฺถ  

อิสฺสรวเสน  ปุคฺคลนิโยชนํ  วิสฺสชฺเชมิ  ฯ  กิจฺจปฺปโยคปฏิรูเป  ปริวารปุคฺคเล  

วิจินิตุ  ชานนํ    ปุคฺคลฺุตาย  อธิปฺเปตตฺโถ  โหติ  ฯ  ปุคฺคลนิโยชเน    

หิ   ปฏิรูป  ปุคฺคลํ  วิจินิตุ  ยุชฺชติ,  เอวํ  วิจินิตฺวา  นิโยชนํ  กิจฺจสาธกํ  โหติ,  

สเจ   น  วิจินิตฺวา  นิโยเชยฺย,    ตํ  น  กิจฺจสาธกํ ฯ  นิทสฺสนํ  เจตฺถ  ทฏฺพฺพํ ฯ    

อนุตฺตรํ  อภิสมฺโพธึ  สมฺพุชฺฌิตฺวา  ตถาคโต  พุทฺธกิจฺจํ  ปริปูเรตุ  คามนิคมาทีสุ  

จาริกฺจรมาโน อนุกฺกเมน  ชนานํ  ธมฺมํ  เทเสตฺวา  ราชคหํ  ปตฺวา  ตตฺถ    

วิหาสิ  ฯ  กปิลวตฺถุสฺมึ  สุทฺโธทโน   มหาราชา  ตํ  ปวตฺตึ  สุตฺวา  โพธิาณปฺปตฺตํ  

สพฺพฺุภูตํ  อตฺตโน  ปุตฺตํ  ปสฺสิตุกาโม  โลกนาถํ    กปิลวตฺถุ  อาเนตุ    

สปริวารํ  เอกํ  อมจฺจํ  เปเสสิ  ฯ  โส  สตฺถุ  สนฺติกํ  ปตฺวา  ธมฺมํ  สุตฺวา    

อรหตฺตปฺปตฺโต  อิธ  ปพฺพชิ,  น  ปน  กปิลวตฺถุปุรคมนตฺถาย  สตฺถารํ    

นิมนฺเตสิ  ฯ  สุทฺโธทโน  ตโต  สาสนํ    อสฺสุตฺวา  อปรมฺปิ  ทูตํ  เปเสสิ  ฯ  

นวกฺขตฺตุ  อิมินา  นิยาเมน  ทูเต  เปเสสิ  ฯ  ทสมวาเร  กาฬุทายึ  นาม  อมจฺจํ    
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เปเสสิ  ฯ  โส  กิฺจาปิ  คนฺตฺวา  สตฺถุ  สนฺติเก  ธมฺมํ  สุตฺวา  อรหตฺตปฺปตฺโต    

ปุริมามจฺจา  วิย  อิธ  ปพฺพชิ,  กปิลวตฺถุปุรคมนตฺถาย  ปน  สตฺถารํ  นิมนฺเตสิ  ฯ  

ตสฺมา  โส  สุทฺโธทนราชานํ  ยถิจฺฉิตํ  ปุตฺตทสฺสนํ  ธมฺมสฺสวนฺจ  อลาเภสิ  ฯ  

อิติ   กิจฺจปฺปโยเค   อปฺปฏิรูปสฺส   ปุคฺคลสฺส  นิโยชนํ  น  กิจฺจสาธกํ  โหติ  ฯ 

 กทาจิ  ปเนตํ  น  เกวลํเยว  กิจฺจสาธกํ  น  โหติ,  อถโข  ตโต  วิปรีตภูตํ  

โทสํปิ  อุปฺปาเทติ  ฯ  อิทเมตฺถ  สาธกํ  ฯ  ยทา  กิร  ติตฺถิยา  อโสกรชฺชกาเล    

พุทฺธสาสเน  ปพฺพชึสุ,  ตทา  ภิกฺขู  พาหิรพาเลหิ  อุปมิสฺสิตา  หุตฺวา  เตหิ  สทฺธึ    

อุโปสถํ  นากรึสุ  ฯ  อโสกราชา  ปวตฺตึ  อวิชานิตฺวา  ภิกฺขุสงฺโฆ  อสมคฺโค    

หุตฺวา   อุโปสถํ  น  กโรตีติ  เอตฺตกเมว  ตฺวา  อโสการาเม  ภิกฺขู  สมานจิตฺเต  

กตฺวา  เอกโต  อุโปสถํ  การาเปตุ  เอกํ  อมจฺจํ  อาณาเปสิ  ฯ  โส  วิหารํ  คนฺตฺวา          

ราชาณตฺติยา  ภิกฺขุสงฺฆํ  สนฺนิปาเตตฺวา  เถราสนโต  ปฏฺาย  ภิกฺขู  ปุจฺฉิ  ฯ    

โย  น  อนุวตฺตติ,  ตํ  อาณํ  อติกฺกมตีติ  อุปวทิตฺวา  อสินา  ตสฺส  สีสํ    

ปาเตสิ  ฯ  โส  เถราสนโต  ปฏฺาย  ตถา  อกาสิ  ฯ  ตทา  ปน  อโสกราชสฺส    

กนิฏฺภาตา  ติสฺสกุมาโร  ปพฺพชิโต  หุตฺวา  ตสฺมึ  สนฺนิปาเต  อโหสิ ฯ    

โส  ตํ  อมจฺจํ  ตถา  วิปฏิปนฺนํ  ทิสฺวา  อุฏฺายาสนา  สยํ  ตสฺส  อมจฺจสฺส  

อาสนฺเน  อาสเน  นิสีทิ  ฯ  อมจฺโจ  เถรสฺส  สตฺถํ  นิปาเตตุ  อวิสหนฺโต  คนฺตฺวา  

รฺโ  อาโรเจสิ  ฯ  อโสกราชา  ปวตฺตการณํ  สุตฺวา  มยฺหํ  ปาป  ภเวยฺยาติ    

อุตฺราเสน  ตาวเทว  สรีเร  อุปฺปนฺนทาโห  อโหสิ  ฯ  ฆตโต  อิมมตฺถํ    

วินิจฺฉินิตุ  สมตฺเถ  เถเร  ปุจฺฉิ  ฯ อิทมสฺส  อุปริ  คงฺคาย  วสนฺตํ    

โมคฺคลีปุตฺตติสฺสเถรํ  ปาตลิปุตฺตนคราคมาย  นิมนฺเตตฺวา  ตํ  เถรํ  นิสฺสาย    

ตติถฺเิย  นาเสตวฺา  สาสน ํ นกิกฺณฏฺก ํ กตวฺา  สาสนปรโิสธนสสฺ   นทิาน ํ โหต ิ ฯ  

ตสฺมา  ปฏิรูปสฺส  ปุคฺคลสฺส  นิโยชนํ  สพฺพกิจฺเจสุ  สปฺปโยชนํ  โหติ   ฯ 

 

พระพรหมวชิรปัญญาจารย์  สุรเตโช  วัดราชโอรสาราม      แต่ง 

สนามหลวงแผนกบาลี              ตรวจแก้. 
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สอบวันที่๒๖มกราคม๒๕๖๖


 ๑.  ส่วนวินิจฉัยในแนวทางบำเพ็ญธาตุกรรมฐานนี้ มีว่า  สำหรับภิกษุ

ปัญญากล้า การกำหนดธาตุโดยพิสดารว่า  ผมท้ังหลายเป็นธาตุดิน  ขนท้ังหลาย

เป็นธาตุดิน  ดังนี้เป็นต้น จะปรากฏโดยเนิ่นช้าไป ฯ เมื่อเธอมนสิการอย่างนี้ว่า  

สิ่งที่มีลักษณะกระด้าง เป็นธาตุดิน  สิ่งที่มีลักษณะซึมซาบ เป็นธาตุน้ำ  สิ่งที่มี

ลักษณะร้อน เป็นธาตุไฟ  สิ่งที่มีลักษณะไหวตัวได้ เป็นธาตุลม  ดังนี้  กรรม

ฐานก็จะปรากฏได้  ฯ  แต่สำหรับภิกษุปัญญาไม่กล้านัก เมื่อมนสิการอย่างนั้น 

กรรมฐานก็จะมืดมน ไม่ชัดแจ้ง  ฯ  เมื่อมนสิการโดยพิสดารตามนัยก่อน กรรม

ฐานจึงจะปรากฏ ฯ  ถามว่า มีอุปมาอย่างไร ฯ  มีอุปมาว่า  เม่ือภิกษุ ๒ รูปสาธยาย

ซึ่งแบบที่มีไปยาลมาก  ภิกษุปัญญากล้า ให้รายละเอียดไปยาลมุขจบหนึ่งหรือ

สองจบแล้ว จากนั้นก็ทำการสาธยายแต่โดยเงื่อนทั้งสองไป  ใน  ๒ รูปนั้น    

รูปที่ปัญญาไม่กล้านัก ย่อมกล่าวอย่างนี้ว่า  นั่นชื่อว่าสาธยายอะไรกัน ไม่ให้ทำ

มาตรว่าริมฝีปากกระทบกัน เมื่อทำการสาธยายอย่างนี้  เมื่อไรแบบจึงจักคล่อง 

เธอให้รายละเอียดทุกไปยาลมุขที่มาถึงทีเดียว ทำการสาธยายไป  ภิกษุปัญญา

กล้ารูปนอกนี้ ก็กล่าวกะรูปที่มีปัญญาไม่กล้านักนั้นนั่นอย่างนี้ว่า นั่นชื่อว่า

สาธยายอะไรกัน จะให้ถึงตอนจบไม่ได้เลย เมื่อทำการสาธยายวิธีนี้  เมื่อไร 

แบบจึงจักถึงที่จบ  ดังนี้ ฉันใด  การกำหนดธาตุโดยพิสดารตามขอบข่ายอาการ

มีผมเป็นต้น  ก็ปรากฏโดยเนิ่นช้าสำหรับภิกษุปัญญากล้า  ต่อเมื่อเธอมนสิการ

โดยย่อตามนัยว่า  สิ่งที่มีลักษณะกระด้าง เป็นธาตุดิน  เป็นต้น  กรรมฐานจึงจะ

ปรากฏ  เมื่อภิกษุอีกรูปหนึ่งมนสิการอย่างนั้น  กรรมฐานจะมืดมน ไม่ชัดแจ้ง  

ต่อมนสิการโดยพิสดารตามขอบข่ายอาการมีผมเป็นต้น กรรมฐานจึงปรากฏ   

ก็ฉันนั้นเหมือนกัน  ฯ 
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 ๒. ดังนั้น ภิกษุปัญญากล้า ปรารถนาจะบำเพ็ญกรรมฐานนี้ เบื้องแรก

พึงอยู่ในที่ลับ เร้นอยู่ คิดคำนึงถึงรูปกายตนทั่วทั้งหมด กำหนดธาตุทั้งหลาย

โดยสรุปอย่างนี้ว่า  ภาวะที่กระด้างก็ดี ภาวะที่แข็งก็ดี อันใดในกายนี้ นี้เป็น  

ธาตุดิน ภาวะที่ซึมซาบก็ดี ภาวะที่เหลวก็ดี อันใดในกายนี้  นี้เป็นธาตุน้ำ    

ภาวะที่เผาไหม้ก็ดี ภาวะที่ร้อนก็ดี อันใดในกายนี้  นี้เป็นธาตุไฟ  ภาวะที่พัดไป

ก็ดี  ภาวะที่ไหวได้ก็ดี อันใดในกายนี้ นี้เป็นธาตุลม  ดังนี้แล้ว พึงคิดคำนึง 

มนสิการ พิจารณาอยู่เนือง ๆ โดยสักว่าเป็นธาตุ ไม่ใช่สัตว์ ไม่ใช่ชีวะว่า    

ธาตุดิน ธาตุน้ำ  เป็นต้น ฯ  เมื่อภิกษุนั้นพยายามอยู่อย่างนี้ โดยไม่ช้าเลย สมาธิ

อันปัญญาที่ส่องประเภทแห่งธาตุโอบอุ้มไว้  ยังไม่ถึงความแนบแน่น เป็นเพียง

เฉียด ๆ  เพราะความที่มีสภาวธรรมเป็นอารมณ์ ย่อมเกิดขึ้น ฯ  อีกประการหนึ่ง 

โกฏฐาสะ ๔ เหล่านี้ใดที่พระธรรมเสนาบดีกล่าวไว้ เพื่อแสดงว่ามหาภูตรูป  

ทั้ง ๔ ไม่ใช่สัตว์ว่า   ช่องว่างในกาย อาศัยกระดูกกับเอ็น และอาศัยเนื้อกับหนัง

ห่อหุ้ม จึงได้ชื่อว่า รูป เท่านั้นเอง  ดังนี้  ภิกษุพึงแยกโกฏฐาสะเหล่านั้นออก 

ด้วยมือคือญาณอันแล่นไปตามช่องโกฏฐาสะนั้นๆ กำหนดธาตุทั้งหลายโดยนัย

ก่อนนั่นแลว่า  ภาวะที่กระด้างก็ดี ภาวะที่แข็งก็ดี อันใด ในโกฏฐาสะเหล่านี้    

นี่ เป็นธาตุดิน  ดังนี้ เป็นต้น  พึงคิดคำนึง มนสิการ พิจารณาอยู่ เนือง ๆ   

โดยสักว่าเป็นธาตุ ไม่ใช่สัตว์ ไม่ใช่ชีวะว่า  ธาตุดิน ธาตุน้ำ เป็นต้น  ฯ  

 

  

ให้เวลา๔ชั่วโมงกับ๑๕นาที.
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     ๑.  ภาวนานเย   ปเนตฺถ   ติกฺขปฺสฺส   ภิกฺขุโน   เกสา   ปวีธาตุ      

โลมา   ปวีธาตูติ   เอวํ   วิตฺถารโต   ธาตุปริคฺคโห   ปปฺจโต   อุปฏฺาติ  ฯ      

ยํ   ถทฺธลกฺขณํ   อยํ   ปวีธาตุ   ยํ   อาพนฺธนลกฺขณํ   อยํ   อาโปธาตุ   ยํ     

ปริปาจนลกฺขณํ   อยํ   เตโชธาตุ   ยํ   วิตฺถมฺภนลกฺขณํ   อยํ   วาโยธาตูติ   เอวํ   

มนสิกโรโต   ปนสฺส   กมฺมฏฺานํ   ปากฏํ   โหติ  ฯ   นาติติกฺขปฺสฺส   ปน   

เอวํ   มนสิกโรโต   อนฺธการํ   อวิภูตํ   โหติ  ฯ   ปุริมนเยน   วิตฺถารโต   มนสิ-

กโรนฺตสฺส   ปากฏํ   โหติ  ฯ   กถํ  ฯ   ยถา    ทฺวีสุ   ภิกฺขูสุ   พหุเปยฺยาลํ   ตนฺตึ   

สชฺฌายนฺเตสุ   ติกฺขปฺโ   ภิกฺขุ   สกึ   วา   ทฺวิกฺขตฺตุํ   วา   เปยฺยาลมุขํ     

วิตฺถาเรตฺวา   ตโต   ปรํ    อุภโตโกฏิวเสเนว   สชฺฌายํ   กโรนฺโต   คจฺฉติ   ตตฺร   

นาติติกฺขปฺโ   เอวํ   วตฺตา   โหติ   กึ   สชฺฌาโย      นาเมส   โอฏฺปริยาหตมตฺตํ 

กาตุํ   น   เทติ   เอวํ   สชฺฌาเย   กริยมาเน   กทา   ตนฺติ   ปคุณา    ภวิสฺสตีติ   โส   

อาคตาคตํ   เปยฺยาลมุขํ   วิตฺถาเรตฺวาว   สชฺฌายํ   กโรติ   ตเมนํ   อิตโร     

เอวมาห   กึ   สชฺฌาโย   นาเมส   ปริโยสานํ    คนฺตุํ   น   เทติ   เอวํ   สชฺฌาเย   

กริยมาเน   กทา   ตนฺติ   ปริโยสานํ    คมิสฺสตีติ   เอวเมว   ติกฺขปฺสฺส     

เกสาทิวเสน   วิตฺถารโต   ธาตุปริคฺคโห   ปปฺจโต   อุปฏฺาติ   ยํ   ถทฺธลกฺขณํ   

อยํ  ปวีธาตูติอาทินา   นเยน  สงฺเขปโต   มนสิกโรโต   กมฺมฏฺานํ   ปากฏํ   

โหติ   อิตรสฺส  ตถา  มนสิกโรโต   อนฺธการํ   อวิภูตํ   โหติ   เกสาทิวเสน     

วิตฺถารโต   มนสิกโรนฺตสฺส   ปากฏํ   โหติ  ฯ  

 

 ๒.  ตสมฺา   อมิ ํ  กมมฺฏฺาน ํ    ภาเวตกุาเมน   ตกิขฺปเฺน   ตาว   รโหคเตน   

ปฏิสลฺลีเนน   สกลมฺปิ  อตฺตโน   รูปกายํ   อาวชฺชิตฺวา   โย   อิมสฺมึ   กาเย   

ถทฺธภาโว   วา    ขรภาโว   วา   อยํ   ปวีธาตุ   โย   อาพนฺธนภาโว   วา     

ทฺรวภาโว   วา   อยํ   อาโปธาตุ   โย   ปริปาจนภาโว   วา   อุณฺหภาโว   วา   อยํ      
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เตโชธาตุ   โย   วิตฺถมฺภนภาโว   วา   สมุทีรณภาโว   วา   อยํ    วาโยธาตูติ   เอวํ   

สงขฺติเฺตน   ธาตโุย   ปรคิคฺเหตวฺา   ปนุปปฺนุ ํ   ปวธีาต ุ  อาโปธาตตู ิ  ธาตมุตตฺโต   

นิสฺสตฺตโต   นิชฺชีวโต   อาวชฺชิตพฺพํ    มนสิกาตพฺพํ   ปจฺจเวกฺขิตพฺพํ  ฯ   ตสฺเสวํ   

วายมมานสฺส   น   จิเรเนว  ธาตุปฺปเภทาวภาสนปฺาปริคฺคหิโต   สภาว-

ธมฺมารมฺมณตฺตา   อปฺปนํ   อปฺปตฺโต   อุปจารมตฺโต   สมาธิ   อุปฺปชฺชติ  ฯ                  

อถ  วา   ปน   เย   อิเม   จตุนฺนํ   มหาภูตานํ   นิสฺสตฺตภาวทสฺสนตฺถํ   ธมฺม-

เสนาปตินา   อฏฺิฺจ   ปฏิจฺจ   นฺหารฺุจ   ปฏิจฺจ   มํสฺจ   ปฏิจฺจ   จมฺมฺจ   

ปฏิจฺจ   อากาโส   ปริวาริโต   รูปนฺเตฺวว   สงฺขํ   คจฺฉตีติ  จตฺตาโร  โกฏฺาสา   

วุตฺตา  เต   ตํตํอนฺตรานุสารินา  าณหตฺเถน   วินิพฺภุชฺชิตฺวา  โย   เอเตสุ     

ถทฺธภาโว   วา   ขรภาโว  วา   อยํ   ปวีธาตูติ   ปุริมนเยเนว   ธาตุโย   ปริคฺคเหตฺวา   

ปุนปฺปุนํ  ปวีธาตุ   อาโปธาตูติ   ธาตุมตฺตโต   นิสฺสตฺตโต   นิชฺชีวโต     

อาวชฺชิตพฺพํ   มนสิกาตพฺพํ   ปจฺจเวกฺขิตพฺพํ  ฯ    
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สอบวันที่๒๗มกราคม๒๕๖๖


      ๑.  เอวํ  ปฏิจฺจสมุปฺปาทนยํ  วิภาคโส  ทสฺสิตฺวา  อิทานิ  ปฏฺานนยํ  

ทสฺเสตุํ    เหตุปจฺจโยติอาทิ  วุตฺตํ  ฯ   ตตฺถ   หิโนติ  ปติฏฺาติ  เอเตนาติ  เหตุ  ฯ   

อเนกตฺถตฺตา  ธาตุสทฺทานํ  หิสทฺโท  อิธ  ปติฏฺตฺโถติ  ทฏฺพฺโพ  ฯ   หิโนติ  

วา  เอเตน  กมฺมนิทานภูเตน  อุทฺธํ  โอชํ  อภิหรนฺเตน  มูเลน  วิย  ปาทโป  

ตปฺปจฺจยํ  ผลํ  คจฺฉติ  ปวตฺตติ  วุฑฺฒึ  วิรุฬฺหึ  อาปชฺชตีติ  เหตุ  ฯ   เหตุ  จ  โส  

ปจฺจโย  จาติ  เหตุปจฺจโย  ฯ   เหตุ  หุตฺวา  ปจฺจโย  เหตุภาเวน  ปจฺจโยติ  วุตฺตํ  

โหติ  ฯ   มูลฏฺเน  เหตุ  อุปการฏฺเน  ปจฺจโยติ  สงฺเขปโต  มูลฏฺเน    

อุปการโก  ธมฺโม  เหตุปจฺจโย ฯ  โส  ปน  ปวตฺเต  จิตฺตสมุฏฺานานํ  ปฏิสนฺธิยํ  

กมฺมสมุฏานานฺจ  รูปานํ  อุภยตฺถ  สมฺปยุตฺตานํ  นามธมฺมานฺจ  รุกฺขสฺส  

มลูา  วยิ  สปุตฏิฺติภาวสาธนสงขฺาตมลูฏเฺน  อปุการกา  ฉ  ธมมฺาต ิ ทฏฺพพฺ ํ ฯ   

 อาลมฺพิยติ  ทุพฺพเลน  วิย  ทณฺฑาทิกํ  จิตฺตเจตสิเกหิ  คณฺหิยตีติ    

อาลมฺพนํ  ฯ   จิตฺตเจตสิกา  หิ  ยํ  ยํ  ธมฺมํ  อารพฺภ  ปวตฺตนฺติ   เต  เต  ธมฺมา    

เตสํ  เตสํ  ธมฺมานํ  อารมฺมณปจฺจยา  นาม  ฯ  น  หิ  โส  ธมฺโม  อตฺถิ  โย    

จิตฺตเจตสิกานํ  อารมฺมณปจฺจยภาวํ  น  คจฺเฉยฺย  ฯ   อตฺตาธีนปฺปวตฺตีนํ  ปติภูโต  

ปจฺจโย  อธิปติปจฺจโย  ฯ  น  วิชฺชติ  ปจฺจยุปฺปนฺเนน  สห  อนฺตรํ  เอตสฺส  

ปจฺจยสฺสาติ  อนนฺตรปจฺจโย  ฯ 

 

 ๒.   สณฺานาภาเวน   สํ   สุฏฺุ   อนนฺตรปจฺจโย   สมนนฺตรปจฺจโย  ฯ  

อตฺตโน  อนนฺตรํ  อนุรูปจิตฺตุปฺปาทชนนสมตฺโถ  ปุริมปุริมนิรุทฺโธ  ธมฺโม    

อนนฺตรปจฺจโย  สมนนฺตรปจฺจโยติ  จ  วุจฺจติ  ฯ   พฺยฺชนมตฺเตเนว  หิ   เนสํ    

วิเสโส  ฯ   อตฺถโต  ปน  อุภยมฺปิ  สมนนฺตรนิรุทฺธสฺเสวาธิวจนํ  ฯ  น  หิ   เนสํ  

อตฺถโต  เภโท  อุปลพฺภติ  ฯ   ยมฺปน  เกจิ  วทนฺติ    อตฺถานนฺตรตาย     

อนนฺตรปจฺจโย  กาลานนฺตรตาย  สมนนฺตรปจฺจโยติ   ตํ    นิโรธา  วุฏฺหนฺตสฺส  
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เนวสฺานาสฺายตนํ  ผลสมาปตฺติยา  สมนนฺตรปจฺจเยน  ปจฺจโยติอาทีหิ  

วิรุชฺฌติ  ฯ  เนวสฺานาสฺายตนฺหิ  สตฺตาหาทิกาลนิรุทฺธํ  ผลสมาปตฺติยา  

สมนนฺตรปจฺจโย   ตสฺมา  อภินิเวสํ  อกตฺวา  พฺยฺชนมตฺตโต  เจตฺถ  นานากรณํ    

ปจฺเจตพฺพํ   น  อตฺถโต  ฯ   ปุพฺพธมฺมนิโรธสฺส  หิ  ปจฺฉาชาตธมฺมุปฺปาทสฺส    

จ  อนฺตราภาเวน  อุปฺปาทสมตฺถตาย  นิโรโธ  อนนฺตรปจฺจยตา   อิทมิโต  อุทฺธํ  

อิทํ  เหฏฺา  อิทํ  สมนฺตโตติ   วิภาคาภาเวน  อตฺตนา  เอกตฺตํ  อุปเนตฺวา  วิย    

สุฏฺุ  อนนฺตรภาเวน  อุปฺปาเทตุํ  สมตฺถํ  หุตฺวา  นิโรโธ  สมนนฺตรปจฺจยตาติ  

เอวํ  พฺยฺชนมตฺตโตว  เภโท  ฯ   นิโรธปจฺจยสฺสาปิ  หิ  เนวสฺานาสฺายตนสฺส

อสฺุปฺปตฺติยา  ปุริมสฺส  จ  จุติจิตฺตสฺส  กาลนฺตเรปิ  อุปฺปชฺชนฺตานํ    

ผลปฏิสนฺธีนํ  อนนฺตรา  สมานชาติเยน  อรูปธมฺเมน  พฺยวธานาภาวโต    

ภินฺนชาติกานฺจ  รูปธมฺมานํ  พฺยวธานกรเณ  อสมตฺถตาย  นิรนฺตรุปฺปาทเน  

เอกตฺตํ  อุปเนตฺวา  วิย  อุปฺปาทเน  จ  สมตฺถตา  อตฺถีติ  เตสมฺปิ    

อนนฺตรสมนนฺตรปจฺจยตา  ลพฺภติ  ฯ   ตสฺมา  ธมฺมโต  อวิเสเสปิ  ตถา  ตถา    

พชุฌฺนกาน ํ วเินยยฺาน ํ วเสน  อปุสคคฺตถฺวเิสสมตตฺโต  ปเภโท  ปจเฺจตพโฺพต ิ ฯ 

 

  

ให้เวลา  ๔  ชั่วโมง  กับ  ๑๕  นาที. 
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 ๑.  ท่านพระอนุรุทธาจารย์ ครั้นแสดงปฏิจจสมุปบาทนัยโดยวิภาค   

(คือการจำแนกปัจจัยธรรม ๑ ปัจจยุปบันธรรม ๑ และปัจจยาการ ๑)   

อย่างนี้แล้ว บัดนี้ จึงกล่าวคำว่า เหตุปจฺจโย เป็นอาทิเพื่อจะแสดงปัฏฐานนัย ฯ  

พึงทราบวินิจฉัยในคำว่า เหตุปจฺจโย เป็นต้นนั้น ปัจจัยชื่อว่า เหตุ เพราะเป็น

เหตุให้ปัจจยุปบันธรรมทรงอยู่ คือดำรงอยู่ ฯ ในที่นี้ หิ ศัพท์ พึงเห็นว่า มีการ

ตั้งอยู่เป็นอรรถ เพราะศัพท์คือธาตุ มีความหมายหลากหลาย ฯ อีกอย่างหนึ่ง 

ผลอันมีความโลภเป็นต้นนั้นเป็นปัจจัย ย่อมแผ่ไป คือดำเนินไปได้แก่เป็นไป 

คือถึงความเจริญงอกงาม ด้วยปัจจัยมีความโลภเป็นต้นนั่น ซึ่งเป็นเหตุ  

แห่งกรรม ดุจต้นไม้ถึงความเจริญงอกงามด้วยรากที่ดูดอาหารขึ้นไปข้างบน 

ฉะนั้น เพราะเหตุนั้น ปัจจัยมีความโลภเป็นต้นนั้น จึงชื่อว่า เหตุ ฯ ปัจจัยนั้น

ด้วย เป็นเหตุด้วย เพราะเหตุนั้นจึงชื่อว่า เหตุปัจจัย ฯ มีคำอธิบายที่ท่านกล่าวไว้

ว่า ธรรมเป็นปัจจัย อันเป็นเหตุ คือเป็นปัจจัย โดยความเป็นเหตุ ฯ   

พึงเห็นสันนิษฐานว่า ธรรมที่เป็นอุปการะ โดยอรรถคือความเป็นมูล ชื่อว่า เหตุ

ปัจจัย โดยสังเขปว่า ชื่อว่า ปัจจัย โดยอรรถคือความอุปการะ ชื่อว่า เป็นเหตุ 

โดยอรรถคือความเป็นมูล ฯ ก็เหตุปัจจัยนั้น คือธรรม ๖ อย่าง (เหตุ ๖ มีโลภ

เหตุเป็นต้น) ที่ทำอุปการะโดยอรรถคือความเป็นมูล กล่าวคือการยังความตั้ง

มั่นด้วยดีให้สำเร็จแก่รูปธรรมทั้งหลายที่มีจิตเป็นสมุฏฐาน ในปวัตติกาลและที่

มีกรรมเป็นสมุฏฐาน ในปฏิสนธิกาล และแก่นามธรรมทั้งหลาย ที่สัมปยุต  

ในกาลทั้ง ๒ ดุจรากทั้งหลาย    เป็นอุปการะแก่ต้นไม้ ฉะนั้น ดังนี้ ฯ 

 ธรรมชาต ที่ชื่อว่า อาลัมพนะ เพราะอรรถวิเคราะห์ว่า อันจิตและ

เจตสิกยึดไว้ คือ จับไว้เหมือนไม้เท้าเป็นต้นอันคนทุพพลภาพยึดไว้ ฉะนั้น ฯ 

ความจริง จิตและเจตสิกทั้งหลาย ปรารภธรรมใด ๆ เป็นไป ธรรมนั้น ๆ ชื่อว่า 

เป็นอารัมมณปัจจัยแก่ธรรม (คือ จิตและเจตสิก) นั้น ๆ ฯ ความจริง ธรรมที่ไม่
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พึงถึงความเป็นอารัมมณปัจจัยแก่จิตและเจตสิก หามีไม่ ฯ ปัจจัยที่เป็นใหญ่  

(ผู้รักษา, ผู้ปกครอง) แห่งธรรมทั้งหลายที่เป็นไปเนื่องด้วยตน ชื่อว่าอธิปติ

ปัจจัย ฯ ธรรมที่ชื่อว่า อนันตรปัจจัย เพราะอรรถวิเคราะห์ว่า ระหว่างคั่น  

แห่งปัจจัยนี้กับปัจจยุปบันธรรมไม่มี ฯ 

 

 ๒.  ธรรมอันเป็นปัจจัยไม่มีระหว่างคั่นพร้อม คือ ด้วยดี เพราะไม่มี

สัณฐานชื่อว่า สมนันตรปัจจัย ฯ ธรรมที่ดับไปก่อน ๆ สามารถให้จิตตุปบาทที่

เหมาะสมเกิดในลำดับแห่งตน พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเรียกว่า อนันตรปัจจัย 

และว่า สมนันตรปัจจัย ฯ ความจริง ปัจจัยทั้งสองนั้น ต่างกันเพียงพยัญชนะ

เท่านั้น ฯ แต่ว่าโดยความหมาย  คำแม้ทั้งสอง เป็นชื่อของปัจจัยธรรมที่ดับไป

โดยไม่มีธรรมอื่นคั่นในระหว่างด้วยดีอย่างเดียวกันนั่นเอง ฯ  ความจริง ความ

ต่างกันโดยความหมายของปัจจัยทั้งสองนั้น หาไม่พบ ฯ ส่วนคำที่ท่านอาจารย์

บางพวกกล่าวว่า ธรรมที่ชื่อว่า เป็นอนันตรปัจจัย เพราะไม่มีระหว่างโดยอรรถ 

(และ) ธรรมที่ชื่อว่า เป็นสมนันตรปัจจัย เพราะไม่มีระหว่างโดยกาล ดังนี้นั้น 

ย่อมผิดกับพระบาลีว่า เนวสัญญานาสัญญายตนฌานจิตแห่งพระอริยบุคคล  

ผู้ออกจากนิโรธสมาบัติ ย่อมเป็นปัจจัยแก่ผลสมาบัติ โดยสมนันตรปัจจัย ดังนี้

เป็นต้น ฯ เพราะเนวสัญญานาสัญญายตนฌานจิต ซึ่งดับไปตลอดเวลา ๗ วัน

เป็นต้น ยังเป็นสมนันตรปัจจัย แก่ผลสมาบัติได้ ฉะนั้น บัณฑิตอย่าทำความ

ยึดมั่น(ในวาทะของเกจิอาจารย์) พึงเชื่อความต่างกันในปัจจัยทั้งสองนี้ โดยเหตุ

เพียงพยัญชนะเท่านั้น ไม่พึงเชื่อโดยอรรถ ฯ ความจริงมีความต่างกันโดยเหตุ

เพียงพยัญชนะเท่านั้น(แห่งปัจจัยทั้งสองนี้) อย่างนี้ว่า ความดับแห่งธรรมโดย

ความเป็นสภาพสามารถให้ธรรมอ่ืนเกิดข้ึนได้โดยไม่มีธรรมอะไรค่ันในระหว่าง

ความดับไปแห่งธรรมที่เกิดก่อน และความเกิดขึ้นแห่งธรรมที่เกิดภายหลัง ชื่อ

ว่า ความเป็นอนันตรปัจจัย ความดับแห่งธรรมที่สามารถเพื่อจะให้ธรรมอื่นเกิด

ขึ้นได้โดยไม่มีธรรมอะไรคั่นในระหว่างด้วยดี คล้ายกับนำเข้าไปรวมกับตน 
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โดยไม่มีการแบ่งแยกว่า ธรรมชาตินี้  อยู่ข้างบนแต่ธรรมชาตินี้ ธรรมชาตินี้อยู่

ข้างล่าง ธรรมชาตินี้อยู่โดยรอบ ดังนี้ ชื่อว่าความเป็นสมนันตรปัจจัย ฯ ก็ภาวะ

ที่เนวสัญญานาสัญญายตนฌานจิต แม้ที่เป็นปัจจัยแก่นิโรธสมาบัติ และจุติจิต 

ซึ่งเกิดขึ้นก่อนแต่การเกิดในอสัญญีภพ  มีความสามารถในการยังผลจิต   

(คือ อนาคามีผลจิตหรืออรหัตตผลจิต) และปฏิสนธิจิต ซึ่งแม้จะเกิดขึ้นในกาล

อื่นให้เกิดขึ้นได้โดยติดต่อกัน และในการให้เกิดขึ้นคล้ายกับนำเข้าไปรวม

เป็นอันเดียวกันย่อมมีได้ เพราะไม่มีอรูปธรรมที่มีชาติเสมอกัน เข้าแทรกแซง

ในระหว่าง และเพราะรูปธรรมทั้งหลายที่มีชาติต่างกันไม่สามารถจะแทรกแซง

ในระหว่างได้เพราะเหตุนั้น แม้เนวสัญญานาสัญญายตนฌานจิตและจุติจิต  

ทั้งสองนั้น จึงเป็นอนันตรปัจจัยและสมนันตรปัจจัยได้ ฯ เพราะฉะนั้น ถึงแม้

จะไม่มีความแตกต่างกันโดยธรรม บัณฑิตก็พึงเชื่อความแตกต่างกันโดยเพียง

อรรถแห่งอุปสรรคที่ต่างกัน ด้วยสามารถเวไนยบุคคลทั้งหลายผู้จะรู้ได้โดย

ประการนั้น ๆ แล ฯ 

พระเทพมหาเจติยาจารย์ ปฺาสิริ  วัดพระปฐมเจดีย์ จ.นครปฐม   แปล 

สนามหลวงแผนกบาลี            ตรวจแก้. 
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หน้าว่าง


