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ประโยคป.ธ.๓

แปลมคธเป็นไทย

สอบวันที่๗มีนาคม๒๕๕๖



แปลโดยพยัญชนะ
 

	 ๑.	สา	 	ลทฺธูปสมฺปทา	ธมฺมทินฺนาเถรี	นาม	อโหสิ	ฯ	สา	วิเวกกามตาย		

ภิกฺขุนีหิ	 สทฺธึ	 ชนปทํ	 คนฺตฺวา	 ตตฺถ	 วิหรนฺตี	 น	 จิรสฺเสว	สห	 	 ปฏิสมฺภิทาหิ		 

อรหตฺตํ	 ปตฺวา	 	 อิทานิ	 มํ	 นิสฺสาย	 าติชนา	 ปฺุานิ	 กริสฺสนฺตีติ	 ปุนเทว		 

ราชคหํ	ปจฺจาคฺฉิ	ฯ	อุปาสโก	 	ตสฺสา	 	อาคตภาวํ	สุตฺวา	 	 เกน	นุ	โข	การเณน		 

อาคตาติ	ภิกฺขุนีอุปสฺสยํ	 	คนฺตฺวา	 	 เถรึ	วนฺทิตฺวา	 เอกมนฺตํ	นิสินฺโน	 	อุกฺกณฺิตา		 

นุ	 โขสิ	 อยฺเยติ	 วตฺตุํ	 อปฺปฏิรูปํ	 ปฺหเมกํ	 นํ	 ปุจฺฉิสฺสามีติ	 	 จินฺเตตฺวา		 

โสตาปตฺติมคฺเค	ปฺหํ	 ปุจฺฉิ	 ฯ	สา	ตํ	 วิสฺสชฺเชสิ	 ฯ	 	 อุปาสโก	 เตเนว	อุปาเยน		 

เสสมคฺเคสุปิ	ปฺหํ	ปุจฺฉิตฺวา	 	 อติกฺกมฺม	ปฺหสฺส	 	ปุฏฺกาเล	 	ตาย	 	 อจฺจสรา		 

โข	 	 อาวุโส	 	 วิสาขาติ	 วตฺวา	 	 อากงฺขมาโน	สตฺถารํ	 อุปสงฺกมิตฺวา	 อิมํ	 	 ปฺหํ		 

ปุจฺเฉยฺยาสีติ	 วุตฺเต	 เถรึ	 วนฺทิตฺวา	 อุฏฺายาสนา	 สตฺถุ	 สนฺติกํ	 คนฺตฺวา	 ตํ		 

กถาสลฺลาปํ	 	สพฺพํ	 	ภควโต		อาโรเจสิ	ฯ	สตฺถา		สุกถิตํ	มม	ธีตาย	ธมฺมทินฺนาย			 

อหฺเจตํ	 ปฺหํ	 วิสฺสชฺเชนฺโต	 เอวเมว	 วิสฺสชฺเชยฺยนฺติ	 วตฺวา	 ธมฺมํ	 เทเสนฺโต		 

อิมํ		คาถมาห	

			ยสฺส		ปุเร		จ		ปจฺฉา		จ						มชฺเฌ		จ		นตฺถิ		กิฺจนํ	

			อกิฺจนํ		อนาทานํ										 ตมหํ		พฺรูมิ		พฺราหฺมณนฺติ	ฯ	

							 ตตฺถ	 	ปุเรติ	 	อตีเตสุ	ขนฺเธสุ	ฯ	 	ปจฺฉาติ	 	อนาคเตสุ	ขนฺเธสุ	ฯ	 	มชฺเฌติ		

ปจฺจุปฺปนฺเนสุ	 	 ขนฺเธสุ	 ฯ	 	 นตฺถิ	 	 กิฺจนนฺติ	 	 ยสฺส	 	 เตสุ	 	 ตีสุ	 	 าเนสุ		

ตณฺหาคาหสงฺขาตํ	 	 กิฺจนํ	 นตฺถิ	 	 ตมหํ	 	 ราคกิฺจนาทีหิ	 	 อกิฺจนํ	 	 กสฺสจิ			 

คหณสฺส		อภาเวน		อนาทานํ		พฺราหฺมณํ			วทามีติ			อตฺโถ	ฯ	
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แปลโดยอรรถ
 

						 ๒.	 โส	 	 กิรายสฺมา	 	 เอหิ	 วสลิ	 	 ยาหิ	 วสลีติอาทีนิ	 	 วทนฺโต	 	 คิหีปิ	

ปพฺพชิเตปิ	 	 วสลิวาเทเนว	 	สมุทาจรติ	 ฯ	 	 อเถกทิวสํ	 	 สมฺพหุลา	 	 ภิกฺขู	 	 สตฺถุ		 

อาโรเจสุํ	 	 อายสฺมา	 ภนฺเต	 	 ปิลินฺทวจฺโฉ	 	 ภิกฺขู	 	 วสลิวาเทน	 	 สมุทาจรตีติ	 ฯ		 

สตฺถา	 ตํ	 ปกฺโกสาเปตฺวา	 สจฺจํ	 กิร	 ตฺวํ	 ปิลินฺทวจฺฉ	 ภิกฺขู	 วสลิวาเทน		 

สมุทาจรสีติ	 	 ปุจฺฉิตฺวา	 	 เอวํ	 	 ภนฺเตติ	 	 วุตฺเต	 	 ตสฺสายสฺมโต	 	 ปุพฺเพนิวาสํ		 

มนสิกริตฺวา	 	มา	 	โข		ตุมฺเห		ภิกฺขเว	วจฺฉสฺส		ภิกฺขุโน		อุชฺฌายิตฺถ	 	น		ภิกฺขเว		 

วจฺโฉ	 โทสนฺตโร	 	ภิกฺขู	 	 วสลิวาเทน	 	สมุทาจรติ	 	 วจฺฉสฺส	 	 ภิกฺขเว	 	 ภิกฺขุโน		 

ปฺจ	 	ชาติสตานิ	 	อพฺโพกิณฺณานิ	 	สพฺพานิ	ตานิ	 	พฺราหฺมณกุเล	 	ปจฺฉาชาตานิ			 

โส		ตสฺส		ทีฆรตฺตํ	 	วสลิวาโท		สมุทาจิณฺโณ		ขีณาสวสฺส		นาม		กกฺกสํ	 	ผรุสํ		 

ปเรสํ	 	 ฆฏฺฏนวจนเมว	 	 นตฺถิ	 	 อาจิณฺณวเสน	 	 หิ	 	 มม	 	 ปุตฺโต	 	 เอวํ	 	 กเถตีติ			 

วตฺวา		ธมฺมํ			เทเสนฺโต			อิมํ			คาถมาห	
 

อกกฺกสํ		วิฺาปนึ								 คิรํ		สจฺจํ		อุทีรเย		

ยาย		นาภิสเช		กฺจิ						 ตมหํ		พฺรูมิ		พฺราหฺมณนฺติ	ฯ	

 

 

ให้เวลา๔ชั่วโมงกับ๑๕นาที.
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เฉลยประโยคป.ธ.๓

แปลมคธเป็นไทย



แปลโดยพยัญชนะ
 

	 ๑.	อ.	นางธรรมทินนา	นั้น	 	ผู้มีอุปสมบทอันได้แล้ว	 เป็นผู้ชื่อว่าธรรม

ทินนาเถรี	 ได้เป็นแล้ว	ฯ	อ.	พระเถรี	นั้น	 ไปแล้ว	สู่ชนบท	กับ	ด้วยภิกษุณี	ท.	

เพราะความที่แห่งตนเป็นผู้ต้องการซึ่งความสงัด	 อยู่อยู่	 ในชนบทนั้น		 

บรรลุแล้ว	 ซึ่งพระอรหัต	 กับ	 ด้วยปฏิสัมภิทา	 ท.	 ต่อกาลไม่นานนั่นเทียว		 

กลับมาแล้ว	 สู่เมืองราชคฤห์	 อีกนั่นเทียว	 ด้วยอันคิดว่า	 อ.ชนผู้เป็นญาติ	 ท.	

อาศัยแล้ว	ซึ่งเรา	 จักกระทำ	ซึ่งบุญ	ท.	 ในกาลนี้	 ดังนี้	 ฯ	 	 อ.	 อุบาสก	ฟังแล้ว		 

ซึ่งความที่แห่งพระเถรีนั้นเป็นผู้มาแล้ว	 คิดแล้วว่า	 อ.	พระเถรี	 มาแล้ว	 	 เพราะ

เหตุอะไร	หนอแล	 ดังนี้	 ไปแล้ว	 สู่ที่เป็นที่เข้าไปอาศัยแห่งภิกษุณี	 ไหว้แล้ว			 

ซึ่งพระเถรี	 	นั่งแล้ว	 	ณ	ที่สุดส่วนข้างหนึ่ง	 	คิดแล้วว่า	 	อ.	อันอันเรา	กล่าวว่า		 

ข้าแต่แม่เจ้า	อ.ท่าน	 เป็นผู้กระสันขึ้นแล้ว	หรือหนอแล	ย่อมเป็น	ดังนี้	 เป็นการ

ไม่สมควร	 ย่อมเป็น	 อ.	 เรา	 จักถาม	ซึ่งปัญหา	 ข้อหนึ่ง	 กะพระเถรีนั้น	 	 ดังนี้		 

ถามแลว้	ซึง่ปญัหา	ในโสดาปตัตมิรรค	ฯ		อ.	พระเถรนีัน้	แกแ้ลว้	ซึง่ปญัหานัน้	ฯ  

อ.	อุบาสก	ถามแล้ว	ซึ่งปัญหา	แม้ในมรรคอันเหลือ	ท.	 โดยอุบายนั้นนั่นเทียว	

ครั้นเมื่อคำว่า	 	 อ.	 ท่าน	 หวังอยู่	 เข้าไปเฝ้าแล้ว	 ซึ่งพระศาสดา	 พึงทูลถาม			 

ซึ่งปัญหานี้	 ดังนี้	 อันพระเถรีนั้น	 กล่าวแล้วว่า	 ดูก่อนวิสาขะ	ผู้มีอายุ	 อ.	ท่าน		 

ได้แล่นไปเกินแล้ว	 แล	 ดังนี้	 กล่าวแล้ว	 ในกาลแห่งปัญหา	 อันตนถามแล้ว		 

ก้าวล่วง	 ไหว้แล้ว	 ซึ่งพระเถรี	 ลุกขึ้นแล้ว	 จากอาสนะ	 ไปแล้ว	 สู่สำนัก	 ของ	 

พระศาสดา		กราบทูลแล้ว		ซึ่งการเจรจาด้วยวาจาเป็นเครื่องกล่าว		นั้น		ทั้งปวง		

แก่พระผู้มีพระภาคเจ้า	ฯ			อ.	พระศาสดา	ตรัสแล้วว่า	อ.	คำนั้น	อันธรรมทินนา	

ผู้เป็นธิดา	ของเรา	กล่าวดีแล้ว	 	ก็	อ.	 เรา	 เมื่อแก้	ซึ่งปัญหา	นั่น	 	พึงแก้	อย่างนี้

นั่นเทียว		ดังนี้		เมื่อทรงแสดง		ซึ่งธรรม		ตรัสแล้ว		ซึ่งพระคาถา	นี้	ว่า	
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	 	 อ.	กิเลสชาตเป็นเครื่องกังวล	ในกาลก่อนด้วย			

	 	 ในภายหลังด้วย		ในท่ามกลางด้วย			ย่อมไม่มี			

	 	 แก่บุคคลใด			อ.	เรา		ย่อมเรียก		ซึ่งบุคคลนั้น			

	 	 ผู้ไม่มีกิเลสชาตเป็นเครื่องกังวล		ผู้ไม่มีความ	

	 	 ถือมั่น		ว่าเป็นพราหมณ์		ดังนี้		ฯ	

	 อ.	 อรรถว่า	 ในขันธ์	 ท.	 อันเป็นไปล่วงแล้ว	 ดังนี้	 แห่ง	 -	 ในบท	ท.		 

เหล่านั้นหนา		บทว่า		ปุเร		ดังนี้	ฯ		อ.	อรรถว่า	ในขันธ์	ท.	อันยังไม่มาแล้ว	ดังนี้	

แห่งบทว่า	ปจฺฉา	 ดังนี้	 ฯ	 อ.	 อรรถว่า	 ในขันธ์	ท.	 อันเกิดขึ้นเฉพาะแล้ว	ดังนี้	

แห่งบทว่า	มชฺเฌ	 ดังนี้	 ฯ	 อ.	 อรรถว่า	 	 อ.	 กิเลสชาตเป็นเครื่องกังวล	 	 อันอัน

บัณฑิตนับพร้อมแล้วว่าความยึดถือด้วยอำนาจแห่งตัณหา	 ในฐานะ	 ท.	 ๓		 

เหล่านั้น	 ย่อมไม่มี	 แก่บุคคล	 ใด	 อ.	 เรา	 ย่อมเรียก	 ซึ่งบุคคล	 นั้น	 ผู้ไม่มี	 

กิเลสชาตเป็นเครื่องกังวล	 ด้วยกิเลสชาตเป็นเครื่องกังวล	 ท.	 มีกิเลสชาต	 

เป็นเครื่องกังวลคือราคะเป็นต้น	 ชื่อว่าผู้ไม่มีความถือมั่น	 เพราะความไม่มี		 

แห่งความยึดถือ	 อะไร	 ๆ	 ว่าเป็นพราหมณ์	 ดังนี้	 	 แห่งหมวดสองแห่งบทว่า		 

นตฺถิกิญฺจน	ํ	ดังนี้เป็นต้น	ฯ	

 

แปลโดยอรรถ


	 ๒.	ได้ยินว่า	ท่านพระปิลินทวัจฉะนั้น	กล่าวคำเป็นต้นว่า		มานี่	คนถ่อย	

ไปเสีย	คนถ่อย	 	ย่อมร้องเรียก	ทั้งเหล่าคฤหัสถ์	ทั้งเหล่าบรรพชิต	ด้วยวาทะว่า

คนถ่อยเหมือนกัน	ฯ	ต่อมาวันหนึ่ง	ภิกษุเป็นจำนวนมาก	กราบทูล	แด่พระบรม

ศาสดาว่า	พระเจ้าข้า	ท่านปิลินทวัจฉะ	ย่อมร้องเรียกภิกษุทั้งหลาย		ด้วยวาทะว่า

คนถ่อย	 ฯ	 พระบรมศาสดา	 	 ทรงรับสั่งให้เรียกหาท่านมาแล้ว	 ตรัสถามว่า										

ปิลินทวัจฉะ	ได้ยินว่า	 เธอร้องเรียกภิกษุทั้งหลาย	ด้วยวาทะว่าคนถ่อย	จริงหรือ		

เมื่อท่านกราบทูลว่า	 อย่างนั้น	 พระเจ้าข้า	 จึงทรงมนสิการถึงบุพเพนิวาส		 

(อดีตขันธ์)	ของท่าน	แล้วตรัสว่า	ภิกษุทั้งหลาย	พวกเธอ	อย่ายกโทษ	แก่วัจฉะ

ภิกษุเลย		ภิกษุทั้งหลาย	วัจฉะภิกษุ	หามีโทสะในภายใน	ร้องเรียกภิกษุทั้งหลาย	
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ด้วยวาทะว่าคนถ่อยไม่	 	 ภิกษุทั้งหลาย	๕๐๐	 ชาติ	 ของวัจฉะภิกษุ	 ไม่ระคน		 

(กับชาติอื่น)	ทั้งหมดนั้น	 เกิดแล้ว	 ในตระกูลพราหมณ์	 	 ในภายหลัง	 	 วาทะว่า

คนถ่อยนั้น	เธอร้องเรียกมาแล้ว	ตลอดกาลนาน		ธรรมดาพระขีณาสพ	ย่อมไม่มี	

คำที่กระทบผู้อื่น	 ที่ระคายหู	 ที่หยาบคายนั่นเลย	 เพราะว่า	 บุตรของเรา		 

กล่าวอย่างนั้น	 ด้วยอำนาจแห่งความเคยชิน	 	 เมื่อจะทรงแสดงธรรม	 จึงตรัส	 

พระคาถานี้ว่า	

	 	 			เราเรียก	ผู้ที่เปล่งถ้อยคำ		อันไม่ระคายหู				

	 	 			อันสื่อให้รู้กันได้			เป็นคำจริง			เป็นเหตุ	

	 	 			ไม่ทำให้ใครๆ	ข้องใจ	ว่าเป็นพราหมณ์	ฯ	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พระธรรมรัตนดิลก  จิตฺตคุตฺโต  วัดสุทัศนเทพวราราม                 เฉลย 

สนามหลวงแผนกบาลี                                                         ตรวจแก้. 


