
สนามหลวงแผนกบาลี๔๗๐ ปญหา-เฉลยประโยคบาลีสนามหลวง

ประโยค ป.ธ.๔

แปล มคธเปนไทย

สอบ วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ ๒๕๕๐

 ๑. ตาปโส ปุนฺํ วรํ  คณฺหนฺโต อาห         

  ธีรํ ปสฺเส สุเณ ธีรํ     ธีเรน สห สํวเส 

        เรนลฺลาปสลฺลาป     ตํ กเร ตฺจ โรจเยติ ฯ 

  สกฺโก

  กึ นุ เต อกรํ ธีโร     วท กสฺสป การณํ         

  เกน กสฺสป ธีรสฺส    ทสฺสนํ อภิกงฺขสีติ ปุจฺฉิ ฯ 

  ตาปโส อาห 

          นานยํ นยตี ธีโร    อธุรายํ น ยฺุชติ 

          สุนโย เสยฺยโส โหติ    สมฺมา วุตฺโต น กุปฺปติ 

          วินยํ โส ปชานาติ    สาธุ เตน สมาคโมติ ฯ 

  ปณฺฑิตทสฺสนมฺป  หิ   สุขํ  พาลทสฺสนนฺตุ  ทุกฺขํ  ฯ  เตนาห  ภควา 

สกฺกเทวินฺทวตฺถุมฺหิ 

          สาหุ ทสฺสนมริยานํ    สนฺนิวาโส สทา สุโข 

          อทสฺสเนน พาลานํ    นิจฺจเมว สุขี สิยาติ ฯ 

        ตตฺถ    อริยานนฺติ   ภิกฺขเว   สปฺปุริสานํ   พุทฺธาทีนํ   ปณฺฑิตานํ  ทสฺสนํ   สาหุ   สาธุ   

สุนฺทรํ   สุขนฺตฺยตฺโถ  ฯ   น   เกวลํ  เตสํ  ทสฺสนเมว    อถโข    เตหิ    สทฺธึ   เอกฏาเน

นิสีทนาทิภาโวป  สาธุเยวาติ  อาห  สนฺนิวาโสตฺยาทึ ฯ  อทสฺสเนนาติ  อทสฺสนเหตุ  ฯ

สุขีติ  สุขิโต   ปุคฺคโล  ฯ   สุขนฺติป ปาโ ฯ
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 ๒. อิติ   พหุสฺสุตสฺส   พาหุสจฺจํ  ป  สํสาทิเหตุโต   มงฺคลํ อกุสลปฺปหานกุสลา-

ธิคมเหตุโตป   จ   มงฺคลํ  ฯ   วุตฺตฺเจตํ   สตฺตกงฺคุตฺตเร  ทุติยปณฺณาสกสฺส  ทุติยวคฺเค  

นคโรปมสุตฺเต  สุตวา  จ  โข  ภิกฺขเว  อริยสาวโก  อกุสลํ   ปชหติ  กุสลํ  ภาเวติ  สาวชฺชํ

ปชหติ  อนวชฺชํ  ภาเวติ  สุทฺธมตฺตานํ  ปริหรตีติ ฯ 

 ตตฺถ   สุทฺธมตฺตานํ   ปริหรตีติ   เอตฺถ   ทุวิธา  สุทฺธิ   ปริยายโต   จ   นิปฺปริยายโต

จ  ฯ   สรณคมเนน  หิ  ปริยาเยน   สุทฺธมตฺตานํ   ปริหรติ   นาม  ฯ  ตถา  ปฺจหิ  สีเลหิ  

ทสหิ  สีเลหิ   

 จตุปฺปาริสุทฺ ธิสี เลน  ปมชฺฌาเนน  ฯเปฯ  เนวสฺานาสฺายตเนน

โสตาปตฺติมคฺเคน  โสตาปตฺติผเลน  ฯเปฯ อรหตฺตมคฺเคน  ปริยาเยน  สุทฺธมตฺตานํ

ปริหรติ  นาม  ฯ  อรหตฺตผเล  ปติฏิโต  ปน  ขีณาสโว   ฉินฺนมูลเก   ปฺจกฺขนฺเธ

นหาเปนฺโตป  ขาทาเปนฺโตป  ภฺุชาเปนฺโตป  นิสีทาเปนฺโตป   นิปชฺชาเปนฺโตป   นิปฺปริยา-

เยเนว  สุทฺธํ   นิมฺมลํ   อตฺตานํ  ปริหรติ  ปฏิชคฺคตีติ   เวทิตพฺโพติ   ทุกงฺคุตฺตเร

สพฺพปฺปมสฺส  สุตฺตสฺส  อตฺถวณฺณนา  ฯ 

 ฉินฺนมูลเกติ    ตณฺหามูลสฺส   อุจฺฉินฺนตฺตา   สฺฉินฺนมูลเกติ  ตฏฏีกา ฯ 

 สุทฺธํ   นิมฺมลํ   กตฺวา   อตฺตานํ   ปริหรติ   ปฏิชคฺคติ  โคปยตีติ   อตฺโถ  ฯ   อยฺจ   

อรหตฺตมคฺเคน  ปริยาเยน  สุทฺธมตฺตานํ  ปริหรติ   นาม ผลปฺปตฺโต ปน  นิปฺปริยาเยน

สุทฺธมตฺตานํ   ปริหรตีติ  ติกงฺคุตฺตเร  ปมปณฺณาสกสฺส  จตุตฺถวคฺเค  อธิปฺปเตยฺย-

สุตฺตวณฺณนา ฯ

ใหเวลา ๔ ชั่วโมง ๑๕ นาที
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แปล มคธเปนไทย

 ๑.  พระดาบส เมื่อจะรับพรขออื่นอีก จึงกลาววา

   ขอขาพเจา  พึงพบแตบัณฑิต พึงไดยินแตบัณฑิต 

   พึงอยู รวมกับบัณฑิต พึงทําการเจรจาปราศรัย

   กับบัณฑิต และพอใจการเจรจาปราศรัยกับบัณฑิตนั้น ฯ

 ทาวสักกะ ตรัสถามวา 

   ทานกัสสปะ บัณฑิตไดทําอะไรแกทานเลา? 

   ขอทานจงบอกเหตุ  ทานกัสสปะ เพราะเหตุไร? 

   ทานจึงปรารถนาการพบแตบัณฑิต ฯ

 พระดาบสตอบวา 

   บัณฑิตยอมไมแนะนําสิ่งที่ไมควรแนะนํา 

   ไมประกอบในสิ่งที่มิใชธุระ การแนะนําดีเปนความดี 

   (ของบัณฑิตนั้น) บัณฑิตนั้นอันผู อื่นกลาวโดยชอบ 

   ยอมไมโกรธ รู อุบาย สําหรับแนะนํา การสมาคมกับ

   บัณฑิตนั้นจัดเปนความดี ฯ

 แทจริง แมการพบบัณฑิตนําสุขมาให สวนการพบคนพาลนําทุกขมาให ฯ เพราะ

เหตุนั้น ในสักกเทวินทวัตถุ พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา

   การพบพระอริยเจาทั้งหลาย เปนความดี การอยูรวม

   กันกับพระอริยเจาทั้งหลาย นําสุขมาใหทุกเมื่อ 

   บุคคลพึงเปนผู มีความสุข เปนนิตยไดจริง ๆ 

   ก็เพราะการไมพบพวกคนพาล ฯ

 บรรดาบทเหลานั้น บทวา อริยานํ เปนตน ความวา ภิกษุท้ังหลายการพบสัตบุรุษ



แปล มคธเปนไทย ๔๗๓ชั้นประโยค ป.ธ. ๔

คือบัณฑิต มีพระพุทธเจาเปนตน เปนความดี คือ ยังประโยชนใหสําเร็จ ไดแกเปนความ

งาม อธิบายวา นําสุขมาให ฯ มิใชแตพบพระอริยะเหลานั้นอยางเดียวเทานั้น ที่แท แม

ภาวะมีการนั่งเปนตนในที่แหงเดียวกับพระอริยะเหลานั้น ก็เปนความดีเหมือนกัน เพราะ

เหตุนั้น พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา สนฺนิวาโส เปนตน ฯ

 บทวา อทสฺสเนน ไดแก เพราะเหตุแหงการไมพบ ฯ บทวา สุขี ไดแกบุคคลผูถึง

ความสุข ฯ บาลีวา สุขํ ดังนี้ ก็มี ฯ

 ๒. พาหุสัจจะของพหูสูตรบุคคล ช่ือวาเปนมงคล เพราะเปนเหตุแหงอิฏฐผลมี

การสรรเสริญเปนตน และชื่อวาเปนมงคล แมเพราะเปนเหตุแหงการละอกุศล และการ

บรรลุกุศล ดวยประการฉะนี้ ฯ สมจริงดังพระดํารัสท่ีพระผูมีพระภาคเจาตรัสไวในนคโร

ปมสูตร ทุติยวรรคทุติยปณณาสก ในสัตตกนิบาต อังคุตตรนิกายวา ภิกษุท้ังหลาย ก็อริย

สาวก ผู สดับแลวแล ยอมละอกุศล ทํากุศลใหเจริญ ยอมละกรรมอันมีโทษ ทํากรรมไมมี

โทษใหเจริญ บริหารตนใหหมดจด ฯ 

 พรรณนาความแหงสูตรตนของพระสูตรท้ังหมด ในทุกนิบาต อังคุตตรนิกายวา 

บรรดาคําเหลานั้น ในคําวา สุทฺธมตฺตานํ ปริหรติ นี้ ความหมดจดมี ๒ อยาง คือ ความ

หมดจดโดยปริยาย ๑ ความหมดจดโดยนิปปริยาย ๑ ฯ ก็พระอริยสาวก บริหารตนอยูดวย

สรณคมณ ชื่อวาบริหารตนใหหมดจดโดยปริยาย ฯ พระอริยสาวก บริหารตนอยูดวยศีล 

๕ ศีล ๑๐ จตุปริสุทธิศีล ปฐมฌาน ฯลฯ เนวสัญญานาสัญญายตนฌาน โสดาปตติมรรค 

โสดาปตติผล ฯลฯ อรหัตมรรค ก็ชื่อวาบริหารตนใหหมดจด โดยปริยายเหมือนกัน ฯ สวน

ทานผูตั้งอยู ในอรหัตผล มีอาสวะสิ้นแลวยังเบญจขันธอันมีรากเหงาขาดแลว ใหอาบบาง 

ใหเคี้ยวบาง ใหบริโภคบาง ใหนั่งบาง ใหนอนบาง บัณฑิตพึงทราบวา บริหาร คือ ปฏิบัติ

ตนใหหมดจด คือ ใหหมดมลทินโดยนิปปริยายแท ฯ 

 ฎีกาแหงสูตรตนนั้นวา บทวา ฉินฺนมูลเก คือ ชื่อวามีรากเหงาอันขาดส้ินแลว 

เพราะรากเหงาคือตัณหาอันทานถอนขึ้นไดแลว (ดวยอรหัตมรรค) ฯ

 อรรถกถาแหงอธิปเตยยสูตร จตุตถวรรคปฐมปณณาสกในติกนิบาตอังคุตตรนิ

กาวา อธิบายวา ภิกษุยอมบริหาร คือ ปฏิบัติ ไดแก คุ มครองตนทําใหหมดจดคือใหหมด

มลทิน ฯ ก็ภิกษุนี้ บริหารตนใหหมดจดอยูดวยอรหัตมรรค ชื่อวาบริหารตนใหหมดจดโดย

ปริยาย สวนภิกษุผู บรรลุผลแลวจึงชื่อวาบริหารตนใหหมดจด โดยนิปปริยาย ฯ




