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แปล มคธเปนไทย

สอบครั้งที่ ๒ วันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๕๐

 ๑.  อภิกฺกนฺตาย  รตฺติยาติ  ปริกฺ ขีณาย  ปมยามสงฺขาตาย  รตฺติยา  ฯ

อภิกฺกนฺตา  ภนฺเต  รตฺติ  นิกฺขนฺโต  ปโม   ยาโมตฺยาทีสุ  วิย  เหตฺถ  อภิกฺกนฺตสทฺโท

ขเย  วตฺตติ  รตฺติสทฺโท  ปมยาเม ฯ  อภิกฺกนฺตวณฺณาติ  อภิรูปจฺฉวิ ฯ 

 อภิ กฺกนฺ เตน  วณฺ เณน   สพฺพา   โอภาสยํ   ทิสาตฺยา ทีสุ   วิย    เหตฺถ

อภิกฺกนฺตสทฺโท   อภิรูเป   สุวณฺณวณฺโณ   ภควาตฺยาทีสุ   วิย  วณฺณสทฺโท  ฉวิยํ ฯ 

 เกวลกปฺปนฺติ   อนวเสสํ   สมนฺตโต  ฯ   เกวลสทฺทสฺส   เหตฺถ    เกวลปริปุณฺณํ   

ปริสุ ทฺ ธํ    พฺรหฺมจริยนฺตฺยาทีสุ    วิย   อนวเสสตา   อตฺโถ  เกวลกปฺป    เวฬุวนํ

โอภาเสตฺวาตฺยาทีสุ   วิย  สมนฺตภาโว  กปฺปสทฺทสฺส  อตฺโถ ฯ  โอภาเสตฺวาติ   อาภาย

ผริตฺวา  จนฺทสุริยา  วิย  เอโกภาสํ   กริตฺวาตฺยตฺโถ ฯ เยน  ภควา  เตนุปสงฺกมีติ  ยตฺถ

ภควา  นิสีทติ   ตตฺถ  คตา ฯ  ภุมฺมตฺเถ  กรณวจนํ   เหตํ  ฯ  เยน  วา  นานปฺปการ-

คุณวิ เสสาธิปฺปายสงฺขาเตน  การเณน  ภควา  เทวมนุสฺ เสหิ   อุปสงฺกมิตพฺโพ เตน

การเณน  อุปสงฺกมีติ  อตฺโถ ฯ 

 อุปสงฺกมิตฺวาติ  อุปสงฺกมนาวสานทีปนํ  ฯ  เอวํ  วา  คตา   ตโต อาสนฺนตรํ

สตฺถุสมีปสงฺขาตํ  านํ  คนฺตฺวาติปฺยตฺโถ ฯ  อภิวาเทตฺวาติ  วนฺทิตฺวา ฯ  เอกมนฺตนฺติ

เอโกกาสํ    เอกปสฺสํ  ฯ   ภาวนปปสกเมตํ  ฯ
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 ๒. เอวํ ตาว  อามิสปูชา   มหปฺผลา  โหติ  โก  ปน  วาโท  ปฏิปตฺติปูชาย  ยโต

เย  กุลปุตฺตา สรณคมนสิกฺขาปทปฺปฏิคฺคหณอุโปสถงฺคสมาทาเนหิ จตุปฺปาริสุทฺธิสีเลหิ

จ  อตฺตโน  คุเณหิ  ภควนฺตํ  ปูเชนฺติ  เก  เตสํ ปูชาผลํ  วณฺณยิสฺสนฺติ  ฯ  เต  หิ  ตถาคตํ

ปรมาย  ปูชาย  ปูเชนฺตีติ  วุตฺตา ฯ  เกน  วุตฺตา  ฯ  ภควตา  ฯ  ยทา  หิ  ภควา

มหาปรินิพฺพานมฺจเก  นิปชฺชติ  ตทา  ทสสหสฺสจกฺกวาฬเทวตา  อิมสฺมึ  จกฺกวาเฬ

สนฺนิปติตฺวา  ทิพฺพมาลาทีหิ  ภควนฺตํ  ปูเชสุ   ฯ  อถ  ภควา  นิปนฺโนเยว  ปวีตลโต

ยาว   จกฺกวาฬมุขวฏฏิยา  จกฺกวาฬมุขวฏฏิโต  จ  ยาว  พฺรหฺมโลกา สนฺนิปติตาย

ปริสาย  มหนฺเตน  อุสฺสาเหน  กตํ  มหาสกฺการํ  ทิสฺวา อานนฺทตฺเถรสฺส  มหาปริ-

นิพฺพานสุตฺเต  วุตฺตนเยน  ตํ  สกฺการํ  ทสฺเสตฺวา  เตนาป  อตฺตโน  อสกฺกตภาวเมว

ทสฺเสนฺโต  น  โข  อานนฺท  เอตฺตาวตา  ตถาคโต   สกฺกโต  โหติ   ครุกโต   มานิโต

ปูชิโต  อปจิโตติ  อาห  ฯ  อิทํ  วุตฺตํ  โหติ  อานนฺท  น  มยา  ทีปงฺกรปาทมูเล  นิปนฺเนน   

มาลาคนฺธตุริยสงฺคีตานมตฺถาย   อภินีหาโร   กโต   น   เอตทตฺถาย   ปารมิโย   ปูริตา

ตสฺมา  น  โข  อหํ  เอตาย  ปูชาย ปูชิโต   นาม   โหมีติ  ฯ   กสฺมา   ปน   ภควา   อฺตฺถ   

เอกํ  อุมฺมารปุปฺผมตฺตํป  คเหตฺวา  พุทฺธคุเณ  อาวชฺเชตฺวา  กตาย  ปูชาย  พุทฺธฺา-

เณนาป   อปริจฺฉินฺนํ   วิปากํ   วณฺเณตฺวา   อิธ   เอวํ  มหตึ ปูชํ   ปฏิกฺขิปตีติ  ฯ  ปริสา-

นุคฺคเหน  เจว  สาสนสฺส  จิรฏิติกามตาย จ  ฯ  

ใหเวลา ๔ ชั่วโมง ๑๕ นาที
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เฉลย ประโยค ป.ธ. ๔

แปล มคธเปนไทย

 ๑. สองบทวา อภิกฺกนฺตาย รตฺติยา ความวา เมื่อราตรีคือปฐมยามสิ้นสุดแลว ฯ 

จริงอยู  ในคําวา อภิกฺกนฺตาย รตฺติยา นี้ อภิกฺกนฺต ศัพย ใชในอรรถวาสิ้นไป รตฺติ ศัพท ใช

ในอรรถวาปฐมยาม ดุจในประโยคทั้งหลายเปนตนวา พระเจาขา ยามท่ีหนึ่ง ผานไปแลว 

คือ ปฐมยามสิ้นไปแลว ฯ

 บทวา อภิกฺกนฺตวณฺณา คือมีผิวงดงาม ฯ จริงอยู  อภิกฺกนฺต ศัพทในคําวา อภิกฺ

กนฺตวณฺณา นี้ ใชในอรรถวางดงาม ดุจในประโยคท้ังหลายวา (ใคร) มีผิวงดงาม ยังทิศท้ัง

ปวงใหสวางอยู เปนตน วณฺณ ศัพท ใชในอรรถวาผิว ดุจในประโยคท้ังหลายวา พระผูมี

พระภาคเจามีพระฉวีดังทอง เปนตน ฯ

 บทวา เกวลกปฺป คือ ไมมีสวนเหลือโดยรอบ ฯ จริงอยู ความไมมีสวนเหลือ เปน

อรรถแหง เกวล ศัพท ในคําวา เกวลกปฺป นี้ ดุจในประโยคท้ังหลายวา พระผูมีพระภาค

เจาทรงประกาศพรหมจรรยใหบริสุทธิ์บริบูรณไมมีสวนเหลือ เปนตน ความเปนโดยรอบ 

เปนอรรถแหง กปฺป ศัพท ดุจในประโยคทั้งหลายวา ฯฯ ยังพระเวฬุวันใหสวางโดยรอบ 

เปนตน ฯ

 บทวา โอภาเสตฺวา คือฉายพระรัศมีไป อธิบายวา ทําใหสวางเปนอันเดียวกันดุจ

พระจันทรและพระอาทิตย ฯ

 หลายบทวา เยน ภควา เตนุปสงฺกมิ ความวา พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ 

ที่ใด ก็ไปในที่นั้น ฯ จริงอยู  สองบทวา เยน เตน นี่ เปนตติยาวิภัตติใชในอรรถแหงสัตตมี

วิภัตติ ฯ อีกอยางหนึ่ง อธิบายวาพระผู มีพระภาคเจา อันเทวดาและมนุษยทั้งหลายพึง

เขาไปเฝาดวยเหตุกลาวคือความประสงคคุณวิเศษมีประการตาง ๆ อันใด เทวดาก็เขาไป

เฝาแลวดวยเหตุอันนั้น ฯ

 บทวา อุปสงฺกมิตฺวา เปนบทเครื่องแสดงอวสานแหงการเขาเฝา ฯ อีกอยางหนึ่ง 



แปล มคธเปนไทย ๔๗๗ชั้นประโยค ป.ธ. ๔

อธิบายวา เทวดาไปแลวอยางนี้ ไปสู สถานอันนับวาใกลพระศาสดา ซึ่งชิดกวานั้น ฯ

บทวา อภิวาเทตฺวา ไดแกถวายบังคม ฯ

 บทวา เอกมนฺตํ คือโอกาสแหงหนึ่ง ไดแก ขางหนึ่ง ฯ บทวา เอกมนฺตํ นี่ เปนน

ปุงสกลิงคแสดงภาวะ ฯ

 ๒. อามิสบูชายังมีผลมากอยางนี้กอน จะปวยกลาวไปไยถึงปฏิบัติบูชาเลา เพราะ

กุลบุตรเหลาใดบูชาพระผูมีพระภาคเจาดวยคุณทั้งหลายของตน คือดวยการถึงสรณะ การ

รับสิกขาบท และการสมาทานองคอุโอสถก็ดี คือดวยปาริสุทธิศีล ๔ ก็ดี ชนเหลาไหนเลา 

จักพรรณนาผลแหงการบูชาของกุลบุตรเหลานั้นได ฯ เพราะวา กุลบุตรเหลานั้น ทานกลาว

วา ยอมบูชาพระตถาคตดวยการบูชาอยางยิ่ง ฯ ถามวา ใครกลาว ? ฯ ตอบวาพระผูมีพระ

ภาคเจา ฯ แทจริง เมื่อคราวที่พระผู มีพระภาคเจาบรรทม ณ พระแทนท่ีมหาปรินิพพาน 

เหลาเทพยาดาในหมื่นจักรวาลประชุมพรอมกันในจักรวาลนี้บูชาพระผูมีพระภาคเจาดวย

สักการะท้ังหลายมีมาลาทิพยเปนตนแลว ฯ ครั้งนั้นพระผูมีพระภาคเจาบรรทมแลวนั่นแล 

ทอดพระเนตรเห็นมหาสักการะอันบริษัทผูประชุมกัน แตพื้นปฐพีกระทั่งขอบปากจักรวาล

และต้ังแตขอบปากจักรวาลกระทั่งถึงพรหมโลกทําแลวดวยอุตสาหะใหญ ทรงแสดงสักกา

ระนั้นแกพระอานนทเถระ โดยนัยที่ตรัสไวแลวในมหาปรินิพพานสูตร เมื่อจะทรงแสดง

ความที่พระองคไมเปนอันบริษัทน้ันสักการะแลว ดวยมหาสักการะแมนั้นแลบูชา นบนอบ

แลว ดวยสักการะมีประมาณเพียงน้ันหามิไดเลย ดังนี้ ฯ มีคําที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสไว

ดังนี้วา ดูกอนอานนท อภินิหารอันเราผูหมอบแทบบาทมูลของพระทีปงกรพุทธเจา ทําแลว

เพื่อตองการมาลาของหอมดนตรีและสังคีต ก็หามิได บารมีทั้งหลาย อันเราบําเพ็ญแลวเพื่อ

ตองการมาลาเปนตนนั้นก็หามิได เพราะฉะนั้น เราจึงช่ือวาไมเปนอันบริษัทบูชาแลวดวย

การบูชานั่นแล ฯ ถามวา ก็ ในพระบาลีสวนอื่น พระผูมีพระภาคเจาทรงพรรณนาวิบากของ

การบูชาที่บุคคล ถือสักการะแมเพียงดอกสามหาวดอกเดียวระลึกถึงพระพุทธคุณทั้งหลาย

กระทําแลว วาเปนวิบาก ที่แมพระพุทธญาณ ก็ไมทรงกําหนดแลว เพราะเหตุไร ในพระบาลี

สวนนี้ จึงทรงคัดคานดานการบูชาใหญอยางนี้เสียเลา ฯ แกวา เพราะทรงอนุเคราะหบริษัท

อยางหนึ่ง เพราะทรงมีพระประสงคถึงการตั้งอยู ยั่งยืนนานแหงพระศาสนาอยางหนึ่ง ฯ




