
สนามหลวงแผนกบาลี๔๘๒ ปญหา-เฉลยประโยคบาลีสนามหลวง

ประโยค ป.ธ. ๔

แปล มคธเปนไทย

สอบครั้งที่ ๒ วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๑

 ๑. ตํ  สุตฺวา  มุตมงฺคลิโก นาเมโก   ปุริโส   อาห   โสตํ   นาเมตํ   โภ   สาธุมฺป

อสาธุมฺป มนาปมฺป    อมนาปมฺป    สุณาติ   ยทิ   เตน   สุตํ   มงฺคลํ   สิยา  สพฺพมฺป   มงฺคลํ   

สิยา  ตสฺมา  น  สุตํ  มงฺคลํ  อปจ  โข  ปน  มุตํ   มงฺคลํ    มุตํ    นาม    อภิมงฺคลสมฺมตํ   

คนฺธรสโผฏพฺพํ  เสยฺยถีทํ  อิเธกจฺโจ  กาลสฺเสวุฏาย  ปทุมคนฺธาทิปุปฺผคนฺธํ  วา

ฆายติ   ปุสฺสทนฺตกฏํ   วา   ขาทติ   ปวึ   วา   อามสติ   หริตสสฺสํ   วา   อลฺลโคมยํ  วา  

กจฺฉป  วา  ติลวาหํ  วา  ปุปฺผํ  วา  ผลํ วา อามสติ   ปุสฺสมตฺติกาย    วา    สมฺมา   ลิมฺปติ   

ปุสฺสสาฏกํ   วา   นิวาเสติ   ปุสฺสเวนํ    วา    ธาเรติ   ยํ   วา   ปนฺมฺป   กิฺจิ   เอวรูป 

อภิมงฺคลสมฺมตํ   คนฺธํ   วา   ฆายติ   รสํ   วา   สายติ   โผฏพฺพํ   วา   ผุสติ   อิทํ   วุจฺจติ

มุตมงฺคลนฺติ  ฯ  เต  ตโย  อฺมฺํ  สฺาเปตุ   นาสกฺขึสุ  ฯ  ตทฺเสุ  ปน

มนุสฺเสสุ  เอกจฺเจ  เตสํ วจนํ   คณฺหึสุ   เอกจฺเจ   น   คณฺหึสุ   เย   น  คณฺหึสุ  เต  เตหิ    

สทฺธึ  วิวทึสุ  ฯ  เย  ทิฏมงฺคลิกสฺส  วจนํ  คณฺหึสุ  เต  ทิฏํเยว  มงฺคลนฺติ  คตา  เย    

อิตเรสํ  วจนํ  คณฺหึสุ  เต  สุตํเยว   มงฺคลํ  มุตํเยว  มงฺคลนฺติ  คตา  ฯ  เอวมยํ  มงฺคลกถา  

สกลชมฺพุทีเป   ปากฏา ฯ  (มงฺคลตฺถทีปนิยา  ปโม  ภาโค/ขอ ๓)



แปล มคธเปนไทย ๔๘๓ชั้นประโยค ป.ธ. ๔

 ๒. อฏาสีติ   านํ   กปฺเปสิ   ิตา   อโหสีตฺยตฺโถ  ฯ  อติปจฺฉโต านํ    อติปุรโต   

อจฺจาสนฺเน   อติทูเร   ปฏิวาเต   อุนฺนตปฺปเทเส   านนฺติ  ฉฏานโทเส  วชฺเชตฺวา  ิตา

หิ  เอกมนฺตํ  ิตา  นาม  ฯ  กสฺมา   ปนายํ   น   นิสีทติ  ฯ  ลหุนิวตฺติตุกามตาย  ฯ

เทวตา  หิ   กิฺจิเทว   การณํ   ปฏิจฺจ   อสุจิปูริตํ   วจฺจฏานํ   วิย   มนุสฺสโลกํ   อาคจฺฉนฺติ

ปกติยา  ปเนตาสํ   โยชนสตปฺปภูติ   มนุสฺสโลโก  ทุคฺคนฺธตาย   ปฏิกูโล   โหติ   น   ตตฺถ    

อภิรมนฺติ   เตนายํ   อาคตกิจฺจํ  กตฺวา   ลหุนิวตฺติตุกามตาย  น  นิสีทติ ฯ

 เอวํ   เอกมนฺตํ   ิโต  โส  เทวปุตฺโต ทสสหสฺสจกฺกวาเฬสุ เทวพฺรหฺมาโน

มงฺคลปฺหํ    โสตุกามตาย    อิมสฺมึ    จกฺกวาเฬ   สนฺนิปติตฺวา    เอกวาลคฺคโกฏิโอกาสมตฺเต

ทสมฺป   วีสมฺป   ตึสมฺป  จตฺตาฬสมฺป   ปฺาสมฺป   สฏิมฺป  สตฺตติมฺป  อสีติมฺป

สุขุมตฺตภาเว   นิมฺมินิตฺวา  สพฺเพ   เต  อติกฺกมฺม  วิราชมานํ  ปฺตฺตปฺปวรพุทฺธาสเน

นิสินฺนํ  ภควนฺตํ  ปริวาเรตฺวา  ิเต  ทิสฺวา  ตสฺมึ  สมเย  อนาคตานมฺป  สกลชมฺพุทีป-

กานํ   มนุสฺสานํ   เจตสา  เจโตปริวิตกฺกมฺาย  สพฺพเทวมนุสฺสานํ  วิจิกิจฺฉาสลฺลสมุทฺ

ธรณตฺถํ  ภควนฺตํ  ปุจฺฉิ  ฯ  เตน  วุตฺตํ  เอกมนฺตํ  ิตา  โข  สาตฺยาทิ ฯ  (มงฺคลตฺถทีปนิยา

ปโม  ภาโค/ขอ ๙ - ๑๐)

ใหเวลา ๔ ชั่วโมง ๑๕ นาที



สนามหลวงแผนกบาลี๔๘๔ ปญหา-เฉลยประโยคบาลีสนามหลวง

เฉลย ประโยค ป.ธ. ๔

แปล มคธเปนไทย

 ๑. ชายผูหน่ึง นามวา มุตมังคลิกะ ไดฟงคํานั้นแลว ก็กลาววา ผู เจริญชื่อวาโสต

ะนั่น ยอมไดยินเสียงดีบาง ไมดีบาง นาชอบใจบาง ไมนาชอบใจบาง ผิวา เสียงท่ีโสตะนั้น

ฟงแลว จะพึงเปนมงคลไซร ก็จะพึงเปนมงคลไปแมท้ังหมดเพราะฉะนั้น เสียงท่ีฟงแลวจึง

ไมเปนมงคล ก็อารมณที่ทราบแลวตางหากเปนมงคล กลิ่น รส โผฏฐัพพะท่ีสมมติวาเปน

มงคลยิ่ง  ชื่อวาอารมณที่ทราบแลว คือ คนบางคนในโลกนี้ ลุกขึ้นแตเชาตรู ดมกลิ่นดอกไม 

มีกลิ่นดอกปทุมเปนตน หรือเค้ียวไมชําระฟนอันขาว จับตองปฐพี หรือจับตองขาวกลาอัน

เขียวสด โคมัยสด เตา เกวียนบรรทุกงา ดอกไมหรือผลไม ลูบไลดวยดินสอพองโดยถูก

ตอง หรือนุ งผาขาว หรือโพกผาโพกขาว ก็หรือดมกลิ่น ลิ้มรส หรือถูกตองโผฏฐัพพะ เห็น

ปานนี้ อยางใดอยางหนึ่ง แมอื่น ซึ่งสมมติวาเปนมงคลยิ่ง นี้ เรียกวาอารมณท่ีทราบแลว

เปนมงคล ฯ ชายทั้ง ๓ นายนั้น ไมอาจจะตกลงกันได ฯ ฝายบรรดามนุษยเหลาอื่นจาก ๓ 

นายนั้น บางพวกเชื่อคําของชายเหลานั้น บางพวกไมเชื่อ พวกที่ไมเชื่อ ก็เถียงกับพวกท่ีเชื่อ

เหลานั้น ฯ พวกที่เชื่อคําของนายทิฏฐมังคลิกะก็ถึงความตกลงใจวา รูปท่ีเห็นแลวเทานั้น 

เปนมงคล พวกที่เชื่อคําของอีก ๒ นายก็ถึงความตกลงใจวา เสียงท่ีฟงแลวเทานั้น เปน

มงคล อารมณที่ทราบแลวเทานั้น เปนมงคล ฯ เรื่องมงคลนี้ ปรากฏไปทั่วชมพูทวีป ดวย

ประการฉะนี้ ฯ



แปล มคธเปนไทย ๔๘๕ชั้นประโยค ป.ธ. ๔

 ๒. บทวา อฏฐาสิ ไดแก สําเร็จการยืน อธิบายวา ไดเปนผู ยืนแลว ฯ ความจริง 

เทวดาผูยืนเวนโทษแหงการยืน ๖ ประการ คือ ยืนขางหลังนัก ๑ ยืนขางหนานัก ๑ ยืนท่ี

ใกลนัก ๑ ยืนที่ไกลนัก ๑ ยืนที่เหนือลม ๑ ยืนท่ีสูง ๑ ช่ือวายืน ณ ท่ีสวนขางหนึ่ง ฯ ถาม

วา ก็เพราะเหตุไร เทวดานี้จึงไมนั่ง ฯ แกวา เพราะตองการจะกลับเร็ว ฯ ดวยวา เทวดา

ทั้งหลาย มาสู มนุษยโลกซึ่งเต็มไปดวยของไมสะอาด เหมือนท่ีต้ังเว็จ เพราะอาศัยเหตุบาง

อยางเทานั้น ก็ตามปกติ จําเดิมแต ๑๐๐ โยชน มนุษยโลกยอมเปนสถานท่ีปฏิกูลสําหรับ

เทวดาเหลานั้น เพราะมีกลิ่นเหม็น พวกเทวดายอมไมยินดียิ่ง ในมนุษยโลกนั้นเพราะเหตุ

นั้น เทวดานี้ จึงไมนั่ง เพราะตองการจะทํากิจของผูมาแลวกลับเร็ว ฯ

 เทพบุตรนั้น ยืน ณ สวนขางหนึ่งอยางนั้นแลว เห็นเทวดาและพรหมท้ังหลายใน

หมื่นจักรวาล ผู ประชุมกันในจักรวาลนี้ ดวยความประสงคจะฟงมงคลปญหา จึงเนรมิต

อัตภาพอันละเอียด ๑๐ บาง ๒๐ บาง ๓๐ บาง ๔๐ บาง ๕๐ บาง ๖๐ บาง ๗๐ บาง ๘๐ บาง 

ขนาดเทาโอกาสปลายสุดขนทรายเสนหนึ่งยืนแวดลอมพระผูมีพระภาคเจา ผูประทับนั่งบน

บวรพุทธอาสนที่เขาปูลาดไวทรงเปลงปลั่งลวงเทวดาและพรหมเหลานั้นทั้งหมด ทรงทราบ

ดวยใจถึงความปริวิตกแหงใจของพวกมนุษยชาวชมพูทวีปท้ังสิ้น แมผู มิไดมาในสมัยนั้น

เพื่อจะถอนลูกศรคือความสงสัยของเทวดาและมนุษยทุกจําพวก จึงทูลถามพระผู มีพระ

ภาคเจา ฯ เพราะเหตุนั้น ทานพระอานนทเถระ จึงกลาววา เอกมนฺตํ ฐิตา โข สา เปนตน ฯ




