
สนามหลวงแผนกบาลี๔๘๖ ปญหา-เฉลยประโยคบาลีสนามหลวง

ประโยค ป.ธ.๔

แปล มคธเปนไทย

สอบ วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ ๒๕๕๒

 ๑. อิติ  สุภาสิตภาสนาทีหิ  จตูหิ  อวยวงฺเคหิ  ยุตฺตา วาจา สุภาสิตา  นาม  ฯ  สา  

โลกิยโลกุตฺตรสุขาวหตฺตา  มงฺคลํ ฯ เตน วุตฺตํ  สุภาสิตสุตฺตวณฺณนายํ   อิเมหิ    โข    ภิกฺขเว    

จตูหิ   องฺเคหิ สมนฺนาคตา   วาจา   สุภาสิตา   โหตีติ   ภณนฺโต  ปเรสํ  ยมิทมฺเ

ปฏิฺาทีหิ   อวยเวหิ   นามลิงฺควจนวิภตฺติกาลการกสมฺปตฺตีหิ   จ   สมนฺนาคตํ   วาจํ

สุภาสิตาติ   ปฺเปนฺติ   ตํ   ธมฺมโต   ปฏิเสเธติ  ฯ   อวยวาทิสมฺปนฺนาป   หิ  เปสฺุา-

ทิสมนฺนาคตา  วาจา   ทุพฺภาสิตา   โหติ   อตฺตโน  จ  ปเรสฺจ  อนตฺถาวหตฺตา  ฯ

อิเมหิ   ปน   จตูหิ   องฺเคหิ   สมนฺนาคตา   สเจป   มิลกฺขภาสาปริยาปนฺนา   ฆฏเจฏิกา-

คีตกปริยาปนฺนา   วา    โหติ    ตถาป   สุภาสิตา   เอว   โลกิยโลกุตฺตรสุขาวหตฺตา  ฯ

สีหลทีเป  มคฺคปสฺเส  สสฺสํ  รกฺขนฺติยา   สีหลเจฏิกาย   สีหลเกเนว   ชาติชราพฺยาธิ-

มรณยุตฺตํ   คีตกํ   คายนฺติยา  สุตฺวา   มคฺคํ    คจฺฉนฺตา  สฏิมตฺตา  วิปสฺสกา   ภิกฺขู   เจตฺถ

อรหตฺตปฺปตฺตา   นิทสฺสนํ  ฯ   ตถา   ติสฺโส   นาม  อารทฺธวิปสฺสโก   ภิกฺขุ   ปทุมสรสมีเปน 

คจฺฉนฺโต ปทุมสเร ปทุมานิ ภฺชิตฺวา 

   ปาตผุลฺลํ  โกกนทํ      สุริยาโลเกน ตชฺชิยเต 

            เอวํ มนุสฺสตฺตคตา สตฺตา   ชราภิเวเคน มิลายนฺตีติ 

  อิมํ   คีตํ  คายนฺติยา  เจฏิกาย  สุตฺวา  อรหตฺตมฺปตฺโต  ฯ

      (มงฺคลตฺถทีปนิยา ปโม  ภาโค/ขอ ๒๘๔ – ๒๘๕)



แปล มคธเปนไทย ๔๘๗ชั้นประโยค ป.ธ. ๔

 ๒. พุทฺธนฺตเร จ    อฺตโร    ปุริโส   สตฺตหิ   ปุตฺเตหิ   สทฺธึ   วนา   อาคมฺม   

อฺตราย อิตฺถิยา มูสเลน ตณฺฑุเล โกฏเฏนฺติยา 

            ชราย ปริมทฺทิตํ เอตํ     มิลาตจฺฉวิจมฺมนิสฺสิตํ 

            มรเณน ภิชฺชติ เอตํ      มจฺจุสฺส ฆสมามิสํ คตํ   

   กิมีนํ อาลยํ เอตํ      นานากุณปปูริตํ          

   อสุจิภาชนํ เอตํ     กฏกฺขนฺธสมํ อิมนฺติ

 คีตํ   สุตฺวา   ปจฺจเวกฺขนฺโต   สห   ปุตฺเตหิ   ปจฺเจกโพธิมฺปตฺโต  ฯ   อฺเป

อีทิเสหิ   อุปาเยหิ   อริยภูมิปฺปตฺตา   นิทสฺสนํ  ฯ  อนจฺฉริยํ   ปเนตํ   ยํ   ภควตา   อาสยา-

นุสยกุสเลน    สพฺเพ    สงฺขารา   อนิจฺจาติอาทินา    นเยน   วุตฺตคาถาโย   สุตฺวา   ปฺจสตา

ภิกฺขู  อรหตฺตํ  ปาปุณึสุ  สุตฺเต  จ  ขนฺธายตนาทิปฺปฏิสํยุตฺตา  กถา   สุตฺวา   อเนเก 

เทวมนุสฺสาติ ฯ 

         ตตฺถ   อนจฺฉริยํ   ปเนตํ   ยนฺติ  ยํ  ภควตา  วุตฺตวาจํ  สุตฺวา   อรหตฺตปชฺชนํ   

เอตํ   อจฺฉริยํ   น   โหติ  ฯ   ยมฺปน   เจฏิกาทีหิ   วุตฺตคีตํ   สุตฺวา   อรหตฺตปชฺชนํ   เอตํ   

อติวิย  อจฺฉริยํ  โหติ  ฯ  ตํ  ตาทิสสฺส  คีตสฺสาป  สุภาสิตภาวํ  วิฺยาเปตีติ  อธิปฺปาโย ฯ  

(มงฺคลตฺถทีปนิยา  ปโม   ภาโค/ขอ ๒๘๕)



สนามหลวงแผนกบาลี๔๘๘ ปญหา-เฉลยประโยคบาลีสนามหลวง

เฉลย ประโยค ป.ธ. ๔

แปล มคธเปนไทย

 ๑. วาจาอันประกอบดวยองคคืออวัยวะ ๔ มีการกลาวคําสุภาษิตเปนตน ช่ือวา

เปนสุภาษิต ดวยประการฉะน้ี ฯ วาจาอันเปนสุภาษิตนั้น ชื่อวาเปนมงคลเพราะเปนเหตุนํา

มาซึ่งสุขอันเปนโลกิยะและสุขอันเปนโลกุตตระ ฯ ดวยเหตุนั้น ทานจึงกลาวไวในอรรถกถา

สุภาสิตสูตรวา พระผูมีพระภาคเจา เม่ือตรัสวาภิกษุทั้งหลาย วาจาอันประกอบดวยองค ๔ 

เหลานี้แล ยอมเปนสุภาษิต ดังนี้ เปนตน ชื่อวา ยอมทรงปฏิเสธวาจาที่ประกอบดวยอวัยวะ

มีปฏิญญาเปนอาทิ และดวยสมบัติคือนาม ลิงค วจนะ วิภัตติ กาล และการกท่ีชนเหลาอื่น

แกชนเหลาอ่ืนบัญญัติแกชนเหลาอื่นวาเปนสุภาษิต โดยธรรม ฯ แทจริง วาจาประกอบดวย

ทุจริตมีคําสอเสียดเปนตน แมถึงพรอมดวยอวัยวะเปนอาทิ ยอมชื่อวาเปนทุพภาษิตเพราะ

เปนเหตุนํามาซึ่งความพินาศแกตนและแกชนเหลาอื่น ฯ แตวาจาอันประกอบดวยองค ๔ 

เหลานี้ แมถาเปนวาจานับเขาในภาษาของชาวมิลักขะหรือนับเขาในเพลงขับของเด็กหญิง

ผู นําหมอนํ้าก็ตาม ถึงเชนนั้น ก็ชื่อวาเปนสุภาษิตอยูนั่นเอง  เพราะเปนเหตุนํามาซึ่งสุขอัน

เปนโลกิยะและสุขอันเปนโลกุตตระ ฯ ก็ในเหตุนี้ มีภิกษุนักวิปสสนาประมาณ ๖๐ รูป กําลัง

เดินทาง ไดฟงเสียงของเด็กหญิงชาวสิงหลผูเขาเฝาขาวกลาที่ขางทางในเกาะสิงหลขับเพลง

ขับอันประกอบดวยชาติ ชรา พยาธิ และมรณะ ดวยคําสิงหลนั้นแลแลวบรรลุพระอรหัต 

เปนอุทาหรณ ฯ อีกเรื่องหนึ่ง มีภิกษุชื่อวา ติสสะ ผู ปรารภวิปสสนา กําลังเดินไปโดยทาง

ใกลสระบัว ฟงเสียงของเด็กหญิงผู เด็ดดอกบัวในสระบัวแลว ขับเพลงขับอยูวา

    ดอกบัวชื่อโกกนุท บานแตเชา ถูกแสงพระอาทิตย 

    แผดเผาไป ฉันใด สัตวท้ังหลายผูถึงความเปนมนุษย

    ยอมเหี่ยวแหงไปดวยกําลังชรา ฉันนั้น ดังนี้

  บรรลุพระอรหัตแลว ฯ



แปล มคธเปนไทย ๔๘๙ชั้นประโยค ป.ธ. ๔

 ๒.  อนึ่ง ในพุทธันดร (เวลาวางพระพุทธเจา) บุรุษผู หนึ่ง กลับจากปาพรอมกับ

บุตร ๗ คน ฟงเพลงขับของสตรีผู หนึ่งซึ่งใชสากตําขาวสารอยูวา 

   สรีระนี่ ถูกชรายํ่ายีแลว อาศัยหนังมีผิวเห่ียวแหง สรีระนี่ 

   ถึงความเปนเหยื่อเครื่องเคี้ยวกินของมฤตยูยอมแตกไปเพราะความตาย 

   สรีระนี่ เปนที่อยู แหงหมูหนอน เต็มไปดวยซากศพนานาชนิด 

   สรีระนี่เปนภาชนะของสิ่งท่ีไมสะอาด สรีระนี่เสมอดวยทอนไม ดังนี้

 แลวพิจารณาอยู ก็บรรลุปจเจกโพธิญาณ พรอมกับบุตรท้ังหลาย ฯ แมเทพดา 

และมนุษยเหลาอื่น บรรลุอริยภูมิ ดวยอุบายเชนนี้ เปนอาทาหรณ ฯ

 ก็ขอที่ภิกษา ๕๐๐ รูป ฟงพระคาถาท่ีพระผูมีพระภาคเจาผู ฉลาดในอาสยานุสย

ญาณ ตรัสไวโดยนัยวา สังขารทั้งหลายทั้งปวงไมเท่ียง ดังนี้ เปนตนแลวบรรลุพระอรหัต 

และเทพดาและมนุษยเปนอเนก ฟงกถาอันปฏิสังยุตดวยขันธและอายตนะเปนตน ในพระ

สูตรแลวบรรลุพระอรหัตไมนาอัศจรรยเลย

 บรรดาคําเหลานั้น คําวา อนจฺฉริยํ ปเนตํ ยํ ความวา ขอท่ีภิกษุฟงพระดํารัสท่ี

พระผูมีพระภาคเจาตรัสแลว จึงบรรลุพระอรหัต ไมนาอัศจรรย ฯ สวนขอที่ภิกษุฟงเพลง

ขับที่เด็กหญิงเปนตนกลาวแลวบรรลุพระอรหัต นาอัศจรรยเหลือเกิน ฯ อธิบายวา ขอนั้น 

ยอมยังกุลบุตรทั้งหลายใหเขาใจความที่แมเพลงขับเชนนั้น ก็เปนสุภาษิต ฯ




