
สนามหลวงแผนกบาลี๔๙๐ ปญหา-เฉลยประโยคบาลีสนามหลวง

ประโยค ป.ธ.๔

แปล มคธเปนไทย

สอบครั้งที่ ๒ วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๒

 ๑. ตสฺมา  ทุพฺภาสิตวาจาสงฺขาตํ   ปสุณวาจํ  ปหาย  สุภาสิตสงฺขาตา  อปสุณวาจาว

กเถตพฺพา  ฯ  วงฺคีสตฺเถโรป  อิมเมวตฺถํ   วิฺาเปนฺโต  ภควโต  สมฺมุขา  สุภาสิต-

สุตฺตปริยาปนฺนํ  อิมํ  คาถมาห 

           ตเมว วาจํ ภาเสยฺย   ยายตฺตานํ   น ตาปเย 

           ปเร จ น วิหึเสยฺย     สา เว วาจา สุภาสิตาติ ฯ 

 ตตฺถ   น   ตาปเยติ   วิปฺปฏิสาเรน   น   ตาเปยฺย  ฯ   น  วิหึเสยฺยาติ    อฺมฺํ   

ภินฺทนฺโต   น   พาเธยฺย  ฯ   สา   เว    วาจาติ สา วาจา เอกํเสเนว สุภาสิตา ฯ 

 โย   ปน   สมฺผํ   นิรตฺถกํ   ปลปติ  โส  อธมฺมวาที   นาม  ฯ  อธมฺมภาสโก  จ

สทฺธมฺมํ  อนฺตรธาเปติ  นาม  ฯ  เตนาห   เอกนิปาตงฺคุตฺตเร   เยป  เต  ภิกฺขเว ภิกฺขู

อธมฺมํ  ธมฺโมติ  ทีเปนฺติ  เตป  ภิกฺขเว  ภิกฺขู  พหุชนาหิตาย  ปฏิปนฺนา  พหุชนาสุขาย

พหุโน    ชนสฺส    อนตฺถาย   อหิตาย   ทุกฺขาย   เทวมนุสฺสานํ   พหฺุจ   เต   ภิกฺขเว  ภิกฺขู  

อปฺุํ  ปสวนฺติ  เตปมํ  สทฺธมฺมํ  อนฺตรธาเปนฺตีติ ฯ  ตสฺมา  อธมฺมภาสนสงฺขาตํ

สมฺผปฺปลาป  ปหาย  ธมฺมภาสนสงฺขาโต  อสมฺผปฺปลาโปว  กาตพฺโพฯ  (มงฺคลตฺถทีปนิยา  

ปฐโม  ภาโค  ขอ ๒๗๐ – ๒๗๑)



แปล มคธเปนไทย ๔๙๑ชั้นประโยค ป.ธ. ๔

 ๒. อตีเต   พาราณสิยํ   จตฺตาโร   เสฏิปุตฺตา   นครา   นิกฺขมฺม เอกสฺมึ   าเน   

นิสีทิตฺวา   เอกํ  พหุมํสํ  ลภิตฺวา  ยานกํ  ปูเรตฺวา   วิกฺกีณิตุ   นครํ   อาคจฺฉนฺตํ  มิคลุทฺทกํ  

ทิสฺวา  ตํ  มํสขณฺฑํ  ยาจึสุ  ฯ 

 เตเสฺวโก   อเร   ลุทฺทก   เทหิ  เม  มํสขณฺฑนฺติ  อาห  ฯ  ลุทฺทโก   ปรํ  กิฺจิ

ยาจนฺเตน  นาม  ปยวจเนน  ลปตพฺพํ   ผรุสา  วต เต  วาจา   สา   หิ   ผรุสตาย

กิโลมกสทิสี   ตสฺมา   ตว  วาจาสทิสํ กิโลมกํ   ทมฺมีติ   วตฺวา   นีรสํ   กิโลมกมํสขณฺฑํ

อทาสิ  ฯ  ทุติโย   เชฏภาติก   มํสขณฺฑํ   เม   เทหีติ   อาห  ฯ  ลุทฺทโก  สมฺม  อิธ  โลเก   

มนุสฺสานํ   องฺคสทิสตฺตา   องฺคเมตํ   ยทิทํ   ภาตา   ภคินีติ   ตสฺมา   ตเวสา   องฺคสทิสี   

วาจาติ   เอติสฺสา  อนุจฺฉวิกํ  องฺคเมว   ทมฺมีติ   วตฺวา   องฺคมํสํ   อทาสิ  ฯ   ตติโย   ตาต  

มํสขณฺฑํ  เม 

 เทหีติ อาห ฯ ลุทฺทโก 

    ตาตาติ ปุตฺโต วทมาโน    กมฺเปติ หทยํ ปตุ 

            หทยสฺส สทิสี วาจา      หทยํ สมฺม ททามิ เตติ 

 วตฺวา   หทยมํเสน   สทฺธึ   มธุรํ   มํสํ   อทาสิ  ฯ  จตุตฺโถ  สหาย   มํสขณฺฑํ   เม   

เทหีติ   อาห  ฯ   ลุทฺทโก   ยสฺส  ปุริสสฺส  คาเม   สหาโย    นตฺถิ    ตสฺส    โส   คาโม   ยถา   

นิมฺมนุสฺสํ   อรฺํ  ตเถว  โหติ  อิจฺจายํ  ตว  วาจา  สพฺเพน  อตฺตโน  สนฺตเกน

วิภเวน  สทิสี   ตสฺมา   สพฺพเมวิทํ   มม  สนฺตกํ  มํสํ  สยานกํ  ทมฺมีติ  วตฺวา   เตน  สทฺธึ  

ตสฺส  เคหํ  ยานกํ  ปาเชนฺโต  อทาสิ  ฯ เสฏิปุตฺโตปสฺส  สกฺการสมฺมานํ  กตฺวา

ปุตฺตทารมสฺส  ปกฺโกสาเปตฺวา  ลุทฺทกกมฺมโต  อปเนตฺวา  อตฺตโน  กุฏ มฺพมชฺเฌ

วสาเปนฺโต  ยาวชีวํ  เตน  สทฺธึ  อเภชฺชสหาโย  อโหสีติ ฯ  (มงฺคลตฺถทีปนิยา  ปฐโม

ภาโค  ขอ ๒๗๕ – ๒๗๖)



สนามหลวงแผนกบาลี๔๙๒ ปญหา-เฉลยประโยคบาลีสนามหลวง

เฉลย ประโยค ป.ธ. ๔

แปล มคธเปนไทย

 ๑. เพราะฉะนั้น บุคคลละวาจาสอเสียด กลาวคือวาจาทุพภาษิตแลว พึงกลาว

แตวาจาไมสอเสียด กลาวคือวาจาสุภาษิตเทานั้น ฯ แมพระวังคีสเถระ เมื่อยังกุลบุตรให

ทราบความนี้นี่แล จึงกลาวคาถาน้ี อันนับเขาในสุภาสิตสูตรตอพระพักตรพระผูมีพระภาค

เจาวา 

   บุคคลพึงกลาววาจาที่เปนเครื่องไมทําตนใหเดือดรอน 

   และเปนเครื่องไมเบียดเบียนผูอื่นเทานั้น วาจานั้นแล

   เปนสุภาษิต ฯ

 บรรดาบทเหลานั้น บทวา น ตาปเย คือ ไมพึงใหเดือดรอนเพราะวิปฏิสาร ฯ บท

วา น วิหึเสยฺย ไดแก เมื่อจะเปลง (วาจา) ก็ไมพึงเบียดเบียนกันและกัน ฯ สองบทวา สา 

เว วาจา ความวา วาจานั้น เปนสุภาษิตโดยสวนเดียวแนแท ฯ

 สวนผูใด เจรจาเพอเจอไรประโยชน ผู นั้น ช่ือวา อธัมมวาที ฯ อนึ่ง ผูกลาวคํา

ไมเปนธรรม ชื่อวายังพระสัทธรรมใหอันตรธาน ฯ เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคเจา จึง

ตรัสไวในเอกนิบาตอังคุตตรนิกายวา ภิกษุท้ังหลาย ภิกษุเหลานั้นแมใด แสดงอธรรมวา 

เปนธรรม ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุแมเหลานั้นช่ือวาปฏิบัติเพื่อไมเปนประโยชนเกื้อกูลแกชน

มาก เพื่อไมเปนสุขแกชนมาก เพื่อความพินาศ เพื่อไมเปนประโยชนเกื้อกูล เพื่อทุกข แก

ชนมาก แกทวยเทพและมนุษย ภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุเหลานั้น ชื่อวา ประสพสิ่งท่ีมิใชบุญ

เปนอันมาก ภิกษุแมเหลานั้น ชื่อวายังพระสัทธรรมนี้ใหอันตรธาน ฯ เพราะฉะนั้นบุคคล 

ละสัมผัปปลาละ กลาวคือการกลาวคําไมเปนธรรมแลว ควรทําการกลาววาจาไมเพอเจอ 

กลาวคือการกลาวคําเปนธรรมเทานั้น ฯ



แปล มคธเปนไทย ๔๙๓ชั้นประโยค ป.ธ. ๔

 ๒. ในอดีตกาล บุตรเศรษฐี ๔ คน ในกรุงพาราณสี พากันออกจากพระนคร นั่ง

อยู ณ ที่แหงหน่ึง เห็นพรานเน้ือผูหน่ึงไดเนื้อเปนอันมาก บรรทุกเต็มยานนอยมาสูพระนคร

เพื่อจะขาย จึงขอชิ้นเนื้อนั้น ฯ บรรดาบุตรเศรษฐี ๔ คนนั้น คนหนึ่งพูดวา เฮยพราน แกจง

ใหชิ้นเนื้อแกขา ฯ พรานตอบวา ธรรมดาผูจะขออะไร ๆ กะคนอื่น ควรพูดดวยคําท่ีนารัก 

วาจาของทานชางหยาบจริงหนอ ก็วาจานั้นเปนเชนกับพังผืด เพราะเปนวาจาหยาบ เพราะ

ฉะนั้น เราจะใหพังผืดเชนกับวาจาของทาน ดังนี้แลว ไดใหช้ินเนื้อท่ีเปนพังผืดอันไมมีรส 

(แกเขา) ฯ บุตรเศรษฐีคนที่ ๒ พูดวา พี่ชาย ทานจงใหช้ินเนื้อแกฉัน (บาง) ฯ พรานตอบ

วา สหาย คําพูดที่วา พี่ชาย พี่หญิง นี้ จัดเปนอวัยวะ เพราะคํานั้นเปนเชนกับอวัยวะของ

มนุษยทั้งหลายในโลกน้ี เพราะฉะน้ัน วาจาของทานนั่นเปนเชนกับอวัยวะเหตุนั้น เราจะให 

(เนื้อ) อวัยวะอันสมควรแกวาจานั่นแล ดังนี้แลว ไดใหเนื้อท่ีเปนอวัยวะ (แกเขา) ฯ บุตร

เศรษฐีคนที่ ๓ พูดวา พอ โปรดใหชิ้นเนื้อแกฉัน (บาง) ฯ พรานตอบวา 

   บุตรเมื่อเรียกวา พอ ยอมทําหัวใจของบิดาใหหวั่นไหว 

   วาจา (ของทาน) เชนกับหัวใจ สหาย เราจะใหเนื้อหัวใจ

   แกทาน ดังนี้แลว

 ไดใหเนื้ออันอรอยพรอมกับเนื้อหัวใจ ฯ บุตรเศรษฐีคนท่ี ๔ พูดวา สหายขอทาน

จงใหชิ้นเนื้อแกขาพเจา ฯ พรานตอบวา สหาย ไมมีมีในบาน ของบุรุษใด บานนั้นของบุรุษ

นั้น ก็เหมือนปาอันไมมีมนุษยนั่นเอง ดังนั้น วาจาของทานนี้เปนเชนกับสมบัติอันเปน

ของ ๆ ตนทั้งหมด เพราะฉะนั้น เราจะใหเนื้อซึ่งเปนของเรานี้ พรอมท้ังยานนอยท้ังหมด

แกทาน ดังนี้แลว ฯ แมบุตรเศรษฐี ก็ไดทําสักการะ และสัมมานะแกพรานนั้น สั่งคนให

เชิญบุตรและภริยาของเขามาปลดเปลื้องออกจากงานของพราน ให อยู  ในท ามกลาง

ขุมทรัพยของตน ไดเปนสหายผูไมแตกราวกันกับพรานนั้นตลอดชีวิต ฯ

 




