
สนามหลวงแผนกบาลี๕๐๒ ปญหา-เฉลยประโยคบาลีสนามหลวง

ประโยค ป.ธ.๔

แปล มคธเปนไทย

สอบ วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๔

 ๑.  วินโย   นาม  อนาคาริยาคาริยวเสน  ทุวิโธ  ฯ  ตตฺถ อนาคาริยวินโย

สตฺตาปตฺติกฺขนฺธานํ   อนาปชฺชนํ  ฯ   โส อสงฺกิเลสาปชฺชเนน   อาจารคุณววตฺถาปเนน

จ  สุสิกฺขิโต อ ุภยโลกหิตสุขาวหนโต  มงฺคลํ  ฯ  เอตฺถ  จ  อนาคาริยวินโย  สตฺตา-

ปตฺติกฺขนฺธานํ    อนาปชฺชนนฺติ   อุกฺกฏ ปริจฺ เฉทวเสน  วุตฺตํ   ฯ ตสฺมา  สตฺตสุป 

อาปตฺติกฺขนฺเธสุ  โย  โย  เยน  อชฺฌาปนฺโน  โหติ  โส  โส   เตน   วุฏานเทสนาหิ

ปฏิกาตพฺโพเยว  ฯ  อชฺฌาปนฺนาป  หิ  อาปตฺติกฺขนฺธา  วุฏิตา  วา  เทสิตา  วา  อนฺตรายํ  

น  กโรนฺติเยว ฯ   เตน   อริฏสิกฺขาปทวณฺณนายํ   วุตฺตํ   สคฺคโมกฺขานํ   อนฺตรายํ   

กโรนฺตีติ   อนฺตรายิกา  ฯ  เต  กมฺมกฺกิเลสวิปากอุปวาทอาณาวีติกฺกมวเสน  ปฺจวิธา  ฯ  

ตตฺถา  ปฺจานนฺตริยธมฺมา  กมฺมนฺตรายิกา นาม  ฯ  ตถา  ภิกฺขุนีทูสกกมฺมํ  ฯ  ตํ  ปน

โมกฺขสฺเสว  อนฺตรายํ  กโรติ  น  สคฺคสฺส  ฯ  นิยตมิจฺฉาทิฏิธมฺมา  กิเลสนฺตรายิกา

นาม  ฯ   ปณฺฑกติรจฺฉานคตอุภโตพฺยฺชนกานํ   ปฏิสนฺธิธมฺมา 

 วิปากนฺตรายิกา   นาม  ฯ   อริยุปวาทา  อุปวาทนฺตรายิกา  นาม  ฯ  เต   ปน

ยาว  อริเย  น  ขมาเปนฺติ  ตาวเทว  น  ตโต  ปรํ  ฯ   สฺจิจฺจ   อาปนฺนา   อาปตฺติโย

อาณาวีติกฺกมนฺตรายิกา   นาม  ฯ ตาป   ยาว  ภิกฺขุภาวํ  วา  ปฏิชานาติ  น  วุฏาติ  วา

น  เทเสติ   วา  ตาวเทว  น  ตโต  ปรนฺติ ฯ  (มงฺคลตฺถทีปนิยา  ปฐโม  ภาโค  ขอ ๑๔๗)



แปล มคธเปนไทย ๕๐๓ชั้นประโยค ป.ธ. ๔

 ๒. โพธิสตฺโต  ตสฺส อนุกมฺปาย ตํ โอวทนฺโต สตฺตกนิปาเต คนฺธารชาตเก อิมา 

เทฺว คาถา อภาสิ

   โน เจ อสฺส สกา  พุทฺธิ     วินโย วา สุสิกฺขิโต          

   วเน อนฺธมหีโสว     จเรยฺย พหุโก ชโน ฯ 

            ยสฺมา จ ปนิเธกจฺเจ      อาเจรมฺหิ สุสิกฺขิตา 

         ตสฺมา  วินีตวินยา ธีรา  จรนฺติ สุสมาหิตาติ ฯ 

  ตาสมตฺโถ  สมฺม  เวเทห  อิเมสํ  สตฺตานํ สเจ อตฺตโน   พุทฺธิ    วา   ปณฺฑิเต

โอวาททายเก  นิสฺสาย  อาจารปฺปณฺณตฺติวินโย  วา  สุสิกฺขิโต  น  ภเวยฺย  ฯ  เอวํ

สนฺเต  ยถา  ติณลตาทิคหเน  วเน  อนฺธมหีโส  โคจราโคจรํ  สาสงฺกนิราสงฺกฺจ  านํ

อชานนฺโต  วิจรติ   ตถา  ตุมฺหาทิโส  พหุโก  ชโน  จเรยฺย  ฯ  ยสฺมา  ปน  อิธ เอกจฺเจ

สกาย  พุทฺธิยา  วิรหิตา   สตฺตา  อาจริยสนฺติเก  อาจารปฺปณฺณตฺติยา  สุสิกฺขิตา   ตสฺมา

อาจริเยหิ   อตฺตโน   อนุรูเป   วินเย  วินีตตฺตา   วินีตวินยา  สุสมาหิตา  เอกคฺคจิตฺตา

หุตฺวา  จรนฺตีติ  ฯ  อิทํ  ทสฺเสติ   อิมินา   หิ   สตฺเตน   คิหินา  หุตฺวา  อตฺตโน  กุลานุรูปา  

ปพฺพชิเตน  ปพฺพชฺชานุรูปา  สิกฺขา  สิกฺขิตพฺพา  ฯ  คิหิโนป  หิ  อตฺตโน  กุลานุรูเปสุ

กสิโครกฺขาทีสุ   สุสิกฺขิตา   สมฺปนฺนาชีวา   หุตฺวา   สุสมาหิตา  จรนฺติ   ปพฺพชิตาป

ปพฺพชฺชานุรูเปสุ  ปาสาทิเกสุ  อภิกฺกนฺตปฺปฏิกฺกนฺตาทีสุ  อธิสีลอธิจิตฺตอธิปฺปฺา-

สิกฺขาสุ  จ  สุสิกฺขิตา  สุสมาหิตา  จรนฺติ  ฯ  (มงฺคลตฺถทีปนิยา  ปฐโม  ภาโค  ขอ ๒๕๗ - 

๒๕๘)



สนามหลวงแผนกบาลี๕๐๔ ปญหา-เฉลยประโยคบาลีสนามหลวง

เฉลย ประโยค ป.ธ. ๔

แปล มคธเปนไทย

 ๑. ชื่อวา วินัยมี ๒ อยาง คือ วินัยของบรรพชิตและวินัยของคฤหัสถ ฯ ในวินัย

ท้ัง ๒ อยางนั้น การไมตองอาบัติ ๗ กอง ชื่อวา วินัยของบรรพชิต วินัยของบรรพชิตนั้น อัน

บรรพชิตศึกษาดีแลว ดวยการไมตองความเศราหมองและดวยการยังตนใหต้ังอยู ในคุณ

คือมรรยาท ชื่อวาเปนมงคล เพราะนําประโยชนสุขมาใหในโลกท้ัง ๒ ฯ ก็ ในคําเหลานี้ คํา

วา การไมตองอาบัติ ๗ กอง ชื่อวาวินัยของบรรพชิต ขาพเจากลาวไวดวยสามารถกําหนด

วินัยอยางอุกฤษฏ เพราะฉะนั้น ในอาบัติทั้ง ๗ กอง อาบัติกองใด ๆ เปนอันภิกษุใดแกลง

ตองแลวอาบัติกองนั้น ๆ อันภิกษุนั้นพึงกระทําคืนทีเดียว ดวยการอยูกรรมและการแสดง

อาบัติ ฯ เพราะวา กองอาบัติ แมที่แกลงตองแลว อันภิกษุอยู กรรมเสียก็ดี แสดงอาบัติเสีย

ก็ดี ยอมไมทําอันตรายไดเลยทีเดียว ฯ ดวยเหตุนั้น ในอรรถกถาอริฏฐสิกขาบท ทานจึง

กลาวไววา ธรรมเหลาใด ยอมทําอันตรายตอสวรรคและพระนิพพาน เพราะเหตุนั้น ธรรม

เหลานั้น ชื่อวาอันตรายิกธรรม ฯ อันตรายิกธรรมเหลานั้น มี ๕ อยาง คือ กรรม กิเลส วิบาก 

อุปวาทะ และอาณาวีติกกมะ ฯ ในอันตรายิกธรรม ๕ อยางนั้น ธรรมใหผลในภพเปนลําดับ 

๕ อยาง ชื่อวากัมมันตรายิกธรรม ฯ ภิกขุนีทูสกกรรมก็เหมือนกัน แตภิกขุนีทูสกกรรมนั้น

ทําอันตรายตอพระนิพพานอยางเดียว หาทําอันตรายตอสวรรคไม ฯ ธรรมคือนิยตมิจฉา

ทิฏฐิ ชื่อวา กิเลสันตรายิกธรรม ฯ ธรรมคือปฏิสนธิของพวกบัณเฑาะกดิรัจฉานและอุภโต

พยัญชนกะ ชื่อวาวิปากันตรายิกธรรม ฯ เจตนาเปนเหตุวาราย พระอริยเจาชื่อวาอุปวาทันต

รายิกธรรม ฯ ก็ อุปวาทันตรายิกธรรมเหลานั้นยอมทําอันตราย ตลอดเวลาท่ีผู วารายพระ

อริยเจาทั้งหลายยังไมขอขมาพระอริยเจาเทานั้น ตอแตนั้นไป หาทําอันตรายไม ฯ อาบัติ

ท้ังหลายท่ีภิกษุแกลงตองแลว ชื่อวาอาณาวีติกกมันตรายิกธรรม ฯ อาบัติแมเหลานั้น ก็

ยอมทําอันตรายตลอดเวลาที่ภิกษุผู ตองอาบัติยังปฏิญญาความเปนภิกษุอยู ก็ดี ยังไมอยู 

กรรมก็ดี ยังไมแสดงอาบัติเสียก็ดี เทานั้น ตอแตนั้นไป หาทําอันตรายไม ฯ



แปล มคธเปนไทย ๕๐๕ชั้นประโยค ป.ธ. ๔

 ๒. พระโพธิสัตว เม่ือจะกลาวสอนเวเทหดาบสนั้น ดวยความอนุเคราะหแกเวเท

หะผูสหายนั้น จึงไดกลาววา ๒ คาถาเหลานี้ ในคันธารชาดก ในสัตตกนิบาตวา 

   ถาความรู ของตน หรือวินัยท่ีศึกษาดีแลว ไมพึงมีไซร 

   ชนเปนอันมาก จะพึงเที่ยวไป เหมือนกระบือบอด เที่ยวไปในปา 

   ฉะนั้น ก็เพราะคน (สัตว) บางพวกในโลกนี้ ศึกษาดีแลวในสํานักอาจารย 

   ฉะนั้นคนเหลานั้น ผู มีวินัยอันอาจารยแนะนําแลว จึงเปนนักปราชญ 

   มีใจอันมั่นคงเที่ยวไปอยู ดังนี้ ฯ

 ความแหง ๒ คาถาน้ันวา สหายเวเทหะ ถาความรู ของตนหรือวินัยคืออาจาร

บัญญัติท่ีศึกษาดีแลว เพราะอาศัยบัณฑิตท้ังหลายผูใหโอวาท ไมพึงมีแกสัตวเหลานี้ไซร 

ฯ เมื่อเปนอยางนั้น ชนเปนอันมากเชนทาน ก็จะพึงเท่ียวไปเหมือนกระบือบอด ไมรู จักท่ี

มีอาหารหรือไมมีอาหาร และที่มีอันตราย หรือไมมีอันตราย เท่ียวไปในปาอันเปนชัฏแหง

หญาและเถาวัลยเปนตน ฉะนั้น ฯ แตเพราะสัตวบางพวกในโลกนี้ เวนจากความรู ของตน 

ศึกษาดีแลวในอาจารบัญญัติในสํานักอาจารย ฉะนั้น สัตวเหลานั้น ชื่อวามีวินัยอันอาจารย

แนะนําแลว เพราะเปนผูอันอาจารยทั้งหลายแนะนําแลว ในวินัยอันสมควรแกตน เปนผูมี

ใจมั่นคง คือมีจิตมีอารมณเดียว เที่ยวไปอยู ฯ พระโพธิสัตวแสดงขอความนี้วา ก็สัตวนี้ 

ที่ยังเปนคฤหัสถ ควรศึกษาสิกขาอันสมควรแกตระกูลของตนท่ีเปนบรรพชิต ก็ควรศึกษา

สิกขาอันสมควรแกบรรพชา ฯ เพราะวา แมคฤหัสถท้ังหลายผูศึกษาดี ในกรรม 

 ทั้งหลายมีกสิกรรมและโครักขกรรมเปนตน ซึ่งสมควรแกตระกูลชองตน เปนผู

มีอาชีพสมบูรณแลว ชื่อวา เปนผู มีใจมั่นคง เท่ียวไปอยูแมบรรพชิตท้ังหลายผูศึกษาดีใน

มารยาท มีกาวไปขางหนา และถอยกลับเปนตน อันนํามาซึ่งความเลื่อมใส และในอธิสีล

สิกขา และอธิจิตตสิกขา และอธิปญญาสิกขา ซึ่งสมควรแกบรรพชา ชื่อวา เปนผูมีใจมั่นคง

เที่ยวไปอยู ฯ  




