
สนามหลวงแผนกบาลี๕๐๖ ปญหา-เฉลยประโยคบาลีสนามหลวง

ประโยค ป.ธ.๔

แปล มคธเปนไทย

สอบครั้งที่ ๒  วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๔

 ๑. 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   อถ   สกลชมฺพุทีเป   มนุสฺสา   คุมฺพคุมฺพา   หุตฺวา   กึ   นุ   โข

มงฺคลนฺติ   มงฺคลานิ  จินฺตยึสุ  ฯ  เตสํ  มนุสฺสานํ  อารกฺขเทวตาป   มนุสฺสโต   ตํ   กถํ

สุตฺวา ตเถว  มงฺคลานิ  จินฺตยึสุ  ฯ  เอเตเนว  อุปาเยน   มนุสฺสานํ   อารกฺขเทวตานํ   มิตฺตา

ภุมฺมเทวตา   ตาสํ  มิตฺตา  อากาสฏกเทวตา   ตาสํ   มิตฺตา  จาตุมฺมหาราชิกา  เทวตา 

ฯเปฯ  สุทสฺสี เทวตานํ  มิตฺตา  อกนิฏ เทวตาติ    ตโต   ตโต   ตํ   กถํ    สุตฺวา

คุมฺพคุมฺพา  หุตฺวา  เทวพฺรหฺมาโน  มงฺคลานิ  จินฺตยึสุ  ฯ  เอวํ  ยาวทสสหสฺสจกฺกวาเฬสุ  

สพฺพตฺถ   มงฺคลจินฺตา   อุทปาทิ  ฯ   อุปฺปนฺนา  จ  สา   อิทํ   มงฺคลนฺติ  วินิจฺฉยมปฺปตฺตาเยว   

ทฺวาทส วสฺสานิ  อฏาสิ  ฯ  ตทา  สพฺเพ  เทวมนุสฺสา  เปตฺวา  อริยสาวเก  ทิฏสุต-

มุตวเสน  ติธา  ภินฺนา  ฯ   เอโกป   อิทเมว  มงฺคลนฺติ   ยถาภุจฺจโต  นิฏงฺคโต  นาโหสิ  ฯ

(มงฺคลตฺถทีปนิยา  ปฐโม  ภาโค  ขอ ๓ - ๔)



แปล มคธเปนไทย ๕๐๗ชั้นประโยค ป.ธ. ๔

 ๒.   โย  ปน  อติสีตาทีนิ    อปทิสิตฺวา  กมฺมนฺเต  น กโรติ ฯ กถํ  ฯ    มนุสฺเสหิ   

กาลสฺเสว   วุฏาย   เอถ   โภ   กมฺมนฺตํ  คจฺฉามาติ   วุตฺเต   อติสีตนฺตาว  อฏีนิ

ภิชฺชนฺติ   คจฺฉถ ตุมฺเห   ปจฺฉา   ชานิสฺสามีติ   อคฺคึ   ตเปนฺโต   นิสินฺโน   กมฺมนฺเต

กาตุ   น   คจฺฉติ  ฯ  อติอุณฺหาทีสุป  เอเสว  นโย  ฯ  โส  อตฺตโน   อลสตาย   กมฺมนฺเต

อากุเล  กโรติ  นาม  ฯ  ตาทิโส  หิ  โภคโต   ปริหายติ  ฯ    เตนาห    ภควา   อติสีตนฺติ   

กมฺมํ   น   กโรติ   อติอุณฺหนฺติ   อติสายนฺติ   อติปาโตติ   อติจฺฉาโตติ   อติปปาสิโตติ

กมฺมํ   น   กโรติ    ตสฺส    เอวํ   กิจฺจาปเทสพหุลสฺส   วิหรโต   อนุปฺปนฺนา   เจว   โภคา

นุปฺปชฺชนฺติ  อุปฺปนฺนา  จ  โภคา  ปริกฺขยํ    คจฺฉนฺตีติ ฯ ตาทิเส หิ ธนานิ อติกฺกมนฺติ ฯ

เตนาห ภควา 

            อติสีตํ อติอุณฺหํ     อติสายมิทํ อหุ 

               อิติ วิสฺสฏกมฺมนฺเต     อตฺถา อจฺเจนฺติ มาณเวติ ฯ

(มงฺคลตฺถทีปนิยา  ปโม  ภาโค  ขอ ๔๑๐ - ๔๑๑)



สนามหลวงแผนกบาลี๕๐๘ ปญหา-เฉลยประโยคบาลีสนามหลวง

เฉลย ประโยค ป.ธ. ๔

แปล มคธเปนไทย

 ๑. ชายทั้งสามคนนั้น ไมอาจยังกันและกันใหยินยอมได ฯ ฝายบรรดามนุษย

เหลาอื่นจากสามคนนั้น บางพวกเชื่อคําของชายเหลานั้น บางพวกไมเช่ือ พวกท่ีไมเช่ือ ก็

เถียงกับพวกที่เชื่อเหลานั้น ฯ พวกที่เชื่อคําของนายทิฏฐมังคลิกะ (เชื่อในสิ่งท่ีเห็นแลวเปน

มงคล) ก็ถึงความตกลงใจ  “เชื่อถือ” วา รูปท่ีเห็นแลวเทานั้นเปนมงคล พวกท่ีเช่ือคําของ

อีก สองคนนอกนี้ ก็ถึงความตกลงใจวา เสียงท่ีฟงแลวเทานั้น เปนมงคล อารมณท่ีรับรู 

แลวเทานั้น เปนมงคล ฯ เรื่องมงคลนี้ ปรากฏไปท่ัวชมพูทวีป ดวยประการฉะนี้ ฯ 

 ครั้งนั้น พวกมนุษยในชมพูทวีปทั้งสิ้น พากันคิดมงคลเปนพวก ๆ วาอะไรหนอ

แล เปนมงคล ฯ แมพวกเทวดาผูรักษามนุษยเหลานั้น ฟงถอยคํานั้นจากมนุษยแลว ก็พา

กันคิดมงคลอยางนั้นเหมือนกัน ฯ โดยอุบายนั้นนั่นแลพวกภุมมเทวดา (เทวดาประจําพื้น

ดิน) มิตรของพวกเทวดาผู รักษามนุษยทั้งหลาย พวกเทวดาชั้นจาตุมมหาราช มิตรของ

พวกภุมมเทวดาเหลานั้น ฯลฯ พวกอกนิฏฐเทวดา (เทวดาช้ันอกนิฏฐะ) มิตรของพวกสุทัส

สีเทวดา รวมความวา พวกเทวดาและพรหม ฟงถอยคํานั้นจากมิตรของตนนั้น ๆ  แลวก็พา

กันคิดมงคลเปนพวก ๆ  ฯ การคิดมงคล ไดเกิดขึ้นแลวในที่ทุกสถาน จนถึงในหมื่นจักรวาล 

ดวยประการฉะนี้ ฯ ก็การคิดมงคลซึ่งเกิดขึ้นแลวนั้น ยังไมถึงการตัดสินเด็ดขาดวา นี้เปน

มงคลดังนี้ ไดตั้งอยู ตลอดสิบสองป ฯ ในกาลนั้น เทวดาและมนุษยท้ังหมดเวนอริยสาวก

ท้ังหลาย แตกกันเปนสามพวก ดวยอํานาจทิฏฐิมงคล สุตมงคล และมุตมงคล ฯ แมบุคคล

ผูหนึ่ง ซึ่งตกลงใจตามความเปนจริงวา นี้เทานั้น เปนมงคล ดังนี้ มีไดมีแลว ฯ



แปล มคธเปนไทย ๕๐๙ชั้นประโยค ป.ธ. ๔

 ๒.  อนึ่ง ผู ใด อางเหตุทั้งหลายมีหนาวนักเปนตน แลวไมทําการงานท้ังหลาย 

อางอยางไร ? คือ เมื่อมนุษยทั้งหลาย ลุกข้ึนแตเชาตรู  กลาววาผู เจริญ พวกทาน จงมา

เถิด เราทั้งหลาย จะไป (ทํา) งาน เขากลาว (ตอบ) วา ยังหนาวจัด กระดูกทั้งหลายจะแตก 

ทานทั้งหลายไปเถิด เราจักรู ภายหลัง ดังนี้ นั่งผิงไฟอยู  ไมไปทําการงานท้ังหลาย ฯ แม

ในขออางทั้งหลายมีรอนนักเปนตน ก็มีนัยนี้เหมือนกัน ฯ ผู นั้น ช่ือวา ทําการงานท้ังหลาย

ใหอากูล เพราะความที่ตนเปนคนเกียจคราน ฯ จริงอยู  ผู เชนนั้น ยอมเสื่อมจากโภคะ ฯ 

ดวยเหตุนั้นพระผูมีพระภาคเจา จึงตรัสวา (ผู ใด) ไมทําการงาน ดวยอางวา หนาวนัก ไม

ทําการงาน ดวยอางวา รอนนัก วา เย็นนัก วา เชานัก วา หิวนัก วา กระหายนัก (ไมทําการ

งาน) เมื่อผู นั้นมากไปดวยการอางกิจอยางนี้อยู  โภคะท้ังหลายท่ียังไมเกิดข้ึน ก็จะไมเกิด

ขึ้น และโภคะทั้งหลายที่เกิดขึ้นแลว ก็ยอมถึงความสิ้นไป ฯ แทจริง ทรัพยท้ังหลาย ยอม

ลวงเลยชนทั้งหลายผูเชนนั้น ฯ ดวยเหตุนั้นพระผูมีพระภาค จึงตรัสวา 

   ประโยชนทั้งหลาย ยอมลวงเลยมาณพท้ังหลาย 

   ผู สละการงาน ดวยอางวา เวลานี้ หนาวนัก 

   เวลานี้ รอนนัก เวลานี้ เย็นนัก ฯ

  




