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สอบครั้งที่  ๒  วันที่  ๒๕  เมษายน  ๒๕๕๗ 

 ๑.   ตโย   หิ   ปุตฺตา   น   หิ   อฺโ      อตฺถิ      อนฺเตวาสี    ทินฺนโก   
อตฺรโชติ   ตึสนิปาเต   ปณฺฑรกชาตกปาลิ  ฯ 
 อฺโติ   อฺโ   จตุตฺโถ   ปุตฺโต   นาม   นตฺถิ  ฯ   อนฺเตวาสีติ   สิปฺป   
วา   อุคฺคณฺหนฺโต   ปฺหํ   วา   สุณนฺโต   สนฺติเก  วุตฺโถ  ฯ   ทินฺนโกติ   อยนฺเต   
ปุตฺโต   โหตูติ   ปเรหิ   ทินฺโนติ   ตพฺพณฺณนา  ฯ 
 ปุตฺโต   จ   นาเมส   อตฺรโช   เขตฺรโช   อนฺเตวาสิโก   ทินฺนโกติ    
จตุพฺพิโธ  ฯ   ตตฺถ   อตฺตานํ   ปฏิจฺจ   ชาโต   อตฺรโช    นาม  ฯ  สยนปฏเ   
ปลฺลงฺเก   อุเรติ   เอวมาทีสุ   นิพฺพตฺโต   เขตฺรโช   นาม  ฯ  สนฺติเก    
สิปฺปุคฺคณฺหนโก   อนฺเตวาสิโก   นาม  ฯ  โปสาวนตฺถาย   ทินฺโน   ทินฺนโก   
นามาติ   เอกนิปาเต   กฏหารกชาตกวณฺณนา  ฯ 
 อิธ   ปน   อติชาตาทิเภทภินฺนา   อตฺรชาว   ลพฺภนฺติ  ฯ  เตนาหฏกถายํ      
อตฺตนา   ชาตปุตฺตาป   ธีตโรป   ปุตฺตาเตฺวว   สงฺขฺยํ   คจฺฉนฺตีติ  ฯ 
 
 ๒.  ทารา   นาม   วีสติ   ภริยา   มาตุรกฺขิตา   ปตุรกฺขิตา     มาตาปตุ-
รกฺขิตา   ภาตุรกฺขิตา   ภคินีรกฺขิตา   าติรกฺขิตา   โคตฺตรกฺขิตา  ธมฺมรกฺขิตา   
สารกฺขา   สปริทณฺฑา   ธนกฺกีตา   ฉนฺทวาสินี   โภควาสินี   ปฏวาสินี    
โอทปตฺตกินี   โอภฏจุมฺพฏา   ทาสี   จ   ภริยา   จ   กมฺมการี  จ   ภริยา   จ   
ธชาหฏา   มุหุตฺติกาติ   เอวํ   สฺจริตฺตวิภงฺเค   วุตฺตา  ฯ 
 ตตฺถ   มาตุรกฺขิตาติ   มาตรา   รกฺขิตา   ยถา   ปุริเสน   สํวาสํ   น   
กปฺเปติ   เอวํ   มาตรา   รกฺขิตา  ฯ   เตนสฺส   ปทภาชเนป   วุตฺตํ   มาตา   รกฺขติ   
โคเปติ   อิสฺสริยํ   กาเรติ   วสํ   วตฺเตตีติ  ฯ   ตตฺถ   รกฺขตีติ   กตฺถจิ   คนฺตํุ    
น   เทติ  ฯ   โคเปตีติ   ยถา   อฺเ    น   ปสฺสนฺติ   เอวํ   คุตฺตฏาเน   เปติ  ฯ   



 ๑๔๙

อิสฺสริยํ   กาเรตีติ   เสริวิหารมสฺสา   นิเสเธนฺตี   อภิภวิตฺวา   วตฺตติ  ฯ  วสํ    
วตฺเตตีติ   อิทํ   กโรหิ   อิทํ   มา   อกาสีติ   เอวํ   อตฺตโน   วสํ   ตสฺสา   อุปริ   
วตฺเตติ  ฯ   เอเตนุปาเยน   ปตุรกฺขิตาทโยป   าตพฺพา  ฯ   โคตฺตํ   วา   ธมฺโม   
วา   น   รกฺขติ  ฯ   สโคตฺเตหิ   ปน   สหธมฺมิเกหิ   จ   เอกํ   สตฺถารํ   อุทฺทิสฺส   
ปพฺพชิเตหิ   เอกคณปริยาปนฺเนหิ   จ   รกฺขิตา   โคตฺตรกฺขิตา   ธมฺมรกฺขิตาติ   
วุจฺจติ  ฯ   สห   อารกฺเขน   สารกฺขา  ฯ  สห   ปริทณฺเฑน   สปริทณฺฑาติ     
ตพฺพณฺณนา  ฯ 
 สโคตฺเตหิ   รกฺขิตา   โคตฺตรกฺขิตา   สหธมฺเมหิ   รกฺขิตา  ธมฺมรกฺขิตา 
สสฺสามิกา   สารกฺขา   ยสฺสา   คมเน   รฺา   ทณฺโฑ   ปโต   สปริฑณฺฑาติ   
สงฺคีติสุตฺตสมฺมาทิฏสุตฺตฏีกา  ฯ 
 
 
 

ใหเวลา  ๔  ชั่วโมง  กับ  ๑๕  นาที. 



 ๑๕๐

เฉลย  ประโยค  ป.ธ. ๔ 
แปล  มคธเปนไทย 

 ๑.  บาลีปณฑรชาดกในตึสนิบาตวา ก็บุตรมี ๓ จำพวก บุตรอื่นไมมีเลย   
คือ  บุตรผูมีปกติอยูภายใน (สำนัก) ๑   บุตรท่ีเขาให ๑ บุตรเกิดแตตน ๑ ฯ 
 อรรถกถาปณฑรชาดกน้ันวา บทวา อฺโ ความวา ชื่อวา บุตรอ่ืน  
คือจำพวกที่  ๔  ยอมไมมี ฯ  บทวา  อนฺเตวาสี  ความวา บุตรผูเรียนศิลปะบาง   
ฟงปญหาบาง อยูในสำนัก ฯ  บทวา  ทินฺนโก  ความวา บุตรท่ีคนเหลาอ่ืน 
ใหแลว   ดวยกลาววา ผูนี้  จงเปนบุตรของทาน ฯ   
          อรรถกถากัฏฐหารชาดกในเอกนิบาตวา ก็ ธรรมดาบุตรน่ัน  มี  ๔  
จำพวก  คือ  บุตรอาศัยตนเกิด ๑  บุตรเกิดในเขต ๑  บุตรผูมีปกติอยูภายใน ๑  
บุตรท่ีเขาให ๑ ฯ   บรรดาบุตร  ๔  จำพวกน้ัน  บุตรผูอาศัยตนเกิด  ชื่อวา  
อัตรชะ ฯ  บุตรผูเกิดในท่ีทั้งหลาย มีอาทิอยางน้ี คือ บนหลังท่ีนอน  บนบัลลังก  
ที่อก  ชื่อวา  เขตรชะ ฯ บุตรผูเรียนศิลปะในสำนัก  ชื่อวา  อันเตวาสิกะ ฯ   
บุตรท่ีเขาใหเพื่อตองการใหเลี้ยง ชื่อวา  ทินนกะ ฯ  
 แตในมงคลกถาน้ี บัณฑิต ยอมไดเฉพาะบุตรท่ีอาศัยตนเกิด  อันตาง
โดยประเภทมีอติชาตบุตรเปนตน ฯ   ดวยเหตุนั้น  พระอรรถกถาจารยจึงกลาว
ไวในอรรถกถาวา  บุตรก็ดี  ธิดาก็ดี  ซ่ึงเกิดแตตน  ยอมถึงการนับวา บุตร 
ทั้งน้ัน ฯ 
 
          ๒.  ที่ชื่อวา  ทาระ ไดแก ภรรยา  ๒๐  จำพวก ท่ีพระอุบาลีเถระกลาว
ไวในวิภังคแหงสัญจริตตสิกขาบทอยางน้ีวา  สตรีที่มารดารักษา  สตรีท่ีบิดา
รักษา สตรีที่มารดาบิดารักษา สตรีที่พี่นองชายรักษา สตรีที่พี่นองหญิงรักษา  
สตรีที่ญาติรักษา  สตรีที่โคตรรักษา  สตรีท่ีธรรมรักษา สตรีมีอารักขา  สตรี 
มีอาชญารอบ  สตรีทีซ้ื่อมาดวยทรัพย  สตรีทีอ่ยูดวยความพอใจ  สตรีทีอ่ยูดวยโภคะ  



 ๑๕๑

สตรีที่อยูดวยแผนผา  สตรีที่จุมน้ิวมือในภาชนะน้ำ  สตรีที่บุรุษปลงเทริดลง  
สตรีที่เปนท้ังทาสีทั้งภรรยา  สตรีที่เปนท้ังผูทำการงานท้ังภรรยา  สตรีท่ีธง 
นำมา  สตรีที่บุรุษอยูรวมเพียงครูหนึ่ง ฯ  
         อรรถกถาวิภังคแหงสัญจริตตสิกขาบทน้ันวา บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  
มาตุรกฺขิตา ความวา  สตรีที่มารดารักษา  คือ มารดารักษาโดยประการท่ีเธอจะ
สำเร็จการอยูรวมกับบุรุษไมได ฯ  ดวยเหตุนั้น  แมในบทภาชนะแหงสัญจริตต
วิภังคนั้น  พระอุบาลีเถระ จึงกลาววา  มารดา  ยอมรักษา  คุมครอง   ยังตนให
ทำความเปนใหญ  ยังอำนาจใหเปนไป ฯ บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  รกฺขติ   
ความวา  ยอมไมใหไปในท่ีไหน  ๆ ฯ  บทวา  โคเปติ  ความวา   ยอมกักไวในท่ี
คุมครองโดยประการที่บุรุษเหลาอื่นจะไมเห็น ฯ สองบทวา  อิสฺสริย  กาเรติ  
ความวา  หามการอยูตามอำเภอใจแหงสตรีนั้น  ประพฤติขมข่ี ฯ  สองบทวา  
วส  วตฺเตติ  ความวา  ยังอำนาจของตนใหเปนไปเหนือสตรีนั้นอยางน้ีวา   
เจาจงทำส่ิงน้ี  อยาไดทำส่ิงน้ี ฯ  แมสตรีท้ังหลาย มีสตรีที่บิดารักษาเปนตน  
บัณฑิตพึงทราบโดยอุบายน่ัน ฯ โคตรหรือธรรมยอมรักษาไมได ฯ  แตวา สตรี
อันชนท้ังหลายผูมีโคตรเสมอกัน และผูประพฤติธรรมรวมกัน คือ ผูบวชอุทิศ
พระศาสดาพระองคเดียวกัน  และผูนับเน่ืองในคณะเดียวกัน รักษาแลว   
ทานเรียกวา  สตรีผูอันโคตรรักษา  สตรีผูอันธรรมรักษา ฯ  สตรี เปนไป 
กับดวยอารักขา ชื่อวา  สารกฺขา  ฯ  สตรีเปนไปกับดวยอาชญารอบ  ชื่อวา  
สปริทณฺฑา  ฯ 
         ฎีกาสังคีติสูตรและสัมมาทิฏฐิสูตรวา สตรีอันชนท้ังหลายผูมีโคตรเสมอ
กันรักษาแลว ชื่อวา โคตฺตรกฺขิตา   สตรีอันชนท้ังหลายผูมีธรรมรวมกันรักษา
แลว  ชื่อวา  ธมฺมรกฺขิตา  สตรีมีสามี  ชื่อวา  สารกฺขา  พระราชาทรงต้ังอาชญา
ไวในเพราะการละเมิดสตรีใด  สตรีนั้น  ชื่อวา  สปริทณฺฑา ฯ 
 
พระธรรมปริยัติโมลี  อินฺทปฺโ   วัดบพิตรพิมุข           เฉลย 
สนามหลวงแผนกบาลี                   ตรวจแก. 


