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ประโยค ป.ธ. ๔ 
แปล ไทยเปนมคธ 

สอบ  วันที่  ๒๔  กุมภาพันธ  ๒๕๕๗ 
 

 ๑. ความพิสดารวา ภิกษุ ๒ รูป คือ พระวินัยธรรูป ๑ พระธรรมกถึก 
รูป ๑ มีบริวารรูปละ ๕๐๐ ไดพำนักอยูในโฆสิตาราม เมืองโกสัมพี ฯ ในท้ัง  
๒ รูปน้ัน วันหน่ึง พระธรรมกถึก ถายอุจจาระแลว คงน้ำชำระท่ีเหลือไวใน
ภาชนะเอาไวที่ซุมน้ำแลวออกไป ฯ ภายหลัง พระวินัยธร เขาไปท่ีซุมน้ำน้ัน 
เห็นน้ำน้ันแลว ออกมาถามพระธรรมกถึกนอกนี้วา ผูมีอายุ คุณเหลือน้ำไว 
หรือ ฯ พระธรรมกถึก. ใชครับ ทานผูมีอายุ ฯ พระวินัยธร. ก็ คุณไมรูถึงความ
เปนอาบัติในขอนี้เลยหรือ ฯ พระธรรมกถึก. ใชครับ ผมไมรูเลย ฯ พระวินัยธร. 
ชางเถิด ผูมีอายุ เปนอาบัติในขอนี้ ฯ พระธรรมกถึก. ถาเชนน้ัน ผมจักปลง 
อาบัตินั้น ฯ พระวินัยธร. ผูมีอายุ ก็ถาวา ขอนั้น คุณมิไดแกลง ทำ(ลวงละเมิด)
ลงไปเพราะขาดสติ อาบัติก็ไมมี ฯ พระธรรมกถึกน้ันไดเปนผูเห็นอาบัตินั้นวา
ไมเปนอาบัติแลว ฯ ฝายพระวินัยธรไดบอกแกพวกลูกศิษยของตนวา  
พระธรรมกถึกรูปน้ี แมตองอาบัติอยู ก็ไมรู ฯ ลูกศิษยของพระวินัยธรเหลาน้ัน 
พบพวกลูกศิษยของพระธรรมกถึกนั้นแลว ก็พากันพูดข้ึนวา พระอุปชฌาย 
ของพวกทาน แมตองอาบัติแลว ก็ยังไมรูวาเปนอาบัติ ฯ เหลาศิษยของ 
พระธรรมกถึกนั้น พากันไปแจงแกพระอุปชฌายของตนแลว ฯ พระธรรมกถึก
นั้น พูดข้ึนอยางน้ีวา พระวินัยธรรูปน้ี ครั้งกอนพูดวา ไมเปนอาบัติ แตมาบัดน้ี 
กลับพูดวา เปนอาบัติ พระวินัยธรน่ัน พูดเท็จ ฯ พวกลูกศิษยของพระธรรมกถึก
นั้น ก็ไปพูด(โตตอบ)วา พระอุปชฌายของพวกทาน พูดเท็จ ฯ ภิกษุทั้งสองฝาย
เหลาน้ัน กอความทะเลาะกันใหขยายตัวออกไป ดวยประการฉะน้ี ฯ 
 
 ๒. ภายหลัง พระวินัยธรสบโอกาส จึงไดลงอุกเขปนียกรรมแก 
พระธรรมกถึก ในขอหาที่มองไมเห็นอาบัติ ฯ นับแตนั้นมา แมพวกญาติโยม 
อุปฏาก ผูถวายปจจัยแกทานท้ังสองน้ัน ก็ได(แบงกัน)เปน ๒ ฝายแลว ฯ  
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พวกนางภิกษุณีผูรับโอวาทก็ดี พวกเทพยดาผูปกปกรักษาก็ดี พวกเทพยดา 
ผูสถิตอยูในอากาศ ผูเปนเพื่อนรวมเห็นเพื่อนรวมคบ ของเทพยดาเหลาน้ันก็ดี 
พวกปุถุชนทุกจำพวก ตลอดจนถึงแมพรหมโลก ได (แบง) เปน ๒ ฝายแลว ฯ 
ความโกลาหล อึกทึกคึกโครมเปนเสียงเดียวกัน ไดขยายไปจนถึงอกนิฏฐภพ ฯ 
 ภาพพระตถาคตอันพญาชางอุปฏฐากอยู ประทับอยู ณ ปารักขิตวัน
ไพรสณฑนั้น ไดแพรหลายทั่วชมพูทวีปแลว ฯ ตระกูลใหญ ๆ เปนตนอยางน้ี
คือ อนาถบิณฑิกเศรษี วิสาขามหาอุบาสิกา สงขาวจากพระนครสาวัตถี 
ถึงพระอานนทเถระวา พระคุณเจาขา ขอไดโปรดแสดงพระบรมศาสดา 
แกพวกเราดวยเถิด ฯ ฝายภิกษุ ๕๐๐ รูป ผูอยูในทิศ (ตาง ๆ) ออกพรรษาแลว 
ก็พากันไปหาพระอานนทเถระ รองขอวา ทานอานนท ธรรมีกถาเฉพาะ 
พระพักตรพระผูมีพระภาคเจา พวกเราไดสดับมานานนักแลว ขอโอกาสเถิด 
ทานอานนท พวกเราพึงไดสดับธรรมีกถาเฉพาะพระพักตรพระผูมีพระภาคเจา
ดวยเถิด ฯ พระเถระพาภิกษุเหลาน้ันไป ณ รักขิตวันไพรสณฑนั้นแลว  
ฉุกคิดวา การท่ีเราพรอมกับภิกษุประมาณเทาน้ี เขาไปเฝา ยังสำนัก 
พระตถาคตเจา ผูประทับอยูพระองคเดียวตลอดไตรมาส ไม (เปนการ) 
สมควรเลย ดังน้ีแลวจึงพักภิกษุเหลาน้ันไวขางนอก เขาไปเฝาพระบรมศาสดา
ลำพังผูเดียว ฯ พญาชางปาริไลยยกะ เห็นพระอานนทเถระน้ันแลว ถือทอนไม
วิ่งแลนเขาไปแลว ฯ พระบรมศาสดา ทอดพระเนตรแลว ตรัสวา หลีกไป  
ปาริไลยยกะ อยาหามเลย ภิกษุนั่น เปนพุทธอุปฏฐาก ฯ 
 
 

ใหเวลา  ๔  ชั่วโมง  กับ  ๑๕  นาที. 
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เฉลย ประโยค ป.ธ. ๔ 
แปล ไทยเปนมคธ 

 
 ๑. โกสมฺพิยํ  หิ  โฆสิตาราเม  ปฺจสตปฺจสตปริวารา  เทฺว  ภิกฺขู   
วิหรึสุ  วินยธโร  จ  ธมฺมกถิโก  จ  ฯ  เตสุ  ธมฺมกถิโก  เอกทิวสํ  สรีรวลฺชํ  
กตฺวา  อุทกโกฏเก  อาจมนอุทกาวเสสํ  ภาชเน  เปตฺวา  นิกฺขมิ  ฯ  ปจฺฉา  
วินยธโร  ตตฺถ  ปวิฏโ  ตํ   อุทกํ  ทิสฺวา  นิกฺขมิตฺวา  อิตรํ  ปุจฺฉิ  อาวุโส  ตยา  
อุทกํ   ปตนฺติ  ฯ  อาม  อาวุโสติ  ฯ  กึ  ปเนตฺถ  อาปตฺติภาวํ  น  ชานาสีติ  ฯ 
อาม  น  ชานามีติ  ฯ  โหตาวุโส  เอตฺถ  อาปตฺตีติ  ฯ  เตนหิ  ปฏิกฺกริสฺสามิ   
นนฺติ  สเจ  ปน  เต  อาวุโส  อสฺจิจฺจ  อสติยา   กตํ  นตฺถิ  อาปตฺตีติ  ฯ  โส   
ตสฺสา  อาปตฺติยา  อนาปตฺติทิฏิ   อโหสิ  ฯ  วินยธโรป  อตฺตโน  นิสฺสิตกานํ  
อยํ  ธมฺมกถิโก  อาปตฺตึ  อาปชฺชมาโนป  น  ชานาตีติ  อาโรเจสิ  ฯ  เต  ตสฺส   
นิสฺสิตเก  ทิสฺวา   ตุมฺหากํ  อุปชฺฌาโย  อาปตฺตึ  อาปชฺชิตฺวาป  อาปตฺติภาวํ  น  
ชานาตีติ  อาหํสุ  ฯ  เต  คนฺตฺวา  อตฺตโน  อุปชฺฌายสฺส  อาโรเจสํุ ฯ โส   
เอวมาห  อยํ  วินยธโร  ปุพฺเพ  อนาปตฺตีติ  วตฺวา  อิทานิ   อาปตฺตีติ  วทติ    
มุสาวาที  เอโสติ  ฯ  เต  คนฺตฺวา  ตุมฺหากํ  อุปชฺฌาโย   มุสาวาทีติ  กถยึสุ  ฯ   
เต  เอวํ  อฺมฺํ  กลหํ  วฑฺฒยึสุ  ฯ   
 
 ๒.  ตโต  วนิยธโร  โอกาสํ  ลภตฺิวา  ธมฺมกถิกสฺส  อาปตฺติยา  อทสฺสเน    
อุกฺเขปนียกมฺมํ  อกาสิ  ฯ  ตโต  ปฏาย  เตสํ  ปจฺจยทายกา  อุปฏากาป  เทฺว  
โกฏาสา  อเหสุํ ฯ โอวาทปฏิคฺคาหิกา  ภิกฺขุนิโยป  อารกฺขเทวตาป  ตาสํ  
สนฺทิฏสมฺภตฺตา   อากาสฏเทวตาป   ยาว   พฺรหฺมโลกาป  สพฺเพ  ปุถุชฺชนา  
เทฺว  ปกฺขา  อเหสุ ํ ฯ  ยาว   อกนฏิภวนา    เอกนินนฺาทํ  โกลาหลํ   อคมาสิ  ฯ 
 ตถาคตสฺส  ตตฺถ  หตฺถินาเคน  อุปฏิยมานสฺส  วสนภาโว  สกล-
ชมฺพุทีเป   ปากโฏ   อโหสิ  ฯ   สาวตฺถีนครโต   อนาถปณฺฑิโก   วิสาขา   มหา-
อุปาสิกาติ   เอวมาทีนิ   มหากุลานิ   อานนฺทตฺเถรสฺส   สาสนํ   ปหิณึสุ   สตฺถารํ   
โน   ภนฺเต   ทสฺเสถาติ  ฯ  ทิสาวาสิโนป  ปฺจสตา   ภิกฺขู   วุตฺถวสฺสา   อานนฺทตฺเถรํ   
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อุปสงฺกมิตฺวา   จิรสฺสุตา   โน   อาวุโส   อานนฺท   ภควโต   สมฺมุขา   ธมฺมีกถา      
สาธุ   มยํ   อาวุโส  อานนฺท   ลเภยฺยาม   ภควโต   สมฺมุขา   ธมฺมีกถํ    
สวนายาติ   ยาจึสุ ฯ  เถโร   เต   ภิกฺขู   อาทาย   ตตฺถ   คนฺตฺวา   เตมาสํ    
เอกวิหาริโน   ตถาคตสฺส   สนฺติกํ   เอตฺตเกหิ   ภิกฺขูหิ   สทฺธึ   อุปสงฺกมิตํุ  
อยตฺุตนฺติ   จนิเฺตตฺวา   เต   ภกิขฺ ู  พห ิ  เปตฺวา   เอกโกว   สตฺถาร ํ  อปุสงฺกมิ  ฯ  
ปาริเลยฺยโก   ตํ   ทิสฺวา   ทณฺฑกํ   อาทาย    ปกฺขนฺทิ  ฯ  สตฺถา  โอโลเกตฺวา  
อเปหิ   ปาริเลยฺยก   มา   นิวารยิ   พุทฺธุปฏาโก   เอโสติ  อาห  ฯ 
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