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ประโยค ป.ธ. ๕ 
แปล มคธเปนไทย 

สอบ  วันที่  ๒๕  กุมภาพันธ  ๒๕๕๗ 
 

 ๑.  กาโลติ  ภิกฺขูนํ  โภชนกาโล  อธิปฺเปโต ฯ โส  จ  สพฺพนฺติเมน  
ปริจฺเฉเทน มชฺฌนฺติโก ฯ เตเนวสฺส ปทภาชเน  วิกาโล  นาม  มชฺฌนฺติเก  
วีติวตฺเต ยาว อรุณุคฺคมนาติ วุตฺตํ ฯ  ิตมชฺฌนฺติโกป  กาลสงฺคหํ  คจฺฉติ ฯ  
ตโต ปฏาย ปน ขาทิตํุ   วา ภฺุชิตํุ  วา  น  สกฺกา  สหสา  ปวิตํุ  สกฺกา  ภเวยฺย  
กุกฺกุจฺจเกน  ปน น กตฺตพฺพนฺติ  วิกาลโภชนสิกฺขาปทวณฺณนา ฯ  อรุณุคฺคมนโต 
ปฏาย  ยาว  มชฺฌนฺติกา  อยํ  พุทฺธาทีนํ  อริยานํ อาจิณฺณสมาจิณฺโณ โภชนสฺส  
กาโล  ตทฺโ  วิกาโลติ   พฺรหฺมชาลจูฬหตฺถิปโทปมอุโปสถสุตฺตฏีกา ฯ 
 ภฺุชิตพฺพตฺเถน  โภชนํ  ยาคุภตฺตาทิ  สพฺพํ  ยาวกาลิกวตฺถุ ฯ  ยถา จ  
รตฺตูปรโตติ เอตฺถ รตฺตึ โภชนํ รตฺตีติ  อุตฺตรปทโลเปน วุจฺจติ  เอวเมตฺถ  
โภชนชฺโฌหรณํ  โภชนนฺติ ฯ  วิกาเล  โภชนํ  วิกาลโภชนนฺติ มหาขนฺธกฏีกา ฯ 
        วิกาลตา ยาวกาลิกตา อชฺโฌหรณนฺติ อิมาเนตฺถ ตีณิ องฺคานีติ  
กงฺขาวิตรณี ฯ  วิกาลโภชนสฺส  จตฺตาริ  องฺคานิ  วิกาโล  ยาวกาลิกํ  อชฺโฌหรณํ 
อนุมฺมตฺตกตาติ ฯ  เอเตนานุสาเรน  เสสานมฺป  องฺควิภาโค  เวทิตพฺโพติ  
ขุทฺทกปาวณฺณนา  ฯ 
       อนุมฺมตฺตกตาติ เจตํ สุนฺทรํ ฯ วุตฺตฺเหตํ ภควตา  อนาปตฺติ   
อุมฺมตฺตกสฺสาติ ฯ  นจฺจคีตาทิสตฺตมงฺคมฺปน  ขุทฺทกปาพฺรหฺมชาลาทิวณฺณนายํ 
วิตฺถารโต  โอโลเกตพฺพํ ฯ  อยเมตฺถ  สงฺเขโป  นจฺจาทีนิ หิ อตฺตนา ปโยเชตํุ  
วา ปเรหิ ปโยชาเปตุํ วา  ปยุตฺตานิ  ปสฺสิตํุ  วา  เนว  ภิกฺขูนํ  น  ภิกฺขุนีนํ   
วฏฏนฺตีติ  พฺรหฺมชาลอุโปสถสุตฺตวณฺณนา ฯ ทสฺสนกมฺยตาย อุปสงฺกมิตฺวา 
ปสฺสโตเอว  เจตฺถ  วีติกฺกโม  โหติ  ฯ  ิตนิสินฺนสยโนกาเส  ปน  อาคตํ  
คจฺฉนฺตสฺส  วา  อาปาถคตํ  ปสฺสโต  สิยา  สงฺกิเลโส  น  วีติกฺกโมติ   
ขุทฺทกปาวณฺณนา ฯ 
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 ๒.  มฺจปฺปฏิปาทกา  ตุ  มนุสฺสงฺคุเลน อฏงฺคุลเมว วฏฏติ ฯ  เตนาห 
เสนาสนกฺขนฺธเก  น  ภิกฺขเว  อุจฺจา  มฺจปฺปฏิปาทกา   ธาเรตพฺพา  โย  ธาเรยฺย  
อาปตฺติ  ทุกฺกฏสฺส ฯ  อนุชานามิ   ภิกฺขเว  อฏงฺคุลปรมํ  มฺจปฺปฏิปาทกนฺติ ฯ 
ตพฺพณฺณนายฺจ  มนุสฺสานํ  ปมาณงฺคุลเมว  อฏงฺคุลนฺติ  วุตฺตํ ฯ 
       อิติ  สมจตุรสฺสอาสนฺทิกโต  อฺํ  มฺจปํ  วิทตฺถฺยาธิกมุฏิรตนโต
อธิกุจฺจปาทกํ  อฏงฺคุลโต  อธิกุจฺจปฺปฏิปาทโก  มฺโจ  จ  อุจฺจาสยนํ  นาม ฯ 
อุจฺจํ วา โหตุ อนุจฺจํ  วา  มฺจปํ  อกปฺปยปฺปจฺจตฺถรณตฺถตํ  ตํ  มหาสยนํ  
นาม ฯ  ตทุภยํ น  วฏฏติ ฯ  เตน  ขุทฺทกปาวณฺณนายํ   ตทุภยมฺป  สาทิยโต  น 
เกนจิ  ปริยาเยน  วฏฏตีติ  วุตฺตํ ฯ  อกปฺปยปฺปจฺจตฺถรณฺหิ มฺจปตฺถตเมว  
น วฏฏติ   นาฺํ  ฯ  เตน  ธมฺมิกสุตฺตวณฺณนายํ    ฉมายมฺปน  โคณกาทิสนฺถตายป 
วฏฏตีติ  วุตฺตํ  ฯ  ยสฺมา  ปน  อาธาเร  ปฏิกฺขิตฺเต  ตทาธารา  กิริยา  ปฏิกฺขิตฺตา ว 
โหติ  ตสฺมา  อุจฺจาสยนมหาสยนา  อิจฺเจว  วุตฺตํ ฯ  อตฺถโต  ปน  ตทุปโภคภูต-
นิสชฺชานิปชฺชเนหิ  วิรติ  ทสฺสิตาติ  ทฏพฺพาติ  พฺรหฺมชาลอุโปสถสุตฺตฏีกา ฯ 
 
 
 
 

ใหเวลา  ๔  ชั่วโมง  กับ  ๑๕  นาที. 
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เฉลย ประโยค ป.ธ. ๕ 
แปล มคธเปนไทย 

 
 ๑. อรรถกถาวิกาลโภชนสิกขาบทวา  ในบทวา กาโล ทานประสงคเอา
กาลเปนท่ีฉันของภิกษุทั้งหลาย ฯ ก็ กาลน้ัน โดยกำหนดอยางต่ำสุด คือเวลา
เท่ียง ฯ เพราะเหตุนั้นน่ันแล ในบทภาชนะแหงสิกขาบทน้ัน พระอุบาลีจึงกลาว
วา  เม่ือเวลาเท่ียงลวงไป จนถึงอรุณข้ึน เวลาน้ี จัดเปนวิกาล ฯ แมเวลาเท่ียงตรง 
ก็ถึงการสงเคราะหเขาในกาล ฯ แต นับต้ังแตเท่ียงตรงน้ันไป ภิกษุไมสามารถ
จะขบเค้ียวหรือฉันได  พึงสามารถจะด่ืมโดยทันทีได แตภิกษุผูมีความรังเกียจ 
ไมควรทำ ฯ  ฎีกาพรหมชาลสูตร จูฬหัตถิปโทปมสูตรและอุโบสถสูตร วา  
นับแตอรุณข้ึนจนถึงเท่ียงวัน นี้ จัดเปนเวลาฉันท่ีพระอริยเจาท้ังหลาย 
มีพระพุทธเจาเปนตนส่ังสมอบรมมาแลว เวลาอ่ืนจากน้ันไป เปนเวลาวิกาล ฯ  
 ฎีกามหาขันธกะวา วัตถุ ท่ีชื่อวาโภชนะ เพราะอรรถวาเปนของอัน
บุคคลพึงบริโภค ไดแก วัตถุที่เปนยาวกาลิกทุกอยางมีขาวตมและขาวสวย
เปนตน ฯ  เหมือนอยางวา การบริโภคในเวลากลางคืนในคำวา รตฺตูปรโต  
นี้  ทานกลาววา รตฺติ  เพราะลบบทหลังเสีย ฉันใด การกลืนกินโภชนะในคำวา 
วิกาลโภชนา นี้ ทานก็กลาววา โภชน ํ เพราะลบบทหลัง ฉันน้ัน ฯ การบริโภค
ในเวลาวิกาล ชื่อวา วิกาลโภชน ฯ                                     
 อรรถกถากังขาวิตรณี วา ในวิกาลโภชนสิกขาบทน้ี  มีองค ๓ เหลาน้ี 
คือ ความท่ีเวลาเปนวิกาล ๑ ความท่ีวัตถุเปนยาวกาลิก ๑  การกลืนกิน ๑ ฯ 
อรรถกถาขุททกปาฐะวา องคของวิกาลโภชนะ มี ๔ คือ เวลาวิกาล ๑ วัตถุเปน
ยาวกาลิก ๑  การกลืนกิน ๑  ความเปนผูมิใชคนบา ๑ ฯ  การจำแนกองคแมแหง
สิกขาบทท้ังหลายท่ีเหลือ  ก็พึงทราบโดยทำนองน้ี ฯ 
 ก็ องควา ความเปนผูมิใชคนบา นั่น ถูกตอง ฯ สมจริงดังพระดำรัสท่ี
พระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา ไมเปนอาบัติแกภิกษุผูบา ฯ สวนองคที่ ๗  
มีนัจจคีตะเปนตน พึงตรวจดูโดยพิสดาร  ในอรรถกถาขุททกปาฐะและ 
พรหมชาลสตูรเปนตน ฯ ในองคที ่๗ มีนจัจคีตะเปนตนน้ี  มีความยอดังตอไปนี ้ 
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 อรรถกถาพรหมชาลสูตรและอรรถกถาอุโบสถสูตร วา ก็ การจัดหา
ดวยตัวเองก็ดี การใชใหคนอ่ืนจัดหาก็ดี ซ่ึงการละเลนมีการฟอนรำเปนตน 
หรือการดูการละเลนมีการฟอนรำเปนตนท่ีเขาจัดหามาแสดง ไมเหมาะแกภิกษุ 
ไมเหมาะแกภิกษุณีทั้งหลายเลย ฯ  
 อรรถกถาขุททกปาฐะวา ก็ เม่ือเขาไปดวยมุงหมายจะดู แลวดูอยูนั่นแล 
ความละเมิดในสิกขาบทน้ี จึงมี ฯ แต เม่ือดูการละเลนมีการฟอนรำเปนตน 
ซ่ึงมาในโอกาสท่ีตนยืน นั่ง และนอนก็ดี หรือกำลังเดินไป มองเห็นการละเลน
มีการฟอนรำเปนตนซ่ึงมาสูคลองจักษุเขาก็ดี เปนเพียงความเศราหมอง  
ไมจัดเปนการละเมิด ฯ 
 
 ๒. สวน เชิงรองเทาเตียง ๘ นิ้ว โดยน้ิวมนุษยเทาน้ัน จึงควร ฯ  เพราะ
เหตุนั้น พระผูมีพระภาคเจา  จึงตรัสไวในเสนาสนะขันธกะวา ภิกษุทั้งหลาย  
ภิกษุไมพึงใชเชิงรองเทาเตียงสูง  ภิกษุใดใชสอย  ภิกษุนั้นตองอาบัติทุกกฏ ฯ 
ภิกษุท้ังหลาย เราอนุญาตเชิงรองเทาเตียง ๘ น้ิวเปนอยางย่ิง ฯ สวน ในอรรถกถา
เสนาสนะขันธกะน้ัน ทานกลาววา  ๘  นิ้ว คือ นิ้วขนาดของมนุษยนั่นแล ฯ  
 เพราะเหตุนั้น เตียงและต่ัง อื่นจากอาสันทิ(มาน่ัง)ส่ีเหลี่ยมจัตุรัสเทากัน  
มีเทาสูงเกินกวาศอกกำกับอกีคืบหน่ึง  และเตียงท่ีมีเชงิรองเทาสูงเกินกวา ๘ นิว้  
ชื่อวา ที่นอนสูง ฯ  เตียงและต่ัง ที่ปูลาดดวยเครื่องปูลาดอันเปนอกัปปยะ จะสูง
ก็ตาม ไมสูงก็ตาม เตียงและต่ังน้ัน ชื่อวา ท่ีนอนใหญ ฯ  ที่นอนสูงและท่ีนอน
ใหญทั้ง ๒ นั้น ไมควร ฯ  เพราะเหตุนั้น ในอรรถกถาขุททกปาฐะ ทานจึงกลาว
วา ที่นอนสูงและท่ีนอนใหญทั้ง ๒ นั้น ยอมไมควร โดยปริยายไร ๆ แกภิกษุ 
ผูยินดี ฯ ก็ เครื่องปูลาดท่ีเปนอกัปปยะ ที่ปูลาดไวบนเตียงและต่ังน่ันแล  
ไมควร แตอยางอ่ืน จะไมควรก็หามิได ฯ เพราะเหตุนั้น ในอรรถกถา 
ธัมมิกสูตร ทานจึงกลาวไววา  การท่ีจะนอนบนพ้ืนแมที่ปูลาดดวยพรมเปนตน 
ควรอยู ฯ  
 ฎีกาพรหมชาลสูตรและอุโบสถสูตรวา  ก็ เพราะเม่ือที่รองอันพระองค
ทรงหามแลว กิริยาท่ีใชสอยท่ีรองน้ัน ก็เปนอันทรงหามแลวแท ฉะน้ัน พระองค 
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จึงตรัสวา อุจฺจาสยนมหาสยนา  ดังน้ี  ฯ  แต (เม่ือวา)โดยความ   การงดเวนจาก
การน่ังการนอนอันเปนการใชสอยท่ีนอนสูง ที่นอนใหญนั้น พึงเห็นวา  
ทรงแสดงไวแลว ฯ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
พระพรหมโมลี  ธมฺมรตโน      วัดปากน้ำ        เฉลย   
สนามหลวงแผนกบาลี                ตรวจแก. 
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