
 ๑๕๖

ประโยค  ป.ธ. ๕ 
แปล  มคธเปนไทย 

สอบครั้งที่ ๒  วันที่  ๒๕  เมษายน  ๒๕๕๗ 

 ๑. มฺจปปาทา   หิ   สุคตงฺคุเลน   อฏงฺคุลปฺปมาณาเยว   วฏฏนฺติ  ฯ   
เตนาห   นวํ   ปน   ภิกฺขุนา   มฺจํ   วา   ปํ   วา    การยมาเนน   อฏงฺคุลปาทกํ   
กาเรตพฺพํ   สุคตงฺคุเลน   อฺตฺร   เหฏิมาย   อฏนิยา   ตํ   อติกฺกามยโต    
เฉทนกํ   ปาจิตฺติยนฺติ  ฯ 
 ยสฺมา   ปน   สุคตวิทตฺถิ   นาม   อิทานิ   มชฺฌิมสฺส   ปุริสสฺส  ติสฺโส   
วิทตฺถิโย   วฑฺฒกีหตฺเถน   ทิยฑฺฒหตฺโถ   โหตีติ   กงฺขาวิตรณิยํ   กุฏิการสิกฺขาปท- 
วณฺณนายํ   วุตฺตํ   ตสฺมา   มชฺฌิมสฺส   ติสฺโส   องฺคุลิโย   สตฺถุ   เอกา   องฺคุลีติ   
สตฺถุ   อฏงฺคุลิโย   มชฺฌิมสฺส   จตุพฺพีสติ   องฺคุลิโย   โหนฺติ  ฯ   ตา   มุฏิรตนํ   
โหติ   ฯ   เตน   อุโปสถสุตฺตฏีกายํ   มุฏิหตฺถปาทเกติ   ปาทตลโต   ยาว    
อฏนิยา   เหฏิมนฺโต   ตาว   มุฏิรตนปฺปมาณปาทเก  ฯ   ตฺจ   โข   มชฺฌิมสฺส   
ปุริสสฺส   หตฺเถน  ยสฺสทานิ   วฑฺฒกีหตฺโถติ   สมฺาติ   วุตฺตํ  ฯ   ยสฺมา   ปน 
ปกติปุริสสฺส   ทิยฑฺฒา   องฺคุลิ   มชฺฌิมสฺส   เอกา   องฺคุลิ   โหติ   ตถา   วิทตฺถิ   
รตนํ   พาหา   พฺยาโม   จ   ตสฺมา   มชฺฌิมสฺส   มุฏิรตนํ   ปกติสฺส   วิทตฺถฺยาธิก- 
มุฏิรตนํ   โหตีติ   นิฏเมตฺถ   คนฺตพฺพํ  ฯ 
 
 ๒. ตมฺปน   อุปวสนฺเตน   เสฺว   อุโปสถิโก   ภวิสฺสามีติ   อชฺเชว    
อิทฺจิทฺจ   กเรยฺยาถาติ   อาหาราทิวิธานํ   วิจาเรตพฺพํ  ฯ   อุโปสถทิวเส    
ปาโตว   ภิกฺขุสฺส   วา   ภิกฺขุนิยา   วา   ทสสีลลกฺขณฺุโน   อุปาสกสฺส   วา   
อุปาสิกาย   วา   สนฺติเก   วาจํ   ภินฺทิตฺวา   อุโปสถงฺคานิ   สมาทาตพฺพานิ  ฯ   
ปาลึ   อชานนฺเตน   ปน  พุทฺธปฺปฺตฺตํ   อุโปสถํ  อธิฏามีติ  อธิฏาตพฺพํ  ฯ 
อฺํ  อลภนฺเตน  อตฺตนาป  อธิฏาตพฺพํ  วจีเภโท  ปน  กตฺตพฺโพเยว  ฯ   
อุโปสถํ  อุปวสนฺเตน  ปโรปโรธปฏิสํยุตฺตา   กมฺมนฺตา   น   วิจาเรตพฺพา  ฯ   



 ๑๕๗

อายุวยคณนํ   กโรนฺเตน   วีตินาเมตพฺพํ   เคเห   ปน   อาหารํ   ลภิตฺวา   
นิจฺจภตฺติกภิกฺขุนา   วิย   ปริภฺุชิตฺวา   วิหารํ   คนฺตฺวา   ธมฺโม   วา 
โสตพฺโพ   อฏตฺตึสาย   อารมฺมเณสุ   อฺตรํ   วา   มนสิกาตพฺพนฺติ   
อุโปสถสุตฺตวณฺณนา  ฯ 
 สีลสมาทานโต   ปฏาย   อฺํ   กิฺจิ   อกตฺวา   ธมฺมสฺสวเนน   วา   
กมฺมฏานมนสิกาเรน   วา   วีตินาเมตพฺพนฺติ   อาห   ตมฺปน   อุปวสนฺเตน  
ฯเปฯ   วิจาเรตพฺพนฺติ  ฯ   วาจํ   ภินฺทิตฺวาติ   อิมฺจ   รตฺตึ   อิมฺจ   ทิวสนฺติ   
กาลปริจฺเฉทํ   กตฺวา  อุโปสถงฺควเสน   อฏ   สิกฺขาปทานิ   สมาทิยามีติ    
เอกโต   กตฺวา   ปจฺเจกํ   ปาณาติปาตา   เวรมณีสิกฺขาปทํ   สมาทิยามิ  ฯเปฯ   
อุจฺจาสยนมหาสยนา   เวรมณีสิกฺขาปทํ   สมาทิยามีติ   เอวํ   วจีเภทํ   กตฺวา   
ยถาปาลึ   สมาทาตพฺพานิ  ฯ   ปาลึ   อชานนฺเตน   ปน   อตฺตโน   ภาสาย   
ปจฺเจกํ   วา   พุทฺธปฺปฺตฺตํ   อุโปสถํ   อธิฏามีติ   เอกโต   อธิฏานวเสน 
วา   สมาทาตพฺพานิ   อฺํ   อลภนฺเตน   สยํป   อธิฏาตพฺพานิ  ฯ   
อุปาสกสีลฺหิ  อตฺตนา  สมาทิยนฺเตนาป  สมาทินฺนํ  ปรสนฺติเก   
สมาทิยนฺเตนาป   เอกชฺฌํ   สมาทินฺนมฺป   สมาทินฺนเมว   โหติ   ปจฺเจกํ   
สมาทินฺนมฺป  ฯ   กินฺนุ   นานตฺตํ  ฯ   เอกชฺฌํ   สมาทิยโต   เอกาเยว   วิรติ  
เอกาเยว   เจตนา   โหติ  ฯ   สา   ปน   สพฺพวิรติเจตนานํ   กิจฺจการีติ   เตนาป   
สพฺพสิกฺขาปทานิ   สมาทินฺนาเนว  ฯ  ปจฺเจกํ   สมาทิยโต   ปน   นานา    
วิรติเจตนาโย   ยถาสกํ   กิจฺจวเสน   อุปฺปชฺชนฺติ  ฯ  สพฺพสมาทาเน   ปน    
วจีเภโท   กาตพฺโพเยว  ฯ  ปโรปโรธปฏิสํยุตฺตาติ  ปรวิหึสาปฏิสํยุตฺตาติ     
ตฏฏีกา  ฯ 
 
 

ใหเวลา  ๔  ชั่วโมง  กับ  ๑๕  นาที. 



 ๑๕๘

เฉลย  ประโยค  ป.ธ. ๕ 
แปล  มคธเปนไทย  

 ๑. จริงอยู  เทาเตียงและต่ังมีประมาณ ๘ นิ้ว โดยน้ิวพระสุคตเทาน้ัน     
จึงควร  ฯ  เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา   ก็ ภิกษุ จะใหทำเตียง
หรือต่ังใหม พึงใหทำ มีเทาได ๘ นิ้ว  โดยน้ิวพระสุคต เวนไวแตแมแครเบ้ือง
ลาง  เม่ือภิกษุ(ทำ)ใหเกินประมาณน้ันไป  เปนเฉทนกปาจิตตีย (ปาจิตตียมีอัน
ใหตัดเปนวินัยกรรม) ฯ  
        ก็ พระอรรถกถาจารยกลาวไว ในอรรถกถากุฏิการสิกขาบทในคัมภีร
กังขาวิตรณีวา ที่ชื่อวาคืบพระสุคต  (เทากับ)  ๓ คืบของคนขนาดกลางในบัดน้ี     
เปน ๑ ศอกคืบ โดยศอกชางไม  ฉะน้ัน  ๓ นิ้วของคนขนาดกลาง จึงเปน ๑ นิ้ว
ของพระบรมศาสดา  เพราะเหตุนั้น ๘ นิ้ว ของพระบรมศาสดา จึงเปน ๒๔ นิ้ว
ของคนขนาดกลาง  ฯ  ๒๔ นิ้วของคนขนาดกลางน้ัน เปน ๑ ศอกกำ ฯ   
เพราะเหตุนั้น ในฎีกาอุโบสถสูตร พระฎีกาจารยจึงกลาวไววา บทวา  
มุฏหตฺถปาทเก  ความวา  มีเทาประมาณศอกกำ  นับจากพ้ืนเทาจนถึงท่ีสุด
เบ้ืองลางแหงแมแคร ฯ  ก็แล ศอกกำท่ีเรียกขานกันวา ศอกชางไมในบัดน้ี  
เทากับศอกของคนขนาดกลาง ฯ  ก็เพราะนิ้วครึ่งของคนปกติ เปน ๑ นิ้วของ
คนขนาดกลาง  คืบ ศอก แขน และวา  ก็เชนเดียวกัน  ฉะน้ัน ในอธิการน้ี  
บัณฑิต พึงถึงความตกลงใจไดวา ๑ ศอกกำ ของคนขนาดกลาง นับเปน ๑ 
ศอกกำกับอีก ๑ คืบ ของคนปกติ ฯ 
 
 ๒. อรรถกถาอุโบสถสูตรวา ก็ บุคคลผูจะเขาไปอยูจำอุโบสถน้ัน 
พึงกำหนดไวในใจวา พรุงน้ี เราจักเปนผูรักษาอุโบสถ แลวจัดแจงการจัดการ
เรื่องราวตาง ๆ มีอาหารเปนตนเสียแตในวันน้ีทีเดียว  ดวยสั่งวา  พวกทานควร
ทำส่ิงน้ีและส่ิงน้ี  ฯ  ในวันอุโบสถพึงเปลงวาจาสมาทานองคอุโบสถในสำนัก



 ๑๕๙

ของภิกษุหรือภิกษุณี อุบาสกหรืออุบาสิกา ผูรูลักษณะของศีล ๑๐ แตเชาตรู ฯ 
แตเม่ือไมรูบาลี พึงอธิษฐานวา ขาพเจา ขออธิษฐานอุโบสถท่ีพระพุทธเจาทรง
บัญญัติไว ฯ เม่ือไมไดผูอื่นพึงอธิษฐานดวยตนเองก็ได แต ตองทำการเปลง
วาจาแท ฯ เม่ือเขาไปอยูจำอุโบสถ ไมควรจัดแจงการงานท่ีเกี่ยวของดวยการ
เบียดเบียนผูอื่น ฯ ควรทำการคำณวนอายุและวัยใหเวลาผานไป แต ไดอาหาร
ในเรือนแลวพึงบริโภคดุจภิกษุผูมีภัตประจำ ไปวัดฟงธรรม หรือพึงมนสิการ
อารมณ ๓๘ อยางใดอยางหน่ึง (ก็ได) ฯ  
    ฎีกาอุโบสถสูตรน้ันวา ต้ังแตสมาทานศีล ผูรักษาอุโบสถไมควรทำกิจ
อะไร ๆ อื่น ควรใหเวลาผานไปดวยการฟงธรรม หรือมนสิการกรรมฐาน  
เพราะเหตุนั้น พระอรรถกถาจารยจึงกลาววา  ตมฺปน  อุปวสนฺเตน  ฯเปฯ   
วิจาเรตพฺพํ  ฯ สองบทวา  วาจํ   ภินฺทิตฺวา  ความวา ผูรักษาอุโบสถพึงทำการ
กำหนดเวลาวา  (เราจักรักษาอุโบสถ)   ตลอดคืนน้ีและตลอดวันน้ีแลวพึงสมาทาน
รวมกันดวยอำนาจองคอุโบสถวา  อฏ  สิกฺขาปทานิ  สมาทิยามิ (ขาพเจา 
ขอสมาทานสิกขาบท ๘)  (สมาทาน)แยกกันเฉพาะองคตามบาลีอยางน้ีวา  
ปาณาติปาตา  เวรมณีสิกฺขาปทํ  สมาทิยามิ ฯเปฯ อุจฺจาสยนมหาสยนา   
เวรมณีสิกฺขาปทํ  สมาทิยามิ ฯ แต เม่ือไมรูบาลี พึงแยกสมาทานเฉพาะองคดวย
ภาษาของตน หรือดวยสามารถแหงการอธิษฐานโดยรวมกันวา ขาพเจา 
ขออธิษฐานอุโบสถท่ีพระพุทธเจาทรงบัญญัติแลว (ก็ได)  เม่ือไมไดผูอื่น  
พึงอธิษฐานเองก็ได ฯ จริงอยู ศีลของอุบาสก ผูรักษาอุโบสถสมาทานดวยตนเอง
ก็ดี สมาทานในสำนักผูอื่นก็ดี ชื่อวาเปนอันสมาทานแลว  สมาทานรวมกันก็ดี   
แยกสมาทานเฉพาะองคก็ดี เปนอันสมาทานแลวเชนกัน ฯ ถามวา  การสมาทาน 
ทั้งสองอยาง ตางกันอยางไรเลา ฯ ตอบวา เม่ือสมาทานรวมกัน วิรัติ ก็อยาง
เดียวกัน  เจตนาก็ดวงเดียวกันแล ฯ แตวิรัติและเจตนาน่ัน ทำกิจของวิรัติและ
เจตนาท้ังหมด เพราะเหตุนั้น สิกขาบทท้ังหมด เปนอันผูรักษาอุโบสถสมาทาน
แลวโดยแท ดวยการสมาทานรวมกันแมนั้น ฯ แตเม่ือแยกสมาทานเฉพาะองค 



 ๑๖๐

พระพรหมโมลี  ธมฺมรตโน  วัดปากน้ำ             เฉลย 
สนามหลวงแผนกบาลี                    ตรวจแก. 

วิรัติและเจตนาท่ีตาง ๆ กัน ยอมเกิดข้ึนดวยอำนาจกิจ ตามท่ีเปนของตน ฯ ก็ใน
การสมาทานทุกอยาง ตองทำการเปลงวาจาโดยแท ฯ บทวา ปโรปโรธปฏสํิยตุตฺา 
คือ ที่เกี่ยวของกับการเบียดเบียนผูอื่น ฯ 


