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ประโยค ป.ธ. ๖ 
แปล  มคธเปนไทย 

สอบ  วันที่  ๒  กุมภาพันธ  ๒๕๕๗ 
 

 ๑.  น  ภิกฺขเว  มุขทฺวาริโก  อาหาโร  อาวรณํ  กาตพฺโพติ  เอตฺถ  มา  
ขาท  มา  ภฺุชาติ  วทโตป  อาหารํ  นีวาเรสฺสามีติ  ปตฺตจีวรํ  อนฺโต  นิกฺขิปโตป 
สพฺพปโยเคสุ  ทุกฺกฏํ ฯ  อนาจารสฺส  ปน  ทุพฺพจสามเณรสฺส ทณฺฑกมฺมํ  
กตฺวา ยาคุํ วา ภตฺตํ วา ปตฺตจีวรํ  วา ทสฺเสตฺวา  เอตฺตเก  นาม  ทณฺฑกมฺเม  
อาหเฏ  อิทํ  ลจฺฉสีติ  วตฺตํุ วฏฏติ ฯ  ภควตา  หิ  อาวรณเมว  ทณฺฑกมฺมํ  วุตฺตํ ฯ 
ธมฺมสงฺคาหกตฺเถเรหิ ปน อปราธานุรูป อุทกทารุวาลิกาทีนํ  อาหราปนมฺป  
กาตพฺพนฺติ วุตฺตํ ฯ ตสฺมา ตมฺป กาตพฺพํ ฯ  ตฺจ โข โอรมิสฺสติ  วิรมิสฺสตีติ  
อนุกมฺปาย  น  นสฺสิสฺสติ  วิพฺภมิสฺสตีติอาทินยปฺปวตฺเตน  ปาปชฺฌาสเยน 
ทณฺฑกมฺมํ  กโรมีติ  อุณฺหปาสาเณ วา นิปชฺชาเปตํุ ปาสาณิฏกาทีนิ วา สีเส   
นิกฺขิปาเปตํุ  อุทกํ  วา  ปเวเสตํุ  น  วฏฏติ ฯ น ภิกฺขเว  อุปชฺฌายํ  อนาปุจฺฉาติ  
เอตฺถ ตุมฺหากํ  สามเณรสฺส  อยํ  นาม  อปราโธ  ทณฺฑกมฺมมสฺส  กโรถาติ  
ติกฺขตฺตุํ  วุตฺเต  สเจ  อุปชฺฌาโย  ทณฺฑกมฺมํ  น  กโรติ  สยํ  กาตํุ  วฏฏติ ฯ สเจป  
อาทิโตว  อุปชฺฌาโย วทติ มยฺหํ สามเณรานํ โทเส สติ ตุมฺเหว ทณฺฑกมฺมํ   
กโรถาติ กาตํุ วฏฏติเยว ฯ ยถา  จ  สามเณรานํ  เอว ํ  สทฺธิวหิารกินฺเตวาสิกานมฺป 
ทณฺฑกมฺมํ  กาตํุ  วฏฏติ ฯ  อปลาเฬนฺตีติ  ตุมฺหากํ  ปตฺตํ  ทสฺสาม  จีวรํ  
ทสฺสามาติ  อตฺตโน  อุปฏานกรณตฺถํ  สงฺคณฺหนฺติ ฯ  น  ภิกฺขเว  อฺสฺส  
ปริสา  อปลาเฬตพฺพาติ  เอตฺถ  สามเณรา  วา  โหนฺตุ  อุปสมฺปนฺนา  วา  อนฺตมโส 
ทุสฺสีลภิกฺขุสฺสาป   ปรสฺส  ปริสภูเต  ภินฺทิตฺวา  คณฺหิตํุ  น  วฏฏติ ฯ   
อาทีนวมฺปน  วตฺตํุ  วฏฏติ  ตยา  นหายิตํุ  อาคเตน  คูถมกฺขนํ  วิย  กตํ  ทุสฺสีลํ  
นิสฺสาย  วิหรนฺเตนาติ ฯ  สเจ  โส  สยเมว  ชานิตฺวา  อุปชฺฌํ   วา  นิสฺสยํ   
วา  ยาจติ  ทาตํุ   วฏฏติ ฯ 
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 ๒.  อยํ  วิเสโส ฯ อวณฺณภาสเน  ปน  อรหํ  สมฺมาสมฺพุทฺโธติอาทีนํ  
ปฏิปกฺขวเสน  พุทฺธสฺส  วา  สฺวากฺขาโตติอาทีนํ  ปฏิปกฺขวเสน  ธมฺมสฺส  วา  
สุปฏิปนฺโนติอาทีนํ ปฏิปกฺขวเสน  สงฺฆสฺส  วา  อวณฺณํ  ภาสนฺโต  รตนตฺตยํ  
นินฺทนฺโต  ครหนฺโต  อาจริยุปชฺฌายาทีหิ  มา  เอวํ  อวจาติ  อวณฺณภาสเน   
อาทีนวํ  ทสฺเสตฺวา  นีวาเรตพฺโพ ฯ  สเจ  ยาวตติยํ  วุจฺจมาโน  น  โอรมติ
กณฺฏกนาสนาย  นาเสตพฺโพติ  กุรุนฺทิยํ  วุตฺตํ ฯ  มหาอฏกถายํ  ปน  สเจ  เอวํ 
วุจฺจมาโน  ตํ  ลทฺธึ  นิสฺสชฺชติ  ทณฺฑกมฺมํ  กาเรตฺวา  อจฺจยํ  เทสาเปตพฺโพ ฯ  
สเจ น นิสฺสชฺชติ ตเถว  อาทาย ปคฺคยฺห ติฏติ  ลิงฺคนาสนาย  นาเสตพฺโพติ  
วุตฺตํ ฯ  ตํ  ยุตฺตํ ฯ  อยเมว  หิ  นาสนา  อิธาธิปฺเปตาติ  ฯ  มิจฺฉาทิฏิเกป  เอเสว 
นโย  ฯ  สสฺสตุจฺเฉทานฺหิ  อฺตรทิฏิโก  สเจ  อาจริยาทีหิ โอวทิยมาโน 
นิสฺสชฺชติ  ทณฺฑกมฺมํ  กาเรตฺวา  อจฺจยํ  เทสาเปตพฺโพ  อปฺปฏินิสฺสชฺชนฺโตว  
นาเสตพฺโพติ ฯ  ภิกฺขุนีทูสโก  เจตฺถ  กามํ  อพฺรหฺมจาริคฺคหเณน  คหิโตว ฯ 
อพฺรหฺมจารึ  ปน  อายตึ  สํวเร าตุกามํ  สรณานิ ทตฺวา  อุปสมฺปาเทตํุ  วฏฏติ ฯ 
ภิกฺขุนีทูสโก  อายตึ  สํวเร  าตุกาโมป  ปพฺพชฺชมฺป  น  ลภติ  ปเคว  อุปสมฺปทนฺติ 
เอตมตฺถํ  ทสฺเสตํุ  ภิกฺขุนีทูสโกติ  อิมํ  วิสํุ  ทสมํ   องฺคํ  วุตฺตนฺติ  เวทิตพฺพํ ฯ 
 

 
 
 

ใหเวลา  ๔  ชั่วโมง  กับ  ๑๕  นาที. 
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เฉลย ประโยค ป.ธ. ๖ 
แปล มคธเปนไทย 

 
 ๑. ในคำวา  น  ภิกฺขเว  มุขทฺวาริโก  อาหาโร  อาวรณํ  กาตพฺโพ  นี้   
พึงทราบวินิจฉัยดังตอไปน้ี 
 เม่ือภิกษุกลาววา เธออยาเค้ียว อยาฉัน ดังน้ีก็ดี  เก็บบาตรและจีวรไว
ขางใน ดวยต้ังใจวา  เราจักหามอาหาร ดังนี้ก็ดี  ตองอาบัติทุกกฏทุก ๆ  
ประโยค ฯ  แตสำหรับสามเณรผูวายาก ไมมีอาจาระ ภิกษุจะลงทัณฑกรรมแลว 
แสดงยาคู ภัต หรือบาตรและจีวร แลวกลาววา  เม่ือเธอยอมรับทัณฑกรรม
ประมาณเทาน้ีแลว  เธอจักไดส่ิงน้ี ดังน้ี  ก็ควร ฯ  เพราะพระผูมีพระภาคเจา
ตรัสทัณฑกรรมคือการหามไวแลวทีเดียว ฯ  ฝายพระธรรมสังคาหกเถระท้ังหลาย
กลาววา  แมการใชใหตักน้ำ ขนฟนหรือขนทรายเปนตนมา  ตามสมควร 
แกความผิด  ภิกษุก็ควรทำได ฯ เพราะฉะน้ัน  แมการใชใหตักน้ำมาเปนตนน้ัน 
ภิกษุก็ควรทำ ฯ  ก็ทัณฑกรรมน้ันแล  ภิกษุพึงทำดวยความเอ็นดูวา  เธอจักงด  
จักเวน  ไมพึงทำดวยอัธยาศัยอันลามก  ซ่ึงเปนไปโดยนัยเปนตนวา เธอจัก
วอดวาย  เธอจักสึกไปเสีย,  (แต) ต้ังใจวา  จะลงทัณฑกรรม  แลว ใหเธอนอน
บนแผนหินท่ีรอนก็ดี ใหเธอทูนแผนหินและอิฐเปนตนไวบนศีรษะก็ดี  ใหเธอ
ดำน้ำก็ดี  ยอมไมควร ฯ 
   ในคำวา  น  ภิกฺขเว  อุปชฺฌายํ  อนาปุจฺฉา  นี้  พึงทราบวินิจฉัยดัง    
ตอไปน้ี  
   เม่ือภิกษุบอกครบ ๓ ครั้งวา  สามเณรของทานมีความผิดเชนน้ี,   
ทานจงลงทัณฑกรรมแกเธอ  ถาพระอุปชฌายไมลงทัณฑกรรม  จะลงเสียเอง  
ก็ควร ฯ  แมถาพระอุปชฌายบอกไวแตแรกเทียววา  เม่ือพวกสามเณรของผม 
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มีโทษ  ทานท้ังหลายน่ันแลจงลงทัณฑกรรม  ดังน้ี,  สมควรแทที่จะลง ฯ  และ
จะลงทัณฑกรรม แมแกสัทธิวิหาริกและอันเตวาสิกท้ังหลาย  เหมือนอยางลง 
แกสามเณรท้ังหลาย  ก็ควร ฯ  บทวา  อปลาเฬนฺติ  ความวา  ยอมเกลี้ยกลอม 
เพื่อทำอุปฏฐากแกตนวา  พวกฉันจักใหบาตร  จักใหจีวรแกพวกเธอ ฯ 
 ในคำวา  น  ภิกฺขเว  อฺสฺส  ปริสา  อปลาเฬตพฺพา  นี้ พึงทราบ
วินิจฉัยดังตอไปน้ี  
 จะเปนสามเณร หรืออุปสัมบันก็ตามที  ภิกษุจะยุยงรับเอาชนซึ่งเปน
บริษัทของผูอื่น  โดยที่สุด  แมเปนภิกษุผูทุศีล  ยอมไมควร ฯ  แตควรที่จะ 
ชี้โทษวา  กรรมที่ทานอาศัยคนทุศีลอยูทำลงไป  ก็เหมือนกับการท่ีคนมาเพ่ือจะ
อาบน้ำแตไพลไปทาดวยคูถ ฉะน้ัน ฯ  ถาเธอทราบเองทีเดียว  จึงขอพระอุปชฌาย 
หรือนิสัย,  ภิกษุจะให ก็ควร  ฯ 
 
 ๒. นี้เปนความแปลกกัน ฯ    สวนในอวัณณภาสนะ (การกลาวโทษ)  
พึงทราบวินิจฉัยดังตอไปน้ี  
   ในอรรถกถากุรุนที ทานกลาววา  สามเณรผูกลาวโทษพระพุทธเจา 
ดวยอำนาจแหงคำท่ีเปนปฏิปกษตอพระพุทธคุณ เปนตนวา  อรหํ  สมฺมาสมฺพุทฺโธ  
ก็ดี ผูกลาวโทษพระธรรม  ดวยอำนาจแหงคำท่ีเปนปฏิปกษตอพระธรรมคุณ 
เปนตนวา  สฺวากฺขาโต   ก็ดี ผูกลาวโทษพระสงฆ ดวยอำนาจแหงคำท่ีเปนปฏิปกษ
ตอพระสังฆคุณ เปนตนวา  สุปฏิปนฺโน  ก็ดี  คือ ตำหนิ  ไดแก ติเตียนพระรัตนตรัย  
ภิกษุทั้งหลายมีอาจารยและพระอุปชฌายเปนตน  พึงแสดงโทษในการกลาว
โทษแลว หามปรามเสียวา  เธออยาไดกลาวอยางน้ัน ฯ  ถาเธอถูกภิกษุทั้งหลาย
วากลาวอยูถึงคร้ังท่ี ๓  ก็ยังไมงดเวน  พึงนาสนาเสีย  ดวยกัณฏกนาสนา ฯ 
 สวนในมหาอรรถกถา ทานกลาววา  ถาเธอถูกภิกษุทั้งหลายวากลาวอยู
อยางน้ัน  ยอมสละลัทธินั้น,  พึงใหลงทัณฑกรรมแลว ใหแสดงโทษลวงเกิน ฯ  
ถาเธอยังไมยอมสละ ยังยึดถือยกยองดำรงอยูอยางน้ันน่ันแหละ พึงนาสนาเสีย
ดวยลิงคนาสนา ฯ 
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 คำแหงมหาอรรถกถาน้ันชอบแลว ฯ เพราะวานาสนาน้ีเทาน้ัน   
พระผูมีพระภาคเจาทรงพระประสงคเอาแลวในอธิการนี้๑ ฯ  แมในสามเณรผู
เปนมิจฉาทิฏฐิ ก็นัยนี้เหมือนกัน ฯ  แทจริง สามเณรผูถือทิฏฐิชนิดใดชนิดหน่ึง 
บรรดาสัสสตทิฏฐิและอุจเฉททิฏฐิ  ถาถูกอาจารยเปนตนตักเตือนอยู ยอมสละ
เสียได,  พึงใหลงทัณฑกรรมแลว  ใหแสดงโทษลวงเกิน,  เม่ือไมยอมสละคืน
นั่นแล  พึงนาสนาเสีย  ดังน้ีแล ฯ 
 พึงทราบสันนิษฐานวา พระผูมีพระภาคเจาตรัสองคที่ ๑๐ คือ 
ภิกฺขุนีทูสโก นี้ ไวตางหาก เพื่อแสดงเน้ือความน้ีวา  จริงอยู  บรรดานาสนังคะ 
๑๐ ประการน้ี  สามเณรผูประทุษรายภิกษุณี  ทรงถือเอาแลวดวยอพรหมจารี
ศัพทโดยแท ฯ  ถึงกระน้ัน จะใหสรณะแลว ใหอุปสมบทอพรหมจารีสามเณรผู
ปรารถนาจะตั้งอยูในสังวรตอไป ก็ควร ฯ  สามเณรผูประทุษรายภิกษุณี แม
ปรารถนาจะตั้งอยูในสังวรตอไป  ก็ยอมไมไดแมซ่ึงบรรพชา  ไมจำตองกลาว
ถึงอุปสมบทเลย ฯ 
 
พระวิสุทธิวงศาจารย  อโนมคุโณ     วัดปากน้ำ     เฉลย 
สนามหลวงแผนกบาลี             ตรวจแก. 
 ๑ นาสนา หรือ นาสนะ  หมายถึง การยังบุคคลผูไมสมควรถือเพศ  ใหละเพศเสีย   
คือ ลงโทษบุคคลผูไมสมควรถือเพศ  มี ๓ อยาง คือ 
  ๑. ลิงคนาสนา ใหฉิบหายจากเพศ  คือใหสึกเสีย  บุคคลที่สงฆจะตองบังคับใหสึก 
ไดแก บุคคลท่ีไมสมควรแกเพศสมณะ ๓ พวก คือ (๑) ภิกษุที่ตองอาบัติปาราชิกแลว ยังปฏิญาณ
ตนวาเปนภิกษุ (๒) คนท่ีมีคุณสมบัติไมถูกตองตามพุทธานุญาต แตสงฆไมรูจึงรับอุปสมบท  
(๓) สามเณรท่ีมีโทษ ๑๐ ประการ คือ ชอบฆาสัตว ชอบลักทรัพย เสพเมถุน ชอบพูดเท็จ  
ชอบด่ืมน้ำเมา ติเตียนพระพุทธเจา ติเตียนพระธรรม ติเตียนพระสงฆ เปนคนมิจฉาทิฐิ  
ขมขืนนางภิกษุณี.  
  ๒. ทัณฑกรรมนาสนา ใหฉิบหายดวยการลงโทษ หมายถึง การไลออกจากสำนัก เชน 
ที่ทำแกกัณฑกสามเณร ผูกลาวตูพระธรรมเทศนาวา ธรรมท่ีตรัสวาเปนอันตราย ไมสามารถทำ
อันตรายแกผูเสพไดจริง 
  ๓. สังวาสนาสนา ใหฉิบหายจากสังวาส  หมายถึง การทำอุกเขปนียกรรมยกเสียจาก
สังวาส คือทำใหหมดสิทธิที่จะอยูรวมกับสงฆ 
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