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ประโยค ป.ธ. ๗ 
แปล มคธเปนไทย 

สอบ  วันที่  ๒  กุมภาพันธ  ๒๕๕๗ 
 
 ๑. โอจรตีติ  โอจรโก  ฯ  ตตฺถ  ตตฺถ  อนฺโต  อนุปวิสตีติ  วุตฺตํ  โหติ  ฯ  
โอจริตฺวาติ  สลฺลกฺเขตฺวา  อุปธาเรตฺวาติ  อตฺโถ ฯ  อาจิกฺขตีติ  ปรกุเลสุ  วา   
วิหาราทีสุ  วา  ทุฏปตํ  อสํวิหิตารกฺขํ  ภณฺฑํ  อฺสฺส  โจรกมฺมํ  กาตํุ   
ปฏิพลสฺส  อาโรเจติ  ฯ  อาปตฺติ  อุภินฺนํ  ปาราชิกสฺสาติ  อวสฺสํ  หาริเย  ภณฺเฑ  
โอจรกสฺส  อาณตฺติกฺขเณ  อิตรสฺส  านา  จาวเนติ  เอวํ  อาปตฺติ  อุภินฺนํ 
ปาราชิกสฺส ฯ  โย  ปน  ภิกฺขุ  ปุริโส  เคเห  นตฺถิ  ภณฺฑํ  อมุกนฺนาม  ปเทเส   
ปตํ  อสํวิหิตารกฺขํ  ทฺวารํ  อสํวุตํ  คตมคฺเคเนว  สกฺกา  หริตํุ  นตฺถิ  นาม  โกจิ  
ปุริสการุปชีวี  โย  ตํ  คนฺตฺวา  หเรยฺยาติอาทินา  นเยน  ปริยายํ  กโรติ  ฯ  ตฺจ  
สุตฺวา  อฺโ  อหํ  ทานิ  หริสฺสามีติ  คนฺตฺวา  หรติ  ฯ  ตสฺส  านา  จาวเน   
ปาราชิกํ ฯ  อิตรสฺส  ปน  อนาปตฺติ ฯ  ปริยาเยน  หิ  อทินฺนาทานโต   
มุจฺจตีติ  ฯ  โอจรกกถา  นิฏิตา  ฯ 
            โอณึ  รกฺขตีติ  โอณิรกฺโข  ฯ  โย  ปเรน  อตฺตโน  วสนฏาเน  อาภฏํ  
ภณฺฑํ  อิทํ  ตาว  ภนฺเต  มุหุตฺตํ  โอโลเกถ  ยาว  อหํ  อทินฺนาม  กิจฺจํ  กตฺวา   
อาคจฺฉามีติ  วุตฺโต  รกฺขติ  ตสฺเสตํ  อธิวจนํ  ฯ  เตเนวาห  โอณิรกฺโข  นาม   
อาหฏํ  ภณฺฑํ  โคเปนฺโตติ  ฯ  ตตฺถ  โอณิรกฺโข  เยภุยฺเยน  พนฺธิตฺวา  ลฺเจตฺวา  
ปตภณฺฑํ  อโมเจตฺวา ว  เหฏา  ปสิพฺพกํ  วา  ปุฏกํ  วา  ฉนิฺทิตฺวา  กิฺจิมตฺตํ 
คเหตฺวา  สิพฺพนาทึ  ปุน  ปากติกํ  กโรติ  ฯ  เอวํ  คณฺหิสฺสามีติ  อามสนาทีนิ  
กโรนฺตสฺส  อนุรูปา  อาปตฺติโย  เวทิตพฺพาติ  ฯ  โอณิรกฺขกถา  นิฏิตา  ฯ 
 
 ๒. อิทานิ  ตตฺถ  ตตฺถ  านา  จาวนวเสน  วุตฺตสฺส  อทินฺนาทานสฺส 
องฺคฺจ  วตฺถุเภเทน  จ  อาปตฺติเภทํ  ทสฺเสนฺโต  ปฺจหากาเรหีติอาทิมาห ฯ  
ตตฺถ  ปฺจหากาเรหีติ  ปฺจหิ  การเณหิ ฯ  ปฺจองฺเคหีติ  วุตฺตํ  โหติ  ฯ ตตฺรายํ  
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สงฺเขปตฺโถ  อทินฺนํ  อาทิยนฺตสฺส  ปรปริคฺคหิตฺจ  โหตีติอาทินา  นเยน  วุตฺเตหิ   
ปฺจหากาเรหิ  ปาราชิกํ  โหติ  น  ตโต  อูเนหีติ  ฯ  ตตฺริเม  ปฺจ  อาการา 
ปรปริคฺคหิตํ  ปรปริคฺคหิตสฺา  ปริกฺขารสฺส  ครุกภาโว  เถยฺยจิตฺตํ  านา  
จาวนนฺติ ฯ  อิโต  ปเรหิ  ปน  ทฺวีหิ  วาเรหิ  ลหุเก  ปริกฺขาเร  วตฺถุเภเทน   
ถุลฺลจฺจยฺจ  ทุกฺกฏฺจ  ทสฺสิตํ  ฯ  ฉหากาเรหีติอาทินา  นเยน  วุตฺตวารตฺตเยป  
น  สกสฺิตา  น  วิสฺสาสคฺคาหิตา  น  ตาวกาลิกตา  ปริกฺขารสฺส  ครุกภาโว  
เถยฺยจิตฺตํ  านา  จาวนนฺติ  เอวํ  ฉ  อาการา  เวทิตพฺพา  ฯ  วตฺถุเภเทน  ปเนตฺถาป  
ปมวาเร  ปาราชิกํ  ทุติยตติเยสุ  ถุลฺลจฺจยทุกฺกฏานิ  วุตฺตานิ  ฯ  ตโต  ปเรสุ  
ปน  ตีสุ  วาเรสุ  วิชฺชมาเนป  วตฺถุเภเท  วตฺถุสฺส  ปเรหิ  อปริคฺคหิตตฺตา  ทุกฺกฏเมว  
วุตฺตํ  ฯ  ตตฺร  ยเทตํ  น  จ  ปรปริคฺคหิตนฺติ  วุตฺตํ  ตํ  อนชฺฌาวตฺถุกํ  วา  โหตุ  
ฉฑฺฑิตํ  ฉินฺนมูลกํ  อสฺสามิกํ  วตฺถุ  อตฺตโน  สนฺตกํ  วา  อุภยมฺป น จ   
ปรปริคฺคหิตนฺเตฺวว  สงฺขฺยํ  คจฺฉติ ฯ  ยสฺมา  ปเนตฺถ  ปรปริคฺคหิตสฺา จ  
อตฺถิ  เถยฺยจิตฺเตน  จ  คหิตํ  ตสฺมา  อนาปตฺติ  น  วุตฺตาติ  ฯ 
 
  
 
 
 

ใหเวลา  ๔  ชั่วโมง  กับ  ๑๕  นาที. 
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เฉลย ประโยค ป.ธ. ๗ 
แปล มคธเปนไทย 

 

 ๑. ภิกษุใด เที่ยวดูลาดเลา อธิบายวา  เขาไปท่ัวในภายใน  ในสถานท่ี
นั้น ๆ ฯ  ภิกษุนั้นชื่อวาผูดูลาดเลา (คอยเปนสาย)  ฯ  บทวา  โอจริตฺวา  ไดแก  
คอยสังเกต  คือ  คอยสอดสอง ฯ  บทวา  อาจิกฺขต ิ   ความวา   บอกทรัพยท่ีเก็บ
ไวไมดีในตระกูลของคนอื่นหรือในวิหารเปนตน ที่มิไดจัดการอารักขาไว  
แกภิกษุรูปอื่น ผูสามารถทำโจรกรรมได ฯ หลายบทวา  อาปตฺติ   อุภินฺนํ    
ปาราชิกสฺส  ความวา  เม่ือทรัพยถูกลักไปไดแนนอน  ก็ตองปาราชิกท้ัง  ๒  รูป  
อยางน้ี  คือ  รูปท่ีคอยเปนสาย  ตองในขณะส่ัง   รูปท่ีลักนอกนี้    ตองในขณะ
ทำใหเคลื่อนจากฐาน ฯ  สวนภิกษุรูปใด  ทำการพูดออมโดยนัยเปนตนวา   
ในเรือนไมมีผูชายอยู ทรัพยชื่อโนนเขาวางไวที่สวนหน่ึง ไมไดจัดการอารักขา  
ประตูก็ไมไดปด อาจจะลักไปได  ตามทางท่ีไปแลวนั่นแหละ ผูที่เลี้ยงชีพแบบ
ลูกผูชาย ก็ไมมีสักคน ผูใด ก็พึงไปลักทรัพยนั้นได ฯ ก็ ภิกษุรูปอื่น ไดยินคำ
นั้น คิดวา เราจักลักเอาเด๋ียวน้ี แลวจึงไปลักเอามา ฯ ภิกษุรูปท่ีลักน้ัน   
ตองปาราชิก ในขณะท่ีทำใหเคล่ือนจากฐาน ฯ สวนรูปท่ีพูดนอกน้ี ไมเปน
อาบัติ ฯ เพราะวา ภิกษุ ยอมพนจากอทินนาทาน ดวยคำพูดเปนปริยาย   
ฉะน้ีแล  ฯ  จบกถาวาดวยภิกษุผูคอยเปนสาย ฯ 
 ภิกษุใดรักษาของท่ีเขานำมาฝากไว ภิกษุนั้นชื่อวาผูรักษาของฝาก ฯ  
คำวา โอณิรกฺโข นั่น เปนชื่อของภิกษุผูท่ีคนอื่นกลาววา ทานขอรับ โปรดชวยดู
ของน้ีชั่วครู จนกวาผมทำกิจชื่อนี้แลวกลับมา ดังน้ี รักษาของท่ีนำมาไวในท่ีอยู
ของตน ฯ  เพราะเหตุนั้นน่ันแล  พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา ภิกษุผูรักษาของ
ที่เขานำมาฝาก ชื่อวา โอณิรกฺโข ฯ ในเร่ืองน้ัน  ภิกษุผูรักษาของฝากไมไดแก
ของท่ีเจาของ โดยมาก จะผูกตีตราวางไวเลย  (แต) ฉีกกระสอบหรือหอขางลาง  
ลักเอาเพียงเล็กนอย  แลวทำการเย็บเปนตน ใหเปนปกติเหมือนเดิม ฯ  สำหรับ
ภิกษุผูคิดวา  เราจักลักเอาดวยวิธีอยางน้ี  แลวทำการจับตองเปนตน  พึงทราบ
อาบัติ ตามสมควร  ฉะน้ีแล  ฯ  จบกถาวาดวยภิกษุผูรักษาของฝาก  ฯ 
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 ๒.  บัดน้ี  พระผูมีพระภาคเจา   เม่ือจะทรงแสดงองค และประเภทแหง
อาบัติ  ตามประเภทแหงวัตถุ แหงอทินนาทานท่ีตรัสไว ดวยอำนาจทำใหเคล่ือน
จากฐาน ในทรัพยเหลาน้ัน ๆ   จึงตรัสคำเปนตนวา   ปฺจหากาเรหิ   ดังน้ี ฯ    
บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  ปฺจหากาเรหิ   ไดแก  ดวยเหตุ  ๕  อยาง  ฯ   มีคำ
อธิบายวา  ดวยองค  ๕  ฯ  ในคำวา  ปฺจหากาเรหิ   เปนตนน้ัน   มีความยอ  
ดังตอไปน้ี  เม่ือภิกษุถือเอาทรัพยท่ีเจาของไมไดให  ยอมเปนปาราชิก  
ดวยอาการ ๕ อยาง ที่ตรัสไวโดยนัยเปนตนวา  เปนทรัพยท่ีผูอื่นหวงแหน ๑ 
ดังน้ี  ไมเปนปาราชิก  ดวยอาการหยอนกวาน้ัน ฯ  ในคำวา ปฺจหากาเรหิ นั้น  
อาการ  ๕  อยาง  เหลาน้ี  คือ    ทรัพยที่ผูอื่นหวงแหน ๑   ความสำคัญวาเปน
ทรัพยที่ผูอื่นหวงแหน  ๑  ความท่ีบริขารเปนครุภัณฑ  ๑  มีไถยจิต  ๑  การ
ทำใหเคล่ือนจากฐาน  ๑  ฯ  สวนในบริขารท่ีเปนลหุภัณฑ  ทรงแสดงถุลลัจจัย
และทุกกฏไว  โดยประเภทแหงวัตถุ  ดวยสองวาระ อื่นจากอาการ ๕ อยางน้ี  ฯ  
แมในสามวาระท่ีทานตรัสไว  โดยนัยเปนตนวา   ฉหากาเรหิ   ก็พึงทราบอาการ  ๖  
อยางน้ี  คือ มิใชมีความสำคัญวาเปนของของตน ๑ มิใชถือเอาดวยวิสาสะ ๑    
มิใชขอยืม ๑ ความท่ีบริขารเปนครุภัณฑ  ๑  มีไถยจิต  ๑  การทำใหเคล่ือนจาก
ฐาน ๑ ฯ ก็ในวาระสามแมนี้  ตรัสปาราชิกในวาระแรก   ตรัสถุลลัจจัยและ 
ทุกกฏ ในวาระท่ีสองและท่ีสาม  ตามประเภทแหงวัตถุ ฯ  สวนในประเภท 
แหงวัตถุ แมมีอยูในสามวาระ  อื่นจากสามวาระน้ัน  ตรัสทุกกฏอยางเดียว  
เพราะเปนวัตถุที่ชนเหลาอื่นไมหวงแหน ฯ  วัตถุที่ตรัสไวในสามวาระน้ันวา   
มิใชของท่ีผูอื่นหวงแหน จะเปนของท่ีไมมีใครครอบครอง  เปนของท่ีเขาท้ิง
แลว  ไมมีมูลคา  หาเจาของมิได ก็ตาม  หรือจะเปนของของตนก็ตาม   วัตถุแม
ทั้ง  ๒ ยอมถึงความนับวา  มิใชของท่ีผูอื่นหวงแหน ฯ  ก็เพราะเหตุที่ในวัตถุ  
๒ อยางน้ี ยังมีความสำคัญวาเปนทรัพยที่ผูอื่นหวงแหน   และเปนวัตถุถือเอา
ดวยไถยจิต  ฉะน้ัน  พระผูมีพระภาคเจา  จึงไมตรัสอนาบัติไว  ฉะน้ีแล  ฯ  
 
พระพรหมเวที  ชวนปฺโ    วัดไตรมิตรวิทยาราม     เฉลย 
สนามหลวงแผนกบาลี             ตรวจแก. 
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