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ประโยค ป.ธ. ๗ 
แปล ไทยเปนมคธ 

สอบ  วันที่  ๑  กุมภาพันธ  ๒๕๕๗ 
 

 ๑. ชายทั้ง ๓ คนน้ัน ไมอาจจะยอมตกลงกันและกันได ฯ ก็ บรรดา
มนุษยคนอ่ืน ๆ จากชาย ๓ คนน้ัน บางพวกเช่ือถือคำพูดของท้ัง ๓ คน  
บางพวกไมเชื่อถือ พวกที่ไมเชื่อถือ ก็เถียงกับพวกที่เช่ือถือเหลาน้ัน ฯ พวกที่
เชื่อถือคำพูดของนายคนท่ีเชื่อสิ่งท่ีเห็นแลวเปนมงคล ก็ถึงความปลงใจ(เชื่อ)วา 
รูปท่ีเห็นแลวเทาน้ันเปนมงคล ฯ พวกท่ีเชื่อถือคำพูดของนายอีก ๒ คนน้ัน  
ก็ตัดสินใจวา เสียงท่ีฟงแลวแนแท เปนมงคล อารมณท่ีรับรูแลวนั่นแหละ  
เปนมงคล ฯ ในชมพูทวีปท่ัวทั้งแผนดิน พูดกันแตเรื่องมงคลน้ี แพรหลาย 
ไปท่ัวแลว ดวยประการฉะน้ี ฯ 
 ครั้งน้ัน พวกมนุษยทั่วชมพูทวีป (แบงกัน) เปนพวก ๆ พากันคิดถึง
มงคลวา อะไรเลาหนอ เปนมงคล ฯ ถึงพวกเทวดารักษามนุษยเหลาน้ัน  
ฟงถอยแถลงน้ันจากมนุษยแลว ก็พากันคิดถึงมงคลอยางน้ันเหมือนกัน ฯ  
โดยอุบายน้ันน่ันแล พวกเทวดาประจำภาคพ้ืน พรรคพวกของเทวดาผูรักษา
มนุษยท้ังหลาย พวกเทวดาผูสถิตในอากาศ พรรคพวกของเทวดาประจำภาคพ้ืน
เหลาน้ัน พวกเทวดาช้ันจาตุมหาราช พรรคพวกของเทวดาผูสถิตอยูในอากาศ 
ฯลฯ พวกเทวดาช้ันอกนิฏฐภพ(พรหม) พรรคพวกของเทวดาช้ันสุทัสสี 
(พรหม) รวมความวา พวกเทวดาและพรหม ฟงถอยแถลงน้ันจากพรรคพวก
ของตนน้ัน ๆ แลว ก็พากันคิดถึงมงคลเปนพวก ๆ ฯ การขบคิดส่ิงอันเปนมงคล 
เกิดข้ึนแลว ในท่ีทุกสถานจนกระท่ังถึงในหม่ืนจักรวาล ดวยประการฉะน้ี ฯ  
ก็ การครุนคิดถึงส่ิงอันเปนมงคลซ่ึงเกิดข้ึนแลวน้ัน ยังไมถึงการตัดสินใจเด็ดขาด
ลงไปวา ส่ิงน้ี เปนมงคล ไดคง(ความขัดแยง)อยูถึง ๑๒ ป ฯ ในเวลาน้ัน  
ทั้งเทพยดาและมนุษย ทุกจำพวก เวนพระอริยสาวกท้ังหลายเสีย แตกกัน 
เปน ๓ พวกคือ พวกที่ถือเอารูปท่ีเห็นแลวเปนมงคล ๑ พวกที่ถือเอาเสียง 
ที่ไดยินแลวเปนมงคล ๑ พวกท่ีถือเอาอารมณที่ไดรับรูแลวเปนมงคล ๑ ฯ  
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มิไดมีแมสักคนหนึ่ง ที่จะตกลงใจตามความเปนจริงวา ส่ิงท่ีเปนมงคล(ตอง) 
นี้เทาน้ัน ฯ 
 
 ๒. วาจาท่ีประกอบดวยองคคืออวัยะ ๔ อยางมีกลาวคำสุภาษิตเปนตน 
จึงชื่อวาเปนสุภาษิต ดวยประการฉะน้ี ฯ วาจาสุภาษิตน้ัน ชื่อวาเปนมงคล 
เพราะคาท่ีนำท้ังสุขท่ีเปนโลกิยะและสุขท่ีเปนโลกุตระมาให ฯ เพราะเหตุนั้น 
พระอรรถกถาจารย จึงกลาวไวในอรรถกถาสุภาษิตสูตรวา พระผูมีพระภาคเจา 
เม่ือตรัสวา วาจาประกอบดวยองค ๔ เหลาน้ีแล เปนสุภาษิต ชื่อวาทรงปฏิเสธ
วาจานี้ที่ประกอบดวยอวัยวะมีปฏิญญาเปนตน และสมบัติคือนาม ลิงควจนะ
วิภัตติกาลการก ซ่ึงชนเหลาอ่ืนบัญญัติแกชนพวกอ่ืนวา เปนสุภาษิต  
โดยธรรม ฯ แทจริง วาจาท่ีประกอบดวยวจีทุจริตมีคำสอเสียดเปนตน แมที่ถึง
พรอมดวยคุณลักษณะมีอวัยวะเปนตน ก็จัดเปนทุพภาษิต เพราะคาท่ีนำ 
ความยอยยับมาใหทั้งแกตนและชนเหลาอื่น ฯ สวน วาจาท่ีประกอบดวยองค 
๔ เหลาน้ี แมถาจะเปนวาจาท่ีนับเน่ืองเขาในภาษาของชาวมิลักขะ หรือเปน
วาจาท่ีนับเน่ืองเขาในเพลงขับของเด็กหญิงผูนำหมอน้ำไป ถึงกระน้ัน ก็จัดเปน
วาจาสุภาษิตอยูนั่นเอง เพราะคาท่ีนำความสุขท้ังท่ีเปนโลกิยะและความสุข 
ที่เปนโลกุตระมาให ฯ ในขอนี้ มีภิกษุนักวิปสสนา ประมาณ ๖๐ รูป  
กำลังเดินทาง ไดยินเสียงรองเพลงของเด็กหญิงชาวสิงหล ผูเฝาขาวกลา 
ที่ขางทางในเกาะสิงหล ขับรองเพลงอันประกอบดวยชาติชราพยาธิมรณะอยู
ดวยภาษาสิงหลนั่นแล แลวบรรลุพระอรหัต เปนอุทาหรณ ฯ 
 
 
 

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

 
 ๑.  เต   ตโย   อฺมฺํ   สฺาเปตํุ   นาสกฺขึสุ  ฯ   ตทฺเสุ   ปน   
มนุสฺเสสุ   เอกจเฺจ   เตสํ  วจนํ   คณฺหสุึ   เอกจเฺจ   น   คณฺหสุึ   เย   น   คณฺหสุึ   เต   
เตหิ    สทฺธึ   วิวทึสุ  ฯ   เย   ทิฏมงฺคลิกสฺส   วจนํ   คณฺหึสุ   เต   ทิฏํเยว   มงฺคลนฺติ   
คตา   เย   อติเรสํ   วจนํ   คณฺหสุึ   เต   สุตํเยว   มงฺคล ํ  มุตํเยว   มงฺคลนฺติ   คตา  ฯ   
เอวมย ํ  มงฺคลกถา   สกลชมฺพุทเีป   ปากฏา  ฯ 
 อถ   สกลชมฺพทุเีป   มนุสฺสา   คุมฺพคมฺุพา   หตฺุวา   ก ึ  น ุ  โข   มงฺคลนฺติ   
มงฺคลานิ   จินฺตยึสุ  ฯ   เตสํ   มนุสฺสานํ   อารกฺขเทวตาป   มนุสฺสโต   ตํ   กถํ   
สุตฺวา   ตเถว   มงฺคลานิ   จนิตฺยึสุ  ฯ   เอเตเนว   อปุาเยน   มนุสฺสานํ   อารกฺขเทวตานํ   
มิตฺตา   ภมฺุมเทวตา  ตาสํ  มิตฺตา   อากาสฏกเทวตา   ตาสํ   มิตฺตา   จาตุมฺมหาราชิกา   
เทวตา  ฯเปฯ   สุทสฺสีเทวตานํ   มิตฺตา   อกนฏิเทวตาติ   ตโต   ตโต   ตํ   กถํ    
สุตฺวา   คุมฺพคมฺุพา   หตฺุวา   เทวพรฺหมฺาโน   มงฺคลานิ   จนิตฺยึสุ  ฯ  เอวํ   ยาว
ทสสหสฺสจกฺกวาเฬสุ   สพพฺตถฺ  มงฺคลจินตฺา  อทุปาทิ  ฯ  อปุปฺนฺนา   จ   สา   อทิ ํ  
มงฺคลนฺติ  วินิจฺฉยมปฺปตฺตาเยว  ทฺวาทส  วสฺสานิ  อฏาสิ ฯ  ตทา   สพฺเพ    
เทวมนุสฺสา   เปตฺวา   อรยิสาวเก   ทฏิสุตมุตวเสน   ติธา   ภนินฺา  ฯ   เอโกป   
อทิเมว   มงฺคลนฺติ   ยถาภจุจฺโต   นฏิงฺคโต   นาโหสิ  ฯ 
 
 ๒.  อิติ  สุภาสิตภาสนาทีหิ   จตูหิ   อวยวงฺเคหิ   ยุตฺตา   วาจา  สุภาสิตา   
นาม ฯ สา  โลกิยโลกุตฺตรสุขาวหตฺตา  มงฺคลํ ฯ  เตน   วุตฺตํ   สุภาสิตสุตฺตวณฺณนายํ   
อิเมหิ  โข   ภิกฺขเว  จตูห ิ  องฺเคหิ  สมนฺนาคตา   วาจา   สุภาสิตา   โหตีติ    
ภณนฺโต   ปเรสํ   ยมิทมฺเ   ปฏิฺาทีหิ   อวยเวหิ   นามลิงฺควจนวิภตฺติกาล
การกสมฺปตฺตีหิ   จ   สมนฺนาคตํ   วาจํ   สุภาสิตาติ   ปฺเปนฺติ   ตํ   ธมฺมโต  
ปฏเิสเธติ  ฯ  อวยวาทิสมฺปนฺนาป   ห ิ  เปสฺุาทิสมนฺนาคตา   วาจา   ทพุภฺาสิตา   
โหติ   อตฺตโน   จ   ปเรสฺจ   อนตฺถาวหตฺตา  ฯ   อิเมหิ  ปน   จตูห ิ  องเฺคห ิ  
สมนฺนาคตา   สเจป   มิลกขฺภาสาปรยิาปนนฺา  ฆฏเจฏกิาคตีกปรยิาปนนฺา   วา   
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โหต ิ  ตถาป   สุภาสิตาเอว  โลกยิโลกตฺุตรสุขาวหตฺตา  ฯ  สีหลทีเป   มคฺคปสฺเส   
สสฺสํ   รกขฺนฺติยา   สีหลเจฏกิาย   สีหลเกเนว   ชาติชราพยฺาธิมรณยุตฺตํ   คีตกํ   
คายนฺติยา   สุตฺวา   มคฺคํ   คจฺฉนฺตา   สฏิมตฺตา   วิปสฺสกา   ภิกฺข ู   เจตฺถ   
อรหตตฺปฺปตฺตา   นทิสฺสนํ  ฯ 
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