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ประโยค ป.ธ. ๘ 
แปล  มคธเปนไทย 

สอบ  วันที่  ๕  กุมภาพันธ  ๒๕๕๗ 
 

     ๑.   สพฺพาเนว   อุทฺธํ   อโธ   ติริยํ   อทฺวยํ   อปฺปมาณนฺติ   อิมํ  ปเภทํ   
ลภนฺติ  ฯ   วุตฺตฺเหตํ   ปวีกสิณเมโก   สฺชานาติ   อุทฺธํ   อโธ   ติริยํ   อทฺวยํ   
อปฺปมาณนฺติอาทิ  ฯ 
 ตตฺถ   อุทฺธนฺติ   อุปริคคณตลาภิมุขํ  ฯ   อโธติ   เหฏาภูมิตลาภิมุขํ  ฯ 
ติริยนฺติ   เขตฺตมณฺฑลมิว   สมนฺตา   ปริจฺฉินฺทิตํ ฯ   เอกจฺโจ   หิ  อุทฺธเมว   
กสิณํ   วฑฺเฒติ   เอกจฺโจ   อโธ   เอกจฺโจ   สมนฺตโต  เตน   เตน   วา   การเณน   
เอกํ   ปสาเรติ   อาโลกมิว   ทิพฺพจกฺขุนา  รูปทสฺสนกาโม  ฯ   เตน   วุตฺตํ   อุทฺธํ   
อโธ   ติริยนฺติ  ฯ  อทฺวยนฺติ  อิทํ  ปน  เอกสฺส   อฺภาวานุปคมนตฺถํ   วุตฺตํ  ฯ   
ยถา   หิ   อุทกํ  ปวิฏสฺส   สพฺพทิสาสุ   อุทกเมว   โหติ   น   อฺํ   เอวเมว   
ปวีกสิณํ  ปวีกสิณเมว   โหติ   นตฺถิ   ตสฺส   อฺโ   กสิณสมฺเภโทติ ฯ   เอส 
นโย   สพฺพตฺถ  ฯ   อปฺปมาณนฺติ   อิทํ   ตสฺส   ผรณอปฺปมาณวเสน  วุตฺตํ  ฯ    
ตฺหิ   เจตสา   ผรนฺโต   สกลเมว   ผรติ  ฯ   น   อยมสฺส  อาทิ   อิทํ   มชฺฌนฺติ   
ปมาณํ   คณฺหาตีติ  ฯ   เย   จ   เต   สตฺตา  กมฺมาวรเณน   วา   สมนฺนาคตา   
กิเลสาวรเณน   วา   สมนฺนาคตา  วิปากาวรเณน   วา   สมนฺนาคตา   อสฺสทฺธา   
อจฺฉนฺทิกา   ทุปฺปฺา  อภพฺพา   นิยามํ   โอกฺกมิตํุ   กุสเลสุ   ธมฺเมสุ   สมฺมตฺตนฺติ   
วุตฺตา  เตสํ   เอกสฺสป   เอกกสิเณป   ภาวนา   น   อิชฺฌติ  ฯ 
 
 ๒.  เอวํ   อาคมนมคฺคํ  ววฏเปตฺวา   อาคเตน   จงฺกมนฺเตนาป   
ตพฺภาคิโยว   จงฺกโม  อธิฏาตพฺโพ  ฯ   อสุภนิมิตฺตทิสาภิมุเข   ภูมิปฺปเทเส   
จงฺกมิตพฺพนฺติ  อตฺโถ  ฯ   นิสีทนฺเตน   อาสนมฺป   ตพฺภาคิยเมว   ปฺาเปตพฺพํ  ฯ   
สเจ  ปน  ตสฺสํ   ทิสายํ   โสพฺโภ   วา   ปปาโต   วา   รุกฺโข   วา   วติ   วา   กลลํ   
วา  โหต ิ  น   สกฺกา   ตํทสิาภิมุเข   ภมิูปปฺเทเส   จงฺกมิตํุ   อาสนมฺป  อโนกาสตฺตา   
น   สกฺกา   ปฺเปตํุ   ตํ   ทิสํ   อนวโลเกนฺเตนาป  โอกาสานุรูเป   าเน 
จงฺกมิตพฺพฺเจว   นิสีทิตพฺพฺจ  ฯ   จิตฺตํ   ปน  ตํทิสาภิมุขํเยว   กาตพฺพํ  ฯ 
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                  อิทานิ   สมนฺตา   นิมิตฺตุปลกฺขณา   กิมตฺถิยาติอาทีนํ   ปฺหานํ 
อสมฺโมหตฺถาติอาทิมฺหิ   วิสชฺชเน   อยมธิปฺปาโย ฯ   ยสฺส   หิ   อเวลายํ  
อุทฺธุมาตกนิมิตฺตฏานํ   คนฺตฺวา   สมนฺตาป   นิมิตฺตุปลกฺขณํ   กตฺวา   
นิมิตฺตคฺคหณตฺถํ   จกฺขํุ   อุมฺมีเลตฺวา  โอโลเกนฺตสฺเสว  ตํ  สรีรํ  อุฏหิตฺวา   ิตํ   
วิย   อชฺโฌตฺถรมานํ   วิย   อนุพนฺธมานํ   วิย   จ   หุตฺวา  อุปฏาติ  ฯ   โส  ตํ    
วิภจฺฉํ   เภรวารมฺมณํ   ทิสฺวา   วิกฺขิตฺตจิตฺโต  อุมฺมตฺตโก  วิย   โหติ   ภยํ   ฉมฺภิตตฺตํ   
โลมหํสํ   ปาปุณาติ  ฯ  ปาลิยํ   หิ   วิภตฺตอฏตฺตึสารมฺมเณสุ   อฺํเอว   รูป   
เภรวารมฺมณํ  นาม   นตฺถิ  ฯ   อิมสฺมึ   หิ   กมฺมฏาเน   ฌานวิพฺภนฺตโก   นาม   
โหติ  ฯ  กสฺมา  ฯ   อติเภรวตฺตา   กมฺมฏานสฺส  ฯ   ตสฺมา   เตน   โยคินา  
สนฺถมฺภิตฺวา   สตึ   สูปฏิตํ   กตฺวา   มตสรีรํ   อุฏหิตฺวา   อนุพนฺธนกํ  นาม   
นตฺถิ   สเจ   หิ   โส   เอตสฺส   สมีเป   ิโต   ปาสาโณ   วา   ลตา   วา   อาคจฺเฉยฺย   
สรีรมฺป   อาคจฺเฉยฺย   ยถา   ปน   โส  ปาสาโณ   วา   ลตา   วา   นาคจฺฉติ   เอวํ   
สรีรมฺป  นาคจฺฉติ  อยํ  ปน   ตุยฺหํ   อุปฏานากาโร   สฺาโช   สฺาสมฺภโว   
กมฺมฏานนฺเต  อชฺช   อุปฏิตํ   มา   ภายิ   ภิกฺขูติ   ตาสํ   วิโนเทตฺวา   หาสํ 
อุปฺปาเทตฺวา   ตสฺมึ   นิมิตฺเต   จิตฺตํ   สฺจาราเปตพฺพํ  ฯ  เอวํ  วิเสสมธิคจฺฉติ  ฯ   
อิทเมตํ   สนฺธาย   วุตฺตํ   สมนฺตา   นิมิตฺตุปลกฺขณา   อสมฺโมหตฺถาติ  ฯ 
 
 
 
 

ใหเวลา  ๔  ชั่วโมง  กับ  ๑๕  นาที. 
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เฉลย ประโยค ป.ธ. ๘ 
แปล มคธเปนไทย 

 
 ๑. กสิณท้ังหมดน่ันแล ยอมได๑ ซ่ึงประเภท๒ นีค้อื อทุธฺ ํ (ขยายข้ึนเบ้ืองบน) 
อโธ (ขยายลงเบ้ืองลาง) ตริยิ ํ (ขยายโดยขวางรอบตัว) อทวฺย ํ (ขยายไปไมเปนสอง) 
อปปฺมาณ ํ  (ขยายไปไมมีประมาณ) ฯ  สมจรงิดังพระดำรสัท่ีพระผูมีพระภาคเจา
ตรัสไววา พระโยคาวจรบางทาน ยอมเขาใจชัดถึงปฐวีกสิณ (ซ่ึงจะตองขยาย)  
ในเบ้ืองบน เบ้ืองลาง โดยขวางรอบตัว ไมเปนสอง ไมมีประมาณ ดังน้ีเปนตน ฯ 
 บรรดาคำเหลาน้ัน คำวา อุทฺธ ํ  คือ ขยายใหบายหนาข้ึนสูทองฟา
เบ้ืองบน ฯ  คำวา  อโธ  คือ ขยายใหบายหนาลงสูพื้นดินเบ้ืองลาง ฯ  คำวา  ติริยํ  
คือ ขยายกำหนดโดยรอบดาน ดุจลานนา ฯ แทจริง พระโยคาวจรบางทาน 
ขยายกสิณข้ึนไปเบื้องบนอยางเดียว บางทาน ขยายลงไปเบื้องลาง บางทาน 
ขยายไปโดยรอบ หรือขยายไป๓ อยางน้ัน ตามเหตุนั้น ๆ ดุจผูที่ตองการจะดู 
รูปดวยทิพจักษุ ก็ขยายแสงสวางไปฉะน้ัน ฯ  เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาค
เจา จึงตรัส ๓ บทวา อุทฺธํ อโธ ติริย ํ  ดังน้ี ฯ  สวนคำวา  อทฺวย ํ  นี้ พระองคตรัส
ไวเพื่อมิใหกสิณอยางหน่ึงเขาถึงความเปนกสิณอยางอ่ืนไป ฯ เปรียบเหมือน 
เม่ือบุคคลลงน้ำไป ยอมเปนน้ำท้ังน้ัน ในทิศท้ังปวงไมเปนส่ิงอื่น ฉันใด  
ปฐวีกสิณ ก็ยอมเปนแตปฐวีกสิณเทาน้ัน ความปะปนแหงกสิณอื่น หามีแก
ปฐวีกสิณน้ันไม ฉันน้ันเหมือนกันแล ฯ ในกสิณท้ังปวง ก็มีนัยน้ี ฯ คำวา อปฺปมาณํ  
นี้ พระองคตรัสไวดวยอำนาจการแผไปไมมีประมาณ แหงปฐวีกสิณน้ัน ฯ  
ความจริง พระโยคาวจร เม่ือแผปฐวีกสิณนั้นไปดวยใจ ยอมแผไปไดทั้งส้ิน
ทีเดียว ฯ  หาไดกะประมาณวา นี้เปนเบ้ืองตน นี้เปนทามกลาง ของปฐวีกสิณ

 ๑ ลภนฺติ  มหาฎีกา  แกวา  ปาปุณนฺติ  ยอมถึง ฯ   
 ๒ ปเภทํ  มหาฎีกา ไขวา  วฑฺฒนาวิเสสํ  วิธีเจริญพิเศษ คือเจริญย่ิง ๆ  ข้ึนไป  ฯ 
 ๓ มหาฎีกา แกวา  ปุพฺเพ  วฑฺฒนกาเล ปโยชนํ อนเปกฺขิตฺวา วฑฺเฒนฺตานํ  วเสน  วุตฺตตฺตา   
อิทานิ  เตน  เตน  วา   การเณน  เอวํ  ปสาเรตีติ  อาห ฯ 
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นั้นไม ดังน้ีแล ฯ  ก็สัตวเหลาน้ันเหลาใด ประกอบดวยเคร่ืองกั้นคือกรรมก็ดี 
ประกอบดวยเครื่องกั้นคือกิเลสก็ดี ประกอบดวยเครื่องกั้นคือวิบากก็ดี เปนผูไม
มีศรทัธา  ไมมีฉนัทะ  (ในการปฏบิติัธรรม)   มีปญญาทึบ ทีพ่ระผูมีพระภาคเจา
ตรัสวา  เปนอภัพพสัตวที่จะกาวลงสูนิยาม คือ สัมมัตตะ (เปนชื่อของมรรค 
มรรคน้ัน ไดชื่อวา  สัมมัตตะ  เพราะเปนทางถูก)   ในธรรมท้ังหลายท่ีเปนกุศล   
การบำเพ็ญแมในกสิณเพียงขอเดียว ยอมไมสำเร็จ แกบรรดาสัตวเหลาน้ัน  
แมสักคนเดียว ฯ 
 
 ๒. พระโยคาวจร ผูกำหนดทางท่ีมาอยางน้ีมาถึง (เสนาสนะของตน) 
แลว แมเม่ือจะจงกรม พึงอธิษฐานจงกรมอันเปนไปในสวนแหงอสุภนิมิต
เทาน้ัน ฯ อธิบายวา  พึงจงกรมในภูมิประเทศอันหันหนาไปทางทิศแหงอสุภ-
นมิิต ฯ  เม่ือน่ัง  พงึปูลาดแมอาสนะอันเปนไปในสวนแหงอสุภนิมิตน้ันน่ันแล ฯ  
แตถาในทิศน้ัน มีบอ เหว ตนไม ร้ัว หรือเปอกตมก้ันอยู พระโยคาวจรไมสามารถ
จะจงกรมในภูมิประเทศอันหันหนาไปทางทิศน้ัน แมอาสนะก็ไมสามารถ 
ปูลาดได เพราะไมมีชองวาง ก็ไมตองเหลียวไปทางทิศน้ัน พึงจงกรมและ 
นั่งในท่ีอันควรแกโอกาสก็ได  ฯ  แตพึงทำจิตใหมุงตอทิศน้ันไวเทาน้ัน ฯ 
 บัดน้ี การอธิบายความในคำแกเปนตนวา  (การเขาไปกำหนดนิมิต 
โดยรอบ) มีความไมหลงเปนประโยชน ดังน้ี แหงปญหาท้ังหลายเปนตนวา 
การเขาไปกำหนดนิมิตโดยรอบ มีประโยชนอยางไร  ดังน้ี  ดังตอไปน้ี จริงอยู  
เม่ือพระโยคาวจรใด  ไปยังสถานท่ีแหงนิมิตท่ีพองขึ้น  ในเวลาอันไมสมควร  
ทำการเขาไปกำหนดนิมิตโดยรอบแลว  ลืมตาดู  เพื่อจับเอานิมิตอยูนั่นแล    
รางศพน้ัน จะปรากฏเปนเหมือนลุกข้ึนยืน เหมือนจะทับเอา และเหมือนติดตามไป 
พระโยคาวจรนั้น เห็นรางศพน้ันเปนอารมณพิลึกนาสะพรึงกลัวแลว ก็จะเปนผู
มีจิตฟุงซาน เหมือนเปนบา ยอมถึงความกลัว ความหวาดเสียว ความขนพอง  ฯ  
แทจริง ในอารมณ ๓๘ ที่ทานจำแนกไวในบาลี  รูปอื่นชื่อวาเปนอารมณ 
นาสะพรึงกลัว เห็นปานน้ี ไมมีเลย ฯ เพราะในกรรมฐานน้ี  พระโยคาวจร  
ถึงกับไดชื่อวาฌานวิพภันตกะ (สึกจากฌาน-หมุนออกจากฌาน-บาฌาน) ฯ  

06_�����-������-����57.indd   22406_�����-������-����57.indd   224 11/3/2557   18:46:1011/3/2557   18:46:10



 225

เพราะเหตุไร ฯ  เพราะความท่ีกรรมฐานมีอารมณนากลัวยิ่ง ฯ  เพราะฉะน้ัน 
พระโยคีนั้น พึงยับยั้งใจไวใหม่ัน ต้ังสติใหดี ปลงใจลงวา อันรางท่ีตายแลว  
ที่จะลุกข้ึนมาติดตาม หามีไม  ก็ถาวา กอนหิน หรือ... ไมเถา ที่อยูใกลๆ รางนี้
นั้น จะพึงมาไดไซร แมราง (ที่ตายแลว) ก็จะพึงเดินมาได แตกอนหินหรือ...  
ไมเถาน้ัน  หามาไดไม  ฉันใด  แมราง (ที่ตายแลว) ก็มาไมได ฉันน้ัน อันอาการ
ที่ปรากฏแกทานน้ี  เปนอาการเกิดแตสัญญา มีสัญญาเปนแดนเกิด กรรมฐาน
ของทานปรากฏในวันน้ีแลว ทานอยากลัวเลย ภิกษุ ดังน้ีแลว บรรเทาความ
สะดุงกลัว ยังความยินดีใหเกิดข้ึน ยังจิตใหทองเท่ียวไปในนิมิตน้ัน ฯ  
พระโยคาวจร จะบรรลุคุณวิเสส ดวยอาการอยางน้ี ฯ  คำวา  การเขาไปกำหนด
นิมิตโดยรอบ มีความไมหลงเปนประโยชนนั่น พระอรรถกถาจารยกลาวหมาย
เอาคำอธิบายน้ี  ฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
พระธรรมเจดีย  ธมฺมเสฏโ  วัดกัลยาณมิตร      เฉลย  
สนามหลวงแผนกบาลี             ตรวจแก. 
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