
 217

ประโยค ป.ธ. ๘ 
แปล ไทยเปนมคธ 

สอบ  วันที่  ๔  กุมภาพันธ  ๒๕๕๗ 
 

 ๑. ขอวา ภุมฺมฏํ ภณฺฑํ ฯเปฯ คจฺฉติ วา อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส มีความวา 
ภัณฑะน้ันท่ีชื่อวาต้ังอยูในพ้ืนดิน เพราะเปนของท่ีเขาฝงไว หรือกลบไวแลว 
คงอยูอยางน้ัน ภิกษุรูปใด รูไดดวยอุบายบางอยางทีเดียว มีจิตคิดจะลักวา  
เราจักขนเอามา แลวลุกข้ึนเดินไปในเวลากลางคืน ฯ เธอรูปน้ัน แม(เดินไป) 
ยังไมทันถึงท่ีต้ังภัณฑะ ตองทุกกฏ เพราะกายเคล่ือนไหวใชคำพูด ทุกอยาง ฯ 
ถามวา ตองอยางไร ฯ ตอบวา ตองอยางน้ี คือ จริงอยู ภิกษุนั้น เม่ือลุกขึ้น 
เพื่อตองการจะขนทรัพยนั้นมา ขยับเขย้ือนอวัยวะนอยใหญสวนใด ๆ ตอง 
ทุกกฏทันที ในเพราะอวัยวะเคล่ือนไหวทุกครั้ง ฯ เธอ จัดแจงผานุงผาหม 
(ใหเขาท่ี) ก็ตองทุกกฏ ทุกคราวท่ีใชมือ(เคล่ือนไหว)  ฯ ขุมทรัพยท่ีฝงไวจำนวน
มากมาย เธอรูปเดียวไมอาจจะขนออกไปได เธอจึงคิดวา เราจักหาเพื่อน 
ชวย ประสงคจะไปยังสำนักของเพ่ือนพระบางรูป เปดประตู ตองทุกกฏทุก 
ยางกาวและทุกคราวท่ีใชมือ ฯ แตไมเปนอาบัติเพราะปดประตู  หรือเพราะ
กิจกรรมอยางอ่ืน ซ่ึงไมเก้ือหนุนแกการไป(เพื่อการน้ัน) ฯ เธอเดินไป 
ชวงจังหวะท่ีภิกษุนั้นจำวัดแลวเรียกวา ทานช่ือนี้ แจงความประสงคนั้น 
(ใหทราบ) พูดชวนวา มาเถิดทาน ไปกันเถอะ ตองทุกกฏ ทุก ๆ คำพูด ฯ  
ภิกษุรูปน้ัน ลุกขึ้นตามคำชักชวนของเธอ แมรูปน้ัน ก็เปนทุกกฏ ฯ เธอ ครั้น 
ลุกข้ึนแลว ประสงคจะเดินไปยังสำนักของภิกษุผูเปนตนคิดนั้น จัดแจงผานุง
ผาหม (นุงสบงทรงจีวร) ใหเรียบรอย เปดประตูแลวเดินไปใกลภิกษุผูเปนตน
คิดน้ัน ตองทุกกฏเพราะขยับมือและยางเทาทุก ๆ ครั้งไป ฯ เธอรูปน้ัน  
ถามภิกษุผูเปนตนคิดน้ันวา รูปโนนและรูปโนน อยูไหน ขอไดเรียกรูปโนน
และรูปโนนมาดวยเถิด ดังน้ี ตองทุกกฏทุก ๆ คำพูด ฯ 
 
 

06_�����-������-����57.indd   21706_�����-������-����57.indd   217 11/3/2557   18:46:0811/3/2557   18:46:08



 218

 ๒. เธอ ครั้นเห็นทุกรูปมาพรอมกันแลวก็พูดชวนวา ผมไดพบ
ขุมทรัพยขนาดน้ี ณ สถานท่ีชื่อโนน ไปกันเถิด พวกเราไปเอาทรัพยนั้นแลว 
จักทำบุญ และจักเปนอยูอยางสบายดังน้ี ตองทุกกฏทุก ๆ คำพูดทีเดียว ฯ  
เธอไดพรรคพวกอยางน้ีแลวจึงแสวงหาจอบ ก็ถารูปน้ันมีจอบสวนตัวอยูไซร 
จึงบอกวา ผมจักหยิบจอบน้ันมา กำลังเดินไปก็ดี กำลังหยิบก็ดี กำลังถือมาก็ดี 
ยอมตองทุกกฏ เพราะขยับมือและยางเทาทุก ๆ คราวไป ฯ ถา ไมมีจอบ ก็ไป
ขอกะภิกษุหรอืคฤหสัถคนอ่ืนและเม่ือขอจะพดูเท็จขอวา ขอจอบใหแกขาพเจาเถิด 
ขาพเจาตองการจอบ มีเรื่องจำเปนบางอยางท่ีจำตองทำ ขาพเจาทำเร่ืองน้ันเสร็จ
แลวจักนำมาคืน ดังน้ี ตองทุกกฏทุก ๆ คำพูด ฯ ถามีเหมืองท่ีตองชำระใหสะอาด 
มีอยู เธอพูดแมคำเท็จวา งานดินในวัดท่ีจำตองทำมีอยู คำพูดใด ๆ ที่เปนคำเท็จ 
เปนปาจิตตีย ในเพราะคำพูดน้ัน ๆ ฯ 
 แตถาจอบไมมีดาม ภิกษุพูดวา จักทำดาม จึงลับมีดหรือขวาน เธอเดิน
ไปเพื่อตองการไมดามจอบน้ัน ครั้นไปแลวก็ตัดไมแหง ถาก ตอก ตองทุกกฏ 
เพราะขยับมือและยางเทาทุก ๆ คร้ังไป ฯ เธอตัดไมที่ยังสด ตองปาจิตตีย ฯ  
ตอแตนั้นไป ตองทุกกฏในทุก ๆ ประโยค ฯ แตในสังเขปอรรถกถาและใน 
มหาปจจรี ทานกลาวถึงทุกกฏไว แมแกเหลาภิกษุผูแสวงหามีดและขวาน 
เพื่อตองการตัดไมและเถาวัลยซ่ึงเกิดในท่ีนั้น ฯ ในมหาปจจรีทานกลาวไววา  
ก็ถาภิกษุเหลาน้ัน มีความคิดอยางน้ีวา พวกเรา(ออกปาก)ขอมีดขวานและจอบ
อยู จักถูกสงสัย พวกเราคนใหพบแรเหล็กเสียกอนแลวจึงคอยลงมือ ดังน้ี 
ภายหลังเดินไป(พบ)บอแร ขุดแผนดินเพื่อตองการแรเหล็ก ฯ เม่ือพวกเธอขุด
แผนดินท่ีเปนอกัปปยะ ตองปาจิตตียพรอมท้ังทุกกฏหลายตัว ฯ 
 

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

 
 ๑.  ภุมฺมฏํ   ภณฺฑํ  ฯเปฯ   คจฺฉติ   วา   อาปตฺติ   ทุกฺกฏสฺสาติ   ตํ   เอวํ   
นิกฺขนิตฺวา   วา   ปฏิจฺฉาเทตฺวา   วา   ปตตฺตา   ภูมิยํ   ิตํ   ภณฺฑํ   โย   ภิกฺขุ   
เกนจิเทว   อุปาเยน   ตฺวา   อาหริสฺสามีติ   เถยฺยจิตฺโต   หุตฺวา   รตฺติภาเค    
อุฏาย   คจฺฉติ  ฯ   โส   ภณฺฑฏานํ   อปฺปตฺวาป   สพฺพกายวจีวิกาเรสุ   ทุกฺกฏํ   
อาปชฺชติ  ฯ   กถํ  ฯ  โส   หิ   ตสฺส   อาหรณตฺถาย   อุฏหนฺโต   ยํ   ยํ   องฺคปจฺจงฺคํ 
ผนฺทาเปติ   สพฺพตฺถ   ทุกฺกฏเมว  ฯ   นิวาสนปารุปนํ   สณฺเปติ   หตฺถวาเร   
หตฺถวาเร   ทุกฺกฏํ  ฯ   มหนฺตํ   นิธานํ   น   สกฺกา   เอเกน   นีหริตํุ   ทุติยํ    
ปริเยสิสฺสามีติ   กสฺสจิ   สหายสฺส   สนฺติกํ   คนฺตุกาโม   ทฺวารํ   วิวรติ   ปทวาเร   
หตฺถวาเร  จ  ทุกฺกฏํ  ฯ   ทฺวารปทหเน  ปน   อฺสฺมึ  วา   คมนสฺส   อนุปกาเร   
อนาปตฺติ  ฯ   ตสฺส   นิปนฺโนกาสํ   คนฺตฺวา   อิตฺถนฺนามาติ   ปกฺโกสติ   ตมตฺถํ   
อาโรเจตฺวา   เอหิ   คจฺฉามาติ   วทติ   วาจาย   วาจาย   ทุกฺกฏํ  ฯ  โส   ตสฺส  
วจเนน   อุฏหติ   ตสฺสาป   ทุกฺกฏํ  ฯ   อุฏหิตฺวา   ตสฺส   สนฺติกํ   คนฺตุกาโม   
นวิาสนปารุปนํ   สณฺเปติ   ทวฺาร ํ  ววิรตฺิวา  ตสฺส  สมีป   คจฺฉติ  หตฺถวารปทวาเรสุ   
สพฺพตฺถ   ทุกฺกฏํ  ฯ   โส   ตํ   ปุจฺฉติ   อสุโก   จ   อสุโก   จ   กุหึ   อสุกฺจ   
อสุกฺจ   ปกฺโกสาหีติ   วาจาย   วาจาย   ทุกฺกฏํ  ฯ    
 
 ๒.  สพฺเพ   สมาคเต   ทิสฺวา   มยา   อสุกสฺมึ   นาม   าเน   เอวรูโป   
นิธิ   อุปลทฺโธ   คจฺฉาม   ตํ   คเหตฺวา   ปฺุานิ   จ   กริสฺสาม   สุขฺจ    
ชีวิสฺสามาติ  วทติ  วาจาย  วาจาย  ทุกฺกฏเมว ฯ  เอวํ   ลทฺธสหาโย   กุทฺทาลํ    
ปรเิยสติ   สเจ   ปนสฺส   อตฺตโน   กทฺุทาโล   อตฺถ ิ  ตํ   อาหรสฺิสามีติ   คจฺฉนฺโต   
จ   คณฺหนโฺต   จ   อาหรนฺโต   จ   สพพฺตถฺ   หตฺถวารปทวาเร   ทกุกฺฏ ํ  อาปชฺชติ  ฯ  
สเจ   นตฺถิ   อฺํ   ภิกฺขุํ   วา   คหฏํ   วา   คนฺตฺวา   ยาจติ   ยาจนฺโต   จ    
กุทฺทาลํ   เม  เทหิ   กุทฺทาเลน   เม   อตฺโถ   กิฺจิ   กาตพฺพมตฺถ ิ   ตํ   กตฺวา   
ปจฺจาหริสฺสามีติ  มุสา  ภณนฺโต  ยาจติ   วาจาย   วาจาย  ทุกฺกฏํ  ฯ   สเจ   มาติกา   
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โสเธตพฺพา   อตฺถิ   วิหาเร   ภูมิกมฺมํ   กาตพฺพํ   อตฺถีติ   มุสาป   ภณติ   ยํ 
ยํ   วจนํ   มุสา   ตตฺถ   ตตฺถ   ปาจิตฺติยํ  ฯ 
 สเจ   ปน   กุทฺทาลสฺส   ทณฺโฑ   นตฺถิ   ทณฺฑํ   กริสฺสามีติ   วาสึ   วา   
ผรสุํ   วา   นิฆํเสติ   ตทตฺถาย   คจฺฉติ   คนฺตฺวา   สุกฺขกฏํ   ฉินฺทติ   ตจฺฉติ    
อาโกฏเฏติ  สพพฺตถฺ  หตฺถวารปทวาเรสุ   ทกุกฺฏ ํฯ  อลลฺรกุขํฺ   ฉนิทฺติ  ปาจิตฺติย ํ ฯ   
ตโต   ปรํ   สพฺพปฺปโยเคสุ   ทุกฺกฏํ  ฯ   สงฺเขปฏกถายํ   ปน   มหาปจฺจริยฺจ   
ตตฺถ   ชาตกกฏลตาเฉทนตฺถํ   วาสีผรสุํ   ปริเยสนฺตานมฺป   ทุกกฺฏํ   วุตฺตํ  ฯ   
สเจ   ปน   เนสํ   เอวํ   โหติ   วาสีผรสุกุทฺทาเล   ยาจนฺตา   อสงฺกิตา   ภวิสฺสาม   
โลหํ   สมุฏาเปตฺวา   กโรมาติ   ตโต   อากรํ   คนฺตฺวา   โลหพีชตฺถํ   ปวึ   
ขนนฺติ ฯ  อกปปฺยปวึ   ขนนฺตานํ    ทกุกฺเฏห ิ  สทฺธึ   ปาจิตฺติยานีติ   มหาปจฺจรยิํ   
วุตฺตํ  ฯ 
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