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ประโยค ป.ธ. ๙ 
แปล  มคธเปนไทย 

สอบ  วันที่  ๕  กุมภาพันธ  ๒๕๕๗ 

      ๑.  วีถิจิตฺตาวสาเนติ   ตทาลมฺพนปริโยสานานํ   ชวนปริโยสานานํ   วา   
วีถิจิตฺตานํ   อวสาเน   ฯ   ตตฺถ   กามภวโต   จวิตฺวา   ตตฺเถว   อุปฺปชฺชมานานํ   
ตทาลมฺพนปริโยสานานิ  เสสานํ  ชวนปริโยสานานีติ  ธมฺมานุสารณิยํ  วุตฺตํ   ฯ 
ภวงฺคกฺขเยวาติ   ยทิ   เอกชวนวีถิโต   อธิกตรายุเสโส   สิยา   ตทา  ภวงฺคาวสาเน   
วา   อุปฺปชฺชิตฺวา  นิรุชฺฌติ  อถ   เอกจิตฺตกฺขณายุเสโส สิยา  ตทา  วีถิจิตฺตาวสาเน   
วา   อปุปฺชชฺติวฺา   นริชุฌฺต ิ ฯ   ตจฺ  อตีตกมฺมาทวิสิยเมว  ฯ   ตสสฺานนตฺรเมวาติ   
อิมินา   อนฺตราภววาทิมตํ  ปฏิกฺขิปติ  ฯ  ยถารหนฺติ  กมฺมกรณกาลสฺส    
วปิากทานกาลสสฺ   จ  อนุรปูวเสน  ฯ  อถวา  วปิจจฺมานกกมมฺานรุปู  อนสุยวเสน 
ชวนสหชาตวเสน  วา   ปวตฺติ   อนุรูปโตติ   อตฺโถ  ฯ   นนุ   จ   อวิชฺชานุสย-
ปริกฺขิตฺเตนาติอาทิ   วุตฺตํ   ชวนสหชาตานฺจ   กถํ   อนุสยภาโวติ  ฯ  นายํ   
โทโส   อนุสยสทิสตาย   ตาสมฺป   อนุสยโวหารโต  ฯ  อิตรถา  อกุสลกมฺม- 
สหชาตานํ   ภวปตฺถนาสหชาตานํ   วา   จุติอาสนฺนชวนสหชาตานฺจ   สงฺคโห    
น   สิยา  ฯ  อวิชฺชาว   อปฺปหีนตฺเถน   อนุสยนโต  ปวตฺตนโต  อนุสโย  ฯ  เตน   
ปริกฺขิตฺเตน  ปริวาริเตน ฯ  ตณฺหานุสโยว   มูลํ   ปธานํ   สหการิการณภูตํ   
อิมสฺสาติ  ตณฺหานุสยมูลโก  ฯ  สงฺขาเรนาติ   กุสลากุสลกมฺเมน   กมฺมสหคต-
ผสฺสาทิธมฺมสมุทาเยน  จุติอาสนฺนชวนสหชาเตน   วา   เตน   ชนิยมานํ  ฯ    
อวิชฺชาย   หิ  ปฏิจฺฉนฺนาทีนเว   วิสเย   ตณฺหา   นเมติ   ขิปนกสงฺขารสมฺมตา   
ยถาวุตฺตสงฺขารา  ขิปนฺติ  ฯ  ยถาหุ 

อวิชฺชาตณฺหาสงฺขาร-          สหเชหิ   อปายินํ 
วิสยาทีนวจฺฉาทน-       นมนํ   ขิปนมฺป   จ 
อปฺปหีเนหิ   เสสานํ               ฉาทนํ   นมนมฺป   จ 
ขิปกา   ปน   สงฺขารา             กุสลา ว   ภวนฺติธาติ  ฯ 
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๒. สมฺปยุตฺตธมฺเมหิ  ปริคฺคยฺหมานนฺติ  อตฺตนา  สมฺปยุตฺเตหิ  
ผสฺสาทีหิ   ธมฺเมหิ   สมฺปยุตฺตปจฺจยาทินา   ปริวาเรตฺวา   คยฺหมานํ  ฯ  สหชาตา   
ฯเปฯ  ภตูนฺต ิ อตตฺนา  สหชาตาน ํ ปตฏิานภาเวน   ปธานภตู ํ ฯ  มโนปุพพฺงคฺมา   
ธมฺมาติ   หิ   วุตฺตํ  ฯ   ภวนฺตรปฏิสนฺธานวเสนาติ   ปุริมภวนฺตรสฺส   ปจฺฉิมภวนฺตรสฺส
จ  อฺมฺํ  เอกาพทฺธํ  วิย  ปฏิสนฺทหนวเสน  ฯ  อุปฺปชฺชมานเมว  ปฏาติ   
น  อิโต   คนฺตฺวาติ   อธิปฺปาโย  ฯ   น   หิ   ปุริมภวปริยาปนฺโน   โกจิ  ธมฺโม   
ภวนฺตรํ   สงฺกมติ ฯ  นาป  ปุริมภวปริยาปนฺนเหตูหิ  วินา  อุปฺปชฺชติ    
ปฏิโฆสทีปมุทฺทาทิ  วิยาติ  อลมติปปฺเจน ฯ  มนฺทํ  หุตฺวา   ปวตฺตานิ 
มนฺทปปฺวตตฺานิ  ฯ  ปจจฺปุปฺนนฺาลมพฺเนสวฺาปาถมาคเตสุ  มโนทวฺาเร   คตินมิติตฺวเสน   
ปฺจทฺวาเร   กมฺมนิมิตฺตวเสนาติ   อธิปฺปาโย  ฯ 

ปฏสินธฺ ิ ฯเปฯ  ลพฺภตตี ิ  มโนทวฺาเร   ตาว   ปฏิสนฺธยิา   จตนุนฺ ํ  ภวงคฺานํ   
ปฺจทฺวาเร   ปน   ปฏิสนฺธิยาว   ปจฺจุปฺปนฺนาลมฺพนภาโว   ลพฺภติ  ฯ   ตถาหิ   
กสฺสจิ   มโนทฺวาเร   อาปาถมาคตํ   ปจฺจุปฺปนฺนํ   คตินิมิตฺตมารพฺภ   อุปฺปนฺนาย   
ตทาลมฺพนปริโยสานาย   จิตฺตวีถิยา   อนนฺตรํ   จุติจิตฺเต   อุปฺปนฺเน   ตทนนฺตรํ   
ปฺจจิตฺตกฺขณายุเก   อาลมฺพเน   ปวตฺตาย   ปฏิสนฺธิยา   จตุนฺนํ   ภวงฺคานํ    
ปฺจทฺวาเร   จ   าตกาทีหิ    อุปฏาปเตสุ   เทยฺยธมฺเมสุ   วณฺณาทิเก   อารพฺภ   
ยถารหํ  ปวตฺตาย  จิตฺตวีถิยา  จุติจิตฺตสฺส  จ  อนฺตรํ  เอกจิตฺตกฺขณายุเก    
อาลมฺพเน  ปวตฺตาย   ปฏิสนฺธิยา   ปจฺจุปฺปนฺนารมฺมเณ   ปวตฺติ   อุปลพฺภตีติ 
อยเมตฺถ   สงฺเขโป   ฯ 

ใหเวลา  ๔  ชั่วโมง  กับ  ๑๕  นาที. 
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เฉลย ประโยค ป.ธ. ๙ 
แปล มคธเปนไทย 

 
 ๑. บทวา  วีถิจิตฺตาวสาเน  คือ  (จุติจิตเกิดข้ึนแลวดับไป) ในท่ีสุดแหง
วิถีจิตท้ังหลาย  ซ่ึงมีตทาลัมพนะเปนท่ีสุด หรือที่มีชวนะเปนท่ีสุด ฯ   
ในธรรมานุสารณี  พระอนุรุทธาจารยกลาววา  บรรดากามภพเปนตนน้ัน วถิจีติ
ของสัตวผูจุติจากกามภพแลวเกิดในกามภพน้ันเทาน้ัน ชื่อวา  มีตทาลัมพนะ 
เปนท่ีสุด ของสัตวที่เหลือ  ชื่อวา มีชวนะเปนท่ีสุด ฯ บทวา  ภวงฺคกฺขเย    
ความวา   ถายังมีความเหลืออยูแหงอายุ (ของอารมณ) เกินกวาวิถีแหงชวนะ  ๑     
ในกาลน้ัน จุติจิตเกิดข้ึนในท่ีสุดแหงภวังคแลวดับไป หรือถายังมีความเหลืออยู
แหงอายุ (ของอารมณ) ชั่ว  ๑  ขณะจิต ในกาลน้ัน  จุติจิต  เกิดข้ึนในท่ีสุดแหง
วิถีจิตแลวดับไป ฯ  ก็ จุติจิตน้ัน  มีกรรมเปนตนท่ีเปนอดีต  เปนอารมณอยาง
เดียว  ฯ  ดวยบทวา  ตสฺสานนฺตรเมว  นี้   พระอนุรุทธาจารย   ปฏิเสธมติของ 
ผูมีวาทะวา มีภพในระหวาง  (คือมีภพอื่นค่ันอยูระหวางจุติกับปฏิสนธิ) ฯ บท
วา  ยถารหํ  ไดแก  ดวยอำนาจอนุรูปแกเวลาที่ทำกรรม   และแกเวลาที่กรรม
ใหผล ฯ อีกอยางหน่ึง อธิบายวา โดยอนุรูปแกความเปนไปอยางเหมาะสม     
แกกรรมท่ีกำลังใหผล   ดวยอำนาจแหงอนุสัย   หรือดวยอำนาจธรรมคืออวิชชา
และตัณหาท่ีเกิดรวมกับชวนะ  ฯ 
 มีการทวงวา   ก็พระอนุรุทธาจารย   กลาวคำมีอาทิวา  อวิชฺชานุสย- 
ปริกฺขิตฺเตน  (ปฏิสนธิจิต อันสังขารท่ีหอมลอมดวยอวิชชานุสัยใหเกิดอยู)  
ไวแลวมิใชหรือ ความท่ีอวิชชาและตัณหาท่ีเกิดรวมกับชวนะ  เปนอนุสัย  
จะมีไดอยางไร ฯ แกวา ความท่ีอวิชชาและตัณหาท่ีเกิดรวมกับชวนะ เปนอนุสัยน้ี    
ไมมีโทษ (ไมผิด) เพราะอวิชชาและตัณหาแมเหลาน้ันก็เรียกวาอนุสัยได     
โดยมีสภาพเหมือนกับอนุสัย ฯ เม่ือจะถือเอาเน้ือความโดยประการนอกน้ี    
การสงเคราะหอวิชชาและตัณหาท่ีเกิดรวมกับอกุศลกรรม   หรือที่เกิดรวมกับ
ความปรารถนาภพ และท่ีเกิดรวมกับชวนะอันใกลตอจุติ  (เขาในคำวา   
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อวิชฺชานุสยปริกฺขิตฺเตน) ก็ไมพึงมี ฯ อวิชชาน่ันเอง  ชื่อวา  อนุสัย  เพราะนอน                                                             
เน่ือง คือ เพราะเปนไปโดยอรรถวา ยังละไมได ฯ อันสังขารน้ัน ซ่ึงถูกอวิชชา
หอมลอม คือ แวดลอมแลว ฯ ตัณหานุสัยนั่นแล  เปนมูล คือ เปนประธาน   
ไดแก เปนเหตุทำผลรวมกันแหงสังขารน้ี เพราะเหตุนั้น  สังขารน้ี  จึงช่ือวา    
มีตัณหานุสัยเปนมูล  ฯ 
 บทวา สงฺขาเรน  ความวา  (ปฏิสนธิจิต)  อันกุศลกรรมและอกุศลกรรม   
อันความประชุมแหงธรรมมีผัสสะเปนตน  ท่ีสหรคตดวยกรรม  หรืออันความ
ประชุมแหงธรรมมีผัสสะเปนตนน้ัน  ที่เกิดรวมกับชวนะอันใกลตอจุติจิต     
ใหเกิดอยู ฯ จริงอยู ตัณหายอมนอมวิญญาณไปในอารมณ อันมีโทษท่ีถูกอวิชชา
ปดบังไว สังขารตามท่ีกลาวแลว  ซ่ึงเรยีกกนัวา   ขิปนกสังขาร   ยอมซัดวิญญาณไป  
(ในอารมณมีกรรมเปนตน) ฯ เหมือนอยางท่ีพระอาจารยทั้งหลาย  กลาวไววา  

อวิชชา ตัณหา  และสังขาร  ที่เกิดรวมกับจิตของเหลาสัตว
ผูเกิดในอบาย ปดบังโทษแหงอารมณ นอมและซัดวิญญาณ
ไป (ในอารมณที่มีโทษ) อวิชชานุสัยและตัณหานุสัย  ที่ยัง
ละไมได ของเหลาสัตว ผูถึงสุคติที่เหลือ ปดบังโทษของ
อารมณ  และนอมจิตไป (ในอารมณที่มีโทษ)  แตในสุคติ
ปฏิสนธินี้   สังขารที่ซัดไป   เปนกุศลอยางเดียว  ฯ 

 
 ๒. สองบทวา  สมฺปยุตฺตธมฺเมหิ   ปริคฺคยฺหมานํ  ความวา  ใจอันธรรม
ทั้งหลายมีผัสสะเปนตน  ที่ประกอบกับตนแวดลอม  ประคับประคองอยู     
โดยเหตุมีสัมปยุตตปจจัยเปนตน ฯ คำวา  สหชาตา  ฯเปฯ  ภูตํ   ความวา     
ใจช่ือวาเปนประธาน  เพราะ ๆ ความเปนท่ีต้ังอยูแหงธรรมท้ังหลาย  ท่ีเกิดรวม 
กับตน  ฯ  สมจริงดังท่ีสมเด็จพระผูมีพระภาคเจา  ตรัสไววา ธรรมท้ังหลายมีใจ
เปนหัวหนา ฯ บทวา  ภวนฺตรปฏิสนฺธานวเสน  ความวา  ดวยอำนาจการ 
เชื่อมตอระหวางภพกอนกับภพหลัง  ดุจใหเน่ืองเปนอันเดียวกัน ฯ อธิบายวา  
ใจกลาวคือปฏสินธิ ทีเ่กดิข้ึนเทาน้ัน ยอมต้ังอยู หาไดไปจากโลกนีแ้ลวต้ังอยูไม ฯ    
จริงอยู ธรรมไร ๆ ที่นับเน่ืองในภพกอน ยอมไมลวงล้ำไปสูภพอื่น ฯ  
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ทั้งยอมไมเกิด เวนจากเหตุที่นับเน่ืองในภพกอน  เปรียบเหมือนเสียงสะทอน 
แสงสวาง  และดวงตรา เปนตน ฉะนั้น ดังนั้น พอกันทีกับความชักชาเกินไป ฯ 
ชวนจติเปนธรรมชาตอิอนกำลงัเปนไป  ชือ่วา  เปนไปออน (ในมรณาสนันวถิ)ี ฯ     
อธบิายวา เมือ่อารมณทีเ่ปนปจจบุนันัน่เอง  มาสูคลอง  (มาปรากฏ)  ในมโนทวาร  
ดวยอำนาจคตินิมิต  ในปญจทวาร   ดวยอำนาจกรรมนิมิต (ความตายยอมมี)  ฯ 
 หลายบทวา   ปฏสินฺธ ิ   ฯเปฯ   ลพภฺต ิ    ความวา    ความท่ีปฏิสนธจิติ  
( ๑ ขณะ) และภวงัคจติ ๔ ขณะ มอีารมณเปนปจจบุนั  ยอมไดในมโนทวารกอน 
แตความท่ีปฏิสนธิเทาน้ัน  มีอารมณเปนปจจุบัน   ยอมไดในปญจทวาร ฯ   
จริงอยางน้ัน  ในคำวา  ปฏิสนฺธิ  ฯเปฯ  ลพฺภติ  นี้   มีความสังเขปดังนี้วา  
เม่ือจุติจิตเกิดข้ึนในลำดับแหงวิถีจิต อันมีตทาลัมพนะเปนท่ีสุด  ซึ่งปรารภ 
คตินิมิตท่ีเปนปจจุบัน อันมาสูคลอง (อันมาปรากฏ) แกคนบางคน ใน 
มโนทวาร เกดิขึน้ ยอมไดความเปนไปในอารมณทีเ่ปนปจจบุนัแหงปฏสินธจิติ  
( ๑ ขณะ) แหงภวังคจิต  ๔  ขณะ อันเปนไปในอารมณที่มีอายุ  ๕  ขณะจิต  ใน
ลำดับแหงจุติจิตน้ัน  แตยอมไดความเปนไปในอารมณท่ีเปนปจจุบันแหงปฏิสนธิ  
ซึ่งเปนไปในอารมณอันมีอายุ  ๑  ขณะจิต  ในลำดับแหงวิถีจิตและจุติจิตท่ี
ปรารภสีเปนตน ในไทยธรรมท้ังหลาย  อันคนผูเปนญาติเปนตนเขาไปต้ังไว  
เปนไปตามสมควรในปญจทวาร   ฯ 

พระเทพมหาเจติยาจารย ปฺาสิริ  วัดพระปฐมเจดีย จ.นครปฐม  เฉลย 
สนามหลวงแผนกบาลี      ตรวจแก. 
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