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ประโยค ป.ธ. ๙ 
แปล  ไทยเปนมคธ 

สอบ  วันที่  ๔  กุมภาพันธ  ๒๕๕๗ 
 

 ๑. ขอวา อริยานํ อุปวาทกา ความวา เปนผูมุงความเส่ือมเสีย วาราย 
กลาวอธิบายวา ดาวา คือตำหนิ(โทษ)พระอริยะเจาท้ังหลาย คือพระพุทธเจา 
พระปจเจกพุทธเจา และพระสาวก โดยท่ีสุดแมคฤหัสถผู เปนโสดาบัน  
ดวยเรื่องถึงท่ีสุดก็ตาม ดวยการลมลางคุณก็ตาม ฯ ในท้ัง ๒ อยางน้ัน ผูกลาววา 
สมณธรรมของบุคคลเหลาน้ีไมมี บุคคลเหลาน้ี ไมเปนสมณะ พึงทราบวา  
ชื่อวา ยอมวารายดวยเร่ืองถึงท่ีสุด ฯ ผูกลาวคำเปนตนวา ฌานก็ดี วิโมกขก็ดี 
มรรคก็ดี ผลก็ดี ของบุคคลเหลาน้ีไมมี พึงทราบวา ชื่อวายอมวาราย โดยมุงถึง
การลมลางคุณ ฯ ก็ บุคคลน้ัน จะพึงวารายท้ังท่ีรูตัวอยูก็ตาม ไมรู(วาทานเปน
พระอริยะ) วารายไปก็ตาม ก็คงเปนการวารายพระอริยะเจาแมทั้งสองสถาน
ทีเดียว ฯ กรรมคือการวารายพระอริยะเจาน้ี เปนกรรมหนัก พอ ๆ กับ
อนันตริยกรรม ทั้งหามสวรรค ทั้งหามมรรค แต ยังเปนกรรมท่ีพอแกไขได ฯ 
เพื่อความกระจางเร่ืองการวารายพระอริยะเจาน้ัน พึงทราบเร่ือง(ตอไป) นี้ ฯ 
 เลากันวา พระผูใหญ ๑ รูป และพระหนุม ๑ รูป เท่ียวบิณฑบาต 
ในหมูบานแหงหน่ึง(ดวยกัน) ฯ ทั้ง ๒ รูปน้ัน ตางไดขาวยาคูรอนประมาณ
หน่ึงกระบวย ในเรือนหลังแรกดวยกัน ฯ พอลมในทองพระผูใหญ(เกิด)เสียด
ข้ึนมา ฯ ทานจึงคิดวา ขาวยาคูนี้พอชวยเราผอนคลายได เราจะด่ืมมันเสีย 
แตเวลาท่ีมันยังไมเย็น ฯ ทานจึงน่ังลงท่ีไมทอนซ่ึงคนท้ังหลายขนมาเพ่ือตองการ
ปรุงธรณีประตู แลวด่ืม(ขาวยาคู) ฯ ฝายอีกรูปหน่ึง(นึก)รังเกียจทานจึงวา 
เอาวา คนแก หิวจัดเต็มที จึงไดทำขายหนามาถึงเราดวย ฯ พระผูใหญ  
เที่ยวบิณฑบาตไปในหมูบานแลว(กลับ) ถึงวัดจึงเอยกะภิกษุหนุมวา คุณ  
ในพระศาสนาน้ี คุณมีที่พึ่งไหม ฯ พระหนุม. มี ขอรับ กระผมเปน 
พระโสดาบัน ฯ พระผูใหญ. คุณ ถาอยางน้ัน คุณอยาไดทำความพยายาม 
เพื่อมรรคเบ้ืองสูง (ตอไปอีกเลย) ฯ พระหนุม. เพราะเหตุไร ขอรับ ฯ  
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พระผูใหญ.  เพราะพระขีณาสพ ถูกเธอวารายเขาแลว ฯ พระหนุมรูปน้ัน 
จึงขอขมาทาน ฯ ดวยการขอขมานั้น กรรมของพระหนุมน้ัน ไดกลับคืน 
เปนปกติดังเดิมแลว ฯ 
 
 ๒. ถาแมนวาทาน ปลีกตัวออกไปในทิศ(ทางอ่ืน)เสียแลว ควรไปเอง 
หรือสงสัทธิวิหาริกเปนตนไป ขอขมา แตถา ไปเองก็ไมอาจ(จะไป) สง(ใคร)
ไปก็ไมอาจ(จะสง) ควรไปหาภิกษุทั้งหลายผูอยูในวัดน้ัน ถาทานเหลาน้ัน  
ออนพรรษากวา ก็นั่งกระโหยง ถาแกพรรษากวา ก็พึงปฏิบัติโดยนัยดัง 
ที่ไดกลาวไวแลวในทานผูแกพรรษากวาน่ันแลแลวกลาวขอขมาวา ทานครับ 
กระผมไดกลาวคำน้ีและคำน้ี(ลวงเกิน)กะทานรูปโนน ขอทานน้ันจงยกโทษ
ใหผมดวยเถิด ฯ แมเม่ือไมไดยกโทษใหตอหนา ก็ควรทำวัตรน้ันน่ันแล ฯ  
ถา พระอริยะเจาน้ัน เปนผูชอบเดินทางผูเดียว สถานท่ีอยูขอทาน ก็ไมมีใครรู 
สถานท่ีไปของทาน ก็ไมปรากฏ ก็พึงไปหาภิกษุผูฉลาดรูปหนึ่งแลวเรียนวา 
ทานครับ ผมไดพูดคำน้ีและคำนี้(ลวงเกิน)กะทานรูปโนนไว (ยาม)เม่ือผม 
รำลึกนึกถึงทานรูปน้ัน(ครั้งคราวใด)จะมีแตความเดือดรอนใจ ผมจะทำอยางไร
(ดี) ฯ ภิกษุรูปน้ัน ก็จักกลาว(ปลอบ)วา อยาคิด(มาก)ไปเลย ทาน พระเถระ  
ยกโทษใหทาน(แนนอน) ทานจงสงบใจไวบางเถิด ฯ ฝายเธอ ก็พึงบายหนาไป
ทางทิศท่ีพระอริยะเจาไป ประคองอัญชลีแลวกลาวข้ึนวา ขอไดโปรดยกโทษ
ใหดวย ฯ ถาทาน เปนผูปรินิพพานเสียแลว เธอพึงไปถึงแทนท่ีนับวาเปนเตียง
ที่ปรินิพพาน แมปาชาผีดิบก็ไปจนถึง ขอขมา(ทาน)เสียเถิด ฯ เม่ือเธอ 
ไดทำถึงขนาดน้ีแลว การหามสวรรค คงไมมี การหามมรรค ก็คงไมมี(เชนกัน) 
คงจะกลับเปนปกติเชนดังเดิมแล ฯ 
 
 

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

     ๑.  อริยานํ  อุปวาทกาติ  พุทฺธปจฺเจกพุทฺธสาวกานํ  อริยานํ  อนฺตมโส 
คิหิโสตาปนฺนานมฺป  อนตฺถกามา  หุตฺวา  อนฺติมวตฺถุนา  วา  คุณปริทฺธํสเนน  
วา   อุปวาทกา   อกฺโกสกา  ครหกาติ  วุตฺตํ  โหติ ฯ   ตตฺถ  นตฺถิ  อิเมสํ   
สมณธมฺโม  อสฺสมณา  เอเตติ  วทนฺโต   อนฺติมวตฺถุนา  อุปวทติ  ฯ  นตฺถิ  อิเมสํ   
ฌานํ  วา  วิโมกฺโข  วา   มคฺโค  วา  ผลํ  วาติอาทีนิ  วทนฺโต  คุณปริทฺธํสนวเสน  
อุปวทตีติ   เวทิตพฺโพ  ฯ  โส  จ  ชานํ  วา  อุปวเทยฺย  อชานํ  วา  อุภยถาป  
อรยิปุวาโทว  โหต ิ ฯ  ภารยิ ํ กมมฺ ํ อนนตฺรยิสทสิ ํ สคคฺาวรณจฺ  มคคฺาวรณจฺ  
สเตกิจฺฉํ  ปน  โหติ  ฯ  ตสฺสาวิภาวนตฺถํ  อิทํ  วตฺถุ  เวทิตพฺพํ  ฯ   

อฺตรสฺมึ  กิร  คาเม  เอโก  เถโร  จ   ทหรภิกฺขุ  จ  ปณฺฑาย  จรนฺติ  ฯ  
เต  ปมฆเรเยว  อุฬุงฺกมตฺตํ  อุณฺหํ  ยาคํุ  ลภึสุ ฯ  เถรสฺส  จ  กุจฺฉิวาโต   
รุชฺชติ  ฯ  โส  จินฺเตสิ   อยํ  ยาคุ  มยฺหํ  สปฺปายา  ยาว  น  สีตลา  โหติ  ตาว  นํ  
ปวามีติ  ฯ  โส  มนุสฺเสหิ  อุมฺมารตฺถาย  อาหเฏ  ทารุขณฺเฑ  นิสีทิตฺวา  ปวิ  ฯ  
อิตโร  ตํ  ชิคุจฺฉนฺโต  อติขุทฺทาภิภูโต  มหลฺลโก  อมฺหากํ  ลชฺชิตพฺพตํ  อกาสีติ  
อาห  ฯ  เถโร  คาเม  จริตฺวา   วิหารํ  คนฺตฺวา  ทหรภิกฺขุํ  อาห  อตฺถิ  เต  อาวุโส  
อิมสฺมึ   สาสเน  ปติฏาติ  ฯ  อาม  ภนฺเต  โสตาปนฺโน  อหนฺติ  ฯ   เตนหาวุโส  
อุปริมคฺคตฺถาย  มา  วายามํ  อกาสีติ  ฯ   กสฺมา   ภนฺเตติ ฯ  ขีณาสโว   ตยา     
อุปวทิโตติ  ฯ   โส   ตํ   ขมาเปสิ  ฯ    เตนสฺส   ตํ   กมฺมํ   ปากติกํ   อโหสิ  ฯ 

๒.  สเจป   ทิสาปกฺกนฺโต   โหติ   สยํ   วา   คนฺตฺวา   สทฺธิวิหาริกาทิเก   
วา   เปเสตฺวา   ขมาเปตพฺโพ   สเจ   จ   นาป   คนฺตุํ   น   เปเสตุํ   สกฺกา   โหติ   
เย   ตสฺม ึ  วหิาเร   ภกิขฺ ู  วสนฺต ิ  เตสํ   สนฺตกิ ํ  คนฺตวฺา   สเจ   นวกตรา   โหนตฺิ   
อุกฺกุฏิกํ    นิสีทิตฺวา   สเจ   วุฑฺฒตรา   วุฑฺเฒ   วุตฺตนเยเนว   ปฏิปชฺชิตฺวา   อหํ   
ภนฺเต   อสุกํ   นาม   อายสฺมนฺตํ   อิทฺจิทฺจ   อวจํ   ขมตุ   เม   โส   อายสฺมาติ   
วตวฺา  ขมาเปตพฺพ ํ ฯ  สมมฺขุา   อขมนเฺตป   เอตเทว  กาตพพฺ ํ ฯ  สเจ   เอกจารกิภกิขฺุ   
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โหติ   เนวสฺส   วสนฏานํ   น   คตฏานํ   ปฺายติ   เอกสฺส   ปณฺฑิตสฺส   
ภิกฺขุโน   สนฺติกํ   คนฺตฺวา  อหํ   ภนฺเต   อสุกํ   นามายสฺมนฺตํ   อิทฺจิทฺจ   
อวจํ   ตมฺเม   อนุสฺสรโต   อนุสฺสรโต   วิปฺปฏิสาโร   โหติ   กึ   กโรมีติ   วตฺตพฺพํ  ฯ   
โส   วกฺขติ  ตุมฺเห   มา   จินฺตยิตฺถ  เถโร  ตุมฺหากํ   ขมติ   จิตฺตํ   วูปสเมถาติ  ฯ 
เตนาป   อริยสฺส   คตทิสาภิมุเขน   อฺชลึ   ปคฺคเหตฺวา   ขมตูติ  วตฺตพฺพํ  ฯ   
สเจ   โส   ปรินิพฺพุโต   โหติ   ปรินิพฺพุตมฺจฏานํ   คนฺตฺวา   ยาว   สิวฏิกํ   
คนฺตฺวาป   ขมาเปตพฺพ ํ ฯ   เอวํ   กเต   เนว   สคฺคาวรณํ   น   มคฺคาวรณํ   โหติ   
ปากติกเมว   โหตีติ  ฯ 
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