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ประโยค ป.ธ. ๙ 
แตง  ไทยเปนมคธ 

สอบ  วันที่  ๓  กุมภาพันธ  ๒๕๕๗ 
 

 อธิษฐานบารมี  คำวา  อธิษฐานะท่ีเรามาพูดในภาษาไทยวา อธิษฐาน 
ไดแกความต้ังใจมุงม่ันซ่ึงทุก ๆ คนจะตองมีกิจท่ีพึงทำทุกอยาง  คนทุกคนทำ
อยางไร  มีความตองการในผลท่ีจะพึงไดจากการกระทำ  ความสำเร็จคือการได
บรรลุถึงผลนั้นตองอาศัยธรรมขอหนึ่ง คือ อธิษฐาน ไดแก ความต้ังใจมุงม่ันดัง
กลาวแลว และจำตองมีอธิษฐานท้ังในผลท้ังในเหตุ เชน ในการศึกษาเลาเรียน 
ตองมีอธิษฐานในผลคือความสำเร็จการศึกษา ในเหตุคือการศึกษาไปโดยลำดับ 
ในการงานตองมีอธิษฐานในผลคือความไดทรัพย ยศ เปนตน ในเหตุคือการ
ทำงานใหดี ในดานความดีตองมีอธิษฐานในผลคือความมีเกียรติดวยความดีใน
เหตุคือความเวนความช่ัวทำความดี คนโดยมากมักอธิษฐานในผลท่ีตนชอบอยู
ดวยกันท้ังน้ัน เชน ต้ังใจมุงม่ันจะเปนนักปราชญ จะเปนเศรษฐี จะไดนั่นไดนี่ 
เปนน่ันเปนน่ีตาง ๆ แตขาดอธิษฐานในเหตุ คือความต้ังใจมุงม่ันในอันท่ีจะ
ประกอบเหตุใหสมแกผลที่ประสงค เชน เกียจครานท่ีจะเลาเรียนเขียนอาน  
จะใหเปนนักปราชญขึ้นมาเอง เกียจครานท่ีจะประกอบอาชีพในทางท่ีชอบ 
เก็บหอมรอมริบสะสมข้ึนโดยลำดับ เหมือนอยางกอไฟกองนอยใหคอยโตข้ึน 
จะใหเปนกองโตข้ึนมาทันที ไมชอบที่จะเวนความช่ัวทำความดี หรือกลาวอีก
อยางหน่ึงวา ชอบทำช่ัวไมชอบทำดี แตก็อยากเปนคนมีเกียรติ มีความดี  
ใครวาไมดีเปนไมได ฉะน้ัน อธิษฐานในเหตุจึงเปนขอสำคัญคือต้ังใจมุงม่ันใน
การทำเหตุใหไดผลที่ประสงคใหดำเนินไปโดยสม่ำเสมอ มีความเพียรคือ
พยายามทำไป มีขันติคือความอดทน มีสัจจะคือความจริง และรักษาอธิษฐาน
คือความมุงม่ัน ต้ังใจไวเสมอ ฯ 
 ตามท่ีกลาวมาน้ีจะเห็นไดวา วิริยะ เพียร ขันติ อดทน สัจจะ จริง และ
อธิษฐาน ทั้ง  ๔  ประการน้ี เปนธรรมท่ีมีประกอบกันอยู เม่ือยกขึ้นขอหนึ่ง  
ก็ยอมมีอีก ๓  ขอ  ประกอบดวยเสมอ  ไมเชนน้ัน  จะไมไดเลยสักขอเดียว เชน 
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อธิษฐานความต้ังใจมุงม่ันในท่ีนี้ ถาไมมีอีก ๓ ขอ  เปนอธิษฐาน  ก็สำเร็จ
อธิษฐานข้ึนมาไมได  ทานไดเลาชาดกแสดงพระโพธิสัตว  ทรงบำเพ็ญบารมี
ขอน้ีมาในชาติตาง ๆ เปนอันมาก  ในทศชาติไดยกเนมิราชชาดกเปนตัวอยาง
แหงอธิษฐานบารมี ในชาดกนี้  แสดงวา  พระเจาเนมิราชไดทรงมีอธิษฐานคือ
ความต้ังพระทัยมุงม่ันในเหตุที่พึงทำและในผลที่พึงไดดวยปญญา ดังท่ีได 
ทรงต้ังปญหาข้ึน และทรงแสวงหาผูที่สามารถจะแกปญหาของพระองคไดดวย
ความต้ังพระหฤทัยมุงม่ัน จึงไดทรงพบผูมาถวายวิสัชนาไดแจมแจงอยาง 
เปดนรกสวรรคใหเห็น ทำใหพระเจาเนมิราชทรงไดรับความเขาพระราชหฤทัย
แจมแจงวา  เพียงแตทานอยางเดียวที่ทรงบำเพ็ญอยู  หาเปนการเพียงพอไม  
ควรจักตองประพฤติพรหมจรรยดวย ฯ  ในชาดกน้ีแสดงวา  ผูท่ีตองการแสวงหา
ความจริง ตองการจะรูเห็นอะไร  เม่ือมีความต้ังใจมุงม่ันแลว  จะรูจะเห็นได
เพราะการแสวงหาผูรู  จะไดพบผูรูที่จะแสดงใหรูใหเห็นไดทั้งในเร่ืองของ
มนุษยทั้งในนรกสวรรค ตลอดถึงนิพพาน ฯ  
 
 

 
ใหเวลา  ๔  ชั่วโมง  กับ  ๑๕  นาที. 
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ประโยค ป.ธ. ๙ 
ตัวอยาง  แตงไทยเปนมคธ 

พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 

 อธิฏานปารมีติ  ปเนตฺถ ฯ  ยํ  ทยฺยภาสาย   อธิษฐาน  อิติ  วลฺชิตํ   
อธิฏานวจนํ,  ตํ  อตฺถโต  จิตฺตสฺส  ปติฏานํ  สนฺธาย  วุตฺตํ ฯ  ตํ  อธิฏานํ  
สพฺเพสํ  สพฺพกิจฺจปฺปโยเค  อิจฺฉิตพฺพํ  โหติ ฯ กถํ ฯ  สพฺเพ  หิ  ชนา  
อธฺยาปนกมฺมนฺตปโยคกุสลกรณาทีสุ  ยงฺกิฺจิ  กิจฺจํ  กโรนฺตา  ตโต  ปฏิลภิตพฺพผลํ  
อาสึสนฺติ ฯ  ตสฺส  อาสึสิตผลสฺส  ปาปุณนสงฺขาตา  สมิทฺธิ  ตํ  ยถาวุตฺตํ   
อธิฏานํ  ปฏิจฺจ   ลพฺภติ  ฯ  ตฺจ  โข  อธิฏานํ  ผเล  เจว  เหตุมฺหิ  จ   อิจฺฉิตพฺพํ  
โหติ ฯ  นิทสฺสนํ  เจตฺถ  ทฏพฺพํ ฯ อธฺยาปเน  ตาว  สิกฺขาปารคมนสงฺขาเต  
ผเล  อวิจฺเฉทโต  อธฺยาปนสงฺขาเต  เหตุมฺหิ  จ  อธิฏานํ  อิจฺฉิตพฺพํ  โหติ,   
กมฺมนฺตปโยเคป  ธนยสาทิลาภสงฺขาเต  ผเล  กมฺมนฺตสาธุกกรณสงฺขาเต   
เหตุมฺหิ  จ  อธิฏานํ  อิจฺฉิตพฺพํ   โหติ,  กุสลกรเณป  จ  กลฺยาณสฺชาตกิตฺติ-
สมฺปทาสงฺขาเต  ผเล  ปาปวิรติกลฺยาณกรณสงฺขาเต  เหตุมฺหิ  จ  อธิฏานํ  
อจิฉฺติพพฺ ํ โหต ิฯ  สมฺพหลุา   เหตฺถ   ชนา   อตฺตโน  รจุจฺนกผเลเยว  อธิฏหนฺติ,  
ปณฺฑิตภาวํ  ปตฺเถนฺติป  เสฏิภาวํ  ปตฺเถนฺติป  เอวรูป  วา  เอวรูป  วา   
ลาภํ  ปตฺเถนฺติป  เอวรูป  วา  เอวรูป  วา  ภาวํ  ปตฺเถนฺติป;  เตสมฺปน   
อาสึสิตผลสมฺปาทกเหตุปฺปโยเค  อธิฏานํ  นตฺถิ ฯ  นิทสฺสนํ  เจตฺถ  ทฏพฺพํ ฯ  
เตสุ  โกจิ  อตฺตนา  อธฺยาปเน  กุสีโต  โหติ,   ปณฺฑิตภาวํ   ปน  สยํ   อุปฺปาเทตุ-
กาโม  โหติป; โกจิ  สมฺมากมฺมนฺตํ  ปยฺุชิตฺวา  อณุํ  อคฺคึ  สนฺธมํ   
สมุฏาเปตฺวา  มหคฺคิกฺขนฺธกรณสทิสภูเต  อนุกฺกเมน  ธนสฺจินเน  กุสีโต   
โหติ, สหสา  ปน   มหาธนราสึ  อุปฺปาเทตุกาโม  โหติป:   โกจิ  ปาปา  วิรมิตฺุเจว  
กลฺยาณํ  กาตฺุจ  น  ปตฺเถติ, อถวา  ปาปกรณํ  โรเจติ   น  กลฺยาณกรณํ  โรเจติ,   
กิตฺติมา  ปน  ภวิตุมฺป  สชฺชโน  ภวิตุมฺป  ปตฺเถติ,  โย  “อยํ  ทุชฺชโนติ  ตํ   
สนฺธาย  วทติ,  ตสฺมึ  นาภิรมติป ฯ  ตสฺมา  หิ  เหตุมฺหิ  อธิฏานํ  อิจฺฉิตพฺพํ   
โหติ  ฯ  อตฺถกาโม  ยถิจฺฉิตผลํ  สมํ  ปวตฺตาเปตุํ   เหตุกรเณ  อธิฏเหยฺย  สมํ   
จ   วิริยขนฺติสจฺจาธิฏานสํยุตฺโต   ภเวยฺย ฯ   

06_�����-������-����57.indd   22806_�����-������-����57.indd   228 11/3/2557   18:46:1111/3/2557   18:46:11



 229

 
 ยถาวุตฺตา  หิ  วิริยํ  ขนฺติ  สจฺจํ  อธิฏานฺจาติ  จตฺตาโร  ธมฺมา  
สมฺปยตฺุตภูตา  โหนฺติ  ฯ  เตสุ  เอโก  อทุทิฺฏโ  เสสาป  ตโย  ธมฺมา  สมฺปโยคปตฺตา ว   
โหนฺติ ฯ  สเจ  หิ  เตสํ  สมฺปโยโค  น  สิยา  เตสุ  เอโกป   น  ลพฺภติ  ฯ  นิทสฺสนํ  
เจตฺถ  ทฏพฺพํ ฯ  เอตฺถ  หิ  จิตฺตปติฏานสงฺขาตํ  อธิฏานํ   สเจ  เตสํ  ติณฺณํ  
ธมฺมานํ  อธิฏานภาโว  นตฺถิ  อธิฏานภาวํ   สาเธตํุ  น  ปฏิพลํ  โหติ ฯ  อิมาย  
หิ  อธิฏานปารมิยา  โพธิสตฺตสฺส  อเนกชาติกาเลสุ  ปูริตภาวทีปกานิ  พหุกานิ  
ชาตกานิ  กถิตานิ ฯ  ทสชาติปกรเณ  ปน  เนมิราชชาตกํ  อธิฏานปารมิยา   
นิทสฺสนํ  กตฺวา  อุทฺทิฏํ ฯ  ตสฺมึ  ชาตเก  เอวมตฺโถ  นิทสฺสิโต  ฯ   เนมิราชา   
กิร   ปฺาย   กาตพฺพเหตุมฺหิ   เจว   ลภิตพฺพผลมฺหิ  จ   อธิฏานฏโ   หุตฺวา  
ปฺหากมฺมํ   อกาสิ,  จิตฺตาธิฏาเนน  จ  อตฺตโน  ปฺหากมฺมํ  วิสชฺเชตุํ   
สมตฺถภูตํ  ปุคฺคลํ  คเวสิ ฯ ปริโยสาเน  ปฺหากมฺมํ  อาวิกตฺวา  วิสชฺเชตุํ    
สมตฺถํ  นิรยสคฺคนิทฺเทสกสทิสํ  ปณฺฑิตํ  อธิคจฺฉิ ฯ  เนมิราชา  วิสชฺชนํ    
สุตฺวา  “ทินฺนมฺเม  ทานมตฺตเมว  นปฺปปโหติ,  พฺรหฺมจริยํ   จริตพฺพํ  โหตีติ   
เอวํ   ปจฺจกฺขโต  สมนุปสฺสิ ฯ  อิมสฺมึ  ชาตเก  อยมตฺโถ  ทสฺสิโต  โหติ  “โย   หิ  
สจฺจํ  คเวสิตุกาโม  หุตฺวา  กิฺจิ  าตุํ  เจว  ทฏํุ จ  อิจฺฉติ,  โส  จิตฺเต   
อธิฏานยุตฺเต  ปณฺฑิตคเวสนํ  นิสฺสาย  ตํ  าตุํ  เจว  ทฏํุ  จ  สกฺโกติ,  
โลกิกกถมฺป  นิรยกถมฺป  สคฺคกถมฺป  ยาว  นิพพฺานกถาย  าเปตํุ  เจว  ทสฺสิตํุ  
จ   สมตฺถํ  ปณฺฑิตํ  อธิคจฺฉตีติ ฯ 
 
 
 
 
 
 
พระธรรมกิตติวงศ  สุรเตโช    วัดราชโอรสาราม       แตง 
สนามหลวงแผนกบาลี              ตรวจแก. 
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