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                                              หลักการตรวจบาลี  
        ๑.  ตรวจบริบท คือ  สวนขางเคียงคําตอบท่ีผูสอบทําไวในกระดาษคําตอบ  เชน ความ 
สะอาด  การเวนวรรคตอน การทําเครื่องหมาย  ความต้ังใจในการตอบดูจากการเขียนและ 
อ่ืน ๆ  ที่ไมเกี่ยวกับคําตอบของผูตอบ  คือ ถาคําตอบสวนใหญไมถูกอยูในเกณฑเกือบจะตก 
แตถาพิจารณาบริบทดูแลวเห็นวาไมเรียบรอย ยังไมสมควรใหผานจะตรวจใหละเอียดอีก
ครั้ง 
เพ่ือเก็บคะแนนใหเปนตกก็ไมนาเกลียดอะไร  ฯ ล ฯ 
        ๒.  ตรวจภูมิ  คือ  ความรูที่ผูสอบในแตละระดับชั้นจะตองรู  ภูมิจะสูงหรือตํ่าอยูที่ 
ระดับชั้น  เชน ภูมิ  ป. ธ.  ๖  ยอมตํ่ากวาภูมิ  ป.ธ. ๗  เปนตน  ภูมินี้สําคัญมาก  สมควรท่ี
ผูตรวจ 
จะตองพิถีพิถันละเอียดละออใหมาก  เปนการกลั้นกรองผูที่เหมาะสมจะเปนครูอาจารยและ 
เปนผูสืบตอพระพุทธศาสนาตอไปในอนาคตสวนหนึ่งดวย ฯลฯ 
        ตรวจภูมินั้น  คือ  ตรวจหลักตาง ๆ เชน  หลักการแปลไทยเปนมคธ  หรือ  หลักการ 
เรียงหลักไวยากรณ  หลกัการเขียนหนังสือ  หลักการสะกดการันต  หลักภาษา  เปนตน 
         ๓.  ตรวจเนื้อหา  คือ  คําตอบที่เปนตัวหนังสือ  ซึ่งถือวาเปนสวนสําคัญในการตรวจ 
การสอบไดหรือสอบตกอยูที่เนื้อหาคําตอบนี้  ถาผูสอบทําไดเหมือนแบบหรือตรวจโดย
ละเอียด 
แลวไมพบขอผิดพลาดมากเกินไป  อยูในเกณฑทีจะใหผานได  ก็ตองใหผานแมวาบางราย
จะ 
มีบริบทไมดี  แตเนื้อหาใชได  ก็ตองยกผลประโยชนใหผูสอบน้ันไป 
        การตรวจเนื้อหาผูตรวจจะตองเครงครัดในหลักเกณฑวางใจเปนอุเบกขา  มีความ 
ยุติธรรม  เห็นแกพระศาสนามากกวาเห็นแกบุคคล  ไมมักงาย  ไมสุกเอาเผากิน ไมฆาผูสอบ 
เพราะความรีบรอนหรือสะเพรา  ไมชวยผูสอบดวยอางวามีเมตตาธรรมสูง  เพราะการกระ 
ทําเชนนั้นมิใชเมตตาท่ีแทจริง  เปนการขาดความรับผิดชอบ  เปนการทําลายวงการบาลีและ 
พระศาสนาโดยรูเทาไมถึงการณ  คือจะทําใหไดพระเปรียญที่มภูีมิปญญาไมสมกับระดับชั้น 



มาเปนครูอาจารย  หรือบริหารกิจการพระศาสนาตอไป  เปนเรื่องที่พึงตระหนัก  ขอใหเปน 
ไปตามหลักกรรม  คือทําไดก็สอบได  ทําไมไดหรือทําไมดีก็สอบตก  พึงตระหนักคุณภาพ
มาก 
กวาปริมาณ 
        "ปริมาณแมมีมาก  แตไมสามารถ  ก็ยังประโยชนใหสําเร็จไมได  สวนปริมาณท่ีมีนอย 
แตมีความสามารถก็อาจยังประโยชนใหสําเร็จได  เหมือนหมูคนโงไมอาจทําการใหญให
สําเร็จ 
ได สวนบัณฑิตแมเพียงคนเดียว  ก็อาจทําการใหญใหสําเร็จได"  
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        ในกรณีที่แตงผิดจนไมอาจจับใจความไดทั้งประโยค  แมจะมีเพียงประโยคเดียว  
แตมีขอความยาวหลายบรรทัด  มีเกณฑการเก็บคะแนนพิเศษ  คือ... 
        ถาประโยคยาวเกิน           ๓  บรรทัด         ใหนับเปนผิดเกิน          ๑๘ 
        ถาประโยคยาวไมเกิน           ๓  บรรทัด         ใหนับเปนผิด          ๑๘ 
        ถาประโยคยาวไมเกิน           ๒  บรรทัด         ใหนับเปนผิด          ๑๒ 
        ถาประโยคยาวไมเกิน           ๑  บรรทัด         ใหนับเปนผิด          ๖ 
 
        ๖.  เกณฑการปรับคะแนน 
         
        ในการสอบบาลีนั้น  ทานกําหนดใหสอบไดหรือสอบไมได  ดวยการนับคะแนนที่ปรับ 
เปน  "ให"   หรือเรียกกันโดยติดปากวา  "ห"  โดยมีเกณฑการปรับดังน้ี 
         
                ผิด                ๑        ถึง        ๖        ให          ๓        ให 
                ผิด                ๗        ถึง        ๑๒        ให          ๒        ให 
                ผดิ                ๑๓        ถึง        ๑๘        ให          ๑        ให 
                ผิด                ๑๘        ถึง        ๐        ทัง้หมด 
 
                                     วิธีตรวจประโยคบาลีสนามหลวง 
        วิชาแปลมคธเปนไทย - สัมพันธ - ไวยากรณ 
        ๑.  แปลผิดศัพท  หรือเรียกชื่อสัมพันธผิดในวิภัตติเดียวกัน  เชนสัตตมีวิภัตติมีชื่อเรียก 
อาธาร  หลายอยาง  ศัพทที่สัมพันธที่ถูกเปน  อุปสิเลสิกาธาร  แตเรียกผิดเปน  วิสยธาร  ดัง 
นี้  ชื่อวา  ผิดศัพท 
        ๒.  แปลเสียสัมพันธ   หรือเรียกชื่อสัมพันธผิดตางวิภัตติ  เชน เรียก  อาธาร  เปน 
สัมพันธะ  หรือสัมพันธเขาผิดในประโยคเดียวกัน  ชื่อวา  ผิดสมัพันธ  
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        ๓.  แปลสับประโยค  หรือสัมพันธสับประโยค  เชน  เอาประโยคเลขนอกกับเลข  ใน 
ปนกันก็ดี  ใชประธานกับกิริยาผิดบุรุษกันก็ดี  แปลหรือสัมพันธผิดจนไมเปนรูปก็ดี  เหลาน้ี
ชื่อ 
วา  ผิดประโยค 
การเก็บคะแนน 
                ผิด                ๑        ศัพท                เก็บ         ๑        คะแนน 
                ผิดสัมพันธ        ๑        แหง                เกบ็         ๒        คะแนน 
                ผิดประโยค        ๑        ศัพท                เก็บ         ๖        คะแนน 
                                                การปรบั 
                            นับคะแนนท่ีเก็บแลวน้ัน ๆ  รวมกันเขา 
                ผิด                  ๑        ถึง        ๖        ให        ๓        ให 
                ผิด                  ๗        ถึง        ๑๒        ให        ๒        ให 
                ผิด                  ๑๓        ถึง        ๑๘        ให        ๑        ให 
                ผิดเกิน        ๑        ถึง        ๐        ทั้งหมด 
        แตขอวา  "แปลหรือสัมพันธผิดจนไมเปนรูป"  นั้น 
                ถาประโยคยาวกวา  ๓  บรรทัด  นับเปนผิดเกิน  ๑๘ 
                ถาประโยคยาวไมเกิน  ๓  บรรทัด  นับเปนผิดเกิน  ๑๘ 
                ถาประโยคยาวไมเกิน  ๒  บรรทัด  นับเปนผิดเกิน  ๑๒ 
                ถาประโยคยาวไมเกิน  ๑  บรรทัด  นับเปนผิดเกิน  ๖ 
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                              วิธีตรวจวิชาบุรพภาค  ประโยค  ป.ธ. ๓  
        การปรบัและการเก็บคะแนนวางรูปจดหมายราชการผิดหมดเปนตก  และนอกจากนี้ 
        ผิดยอหนา          ๑        แหง        เก็บ        ๒  คะแนน 
        ผิดวรรคตอนถึงเสียรูปหรือเสียความ ๑  แหง 
                                        เก็บ          ๑  คะแนน 
        ผิดอักษร        ๑        ตัว        เก็บ            ๑          คะแนน 
        เมื่อรวมคะแนนเขาไดเกิน  ๑๒        เปนตก 
 
                                          วิธีตรวจวิชาไวยากรณ 
                                           ใหคะแนนขอละ ๑๐ 
        วิชาดไวยากรณใหนับคะแนนที่ถูกเก็บทั้ง ๗  ขอ  แลวรวมคะแนนไวที่มุมบนดานขวา 
ของกระดาษใบตอบ 
                                     วิธีรวมคะแนนวิชาไวยากรณ 
        ผิด                 ๑        ถึง        ๑๕        ให        ๓        ให 
        ผิด                 ๑๖        ถึง        ๒๐        ให        ๒        ให 
        ผิด                 ๒๑        ถึง        ๑๕        ให        ๑        ให 
        ผิดเกิน        ๒๕         ลง        ๐        คือตก 
 
                                           ตัวอยาง 
        ให....(เซ็นชื่อ) กรรมการรูปที่ ๑                         
        ให....(เซ็นชื่อ) กรรมการรูปที่ ๒                        ๑๙ 
        ๐....(เซน็ชื่อ) กรรมการรูปที่ ๑ 
 
                      *คะแนนท่ีมุมขวาเปนคะแนนที่ผิด  (ที่ถูกเก็บ)* 
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                     กําหนดชั้นและวิชาที่สอบได  
                                    ป.ธ. ๓ 
                                    ๓  วิชา 
 
        ก.        ๓,๓,๓                ไดชั้นเอก 
        ข.        ๓,๓,๒                ไดชั้นโท 
        ค.        ๓,๒,๒                ไดชั้นตรี 
        ฆ.        ๒,๒,๒                ไดนอกชั้น 
        ง.        ๓,๓,๑                ไดนอกชัน้ 
        จ.        ๓,๒,๑                ไดนอกชั้น 
        ฉ.          ๒,๓,๑                ไดนอกชั้น 
        (เฉพาะวิชาแปลมคธเปนไทย  ตองได ๒  หรอื ๓  ให) 
 
                 ประโยค  ๑-๒  และ  ป.ธ. ๔,๕,๖,๗ 
                                      ๒  วิชา 
        ก.        ๓,๓                        ไดชัน้เอก 
        ข.        ๓,๒                        ไดชัน้โท 
        ค.        ๒,๒                        ไดชัน้ตรี 
 
                                  ป.ธ.   ๘,๙ 
                                  ๓  วิชา 
        ก.        ๓,๓,๓                ไดชั้นเอก 
        ข.        ๓,๓,๒                ไดชั้นโท 
        ค.        ๓,๒,๒                ไดชั้นตรี 
        ฆ.        ๒,๒,๒                ไดชั้นตรี 



        นอกน้ีตก  
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                                       วิธีตรวจวิชาสัมพันธ   
๑.  ดับดับการสัมพันธ 
        -  อาลปนะ 
        -  นิบาตตนขอความ - กาลสัตตมี 
        -  ตัวประธาน 
        -  กิริยาคุมพากย 
        -  บทที่เหลือ 
หมายเหตุ 
        ๑.  ตนเรื่อง  ตองเดิม  มยา... วุจฺจเต 
        ๒.  จบเรื่อง  ตองเติม  นฏิ ิโต-นิฏ ิตา-นิฏ ิต  สุดแตตัวประธาน 
        ๓.  คาถา  หรือ  อรรถกถา  ตองเติม  (ประธาน)  อิม  คาถามาห  หรือ  อิมา  คาถา  อภา
สิ, 
             อตฺโถ  ปณฺฑิเตน ...  เวทิตพฺโพ  วินิจฺฉโย,  วิคฺคโห  ปณฺฑิเตน... เวทิตพฺโพ 
        ๔.  การสัมพันธใหใชหลัก ๓  ต  ดังน้ี 
        -  ตาม  สัมพันธตามศัพทที่มีอยูในประโยคน้ัน ๆ 
        -  เติม  สัมพันธศัพทที่เติมเขามาใหประโยคน้ัน ๆ  ใหสมบูรณ 
        -  ตัด  ศพัทสนธิตัดกอนจึงสัมพันธ 
๒.  กลุมศัพทและบทสัมพันธลอย 
        -  อาลปนะ 
        -  นิบาตตนขอความ 
        -  ลิงฺคตฺถ 
        -  กิริยาคุมพากย 
        -  วิวรณ 
        -  สัญญ ี- สัญญา 
        -  อิติ  (นิทสฺสน,  เหตฺวตฺถ,  ปการตฺถ, สมาปนฺน,  ปริสมาปนฺน) 



        -  กิริยาปรามาส 
        -  ปุจฺฉนตฺถ 
        -  ยถา  เอว  (ฉันใด - ฉันนั้น)  (โดยประการใด - โดยประการน้ัน) 
๓.  คําเชื่อในการสัมพันธมี  ๓  คํา คือ  ใน - ของ - เขากับ 
        -  ใน...ตัวประธาน  และทุติยา - สัตตมีวิภัตติ  เวน  สหตฺถตติยา (เขากับ)  
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        -  กิริยาวิเสสน   
        -  อัพภันตรกิริยา  เขากับกริยา  "ใน" 
        -  ของ...วิเสสน,  อพฺภนฺตรกิริยา,  วิเสสลาภี,  วิเสสนลิงฺควิปลฺลาส,  วิเสสนวจน- 
           วิปลฺลาส 
        -  เขากับ...  อิติ   (ชือ่วา)  และนิบาต  คือ  ว,  เอว,  วา,  ป,  จ,  อป,  อิว, วิย, นาม เปนตน 
                                                วิธีรวมคะแนน 
        เมื่อตรวจเสร็จเรียบรอยแลวใหรวบคะแนนเสียทั้งหมดแลวเขียนไวมุมบนดานขวาของ 
กระดาษใบตอบ  โดยเขียนเปนเลขไทยแตถานับเกิน ๑๘  ก็ไมตองนับตอใหเขียนลงไปวา  
ผิด 
เกิน ๑๘ 
        เมื่อเขียนคะแนนแลว  ใหเขียนคะแนนท่ีปรับเปน "ให"  หรือ  "๐"  ไวที่มุมบนดาน 
ซายของกระดาษใบตอบ  แตเซ็นชื่อกํากับไวทุกรูป  การใหคะแนนจึงจะถือวาสมบูรณ 
        กรรมการหน่ึงรูปสามารถใหคะแนนไดเพียงหนึ่ง  "ให"  หรือ หน่ึง  "๐"  เทาน้ันแลว 
เซ็นชื่อกํากับ         
        (ใบแรกของทุก ๆ ปก  ใหเซ็นชื่อเต็มกํากับไวใบตอไปใหเซ็นเต็มหรือยอก็ไดตาม
สะดวก 
 
                                           ตัวอยางการรวมคะแนน 
 
        ให....(เซ็นชื่อ  กรรมการรูปที่ ๑ 
        ให....(เซ็นชื่อ  กรรมการรูปที่ ๒                                ๘ 
        ให....(เซ็นชื่อ  กรรมการรูปที่ ๓ 
 
                                    หามเขียนชื่อกํากับคะแนนท่ีได 
                                      โดยใชปากกาหมึกสีเดียวกัน 



 
จากคูมือ...กรรมการตรวจประโยคบาลีสนามหลวง พ.ศ.  ๒๕๔๐ 
โดยสํานักงานเลขานุการแมกองบาลีสมานหลวง  วัดปากนํ้า  ภาษีเจริญ  กทม. 
แกไขเพ่ิมเติม...สํานักอบรมบาลีกอนสอบภาค ๑๔  
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                                               ประวัติ.... บาลี   
                                                สมัยกรงุรัตนโกสินทร  (โดยสังเขป) 
        การจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกภาษาบาลี  เปนพระราชภาระของ
พระมหากษัตริย 
ทรงจัดใหพระภิกษุสามเณรไดศึกษาเลาเรียนตามกําลังสติปญญา  สืบเนื่องเปนพระราช 
กรณียกิจมาแตสมัยกรุงศรีอยุธยา   ครั้นถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทรตอนตน  นับแตสมัย 
รัชกาลที ่๑   ถึงสมัยรัชกาลที่ ๕  พระมหากษัตริยทุกพระองค  ทรงรับเปนพระราช 
ภาระอยูโดยสม่ําเสมอ  โดยเฉพาะในรัชกาลท่ี ๒  คือ  พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลา
นภาลัย  นอก 
จากพระองคจะทรงมีพระราชดําริใหสมเด็จพระสังฆราช (มี)  วัพพระเชตุพน ฯ  จัดพิธีวิ
สาขบูชาข้ึน 
เปนครั้งแรกเมื่อ  พ. ศ.  ๒๓๖๐  แลวยังทรงโปรดใหสมเด็จพระสังฆราช  ขยายหลักสูตร
บาลีจากเปรียญ 
ตรี โท  เอก  ซึ่งสืบเนื่องมาจากกรุงศรีอยุธยา  เปนเปรียญ ๙  ประโยค  ยังคงสืบเนื่องมาจน
บัดนี้ 
สมเด็จพระสังฆราช  (มี)  สิ้นพระชนมเม่ือ พ. ศ. ๒๓๖๒  ในสมัยรัชการท่ี ๕  ตอนปลาย  
พระองคทรง 
ปรับปรุงระเบียบบริหารราชการแผนดินใหม  ทรงจัดต้ังกระทรวง  ทบวง  กรม  ใน
สวนกลาง  ตลอด 
ถึงมณฑล  จังหวัด  อําเภอ  ตําบล  และ หมูบานในสวนภูมิภาคแลว  พระองคทรงปรึกษากับ
คณะ 
สงฆ  ขอใหแบงพระราชภารกิจในการจัดการศึกษาของคณะสงฆ  แตยังคงอยูในพระบรม
ราชูปถัมภ 
เปนลําดับมา  ครั้นถึงสมัยรัชกาลท่ี ๖  พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกลาเจาอยูหัว  ทรง
มอบหมาย 



พระราชภารกิจใหคณะสงฆดําเนินการจัดการศึกษาโดยตลอด  โดยทรงมอบหมายใหสมเด็จ
พระมหา 
สมณะเจากรมพระยาวชิรญาณวโรรสทรงกําเนินการ 
        กอน พ. ศ.  ๒๔๖๙  การสอบพระปริยัติธรรมแผนกบาลี  ผูที่เขาสอบตองเขาสอบตอ
หนา 
คณะกรรมการภายในพระบรมมหาราชวัง  ตอหนาพระที่นั่ง  ดวยการจับสลากและเขาไป
แปลดวย 
ปากเปลาทีละรูป  ซึ่งเรียกกันติดปากจนทุกวันนี้วา  "สมัยแปลดวยปาก"  จะสอบไดหรือ
ไมได  คณะ 
กรรมการตัดสินใหคะแนนรูผลกันในวันนั้น  ผูที่สอบไดจะไดรับพระราชทานรางวัลไตร
จีวรแพร  ซึ่ง 
เปนของมีคามากในสมัยนั้น  นับเปนเกียรติประวัติแกผูที่สอบไดเปนอยางยิ่ง 
        ในสมัยแปลดวยปากเปลา  มีพระเปรียญที่สามารถสอบได ป.ธ.๙  หลายรูปดวยกัน เทา 
ที่รวบรวมไดมีดังน้ี  
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                                                 สมัยรชักาลท่ี  ๑   
        สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (จ่ี ป.ธ. ๙)  วัดประยุรวงศาวาส  เปนชาวจังหวัดพระนคร 
ศรีอยุธยา 
                                                 สมัยรชักาลท่ี ๒ 
        พระอุดมปฎก  (สอน  พุทฺธสโร  ป.ธ.๙)  วัดสุนทราวาส  จังหวัดพัทลุง  ผูสรางตํานาน 
วา  กลอนสดเปนภาษาบาลีถวายอดิเรกแดรัชกาลท่ี ๔  วา 
                อติเรกวสฺสสต  ชีว 
                อติเรกวสฺสสต  ชีว 
                อติเรกวสฺสสต  ชีว 
                ทฆีายุโก  โหตุ  อโรโค โหตุ 
                ทฆีายุโก  โหตุ  อโรโค  โหตุ 
                สขิุโต  โหตุ  ปรมินฺทมหาราชา 
                สทิฺธิกิจฺจ  สิทฺธิกมฺม  สิทฺธลิาโภ  ชโย  นิจฺจ 
                ปรมินฺทมหาราชวรสฺส  ภวตุ  สพฺพทา  ขอถวายพระพร 
        พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวไดทรงสดับแลวทรงโปรดพระพรบทน้ีมาก  จึง
รับ 
สั่งใหถือเปนธรรมเนียม  ใหพระสงฆใชพรบทนี้ถวายพระพรพระมหากษัตริยในพระราช
พิธีทั้งปวง 
ตราบเทาจนทุกวันนี้  โดยใหเพ่ิมคําวา  ตุ  ตอทายคําวา  ชีว  เปน  ชีวตุ  สืบมาจนบัดนี้  และ
ผู 
ที่จะถวายอดิเรกบทนี้ได  จะตองเปนพระราชาคณะเทาน้ัน  หรือพระครูสัญญาบัตรชั้นเอกผู
ดํารง 
ตําแหนงเจาอาวาส  พระอารามหลวง  ซึ่งถือพัดเปลวเพลิง  ก็ถวายไดโดยอนุโลม 
                                     สมัยรัชกาลท่ี ๓  ม ี ๓  รูป  คือ 
        ๑.  สมเด็จพระสังฆราช  (สา  ปสฺุสเทวมหาเถร  ป.ธ.  ๙)  วัดราชประดิษฐสถิตามหา



สีมา 
ราม  เปนคนจังหวัดราชบุรี  เปนพระสังฆราชองคที่ ๙  พระมหาเถระรูปนี้  สอบไดเปรียญ
ธรรม 
๙  ประโยค  ต้ังแตยังเปนสามเณร  เปนพระนาคหลวงรูปแรกแหงกรุงรัตนโกสินทร 
        ๒.  สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย  (ฉิม ป.ธ. ๙)  วัดโมลโีลกยาราม  ภายหลังยายไปอยู 
วัดมหาธาตุยุราชรังสฤษฏิ ์ พระมหาเถระรูปนี้  เปนผูแตงถาคาภาษาบาลีถวาย
พระบาทสมเด็จ 
พระจอมเกลาเจาอยูหัว  มีชื่อวา  "สุขาภิยาจนคาถา"  มีคําข้ึนตนวา  "ย ย  เทวมนุสฺสาน"  ซึ่ง 
พระสงฆใชสวดอยูจนถึงปจจุบันนี้ 
        ๓.  สมเด็จพระวันรัต  (ทับ  พุทธฺสิริมหาเถร ป.ธ.๙)  วัดโสมนัสวิหาร  
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                                                         สมัยรัชกาลท่ี ๔   
        สมเด็จพระพุฒาจารย  (ศรี  อโนมสิริมทาเถร  ป.ธ. ๙)  วัดปทุมคงคา  สอบไดประโยค  
ป.ธ. ๘ ใน 
สมัยรัชกาลท่ี ๓  แลวไมยอมเขาสอบอีก  พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลท่ี ๔  เหน็วามี
ภูมิความรูสม 
ควรเปนประโยค  ป.ธ.  ๙  จึงทรงโปรดเกลา ฯ  พระราชทานเพ่ิมใหอีก  ๑  ประโยค  เมือ่
ครั้งสมัยที่เปนกรรมการ 
ผูเขาสอบ  ทานมักเปนกรรมการคูกับพระสาสนโสภณ (สา)  นักเรียนจึงขนานนามทานท้ัง
สองวา  "ยักษสา 
ยักษศรี" 
สมัยรัชกาลท่ี ๕ มีหลายรูป  เทาท่ีทราบประวัติคือ 
        ๑.  สมเด็จพระสังฆราช  (อยู  าโณทโย  ป.ธ.๙)  สมเด็จพระสังฆราชองคที่  ๑๕  แหง
วัด 
สระเกศ  เปนพระมหาเปรียญที่สอบได  ป.ธ.  ๙   รูปแรกที่ไดรับพระมหากรุณาธิคุณใหรถ
หลวง  นําไปสงถึง 
พระอาราม  จึงถือเปนธรรมเนียมปฏบิัติสืบเน่ืองมาจนบัดนี้วา  ภิกษุสามเณรที่สอบได
เปรียญธรรม  ๙ ประโยค 
ทางสํานักพระราชวังจะจัดรถหลวงนําสงถึงวัดทุกรูป  (เฉพาะวัดในกรุงเทพมหานคร) 
        ๒.  พระมหาเหรียญ  (ไมทราบฉายา)  วัดสุทัศนเทพวราราม  สอบไดเมื่อ พ.ศ. ๒๔๔๕ 
        ๓.  พระมหาไคล  อุตฺตโม  วัดสทัุศนเทพวราราม  สอบไดเมื่อ  พ.ศ. ๒๔๔๖ 
        ๔.  พระมหาอยู  เขมจาโร  วัดเทพศิรินทราวาส  สอบไดเมื่อ พ.ศ. ๒๔๔๖ 
        ๕. สมเด็จพระวันรัต  (เฮง  เขมจารี)  วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฏิ์  สอบไดเมื่อ พ.ศ. 
๒๔๔๗ 
        ๖.  สมเด็จพระวันรัต (เผ่ือน  ติสฺสทตฺโต)  วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฏิ์  สอบไดเมื่อ พ. 
ศ. ๒๔๔๘ 



        ๗.  พระมหารุม  พฺรหฺมโชติโก  ป.ธ.๙  ไมทราบ พ.ศ.  ทีส่อบได  ไมทราบวัด  ภายหลัง
เมื่อ ไดรับ 
เลื่อนเปนพระราชาคณะชั้นราชที่ "พระราชกวี"  แลว  ไดลาสิกขาเม่ือ พ.ศ.  ๒๔๕๒ 
        ๘.  พระมหาพัน  อรุโณ  ป.ธ. ๙  ไมทราบ พ. ศ.  ทีสอบได  ไมทราบวัด  ภายหลังเมื่อ
ไดรับ พระ 
ราชทานสมณศักดิ์ชั้นสามัญเมื่อ พ.ศ.  ๒๔๕๒  ที ่ "พระกวีวงศ"  ไดลาสิกขาไปเม่ือใดไม
ชัด 
        ๙.  สมเด็จพระสังฆราช  (ปลด  กิตฺติโสภโณ)  พระสังฆราชองคที่ ๑๔  แหงวัดเบญจม
บพิตร 
ดุสิตวนาราม  สอบไดประโยค  ป.ธ.  ๙  ต้ังแตยังเปนสามเณร  เปนที่โปรดปรานของสมเด็จ
พระพุทธเจา 
หลวงเปนอยางมาก  จึงไดทรงอุปถัมภจัดการใหอุปสมบทเปนนาคหลวง  และไดถือเปน
ธรรมเนียมปฏิบัติมา 
จนถึงทุกวันนี้วา  ผูสอบไดประโยค ป.ธ.  ๙  ต้ังแตยังเปนสามเณร  จะไดรับพระบรม
ราชูปถัมภใหอุปสมบท 
เปนนาคหลวงเปนกรณีพิเศษ 
        นอกจากน้ี  ยังมีผูสอบไดประโยค ป.ธ.๙  ดวยการสอบปากเปลาอีกจํานวนหลายรูป  
แตไมมีหลักฐาน 
แนนอน 
        นับต้ังแต พ.ศ.  ๒๔๖๙  เปนตนมา  ทางการคณะสงฆไดกําหนดวิธีการสอบข้ึนใหม  
โดยใชวิธีสอบ 
แบบขอเขียนแทนการแปลดวยปากเปลา  ในการสอบดวยวิธีเขียนต้ังแตตนจนถึงปจจุบัน มี
นักเรียนผูสอบ 
ไดประโยค ป.ธ. ๙  แลว  จํานวน  ๘๑๑  รูป  มีนักเรียนสอบไดประโยค ป.ธ. ๙  ต้ังแต  ยงั
เปนสามเณรจํานวน 
๑๑๒  รูป ๆ  
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                                  ปฏทิินการศึกษาประจําป   
 
        การสอบบาลีครั้งท่ี ๑          ข้ึน ๒ คํ่า         เดือน ๓ ของทุกป 
        การสอบบาลีครั้งท่ี ๒          แรม ๑๐ คํ่า         เดือน ๓ ของทุกป 
        การสอบบาลี                  แรม ๒ คํ่า         เดือน ๔ เปนตนไป 
 
                                            คําแนะนํา 
        การรับสมัครนักเรียนเขาสอบทุก ๆ แหง  ควรใหนักเรียนเขียนในสมัครวานักเรียน 
รูปนั้น ๆ  สอบชั้นไหน,  ไดนักธรรมชั้นอะไร  และบอกลําดับเลขท่ี,  พ.ศ. ,  ที่สอบไดให
ชัดเจน 
เมื่อจังหวัด  ไดรับการแจงผลจากกองบาลีสนามหลวงแลว  นําใบสมัครนักเรียนที่รับมานั้น
ตรวจ 
ดูวานักเรียน  รูปใดสอบผาน  นักเรียนรูปใดสอบไมผาน  เมื่อทราบวารูปใดสอบผานแลว 
ใหเก็บไวเฉพาะในสมัครของผูที่สอบไมผานเพ่ือเก็บไวตรวจสอบกับหลักฐานของผูที่สอบ
ซ้ําชั้นใน 
ปตอไป 
                            เกณฑในการเก็บวิชา  ประโยค  ๑-๒ 
        นักเรียนตองสอบท้ัง ๒  วิชา  และทําขอสอบใหครบทั้ง ๒  วิชา  ต้ังแตตนจนจบ 
ถาสอบไดตามเกณฑที่กองบาลีสนามหลวงกําหนดไวในวิชาใด  จะเก็บวิชานั้นไว 
ในปตอไปสอบเฉพาะวิชาที่สอบไมผานเปนระยะเวลา  ๒  ป  เมื่อครบ  ๒  ปแลว 
ผูสอบไมผานเปนอันเริ่มตนใหมทั้งหมด 
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                                   ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับบาลีสนามหลวง           
เรื่องการทําบัญชีสนามหลวง         
        ๑.  บญัชี  ศ.๒  และ ศ.๓  (บัญชรีายชื่อผูขอเขาสอบความรูประโยคบาลีและบัญชี
เรียกชื่อ 
นักเรียนเขาสอบความรูประโยคบาลี)  ใหเจาสํานักเรียนสวนกลาง  และเจาคณะจังหวัดสวน
ภูมิภาค         
ขอเบิกไปที่กรมการศาสนาโดยประมาณใหพอใชแตละป  อยาใชกระดาษอ่ืน  เชน  กระดาษ
ฟุลสแก็ป         
เปนตน         
        ๒.  สํานักเรียนสวนกลาง  และสํานักเรียนคณะจังหวังเฉพาะท่ีสอบสวนกลางไมตอง
ทําบัญชี 
ศ.๓  สงไป         
        ๓.  สํานักเรียนคณะจังหวัดที่สอบในสวนภูมิภาค  ตองทําบัญชี  ศ.๓  เอง  ถาสอบ
รวมกันหลาย 
จังหวัด  ใหจังหวัดที่เปนสถานที่สอบเรียงเลขที่ไวหนา  สวนจังหวัดที่มาสมทบสอบเรียง
เลขที่ตอไป         
และการทําบัญชี ศ.๓  นั้น  ตองเรียงชื่อนักเรียนใหตรงกับบัญช ีศ.๒  ที่ไดสงไปยังเจาคณะ
ภาคแลวน้ัน         
หามสงนักเรียนที่มิไดสมัครขอเขาสอบแทนที่นักเรียนที่ขาดสอบ  และจะสงเพ่ิมเติมอีก
ไมได         
        ๔.  การทําบัญชี  ศ.๒  และ  ศ.๓  ใหพิมพแผนละหนาเดียว 
        ๕.  กําหนดสงบัญชี  ศ.๒  สํานักเรียนสวนกลาง  สงถึงกรมการศาสนาหรือกองลาลี
สนามหลวง 
โดยตรงกอนส้ินเดือนอาย  คณะจังหวัดสวนภูมิภาค  ควรสงถึงเจาคณะภาคกอนกลางเดือน
อาย         



และเจาคณะภาครวบรวมสงถึงกรมการศาสนา  หรอืกองบาลีสนามหลวง  กอนส้ินเดือนอาย         
เชนเดียวกัน                                         
        ๖.  เจาสํานักเรียนจะตองตรวจดูหลักฐาน  ขอนักเรียนผูสมัครขอเขาสอบคือ
ประกาศนียบัตร                                 
หรือบัญชีรายชื่อผูเขาสอบประโยคบาลีไดที่ทางสานามหลวงแผนกบาลีสงมาถวายใหเก็บไว
เปนหลักฐาน                                         
ทุกปแลวน้ัน  การทําบัญชี  ศ. ๒  ในชองประโยคเดิม  ตองลงหมายเลขประกาศนียบัตร  
และ พ.ศ.                                         
วัดกลาง  จังหวัดบุรีรัมย  สมัครขอเขาสอบความรูประโยค  ป.ธ. ๓  ตองลงบัญชีดังน้ี                                         
 
        ประโยคเดิม                                 
ฯ ล ฯจังหวัด         ชั้น        เลขที่ประกาศนียบัตร        วัด        สํานักเรียน        หมายเหตุ 
                พ.ศ.                หรือคณะจังหวัด         
        น.ธ.ตร ี       ๑๑๐๑/๒๕๒๓        ราชบุรณะ        วัดประยุรวงศาวาส         
        ป. ๑-๒        ๕๓๕/๒๕๒๔        กลาง        คณะจังหวัดบุรีรัมย          



อบรมบาลีกอนสอบ ภาค ๑๔  ปท่ี ๒๗  ๑-๑๕ ก.พ. ๒๕๔๕ - หนาท่ี 34 

        ๗.  การทําบัญชี  ศ.๒  ในชองประโยคเดิม  สํานักเรียนสวนกลางใหใชคําวา  "สํานัก
เรียน" 
เชน  สํานักเรียนวัดชนะสงคราม.  คณะจังหวัดสวนภูมิภาคใหใชคําวา  "คณะจังหวัด"  เชน   
คณะจังหวัดเชียงใหม 
เรื่องการรับสมัครนักเรียนขอเขาสอบความรูบาลีสนามหลวง 
        ๑.  สํานักเรียนตองใหผูสมัครนําหลักฐานมาแสดง  และตองตรวจชื่อ  ฉายา 
และนามสกุล  เปนตน  ใหถูกตอง  อยายอมใหนักเรียนเปลี่ยนชื่อและนามสกุล  ตาม
อําเภอใจ 
        ๒.  อยาสงนักเรียนเขาสอบ  โดยเจาตัวมิไดมาสมัครสอบดวยตนเองเพราะอาจจะซํ้า 
กับสํานักเรียนอ่ืน  เมื่อปรากฏวามีชื่อสมัครสอบซํ้ากัน  ๒  แหง  สนามหลวงจะตัดสิทธ์ิใน
การสอบ 
เปนการเสียประโยชนของนักเรียนรูปนั้นโดยใชเหตุ 
เรื่องการสงรายช่ือกรรมการตรวจประโยคบาลีสนามหลวง 
        ๑.  สํานักเรียนสวนกลางและสํานักคณะจังหวัดในสวนภูมิภาค  ตองสงรายชื่อ 
กรรมการตรวจประโยคบาลีสนามหลวงไปพรอมกับบัญช ี ศ.๒  โดยทําบัญชีตาม
แบบฟอรมที่เคย 
สงไปทุกป  (ซึ่งพิมพแบบฟอรมไวในหนังสือ  "เรื่องสอบบาลี"  แลว)  และหมายเหตุใหแน
ชัดวา 
ไดรับแตงต้ังเปนกรรมการแลวหรือยัง  การสงรายชื่อกรรมการตรวจ ฯ ตองสงทุกป  ทั้งนี้
เพราะตอง 
การกรรมการที่มีความพรอมและมีสถานภาพเปนปจจุบัน 
        ๒.  กรรมการท่ีกรมการศาสนานิมนตนั้น  เปนการเฉพาะตัวจะใหใครไปตรวจแทน
ไมได 
ถารูปใด  ลาสิกขา  มรณภาพ  หรืออาพาธก็เปนอันขาดไปและใหเจาสํานักเรียนสงใบนิมนต
นั้นคืน 



ใหกรมการศาสนาทราบโดยดวน 
        ๓.  คุณวุฒิของกรรมการตรวจประโยคบาลีสนามหลวงน้ันกําหนดไวต้ังแตประโยค 
ป.ธ.๖ 
ข้ึนไป  ถามีวุฒิเปนเปรียญธรรม ๕  ประโยค  ตองเปนพระราชาคณะ  หรือเปนพระครู 
เรื่ององคจํากัดสิทธิ์นักเรียนผูสมัครขอเขาสอบความรูประดยคบาลีสนามหลวง 
        ๑.  ผูสมัครขอเขาสอบความรูประโยค  ๑-๒  ในบัญช ี ศ.๒  ตองแจงประโยคนักธรรม 
ดวย  ถากําลงัสอบนักธรรมตรี  ใหลงไวในชองหมายเหตุวา  "กําลังสอบ  น.ธ.ตรี" 
        ๒.  ผูสมัครขอเขาสอบความรูประโยค  ป.ธ.  ๓  ใหลงประโยคเดิม  คือ ป. ๑-๒  และ 
ประโยคนักธรรมดวย  เพราะยังไมไดประกาศยกเลิก 
        ๓.  ผูสมัครขอเขาสอบความรูบาลีประโยค  ป.ธ.  ๔  ตองลงประโยคเดิม  คือ ป.ธ. ๓ 
และประโยคนักธรรมชั้นโท  หรือเอกดวย  ถากําลงัสอบนักธรรมชั้นโท  ใหลงในชองหมาย
เหตุวา 
"กําลังสอบ  น.ธ.  โท."  
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        ๔.  ถาผูสมัครขอเขาสอบความรูบาลีประโยค ป.ธ. ๗  ตองลงประโยคเดิมคือ 
ป.ธ. ๖  และประโยคนักธรรมชั้นเอกดวย  ถากําลงัสอบนักธรรมชั้นเอกใหลงในชองหมาย
เหตุวา 
"กําลังสอบ น.ธ.  เอก"   
        ๕.  สําหรับที่ลงหมายเหตุไววา  "กําลังสอบ น.ธ. ตร,ี  โท,  เอก"  "ตามขอ  ๑,๓,๔  นั้น 
เมื่อทราบผลการสอบธรรมแลว  ใหเจาสํานักเรียนหรือเจาคณะจังหวัดแลวแตกรณีรีบแจง
ผลการ 
สอบธรรมใหแกกองบาลีสนามหลวงทราบโดยดวน  มิฉะนั้น  แมสอบบาลีไดก็เปนอันหมด
สิทธิในการ 
สอบไดนั้น 
        ๖.  ผูสมัครขอเขาสอบความรูบาลีประโยค  ป.ธ.  ๕,๖,๘,๙  ใหลงแตประโยคเดิม
เทาน้ัน 
ไมตองลงประโยคนักธรรม  เพราแบงเปน ๓  ชั้น คือ 
        ๑.  เปรยีญตรี  คือ ประโยค  ป.ธ.  ๓  ผูขอเขาสอบตองสอบนักธรรมตรีไดจึงมี 
             สิทธิสอบ  แมประโยค  ๑-๒  ก็เชนเดียวกัน 
        ๒.  เปรยีญโท  คือ  ประโยค  ป.ธ.  ๔,๕,๖  ตองสอบนักธรรมชั้นโทไดจึงมี 
              สิทธิสอบ 
        ๓.  เปรยีญเอก  คือ  ประโยค  ป.ธ.  ๗,๘,๙  ตองสอบนักธรรมชั้นเอกไดจึงมีสิทธิ 
              สอบ 
        ฉะน้ัน  ผูเขาสอบประโยค  ป.ธ.  ๕,๖  ไมตองลงประโยคนักธรรมเพราะสอบนักธรรม 
ชั้นโทไดแลว  แมประโยค  ป.ธ. ๘,๙  ก็เชนเดียวกนั  เพราะสอบนักธรรมชัน้เอกไดแลว 
เรื่องการแสดงหนังสือสุทธิ 
        บัดนี ้ ไดมีประกาศแมกองบาลีสนามหลวง  ใหนักเรียนมีหนังสือสุทธิไปแสดงในเวลา 
สอบบาลีสนามหลวง  ดังเปนที่ทราบกันอยูแลว  ถามีการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล  ตองถาย
เอกสาร 



นํามาแสดงตอคณะกรรมการผูควบคุมการสอบดวย 
เรื่องการสงบัญชีเรียกชื่อและบัญชีรบัใบตอบของนักเรียน 
        ๑.  เมื่อสอบเสร็จแลว  ใหเจาสํานักสถานที่สอบสงบัญชีเรียกชื่อของนักเรียน  (ศ.๓) 
ไปใหครบทุกชั้น  นักเรียนรูปใดขาดสอบตองขีดชื่อดวยหมึกแดงหรือดินสอสีแดง  และให
หมายเหตุ 
ไววาขาดสอบในวันใดและในบัญชรีบัใบตอบก็ตองปฏิบัติเชนเดียวกันและใหใสของพิเศษ
ไป 
โดยเขียนหนาซองวา  บัญชี  ศ.๓  ของสถานท่ีสอบวัดไหน  จังหวัดอะไร 
        ๒.  บัญชีรับใบตอบของนักเรียนทุกชั้น  ใหใสรวมไปในซองท่ีกองบาลี ฯ  จัดให 
หรือใสซองพิเศษตางหาก  โดยเขียนหนาซองวา  บัญชีรับใบตอบของสถานท่ีสอบ วัดไหน  
จังหวัดอะไร 
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เรื่องกระดาษใบตอบของนักเรียน     
        เนื่องจากมีประกาศของแมกองธรรมและแมกองบาลีสนามหลวงเรื่องมารยาทของ 
นักเรียน  ในขณะสอบธรรมบาลีสนามหลวง  ขอ ๕  วา  หามเขียนขอความอ่ืนจากคําตอบ
ปญหา 
ลงในกระดาษสอบ  ฉะนั้น  ควรประกาศใหนักเรียนผูเขาสอบประโยคบาลีสนามหลวง
ทราบวา 
ในการสอบบาลีสนามหลวง  ถือเครงครัดมาก  หามนักเรียนเขียนชื่อ  และเลขประจําโตะลง
ใน 
กระดาษสอบ  เพราะมีบัตรประจําวันอยูแลว  แมเขียนลอกปญหาลงในกระดาษสอบก็ผิด  
มารยาทดวย 
ใหเขียนเฉพาะคอตอบปญหาเทานั้น  กระดาษสอบตองเปนกระดาษฟุลสแก็ปธรรมดาหาม
ใชกระดาษ 
ที่เปนแบบฟอรมของสถาบันศึกษาตาง ๆ  มาเขียนสอบ  กรรมการปรับเปนตกได 
เรื่องการแจงผลการสอบบาลีสนามหลวง 
        เจาสํานักเรียนสวนกลาง และเจาคณะภาค  ควรไปรับแจงผลการสอบบาลี  สนามหลวง 
ณ  สํานักงานเลขานุการแมกองบาลีสนามหลวงหลังจากประกาศประโยคสูงแลว  โดยจะไป
รับเอง 
หรือจะสง  ผูแทนไปรับก็ได  และเก็บบัญชีรายชื่อผูสอบประโยคบาลีไดไวเปนหลักฐาน
ของนักเรียน 
ใหครบทุกป 
        สําหรับการประกาศผลการสอบบาลี  ทางสนามหลวงจะอานเฉพาะรายชื่อผูเขา 
สอบไดเปรียญเอกเทานั้น  สวนประโยคอ่ืน  ทางสนามหลวงจะปดรายชื่อผูสอบไดไว 
สําหรับผูประสงคจะดู 
เรื่องการขอแกชื่อ  ฉายา  และนามสกลุเปนตน 
        การขอแกชื่อ  ฉายา  และนามสกุลเปนตน  ทีค่ลาดเคลื่อนไมตรงกับหลักฐาน  จะขอ 



แกไดหลังจากวันประกาศผลสอบเปนระยะเวลา ๑  เดือน  โดยเจาสํานักเรียนมีหนังสือขอ
แกไปทาง 
แมกองบาลีสนามหลวง  เพราะทางสนามหลวงแผนกบาลีจะพิมพบัญชี  ศ.๔  (บัญชีรายชื่อ
ภิกษุ 
สามเณรผูสอบประโยคบาลีบาลีได)   ตามบัญชรีายชื่อสอบประโยคบาลีได  ที่ไดแจงมายัง
สํานักเรียน 
ตาง ๆ  แลว  ทั้งไดมีหมายเหตุทายบัญชีวา  "ถาชือ่  ฉายา  นามสกุลเปนตน  ของผูใด
คลาดเคลื่อน 
ไมตรงกับหลักฐาน ใหมีหนังสือขอแกภายในวันที่.......เดือน................พ.ศ...............เพ่ือ
ออก 
ประกาศนียบัตรใหถูกตองตอไป"  หลังจากพนกําหนด ๑  เดือนแลว  จะขอแกชื่อ  ฉายา  
และนาม 
สกุลเปนตน  ทางสํานักเรียนตองมีหนังสือขอแกไปยังกรมการศาสนา  พรอมกับถายเอกสาร
ใบอนุญาต 
เปลี่ยนชื่อหรือนามสกุลเปนตนไปดวย 
เรื่องการออกใบรบัรองเปรียญ 
        เมื่อประกาศผลการสอบประจําปแลว  ถาผูสอบไดรูปใดตองการประกาศนียบัตรโดย 
เร็ว  แตประกาศนียบัตรนั้น  จะออกใหไดประมาณวันวิสาขบูชา  ในกรณีเชนนี้  แมกองลาลี
สนาม 
หลวงจะออกใบรับรองวุฒิเปรียญใหแทนโดยเจาสํานักเรียนหรือเจาคณะจังหวัด  มีหนังสือ
ถึงแมกอง 
บาลีสนามหลวง  ขอใบรบัรองวุฒิของนักเรียนของตนพรอมกับมีรูปถายของผูขอใบรับรอง
ขนาด 
๒  นิ้ว  คูณ ๓  นิ้ว  จํานวน  ๒  รูป  มีลายเซ็นของเจาสํานักเรียน  หรือเจาคณะจังหวัด
แลวแต 
กรณี  รับรองวาเปนรูปของผูสอบไดจริง  และผูขอตองนําไปย่ืนดวยตนเองจะใหผูอ่ืนไปยื่น



แทนไมได  
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        หนังสือรับรองน้ี  จะออกใหใชแทนได   ไมเกินวันวิสาบูชาเทาน้ันตอไปถือวา 
ประกาศนียบัตรไดออกแลว  ไมจําเปนตองออกใบรับรองตอไป 
เรื่องการยายสนามสอบ  
        จังหวัดใด  มีความประสงคจะยายสนามสอบ  ใหเจาคณะจังหวัดทําเรื่องขอยายสนาม 
สอบจากท่ีเดิมไปยังที่แหงใหม  โดยแสดงเหตุผลและความจําเปนที่ตองยาย  เสนอไปยังเจา
คณะภาค 
เพ่ือขอความเห็นชอบและเจาคณะภาคนําเสนอแมกองบาลีสนามหลวงเพ่ือขออนุมัติ กอน
สิ้นเดือนอาย 
เรื่องการเก็บวิชาท่ีสอบผานแลวเปนเวลา ๒  ป  นาํรองชั้นประโยค  ๑-๒  กอน 
        สนามหลวงแผนกบาลี  โดยความเห็นชอบของมหาเถรสมาคม  ไดอนุมัติใหมีการเก็บ 
ในวิชาที่สอบผานแลวเปนเวลา  ๒  ป  นารองชั้นประโยค  ๑-๒  กอน  โดยอาศัยเคาโครง 
รูปแบบ 
หลักสูตร  และวิชาการเชนเดิม  เปลี่ยนแตการเก็บวิชาที่สอบไดเทาน้ัน  เมื่อสอบผานวิชาใด
แลว 
สนามหลวงแผนกบาลีจะเก็บวิชานั้นไวในปตอไป   (ภายใน  ๒ ป)   ไมตองสอบในวิชานั้น
อีก  คงสอบ 
เฉพาะในวิชาที่ยังสอบไมผานเทาน้ัน 
ขอกําหนดในการเก็บวิชาท่ีสอบผาน 
        ๑.  ในเบื้องแรก  ผูสอบตองสอบใหครบทั้ง ๒  วิชา  ทําปญหาขอสอบครบถวน  ต้ัง 
แตตนจนจบในทุกวิชา 
        ๒.  ตองสอบไดผานเกณฑที่กองบาลีสนามหลวงกําหนดไว  จึงจะเก็บวิชานั้น 
        ๓.  ในวิชาที่สอบไดนั้นจะเก็บไว ๒  ป  เมื่อพนกําหนดน้ีแลวใหเปนอันยกเลิกทั้งหมด 
ที่กําหนดเทานั้น  จึงจะถือวาสอบผานชั้นประโยค  ๑-๒ 
เกณฑในการเก็บวิชา 
        ๑.  นักเรียนตองสอบทั้ง ๒  วิชา 



        ๒.  ในท้ัง ๒  วิชานั้น ถาสอบไดตามเกณฑที่กองบาลีสนามหลวงกําหนดไวใน  วิชา 
ใด  จะเก็บวิชานั้นไวในปตอไป  สอบเฉพาะวิชาท่ียังสอบไมผาน ตองลงบัญชีตาม
แบบฟอรม  ของ 
กองบาลีสนามหลวง  โดยใหพิมพสํานักศาสนศึกษาอําเภอเมืองไวกอนตามลําดับเขต
ปกครองในจังหวัด 
นั้น  ทั้งนี้เพ่ือตองการทราบสถิติศาสนศึกษาที่เปดสอนในคณะจังหวัดนั้น ๆ 
        ๓.  ในวิชาที่สอบแลว  จะเก็บไวเปนเวลา  ๒  ป  นักจากปที่มีสิทธิ์สําหรับ  "เกบ็" 
เมื่อพนกําหนด  ๒  ปแลว  ใหเปนอันยกเลิกทั้งหมด  กลาวคือ  จะตองเริ่มตนใหม  เชน  ใน
ชั้น 
ประโยค  ๑-๒  นักเรียนสอบผานวิชาแปลมคธเปนไทย  ในป  พ.ศ. ๒๕๔๑  สนามหลวง
แผนกบาลี จะ 
เก็บวิชาแปลมคธเปนไทยน้ันไวเปนเวลา  ๒ ป  ในปถัดไป  คือป  พ.ศ.  ๒๕๔๒-๒๕๔๓  
คง  สอบเฉพาะ 
ประโยค  ๑-๒  แตถาเมื่อพนจากกําหนด  ๒  ปนี้แลว  ยังสอบไมผานวิชาบาลีไวยากรณ  ให
ถือเปน 
อันยกเลิกทั้งหมด  กลาวคือ  ในป  พ.ศ.  ๒๕๔๔  ตองเริ่มตนสอบใหมทั้ง ๒  วิชา ฯ 
                                                                        สนามหลวงแผนกบาลี  ๗  มนีาคม  ๒๕๔๑  
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                         รายนามกรรมการยกราง - ตรวจรางเฉลย 
                               ขอสอบประโยคบาลีสนามหลวง 
              ณ  หองแมกองบาลีสนามหลวง  ตึกเมตตาพุทธิ  ชั้น ๕ 
                        วัดปากนํ้า  เขตภาษีเจริญ  กรุงเทพมหานคร   
    วันจันทรที่ ๑๖  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๓  ตรงกับวันข้ึน  ๒  คํ่า  เดือน  ๔ 
                     เวลา  ๑๔.๐๐  น.  เปนตนไปจนกวาจะแลวเสร็จ 
 
๑.  สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย        วัดปากนํ้า  ประธานกรรมการ 
๒.  พระธรรมกิตติวงศ                        วัดราชโอรสาราม 
                                                เฉลย  ตัวอยาง  แตงไทยเปนมคธ  ป.ธ.๙ 
๓.  พระธรรมวโรดม                        วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม 
                                                เฉลย  แปลมคธเปนไทย  ป.ธ. ๙ 
๔.  พระเทพเวที                                วัดชนะสงคราม 
                                                เฉลย  ตัวอยาง  แตงฉันทภาษามคธ  ป.ธ.๘ 
๕.  พระธรรมโมลี                                วัดพิชยญาติการาม 
                                                เฉลยแปลมคธเปนไทย  ป.ธ. ๘ 
๖.  พระวิสุทธิวงศาจารย                        วัดเทพธิดาราม 
                                                เฉลย  แปลมคธเปนไทย  ป.ธ. ๗ 
๗.  พระธรรมธีรราชมหามุนี                วัดปากนํ้า 
                                                เฉลย  แปลมคธเปนไทย  ป.ธ. ๖ 
๘.  พระธรรมปริยัติโสภณ                วัดไตรมิตรวิทยาราม 
                                                เฉลย  แปลมคธเปนไทย  ป.ธ. ๕ 
๙.  พระเทพสุธี                                วัดสามพระยา 
                                                เฉลย  แปลมคธเปนไทย  ป.ธ. ๔ 
๑๐.  พระราชวิสุทธิเวที                        วัดเบญจบพิตรดุสิตวนาราม 



                                                เฉลย  แปลมคธเปนไทย ป.ธ. ๓ 
๑๑.  พระเมธิปริยัติยากรณ                วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม 
                                                เฉลย  แปลมคธเปนไทย  ป.ธ. ๓ 
๑๒.  พระเทพมุนี                                วัดปากนํ้า 
                                                เฉลย  แปลมคธเปนไทย  ประโยค ๑-๒ 
๑๓.  พระราชเวที                                วัดเบญจมพิตรดุสิตวนาราม 
                                                เฉลย  บาลีไวยากรณ  ประโยค  ๑-๒  
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                                               ตัวอยาง 
 
                                          การออก - เฉลย 
 
                                                ปญหา  
 
                                        บาลีสนามหลวง 
 
                                             ป ๒๕๔๓  
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                                                ประโยค  ๑-๒  
                                            แปล  มคธเปนไทย 
                              สอบ  วันที่  ๒๙  กมุภาพันธ  ๒๕๔๓ 
                                             แปล  โดยพยัญชนะ   
        ๑.  สตฺถา  ตสฺส  ภิกฺขุโน  อิม  โอวาท  ทตฺวา  คจฺฉ  ภิกฺขุ  อฺ  กิฺจิ  อจินฺตยิตฺวา 
ตตฺเถว  วสาหีติ  ปหิณิ  ฯ โส  ภิกฺขุ  สตฺถุ  สนฺติกา  โอวาท  ลภิตฺวา  ตตฺถ  อคมาสิ  ฯ กิฺจิ 
พหิทฺธา  จินฺตน  นาม  น  จินฺเตสิ ฯ  มหาอุปาสิกาป  ทิพฺเพน  จกฺขุนา โอโลเกนฺตี เถร  ทิสฺวา 
อิทานิ  โอวาททายก  อาจริย  ลภิตฺวา  ปุนาคโต  มม  ปุตฺโตติ  อตฺตโน าเณเนว  ปริจฺฉินฺ
ทิตฺวา 
ตสฺส  สปฺปายาหาร  ปฏิยาเทตฺวา  อทาสิ  ฯ  โส  สปฺปายโภชน  ลภิตฺวา กติปาเหเนว  อรหตฺต 
ปตฺวา  มคฺคผลสุเขน  วีตินาเมนฺโต  อโห  มหาอุปาสิกา  มยฺห  ปติฏา  ชาตา, อห อิม  นสิฺ
สาย 
ภวนิสฺสรณ  ปตฺโตมฺหีติ  จินฺเตตฺวา  อิมสฺมึ  ตาม เม  อตฺตภาเว  ปติฏา  ชาติ,  สสาเร  ปน เม 
สสรนฺตสฺส,  อฺเสุป  อตฺตภาเวสุ  อย  ปติฏา  ภูตปุพฺพา  โน  วติ  อุปธาเรนฺโต  เอกู
นอตฺต 
ภาวสต  อนุสฺสริ ฯ  สาป  เอกูนอตฺตภาวสเต  ตสฺส  ปาทปริจาริกา  หุตฺวา  อฺเสุ  ปฏิพทฺะ 
จิตฺตา  หุตฺวา  ต  ชีวิตา  โวโรปาเปสิ ฯ  เถโร  ตสฺสา  เอตฺตก  อคุณ  ทิสฺวา  อโห  อย มหาอุปา
สิกา 
ภาริย  กมฺม  อกาสิติ  จินฺเตสิ  ฯ  มหาอุปาสิกาป  เคเห  นิสินฺนา ว  กินฺน ุ โข  มยฺห  ปุตฺตสฺส 
ปพฺพชิตกิจฺจ  มตฺถก  ปตฺต  โนติ  อุปธารยมานา  ตสฺส  อรหตฺตปฺปตฺตึ  ตฺวา  อุตฺตรึ  อุป
ธารย 
มานา  มม  ปตฺุโต  อรหตฺต  ปตฺวา  อโห  วต เม  อย อุปสาสิกา  มหตี  ปติฏา  ชาตาติ  จินฺ
เตตฺวา 
อตีเตป  นุ  โข  เม  อย  ปติฏา  ภูตปุพฺพา  โนติ  อุปธาเรนฺโร  เอกูนอตฺตภาวสต  อนุสฺสริ:  
อห 



โข  ปน  เอกนูอตฺตภาวสเต  อฺเหิ  สทฺธึ  เอกโต  หุตฺวา  เอต  ชีวิตา  โวโรเปสึ,  อย  เม  เอ
ติตก 
อคุณ  ทิสฺวา  'อโห  ภาริย  กมฺม  กต  อุปาสิกายาติ จินฺเตสีติ  อฺาสิ;  นตฺถิเอว  นุ  โข  ส
สาเร 
สสรนฺติยา  มม  ปุตฺตสฺส  อุปกาโร  กตปุพฺโพติ  อุปธารยมานา  ตโต  อุตฺตรึ  สติม  อตฺตภาว 
อนุสฺสริตฺวา   สติเม  อตฺตภาเว  มยา  เอตสฺส  ปาทปริจาริกาย  หุตฺวา  เอกสฺมึ  ชีวิตา 
โวโรปนฏาเน  ชีวิตทาน  ทินฺน; อโห  มยา  มม  ปตฺุตสฺส  มหาอุปกาโร  กโตติ  ตฺวา  เคเห 
นิสินฺนา  ว  อุตฺตรึ  วิเสเสตฺวา  อุปธาเรถาติ  อาห ฯ  โส  ทิพฺพาย  โสตธาตุยา  สทฺท  สตฺุวา 
วิเสเสตฺวา  สติม  อตฺตภาว  อนุสฺสริตฺวา  ตตฺถ  ตาย  อตฺตโน  ชีวิตสฺส  ทินฺนภาว  ทิสฺวา  อโห 
มม  อิมาย  มหาอุปาสิกาย  อุปกาโร  กตปุพฺโพติ  จินฺเตตฺวา  อตฺตมโน  หุตฺวา  ตสฺสา  ตตฺเถว 
จตูสุ  มคฺคผเลสุ  ปฺห  กเถตฺวา  อนุปาทิเสสาย  นิพฺพานธาตุยา  ปรินิพฺพายิ ฯ  
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                                                  แปลโดยอรรถ   
        ๒.  มหาปฺุาย  หิ  อิตฺถิยา  เกสา  โมรกลาปสทิสา  หุตฺวา  มฺุจิตฺวา  วิสฺสฏา 
นีวาสนนฺต  ปหริตฺวา  นิวตฺติตฺวา  อุทฺธคฺคา  ติฏนฺติ,  อิท  เกสกลฺยาณ  นาม ฯ  ทนฺตาวรณ 
พิมฺพผลสทิส  วณฺณสมฺปนฺน  สม  สผุุสฺสิต  โหติ,  อิท  มสกลยฺาณ  นาม ฯ  ทนฺตา  สุกฺกา 
สมา 
อวิวรา  อุสฺสาเปตฺวา  ปตวชิรปนฺตี  วิย  สมุจฺฉินฺสงฺขปนฺตี  วิย  จ  โสภนติฺ,  อิท  อกฺ ิกลฺ
ยาณ 
นาม ฯ  กาฬยิา  วณฺณกาทีหิ  อวิลิตฺโตเอว  ฉวิวณฺโณ  สินิทโฺธ  นลีุปฺปลทามสทิโส  โหติ, 
โอทาตาย  กณฺณิการปุปฺผทามสทิโส  โหติ;  อิท  ฉวิกลฺยาณ  นาม ฯ  ทสกฺขตฺตุ  วิชาตาป  โข 
ปน 
สกึ  วิชาตา  วิย  อวิคตโยพฺพนา  ว  โหติ,  อิท  วยกลฺยาณ  นามาติ ฯ 
                                          ใหเวลา ๔  ชั่วโมง  ๑๕  นาที  
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                                                   เฉลย  ประโยค  ๑ - ๒ 
                                                     แปล  มคธเปนไทย 
                                                      แปลโดยพยัญชนะ   
        ๑.  อ. พระศาสนา  ครั้งทรงประทานแลว  ซึ่งพระโอวาทน้ี  แกภิกษุนัน้  ทรงสงไปแลว 
ดวย 
พระดํารัสวา  ดูกอนภิกษุ  อ.  เธอ  จงไป  อ. เธอ  ไมคิดแลว  ซึง่เหตุอะไร ๆ  อ่ืน  จงอยูในที่
นั้นนั่นเทียว 
ดังน้ี  ฯ  อ.  ภิกษุนั้น  ไดแลวซ่ึงพระโอวาท  จากสํานักของพระศาสดา  ไดไปแลวในที่นั้น ฯ 
อ. ภิกษุนั้น 
ไมคิดแลว  ชื่อซ่ึงความคิดในภายนอกอะไร  ๆ  ฯ  แม อ. มหาอุบาสิกา  แลดูอยู ดวยจักษุอัน
เปนทิพย 
เห็นแลว  ซึ่งพระเถระ  กาํหนดแลว  ดวยญาณของตนน่ันเทียววา  อ. บุตรของเรา  ไดแลว  
ซึ่งอาจารย 
ผูใหซึ่งโอวาท  มาแลวอีก  ในกาลน้ี  ดงัน้ี  จัดแจงแลว  ซึ่งอาหารอันเปนที่สบาย ไดถวาย
แลว  แกพระ 
เถระนั้น ฯ อ. พระเถระนัน้  ไดแลว  ซึ่งโภชนะอันเปนที่สบาย  บรรลุแลว  ซึ่งความเปนแหง
พระอรหันต 
โดยวันเล็กนอยน่ันเทียว  ยังกาลใหนอยลวงไปวิเศษอยู  ดวยสุขอันเกิดแตมรรคและผล  คิด
แลววา โอ 
อ. มหาอุบาสิกา  เปนที่พ่ึงของเรา  เกิดแลว  อ. เรา  อาศัยแลว  ซึ่งมหาอุบาสิกาน้ี  เปนผูถึง
แลว  ซึ่ง 
ความแลนออกจากภพ  ยอมเปน  ดังนี้ ใครครวญอยูวา  อ. มหาอุบาสิกาน้ี  เปนผูเปนที่พ่ึง
ของเรา 
เกิดแลว  ในอัตภาพนี้กอน  ก ็ เมื่อเราแลนไปพรอมอยู  ในสงสาร  อ. มหาอุบาสิกาน้ี  เปนผู
เปนที่พ่ึง 



แลวในกอน  ในอัตภาพ ท. แมเหลาอ่ืน  ไดเปนแลว  หามิได  ดงัน้ี  ระลึกตามแลว  ซึ่งรอย
แหงอัตภาพ 
อันหยอนดวยอัตภาพหน่ึง ฯ อ.  มหาอุบาสิกาแมนั้น  เปนหญงิผูบําเรอซ่ึงเทาของพระเถระ
นั้น  เปน 
ยังบุคคลใหปลงลงแลว  ซึ่งพระเถระน้ันจากชีวิต  ในรอยแหงอัตภาพหยอนดวยอัตภาพหน่ึง 
ฯ อ. พระ 
เถระ  เห็นแลว  ซึ่งโทษมิใชคุณ  มีประมาณเทาน้ีของอุบาสิกาแลว  คิดแลววา  โอ อ.  มหา
อุบาสิกาน้ี 
ไดกระทําแลว  ซึ่งกรรมอันหนัก  ดังนี ้ฯ  แม  อ. มหาอุบาสิกา  นั่งแลวในเรือนเทียว  ใคร
ครวญอยูวา 
อ. กิจแหงบรรพชิต  ของบุตรของเรา  ถึงแลว  ซึ่งท่ีสุด  หรือหนอแล  หรือวาถึงซ่ึงท่ีสุด  หา
มิได  ดังนี้ 
รูแลวซ่ึงความบรรล ุ ซึ่งความเปนแหงพระอรหันตแหงพระเถระนั้น  เมื่อใครครวญยิ่งข้ึน  
ไดรูแลววา 
อ.  บุตรของเรา  บรรลุแลว  ซึ่งความเปนแหงพระอรหันต  คิดแลววา  โอหนอ อ.  อุบาสิกา
นี้  เปนผูเปน 
ที่พ่ึงใหญของเรา  เกิดแลว  ดังนี้  ใครครวญอยูวา  อ. อุบาสิกาน้ี  เปนผูเปนที่พ่ึงของเรา  เปน
แลว ใน 
กอน  ไดเปนแลว ในกาลแมอันเปนอดีตหรือหนอแล  หรือวาเปนผูเปนที่พ่ึงของเราเปนแลว
ในกอน 
ไดเปนแลว  ในกาลแมอันเปนอดีต  หามิได  ดังนี้  ระลึกตามแลว  ตลอดรอยแหงอัตภาพอัน
หยอนดวย 
อัตภาพหน่ึง อ. พระเถระนี้  เห็นแลว  ซึ่งโทษมิใชคุณ  มีประมาณเทาน้ีของเรา  คิดแลววา  
โอ อ. กรรม 
อันหนัก  อันอุบาสิกากระทําแลว  ดังนี้ ใครครวญอยูวา  อ. อุปการะ  ยอมไมมีนั่นเทียวหรือ
หนอแล 



ดังน้ี  ระลึกตามแลว  ซึ่งอัตภาพท่ีรอย  อันยิ่งกวารอยแหงอัตภาพอันหยอนดวยอัตภาพหน่ึง
นั้น  รูแลววา  
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อ.  การใหซึง่ชีวิต  อันเราเปนหญิงผูบําเรอซึ่งเทาของพระเถระนั่น  เปน  ใหแลว  ในท่ีเปนที่
ปลงลง 
จากชีวิตแหงหนึ่ง  ในอัตภาพท่ีรอย  โอ. อ.  อุปการะใหญ  อันเรากระทําแลวแกบุตรของเรา  
ดังน้ี  นั่ง   
แลวในเรือนเทียว  กลาวแลววา อ. ทาน  ท.  ขอจงใครครวญใหวิเศษยิ่ง  ดังนี้ ฯ 
        อ. พระเถระนั้น  ฟงแลว  ซึ่งเสียง  ดวยโสตธาตุอันเปนทิพย ระลึกตามแลว  ซึ่งอัตภาพ
ที่ 
รอยใหวิเศษ  เห็นแลว  ซึง่ความท่ีแหงชีวิตของตนเปนธรรมชาตอันอุบาสิกานั้นใหแลวใน
กอน  ในอัต 
ภาพนั้น  คิดแลววา  โอ  อ.  อุปการะ  เปนสภาพอันมหาอุบาสิกาน้ีกระทําแลวในกอนแกเรา  
ไดเปน 
แลว  ดังนี้  เปนผูมีใจเปนของแหงตน  เปน  กลาวแลว  ซึ่งปญหาในมรรคและผล  ท. สี่  แก
มหา 
อุบาสิกาน้ัน  ในที่นั้นนั่นเทียว ปรินิพพานแลว  ดวยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุ ฯ 
                                                            แปลโดยอรรถ 
        ๒.  จริงอยู  ผมของหญิงผูมีบุญมาก  เปนเชนกับกําหางนกยูง  สยายออกกระทบชาย
ผานุง 
แลวกลับมีปลายงอนข้ึนอยู  นี้ชื่อวาผมงาม ฯ  ริมฝปาก  เปนเชนกันผลตําลึง  (สุก)  ถึง
พรอมดวยสี 
เรียบ  สนิทด ี นีช้ื่อวาเน้ืองาม  ฯ  ฟน ขาว  เรียบ  ไมหางกัน  งดงาม  เหมือนแถวเพชรท่ี
ยกข้ึนวางไว 
และเหมือนแถวสังขที่ตัดเรียบแลว  นี้ชื่อวากระดูกงาม ฯ  ผิวพรรณของหญิงดํา  ซึ่งไมมีริ้ว
รอยดวย 
แผลเปน  เปนตนเลย  เนยีน  เปนเชนกับพวงดอกอุบลเขียว  ของหญิงขาว  เปนเชนกับพวง
ดอกกรรณิกา 



นี้ชื่อวาผิดงาม  ฯ  อนึ่ง  หญิงแมคลอดแลวต้ัง  ๑๐  ครั้งแล  เปนเหมือนคลอดแลวครั้งเดียว  
ยังสาว 
พริ้วอยูทีเดียว  นี้ชื่อวาวัยงาม ฯ 
 
หมายเหตุ 
        ประโยค  ภูตปุพฺพ  ลงในอรรถปฐมาวิภัตติ  แปลวา  อ. เรือ่งอันมีแลวในกอน  โดย
อรรถแปลวา 
เรื่องเคยมีแลว  เปนลิงฺคตฺถ  คัมภีรปทรูปสิทธิกลาววา  ภูตปุพฺพ  เปนนิบาต  ใชในอรรถกาล
สัตตมี 
อภินวฎีกา  ขอ  ๓๓๖  ปพฺุเพ  ทิฏโ  ทิฏปุพฺโพ  พุทฺโธ  ปรุิเสน.  เอว  คตปุพฺโพ  มคฺโค ปุริ
เสน  คตปุพฺโพ 
วา  ปุริโส  มคฺค,  ทิฏ  คต  เปนไดทั้งกัตตุ  และกมัมะ 
 
พระเทพมุนี  ธมฺมรตโน  วัดปากนํ้า                                เฉลย 
สนามหลวงแผนกบาลี                                         ตรวจแก  
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                                                       ประโยค  ๑ - ๒   
                                                  ปญหา  บาลีไวยากรณ 
                                           สอบ  วันที ่๑  มีนาคม  ๒๕๔๓ 
๑.  บาลีไวยากรณ  แบงเปน  ๔  ภาค  มีอะไรบาง ฯ  และในภาคนั้น ๆ  วาดวยเรื่องอะไร ฯ 
๒.  อะไรเรียกวาสนธิ ฯ  ในสนธิ  การตอมี  ๒  อยาง อะไรบาง จงตอบพรอมทั้งยกตัวอยาง
มาประกอบ 
ดวย ฯ 
๓.  จงแจก  อาจริย  (อาจารย)  ดวย  อ  การันตในปุลิงค  ซึ่งมีวิธีแจกอยางปุริส (บุรุษ)  มาดู 
ฯ 
๔.  อะไร  ชือ่วาอาขยาต ฯ  ในอาขยาตน้ัน  ทานประกอบดวยอะไรบาง ฯ  จงเขียนวิภัตติ
หมวดกาลาติ 
ปตติ  ฝายปรัสสบท  มาดู ฯ 
๕.  ขอความวา  "วิภัตติแหงกิริยากิตกนั้น  ไมมีแผนกหนึ่งเหมือนวิภัตติอาขยาต  ใชวิภัตติ
นาน  ถานาม 
ศัพทเปนวิภัตติและวจนะอันใด  กิริยากิตกก็เปนวิภัตติและวจนะอันนั้นตาม"  เทาท่ีอธิบาย
ไวอยางนี้ 
ขอใหยกตัวอยาง  (ตามแบบ)  มาใหด ู ๒  ตัวอยาง ฯ 
๖.  อะไร  ชือ่วาทวันทวสมาส ฯ  ทวันทวสมาสน้ัน มี  ๒  อยาง อะไรบาง  จงตอบพรอมท้ัง
ยกตัวอยาง 
มาประกอบดวย ฯ 
๗.  ในอัพยยตัทธิต  มีปจจัย  ๒  ตัว  คืออะไร ฯ   ในปจจัยทั้ง ๒  ตัวนั้นมีวิธีใชอยางไร  จง
ยกตัวอยางมา 
ประกอบดวย ฯ 
                                                                ใหเวลา ๓  ชั่วโมง 
 



                                                              เฉลย  ประโยค  ๑ - ๒ 
                                                              ปญหา  บาลีไวยากรณ 
๑.  มีอักขรวิธี ๑,  วจีวิภาค  ๑,  วากยสัมพันธ  ๑,  ฉันทลักษณะ ๑,ฯ 
        (๑)  อักขรวิธี  วาดวยอักษร  จัดเปน  ๒  คือ  สมัญญาภิธาน  แสดงชื่ออักษรท่ีเปนสระ 
               และพยัญชนะพรอมท้ังฐานกรณ  สนธ ิ ตออักษรอยูในคําอ่ืนใหเนื่องเปนอัน
เดียวกัน  
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        (๒)  วจีวภาค  แบงคําพูดออกเปน ๖  สวน  คือ  นาม  อัพยยศัพท  สมาส  ตัทธิต  
อาขยาต 
                กติก   
        (๓)  วากยสัมพันธ  วาดวยการกและประพันธผูกคําพูดที่แบงไวในวจีวิภาคใหเขาเปน 
               ประโยคอันเดียวกัน 
        (๔)  ฉันทลักษณะ  แสดงวิธีแตงฉันท  คือคาถาที่เปนวรรณพฤทธิ์และมาตราพฤทธ์ิ 
๒.  ในภาษาบาลี  มีวิธีตอศัพทและอักขระใหเนื่องดวยอักขระ  เพ่ือจะยนอักขระใหนอยลง  
เปนอุปการะ 
ในการแตงฉันทและใหคําพูดสละสลวย  เรียก  สนธิ ฯ  การตอมี  ๒ อยาง  คือ  ตอศัพทที่มี
วิภัตติให 
เนื่องดวยศัพทมีวิภัตติ  เหมือน  จตฺตาโร  อิเม  ตอเขาเปน  จตฺตาโรเม  เปนตน  อยาง ๑,  ตอ
บทสมาส 
ยออักษรใหนอยลง  เหมือน  กด  อุปกาโร  ตอเขาเปน  กโตปกาโร  เปนตน  อยาง ๑ ฯ 
๓.  แจก  อาจริย  (อาจารย)  ดวย  อ  การันต ในปุลิงค  ดังน้ี 
                เอกวจน                                        พหุวจน 
ท.  อาจริย                                                อาจริยา 
ต.  อาจริเยน                                                อาจริเย 
จ.  อาจริยสฺส  อาจริยาย  อาจริยตฺถ                อาจจริยาน 
ปฺ. อาจริยสฺมา  อาจริยมฺหา  อาจริยา                อาจจริเยหิ  อาจริเยภิ 
ฉ.  อาจริยสฺส                                        อาจริยาน 
ส.  อาจริสฺมึ  อาจริยมฺหิ  อาจริเย                        อาจริเยสุ 
อา.  อาจริย                                                อาจริยา 
๔.  ศัพทกลาวกิริยา  คือ  ความทํา  เปนตนวา  ยืน  เดิน  นั่ง  นอน  กิน  ดื่ม  ทํา  พูด  คิด  ชื่อ
วาอาขยาต ฯ 
ในอาขยาตน้ัน  ทานประกอบดวยวิภัตติ  กาล  บท  วจนะ  บรุุษ  ธาตุ  วาจก  ปจจัย ฯ 



กาลาติปตฺติ                                                ฝายปรัสสบท 
เอก.                                                        พหุ. 
สุสา                                                        สฺสสุ 
สุเส                                                        สฺสถ 
สฺส                                                        สฺสามฺหา ฯ  
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๕.  ภิกขุ  คาม  บิณฺฑาย  ปวิฏโ  ภิกษุ  เขาไปแลว  สูบาน  เพ่ือกอนขาว  เย  เกจิ  พุทฺธ  
สรณ  คตา  เส   
(ชน  ท.)  เหลาใดเหลาหนึ่ง  ถึงแลว  ซึ่งพระพุทธเจา  วาเปนที่ระลึก  หรือ  เอก  ปุริส  ฉตฺต  
คเหตฺวา 
คจฺฉนฺต  ปสฺสามิ,  (ขา)  เห็นซึ่งบุรุษคนหนึ่ง  ถือซ่ึงรมไปอยู ฯ 
๖.  นามนามต้ังแต  ๒  ศัพทข้ึนไป  ทานยอเขาเปนบทเดียวกัน  ชื่อทวันทวสมาส  ในท
วันทวสมาสน้ัน 
มี ๒  อยาง  คือ  สมาหาโร  อสมาหาโร 
        สมาหาระ  อยางนี้  สมฺโถ  จ  วิปสฺสนา  จ  สมถวิปสฺสน  สมถะดวย  วิปสสนาดวย  ชื่อ
สมถะ 
และวิปสสนา  ฯ  (ตอบตัวอยางอ่ืนในแบบก็ได) 
        อสมาหาระ  อยางนี้  จนฺทิมา  จ  สุริโย จ  จนฺทิมสุริยา  พระจันทรดวย  พระอาทิตยดวย  
ชื่อ 
พระจันทรและพระอาทิตย  ท.  (ตอบตัวอยางอ่ืนในแบบก็ได) 
๗.  คือ  ถา,  ถ ฯ  มีวิธีใชอยางนี้ 
        ถา  ปจจัย  ลงในประการ  หลังสัพพนาม  อยางนี้  ยถา  ประการใด  ตถา  ประการน้ัน  
สพฺพถา 
ประการทั้งปวง  เปนตน ฯ 
        ถ  ปจจัย  ลงในประการ  หลัง  ก ึ และ  อิม  อยางนี้  กถ  ประการไร,  อยางไร,  อิติถ  
ประการนี้, 
อยางนี้ ฯ 
 
พระราชเวที  พฺรหฺมวโส  วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม                                เฉลย 
สนามหลวงแผนกบาลี                                                        ตรวจแก  
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                                             ประโยค ป.ธ.  ๓ 
                                           แปล  มคธเปนไทย 
                             สอบ  วันที่ ๒๙  กมุภาพันธ  ๒๕๘๓ 
                                           แปลโดยพยัญชนะ   
        ๑.  ปุณฺโณ  เถร  ทิสวฺา  กสึ  เปตฺวา  ปฺจปฺปติฏ ิเตน  เถร  วนฺทิตฺวา  ทนฺตกฏเน 
อตฺโถ  ภวิสสฺตีติ  ทนฺตกฏ  กปฺปย  กตฺวา  อทาสิ  ฯ  อถสฺส  เถโร  ปตฺตฺจ  ปริสฺสาวนฺจ 
นีหริตฺวา  อทาสิ  ฯ  โส  ปานีเยน  อตฺโถ  ภวิสฺสตีติ  ต  อาทาย  ปานีย  ปริสสฺาเวตฺวา  อทาสิ 
ฯ  เถโร  จินฺเตสิ  อย  ปเรส  ปจฺฉิมเคเห  วสติ,  สจสฺส  เคหทฺวาร  คมิสฺสามิ,  อิมสฺส  ภริยา  ม 
ทฏ ุ  น  ลภิสฺสติ ;  ยาวสฺส  ภตฺต  อาทาย  มคฺค  ปฏิปชชฺติ,  ตาว  อิเธว  ภวิสฺสามีติ  ฯ  โส 
อนฺตรามคฺเค  เถร  ทิสฺวา  จินฺเตสิ  อปฺเปกทาห  เทยฺยธมฺเม  สติ  อยฺย  น  ปสสฺามิล  อปฺเปกทา 
เม  อยฺย  ปสสฺนฺติยา  เทยฺยธมฺโม  น  โหติ,  อชฺช  ปน  อยฺโย  จ  ทิฏโ,  เทยฺยธมฺโม  จาย  
อตฺถิ, 
กริสฺสติ  น ุโช  เม  สงฺคหนฺติ  ฯ  สา  ภตฺตภาชน  โอตาเรตฺวา  เถร  ปฺจปฺปติฏ ิเตน  วนฺ
ทิตฺวา 
ภนฺเต  'อิท  ลูข  วา  ปณีต  วาติ  อจินฺเตตฺวา  ทาสสฺส  โว  สงฺคห   กโรกาติ  อาห  ฯ  เถโร 
ปตฺต 
อุปนาเมตฺวา ตาย  เอเกน หตฺเถน  ภาชน  ธาเรตฺวา  เอเกน  หตฺเถน  ภตฺต  ททมานาย 
อุปฑฺฒภตฺเต  ทินฺเน  อลนฺติ  หตฺเถน  ปตฺต  ปทหิ  ฯ  สา  ภนฺเต  เอโกว  ปฏวึิโส  น  สกกฺา 
ทฺวิธา  กาตุ,  ตุมฺหาก  ทาสสฺส  อิธโลกสงฺคห  อกตฺวา  ปรโลกสงฺคห  กโรถ,  นิรวเสสเมว 
ทาตุกามามฺหีติ  วตฺวา  สพฺพ  เถรสฺส  ปตฺเต  ปติฏเปตฺวา  ตุมฺเหหิ  ทิฏธมฺมสฺเสว  ภาคินี 
อสฺสนฺติ  ปตฺถน  อกาสิ  ฯ  เถโร  เอว  โหตูติ  วตฺวา   ิตโก  ว  อนุดมทน  กตฺวา  เอกสฺมึ 
อุทกผาสุกฏาเน  นิสีทิตฺวา  ภตฺตกิจฺจ  อกาสิ ฯ 
                                                 แปลโดยอรรถ 
        ๒.  สตฺถา  น  ภิกฺขเว  ฉนฺทาทิวสิกา  หุตฺวา  สาหเสน  อตฺถ  วินิจฺฉินนฺตา  ธมฺมฏา 
นาม  โหนฺติ,  อปราธ  ปน  อนุวิชฺฌิตฺวา  อปราธานุรูป  อสาหเสน  วินิจฺฉย  กโรนฺตาเอว  



ธมฺมฏา 
นาม  โหนฺตีติ  วตฺวา  อิมา  คาถา  อภาสิ 
        น  เตน โหติ  ธมฺมฏโ,                เยนตฺถ  สหสา  นเย; 
        โย  จ  อตฺถ  อนตฺถฺจ                อุโภ  นิจฺเฉยฺย  ปณฺฑิโต 
        อสาหเสน  ธมฺเมน                        สเมน  นยตี  ปเร,  



อบรมบาลีกอนสอบ ภาค ๑๔  ปท่ี ๒๗  ๑-๑๕ ก.พ. ๒๕๔๕ - หนาท่ี 48 

        ธมฺมสสฺ  คุตฺโต  เมธาวี                'ธมฺมฏโติ  ปวุจฺตีติ ฯ 
        ตตฺถ  เตนาติ :  เอตฺตเกเนว  การเณน  ฯ  ธมมฺฏโติ:  ราชุหิ  อตฺตนา  กตฺตพฺเพ 
วินิจฺฉยธมฺเม   ิโต  ธมฺมฏโ  นาม  น  โหติ  ฯ  เยนาติ :  เยน  การเณน  ฯ  อตฺถนฺติ: โอติณฺณ 
วินิจฺฉิตพฺพ  อตฺถ  ฯ  สหสา  นเยสิ:  ฉนฺทาทีสุ  ปติฏ ิโต  สาหเสน  มุสาวาเทน  วินิจฺเฉยฺย  ฯ  
โม 
หิ  ฉนฺเท  ปติฏาย  อตฺตโน  าตึ  วา  มิตฺต  วา  มสุาวาท  วตฺวา  อสฺสามิกเมว  สามิก  กโรติ
, 
โทเส  ปติฏาย  อตฺตโน  เวริน  มุสา  วตฺวา  สามิกเมว  อสฺสามิก  กโรติ,  โมเห  ปติฏาย  
สฺจ 
คเหตฺวา  วินิจฺฉยกาเล  อฺาวิหิโต  วิย  อิโต  จิโต  จ  โอโลเกนฺโต  มุสา  วตฺวา  อิมินา  ชิต, 
อย  ปราชโิตติ  ปร  นีหรติ,  ภเย  ปติฏาย  กสฺสจิเทว  อสฺสรชาติกสฺส  ปราชย  ปาปุณนฺตสฺ
สาป 
ชย  อาโรเปสิ;  อย  สาหเสน  อตฺถ  เนติ  นาม ฯ  โส  ธมฺมฏโ  นาม  น  โหตีติ  อตฺโถ ฯ 
                                       ใหเวลา  ๔  ชั่วโมง  ๑๕  นาที    
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                                                    เฉลย  ประโยค  ป.ธ.  ๓ 
                                                       แปล  มคธเปนไทย 
                                                        แปลโดยพยัญชนะ   
        ๑.  อ.  นายปุณณะ  เห็นแลว  ซึ่งพระเถระ หยุดไวแลว  ซึ่งการไถ  ไหวแลว  ซึ่งพระ
เถระ  ดวย 
อันต้ังไวเฉพาะแหงองค  ๕  คิดแลววา  อ. ความตองการ  ดวยไมเปนเครื่องชําระซึ่งฟน  จัก
มี ดังน้ี 
กระทําแลว  ซึ่งไมเปนเครื่องชําระฟน  ใหเปนกัปปยะ  ไดถวายแลว ฯ  ครัง้น้ัน อ. พระเถระ  
นําออก 
แลว  ซึงบาตดวย  ซึ่งภาชนะเครื่องกรองนํ้าดวย  ไดใหแลว แกนายปุณณะน้ัน ฯ  อ. นาย
ปุณณะน้ัน 
คิดแลววา  อ. ความตองการ  ดวยนํ้าอันบุคคลพ่ึงด่ืม  จักมี  ดังน้ี  ถือเอาแลว  ซึ่งภาชนะเปน
เครื่อง 
กรองนํ้านั้น  กรองแลว  ซึ่งนํ้าอันบุคคลพึงด่ืม  ไดถวายแลว ฯ  อ. พระเถระ  คิดแลววา  อ. 
นายปุณณะ 
นี้  ยอมอยูในเรือนอันมีในภายหลัง ของชน ท. เหลาอ่ืน  ถาวา  อ. เราจักไป  สูประตูแหง
เรือน  ของนาย 
ปุณณะน้ันไซร  อ. ภรรยา  ของนายปุณณะน้ี  จักไมได  เพ่ืออันเห็น  ซึ่งเรา  อ. ภริยา  ถือเอา
แลว  ซึ่งภัต 
เพ่ือนายปุณณะนั้น  ยอมดําเนินไป  สูหนทาง  เพียงใด  อ. เรา  จักมี  ในท่ีนีน้ั่นเทียว  เพียง
นั้น  ดังนี้ ฯ 
อ. พระเถระนั้น  ยังกาลใหนอมไปลวงวิเศษแลว  หนอยหน่ึง  ในท่ีนั้นนั่นเทียว  รูแลว  ซึ่ง
ความท่ีแหง 
ภริยาของนายปุณณะน้ันเปนผูข้ึนแลวสูหนทาง  เปนผูมีหนาเฉพาะตอภายในแหงนคร  เปน  
ออกไป 



แลว ฯ  อ. ภริยาของนายปุณณะน้ัน  เห็นแลว  ซึ่งพระเถระ  ในหระหวางแหงหนทาง คิด
แลววา  ในกาล 
บางคราว  อ. เรา  ครั้นเมือ่ไทยธรรม  มีอยู  ยอมไมเห็น  ซึ่งพระผูเปนเจา  ในกาลบางคราว  
เมื่อเรา 
เห็นอยู  ซึ่งพระผูเปนเจา  อ. ไทยธรรม  ยอมไมมี  ก ็ ในวันนี ้ อ. พระผูเปนเจา  อันเรา  เห็น
แลว  ดวย อ. 
ไทยธรรมนี้  มีอยู  ดวย  อ.  พระผูเปนเจา  จักกระทําหรือหนอแล  ซึ่งการสังเคราะห  แกเรา  
ดังน้ี ฯ อ. 
ภริยาของนายปุณณะน้ัน  ยังภาชนะแหงภัต ใหหยั่งลงแลว  ไหวแลว  ซึ่งพระเถระดวยอันต้ัง
ไวเฉพาะ 
แหงองค  ๕  กลาวแลววา  ขาแตทานผูเจริญ  อ. ทาน  ไมคิดแลววา  อง ภัตนี้  เปนของเศรา
หมอง 
หรือวาเปนของประณีต  ยอมเปน  ดังนี้  ขอจงกระทํา  ซึ่งการสงเคราะห  แกทาสของทาน  
ดังน้ี  ฯ อ. 
พระเถระ  ยงับาตร  ใหนอมเขาไปแลว  ครั้นเมื่อภัตอันเขาไปดวยท้ังกึ่ง  อันภริยาของนาย
ปุณณะน้ัน 
ผูทรงไว  ซึ่งภาชนะดวยมือขางหน่ึงแลวจึงถวายอยู  ซึ่งภัตดวยมือขางหน่ึง   ถวายแลว  ปด
แลว ซึ่งบาตร 
ดวยมือ  มีอันใหรูวา  อ. พอละ  ดังนี้เปนเหตุ  ฯ  อ. ภริยาของนายปุณณะน้ัน  กลาวแลววา  
ขาแตทาน 
ผูเจริญ  อ. สวน  สวนเดี่ยวเทียว  อันดิฉัน  ไมอาจ  เพ่ืออันกระทํา  โดยสวน  ๒  อ.  ทาน  ไม
กระทําแลว 
ซึ่งการสงเคราะหในโลกนี้  ขอจงกระทํา  ซึ่งการสงเคราะหในโลกอ่ืน  แกทาส  ของทาน  อ. 
ดิฉัน  เปน 
ผูใครเพ่ืออันถวายซึ่งภัต  กระทําใหเปนของมีสวนเหลือลงออกแลวน่ันเทียว  ยอมเปน  ดงัน้ี  
ยังภัต  
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ทั้งปวง  ใหต้ังไวเฉพาะแลวในบาตร  ของพระเถระไดกระทําแลว  ซึ่งความปรารถนาวา  อ. 
ดิฉัน พึงเปน 
ผูมีปวง  แหงธรรม  อันทาน  เห็นแลวน่ันเทียว  พึงเปน  ดังนี้  ฯ  อ. พระเถระ  กลาวแลววา 
อ. ความ 
ปรารถนา  อันทาน  ปรารถนาแลว  อยางนี้  จงมี  ดังนี้  ผูยืนแลวเทียว  กระทําแลว  ซึ่งการ
อนุโมทนา 
นั่งแลว  ในที่อันผาสุกดวยนํ้า  แหงหนึ่ง  ไดกระทาํแลว  ซึ่งกิจดวยภัต ฯ 
                                                               แปลโดยอรรถ   
        ๒.  สมเด็จพระบรมศาสดา  ตรัสวา  ภิกษุทั้งหลาย  พวกมหาอํามาตยผูวินิจฉัย  เปนผู
ตก 
อยูในอํานาจอคติมีฉันทาคติเปนตน  ตัดสินความโดยผลุนผลนั  ไมชื่อวาเปนผูต้ังอยูใน
ธรรม  สวนพวก 
ที่ไตสวนความผิดแลว  ตัดสินความโดยไมผลุนผลัน  ตามสมควรแกความผิดนั่นแหละ  เปน
ผูชื่อวาต้ัง 
อยูในธรรม  ดังน้ี  ไดตรัสคาถาเหลานี้  วา 
        บุคคล  ไมชื่อวาต้ังอยูในธรรม  เพราะเหตุที่นําคดีไป  โดยความผลุนผลัน 
        สวนผูใดเปนบัณฑิต  วินิจฉัยคดีและไมใชคดีทั้งสอง  ยอมนําบุคคลเหลา 
        อ่ืนไป  โดยไมผลุนผลันโดยธรรม  โดยสมํ่าเสมอ  ผูนั้น  อันธรรมคุมครอง 
        แลว  เปนผูมีปญญา  เรากลาววา  ต้ังอยูในธรรม ฯ 
        บรรดาบทเหลาน้ัน บทวา  เตน  แปลวา  เพราะเหตุเพียงเทาน้ีเอง ฯ  บทวา  ธมฺมฏ 
บุคคลผูต้ังอยูในธรรมเครื่องวินิจฉัย  ที่พระราชาทั้งหลาย  จะพึงทรงกระทําดวยพระองค  
ไมเปนผูชื่อ 
วาต้ังอยูในธรรม ฯ บทวา  เยน  แปลวา  เพราะเหตุใด ๆ  ฯ  บทวา  อตฺถ  ความวา  ซึ่งคดีที่
หยั่งลงแลว 
ผลุนผลัน  คือ  โดยการกลาวเท็จ ฯ  อธิบายวา  จริงอยู  ผูใดต้ังอยูในฉันทาคติ  กลาวมุสาวาท  



ยอมทํา 
ญาติหรือมิตรของตน  ซึ่งมิใชเจาของน้ันแลใหเปนเจาของ  ต้ังอยูในโทสาคติ  กลาวเท็จ  
ยอมทําคนท่ี 
เปนศัตรูของตนซ่ึงเปนเจาของแทจริงไมใหเปนเจาของ  ต้ังอยูในโมหาคติ  รับสินบนแลว  
ในเวลาตัด 
สิน  ทําเปนเหมือนสงจิตไปในที่อ่ืน  แลดูขางโนนและขางน้ี  กลาวเท็จ  ยอมนําบุคคลอ่ืน
ออก  ดวยคํา 
แพ  ผูนี้  ชื่อวายอมนําคดีไปโดยความผลุนผลัน  ฯ  ผูนั้น  ซึ่งวาเปนผูไมต้ังอยูในธรรมฯ 
 
พระราชวิสุทธิเวที  อาภาสิริ  วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม                                                
เฉลย 
สนามหลวงแผนกบาลี                                                                                        ตรวจแก  
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                                   ประโยค  ป.ธ. ๓ 
                                      สมัพันธไทย 
                           สอบวันที่ ๑  มีนาคม  ๒๕๔๓   
 
        อลชฺชิตาเย  ลชชฺนฺติ                ลชชฺิตาเย  น  ลชฺชเร 
        มิจฺแาทิฏ ิสมาทานา                สตฺตา  คจฺฉนฺติ  ทุคฺคตึ ฯ 
        อภเย  ภยทสฺสิโน                        ภเย  จ  อภยทสฺสิโน 
        มิจฺฉาทิฏ ิสมาทานา                สตฺตา  คจฺฉนฺติ  ทุคฺคตินฺติ ฯ 
        ตตฺถ  อลชชฺิตาเยติ:   อลชชฺิตพฺเพน  ภิกฺขาภาชเนน  ฯ  ภิกฺขาภาชน  หิ  อลชชฺิตพฺพ 
นาม ฯ  เต ปน  ต  ปฏิจฺฉาเทตฺวา  วิจรนฺตา  เตน  ลชฺชนฺติ  นาม ฯ  ลชชฺิตาเยติ: อปฺปฏิจฺฉนฺ
เนน 
หิริโกปนงฺเคน  ฯ  หิรโิกปนงฺคฺหิ  ลชฺชิตพฺพ  นาม ฯ  เต  ปน  ต  อปฺปฏิจฺฉาเทตฺวา  วิจรนฺ
ตา 
ลชชฺิตาเย  น  ลชฺชนฺติ  นาม   ฯ  เตน  เตส  อลฃฺชิตพฺเพน  ลชชิต  ลชฺชิตพฺเพน  อลชฺชต 
ตุจฺฉคฺคหณภาเวน  จ  อฺถาคหณภาเวน  จ  มิจฺฉาทิฏ ิ  โหติ,  ต  สมาทยิตฺวา  วิจรนฺตา  เต 
 ิมิจฺฉาทิฏ ิสมาทานา  สตฺตา  นิรยาทิเภท  ทุคฺคตึ  คจฺฉนฺตีติ  อตฺโถ  ฯ  อภเยติ:  ภิกฺขาภาชน 
นิสิสาย  ราคโทสโมหมานทิฏ ิกิเลสทุจฺจริตภยาน  อนุปฺปชชฺนโต  ภิกฺขาภาชน  อภย  นาม  
ฯ 
ภเยน  ต  ปฏจฺิฉาเทนฺตา  ปน  อภเย  ภยทสฺสิโน  นาม ฯ  หิรโิกปนงฺค  ปน  นิสฺสาย  ราคาทีน 
อุปฺปชฺชนโต  ต  ภย  นาม  ฯ  ตสฺส  อปฺปฏิจฺฉาทเนน  ภเย  จ  อภยทสฺสิโน  ฯ  ตสฺส  อฺ
าถา 
จ  คหณสฺส  สมาทินฺนตฺตา  มิจฉาทิฏ ิสมาทานา  สตฺตา  ทุคฺคตึ  คจฺฉนฺตีติ  อตฺโถ ฯ 
 
                                         ใหเวลา  ๔  ชั่วโมง  ๑๕  นาที  
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                                          เฉลย  ประโยค  ป.ธ.  ๓ 
                                                  สัมพันธไทย 
        สตฺถา  สยกตฺตา  ใน  อภาสิ ฯ  อาขฺยาตบท  กตฺตถวาจก  อิมา  วิเสสน  ของ  คาถา ๆ 
อวุตฺตกมุม  ใน  อภาสิ ฯ   
        สตฺตา  สยกตฺตา  ใน  สชฺชนฺติ  น  ลชฺชเร  และ  คจฺฉนฺติ,  ลชฺชนฺติ  ลชฺชเร  และ 
        คจฺฉนฺติ  อาขฺยาตบท  กตฺตุวาจก  อลชฺชิตาเย  วิเสสน  ของ  วตฺถุสฺม ึ ๆ  นิมิตฺตสตฺตมี 
        ใน  ลชชฺนฺติ  ลชชฺิตาเย  วิเสสน  ของ  วตฺถุสมึ ๆ  นิมิตฺตสตฺตมี  ใน  ลชชฺเร  น  ศพัท 
        ปฏิเสธ  ใน  ลชฺชเร  มิจฺฉาทิฏ ิสมาทานา  วิเสสน  ของ สตฺตา  ทุคฺคตึ  อวุตฺตกมฺม 
        หรือ สมฺปาปุณิยกมุม  ใน คจฺฉนฺต,  สตฺตา  สยกตฺตา  ใน  คจฺฉนฺต ๆ  อาขฺยาตบท 
        กตฺตุวาจก  อภเย  ภินฺนาธาร  ใน  ภยทสฺสิโน  ภเย  ภินฺนาธาร  ใน อภยทสฺสิโน 
        ภยทสฺสโิน  ก็ดี  อภยทสฺสิโน  ก็ด ี มิจฺฉาทิฏ ิ  สมาทานา  ก็ดี  วิเสสน  ของ  สตฺตา 
        จ  สองศัพท  ปทสมจฺุจยตฺถ  เขากับ  อภเย  ภยทสฺสิโน  และ  ภเย  อภยทสฺสิโน 
        ทุคฺคตึ  อวุตฺตกมฺม  ใน  คจฺฉนฺติ  อิติ  ศัพท  สรูป  ใน  อามา  คาถา ฯ 
        ตตฺถ  วีเสสน  ของ  ปเทสุ  ๆ  นทิฺธารณ  ใน ปทสฺส  อลชชฺิตาเย  สรูป  ใน  อิติ ๆ  ศพัท  
สรูปใน 
ปทสฺส ๆ  นทิฺธารณีย  และ  สามีสมพฺนฺธ  ใน  อตฺโถ  อลชชฺติพฺเพน  วิเสสน  ของ  ภิกฺขาภา
ชเนน ๆ  เหตุ 
ใน  ลชชฺนฺติ  อิติ  ศัพท  สรูป  ใน  อตฺโถ  ๆ  ลิงฺคตฺถ ฯ 
        หิ  ศัพท  ทฬฺหีกรณโชตก  ภิกขฺาภาชน  ลิงฺคตฺถ  อลชฺชติพฺพ  วิเสสน  ของ  ภิกขฺาภาชน 
นาม 
ศัพท  สฺาโชตก  เขากับ  อลชฺชิตพฺพ ฯ 
        ปน  ศพัท  วิเสสโชตก  เต  วิเสสน  ของ  สตฺตา ๆ  สยกตฺตา  ใน  ลชชฺนฺติ ๆ  อาขฺยา
ตบท 
กตฺตุวาจก  ต  วิเสสน  ของ  ภิกฺขาภาชน  ๆ  อวุตฺตกมฺม  ใน ปฏจฺิฉาเทตฺวา ๆ  สมาน
กาลกิริยา  ใน 



วิจรนฺตา ๆ  วิเสสน ของ  สตฺตา  เตน  วิเสสน  ของ ภิกฺขาภาชเนน ๆ  เหตุ  ใน  ลชชฺนฺติ  นาม  
ศัพท 
สฺาโชตก  เขากับ  ลชชฺนฺติ ฯ 
        ลชชฺิตาเย  สรูป  ใน  อิติ  ๆ  ศัพท  สรูป  ใน  ปทสฺส ๆ  สามสีมฺพนฺธ  ใน  อตฺโถ  
อปฺปฏิสนฺเนน 
วิเสสน  ของ  หิรโิกปนงฺเคน ๆ  เหตุ  ใน  ลชชฺเร  อิติ  ศัพท  สรูป  ใน  อตฺโถ  ๆ  ลิงฺคตฺถ ฯ 
        หิ  ศัพท  ทฬฺหีกรณโชตก  หิรโิกปนงฺค  ลิงฺคตฺถ  ลชฺชิตพฺพ  วิเสสน  ของ  หิริโกปนงฺค,  
นาม  
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ศัพท  สฺาโชตก  เขากับ  ลชชฺิตพฺพ ฯ 
        ปน  ศพัท  วิเสสโชตก  เต  วิเสสน  ของ  สตฺตา ๆ  สยกกฺตฺตา  ใน  น  ลชชฺนฺติ, ลชฺชนฺติ 
อาขฺยาตบท  กตฺตุวาจก  น  ศัพท  ปฏิเสธ  ใน  ลชชฺนฺติ,  ต  วิเสสน  ของ หิริโกปนงฺค ๆ  อวุตฺ
ตกมฺม  ใน   
อปฺปฏิจฺฉาเทตฺวา ๆ  สมานกาลกิริยา  ใน  วิจรนฺตา  ๆ  วิเสสน  ของ สตฺตา  ลชชฺิตาเย  วิเส
สน  ของ 
วตฺถุสฺมึ ๆ  นมิิตฺตสตฺมี  ใน  ลชชฺนฺติ  นาม  ศัพท  สฺาโชตก  เขากับ  ลชชฺนฺติ ฯ 
        เตน  เหตุ  เตส  วิเสสน  ของ  สตฺตาน ฯ  อนาทร  ใน ลชชฺต  และ  อลชฺชต ๆ   อนาทร
กิริยา 
ลชฺขิตพฺเพน  วิเสสน  ของ  วตฺถุนา ๆ  เหตุ  ใน  ลชฺชต,  อลชชฺติพฺเพน  วิเสสน  ของ วตฺถุนา 
ๆ  เหตุ ใน 
อลชฺชต,  มิจฺฉาทิฏ ิ  สยกตฺตา  ใน  โหติ ๆ  อาขฺยาตบท  กตฺตุวาจก  ตุจฺฉคฺคหณภาเวน  ก็ดี  
อฺาถา 
คหณภาเวน  ก็ดี  เหตุ ใน  โหติ,  จ  สอง  ศัพท  ปทสมุจฺจยตฺถ  เขากับ  ตุจฺฉคฺคหณภาเวน  
และ  อฺาถา 
คหณภาเวน,  สตฺตา  สยกตฺตา  ใน  คจฺฉนฺติ ๆ  อาขฺยาตบท  กตฺตุวาจก  ต  วิเสสน  ของ  มิจฺ
ฉาทิฏ ึ ๆ 
อวุตตกมฺม  ใน  สมาทยิตฺวา ๆ  สมานกาลกิริยา  ใน  วิจรนฺตา,  วิจรนฺตา  ก็ดี  เต  ก็ดี  มิจฺ
ฉาทิฏ ิสมาทา 
นา  ก็ดี  วิเสสน  ของ สตฺตา  นิรยาทิเภท  วิเสสน  ของ  ทุคฺคตึ ๆ  อวุตฺตกมฺมใน  คจฺฉนฺติ  อิ
ติ  ศัพท  สรปู 
ใน  อตฺโถ  ๆ  ลิงฺคตฺถ  (หรือ  อตฺโถ  วุตฺตกมฺม ใน  เวทิตพฺโพ  ปณฺฑิเตน  อนภิหิตกตฺตา  ใน  
เวทิตพฺโพ ๆ 
กิตบท  กมฺมวาจก)  ฯ 
        อภเย  สรูป  ใน  อิติ  ๆ  ศัพท  อาทยตฺถและสรุป  ใน  ปทสฺส ๆ  สามีสมฺพนฺธ  ใน  อตฺ



โถ 
ภิกฺขาภาชน  ลิงฺคตฺถ  ภิกขฺาภาชน  อวุตฺตกมฺม  ใน  นิสฺสาย ๆ  เหตุ ใน  อนปฺุปชฺชนโต  ราค
โทสโมหมาน 
ทิฏ ิกิเลสทุจฺจริตภยาน  ภาวาทิสมฺพนฺธ  ใน  อนปฺุปชฺชนโต ๆ  เหตุใน  อภย  ๆ  วิเสสน  
ของ  ภิกฺขาภา 
ชน  นาม  ศพัท  สฺาโชตก  เขากับ  อภย  ฯ 
        ปน  ศพัท  วากฺยารมฺภโชตก  สตฺตา  สยกตฺตา  ใน  โหนฺติ ๆ  อาขฺยาตบท  กตฺตุวาจก  
ภเยน 
เหตุใน   ปฏจฺิฉาเทนฺตา  ต  วิเสสน  ของ ภิกฺขาภาชน ๆ  อวุตฺตกมฺม  ใน  ปฏิจฺฉาเทนฺตา ๆ  วิ
เสสน  ของ 
สตฺตา  อภเย  ภินฺนาธาร  ใน ภยทสฺสิโน ๆ  วิกติกตฺตา  ใน  โหนติฺ  นาม  ศัพท  สฺาโชตก  
เขากับ 
ภยทสฺสิโน ฯ 
        ปน  ศพัท  วากฺยารมฺภโชตก  ต  วิเสสน  ของ  หิริโกปนงฺค ๆ ลิงฺคตฺถ  หิรโิกปนงฺค  
อวุตฺตกมฺม 
ใน  นิสฺสาย ๆ  เหตุ ใน  อุปฺปชฺชนโต  ราคาทีน  วิเสสน  ของ กเิลสาน  ๆ  ภาวาทิสมฺพนฺธ  
ใน  อุปชฺชนโต 
ๆ  เหตุ  ใน  ภย ๆ  วิเสสน  ของ  หิรโิกปนงฺค  นาม  ศัพท   สฺาโชตก เขากับ  ภย ฯ 
        สตฺตา  สยกตฺตา  ใน  โหนฺติ  ๆ  อาขฺยาตบท  กตฺตุวาจก  ตสฺส  วิเสสน  ของ  หิริ
โกปนงฺคสฺส ๆ 
ฉฏ ีกมฺม  ใน  อปฺปฏิจฺฉาทเนน ๆ  เหตุ  ใน  อภยทสฺสิโน  ภเย  ภินฺนาธาร  ใน  อภยทสฺสิโน   
ๆ  
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วิกติกฺตฺตา  ใน  โหนฺติ  จ  ศัพท  ปทฺสมุจฺจยตฺถ  เขากับ  ตสฺส  อปฺปฏิจฺฉาทเนน  ภเย  อภยทสฺ
สิโน ฯ 
        สตฺตา  สกยกตฺตา  ใน  คจฺฉนฺต  ๆ  อาขฺยาตบท  กตฺตุวาจก  ตสฺส  วิเสสน  ของ  
ตุจฺฉคิคหณสฺส 
ๆ ภาวาทิสมฺพนฺธ  ใน  สมาทินฺนตฺตา  อฺาถา  ตติยาวิเสสน  ใน  คหณสฺส  ๆ  ภา
วาทิสมฺพนฺธ  ใน 
สมาทินฺนตฺตา  จ  สองศัพท  ปทสมุจฺจยตฺถ  เขากับ  ตสฺส  ตุจฺฉคฺคหณสฺส  และ  อฺาถา  
คหณสฺส,   
สมาทินฺนตฺตา  เหตุ  ใน  มิจฺฉาทิฏ ิสมาทานา  ๆ  วิเสสน  ของ  สตฺตา  ทุคฺคตึ  อวุตฺตกมฺม  
ใน  คจฺฉนฺติ 
อิติ  ศัพท  สรูป  ใน  อตฺโถ ๆ  ลิงฺคตฺถ ฯ 
 
พระเมธีปริยัตยากรณ  อคฺคธมฺโม  วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม                                
สัมพันธ 
สนามหลวงแผนกบาลี                                                                                ตรวจแก  
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                                                 ประโยค  ป. ธ. ๓   
                                                      บุรพภาค 
                                     สอบ  วันที่  ๒  มีนาคม  ๒๕๔๓ 
              จงแกตัวอักษร  ยอหนา  และจัดวรรคตอน ใหถูกตองตามสมัยนิยม 
 
ที่  จญน.  ๑๐/๒๕๔๒  สํานักงานเจาคณะใหญหนเหนือ  วัดปากนํ้า  เขตภาศีเจริญ  กทม. 
๑๐๑๖๐ ๑ 
พฤษจิกายน  ๒๕๔๒  เรือ่งโคลงการเจิรญนวัคหายุสมธัมมถวายพระพรของคณะสงค  เรียน
เจาคณะ 
ภาก ๖  สิ่งท่ีสงมดวยมติมหาเถรสมาคมครั้งท่ี  ๓๖/๒๕๔๒  จํานวน ๑  ฉลับ  ในการประชุม
มหา 
เถรสมาคมคร้ังท่ี ๓๖/๒๕๔๒  เมื่อวันที่ ๑๔  ตุลาคม  ๒๕๔๒  สมเด็จพระญาณสังวร  
สมเด็จพระสังฆ 
ราช  สกลมหาสังฆปริณายก  มีพระบณัชาใหกรมกาลสาสนานําเรื่องโคลงการเจริญนวัคค
หายุสมธัมม 
ถวายพระพรของคณะสงฆ  เนื่องในมหามงคลวโรกาศท่ีสมเด็จบรมพิตร  พระราชสมภาร
เจา  ผูทรง 
พระคุณอันประเสริฐ  จะทรงเจริญพระชนมพรรษา  ๖  รอบ  ๗๒  พรรษา ในวันที่ ๕ 
ธันวาคม  ๒๕๔๒ 
เสนอตอท่ีประชุมพิจารณา  ซึ่งที่ประชุมพิจารนาแลวลงมติวา  มหาเถรสมาคมขอนอมรับ
สนองพระ 
ดําหริทุกประกาน  และใหกลมกาลสาสนาแจงเจาคณะใหญเพ่ือปฏิบัติตามพระดําหริ  ลาย
ละเอียดตาม 
สําเนามติมหาเถรสมาคมที่แนบถวายมาพรอมน้ี  ในกาลน้ี  เจาคนะใหญหนเหหหนือ  เปน
ผูดําเนินการ 



ประกอบพิธีสืบดวงพระบรมราชสมพบตามประเพนีไทยโบรานของภาคเหนือ  ณ  พระ
อุโบสถวัดปาก 
น้ํา  วันเสา  ที่  ๔  ธันวาคม  ๒๕๔๒  เวลา  ๑๕.๐๐ - ๒๐.๐๐ น.  จึงเรียนมาเพ่ือแจงไปยังวัด
ทุกวัดใน 
สังกัดปกครองใหรวมกันเจริญพระพุทธมนตและต้ังจิตภาวนาธิศฐารถวายพระพรท่ีวัดของ
ตนโดย 
พรอมเพลียงกันตามกําหนดวันเวลาดังกลาว.  เรียนมาดวยความนับถือ  สมเด็จพระมหา
รัชมังคลาจารย 
(สมเด็จพระมหารัชมัคลาจารย)  เจาคณะใหญหนเหนือ 
 
                                                                ใหเวลา  ๑  ชั่วโมง ๑๕  นาที  
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                                          เฉลย  ประโยค  ป.ธ.  ๓   
                                                    บุรพภาค 
 
ที่  จญน.  ๑๐๒/๒๕๔๒                                        สํานักงานเจาคณะใหญหนเหนือ 
                                                                วัดปากนํ้า 
                                                                เขตภาษีเจริญ  กทม.  ๑๐๑๖๐ 
 
                                                วันที่ ๑  พฤศจิกายน  ๒๕๔๒ 
 
เรื่อง  โครงการเจริญวัคคหายุสมธัมมถวายพระพรของคณะสงฆ 
เรียน  เจาคณะภาค ๖ 
สิ่งท่ีสงมาดวย  มติมหาเถรสมาคม  ครั้งท่ี ๓๖ / ๒๕๔๒  จํานวน ๑  ฉบบั 
        ในการประชุมมหาเถรสมาคม  ครั้งท่ี  ๓๖ / ๒๕๔๒เมื่อวันที่ ๑๔  ตุลาคม  ๒๕๔๒  
สมเด็จ 
พระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราช  สกลมหาสังฆปริณายก  มพีระบัญชาใหกรมกาลศาสนา
นํา  เรื่อง 
โครงการเจริญนวัคคหายุสมธัมมถวายพระพรของคณะสงฆ  เน่ืองในมหามงคลวโรกาสท่ี
สมเด็จพระ 
บรมบพิตร  พระราชสมภารเจา  ผูทรงพระคุณอันประเสริฐ  จะทรงเจริญพระชนมพรรษา  ๖  
รอบ  ๗๒   
พรรษา ในวันที่ ๕ ธันวาคม  ๒๕๔๒  เสนอตอท่ีประชุมพิจารณา  ซึ่งที่ประชุมพิจารนาแลว
ลงมติวา   
มหาเถรสมาคมขอนอมรับสนองพระดําหริทุกประการ  และใหกรมกาลศาสนา  แจงเจาคณะ
ใหญเพ่ือ 
ปฏิบัติตามพระดําหริ  ลายละเอียดตามสําเนามติมหาเถรสมาคมที่แนบถวายมาพรอมน้ี  



        ในกาลนี้  เจาคณะใหญหนเหนือ  เปนผูดําเนินการประกอบพิธีสืบดวงพระบรมราช
สมภพ 
ตามประเพณีไทยโบราณของภาคเหนือ  ณ  พระอุโบสถวัดปากน้ํา  วันเสาร  ที่  ๔  ธนัวาคม  
๒๕๔๒   
เวลา  ๑๕.๐๐ - ๒๐.๐๐ น.   
        จึงเรียนมาเพ่ือแจงไปยังวัดทุกวัดในสังกัดปกครอง ใหรวมกันเจริญพระพุทธมนตและ 
ต้ังจิตภาวนาธิษฐานถวายพระพร ที่วัดของตนโดยพรอมเพรียงกันตามกําหนดวันเวลา
ดังกลาว.   
 
                                                        เรยีนมาดวยความนับถือ   
 
                                                     (สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย)   
                                                          เจาคณะใหญหนเหนือ  
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                                            ประโยค ป.ธ. ๓ 
                                        ปญหา  บาลไีวยากรณ      
                                 สอบ  วันที่  ๒  มีนาคม  ๒๕๔๓   
 
๑.  จงตอบคําถามตอไปน้ี 
        ก.  สระ  ๘  ตัว  เกิดในฐานเดียวกันหรือตางกันอยางไร ฯ  เรียกชื่อวาอยางไร 
        ข.  ห  พยัญชนะ  ในคําวา  สณฺหา  เกิดในฐานไหน ฯ  เพราะเหตุไร ฯ 
๒.  ในนิคคหิตสนธิ  จะลบนิคคหิตไดในที่เชนไร ฯ  และจะแปลงนิคคหิตเปน  นฺ  ไดในท่ี
เชนไร ฯ  จงตอบ 
พรอมท้ังยกตัวอยางประกอบ  ฯ  ปมตฺุยตฺถิ ,  หตฺถเมวานุกนฺตติ  เปนสนธิอะไร ฯ ตัดและตอ
อยางไร ฯ 
๓.  จงตอบคําถามตอไปน้ี 
        ก.  นามศัพท  เมื่อนําไปใชในขอความท้ังปวง  จะตองทําอยางไร ฯ 
        ข.  ศัพทวา  สทฺธาย,  อตฺถาย เปนวิภัตติอะไรไดบาง ฯ  ศัพทไหนเปนลิงคอะไร ฯ 
        ค.  "จตสฺโส  สกุณา  นก  ๔  ตัว"  "ตีณิ  ขนฺธา  ขันธ  ๓ "   ประกอบศัพทอยางนี้  ถูก
หรือไม 
              ถาไมถูก  จงแกไขใหถูกตอง ฯ 
        ง.  เพราะเหตุไร  ปุริสสัพพนาม  จึงแบงบุรุษเปน  ๓ ฯ 
        จ.  ภนฺเต  กับ  อาวุโส  มีวิธีใชตางกันอยางไร ฯ 
๔.  เมื่อเห็นกิริยาศัพทที่ทานประกอบ  ม  วิภัตติ  เชน  คจฺฉาม  สังเกตอยางไร  จึงจะรูวาเปน
วัตตมานา 
หรือปญจมี ฯ  ปริวชฺชเย,  ลชชฺเร,  ปาปุณึสุ  ประกอบดวยเครื่องปรุงอะไร ฯ 
๕.  ปจจัยกิตกตัวไหนบาง  ใชเปนนามกิตกก็ได  เปนกิริยากิตกก็ได  จงยกตัวอยาง
ประกอบดวย ฯ 
อนฺรธาโน  (มนฺโต),  กจวรจฺฉฑฺฑิกา  (ทาสี),  ปสาโท  ลงปจจัยอะไร ฯ  เปนรูปและสาธนะ



อะไร ฯ 
จงต้ังวิเคราะหมาดู ฯ 
๖.  ทิคุสมาส  กับ  ทวันทวสมาส  ตางกันอยางไร  จงตอบพรอมท้ังยกตัวอยางประกอบดวย  
ฯ  สุธา 
ปริกมฺมกตา  (โปกฺขรณิโย),  ปฺจวณฺณปทุมสฺฉนฺน  (อุทก)  เปนสมาสอะไรบาง ฯ จึงต้ัง
วิเคราะหมา 
ตามลําดับ ฯ 
๗.  สมุหตัทธิต  เปนนามหรือคุณ  ฯ  ตางจากตรตยาทิตัทธิตอยางไรบาง  ฯ  กายิโก  (อาพา
โย), 
พลวตี   (ตณฺหา),  อิทฺธิมย  (รูป) ลง  มย  ปจจัยอะไร ฯ  ในตัทธิตไหน  จงต้ังวิเคราะหมาดู ฯ 
                                                   ใหเวลา  ๓  ชั่วโมง  
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                                        เฉลย  ประโยค  ป.ธ.  ๓ 
                                         ปญหา  บาลไีวยากรณ 
๑.  ไดตอบคําถามดังตอไปนี้  คือ   
        ก.  สระ  ๘  ตัว  เกิดในฐานเดียวกันหรือตางกันอยางนี้  และมีชื่อเรียกอยางนี้  คือ 
             อ  อา  เกิดในคอ                                        เรียกชื่อวา  กณฺชา 
             อิ    อี  เกิดที่เพดาน                                        เรียกชื่อวา  ตาลุชา 
             อุ    อู  เกิดที่ริมฝปาก                                        เรียกชื่อวา  โอฏชา 
             เอ       เกิดใน ๒  ฐาน  คือคอและเพดาน                เรียกชื่อวา  กณฺตาลุโช 
             โอ      เกิดใน ๓  ฐาน  คือคอและริมฝปาก                เรียกชื่อวา  กณฺโฏโช 
        ข.  ห  พยัญชนะ  ในคําวา  สณฺหา  เกิดในฐานนอก  เพราะ ห  ที่ประกอบดวยพยัญชนะ  
๘ 
             ตัว  คือ  ญ  น  ม  ย  ล  ว ฬ  ทานกลาววาเกิดแตอก  ที่ไมไดประกอบดวยพยัญชนะ
เหลา 
             นี้เกิดในคอตามฐานเดิมของตน ฯ 
๒.  ในที่เชนนี้  คือ  เมื่อมีสระหรือพยัญชนะอยูเบื้องหลัง  ลบนิคคหิตซ่ึงอยูขางหนาบางก็ได  
ตัวอยาง 
เชน  ตาส - อห  เปน    ตาสาห,  วิทูนอคฺค  เปน  วิทูนคฺค,  พุทฺธานสาสน  เปน  พุทฺธาสาสน 
ฯ 
        และแมจะแปลงนิคคหิตเปน  น  ได  ในที่เชนนี้  คือ  เมื่อมีพยัญชนะ  ต  วรรคอยูหลัง  
นิคคหิต 
อยูหนา  แปลงนิคคหิตเปนพยัญชนะท่ีสุดวรรค  คือ  น  ตัวอยางเชน  ตนิพฺพุต  เปน  ตนฺนิพฺ
พุต,  ยทุนฺนิ 
มิตฺต  เปน  ยนฺทุนฺนิมิตฺต ฯ 
        ปมุตฺยตฺถิ  เปน  อาเทสสระสนธิ  ตัดเปน  ปมตฺุติอตฺถิ  ถา  อิ  เอ  หรือ  โอ  อยูหนา  มี
สระอยู 



เบื้องหลัง  แปลง  อิ  ตัวหนาเปน  ย  ถาพยัญชนะซอนกัน  ๓  ตัว  ลบพยัญชนะมีรูปเสมอกัน
เสียตัวหนึ่ง 
ตอเปน  ปมุตฺยตฺถิ ฯ 
        หตฺถเมวานุกนฺตติ เปนอาเทสนิคคหิตสนธิ  และโลปสระสนธิ  ตัวเปน  หตฺถเอว
อนุกนฺตติ 
ระหวาง  หตฺถเอว  ถาสระอยูเบื้องปลายแปลงนิคคหิตเปน  ม  ตอเปน  หตฺถเมว  ระหวาง  
หตฺถเมว 
อนุกนฺตติ  ถาสระท้ัง ๒  เปนรัสสะมีรูปเสมอกัน  คือ  เปน อ  หรือ  อิ  หรอื  อุ  ทั้ง ๒  ตัว  
เมื่อลงแลวตอง 
ทําสระท่ีไมไดลบดวยทีฆสระสนธิ  ตอเปน  หตฺถเมวานุกนฺตติ ฯ 
๓.  ไดตอบคําถามดังตอไปนี้ 
        ก.  นามศัพท  เมื่อนําไปใชในขอความท้ังปวง  จะตองประกอบดวยลิงค  วจนะ  วิภัตติ 
ฯ 
        ข.  สทธฺาย  ถาเปนศัพท  นาม  เปน  ได  ๕  วิภัตติ  คือ  ตติยาวิภัตติ  จตุตถีวิภัตติ  
ปญจมี  
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                วิภัตติ  ฉัฏฐีวิภัตติ  และสัตตมีวิภัตติเปนอิตถีลิงค  ถาเปนศัพทคุณนาม  เปนได  ๓  
ลิงค 
                ที่เปนปุงลิงคและนปุงสกลิงค  เปนจตุตถีวิภัตติ  สวนท่ีเปนอิตถีลิงคเปนได  ๕  
วิภัตติ   
                คือ  ตติยาวิภัตติ  จตุตถีวิภัตติ  ปญจมีวิภัตติ  ฉัฏฐีวิภัตติ  และสัตตมีวิภัตติ ฯ  อต
ถาย 
                เปน  จตุตถีวิภัตติ  เปนปุงลิงค ฯ 
        ค.          "จตสฺโส  สกุณา  นก  ๔ ตัว"  ไมถูก  แกเปน  จตฺตาโร  สกุณา 
                "ตีณิ  ขนฺธา  ขันธ  ๓"  ไมถูก  แกเปน  ตโย  ขนฺธา ฯ 
        ง.        เพราะอนุโลมตามวิภัตติในอาขยาตที่แบงเปน         ๓  เหมือนกนั ฯ 
        จ.          มีวิธีใชตางกันดังน้ี 
                ภนฺเต  เปนคําสําหรับคฤหัสถเรียกบรรพชิตดวยเคารพ  หรือบรรพชิตผูออน
พรรษา 
                กวาเรียกบรรพชิตผูแกกวา 
                อาวุโส  เปนคําสําหรับบรรพชิตท่ีมีพรรษามากกวาเรียกบรรพชิตที่มีพรรษานอย
กวา 
                และสําหรับบรรพชิตเรียกคฤหัสถ 
๔.  จะตองสังเกตเนื้อความคําแปลในประโยคน้ัน ๆ  เชน  ถาแปลวา  อยู  ยอม  จะ  เปนวัตต
มานา 
ถาแปลวา  จง  เถิด  ขอจง  เปนปญจมี ฯ 
        ปริวชฺชเย  ประกอบดวย  ปร ิ บทหนา  วชฺช  ธาตุ  ในความเวน,  ละ,  งด  ลง  ณฺย  
ปจจัย เอยฺย 
สัตตมีวิภัตติ  ลบ  ยฺย  คงไวแต  เอ ฯ 
        ลชชฺเร  ประกอบดวย  ลชชฺ  ธาตุ  ในความละอาย  ลง  อ  ปจจัย  อนฺติ   วัตตมานาวิภัตติ 
แปลง  อนฺติ  เปน  เร ฯ 



        ปาปุณึสุ  ประกอบดวย  ป  บทหนา  อป  ธาตุในความถึง,  บรรลุ  ได,  ประสบ  ลง  
อุณา 
ปจจัย  อุ  เปน  อึสุ ฯ 
๕.  ปจจัยกิตก  ๓  ตัว  คือ  ณฺย  อนีย  ต 
        ณฺย  ปจจัยแหงกิตก  ถาใชเปนศัพทกลาวกิริยาของศัพทเปนกิริยากิตก  ตัวอยางเชน  เต  
จ 
ภิกฺขู  คารยฺหา 
        อนีย  ต  ปจจัยแหงกิริยากิตก  ถาใชเปนชื่อหรอืวิเสสนะของศัพทอ่ืน  เปนนามกิตก 
        อนีย  ปจจัย  ตัวอยางเชน  ปณีเตน  ขาทนีเยน  โภชนีเยน  ปริวิสิ ฯ 
        ต  ปจจัย  ตัวอยางเชน  พุทฺโธ  โลเก  อุปฺปนโฺน ฯ 
        อนฺตรธาโน  (มนฺโต)  ลง  ย ุ ปจจัย  เปนกัตตุรูป  กรณสาธนะ 
        วิ.  อนตฺรธายติ  เตนาติ  อนฺตรธาโน  (มนฺโต) 
        หรือเปนกัตตุรูป  กตัตุสาธนะ 
        วิ.  อนตฺรธายตีติ  อนฺตรธาดน  (มนฺโต)  
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        กจวรจฺฉฉฑฺฑิกา  (ทาสี)  ลง  ณฺวุ  ปจจัย  เปนกัตตุรูป  กตัตุสาธน 
        วิ  กจวร  ฉฑฺเฑตีติ  กจวรจฺฉฑฺฑิกา  (ทาสี) 
        ปสาโท   ลง  ณ  ปจจัย  เปนภาวรูป  ภาวสาธนะ 
        วิ.  ปสาทน  ปสาโท ฯ   
๖.  ตางกันอยางนี้  กัมมธารยสมาส  มสีังขยาอยูหนา  ชื่อทิคุสมาส ๆ  นั้น  มี  ๒  อยาง  คือ  
สมาหาร 
ทิคุสมาสและอสมาหารทิคุสมาส  ทิคุสมาสท่ีรวมนามศัพท  มีเนื้อความเปนพหุวจนะทําให
เปนเอก 
วจนะนปุงสกลิงค  ชื่อสมาหารทิคุสมาส  ตัวอยางเชน  ตโย  โลกา  ติโลก  เปนตน  ทคุิ
สมาสท่ีทานไมได 
ทําอยางนี้  ชือ่อสมาหารทิคุ  ตัวอยางเชน  จตสฺโส  ทิสา  จตุทฺทิสา  เปนตน ฯ 
        นามนามต้ังแต  ๒  ศัพทข้ึนไป  ทานยอเขาเปนบทเดียวกันชื่อทวันทวสมาส ๆ  นี้ม ี ๒  
อยาง 
คือ  สมาหารทวันทวสมาส  และอสมาหารทวันทวสมาสเหมือนทิคุสมาส  ตัวอยางเชน  
สมโณ  จ 
พฺราหฺมโณ  จ  สมณพฺราหฺมณา  เปนตน ฯ 
        สุธาปรกิมฺมกตา  (โปกฺขรณิโย)  เปนตติยาตัปปุริสสมาส  มีตติยาตัปปุริสสมาสเปน
ภายใน 
มีวิเคราะหตามลําดับดังน้ี 
        ตติยา.  ตัป. วิ.          สุธาย  ปริกมมฺ  สุธาปริกมฺม 
        ตติยา.  ตัป. วิ.        สุธาปริกมฺเมน  กตา  สุธาปริกมฺมกตา  (โปกฺขรณิโย) 
หรือเปนฉัฏฐีตุลยาธิกรณพหุพพิหิสมาส  มีตติยาตัปปุริสสมาสเปนภายในมีวิเคราะห
ตามลําดับดังนี้ 
        ต.  ตัป. วิ.                สุธาย  ปริกมมฺ  สุธาปริกมฺม 
        ฉ. ตุล. วิ.                สุธาปริกมฺม  กต  ยาส  ตา  สุธาปริกมมฺกตา  (โปกขฺรณิโย) 



        ปฺจวณฺปทุมสฺฉนฺน  (อุทก)  เปนตติยาตัปปุริสสมาส  มีฉัฏฐีตุลยาธิกรณพหุพพิหิ
สมาส 
และวิเสสนบุพพบทกัมมธรยสมาสเปนภายใน  มีวิเคราะหตามลําดับดังน้ี 
        ฉ. ตุล. วิ.                        ปฺจวณฺณา  เยส  ตานิ  ป ฺจวณฺณานิ  (ปทุมานิ) 
        วิ. บุพ.  กัม.  วิ.        ปฺจวณฺณานิ  ปทุมานิ  ปฺจวณฺณปทุมานิ 
        หรือ วิ.                        ปฺจวณฺณานิ  จ  ตานิ  ปุทุมานิ  จาติ  ปฺจวณฺณปทุมานิ 
        ตติยา. ตัป. วิ.        ปฺจวณฺณปทุเมหิ  สฺฉนฺน  ปฺจวณฺณปทุมสฺฉนฺน  (อุทก) ฯ 
๗.  สมุหตัทธิต  เปนนามฯ 
ตางจากตรตยาทิตัทธิตดังน้ี  สมุหตัทธิต  สําเร็จรูปแลวใชเปนนามอยางเดียว  ลงปจจัย ภ  ตัว  
คือ 
กณ  ณ  ตา  แทน  สมุห  ศัพท  ในเวลาต้ังวิเคราะห  ศัพทหนาตองประกอบดวย น  ฉัฏฐี
วิภัตติเสมอ 
ตัวอยางเชน 
        กณ  ปจจัย        มนุสสฺาน  สมุโห  มานุสโก 
        ณ  ปจจัย                มนุสฺสาน  สมโุห  มานุโส  
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        ตา  ปจจัย   ชนาน  สมุโห  ชนตา ฯ 
สวนตรตยาทิตัทธิต  สําเร็จรูปแลวเปนคุณนามลวน  ตองใชอัญญบทเสมอ  ลง ณิก  ปจจัย  
แทนศัพท 
ไดทั่วไป  ตัวอยางเชน   
        แทนกริยิาอาขยาต  สกเฏน  จรตีติ  สากฏิโก  (ชโน) 
        แทนกริยิากิตก         ราชคเห  ชาโต  ราชคหิโก  (ชโน) 
        แทนนามนาม        สงฺฆสฺส  สนฺตก  สงฺฆิก  (วตฺถุ) 
        แทนคุณนาม         นครสฺส  อิสสฺโร  นาคริโก  (ชโน) 
        กายิโก  (อาพาโธ)  ลง  ณิก  ปจจัย  ในตรตยาทิตัทธิต 
        วิ.  กาเยน  วตฺตตีติ  กายิโก (อาพาโธ) 
        พลวตี  (ตณฺหา)  ลง  วนฺตุ  ปจจัย  ในตทัสสัตถิตัทธิต 
        วิ.  พล  อสฺสา  อตฺถีติ  พลวตี  (ตณฺหา) 
        อิทฺธิมย  (รูป)  ลง  มย  ปจจัย  ในปกติตัทธิต 
        วิ.  อิทฺธยิา  ปกต  อิทฺธิมย  (รูป) ฯ 
 
พระราชปริยติัเวที เขมเวที  วัดทองนพคุณ                        เฉลย 
สนามหลวงแผนกบาลี                                                ตรวจแก  



อบรมบาลีกอนสอบ ภาค ๑๔  ปท่ี ๒๗  ๑-๑๕ ก.พ. ๒๕๔๕ - หนาท่ี 62 

                                               ประโยค  ป.ธ.  ๔ 
                                              แปล  ไทยเปนมคธ   
                                สอบ  วันที่  ๒๘  กุมภาพันธ  ๒๕๔๓ 
        ๑.  วันรุงข้ึน  พระเจาพิมพิสารเสด็จมายังพระเวฬุวันวิหาร  กราบทูลเรื่องน้ันแดพระ
ตถาคต 
เจาแลว  ฯ  พระบรมศาสดาตรัสวา  มหาบพิตรในที่สุด  ๙๒  กัลปแตกัลปนี้ไป  ในกาลแหง
พระพุทธเจา 
ทรงพระนามวาผุสสะ  เปรตเหลาน้ีเปนพระญาติของพระองค  กินของควรเค้ียวและควร
บริโภคที่เขา 
ถวายภิกษุสงฆ  แลวบังเกิดในโลกของเปรต  ทองเที่ยวอยูไดทูลถามพระพุทธเจาหลาย
พระองคนี้และคํา 
นี้แลว  มุงหวังอยูเฉพาะทานของพระองคตลอดกาลมีประมาณเทาน้ี  เมื่อวานนี้  เม่ือ
พระองคทรงถวาย 
ทานแลว ไมไดรับสวนบุญ  จึงไดทําอยางนั้น  ฯ  พระเจาพิมพิสารกราบทูลถามวา  ขาแต
พระองคผู 
เจริญ  ก็เมื่อหมอมฉันถวายทานแมในบัดนี้  เปรตเหลานั้นจักไดรับหรือ  ฯ  พระบรมศาสดา
ตรัสวา 
ขอถวายพระพร  มหาบพิตร ฯ  พระราชาทรงนิมนตภิกษุสงฆมีพระผูเจริญ  ขอขาวและนํ้า
ทิพย 
จงสําเร็จแกพวกเปรตเหลาน้ัน  จากมหาทานนี้เถิด  ฯ  ขาวและน้ําทิพยบังเกิดแลวอยางนั้น
ทีเดียวแก 
พวกเปรตเหลาน้ัน ฯ  วันรุงข้ึน  พวกเปรตเหลาน้ันไดแสดงตนเปนผูเปลือยแลว ฯ  
พระราชากราบ 
ทูลวา  วันนี้  พวกเปรตไดแสดงตนเปนผูเปลือยแลว  พระพุทธเจาขา  ฯ  พระบรมศาสดา
ตรัสวา 



มหาพิตร  ยังมิไดถวายผาทั้งหลาย ขอถวายพระพร ฯ  วันรุงข้ึน  ฯ  พระราชาถวายผาจีวร
ทั้งหลาย 
แกภิกษุสงฆมีพระพุทธเจาเปนประมุขแลว  ทรงใหสวนบุญถึงวา  ขอผาทิพยทั้งหลาย  จง
สําเร็จแกพวก 
เปรตเหลาน้ัน  จากจีวรทานน้ีเถิด ฯ  ในขณะน้ันนั่นเอง  ผาทิพยทั้งหลายเกิดข้ึนแกพวกเปรต
เหลา 
นั้นแลว ฯ  พวกเปรตเหลาน้ัน  ละอัตภาพเปรตแลว  ดํารงอยูดวยอัตภาพทิพย ฯ 
        ๒.  ตอจากน้ัน  เมื่อสมเด็จพระบรมศาสดาประทับนั่งทําภัตกิจแลว  ดาบสน้ันเรียก
อันเตวาสิก 
ทั้งหมดมาแลว  นั่งกลาวสาราณียกถาอยูในที่ใกลพระบรมศาสดา ฯ  พระบรมศาสดาทรง
พระดําริ 
วาขอพระอัครสาวกทั้ง ๒  จงมาพรอมกับภิกษุสงฆเถิด ฯ  พระอัครสาวกท้ัง ๒  องคนั้น  
ทราบพระ 
ดําริของพระบรมศาสดาแลว มีพระขีณาสพ  ๑๐๐,๐๐๐  รูปเปนบริวาร  มาถวายบังคมพระ
บรมศาสดา 
แลวไดยืนอยู  ณ  ที่สมควรสวนขางหน่ึง ฯ  ลําดับนั้น  สรทดาบสเรียกพวกอันเตวาสิก
มาแลวกลาว 
วา  พอคุณท้ังหลาย  แมอาสนะทีพระพุทธเจาประทับนั่ง  ก็ยังตํ่า  แมอาสนะสําหรับพระ
สมณะ 
วา  พอคุณท้ังหลาย  แมอาสนะที่พระพุทธเจาประทับนั่ง  ก็ยังตํ่า  แมอาสนะสําหรับพระ
สมณะ 
๑๐๐,๐๐๐  รปู  ก็ยังไมมี  วันนี้  พวกเธอควรทําสักการะพระพุทธเจาอยางโอฬาร  จงนํา
ดอกไมทั้ง 
หลายที่เพียบพรอมดวยสีและกลิ่นมาจากเชิงเขาเถิด ฯ  กาลท่ีพูด  ยอมเปนเสมือเนิ่นชา  แต
วิสัย  
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แหงฤทธิ์  ของทานผูมีฤทธ์ิ  ยอมเปนเรื่องที่ใคร ๆ  ไมควรคิด  เพราะเหตุนั้น  โดยกาลเพียง
ชั่วครูเดียว 
เทาน้ัน  ดาบสเหลาน้ัน  กน็ําดอกไมทั้งหลายท่ีเพียบพรอมดวยสีและกลิ่นมาแลว  ตบแตง
อาสนะประ 
มาณ  ๑  โยชนสําหรับพระพุทธเจา  ประมาณ  ๓  คาวุตสําหรับพระอัครสาวกท้ัง -  
ประมาณตางกันมี   
ประมาณก่ึงโยชนสําหรบัพระท้ังหลายท่ีเหลือ  มีประมาณอุสภะหน่ึงสําหรับพระผูใหมใน
สงฆ ฯ 
ใคร ๆ  ไมควรคิดวา  ในอาศรมบทแหงเดียว  จะตบแตงอาสนะใหญโตถงึเพียงนั้นได
อยางไร  ฯ  เพราะวา 
เรื่องนี้เปนวิสัยแหงฤทธิ์ ฯ 
                                        ใหเวลา  ๔  ชั่วโมง  ๑๕  นาที. 
 
                                             เฉลย  ประโยค  ป. ธ. ๔ 
                                                 แปล ไทยเปนมคธ 
 
        ๑.  โส  ปุนทิวเส  เวฬุวน  อาคนฺตฺวา  ตถาคตสฺส  ต  ปวตฺตึ  อาโรเจสิ ฯ  สตฺถา 
มหาราช  อิโต  เทฺวนวุติกปฺปมตฺถเก  ผุสฺสพุทฺธกาเล  เอเต  ตว  าตกา  ภิกฺขุสงฺฆสฺส  ทินฺน  
กฏฏ 
ขาทิตฺวา  เปตโลเก  นิพฺพตฺติตฺวา  สสรนฺตา  กกสุนฺธาทโย  พุทฺเธ  อุปฺปนฺเน  ปุจฺฉิตฺวา  เตหิ 
อิทฺจิทฺจ  วุตฺตา  เอตฺตก กาล  ตว  ทาน  ปจฺจาสึสมานา, หิยฺโย  ตยา  ทาเน  ทินฺเน,  ปตฺติ 
อลภมานา  เอวมกสูติ ฯ  กึ ปน  ภนฺเต  อิทานิป   ทนิฺเน  ลภิสฺสนฺตีติ ฯ  อาม  มหาราชาติ ฯ 
ราชา  พุทฺธปปฺมุข  ภิกฺขุสงฺฆ  นิมนฺเตตฺวา  ปุนทิวเส  มหาทาน  ทตฺวา  ภนฺเต  อิโต  เตส  
เปตาน 
ทิพฺพนฺนปาน  สมฺปชฺชตูติ  ปตฺตึ  อทาสิ ฯ  เตส  ตเถว  นิพฺพตฺติ ฯ  ปุนทิวเส  นคฺคา  หตฺุวา 



อุตฺตาน  ทสฺเสสุ ฯ  ราชา  อชฺช  ภนฺเต  นคฺคา  หุตฺวา  อตฺตาน  ทสฺเสสุนฺติ  อาโรเจสิ ฯ  วตฺถา
นิ 
เต  น  ทินินานิ  มหาราชาติ ฯ  ปุนทิวเส  พุทฺธปฺปมขุสฺส  ภิกฺขุสงฺฆสฺส  จีวรานิ  ทตฺวา  อิโต  
เตส 
ทิพฺพวตฺถานิ  โหนฺตูติ  ปาเปสิ ฯ  ตขณฺเว  เตส  ทิพฺพวตฺถานิ  อุปฺปชฺชสึุ ฯ  เต  เปตตฺต
ภาว 
วิชหิตฺวา  ทิพฺพตฺภาเวน  สณฺหึสุ ฯ 
        ๒.  ตโต  ภตฺตกิจฺจ  กตฺวา  นิสินฺเน  สตฺถร,ิ  สพฺเพ  อนฺเตวาสิเก  ปกฺโกสิตฺวา  สตฺถุ 
สนฺติเก  สาราณียกถ  กเถนฺโต  นิสีท ิฯ  สตฺถา  เทฺว  อคฺสาวกา  ภิกฺขุสงฺเฆน  สทฺธึ  อาคจฺฉนฺ
ตูติ 
จินฺเตสิ ฯ  เต  สตฺถ ุ จิตฺต ตฺวา  สตสหสฺสขีณาสวปริวารา  อาคนฺตฺวา  สตฺถาร  วนฺตินฺวา  
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เอกมนฺต  อฏสุ ฯ  ตโต  สรทตาปโส  อนฺเตวาสิเก  อามนฺเตสิ  ตาตา  พุทฺธาน  นิสินฺนา
สนมฺป 
นีจล  สมณสตสหสฺสสฺสาป  อาสน  นตฺถิ,  ตุมฺเหหิ  อชิช  อุฬาร  พุทฺธสกฺการ  กาตุ  วุฏฏติ, 
ปพฺพตปาทโต  วณฺณคนฺธสมฺปนฺนานิ  ปุปฺผานิ  อาหรถาติ ฯ  กถนกาโล  ปปฺโจ  วิย  โหติ, 
อิทฺธิมโต  ปน  อิทฺธิวิสโย  อจินฺเตยฺโยติ ฯ  มุหุตฺตมตฺเตเนว  เต  ตาปสา  วณฺณคนฺธสมฺปนฺนา
นิ 
ปุปฺผานิ  อาหริตฺวา  พุทฺธาน  โยชนปฺปมาณ  ปุปฺผาสน  ปฺาเปสุ  อุภินฺน  อคฺคสาวกาน 
ติคาวุต,   เสสาน  ภิกฺขูน  อฑฺฒโยชนกิาทเภท,  สงฺฆนวกสฺส  อุสภมตฺต  อโหสิ ฯ  กถ  
เอกสฺมึ 
อสฺสมปเท  ตาวมหนฺตานิ  อาสนานิ  ปฺตฺตานีติ  น  จินฺเตตพฺพ  ฯ  อิทฺธิวิสโย  เหส ฯ    
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                                                 ประโยค  ป.ธ.  ๔ 
                                              วิชาแปลมคธเปนไทย 
                                       สอบ  วันที่ ๑  มีนาคม  ๒๕๔๓  
 
        ๑.  ตตฺถ  ธมฺมานุธมฺมปฏิปทา  นาม  นววิธสฺส  โลกุตฺตรธมฺมสฺส  อนุธมฺมภูตา  ปุพฺพ 
ภาคปฏิปทา ฯ  สา  อตฺถโต  สีลอาจารปฺปณฺณตฺติธูตงฺคสมาทาน  ยาว  โคตฺรภุโต  สมฺมา
ปฏิปทา  ว 
ฯ  สาเยว  อนุจฺฉวิกตฺตา  สามีจีติ  วุจฺจติ  ฯ  โย  ต  ปฏิปชชฺติ  จรติ  ปริปูเรติ  โส 
ธมฺมานุธมฺมปฏิปนฺโน  สามีจิปฏิปนฺโน  อนุธมฺมจารีติ  วุจฺจติ  ฯ  ตสฺมา  ฉสุ  อคารเวสุ  ปติฏ
าย 
ปฺตฺตึ  อติกฺกมฺม  อเนสนาย  ชีวิต  กปฺเปนฺโต  ปพฺพชิโต  น  ธมฺมานุธมมฺปฏิปนฺโน  นาม 
ฯ ต 
สพฺพ  อตฺตโน  ปฺตฺตสิกฺขาปท  อนุมตฺตป  อนติกฺกมิตฺวา  ธมฺเมน  ชีวนฺโต  ธมฺมานุธมฺม 
ปฏิปนฺโน  นาม  คหฏโ  ปน  ปฺจเวรทสอกุสลกมฺมปเถ  กโรนฺโต  น  ธมมฺานุธมิมปฏิปนฺ
โน  นาม 
ฯ  โย  ปน  สรณสีเลสุ  ปริปูริการี  โหติ  มาสสฺส  อฏ  อุโปสเถ  กโรติ  ทาน  เทติ  คนฺธปูช 
มาลาปูชฺจ  กโรติ  มาตาปตโร  ธมฺมกิสมณพฺราหฺมเณ จ  อุปฏหติ  อย  ธมฺมานุธมฺมปฏิปนฺ
โน 
นาม  น  ปรมาย  ปูชายาติ  จ  วทนฺโต  อิม  ทสฺเสติ  นิรามิสปชูา  นาม  สกโฺกติ  มม  สาสน 
สนฺธาเรตุ  ยาว  หิ  อิมา  จตสฺโส  ปรสิา  ม  อิมาย  ปฏิปตฺติปูชาย  ปูเชสฺสนติฺ  ตาว  มม  
สาสนั 
นภมชฺเฌ  ปณฺุณจนฺโท  วิย  วิโรจิสิสตีติ   มหาปรินพฺิพานสุตฺตวณฺณนานโย ฯ 
        ๒.  [๑๙๓]  วุตฺตฺจฏกถาสุ  จีวร  บริโภเค  ปริโภเค  ปจฺจเวกฺขิตพฺพ  ปณฺฑปาโต 
อาโลเป  อาโลเป  เสนาสน   ปริโภเค  ปริโภเคติ ฯ 
        วิสุทฺธิมคฺคฏีกาย  จีวร  กายโต  โมเจตฺวา  ปรโิภเค  เสนาสน  ปรโิภเค  ปรโิภเค  ปเวเส 



ปเวเสติ  วุตฺต ฯ  รูปยสิกขฺาปทวิมติวิโนทนิยนฺตุ  ปริโภเคติ  กายโต  โมเจตฺวา  ปริโภเค ฯ 
ปริโภเคติ  อุทกปตนฏานโต  อนฺโต  ปเวสเน  นสิีทนสยเนสุ  จาติ  วุตฺต ฯ 
        [๑๙๔]  สเจ  ปริโภคกาเล  ปจฺจเวกฺขิตุ  น  สกโฺกติ  ปริโภคโต  ปจฺฉากาเล  อชฺช  มยา 
อปจฺจเวกฺขิตฺวา  ย  จีวร  ปริภุตฺตนฺตายาทินา  อตีตปจฺจเวกฺขเณน  เอกฺขตฺตุมฺป  ปจฺจเวกขิตพฺพ 
ฯ 
วุตฺตฺจ  วิสุทฺธิ  มคฺคฏีกาย  ตถา  อสกฺโกนฺเตน  ยถาวุตฺตกาลวิเสสวเสน  เอกสฺมึ  ทิวเส  
จตุกฺขตฺตุ 
ติกฺขตฺตุ  ทฺวิกฺขตฺตุ  สกึเยว  วา  ปจฺจเวกฺขิตพฺพนฺติ ฯ 
        [๑๙๕]  ตตฺถ  ตถาติ  ปริโภคกาเล  ปจฺจเวกฺขิตุนฺตฺยตฺโถ  ฯ  ยถาวุตฺกาลวิเสโส นาม 
ปริโภคกาลโต  ปร  ปุเรภตฺต  ปจฺฉาภตฺต  รตฺติยา  ยามตฺตยฺจ ฯ  อิทฺจ  เสสปจฺจเยสุ  ยุชฺชติ 
ฯ  เภสชฺชนตฺุ  ปฏลิาภกาเล  ปจฺจเวกฺขิตฺวาป  อปจฺจเวกฺขิตฺวาป  ปริโภคกาเล  ปจฺจเวกฺชิตพฺพ
เมว 
ฯ  เตน  วุตฺต  อฏิกถาสุ  เภสชฺชสฺส  ปฏิคฺคหเณป  ปริโภเคป  สติปจฺจยตา  วฏฏติ ฯ  เอว 
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สนฺเตป  ปฏคฺิคหเณ  สตึ  กตฺวา  ปรโิภเค  อกโรนฺตสฺเสว  อาปตฺติ  ปฏิคฺคหเณ  ปน  สตึ  อกตฺ
วา 
ปริโภเค  กโรนฺตสฺส  อนาปตฺตีติ ฯ 
        [๑๙๖]  สติปจฺจยตา  วฏ. 
จ  ปริโภเค  จ  ปจฺจเวกฺขณสฺสติ  อวสฺส  ลทฺธพฺพาติ  ทสฺเสติ  ฯ  เตนาห  สตึ  กตฺวาติอาทินฺติ 
วิมติวิโนทนี ฯ 
    
                                        ใหเวลา  ๔  ชั่วโมง  ๑๕  นาที  
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                                           เฉลย  ประโยค  ป. ธ. ๔ 
                                               แปล  มคธเปนไทย 
 
        ๑.  นัยแหงอรรถกถามหาปรินิพพานสูตรวา  บัณฑิตพึงทราบวินิจฉัยในพุทธวจนะน้ัน 
(ดังตอไปนี้)  ปฏิปทาท่ีเปนสวนเบื้องตน  ซึ่งเปนธรรมอันสมควรแกโลกุตรธรรม  ๙  อยาง  
ชื่อวา  ธรรมา   
นุธรรมปฏิปทา ฯ  ปฏิปทาท่ีเปนสวนเบ้ืองตนนั้น  โดยความไดแก  พระบัญญัติทางศีลและ
อาจาระ 
และการสมาทานธุดงค  คือ  สัมมาปฏิปทาจนถึงโคตรภูญาณมาเทียว ฯ  ปฏิปทาที่เปนสวน
เบื้อง 
ตนนั่นแหละ  พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา  สามีจิ  เพราะเปนปฏิปทาท่ีสมควร ฯ  ผูใดปฏบิัติ
ประพฤติ 
ยังปฏิปทาท่ีเปนสวนเบื้องตนนั้นใหบริบูรณ  ผูนั้น  พระผูมีพระภาคเจาตรัสเรียกวา  เปนผู
ปฏิบัติธรรม 
สมควรแกธรรม  ปฏิบัติชอบยิ่ง  มีปกติประพฤติตามธรรม ฯ  เพราะฉะนั้น  บรรพชิตผูต้ังอยู
ในอคาร 
วะ  ๖  ละเมิดพระบัญญติั  เลี้ยงชีวิตดวยการแสวงหาที่ไมสมควร  ไมชื่อวาเปนผูปฏิบัติ
ธรรมสมควร 
แกธรรม ฯ  บรรพชิตไมลวงละเมิดสิกขาบทท่ีพระพุทธเจาทรงบัญญัติไวแกตนทุกขอน้ันแม
เพียงเล็ก 
นอย  เลี้ยงชพีโดยธรรม  ชื่อวาเปนผูปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม ฯ  ฝายคฤหัสถกระทําเวร  
๕  และ 
อกุศลกรรมบถ  ๑๐  ไมชื่อวาเปนผูปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม ฯ  สวนผูใดเปนผูมีปกติ
กระทําให 
บริบูรณในสรณะและศีล  รักษาอุโบสถเดือนละ  ๘  ครั้งใหทาน  กระทําการบูชาดวยของ



หอมและพวง 
ดอกไม  บํารงุพอแม  และสมณพราหมณผูทรงธรรม  ผูนี ้ ชื่อวาเปนผูปฏิบัติธรรมสมควร
แกธรรม ฯ 
ก็พระผูมีพระภาคเจาน้ันเม่ือจะตรัสวา  ดวยการบูชาอยางยิ่ง  ชื่อวาทรงแสดงการอธิบาย  
ความน้ีวา 
ธรรมดาวา  การบูชาที่ปราศจากอามิส  (ปฏิบัติบูชา)  อาจดํารงพระศาสนาของเราไวได  ดวย
วาบริษัททั้ง 
๔  นี ้ จักบชูาเราดวยปฏิบัติบูชานี้  ตราบใด  ศาสนาของเราจักรุงเรือง  เหมือนพระจันทร
เพ็ญทากลาง 
ฟา  ตราบน้ัน ฯ 
        ๒  อนึ่ง  พระอรรถกถาจารยกลาวไวในอรรถกถาทั้งหลายวา  จีวร  ภิกษุตองพิจารณา
ทุก 
ขณะที่ใชสอย  บิณฑบาตตองพิจารณาทุกคํากลืน  เสนาสนะตองพิจารณาทุกขณะท่ีใชสอย 
ฯ 
        พระฎีกาจารยทานกลาวไวในฎีกาวิสุทธิมรรควา  จีวรภิกษุตองพิจารณาทุกขณะท่ี
เปลื้องจาก 
กายแลว  (นาํกลับมา)  ทกุขณะท่ีใชสอย  เสนาสนะภิกษุตองพิจารณาทุกขณะท่ีใชสอย  คือ  
ทุกขณะท่ี 
เขาไป ฯ  สวนในอนุฎีกาวิมติวิโนทนีแหงรูปยสิกขาบท  ทานกลาวไววา  บทวา  บริโภค  
ไดแก  ทุกขณะ 
ที่เปลื้องจากกายแลวใชสอย ฯ  บทวา  บริโภค คือ  ในขณะที่เขาไปในภายในแตชายคา  และ
ในขณะ 
ที่นั่งและนอน ฯ 
        ถาภิกษุไมสามารถพิจารณาในกาลบริโภคได  ในกาลภายหลังจากการบริโภค  พึง
พิจารณา 
แมครั้งเดียวก็ไดดวยอตีตปจจเวกขณะวา  วันนี้เรามิไดพิจารณา  ไดใชสอยจีวรใดแลว  ดังน้ี



เปนตน ฯ  
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        และพระฎีกาจารยกลาวไวในฎีกาวิสุทธิมรรควา  ภิกษุเมื่อไมสามารถจะพิจารณาได
อยางนั้น 
พึงพิจารณาวันหน่ึง ๔  ครั้ง ๓  ครั้ง  ๒  ครั้ง  หรอืครั้งเดียวก็ได  ดวยสามารถแหงกาลวิ
เสสตามท่ี 
กลาวแลว ฯ 
        บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  ตถา  ความวา  เพ่ือพิจารณาในกาลบริโภค ฯ  กอนฉันก็ดี  
ภาย   
หลังฉันก็ดี  สามยามแหงราตรีก็ดี  ถัดจากการบริโภค  ชื่อวากาลวิเสสตามท่ีกลาวแลว ฯ  ก็
การพิจารณา 
ในกาลวิเสสน้ี  ยอมควรในปจจัยที่เหลือ  ฯ  สวนเภสัชในเวลาไดรับภิกษุจะพิจารณาก็ตาม  
ไมพิจารณา 
ก็ตาม  (แต)  ในเวลาบริโภคตองพิจารณาแท ฯ  เพราะเหตุนั้น  พระอรรถกถาจารย   จึงกลาว
ไวใน 
อรรถกถาทั้งหลายวา  ความเปนผูมีสติเปนปจจัย  ยอมควรท้ังในกาลรับ  ทัง้ในกาลบริโภค
เภสัช น 
แมเม่ือความเปนผูมีสติเปนปจจัยในกาลรับมีอยู  เมื่อภิกษุทําสติในกาลรับและไมทําในกาล
บริโภคเลย 
เปนอาบัติ  แตเมื่อไมทําสติในกาลรับแลวกระทําในกาลบริโภค  (อีก)  ไมเปนอาบัติ ฯ 
        อนุฎีกาวิมติวิโนทนีวา  คําวา  สติปจฺจยตา  วฏฏติ  ความวา  ภิกษุไดความที่สติเปน
เครื่อง 
พิจารณาเปนปจจัย  ควรอยู ฯ  พระอรรถกถาจารย  แสดงวา ในกาลรับก็ดี ในกาลบริโภคก็ดี  
ตองได 
สติเปนเครื่องพิจารณาแนแท ฯ  เพราะเหตุนั้น  ทานจึงกลาววา  ทําสติ  ดังน้ีเปนตน ฯ 
 
พระเทพสุธี  หาสธมฺโม  วัดสามพระยา                                                เฉลย 



สนามหลวงแผนกบาลี                                                                ตรวจแก  
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        ๑.  ก็ธรรมดาวาสิ่งท่ีจะพึงทํา  (เนื่อง)  ดวยผูแสดงหนทาง  ยอมไมมีแกพระพุทธเจาทั้ง 
หลาย  เพราะวาหนทางท้ังหมดแจมแจงแกพระพุทธเจาเหลาน้ันแลววา  หนทางนี้ไปนรก  
หนทางนี้ 
ไปกําเนิดสัตวดิรัจฉาน  หนทางนี้ไปเปรตวิสัย  หนทางนี้ไปมนุษยโลก  หนทางนี้ไปเท
วโลก  หนทางน้ี 
ไปอมตมหานิพพาน  ในวันที่ทรงบรรลุพระสัมโพธิญาณ  ทรงยังหมื่นโลกธาตุใหหว่ันไหว  
ที่โคนตน 
โพธิ์นั่นแล  ในหนทางแหงสถานท่ีทั้งหลายมีหมูบานและนิคมเปนตน  จึงไมมีถอยคําที่
จะตองพูดถึง 
เลย  เพราะฉะนั้น  พระบรมศาสดาจึงทรงถือบาตรและจีวร  เสด็จไปยังประตูเรือนของ
อุบาสิกาแตเขา 
ตรู  ฯ  อุบาสิกาน้ันออกมาจากเรือน  ถวายบังคมพระบรมศาสดาดวยเบญจางคประดิษฐ  
อัญเชิญ 
ใหเสด็จเขาไปภายในเรือน  ใหประทับนั่ง ณ  อาสนะแลวถวายนํ้าทักษิณา  ยังคาสดวยของ
เค้ียว 
ของบริโภคอยางประณีตแลว ฯ  อาบาสิกาประสงคจะใหพระบรมศาสดา  ผุทรงทําภัตกิจ
เสร็จแลว 
ทรงทําอนุโมทนา  จึงรับบาตรไวแลว ฯ  พระบรมศาสดาทรงเริ่มธรรมกถาอนุโมทนา  ดวย
พระสุรเสียง 
อันไพเราะแลว ฯ  อุบาสิกาฟงธรรมพลางใหสาธุการวา  สาธุ  สาธุ  ดังนี้  ฯ  อาชีวกนั่งอยูใน
หองขาง 



หลังน่ันเอง  ไดยินเสียงอุบาสิกาน้ัน  ฟงธรรมใหสาธุการอยูแลว ไมอาจอดทนอยูได  จึง
ออกไปดวย 
คิดวา  บัดนี้แหละ  นางไมเปนของเราเสียแลว  ดังนี้แลว  จึงดาอุบาสิกาและพระบรมศาสดา
โดยประ 
การตาง ๆ  วา  อีกาฬกัณณี  มึงเปนคนฉิบหายเสียแลว  มึงจงทําสักการะนี้แกสมณะนั่นเถิด 
ฯ  อุบาสิกา 
ละอายแลว  เพราะถอยคําของอาชีวิกนั้น  จึงไมอาจจะสงจิตท่ีถึงความฟุงซานไปตามกระแส
เทศนา 
ได ฯ 
        ๒.  การสนทนาของภิกษุทั้งหลายเกิดข้ึนโรงธรรมสภาวา  นาอัศจรรยหนอ  ติสส
สามเณร 
ทํากรรมที่ทาํไดยาก  จําเดิมแตถือปฏิสนธิ  พวกญาติของเธอ  ไดถวายขาวมธุปายาสมีน้ํา
นอยน่ันแหละ 
แกพระ  ๕๐๐  รูป  ในมงคล  ๗  ครั้ง  ในเวลาเธอบวชแลว  ก็ไดถวายขาวมธุปายาสมีน้ํา
นอยเหมือนกัน 
แกภิกษุสงฆมีพระพุทธเจาเปนประมุข  ภายในวิหาร  ตลอด  ๗  วัน  ครั้นบวชแลว  ในวันที่ 
๘  เขาไปยัง 
หมูบาน  ไดบิณฑบาตหน่ึงพันกับผาสาฎกหนึ่งพัน  โดยเพียง ๒  วันเทาน้ัน  รุงข้ึนอีกวัน
หน่ึง  ไดผา 
กัมพลหนึ่งพัน  ในเวลาเธออยูในที่นี้  ลาภและสักการะมากมายเกิดข้ึนแลว  ดวยประการ
ฉะน้ี  บัดนี้ 
เธอทิ้งลาภและสักการะแบบน้ีเสีย แลวเขาไปสูปา  ยังอัตตภาพใหเปนไปดวยอาหารสํารวม  
สามเณร 
ทํากรรมที่ทาํไดยากหนอ  ฯ  พระบรมศาสดาเสด็จมาตรัสวา  อยางนั้น  ภิกษุทั้งหลาย  
ธรรมดาวาขอ 
ปฏิบัติอิงอาศัยลาภน้ีเปนอยางหน่ึง  ขอปฏิบัติยังสัตวใหถึงพระนิพพานก็เปนอีกอยางหน่ึง 



ความจริง  
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อบายภูมิ  ๔  มีประตูเปดอาไวแลวทีเดียว  สําหรับภิกษุผูรักษาขอปฏิบัติอิงอาศัยลาภ  ดวย
อํานาจการ 
สมาทานธุดงคมีการอยูปาเปนตน  ดวยความหวังวา  เราจักไดลาภดวยการปฏิบัติอยางนี้  
สวนภิกษุ  
ผูลาลาภและสักการะที่เกิดข้ึน  ดวยขอปฏิบัติยังสัตวใหถึงพระนิพพาน  แลวเขาไปสูปา  
เพียรพยายามอยู 
ยอมยึดเอาพระอรหัตไวได  ดังน้ีแลว  เม่ือจะทรงสืบอนุสนธิแสดงธรรม  จึงตรัสพระคาถานี้
วา 
        ก็ขอปฏบิัติอิงอาศัยลาภเปนอยางหน่ึง  ขอปฏิบัติยังสัตวใหถึงพระนิพพาน 
        เปนอีกอยางหน่ึง  ภิกษุสาวกของพระพุทธเจาทราบเน้ือความนั้นอยางน้ีแลว 
        ไมพึงเพลิดเพลินสักการะ  พึงเพ่ิมพูนวิเวกเถิด  ดังน้ี ฯ 
                                              ใหเวลา  ๔  ชั่วโมง ๑๕  นาที 
 
                                                      ประโยค  ป.ธ.  ๕ 
                                                   เฉลย  แปลไทยเปนมคธ 
        ๑.  พุทธฺานฺจ  มคฺคเทสเกน  กิจฺจ  นาม  นตฺถิ ;   โพธิมูเล  ทสสหสฺสี  โลกธาตุ  กมเฺปตฺ
วา 
สมฺโพธึ  ปตฺตทิวเสเยว  หิ  เนส  อย  มคฺโค นิรย คจฺฉติ,  อย  ติรจฺฉานโยนี,  อย  เปตฺตวิสย, 
อย  มนุสฺสโลก,  อย  เทวโลก,  อย  อมตมหานิพฺพานนฺติ  สพฺเพ  มคฺคา  อาวิภูตา,  คมนิคมา
ทีน 
มคฺเค  วตฺตพฺพเมว  นตฺถิ;  ตสฺมา  สตฺถา  ปาโต  ว  ปตฺตจีวรมาทาย  มหาอุปาสิกาย  เคหทฺ
วาร 
คโต  ฯ  สา  เคหา  นิกฺขมิตฺวา  สตฺถาร  ปฺจปติฏ ิเตน  วนฺทิตฺวา  อนฺโตฆเร  ปเวเสตฺวา  
อาสเน 
นิสีทาเปติวา  ทกฺขิโณทก  ทตฺวา  ปณีเตน  ขาทนีเยน  โภชนีเยน  ปริวิส ิฯ  อุปาสิกา  กตภตฺต



กิจฺจสฺส 
สตฺถุโน  อนุโมทน  กาเรตุกามา  ปตฺต  คณฺหิ  ฯ  สตฺา  มธุรสฺสเรน  อนโุมทนธมิมกถ  อารภิ 
ฯ 
อุปาสิกา  สาธุ  สาธูติ  สาธุการ  ททมานา  ธมฺม  สณิุ ฯ  อาชีวโก  ปจฺฉาคพฺเภ  นิสินฺโน  ว  
ตสฺสา 
สาธุการ  ทตฺวา  ธมฺม  สณุนฺติยา  สทฺท  สุตฺวา  สนฺธาเรตุ  นาสกฺขิ,  น  อิทาเนว  สา  มยฺหนฺติ 
นิกฺขมิตฺวา  นฏาสิ  กาฬกณฺณิ,  เอตสฺส  เอต  สกกฺาร  กโรหีติ  นานปฺปกาเรน  อุปาสิกฺจ 
สตฺถารฺจ  อกฺโกสนฺโต  ปลายิ  ฯ  อุปาสิกา  ตสฺส  กถาย  ลชชฺิตา  อฺถตฺต  คต  จิตฺต 
เทสนานุสาเรน  เปเสตุ  นาสกฺขิ ฯ 
        ๒.  ภิกขฺูน  ธมฺมสภาย  กถา  อุทปาทิ  อโห  วต  ติสฺสสามเณโร  ทุกฺกร  กโรติ ;  
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ปฏิสนฺธิคฺคหณโต  ปฏายสฺส  าตกา  สตฺตสุ  มงฺคเลสุ  ปฺจนฺน  ภิกขุสตาน  อปฺโปทกมธุ 
ปายาสเมว  อทสุ,  ปพฺพชิตกาเล  อนโฺตวิหาเร  พุทฺธปฺปมุขสฺส  ภกฺขุสงฺฆสฺส  สตฺต  ทวิสานิ 
อปฺโปทกมธุปายาสเมว  อทสุ,  ปพฺพชิตฺวา  อฏเม   ทิวเส  คาม ปวิสนฺโต  ทฺวีเหว  ทิวเสหิ 
สาฏกสหสฺเสน  สทฺธ ึ บณฺิฆปาตสหสฺส  ลภิ,  ปุเนกทิวส  กมพฺลสหสฺส  ลภิ,  อิติสฺส  อิธ 
วสนกาเล  มหาลาภสกฺกาโร  อุปฺปชชฺ,ิ  อิทานิ  เอวรูป  ลาภสกฺการ  ฉฑฺเฑตฺวา  อรฺ ปวิ
สิตฺวา   
มิสฺสกาหาเรน  ยาเปติ;   ทุกฺกรการโก  วต  สามเณโรติ ฯ  สตฺถา อาคนฺตวา  กาย นุตฺถ  ภิกฺข
เว 
เอตรหิ  กถาย  สนฺนิสินฺนาติ  ปุจฺฉิตฺวา,  อิมาย  นามาติ  วุตฺเต,  อาม  ภิกฺขเว  ลาภูปนิสา  นา
เมสา 
อฺา  นิพฺพานคามินี  ปฏิปทา  อฺา;  'เอว  ลาภ  ลภิสฺสามีติ  หิ  อารฺกาทิธูตงฺค
สมาทาน 
วเสน  ลาภูปนิส  รกฺขนฺตสฺส  ภิกฺขุโน  จตฺตาโร  อปายา  วิวฏทฺวาราเยว  ติฏนฺติ,  นิพฺพาน 
คามินิยา  ปน  ปฏิปทาย  อุปฺปนฺน  ลาภสกฺการ  ปหาย  อรฺ  ปวิสิตฺวา  ฆเฏนฺโต วายมนฺโต 
อรหตฺต  คณฺหาตีติ  อนุสนฺธึ ฆเฏตฺวา  ธมฺม  เทเสนฺโต  อิม  คาถมาห 
        อฺา  หิ  ลาภูปนิสา,        อฺา  นิพฺพานคามินี 
        เอวเมต  อภิฺาย                ภิกฺขุ  พุทฺธสฺส  สาวโก 
        สกฺการ  นาภินนฺเทยฺย        วิเวกมนุพฺรูหเยติ ฯ  
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                                            ประโยค  ป.ธ. ๕ 
                                        วิชาแปลมคธเปนไทย 
                                 สอบ  วันที่ ๑  มนีาคม  ๒๕๔๓   
 
        ๑.  (๖๖)  สมฺมา  โสภนา  วิฺ ุปฺปสตฺถา  เอตสฺส  ทิกฺ ีติ  สมฺมาทิฏ ิโก  กมฺมปถ 
ปริยาปนฺนาย  อตฺถ ิ ทินนินฺติอาทิกาย  กมฺมสฺสกตาทิฏ ิยา  สมนฺนาคโตติ  อตฺโถติ  สลเฺลขสุ 
ตฺตวณฺณนานโย ฯ 
        นตฺถ ิ ทนิฺนนฺติ  ทานสฺส  ผลาภาว  สนฺธาย  วทติ ฯ  ยฏิ  วุจฺจติ  มหายาโค  ฯ  หุตนฺติ 
ปโหนกสกฺกาโร  อธิปฺเปโต  ฯ  ตมฺป  อุภย  ผลาภาวเมว  สนฺธาย  ปฏิกฺขิปติ ฯ  สุกตทุกฺ
กฏานนฺติ 
สุกตทุกฺกฏาน  กุสลากุสลานนฺติ  อตฺโถ ฯ  ผลวิปาโกติ  ย  ผลนฺติ  วา  วิปาโกติ  วา  วุจฺจติ ต 
นตฺถีติ  วทติ ฯ  นตฺถ ิ อย  โลโกติ  ปรโลเก   ิตสฺส  อย  โลโก  นตฺถิ ฯ  นตฺถิ  ปโร  โลโกติ 
อิธโลเก   ิตสฺสาป  ปรโลโก  นตฺถ ิ ฯ  สพฺเพ  ตตฺถ  ตตฺเถว  อุจฺฉิชฺชนฺตีติ ทสฺเสติ ฯ  นตฺถิ  มา
ตา 
นตฺถิ  ปตาติ  เตสุ  สมฺมาปฏิปตฺติมิจฺฉาปฏิปตฺตีน  ผลาภาววเสน  วทติ ฯ  นตฺถิ  สตฺตา 
โอปปาติกาติ  จวิติวา  อุปปชฺชนกสตฺตา  นาม  นตฺถติี  วทตีติ  สาเลยฺยกวณฺณนา  ติกงฺคุตฺตเร 
ตติยปณฺณาสกวณฺณนา  จ ฯ 
        สมฺมคฺคตา  สมฺมาปฏิปนฺนาติ  อนุโลมปฺปฏิปท  ปฏิปนฺนา  ธมฺมิกสมณพฺราหฺมณาติ 
นิกฺเขปกณฺฌฑ  ทิฏ ุปาทานนิทฺฌทสวณฺณนา ฯ 
        สย  อภิฺา  สจฺฉิกตฺวาติ  เย  อิมฺจ  โลก  ปรฺจ  โลก  อภิวิสิฏาย  ปฺาย  สพฺพ 
ปจฺจกฺข  กตฺวา  ปเวเทนฺติ  เต  นตฺถีติ  สพฺพฺ ุพุทฺธาน  อภาว  ทีเปตีติ  สาเลยฺยกวณฺณนา ฯ 
        อตฺถ ิ ทนิฺนนฺติอาทิ วุตฺตปฺปฏิปกฺขนเยน  คเหตพฺพ ฯ 
        ๒.  (๑๙๑)  มชฺชปานาทีนโว  ปน  กุมฺภชาตเก  เจว  สิคาลสุตฺเต  จ  วิตฺถาเรน  อาคโต 
ฯ  ตถา  หิ  ภควตา  สิคาลสุตฺเต  สุราเมรยมชชฺปฺปมาทฏานานุโยโค  โข  คหปติปุตฺต  โภ
คาน 



อปายมุขนฺติ  วติวา  ตสฺสาทีนว  ทสฺเสตุ  ฉ  โขเม  คหปติปุตฺต  อาทีนวา  สุราเมรยมชฺชป ฺ
ปมาทฏานานุดยเค  สนฺทิฏฐิกา  ธนชานิ  กลหปปฺวฑฺฒนี  โรคาน  อายตน  อกิตฺติสฺชนนี 
โกปนนิทฺทสนี  ปฺาย  ทุพฺพลีกรณีเตฺวว  ฉฏ  ปท   ภวตีติ  วุตฺต ฯ 
        (๑๙๒)  ตตฺถ   อปายมุขนฺติ  วินาสมุข  ฯ  อนุโยโคติ  ตสฺส  สุราเมรยมชฺชป ฺ
ปมาทฏานสฺส  อนุโยโค  ปุนปฺปุน  กรณ  ฯ  ยสมฺา  ปน  เอต  อนุยุตฺตสิส  อุปฺปนฺนา  เจว  
โภคา 
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ปริหายนฺติ  อนุปฺปนฺนา  จ  นุปฺปชชฺนติฺ  ตสฺมา  โภคาน  อปายมุขนฺติ  วุตฺต  ฯ  สนฺทฏิ ิกาติ  
สาม 
ปสฺสิตพฺพา  อิธโลกภาวินี ฯ  ธนชานติี  ธนหานิ  ฯ  กลหปฺปวฑฺฒนีติ  วาจากลหสฺส  เจว 
หตฺถปรามาสาทิกลหสฺส  จ  วฑฺฒนี  ฯ  โรคาน  อายตนนฺติ  เตส   เตส  อกขิฺโรคาทีน  โรคาน  
เขตฺต 
ฯ  อกิตฺติสฺชนนีติ  สรุ  ปวิตฺวา  หิ  มาตรมฺป  ปหรนฺติ  ปตรมปฺ  อฺ  พหุ   อวตฺตพฺพ  
วทนฺติ 
อกาตพฺพ  กุพฺพนฺติ  เตน  ครหป  ทณฺฑป  หตฺถปาทาทิจฺเฉทมฺป  ปาปุณนฺติ  อิธโลเกป 
ปรโลเกป  อกิตฺตึ  ปาปุณนฺติ ฯ  อิติ  เตส  สา  สรุา  อกิตฺติสฺชนนี  นาม โหติ ฯ  โกปนนทิฺท
ส  
นีติ  คุยฺหฏานฺหิ  วิวริยมาน  หิรึ  โกเปติ  ตสฺมา  โกปนนฺติ  วุจฺจติ ฯ  สุรามทมตฺตา  จ  ต 
องฺค  วิวริตฺวา  วิจรนฺติ  เตน เนส  สา  สุรา  โกปนสฺส  นิทฺทสนโต  โกปนนิทฺทสนีติ  วุจิจติ 
ฯ 
ปฺาย  ทุพฺพลีกรณีติ  สาคตตฺเถรสฺส  วิย  วมฺมสสฺกตปฺปฺ  ทุพฺพล  กโรหีติ ตสฺมา 
ปฺาย  ทุพฺพลีกรณีติ  วุจฺจติ ฯ  มคฺคปฺปฺมฺปน  ทุพฺพล  กาตุ  น  สกฺโกติ  ฯ  อธิคตมคฺ
คาน 
ฺหิ  สา  อนโฺตมุขเมว  นปฺปวิสติ ฯ  ฉฏ  ปทนฺติ  ฉฏ  การณนฺติ  ตพฺพณฺณนา ฯ 
                                        ใหเวลา  ๔  ชั่วโมง  ๑๕  นาที 
  
                                            เฉลย  ประโยค  ป.ธ.  ๕ 
                                               แปล  มคธเปนไทย 
        ๑.  นัยแหงอรรถกถาสัลเลขสูตรวา  บุคคลผูชื่อวาสัมมาทิฏฐิก  เพราะอรรถวา  มี
ความเห็น 
ชอบ  คืองาม  ไดแก  อันวิญูชนสรรเสริญ  มีอธิบายวา  ผูประกอบดวยความเห็นวาสัตวมี
กรรมเปน 



ของตน  ซึ่งนับเขาในกรรมบถ  เปนตนวา  ทานท่ีใหแลว  มผีล  ดังนี้ ฯ 
        อรรถกถาสาเลยยกสูตรและอรรถกถาตติยปณณาสก  ในติกนิบาต  อังคุตตรนิกายวา  
มิจฉา 
ทิฏ ิกบุคคล  กลาววา  นตฺถิ  ทินฺน  ดงัน้ี  หมายถึง  ทานไมมีผล  ฯ  ยัญใหญ  พระผูมีพระ
ภาคเจาตรัส 
เรียกวา  ยิฏ ฯ  ในบทวา  หุต  ทรงพระประสงคเอาเครื่องสักการะที่ทําเพ่ือแขก ฯ  มิจฉาทิฏ
 ิกบุคคล 
ยอมปฏิเสธ  ยิกฺ  และ หตุ  ทั้ง ๒  แมนั้น  หมายถงึความไมมีผลน่ันเอง ฯ  บทวา  สุกตทุกฺ
กฏาน 
ไดแก  แหงกรรมท่ีทําดีและทําชั่ว  คือแหงกุศลกรรมและอกุศลกรรม ฯ  ดวยบทวา  ผลวิปา
โก  มิจฉา 
ทิฏ ิกบุคคล  ยอมกลาวคุณชาติที่เรียกวา  ผล  หรือวิกาลวา  ไมมี ฯ  หลายบทวา นตฺถิ  อย  
โลโก 
ความวา  โลกน้ี  ไมม ี แกผูอยูในปรโลก  ฯ  หลายบทวา  นตฺถิ  ปโร  โลโก  ความวา  
ปรโลก  ก็ไมมี 
แมแกผูอยูในโลกน้ี  ฯ  มิจฉาทิฏ ิกบุคคลแสดงวา  สรรพสัตว  ยอมขาดสูญในโลกน้ัน ๆ  
นั้นเอง ฯ  
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ดวยคําวา  นตฺถิ  มาตา  นตฺถิ  ปตา  มิจฉาทิฏ ิกบุคคลยอมกลาว  ดวยอํานาจการปฏิบัติชอบ
และ 
ปฏิบัติผิดในบิดามารดาเหลาน้ัน  ไมมีผล ฯ  ดวยคําวา  นตฺถิ  สตฺตา  โอปปาติกา  ดังนี้  
มิจฉาทิฏฐิก   
บุคคลยอมกลาววา  ธรรมดาสัตวผูจุติแลวไปเกิด  ไมมี ฯ   
        อรรถกถาทิฏ ุปาทานนิทเทส  ในนิกเขปกัณฑวา  สองบทวา  สมฺมคฺคตา  สมฺมาปฏ ิ
ปฏิปนฺนา  ความวา  สมณพราหมณผูต้ังอยูในธรรม  ผูปฏิบัติอนุโลมปฏิปทา ฯ 
        อรรถกถาสาเลยยกสูตรวา  ขอวา  สย  อภิฺา  สจฺฉิกตฺวา  ความวา  มิจฉาทิฏฐิกบุคคล 
แสดงความไมมีพระสัพพัญูพุทธเจาทั้งหลายวา  สมณพราหมณผูประกาศโลกน้ีและ
ปรโลกใหประจักษ 
เอง  ดวยปญญาอันประเสริฐยิ่ง  ไมมี ฯ 
        คําวา  อตฺถิ  ทินฺน  ดงัน้ีเปนตน  บัณฑิตพึงกําหนดรูโดยนยัตรงกันขามกับคําท่ีกลาว
แลว ฯ 
 
        ๒.  สวนโทษของการด่ืมน้ําเมา  มาโดยพิสดาร  ทั้งในกุมภชาดกท้ังในสิคาลสูตร  ฯ  
จริง 
อยางนั้น  พระผูมีพระภาคเจา  ตรัสไวในสิคาลสูตรวา  ดูกรคฤหบดีบุตร  การประกอบเนือง 
ๆ  เหตุ 
เปนที่ต้ังแหงความประมาทในเพราะน้ําเมาคือสุราและเมรัย  เปนทางเส่ือมแหงโภคะ
ทั้งหลาย  ดังนี้ 
แลว หวังจะทรงแสดงโทษของการประกอบเนือง ๆ  เหตุเปนที่ต้ังแหงความประมาทใน
เพราะน้ําเมา 
คือสุราและเมรัยนั้น  จึงตรัสวา  ดูกรคฤหบดีบุตร  ในการประกอบเนือง ๆ  เหตุเปนที่ต้ังแหง
ความ 
ประมาทในเพราะน้ําเมาคือสุราและเมรัย  มีโทษ  ๖  ประการเหลาน้ีแล คือ  เปนเหตุเสื่อม



ทรัพยที่เห็น 
ทันตา  ๑  เปนเหตุกอการทะเลาะ ๑  เปนบอเกิดแหงโรคท้ังหลาย ๑  เปนเหตุใหเกิดความ
เสื่อมเสีย 
ชื่อเสียง ๑  เปนเหตุเปดเผยของลับที่ใหหิริกําเริบ  ๑ เปนเหตุบั่นทอนปญญาใหถอยกําลัง  
นั่นแหละ 
เปนขอท่ี ๖  ๑ ฯ 
        อรรถกถาสิคาลสูตรนั้นวา  บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  อปายมุข  แปลวา  เปนทางแหง
ความ 
พินาศ ฯ  การประกอบเนือง ๆ  คือการทําบอย  ๆ  ซึ่งเหตุเปนที่ต้ังแหงความประมาท  ใน
เพราะน้ํา 
เมาคือสุราและเมรัยนั้น  ชื่อวาอนุโยค ฯ  ก็เพราะเม่ือบุคคลประกอบเนือง ๆ เหตุเปนที่ต้ัง
แหงความ 
ประมาทในเพราะน้ําเมาคือสุราและเมรัยนั่นแลว  โภคะท้ังหลายท่ีเกิดข้ึนแลวยอมเสื่อมไป
ดวย  ที่ยัง 
ไมเกิด  ก็ยอมไมเกิดข้ึนดวย  ฉะนั้น  พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา  โภคาน  อปายมุข ดงัน้ี  
ฯ  บทวา 
สนฺทิฏ ิกา  คือพึงเห็นไดเอง  ไดแก  มีในโลกน้ี ฯ 
        บทวา  ธนชานิ  แปลวา  เปนเหตุเสื่อมทรัพย  ฯ  บทวา  กลหปฺปวฑฺฒนี  แปลวา  เปน
เหตุกอ 
ความทะเลาะดวยวาจาและความทะเลาะดวยกายมีการทุบตีกัน  เปนตน ฯ  สองบทวา  โร
คาน  อายต 
น  ไดแก  เปนแดนเกิดแหงโรคเหลานั้น ๆ  มีโรคตาเปนตน ฯ  บทวา  อกิตฺติสฺชนนี  ความ
วา  ก็เหลา 
ชนดื่มสุราแลว  ยอมทุบตีแมก็ได  ทบุตีพอก็ได  ยอมพูดคําท่ีไมควรพูดอยางอ่ืนมาก  ยอมทํา
สิ่งท่ีไม 
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ควรทําก็ได  เพราะการกระทําน้ัน  จึงถูกติเตียนบาง  ถูกลงอาชญาบาง  ถึงการตัดอวัยวะมีมือ
และเทา 
เปนตนบาง  ชื่อวายอมถึงความเสียชื่อเสียง  ทั้งในโลกน้ีทั้งในโลกหนา ฯ  สรุาน้ันจึงชื่อวา  
เปนเหตุให   
เกิดความเสียชื่อเสียง  แกเหลาชนเหลาน้ัน  ดวยประการฉะน้ี ฯ  บทวา  โกปนนิทฺทสนี  
ความวา  เพราะ 
ของลับเมื่อถูกเปดเผย  จะใหหิริกําเริบได  ฉะนั้น  พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา  โกปน  
ดังน้ี ฯ  อนึ่ง 
ผูเมาเพราะเมาสุราท้ังหลาย  ยอมเที่ยวเปดอวัยวะน้ัน  ดวยเหตุนั้น  สุราน้ัน  ของผูเมาเพราะ
เมาสุรา 
เหลาน้ัน  พระผูมีพระภาคเจา  จึงตรัสวา  โกปนนทิฺทสนี  เพราะเปดเผยของลับที่ใหหิริ
กําเริบ ฯ  สอบบท 
วา  ปฺาย  ทุพฺพลีกรณี  ความวา  สุราน้ันยอมทําปญญากําหนดรูวา  สัตวมีกรรมเปนของ
ตนใหถอย 
กําลัง  เหมือนปญญาของพระสาคตเถระ  ฉะนั้น  เพราะ  เหตุนั้น พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัส
วา  ปฺาย 
ทุพฺพลีกรณี  ดังน้ี  ฯ  ตอสุราหาสามารถที่จะบ่ันทอนปญญาในอริยมรรคใหถอยกําลังไดไม 
ฯ  เพราะ 
ทานผูบรรลมุรรคแลวท้ังหลาย  สุราน้ันยอมไมเขาไปภายในปากไดเลย  ฯ  สองบทวา ฉฏ  
ปท  ไดแก 
เหตุที่  ๖ ฯ 
 
พระธรรมปริยัติโสภณ  ชวนปฺโ  วัดไตรมิตรวิทยาราม                                เฉลย 
สนามหลวงแผนกบาลี                                                                        ตรวจแก  
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                                             ประโยคเก็งพิเศษ                         
                 สาํนักเรียนวัดปากนํ้า  ภาษีเจริญ  กรุงเทพมหานคร  ป  ๒๕๔๔                         
                              ประโยค ๑-๒  ธรรมบท  ภาค  ๑-๒-๓-๔                         
ภาค            เรื่อง                     หนา        เริ่ม                                                   ถงึ 
๑        ปณามคาถา        ๑-๒.        ปณามคาถา                    ฯเปฯ  อตฺถธมฺมูปนิสฺสิตนฺติ ฯ 
        จกขุบาล        ๓-๑๑        มโนปพฺุพงฺคมา ธมฺมา      ฯเปฯ  กิเลสา  จ  ปภิชฺขึสุ ฯ 
                ๑๔-๒๐        มสุสฺสา  เถร  นิสีทาเปตฺวา  ฯเปฯ  จกกฺว  วหโตปทนฺติ ฯ 
        มฏกุณฺฑลี        ๒๔-๒๖  ตทิวส  ภควา  ฯเปฯ  กห  เอกปุตฺตกาติ ฯ         
                ๓๒-๓๓        ทฺวีหิ  ชเนหิ  กถิต  กถ  ฯเปฯ  ฉายาว  อนุปายินีติ ฯ 
        ติสฺส        ๓๗-๔๑        อตีเต  พาราณสิย   ฯเปฯ  เวร  เตสูปสมฺมตีติ ฯ 
        กาลียกขิฺนี        ๔๕-๔๙        ตทา  สา  ยกฺขิน ี อุทกวาร  ฯเปฯ  ยาวชฺชกาลา  ทียนฺติเยว 
ฯ 
        โกสมฺพี        ๕๐-๖๐        อเถโก  ภิกขุ  ตถาคต  ฯเปฯ  ตโต  สมฺมนฺติ  เมธคาติ ฯ 
        จุลลฺกาล        ๖๒-๖๗        อเถกา  สุสานโคปก  กาล ี ฯเปฯ  วาโต  เสลว  ปพฺพตนฺติ ฯ 
        เทวทตฺต (๑)        ๗๐-๗๔        เอกสฺมึ  หิ  สมเย  เทว  ฯเปฯ  ทุคฺคตึ  คจฺฉติ  ธมฺมจารีติ 
ฯ 
        สัญชัย        ๘๐-๘๙        อนุปฺปนฺเนเยว  หิ  พุทเฺธ  ฯเปฯ  ทคฺุคตึ  คจฺฉติ  ธมฺมจารีติ ฯ 
                ๙๖-๑๐๔        โส  เอกทิวส  ปจฺจูสกาเล  ฯเปฯ  สมฺมาสงฺกปฺปโคจโรติ ฯ 
        นันท        ๑๐๕-๑๑๓  สตฺถา  หิ  ปวตฺติปวรธมฺมจ  ฯเปฯ ราโค  น  สมติวิชฺฌตีติ ฯ 
        จุนทสกูริก        ๑๑๖-๑๑๙  โส  กิร  ปฺจปณฺณาส  ฯเปฯ  ทิสฺวา  กมฺมกิลิฏมตฺตโนติ ฯ 
        ธมฺมิกอุบาสก        ๑๒๐-๑๒๓  สาวตฺถิย  กิร  ปฺจสตา  ฯเปฯ  ทิสฺวา  กมฺมวิสุทฺธมิตฺต
โนติ ฯ 
        เทวทตฺต (๒)        ๑๒๔-๑๓๓  สตฺถริ  อนุปย  นาม  มลลฺา  ฯเปฯ  ปาปมริเยหิ  ทุกกฺรนฺ
ติ ฯ 
                ๑๓๖-๑๓๗เทวทตฺโตป  โข  นว  มาเส  ฯเปฯ  ธมฺมปาลชาตกฺจ  กเถสิ ฯ 



        สุมนาเทวี        ๑๔๒-๑๔๓  โส  โสตาปนฺโนป  สมาโน  ฯเปฯ  โน  นนฺทติ  สุคฺคตึ  
คโตติ ฯ 
        เทวสหาย        ๑๔๖-๑๔๓  สตฺถา  สาธุ  สาธติู  ฯเปฯ  เตน  ทสนาย  กูฏ  คณฺหีติ ฯ 
๒        สามาวดี        ๑-๒  อปฺปมาโท  อมต  ปทนติฺ  ฯเปฯ  เต  ตถา  กรึส ุฯ 
                ธ.ค.-๕๖  เตรจฺฉานคตา  นาเมเต  ฯเปฯ  โต  เม  ลทโฺธติ  เคห  เนสิ ฯ 
                ๑๗-๒๗  เสฏ ิโน  อิท ิจิทฺจ  กโร  ฯเปฯ  โฆสกเสฏ ิโน  อุปปฺตฺติ ฯ 
                ๑๗-๓๗  รฺโ  ปน  ปฺจ  วาหนา  ฯเปฯ  อิท  มาคนฺทิยาย  วุตฺถุ ฯ 
                ๓๘-๔๑  อปรา  นาม  มาตนฺทิยา  ฯเปฯ  อิท  มาคนฺทิยาย  วตฺถุ ฯ 
                ๔๘-๕๑  อเถกทิวส  มาคนฺทิยา  ฯเปฯ  ภูมิ น  ปวิสสิฺสามีติ  อาห ฯ 
                ๕๖-๕๙  มาคนฺทิยา  ยมห  กโรมิ  ฯเปฯ  จาเปตฺวา  ตเมว  ขาทาเปสิ ฯ 
                ๖๑-๖๓  เอว  วุตฺเต  ภิกฺขู  สตฺถาร  ฯเปฯ  โยคกฺเขม  อนุตฺตรนฺติ ฯ  
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ภาค        เรื่อง        หนา        เริ่ม                                                     ถึง 
        กุมฺภโฆสก        ๗๒-๗๓        ราชา  อเนกสตานิ  สกฏานิ         ฯเปฯ  ปมตฺตสฺส  ยโส
ภิวฑฺฒตีติ ฯ   
        จูฬปนถฺก        ๗๙-๘๐        อถ  น  สตฺถา  กห  ปน  ตฺว          ฯเปฯ  เต  วิคตรชสสฺ  สา
สเนติ ฯ 
                ๘๕-๘๘        ตสฺมึ  ขเณ  อุมฺมงฺคโจรา             ฯเปฯ  อรหตฺต โอเฆน  วิกีริตุนฺติ ฯ 
        มหากสฺสป        ๙๑-๙๒        เอกสฺมึ  หิ  ทิวเส  เถโร                 ฯเปฯ  อกิจฺเฉน  อเวกฺขตี
ติ     ฯ 
        เทวสหาย        ๙๓-๙๔        เต  กิร  สตฺถุ  สนฺติเก                    ฯเปฯ  หิตฺวา ยาติ  สุเมโธ
ติ ฯ 
        สกฺก        ๙๕-๙๘        เวสาลิย  ห ิ มหาลิ นา                  ฯเปฯ  อาห  สมฺม  ก ึ กโรสีติ ฯ 
                ๑๐๓-๑๐๖        ปาสาณผลกสฺส   นิสฺสนฺเท            ฯเปฯ  เกฬี  กตฺวา  ปกฺกมึสุ ฯ 
        เมฆิย        ๑๑๗        ผนิทน  จปล  จิตฺตนฺติ                   ฯเปฯ  มารเธยฺย ปหาตเวติ ฯ 
        อฺญตรภิกฺขุ        ๑๒๕-๑๒๖        สตฺถา  ตสฺส  ภิกฺขุดน                    ฯเปฯ  นิพฺพาย
ธาตุยา  ปรินิพฺพยิ ฯ 
        จิตฺตหตฺถ        ๑๓๔-๑๔๐        ตสฺเสว  อปราปร  วิจรนฺตสฺส          ฯเปฯ  จิตฺตหตฺถ
ภิกฺขุวตฺถุ ฯ 
        อารทฺธวิปสฺส        ๑๔๑-๑๔๕        เต  อฺมฺ  ตุยฺห                   ฯเปฯ  ภิกฺขุน  ธมฺม  
เทเสสิ ฯ 
        ปูติคตฺตติสฺส        ๑๔๖-๑๔๗        พุทฺธานฺจ  นาม  เทฺว                   ฯเปฯ  ปวิย เสสฺ
สตีติ ฯ 
        นนฺทโคบาล        ๑๔๙-๑๕๑        สาวตฺถิย กริ  อนาถปณฺฑิก             ฯเปฯ  อุกฺขิปตุ  น  
เทตีติ ฯ 
        โสเรยฺย        ๑๕๓        ปุริสา  ห ิ อิตฺถิโย                            ฯเปฯ  อิตฺถีภาว  ปฏิลภิ ฯ 
                ๑๕๖-๑๕๗        ปุริสสิงฺเค  ปาตุภูตมตฺเตเยว            ฯเปฯ  เสยฺยโส  น  ตโต  กเรติ 



ฯ 
๓        ปฐวีกถาปสุต        ๑-ก.พ.        เต  กิร  ภควตา  สทฺธึ                       ฯเปฯ  กุสโล  ปปฺุผ
มิว  ปเจสฺสตีติฯ 
        มรีจิกมมฺกฺาน        ๓-เม.ย.        โส  กิร  สตฺถุ  สนฺติเก                       ฯเปฯ  มจฺจุ
ราชสฺส  คจฺเแติ ฯ 
        วิฑูฑภ        ๕-ก.ย.        ตตฺรายอนุปุพฺพีกถา                         ฯเปฯ  จ  อล  อุปนิสีทิตุนฺติ 
ฯ 
                ๒๑-๒๔        สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส  ปน                       ฯเปฯ  มจฺจุ  อาทย  คจฺฉตีติ 
        มจฺฉริยเสฏ ี        ๓๔-๓๖        เถโร  โสปาณสีส  ตตฺเถว                  ฯเปฯ  เอว  คาเม  
มุนี  จเรติ ฯ 
        ปาฏิปชูกิา        ๓๙-๔๐        พุทธฺานฺจ  มคฺคเทสเกน                 ฯเปฯ กตานิ  อกตานิ  
จาติ ฯ 
        ฉตฺตปาณิ        ๔๒-๔๔        โสป  ตเถว  อุโปสถิโก                       ฯเปฯ  สผลา  โหติ  
สุกุพฺพโตติ ฯ 
        วิสาขา        ๔๘-๔๙        มหาปฺุาย  หิ  อิตฺถิยา                  ฯเปฯ  อิท  วยกลฺยาณ  นา
มาติ ฯ 
                ๕๕-๕๘        เอว  มหาเสฏ  จตูหิ  มาเส                 ฯเปฯ  คเหตฺวา  ปายสิ ฯ 
                ๖๑        เสฏ ี  กลฺยาณ  เอสา  กเถตี               ฯเปฯ  เอตฺถ  ก ึ โทส  ปสฺสตีติ ฯ 
                ๖๔-๖๗        สตฺถา  ตฺว  พหิสาณย  วา                   ฯเปฯ  โสตฺถินา  เคห  อคมาสิ ฯ 
                ๗๒-๗๖         อถสฺสา  เอกา  สหายิกา                      ฯเปฯ  กตฺตพฺพ  กุสล  พหุนฺติ 
ฯ 
        อานนฺท-ปฺห        ๗๗-๗๙        เถโร  กิร  สายณฺหสมเย                       ฯเปฯ  สลีคนฺโธ  
อนุตฺตโรติ ฯ 
        มหากสฺสป-ป        ๘๑-๘๓        เถโรป  ทุคฺคตาน  สงฺคห                      ฯเปฯ  อุทาน  อุ
ทาเนสิ ฯ 
        ครหทินฺน        ๙๑-๙๓        โส  ตสฺมึ  ทวินฺน  เคหาน                      ฯเปฯ  กลุุปกา  



โปเถตฺวา  นหีฏาติ 
                ๙๗-๙๘        เอว  กิรสฺส  อโหสิ                                 ฯเปฯ  สมมฺาสมฺพุทฺธสาวโก
ติ 
        อฺตรปุริส        ๑๐๑-๑๐๒        เสวโก  กริ  จตูหิป  ทาเสหิ                    ฯเปฯ  อรณุว
ตีมตฺติก  อทาสิ ฯ 
                ๑๑๒-๑๑๔        สา  อาคนฺตฺวา  เตส                              ฯเปฯ  กถ  กาหสิ  ขตฺติยาติ 
ฯ  
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ภาค        เรื่อง        หนา             เริ่ม                                                    ถึง 
        มหากสฺสป        ๑๑๔-๑๑๗        เทสนา  ราชคเห  สมุฏ ิตา        ฯเปฯ  วตฺวา  อตีต  อา
หริ ฯ 
        อานนฺทเสฏ ี        ๑๒๐-๑๒๓        สาวตฺถิย  กิร  อานนฺทเสฏ ี        ฯเปฯ  ก ึ วา  สขุ  
อุปฺปาทยีสูติ ฯ        มาลาการ        ๑๓๔-๑๓๖        โส  กิร  เทวสิก  พิมฺพิสาร           ฯเปฯ  
คเหตฺวา  เคห  อคมาสิ ฯ 
        ชมฺพุก        ๑๔๓-๑๕๐        อตีเต  กิร  กสฺสปสมฺมาสมฺ         ฯเปฯ  ปฺาเปตฺวา  นิสีทิ 
ฯ 
                ๑๕๒-๑๕๓        องฺคมคธวาสีน  ตสฺส                 ฯเปฯ  กล  อคฺฆติ  โสฬสินติฺ ฯ 
        อหิเปต        ๑๕๕-๑๕๗        มนสุิสา  เถเร  ทสิฺวา                 ฯเปฯ  ภสมาจฺฉนฺดนว  
ปาวโกติ ฯ 
        สุธมฺม        ๑๖๓-๑๖๖        เทสนา  ปน  มจฺฉิกาสณฺเท        ฯเปฯ  อิจฺฉามาโน  จ  วฑฺฒ
ตีติ ฯ 
        วนาสีติสฺส        ๑๗๘-๑๗๙        อาปณิโก  จินฺเตสิ  อย               ฯเปฯ  กมฺพลสหสฺส  
ลภิ ฯ 
                ๑๘๘-๑๙๐        ภิกฺขูน  ธมมฺสภาย  กถา            ฯเปฯ  วหเรยฺยาติ  อตฺโถ ฯ 
๔        ราธ        ๑-มี.ค.        อเถกทวิส  สตฺถา  ปจฺจูสกาเล   ฯเปฯ  เสยฺโย  โหติ  น  ปาปโยติ 
ฯ 
        มหากปฺปน        ๑๗-๑๙        เตป  วาณิชกา  ราชกุล             ฯเปฯ  เทฺว  นทิโย  อตุตริ ฯ 
        ปณฺฑิตสามเณร        ๒๑-๒๙        อตีเต  กิร  กสฺสปสมฺมาสมฺพุทฺ   ฯเปฯ  ปตฺต  อลภิตฺ
วา  นิวตฺตึสุ ฯ 
        ปฺจสตภิกฺขุ        ๔๕-๔๖        ตทา ปน ปฺจสตมตฺตา           ฯเปฯ  ปณฺฑิตา  ทสฺสยนฺ
ตีติ ฯ 
        สารีบุตร          ๖๖-๖๘        ตสฺมึ  ขเณ  มหาโมคฺคลฺลา       ฯเปฯ  สสารา  นาม  น  โหนฺ
ตีติ ฯ 



        โกสมฺพีวาสี        ๗๑-๗๒        สามเณโร  จินฺเตสิ                    ฯเปฯ  อุปสนฺตสฺส  ตาทิ
โนติ ฯ 
        สารีบุตร          ๗๒-๗๔        เอกทิวส  หิ  ตึสมตฺตา              ฯเปฯ  ปรุสิุตฺตโมติ ฯ 
        ขทิรวนยิเรวต        ๗๗-๘๐        สามเณโรป  สจาห  อิธ             ฯเปฯ  ต  ภูมิรามเณยฺ
ยกนฺติ ฯ 
        ทารุจีรยิ        ๙๔-๙๗        ตสฺส  พฺรหฺมุโน  เอตทโหสิ        ฯเปฯ  น  ปริปุณฺณนฺติ  อาห 
ฯ 
        กุณฺฑลเกสี        ๑๐๐-๑๐๒        ตสฺส  หิ  เอเกน  ปสฺเสน           ฯเปฯ  ตตฺถ  ตตฺถ  
วิจกฺขณาติ ฯ 
        อายุวฑฺฒกุมาร        ๑๑๓-๑๑๖        ทีฆลมฺพิกวาสิโน  กริ  เทฺว        ฯเปฯ  อายุ  วณฺโณ  
สุข  พล ฯ 
        ปฏาจารา        ๑๓๘-๑๔๒        สา  เอโก  เม  ปุตฺโต                 ฯเปฯ  ปสฺสโต  
อุทยพฺพยนฺติ ฯ 
        กีสาโคตมี        ๑๔๓-๑๔๗        กิสาโคตมีวตฺถุ                         ฯเปฯ  กิสาโคตมีวตฺถุ ฯ  
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ประโยคเก็งพิเศษ                 
ประโยค ป.ธ. ๓ (ธรรมบทภาคที่ ๕)                 
สํานักเรียนวัดปากนํ้า  ภาษีเจริญ  กรุงเทพมหานคร ป  ๒๕๔๔                   
วิชาแปลมคธเปนไทย                 
หนา        เริม่ต้ังแต - ถึง          หมายเหตุ 
๓-พ.ค.        ภิกฺขู  ธมฺมสภาย  กถ  ฯเปฯ  มุจฺจิตฺวา  ปาปนินฺนเมว  โหตีติ ฯ         
๗-ก.ย.        ตติยทิเส  ปน  เถโร  ฯเปฯ  อิธโลกปรโลกสุขาวหนโต  สุโขติ ฯ         
๔๔-๔๕        เอกสฺมึ  หิ  สมเย  ฯเปฯ  น  หนาเปยฺยาติ  อตฺโถ ฯ         
๕๒-๕๓        สตฺถา ต  ปกฺโกสาเปตฺวา  ฯเปฯ  น  ภวิสฺสติเยวาติ  อตฺโถ ฯ         
๖๙-๗๐        สตฺถา  อิม  ธมฺมเทสน  ฯเปฯ  อิวิติณฺณกงฺข  มจฺจ  โสเธนฺตีติ ฯ         
๗๗-๗๘        ต  สุตฺวา  สตฺถา  ฯเปฯ  วฏฏทุกฺข  ปชหิสฺสถาติ ฯ         
๑๑๐-๑๑๑        อถ  น  สตฺถา  ฯเปฯ  สทฺธิ์  กเถนฺตีติ  อตฺโถ ฯ         
๑๑๒-๑๑๔        โสมทตฺโต  สจาห  ราชาน  ฯเปฯ  นววิธมาโน  จ  วฑฺฒตีติ  อตฺโถ ฯ         
๑๑๘-๑๒๐        โส  สเตนป  สตทฺเวเยนป  ฯเปฯ  อนุโสจนฺตา  เสนฺตีติ ฯ         
สัมพันธไทย                 
ธ.ค.-๕๖        สา  สาธุ  เทวาติ  ฯเปฯ  ภทฺรานิ  ปสสฺตีติ ฯ         
๓๑-๓๑        อเถโก  กุมาโร  ฯเปฯ  ปจฺเจตีติ  อตฺโถ ฯ         
๓๙-๔๐        ตุมฺเหหิป  ภิกฺขเว  อตฺตนา  ฯเปฯ  มุจฺจิตุ  สกฺกุเณยฺยาติ ฯ         
๕๓-๕๔        สาวตฺถิย  กเิรกสฺมึ  ฯเปฯ  อิทเมตฺถ  โปมฺมปฏิปาทน ฯ         
๗๒-๗๒        สนฺตติมหามตฺโตป  นหานติตฺเถ ฯเปฯ  อุปสนฺโต  จริสฺสตีติ ฯ         
๘๔-๘๕        มหาชโนป  น  ปสฺสนฺโต  ฯเปฯ  สนติฺกา  สมฺปตฺตึ  ลภติ ฯ         
๙๙-๑๐๐        เถร ีกิร  วีสวสฺสสติกา  ฯเปฯ  มรณปริโยสานเมวาติ  วุตฺต  โหติ ฯ         
๑๐๒-๑๐๙        สา  กิเรกทิวส  จินฺเตสิ  ฯเปฯ  กเถนฺตาน มุข  นปฺปโหติ ฯ         
๑๑๕-๑๑๖        อเนกชาติสสาร  ฯเปฯ  อรหตฺต  อธิคโตสฺมีติ  อตฺโถ ฯ          
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ประโยค  ป.ธ.  ๓ (ธรรมบทภาคท่ี ๗)                 
วิชาแปลมคธเปนไทย                 
หนา        เริม่ต้ังแต - ถึง        หมายเหตุ 
๑๐-พ.ย.        สาป  สตฺตเม  ทิวเส  ฯเปฯ กมฺมานิ  ทุคฺคตึ  นยนฺตึติ ฯ         
๑๗-๑๘        สุชีว  อหิริเกน  ฯเปฯ  อหิริเกน  สชุีวนติฺ  อตฺโถ ฯ             
๒๐-๒๑        โย  ปาณมติมาเปติ ฯเปฯ  มา  มทฺทนตฺูติ  อตฺโถ ฯ         
๒๙-๒๙        กึ  ปนสฺส  ปุพฺพกมฺมนฺติ  ฯเปฯ  สงฺฆนวกสฺส  สหสฺสคฺฆนิก  ปาปุณิ ฯ         
๓๖-๓๗        เอว  มหานุภาโว  เสฏ ึ  ฯเปน  วชชฺ  แาเทตีติ  อตฺโถ ฯ         
๕๓-๕๓        น  โมเนน  มุนิ  ฯเปฯ  ปวุจฺจติ  เอวาติ  อตฺโถ ฯ         
๗๕-๗๖        วน  ฉินทถ  มา  ฯเปฯ  โหตีติ  อตฺโถ ฯ         
๘๓-๘๔        ตทา  หิ  สตฺวา  ฯเปฯ  อาทาย คจฺฉตีติ  อตฺโถ ฯ         
๑๐๐-๑๐๑        สตฺถา  เต  ภิกฺขู  ฯเปฯ  อภาว  คจฺฉนฺตีติ  อตฺโถ ฯ         
๑๐๒-๑๐๒        สตฺถา  เตส  ภิกฺขูน  ฯเปฯ  อยเมตฺถ  อตฺโถ ฯ         
๑๑๕-๑๑๖        ตสฺมึ  ขเณ  อนาถปณฺฑิโกป  ฯเปฯ  น  ปฺายนฺตีติ  อตฺโถ ฯ         
๑๓๑-๑๓๒        สตฺถา  เหติ  สทฺธึ  ฯเปฯ  นิพฺพตฺติตฺวา  โสจนฺตีติ  อตฺโถ ฯ         
๑๓๗-๑๓๘        อห  นาโค  วา  สงฺคาเม  ฯเปฯ  เอเตหิ  อุตฺตริตโรหิ  อตฺโถ ฯ         
๑๕๒-๑๕๓        อถ  น  ปุตฺต  ฯเปฯ  นาสฺส  วีติกฺกมิตุ  ทสฺสามีติ ฯ         
๑๖๐-๐๖๑        อตฺถมฺหิ  ชาตมฺหิ  สุขา  ฯเปฯ  สุข  นาม  กถิต ฯ         
        สัมพันธไทย         
๔-พ.ค.        ปณฺฑุปลาโสว  ทานิสิ  ฯเปฯ  พฺยาธิมรณานิป  คหิตาเนว  โหนฺติ ฯ         
๑๓-๑๔        มหาชดน  กถ  สมุฏาเปสิ  ฯเปฯ  มลฏานิยตฺตา  มลนฺติ  อตฺโถ ฯ         
๔๖-๔๗        เอกทิวสฺหิ  ตสฺมึ  เถเร  ฯเปฯ  เถโรติ  ปวุจฺจตีติ  อตฺโถ ฯ         
๓๖-๓๗        เอว  มหานุภาโว  เสฏ ี  ฯเปฯ  วชชฺ  ฉาเทตีติ  อตฺโถ ฯ         
๓๙-๔๐        โส  กิร  อตีเต  ฯเปฯ  อิฺชิตป  นตฺถีติ  อตฺโถ ฯ         
๕๖-๕๖        เตสุ  กิจ  เอจฺจาน  ฯเปฯ  อปฺปมตฺตดกป  ภโว  ทกฺุโขติ ฯ         



๙๐-๙๓        สตฺถา  สาย  นครทฺวาเร  ฯเปฯ  เอเกก  นิมฺมิตพุทฺธ  มาเปสิฯ         
๙๖-๙๗        สตฺถา  อิท  อตีต  ฯเปฯ  ต  มตฺตาสุข  จเชยฺยาติ ฯ         
๑๐๘-๑๐๘        อถโข  โส  ภิกฺขุ  ฯเปฯ  อนภิรติยา  ปฬิโต  เอวมาหฯ         
๑๓๔-๑๓๕        เอกสิมึ  หิ  สมเย  ฯเปฯ  วิปริยาเยน  อตฺโถ  เวทิตพฺโพ ฯ          



อบรมบาลีกอนสอบ ภาค ๑๔  ปท่ี ๒๗  ๑-๑๕ ก.พ. ๒๕๔๕ - หนาท่ี 81 

        ประโยคเก็งพิเศษ         
ประโยค  ป.ธ. ๔  วิชาแปลมคธเปนไทย                 
 
หนา        ต้ังแต - ถึง        หมายเหตุ   
๕-ต.ค.        ตตฺถ  เอวมฺเม -  ิตา  โข  สาตฺยาทิ         
๓๒-๓๓        โพธิสตฺโตป  หิมวนฺตปฺปเทเส - ปณฺฑิโต อุปสคฺโคติ        ดูพิเศษ 
๕๕-๕๖        ตตฺถ  ยสิมา  โย - มุขนฺติ  วุจฺจตีติ        ควรดู 
๕๙-๖๐        เอโก  กริ  กลุปุตฺโต - ทินฺโนติ  ปกฺขิตฺโต         
๖๒-๖๓        อถสฺส  สา  อาจิกฺขนฺตี - อตฺตสมฺมาปณิธาเนนาติ  อตฺโถ        ดพิูเศษ 
๖๙-๗๐        เอว  ตาว  อามิสปูชา - มหาปรินิพฺพานสุตฺตวณฺณานโย        ดูพิเศษ 
๘๗        เอตฺถ  จ - เอกงฺคุตฺตรวณฺณนาย  นโย         
๘๙ - ๙๐        เอวนฺตสฺส - มงฺคลนฺติ  วุจฺจติ         
๙๘        สตฺถา  อิม  อตีต - กเถตพฺพ         
๑๐๑-๑๐๕        ตตฺถ  ปมคาถาย - นิธิกณฺฑวณฺณนานโย        ควรดู 
๑๐๙        ต  สุตฺวา  สกฺโก - เนกาสี  ลภเต  สุขนฺติ        ควรดู 
๑๑๑-๑๑๓        สมฺมาปณิหิตฺหิ  จิตฺต - อตฺตสมฺมาปณิธิกถา        ดูพิเศษ 
๑๑๕-๑๑๗        ตติยคาถายั - สุตสนฺนิจโยติ  ตฏฏกีา         
๑๒๑-๑๒๔        อิติ  พหุสุตฺตสฺส - กโรตีติ  ตฏฏีกา        ควรดู 
๑๒๕-๑๒๗        อิติ  โส  พฺราหฺมณสฺส - พาหุสจฺจกถา         
๑๒๘-๑๓๔        สิปฺป  นาม - อลฺลิยาปนวตฺถขณฺฑ        ควรดู 
๑๔๗-๑๔๙        วินโย  นาม - สมถกฺขนฺธกฏีกา        ควรดู 
๑๗๘-๑๘๕        ทส  าตกาติ - มหาติสฺสตฺเถเรน  วิย         
๑๙๑-๑๙๗        รูปยสิกฺขาปทวณฺณนาทีสุ - ติฏตีติ        ดูพิเศษ 
๒๐๐-๒๐๒        ตตฺถ  ปาเณ - ทฏพฺพาติ  วุตฺต        ดูพิเศษ 
๒๐๕-๒๑๐        ตสฺส  จตฺตาโร  สมฺภารา - ติพฺพตาย  มหาสาวชฺโช        ควรดู 



๒๑๑-๒๑๔        อปโร  นโย - อาวิภาวนตฺถมิท  วตฺถุ        ควรดู 
๒๑๕-๒๑๐        พฺรหฺมชาลฏีกายนฺตุ - วจีกมฺมกถา        ดูพิเศษ 
๒๑๙-๒๒๑        อภิชฺฌายตีติ  อภิชฺฌา - อฏสาสินี         
๒๒๘-๒๓๓          เอวมิเม  วาทา - อปณฺณกสุตฺตวณฺณนา        ควรดู 
๒๓๘-๒๔๑        อิติ  อิมาเหว - อกิริยวาทาทิกถา        ดูพิเศษ  
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หนา        ต้ังแต - ถึง        หมายเหตุ 
๒๔๒-๒๔๔        อิทานิ  ปาณิติปาตาทีนมารมฺมณกถา - สมฺมาทิฏ ิสุตฺตสงฺคีติสุตฺตฎีกา        
ดูพิเศษ 
๒๔๒-๒๕๔        อถาวุตฺตา  เจเต - สฏีกาอนุฏีกาอฏาสาลินีนโย        ควรดู 
๒๕๖-๒๕๘        ทวีสุ จ  ปเนเตสุ - เอตมฺมงฺคลมุตฺตมนฺติ           
๒๖๐-๒๖๕        ตตฺถ  วาจา  คิราติ - วุตฺตนฺติ  ตพฺพณฺณนา         
๒๘๔-๒๘๖        อิติ  สุภาสิตภาสนาทีหิ - เอตฺตกเมว  วุตฺต        ควรดู 
๒๙๒-๒๙๔        มาตา  นาม  ชนิกา - อาหุเนยฺยาติ  วุจฺจนฺติ        ดูพิเศษ 
๒๙๗-๓๐๐        อิติ  เตส  พหุการตฺต - กเรยฺยาติ  วุตฺต        ควรดู 
๓๐๑-๓๐๕        ตตฺถ  คิหินา - เจตฺถ  นทิสฺสน        ควรดู 
๓๒๒-๓๒๓        ต  สุตฺวา  สุวราชา - นาม  กเถนิติ        ควรดู 
๓๒๙-๓๓๓        โพธิสตฺโต  มาตุ  วจน - พฺรหฺมโลกุปโค         
๓๓๕        ภโตติ  อห  อิเมหิ - ภควตาเอว  พยากตตฺตา        ดูพิเศษ 
๓๓๘ - ๓๓๙        เตป  เปตา - ตสฺมา  เอวมาห         
๓๔๐-๓๔๓        อิทานิ  สตฺถา - ปติโสมนสฺสชาตา  โหนฺติ        ดูพิเศษ 
๓๔๔-๓๔๖        อิทานิ  าตเก - อุทเกน  ปชูา  หตฺุวา        ดูพิเศษ 
๓๔๘-๓๕๐        เย  ปน  สตฺตา - นิพฺพตฺเตนฺเตหีติ        ดูพิเศษ 
๓๕๒-๓๕๔        เอวมิย  เจว - ภฺุชนตีฺติ  วุตฺต         
๓๕๗-๓๖๔        ตสฺมา  สย - กตฺตพฺพเมวาติ        ดูพิเศษ 
๓๗๐-๓๗๕        สิปฺปนฺติ  อตฺตโน - โหตีติ  ตพฺพณฺณนา        ควรดู 
๓๗๖-๓๗๗        อภิชาติ  อนุชาต - ตพฺพณฺณนานโย        ดูพิเศษ 
๓๘๓-๓๘๖        อปฺเปน  วา  พหุนา - อลงฺการทาเนนาติ         
๓๘๗-๓๘๙        อทิป  มาติกาย - นิปฺผาเทตีติ  วุตฺต        ดูพิเศษ 
๓๙๑-๓๙๕        ตถา  หิ  สกฺโก - วุตฺโตติ  วุตฺต         
๓๙๙-๔๐๓        กมฺมนฺตา  นาม - ธนนติฺ  ตฏฏกีา        ควรดู 



๔๑๔-๔๑๕        ตทฺวตฺถุ - ปนฺตีติ  ตฏฏกีา        ควรดู 
 
        พระมหาทองดี ปฺาวชิโร  ป.ธ.  ๙  วัดปากนํ้า  ภาษีเจริญ  กรุงเทพมหานคร         
 
หมายเหตุ          นักเรียนควรจะเริ่มแปลต้ังแตของท่ีมีหมายเหตุทายวาดูพิเศษถึงควรดูเปน
ตนไป         
        เปนอยางไร อันและถาหากมีเวลาควรจะแปลประโยคโบราณทุก ๆ  ประโยคดวย         
        (กันพลาด)          
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ประโยค ป.ธ. ๕                                 
ประโยคที่นักเรียนควรดูใหเขาใจ                                    
ที่        ภาค         หนา        เริ่มต้ังแต         
๑.        ๒        ๑๓-๑๘        เสฏ ิโน  อิทฺจิทฺจ  กโรนฺตสฺเสว            ฯเปฯ  ยถาต  อปฺป
ทุฏสฺส  ปทฏุมโม ฯ         
๒.        ๒        ๒๙-๓๑        สา  ทานคฺเค  อุจฺจาสทฺท                           ฯเปฯ  อิท  สามาวติยา  
วุตฺถุ ฯ 
๓.        ๒        ๓๘-๔๑        อปรา  ปน  มคนฺทิยานาม                         ฯเปฯ  ปาทาปม  สมฺ
ผุสฺสิตุ น  อิจฺเฉติ ฯ 
๔.        ๒        ๕๗-๕๘        สามาวดี  ตาส  โอวาท  อทาสิ                   ฯเปฯ  ปสฺสโต  นตฺถิ  
กิฺจนนฺติ ฯ 
๕.        ๒        ๖๒-๖๓        ปุเนกทิวส  ภิกฺขู  ธมฺมสภาย  กถ               ฯเปฯ  เย  ปมตฺตา  
ยถา  มตาติ ฯ 
๖.        ๒        ๗๒-๗๓        อถ  น  ราชา  วเทหิ  โภ  กสฺมา                  ฯเปฯ  อปฺปมตฺตสฺส  
ยโสภิวฑฺฒติติ ฯ 
๗.        ๒        ๘๒-๘๓        อถ  สายณฺหสมเย  ภิกฺขู  อิโต  จิโต จ         ฯเปฯ  ยาจิโต  อตีต  
อาหริ ฯ 
๘.        ๒        ๘๙-๙๐        เอกสฺมึ  กริ  สมเย  สาวตฺถิย                       ฯเปฯ  ปปฺโปติ  วิปลุ  
สุขนฺติ ฯ 
๙.        ๒        ๙๓-๙๔        เต  กิร  สตฺถุ  สนฺติเก  กมฺมฏาน               ฯเปฯ  หิตฺวา  ยาติ  
สุเมธโสติ ฯ         
๑๐.        ๒        ๑๑๑-๑๑๓        อปฺปมาทรโต  ภิกขูติ  อิม  ธมมฺเทสน        ฯเปฯ  อตีต  อา
หริ ฯ         
๑๑.        ๒        ๑๒๐-๑๒๔        เตสุ  เอว  กติก  กตฺวา                                 ฯเปฯ  จิตฺต  
ทนฺต  สุขาวหนฺติ ฯ         



๑๒.        ๒        ๑๓๘-๑๓๙        อตีเต  พาราณสิย  พฺรหฺมทตฺเต                    ฯเปฯ  ย  ขิต  
นาวชียตีติ ฯ         
๑๓.        ๒        ๑๔๒-๑๔๕        เต  สตฺถาร  วนทฺิตฺวา  นิกฺขมิตฺวา                 ฯเปฯ  สตฺถา  
เตส  ภิกฺขูน  ธมฺม  เทเสสิ ฯ         
๑๔.        ๒        ๑๕๓-๑๕๖        ปุรสิา  หิ อิตฺถิโย  อิตฺถโิย  วา                      ฯเปฯ  ปุรสิลิงฺคุ  
ปาตุภวิ ฯ 
๑.        ๓        ๒๗-๒๙        อมฺหาก  ปน  วสฺสสต                                  ฯเปฯ  จบคาถา ฯ 
๒.        ๓        ๓๒-๓๔        อถ  สตฺถา  ปาโต ว                                     ฯเปฯ  โส  สาธุ  ภนฺ
เตติ สมฺปฏิจฺฉิ ฯ         
๓.        ๓        ๓๙-๔๐        ปฏิวิสฺสกมนุสฺสา  ต  เคห                           ฯเปฯ  จบคาถา ฯ         
๔.        ๓        ๖๐-๖๓        วิสาขา  สสุรสฺส  กถ  สุตฺวา                         ฯเปฯ  อโธมโุข  นิ
สีทิ ฯ         
๕.        ๓        ๖๔-๖๖        สตฺถา  ตฺว  พหิสาณิย  วา                                  ฯเปฯ  จบคาถา ฯ 
๖.        ๓        ๗๗๒๗๙        เถโร  กริ  สายณฺหสมเย                               ฯเปฯ  คนฺโธ  คจฺฉ
ตีติ  อาห (วตฺวา) ฯ         
๗.        ๓        ๘๑-๘๓        เถโรป  ทคฺุคตาน                                         ฯเปฯ  อุทาน อุทาเน
สิ ฯ         
๘.        ๓        ๙๑-๙๗        โส  ตสฺมึ  ทฺวินฺน  เคหาน                             ฯเปฯ  กาเรตุกาโม  
ปตฺต  คณฺหิ ฯ         
๙.        ๓        ๑๑๖-๑๑๗        เถโรป  จินฺเตสิ  อย  ทหโร  อุทก                  ฯเปฯ  ทูเสสิเยวา
ติ  วตฺวา อตีต  อาหริร ฯ         
๑๐.        ๓        ๑๒๘-๑๒๙        อิท  สุปฺปพุทฺธวตฺถุ                                       ฯเปฯ  จบคาถา 
ฯ         
๑๑.        ๓        ๑๓๔-๑๓๗        โส  กริ  เทวสิก  พิมฺพิสารราชาน                  ฯเปฯ  สตฺถารา  
สทฺธึเยว  วิจริ ฯ         
๑๒.        ๓        ๑๔๘-๑๕๓        พุทฺธานป  โข  ปจฺจูสกาเล  โลก                    ฯเปฯ  จบ



คาถา ฯ         
๑๓.        ๓        ๑๖๔-๑๖๖        อถ น เถโร  อุปาสก  อทฺธาเนนมฺหา              ฯเปฯ  อิสฺสามา
นาทโย กิเลสา  วฑฺฒนฺตีติ  อาหฯ         
๑๔.        ๓        ๑๖๘-๑๗๑        อุปาสโกป  จินฺเตสิ  มยา  สตฺถาร                   ฯเปฯ  จบคาถา 
ฯ         
๑๕.        ๓        ๑๗๐-๑๗๑        อานนฺทตฺเถโร  สตฺถาร                                  ฯเปฯ  กเถนฺโต  
อาหฯ         
๑๖.        ๓        ๑๘๖-๑๘๙        เถโร  เตส  วจน  วตฺวา                                   ฯเปฯ  จบคาถา 
ฯ         
๑.        ๔        ๕-มิ.ย.        เทสนา  ปน                                                   ฯเปฯ  อสต  โหติ  
อปฺปโยติ ฯ 
๒.        ๔        ๑๑-ธ.ค.        อเถกทิวส  วิหาเร  ธมมฺสฺสวน                        ฯเปฯ        อนุดม
ทน  อกาสิ ฯ 
๓.        ๔        ๑๕-๑๖        อิติป  โส  ภควา  อรห                                    ฯเปฯ  สตฺถาร  วนฺ
ทิตฺวา  นิสีทึสุ ฯ         
๔.        ๔        ๑๙-๒๐        สตฺถา  ตสฺสา                                                  ฯเปฯ จบคาถา ฯ         
๕.        ๔        ๒๔-๒๕        ต  สุตฺวา  เสฏ ี                                               ฯเปฯ  ภิกฺขาจาร
เวลา สมฺปาปุณิ ฯ         
๖.        ๔        ๒๗-๒๙        มหาทุคฺคโต  ต  ทิสฺวา  อาห                            ฯเปฯ        
สกลนคร  ฉาเทตฺวา  อฏาสิ ฯ 
๗.        ๔        ๕๕-๕๗        เอกสฺมึ  หิ  สมเย                                             ฯเปฯ  จบคาถา ฯ         
๘.        ๔        ๗๒-๗๓        เอกทิวส  หิ ตึสมตฺตา                                      ฯเปฯ  จบคาถา ฯ 
๙.        ๔        ๙๔                ตสฺส  พฺราหฺมโณ  เอตทโหสิ                           ฯเปฯ  จบเรื่อง ฯ 
๑๐.        ๔        ๑๐๒                โส  สาธุ  ภทฺเท                                               ฯเปฯ  ปพฺพชฺช  
เทถาติ  อาห ฯ 
๑๑.        ๔        ๑๐๔-๑๐๕        อถ  น  เถโร  อาห                                            ฯเปฯ  ชโย  



นาม โหตีติ  อาห  (วตฺวา) ฯ 
๑๒.        ๔        ๑๑๔-๑๑๖        สตฺถา  ทีฆายุโก                                               ฯเปฯ  จบ
เรื่อง ฯ 
 
พระมหาเชาวน  วรเขโม  ป.ธ.  ๙  วัดพระปฐมเจดีย  ราชวรมหาวิหาร  จ. นครปฐม 
         


