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                                    อรรถกถาและอรรถกถาจารย 
                                                                                                โดย  รังษี  สุทนต1 

บทนํา 
        คัมภีรทีบ่ันทึกหลักคําสอนในพระพุทธศาสนา  ที่พระสาวกท้ังหลายไดรวบรวม 
ทรงจําส่ังสอนสืบตอ  คือ  พระไตรปฎก  และไดอธิบายขยายความพระไตรปฎก  คือ 
อรรถกถา  ตอมาพระสาวกทั้งหลายเห็นวา  " ขอความท่ีอรรถกถาอธิบายพระไตรปฎกนั้น 
ยังอธิบายไมบริบูรณสิ้นเชิงและในอรรถกถาเองก็มีเนื้อหาบางตอนท่ียังเขาใจยาก "  จึงแตง 
หนังสืออธิบายพระไตรปฎกสวนท่ียังไมบริบูรณและอธิบายอรรถกถาสวนท่ีเขาใจยาก  
เรียกวา 
ฎีกา 
        พระไตรปฎก  เปนคัมภีรที่บันทึกคําส่ังสอนของพระพุทธเจา ของพระสาวกท้ังหลาย 
ของพระโพธิสัตว  ของฤาษี  และของเทวดา  อรรถกถาเปนคัมภีรที่บันทึกคําอธิบาย 
พระไตรปฎก  ฎีกาเปนคัมภีรที่บันทึกคําอธิบายพระไตรปฎกและอรรถกถา สรุปแลวคัมภีร 
ที่สําคัญมี ๓  ระดับ  คือ 
        ๑.  พระไตรปฎก2 

        ๒.  อรรถกถา3 

        ๓.  ฎกีา4 

        แตเดิมในสมัยพุทธกาล  พระไตรปฎกและอรรถกถามิไดบันทึกเปนลายลักษณอักษร 
พระสาวกท้ังหลายไดทรงจํานําสืบตอกันมาดวยวิธีมุขปาฐะ5 

 
1  ป.ธ. ๙,  พธ.ม.  ( พระพุทธศาสนา ),  หัวหนาฝายวางแผนและวิชาการ อภิธรรมโชติกะวิทยาลัย  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ 
    ราชวิทยาลัย. 
2  พระไตรปฎก  แบงจดัพิมพเปน  พระวนิัยปฎก ๘ เลม  พระสุตตันตปฎก ๒๕ เลม  พระอภิธรรมปฎก 
๑๒ เลม. 
3  อรรถกถา  หนังสือท่ีอธิบายพระไตรปฎก  ฉบับมหาจฬุา ฯ  จดัพมิพเร็จแลวจํานวน ๔๗ เลม  ( ขาด



เฉพาะ ธมฺมปทฏกถา ) 
    ฉบับมหามกุฏ ฯ จัดพิมพครบท้ังหมด  และยังมี ธมฺมปทฏกถา ๘ ภาค  ฉบับท่ีใชเรียนดวย.       
4  ฎีกา  ท่ีอธิบายอรรถกถา  ฉบับมหาจุฬาจัดพิมพครบท้ังหมด  จํานวน ๒๓ เลม  ( เฉพาะท่ีอธิบายสาย
พระไตรปฎก ). 

5  มุขปาฐะ  หรือมุขปาฐ  คือ  คําท่ีออกจากปาก, ขอความท่ีทองจํากันมาดวยปากเปลา  ไมไดเขียนไว, 

ตอปากกันมา, พระ 

    ธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต),  พจนานุกรมพุทธศาสน ฉบับประมวลศัพท, (กรุงเทพมหานคร : 

โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราช 
    วิทยาลัย, ๒๕๔๓), หนา ๒๓๕. 
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        เมื่อสังคายนาครั้งท่ี ๑  เสร็จเรียบรอย  พระสังคีติกาจารยทั้งหลาย  ไดมอบหมาย 
พระวินัยปฎกใหทานพระอุบาลีรับไปบอกส่ังสอนนิสิตของตนใหศึกษาทรงจําสืบตอ 
        มอบหมายพระสุตตันตปฎกทีฆนิกายใหทานพระอานนท  รับไปบอกนิสิตของตน 
ใหศึกษาทรงจําสืบตอ 
        มอบหมายพระสุตตันตปฎกมัชฌิมนิกายใหนิสิตของทานพระสารีบุตรรับไปศึกษา 
ทรงจําสืบตอ 
        มอบหมายพระสุตตันตปฎกอังคุตตรนิกายใหทานพระอนุรุทธะรับไปบอกใหนิสิต 
ของตนศึกษาทรงจําสืบตอ6 

        พระสาวกเหลาน้ันซึ่งรับหนาที่ทรงจําพระธรรมวินัย  จะละท้ิงสวนท่ีเปนภาระหนาท่ี 
ของตนไปศึกษาเลาเรียนสวนอ่ืนไมได นอกจากจะมีความสามารถศึกษาได7 

อรรถกถาคืออะไร 
        ในสวนพระไตรปฎกนั้น  เพียงยกข้ึนกลาวเทาน้ันจะไมขอขยายความ  ผูเขียนมุงกลาว 
เฉพาะเรื่องอรรถกถาและอรรถกถาจารย  อรรถกถา8  คือถอยคําท่ีทานใชอธิบายความหมาย 
หมายถึงหนังสือภาษาบาลีที่อธิบายพระไตรปฎก  อธิบายถอยคําท่ีพระพุทธเจาทรงแสดงไว 
ซึ่งพระสาวกท้ังหลายไดรวบรวมรักษากันตอมา 
        เมื่อพูดถึงอรรถกถา  ผูศึกษาภาษาลาลีในปจจุบัน  ก็เขาใจวาหมายถึงคัมภีรที่พระ 
อรรถกถาจารยทั้งหลายแตงอธิบายความในภายหลัง  ก็จะขอพูดถึงอรรถกถาที่รูจักกันคือ 
 
6  ต ( วินยปฎก ) อายสฺมนฺต อุปาลิตฺเถร ปฏิจฺฉาเปสุ  " อาวุโส อิม ตุยฺห นิสฺสิตเก วาเจหี"  ติ ... (ต ทีฆ
นิกาย) 
    อายสฺมนฺต อานนฺทติเถร ปฏิจฺฉาเปสุ  " อาวุโส อิม ตุยหฺ นิสฺสิตเก วาเจหี "  ติ ... มชฺฌิมนิกาย สงฺคายิตฺ
วา 
    ธมฺมเสนาปติสารีปุตฺตตฺเถรสฺส นิสฺสิตเก ปฏิจฺฉาเปสุ  " อิม ตุเมฺห ปริหรถา "  ติ ... สยุตฺตนิกาย สงฺ
คายิตฺวา 
    มหากสฺสปตฺเถร ปฏิจฺฉาเปสุ  " ภนฺเต อิม ตุมฺหาก นิสฺสิตเก วาเจถา "  ติ ... องฺคุตฺตรนิกาย สงฺคายิตฺวา 
อนุรุทฺธตฺเถร 



    ปฏิจฺฉาเปสุ  " อิม ตุมฺหาก นิสฺสิตเก วาเจถา "  ติ  (สารตฺถ. ฏีกา ๑/๗๕-๗๘ ฉบับมหาจุฬา.). 
7  ปุพฺเพ กิรมหาเถรา ปริยตฺติอนนฺตรธานาย เอเกกสฺส คณสฺส ทีฆนิกายาทิเอเกกธมฺมโกฏาส นิยฺยาเตนฺ
ตา  " ตุเมฺห 
     เอต ปาฬิโต จ อฏกถาโต จ ปริหรถ, สกฺโกนฺตา อุตตฺริป อุคฺคณฺหถา "  ติ เอว สกลธมฺม คนฺถวเสน 
นิยฺยาเตนฺต ิ
     (วิมติ. ฏีกา ๒/๒๗  ฉบับมหาจุฬา). 
8  อรรถกถา บาลีเขียน อฏกถา วิเคราะหวา อตฺโถ กถิยติ เอตายาติ อตฺถกถา, สา เอว อฏกถา ตฺถ
การสฺส 
    ฏการ กตฺวา  (สารตถ. ฏีกา  ๑/๒๕, ที.สี.ฏีกา  ๑/๑๘, ส.ส.ฏีกา  ๑/๖/๑๗, องฺ.เอกก.ฏีกา  ๑/๖/๒๓ 
ฉบับมหาจุฬา)  แปลวา 
     คําอธิบาย อันทานยอมกลาว ดวยวาจานั่น เหตุนั้น วาจานั้น ช่ือวา อัฏฐกถา (คําอธิบาย)  แปลง  ฏ
อักษร เปนตฺถอักษร 
     จึงไดรูปเปน อฏกถา.  
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หนังสืออรรถกถาที่ใชเปนแบบเรียนภาษาบาลีในปจจุบัน ซึ่งถือวา เปนคัมภีรอธิบายพระ
ไตร 
ปฎกโดยตรง คือ ธมฺมปทฏกถา ๘ ภาค  และสมันตปาสาทิกา ๓ ภาค 
        ธมฺมปทฏกถา อธิบายคัมภีรธมฺมปทปาลิ9 หรือ ธมฺมปทคาถา สมนฺตปาสาทิกา 
ปมภาค อธิบายพระวินัยปฎก เลมที่ ๑  (ปาราชิก ๔ สิกขาบท)  สมนฺตปาสาทิกา 
ทุติยภาค อธิบายพระวินัยปฎก  เลมที ่๑-๒-๓ (สังฆาทิเสส ๑๓ สิกขาบท อนิยต ๒ 
สิกขาบท นิสสัคคิยปาจิตตีย ๓๐ สิกขาบท ปาจิตตีย ๙๒ สิกขาบท ปาฏิเทสนียะ ๔ สิกขาบท 
เสขิยวัตร ๗๕ สิกขาบท อธิกรณสมถะ ๗ และสิกขาบทของภิกษุณีสงฆ)  สมนฺตปาสาทิกา 
ตติยภาค อธิบายพระวินัยปฎก  เลมที ่๔-๕-๖-๗-๘) 
        มงฺคลตฺถทีปนี ภาค ๑-๒  เปนคัมภีรระดับปกรณวิเสส  คือ อธิบายพิเศษเฉพาะ 
มงคลสูตร 
        วิสุทฺธิมคฺค ภาค ๑-๒-๓  ก็เปนคัมภีรระดับปกรณวิเสส  อธิบายพระไตรปฎก 
ประมวลเฉพาะศีล สมาธิ ปญญา 
        อภิธมฺมตฺถสงฺคห  และ อภิธมฺมตฺถวิภาวินี ก็เปนคัมภีรระดับปกรณวิเสส อธิบาย 
เรื่องพระอภิธรรม  ที่กลาวมานี้วาตามที่เขาใจกันและเทาท่ีนักศึกษาภาษาบาลีไดสัมผัสกัน
เปน 
สวนมาก 
        ถาโดยหลักการ อรรถกถานั้น  แบงเปน ๓ กลุม  คืออรรถกถาพระวินัย อรรถกถา 
พระสูตร อรรถกถาพระอภิธรรม 
        อรรถกถาทั้งหมดท่ีอธิบายพระไตรปฎก มีมาแตสมัยพุทธกาลแลวมาเพ่ิมเติมอีก 
บางสวน ซึ่งพระธัมมปาลเถระชาวชมพูทวีป (อินเดียตอนใต)  ผูแตงคัมภีรฎีกาอธิบาย 
อรรถกถาหลายคัมภีร ก็ไดกลาวไว 
        "ปมสงฺคีติย ยา อฏกถา สงฺคีตาติ วจเนน สา ภควโต ธรมานกาเลป อฏกถา 
สวิชฺชติ"10 

        "อรรถกถาที่พระสังคีติกาจารยรวบรวมรอยกรองไว เมื่อคราวปฐมสังคายนา  คือ 



อรรถกถาที่มีมาแตสมัยที่พระพุทธเจาทรงพระชนมอยู" 
 
9  ธมฺมปทปาลิ เรียกช่ือเต็มวา ขุทฺทกนกิาย ธมฺมปทปาลิ จัดพิมพรวมอยูในพระสุตตันตปฎก เลมท่ี ๒๕ 
(คือ ขุทฺทกนิกาย 
    ขุทฺทกปาปาลิ ขุทฺทกนิกาย ธมฺมปทปาลิ ขุทฺทกนิกาย อุทานปาลิ ขุทฺทกนิกาย อิตวิุตฺตกปาลิ ขุทฺทก
นิกาย สุตฺต 
    นิปาตปาลิ). 
10  อนุฏีกา ๑/๑๓  ฉบับมหาจุฬา.  
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        หมายความวา คําอธิบายพระไตรปฎกไดมีมาต้ังแตสมัยพุทธกาล ซึ่งพระสาวก 
ทั้งหลาย ทรงจําสืบตอดวยวิธีมุขปาฐะ และทรงจําทั้งพระไตรปฎกและอรรถกถา อรรถกถา 
พอแบงได ดังน้ี คือ 
        ๑.  อรรถกถาที่พระพุทธเจาทรงแสดงเอง (พุทฺธสวณฺณิตอฏกถา)  ดรูายละเอียด 
ในบทตอไป 
        ๒.  อรรถกถาที่พระมหาเถระท้ังหลาย มีพระอัครสาวกเปนตนอธิบายไว 
(อนุพุทฺธสวณฺณิตอฏกถา)  ดูรายละเอียดในบทตอไป 
        ๓.  โปราณอรรถกถา เปนอรรถกถาที่พระสาวกท้ังหลายทรงจําจากพุทธ 
สังวัณณิตอรรถกถาและอนุพุทธสังวัณณิตอรรถกถา  สั่งสอนสืบตอกัน ไดรับการรวบรวม
ผาน 
การสังคายนา ๓ ครั้งแลวพระมหินทเถระนําไปส่ังสอนที่เกาะสิงหล ตอมาพระเถระชาว
สิงหล 
แปลเปนภาษาพื้นเมือง11 โบราณอรรถกถานี้ รวมเอาอรรถกถาที่พระสงฆชาวสิงหลแตงข้ึน 
มาอีก คือ มหาอฏกถา มหาปจฺจรีอฏกถา กุรุนทฺีอฏกถา สงฺเขปอฏกถา 
        ๔.  อภินวอรรถกถา เปนอรรถกถาที่พระพุทธโฆสาจารยลงไปแปลจากอรรถกถา 
ภาษาสิงหลกลับเปนภาษามคธ  ซึ่งไดรับนําสืบตอมาถึงปจจุบัน12 

                                            อรรถกถาจารย  คือ  ใคร 
        อรรถกถาจารย อาจารยผูอธิบายความหมายในพระไตรปฎก หมายถึงทานผู 
อธิบายคําสอนของพระพุทธเจา ที่เขาใจยากใหเขาใจงาย ใหชัดเจน การอธิบายน้ัน พระ 
พุทธองค ก็ทรงอธิบายคําท่ีพระองคทรงแสดงไว  เชนกัน 
พระพุทธองคทรงเปนอรรถกถาจารย 
        ตามมติพระอรรถกถาจารยและพระฎีกาจารยถือวา แมพระพุทธเจาเองก็ทรงเปน 
อรรถกถาจารย13  ที่กลาวเชนนี้ ก็เพราะพระพุทธองคทรงอธิบายขยายความถอยคําท่ี 
 
11  ที.สี.อ. ๑/๑, สารตฺถ.ฎีกา ๑/๒๔  ฉบับมหาจุฬา. 



12  ที.สี.อ. ๑/๑๒  ฉบับมหาจุฬา. 
13  ภควตา หิ อพฺยากต ตนฺตปิท นาม นตฺถิ สพฺเพสเยว อตฺโถ กถิโต. (ม.ม.อ. ๒/๗๓ ฉบับมหาจฬุา) 
ตันติบทท่ีพระผู 
      มีพระภาคมิไดทรงกระทําใหแจง ยอมไมมี, พระองคตรัสอธิบายตันติบททุกบท, สมฺมาสมฺพุทฺเธเนว 
หิ ติณณฺมฺป ปฏกาน 
      อตฺถวณณฺนากฺกโม ภาสิโต, ยา  "ปกิณณฺกเทสนา" ติ วุจฺจติ.  (ที.สี.ฎีกา ๑๘, องฺ.เอกก.ฏีกา ๑/๒๒  
ฉบับมหาจุฬา, ดู 
      สารตฺถ.ฏีกา ๑/๒๖, ม.มู.ฏีกา ๑/๑๙,  ส.ส.ฏีกา ๑/๑๖  ฉบับมหาจุฬา ประกอบ)  ท่ีเรียกวา ปกิณก
เทศนา คือ การพรรณนา 
      เนื้อความพระไตริฎก ท่ีพระสัมมาสัมพุทธเจาทรงแสดงไวตามลําดับ, ตตฺถ ตตฺถ หิ ภควตา ปวตฺติตา 
ปกิณณฺกเทสนา 
      เยว อฏกถา  
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พระองคทรงยกข้ึนแสดง ตัวอยางถอยคําท่ีทรงยกข้ึนแสดงและทรงอธิบายขยายความ  ใน 
สวนพระวินัยปฎก  เชน  ทรงบัญญัติสิกขาบทวา 
        โย ปน ภิกฺขุ ... เมถนุ ธมฺม ปฏิเสเวยฺย อนฺตมโส ติรจฺฉานคตายป, ปาราชิโก 
โหติ14 ... 
        แปลวา  อน่ึง ภิกษุใด ... เสพเมถุนธรรมโดยที่สุดแทกับสัตวดิรัจฉานตัวเมีย ภิกษุ 
นั้นยอมเปนปาราชิก ... 
        แลวทรงอธิบายขยายความขอยกมาบางตอน ดังน้ี 
        อนฺตมโส ติรจฺฉานคตายปติ  ติรจฺฉานคติตฺถิยาป เมถุน ธมฺม ปฏิเสวิตฺวา 
อสฺสมโณ โหติ อสกฺยปุตฺติโย, ปเคว มนุสฺสิตฺถิยา ... 
        ปาราชิโก โหตีติ   เสยฺยถาป นาม ปุริโส สีสจฺฉนฺโน อภพฺโพ เตน 
สรีรพนฺธเนน ชีวิตุ, เอวเมว ภิกฺขุ เมถนุ ธมฺม ปฏิเสวิตฺวา อสฺสมโณ โหติ 
อสกฺยปุตฺติโย15 ... 
        แปลวาคําวา อนฺตมโส ติรจฺฉานคตายป  : โดยท่ีสุดแมกับสัตวดิรัจฉานตัวเมีย 
อธิบายวา ภิกษุเสพเมถุนธรรมกับสัตวดิรัจฉานตัวเมีย ยอมไมเปนสมณะ เชื้อสาย 
พระศากยบุตร การท่ีภิกษุเสพเมถุนธรรมกับหญิงมนุษยไมตองพูดถึง ... 
        คําวา ปาราชิโก โหติ : ยอมเปนปาราชิก อธิบายวา ภิกษุเสพเมถุนธรรม 
ยอมไมเปนสมณะเชื้อสายพระศากยบุตร เปรียบเหมือนบุรุษศีรษะขาดแลว ไมอาจมีชีวิต 
อยูไดโดยการตอศีรษะเขากับรางกายนั้น ... 
        บาลลีักษณะน้ี ผูเขียนพิจารณาแลว ก็รูสกึวาเหมือนสํานวนอรรถกถา ขอความ 
ที่วา 
 
    (วินย.ฏีกา ๑/๑๑  ฉบับมหาจุฬาป ปกณิฏเทศฯา ท่ีพระผูมีพระภาคทรงประกาศไวในท่ีนั้น ๆ คืออรรถ
กถา, ตนฺตีติ ปาฬ ิ
    (ที.สี.ฏีกา อภินว. ๑/๑๒๓  ฉบับมหาจุฬา) ตันติ คือ พระบาลีปฎก, ภควตา วจฺุจมานสฺส อติถสฺส, 
โวหารสฺส จ ทีปโก 
     สทฺโทเยว ตนฺติ นาม (ที.สี.ฏีกา อภินว. ๑/๑๒๓  ฉบับมหาจุฬา)  ศัพทท่ีแสดงเนื้อหาและโวหารที่



พระผูมีพระภาคทรงแสดง 
     ช่ือวา ตันติ, ตนฺติปทนฺติ ตนฺตึ อาโรเปตฺวา ปต ปท )ม.ม.ฏีกา ๓/๗๖/๕๐  ฉบับมหาจุฬา)  ตันติบท 
คือ บทท่ีพระ 
     พุทธองคทรงยกข้ึนแสดง (ตอนตน). 
14 วิ.มหา.  ๑/๔๔/๓๐  ฉบับมหาจุฬา. 
15 วิ.มหา.  ๑/๕๕/๓๖  ฉบับมหาจุฬา.  



อบรมบาลีกอนสอบ ปท่ี ๔ วันท่ี ๒๐ ม.ค. - ๔ ก.พ. ๒๕๔๕ - หนาท่ี 120 

        อนฺตมโส ติรจฺฉานคตายป ติรจฺฉานคติตฺถิยาป เมถุน ธมฺม ปฏิเสวิตวา อสฺสมโณ 
โหติ อสกฺยปตฺุติโย, ปเคว มนุสฺสิตฺถิยา ... 
        นี้มีบทต้ัง คือ อนฺตมโส ติรจฺฉานคตายปติ และมีคําอธิบาย คือ ติรจฺฉานคติตฺถิยาป 
เมถุน ธมฺม ปฏิเสวิตฺวา อสฺสมโณ โหติ อสกฺยปุตฺติโย, ปเคว มนุสฺสสิตฺติยา ... เหมือนอรรถ
กถา 
        ที่ผูเขียนเชื่อและกลาววาคําอธิบายในที่นี้เปนคําอธิบายของพระพุทธเจา  ก็เพราะ 
คําอธิบายนี้เปนอนุศาสนในสวนอกรณียกิจ ที่พระองคไดมีรับสั่งใหพระอุปชฌายผูใหการ 
อุปสมบทแกกุลบุตรบอกอกรณียกิจแกภิกษุผูบวชใหม ปรากฏเรื่องอยูในคัมภีรมหาวรรค 
วา 
        ครั้งหนึ่ง ภิกษุทั้งหลาย ไดทําการอุปสมบทภิกษุรูปหน่ึง แลวท้ิงทานใหอยูตามลําดับ 
ภิกษุบวชใหม เดินตามมาภายหลังพอดีพบกับภรรยา นางถามวา  " นี่พ่ีไปบวชมาหรือ " 
ทานก็ตอบอดีตภรรยาไปวา  " ใชพ่ีบวชแลว "  นางจึงกลาวกับพระบวชใหมอดีตสามีวา 
" พวกท่ีบวชหาการเสพเมถุนธรรมไดยาก มาเสพเมถุนธรรมกนัเถิด " 
        พระบวชใหมจึงเสพเมถุนธรรมกบัอดีตภรรยา เสร็จแลวจึงตามพระอุปชฌาย 
อาจารยไปอยางชักชา 
        พระอุปชฌายอาจารยไดถามวา  " ทําไมทานจึงมาลาชา "  พระบวชใหมจึงบอกเรื่อง 
ที่ตนมัวเสพเมถุนธรรมกบัอดีตภรรยาใหทราบ 
        ภิกษุเหลาน้ัน จึงนําเรื่องนี้ไปกราบทูลใหพระพุทธองคทรงทราบ พระผูมีพระภาค 
จึงทรงอนุญาตใหภิกษุสงฆ เมื่อทําการอุปสมบทใหภิกษุใหมแลว ใหมีภิกษุเปนเพ่ือน และ 
ใหบอกอกรณียกิจ ๔ อยางดวย16 ขอความท่ีเปนคําบอกอกรณียกิจ ขอยกมาเฉพาะขอ 
ที่ ๑ ดังน้ี :- 
        อุปสมปฺนฺเนน ภิกฺขุนา เมถุโน ธมฺโม น ปฏิเสวิตพฺโพ อนฺตมโส 
ติรจฺฉานคตายป.  โย ภิกฺขุ เมถุน ธมฺม ปฏิเสวติ,  อสฺสมโณ โหติ อสกฺยปุตฺติโย. 
เสยฺยถาป นาม ปุริโส สีสจฺฉนฺโน อภพฺโพ เตน สรรีพนธฺเนน ชวิีตุ,  เอวเมว ภิกฺขุ 
เมถุน ธมฺม ปฏิเสวิติวา อสฺสมโณ โหติ อสกฺยปุตฺติโย.  ตนฺเต ยาวชีว อกรณีย17 



 
16  สรุปความจาก วิ.ม. ๔/๑๒๙/๑๓๙-๑๔๐  ฉบับมหาจฬุา. 
17  ดูรายละเอียดใน  วิ.ม. (บาลี) ๔/๑๒๙/๑๔๐-๑๔๑, (ไทย)  ๔/๑๒๙/๑๙๘-๑๙๙  ฉบับมหาจฬุา.  
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        แปลวา  " ภิกษุผูอุปสมบทแลว ไมพึงเสพเมถุนธรรม โดยที่สุดแมกับสัตวดิรัจฉาน 
ตัวเมีย ภิกษุที่เสพเมถุนธรรม ยอมไมเปนสมณะเชื้อสายพระศากยบุตร 
        ภิกษุเสพเมถุนธรรม ยอมไมเปนสมณะเชื้อสายพระศากยบุตร เปรียบเหมือนบุรุษ 
ศีรษะขาดแลว  ไมอาจมีชีวิตอยูไดโดยการตอศีรษะเขากับรางกายน้ัน การเสพเมถุนธรรม
นั้น 
อันเธอไมพึงกระทําจนตลอดชีวิต " 
        คําภาษาบาลีบอกอกรณียกิจนี้ ขอความเหมือนในสิกขาบทวิภังคที่เปนคําอธิบาย 
ตัวสิกขาบท นี้แสดงใหเห็นวา คําอธิบายในสิกขาบทวิภังค ซึ่งประโยคคําพูดเหมือนอรรถ 
กถานั้น เปนพุทธพจน มิไดเปนคํารจนาในภายหลัง 
        คําท่ีทรงยกข้ึนแสดงแลวทรงอธิบายขยายความ ในสวนพระสูตร เชน 
        สพฺรหฺมกานิ ภิกฺขเว ตานิ กุลานิ,  เยส ปุตฺตาน มาตาปตโร อชฺฌาคาเร 
ปูชติา โหนฺติ.  สปุพฺพาจริยกานิ ภิกฺขเว ตานิ กุลานิ,  เยส ปุตฺตาน มาตาปตโร 
อชฺฌาคาเร ปูชิตา โหนฺติ.  สปุพฺพเทวานิ ภิกฺขเว ตานิ กุลาน,ิ  เยส ปุตฺตาน มาตาปตโร 
อชฺฌาคาเร ปูชิตา โหนฺติ.  สาหุเนยฺยกานิ ภิกฺขเว ตานิ กุลาน,ิ  เยส ปุตฺตาน 
มาตาปตโร อชฺฌาคาเร ปูชิตา โหนฺติ18 

        แปลวา  " ภิกษุทั้งหลาย ตระกูลท่ีมีบุตรบูชามารดาบิดาภายในเรือนตน เปนตระกูล 
ที่มีพระพรหม เปนตระกูลที่มีบุรพาจารย เปนตระกูลที่มีบุรพเทพ เปนตระกูลที่ม ี
อาหุไนยบุคคล " 
        แลวทรงอธิบายขยายความวา พฺรหฺมาติ ภิกฺขเว มาตาปตูน เอต อธิวจน. 
ปุพฺพาจริยาคิ ภิกฺขเว มาตาปตูน เอต อธิวจน.  ปุพฺพเทวาติ ภิกฺขเว มาตาปตูน เอต 
อธิวจน.  อาหุเนยฺยาติ ภิกฺขเว มาตาปตูน เอต อธิวจน.  ต กิสฺส เหตุ ? พหุการา 
ภิกฺขเว มาตาปตโร ปุตฺตาน อาปาทกา โปสกา อิมสฺส โลกสฺส ทสฺเสตาโร19 

        " ภิกษุทั้งหลาย คําวา พรหม คําวา บุรพาจารย คําวา บุรพเทพ คําวา อาหุไนย 
บุคคล นั้น เปนชื่อเรียกมารดาบิดา ขอน้ัน เพราะเหตุที่มารดาบิดามีอุปการมาก บํารุงเลี้ยง 
ดูสอนใหบุตรรูจักโลกน้ี " 



 
18  องฺ.ติก. ๒๐/๓๑/๑๒๗, องฺ.จตุกฺก. ๒๑/๖๓/๘๐, ขุ.อิติ. ๒๕/๑๐๖/๓๒๕  ฉบับมหาจุฬา. 
19  องฺ.ติก. ๒๐/๓๑/๑๒๗, องฺ.จตุกฺก. ๒๑/๖๓/๘๐, ขุ.อิติ. ๒๕/๑๐๖/๓๒๕  ฉบับมหาจุฬา, มงฺคล. ๑/
๒๗๑  ฉบับมหามกุฏ.  
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        ในสูตรนี้ พระพุทธองค ไดทรงนําคําท่ีพึงทําความเขาใจ ซึ่งทรงแสดงในตอนตน 
แหงพระสูตรมาอธิบาย คําวา พฺรหฺมาติ ปุพฺพาจริยาติ ปุพฺพเทวาติ และ อาหุเนยฺยาติ เปน 
บทต้ังคลายอรรถกถา คือ วางคําท่ีจะอธิบายไวแลวปดดวยอิติศัพท ขอความวา ภิกฺขเว 
มาตาปตูน เอต อธิวจน เปนคําอธิบาย ทรงอุทเทส คือ ยกข้ึนแสดงแลวทรงนิทเทส 
คืออธิบายในตอนทาย นี้คือพระพุทธองคทรงแสดงพระธรรมเทศนาโดยทรงอธิบาย
เนื้อความ 
ดวย ถือเปนตนแบบแหงอรรถกถา 
        คําท่ีทรงยกข้ึนแสดงแลวทรงอธิบายขยายความ  ในสวนพระอภิธรรม เชน 
        " จตฺตาโร ปุคฺคลา : ... อุคฺฆฏิต ฺ ู, วิปจิต ฺ ู, เนยฺโย, ปทปรโม "20 " บุคคล ๔ 
จําพวก ... คือ อุคฆฏิตัญู วิปจิตัญ ู เนยยะ ปทปรมะ " 
        แลวทรงอธิบายขยายความหางกัน ๔๒ หนากระดาษ ดังนี้ 
        กตโม จ ปุคฺคโล อุคฺฆฏิต ฺ ู ? ยสฺส ปุคฺคลสฺส สห อุทาหฏเวลาย 
ธมฺมาภิสมโย โหติ, อย วุจฺจติ ปุคฺคโล อุคฺฆฏิต ฺ ู. 
        กตโม จ ปุคฺคโล วิปจิต ฺ ู ? ยสฺส ปุคฺคลสฺส สงฺขเตฺเตน ภาสิตสฺส วิตฺเถเรน 
อตฺเถ วิภชิยมาเน ธมฺมาภิสมโย โหติ, อย วุจุจติ ปุคฺคโล วิปจิต ฺ ู. 
        กตโม จ ปุคฺคโล เนยโฺย ? ยสฺส ปุคฺคลสฺส อุทฺเทสโต ปริปุจฺฉโต โยนิโส มนสิกโรโต 
กลฺยาณมิตฺเต เสวโต ภชโต ปยิรุปาสโต เอว อนุปุพฺเพน ธมฺมาภิสมโย โหติ, อย วุจฺจติ 
ปุคฺคโล เนยฺโย. 
        กตโม จ ปุคฺคโล ปทปรโม ? ยสฺส ปุคฺคลสฺส พหุมฺป สุณโต พหุมฺป ภณโต 
พหุมฺป ธารยโต พหุมฺป วาจยโต น ตาย ชาติยา ธมฺมาภิสมโย โหติ, อย วุจฺจติ ปุคฺคโล 
ปทปรโม.21 

        " อุคฆฏิตัญูบุคคลเปนไฉน คือ บุคคลท่ีตรัสรูธรรมพรอมกับเวลาที่ทานยกข้ึน 
แสดง นี้เรียกวา อุคฆฏตัญุบุคคล 
        วิปจิตัญูบุคคลเปนไฉน คือ บุคคลท่ีตรัสรูธรรมเมื่อทานแจกความแหงคํายอโดย 
พิสดาร นี้เรียกวา วิปจิตัญูบุคคล 



 
20  อภิ.ปุ. ๓๖/๑๐/๑๑๑  ฉบับมหาจฬุา. 
21  อภิ.ปุ. ๓๖/๑๔๘-๑๕๑/๑๕๒  ฉบับมหาจุฬา.  
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        เนยยบุคคล เปนไฉน คือ บุคคลท่ีตรัสรูธรรมโดยลําดับดวยความพากเพียรทอง 
จํา ดวยการไตถาม ดวยทําไวในใจโดยแยบคาย ดวยคบหาสมาคมกับกัลยาณมิตร นี้เรียก 
วา เนยยบุคคล 
        ปทปรมบุคคล เปนไฉน คือ บุคคลท่ีไมตรัสรูธรรมไดในชาตินั้นแมเรียนมาก ทรง 
จําไวมาก สอนเขามาก นี้เรียกวา ปทปรมบุคคล " 
        ที่ผูเขียนนําเสนอวา พระพุทธองคทรงเปนอรรถกถาจารย นั้น ก็เพราะพระองค 
ทรงอธิบายขยายความขอธรรมท่ีทรงยกข้ึนแสดง มิใชวาพระองคจะประทับน่ังแลวทรง
รจนา 
อรรถกถา เชน สมัยที่พระอรรถกถาจารยเขียนคําอธิบายลงบนใบลาน 
พระอรรถกถาจารยธรรมเสนาบดีสารีบุตรเถระ 
        นอกจากพระพุทธเจาจะทรงเปนพระอรรถกถาจารย พระอัครสาวกเบื้องขวาธรรม 
เสนาบดีสารีบุตร ก็เปนพระอรรถกถาจารยดวย คําสอนของทานที่จัดเปนอรรถกถาและเปน 
ตนแบบอรรถกถาของอรรถกถาจารยในรุนตอมา  ก็คือคัมภีรมหานิทเทส (พระไตรเลมที่ 
๒๙) 
คัมภีรจูฬนิทเทส (พระไตรเลมที่ ๓๐)  และคัมภีรปฏิสัมภิทามรรค (พระไตรเลมที่ ๓๑) 
เฉพาะ 
คัมภีรมหานิทเทสน้ัน ทานไดนําขอความในอัฏฐกวรรคจํานวน ๑๕ สูตรซึง่เปนคาถาลวน 
ในคัมภีรสุตตนิบาตไปอธิบาย ทานยกคาถาต้ังเปนบทอุทเทส (หัวขอ) ที่ละคาถาแลวอธิบาย 
ซึ่งวงการศึกษานักธรรมในประเทศไทยไดนํามาใชเปนแนวเขียนวิชาเรียงความแกกระทู
ธรรม 
ดังขอความตอไปนี้ 
                                      ๑.  กามสุตฺตนิทฺเทส22 

        อถ กามสุตฺตนิทฺเทส วกฺขติ :- 
        [๑]  กาม กามยมานสฺส       ตสฺส เจ ต สมิชฺฌติ 
               อทฺธา ปติมโน โหติ     ลทฺธา มจฺโจ ยทิจฺฉติ. 



        กาม กามยมานสฺสาติ กามาติ : อุทฺทานโต เทฺว กามา : วตฺถุกามา จ 
กิเลสกามา จ. ฯเปฯ 
 
22  ขุ.สุ. ๒๕/๗๗๓-๗๗๘/๔๘๖, ขุ.ม. ๒๙/๑/๑  ฉบับมหาจุฬา.  
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                                                ๑.  กามสุตตนิทเทส 
                                                     อธิบายกามสูตร 
        พระสารีบุตรเถระกลาวอธิบายกามสูตร ดังตอไปนี้ 
        [๑]  (พระผูมีพระภาคตรัสวา) 
        ถากามน้ันสําเร็จดวยดีแกสัตวนั้น ผูอยกาไดกามอยู สัตวนั้นไดกามตามที่ตองการ 
แลว ยอมเปนผูอ่ิมใจแนแท 
        คําวา ผูอยากไดกามอยู อธิบายวา คําวา กาม ไดแก กาม ๒ อยาง แบงตาม 
หมดว คือ (๑) วัตถุกาม  (๒) กิเลสกาม 
        วัตถุกาม  คืออะไร คือ รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ที่นาพอใจ เครื่องปูลาด 
เครื่องนุงหม ทาสหญิงชาย แพะ แกะ ไก สุกร ชาง โค มา ลา ทีน่า ที่สวน เงิน ทอง 
หมูบาน นคิม ราชธานี แควน ชนบท กองพลรบ คลังหลวง และวัตถุที่นายินดีอยางใดอยาง 
หน่ึง (เหลาน้ี) ชื่อวาวัตถุกาม 
        อีกนัยหนึ่ง กามท่ีเปนอดีต ที่เปนอนาคต ที่เปนปจจุบัน กามท่ีเปนภายใน ที่เปน 
ภายนอก ที่เปนทั้งภายในและภายนอก กามอยางหยาบ อยางกลาง อยางประณีต กามท่ี 
เปนของสัตวในอบาย ที่เปนของมนุษย ที่เปนของทิพย กามท่ีปรากฏเฉพาะหนา ที่เนรมิต 
ข้ึนเอง ที่ไมไดเนรมิตข้ึนเอง ที่ผูอ่ืนเนรมิตให กามท่ีมีผูครอบครอง ที่ไมผูครอบครอง ที่ยึด 
ถือวาเปนของเรา ที่ไมยึดถือวาเปนของเรา สภาวธรรมท่ีเปนกามาวจร ที่เปนรูปาวจร ที่เปน 
อรูปาวจร แมทั้งปวง กามท่ีเปนเหตุเกิดแหงตัณหา เปนอารมณแหงตัณหา ที่ชื่อวากาม 
เพราะมีความหมายวา นาปรารถนา นายินดี นาลุมหลง เหลาน้ีเรียกวา วัตถุกาม 
        กิเลสกาม  คืออะไร คือ ความพอใจ ความกําหนัด ความกหนัดดวยอํานาจความ 
พอใจ ความดําริ ความกําหนัด ความกําหนัดดวยอํานาจความดําริ ชื่อวากาม ไดแก ความ 
พอใจดวยอํานาจความใคร ความกําหนัดดวยอํานาจความใคร ความเพลิดเพลินดวยอํานาจ 
ความใคร ความทะยานอยากดวยอํานาจความใคร ความเย่ือใยดวยอํานาจความใคร ความ 
เรารอนดวยอํานาจความใคร ความสยบดวยอํานาจความใคร ความติดใจดวยอํานาจความ 
ใคร หวงนํ้าคือความใคร กิเลสเครื่องประกอบคือความใคร กิเลสเครื่องยึดมั่นคือความใคร 



กิเลสเครื่องกั้นจิตคือความพอใจดวยอํานาจความใครในกามทั้งหลาย สมจริงดังท่ีพระเจา 
อัฑฒมาสกเปลงอุทานวา  
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              อทฺทส กาม เต มูล            สงฺกปฺปา กาม ชายสิ 
              น ต สงฺกปฺปยิสฺสามิ         เอว กาม น เหหิสิ23 

            เจากามเอย เราเห็นรากเหงาของเจาแลว เจาเกิดเพราะความดําริ เรา 
          จักไมดําริถึงเจาอีก เจาจักไมเกิดมาเปนอยางนี้ไดอีกละเจากามเอย 
        เหลาน้ีเรียกวา  กิเลสกาม 
        คําวา ผูอยากไดกามอยู ไดแก ผูอยากไดกาม คือ ผูตองการ ยินด ีปรารถนา 
มุงหมาย มุงหวังกามอยู รวมความวา ผูอยากไดกามอยู 
        คําวา ถา ... แกสัตวนั้น ในคําวา  ถากามนั้นสําเร็จดวยดีแกสัตวนั้น อธิบายวา 
สัตวนั้น คือ ผูเปนกษัตริย พราหมณ แพศย ศูทร คฤหัสถ บรรพชิต เทวดา หรือมนุษย 
        คําวา กามน้ัน ไดแก รูป เสียง กลิน่ รส โผฏฐัพพะ ที่นาพอใจ เรยีกวา วัตถุกาม 
        คําวา สําเร็จดวยดี ไดแก สําเร็จผล สําเร็จดวยดี ไดรับความสมหวัง ประสบ 
ความวา ถากามน้ันสําเร็จดวยดีแกสัตวนั้น 
        คําวา แนแท ในคําวา ยอมเปนผูอิ่มใจแนแท เปนคํากลาวโดยนัยเดียว เปนคํา 
กลาวโดยไมสงสัย เปนคํากลาวโดยไมเคลือบแคลง เปนคํากลาวโดยไมเปน ๒ นัย เปนคํา 
กลาวโดยไมเปน ๒ อยาง  เปนคํากลาวโดยรัดกุม เปนคํากลาวโดยไมผิด คําวา แนแท นี ้
เปนคํากลาวท่ีกําหนดไวแนแลว 
        คําวา อิ่ม ไดแก ความอ่ิมเอิบ ความปราโมทย ความบันเทิง ความเบิกบาน ความ 
ราเริง ความรื่นเริง ความปลื้มใจ ความยินดี ความมีใจสูง ความมีใจแชมชืน่ ความเต็มใจ 
ที่ประกอบดวยกามคุณ ๕ 
        คําวา ใจ ไดแก จิต มโน มานัส หทัย ปณฑระ มนะ มนายตนะ มนินทรีย 
วิญญาณ วิญญาณขันธ มโนวิญญาณธาตุ ที่เกิดจากผัสสะเปนตนนั้น นี้เรียกวา ใจ  ใจน้ี 
ไปพรอมกัน คือ เกิดรวมกัน ระคนกนั เกี่ยวเนื่องกัน เกิดพรอมกัน ดับพรอมกัน มีวัตถ ุ
อยางเดียวกัน มีอารมณอยางเดียวกันกับความอ่ิมเอิบนี้ 
        คําวา ยอมเปนผูอิ่มใจ ไดแก เปนผูอ่ิมใจ คือ เปนผูมีใจยินดี มีใจราเริง มีใจเบิก 
บาน มีใจแชมชื่น มีใจสูง บันเทิงใจ ปลาบปลื้มใจ รวมความวา ยอมเปนผูอ่ิมใจแนแท 



 
23  ขุ.ชา. ๒๗/๓๙/๑๘๘, ขุ.จู. ๓๐/๘/๓๙  ฉบับมหาจุฬา.  
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        คําวา ได ในคําวา สัตวนั้นไดกามตามท่ีตองการแลว ไดแก ได คือ ไดแลว ได 
รับแลว สมหวังแลว ประสบแลว 
        คําวา สัตว ไดแก สตัว (ผูของอยู)  นรชน มานพ บุรุษ บุคคล ผูมีชีวิต ผูเกิด 
สัตวเกิด ผูเปนไปตามกรรม มนุษย 
        คําวา กามตามท่ีตองการ ไดแก รูป เสียง กลิน่ รส โผฏฐัพพะ ตามท่ีตองการ 
ยินดี ปรารถนา มุงหมาย มุงหวัง รวมความวา สัตวนั้นไดกามตามที่ตองการแลว ดวยเหตุ 
นั้น พระผูมีพระภาคจึงตรัสวา 
              กาม กามยมานสฺส        ตสสฺ เจ ต สมชิฌฺติ 
              อทฺธา ปติมโน โหติ      ลทฺธา มจฺโจ ยทิจฺฉติ 
          ถากามน้ันสําเร็จดวยดีแกสัตวนั้น ผูอยากไดกามอยู สัตวนั้นไดกาม 
          ตามท่ีตองการแลว ยอมเปนผูอ่ิมใจแนแท24 

        การอธิบายพระสูตรของพระสารีบุตรในคัมภีรมหานิทเทสนี้ เหมือนกับคัมภีร 
อรรถกถาอื่น ๆ โดยเฉพาะธรรมบทอรรถกถา คือ นําพระพุทธพจนมาเปนบทต้ัง เปน 
รูปคาถาแตละคาถาแลวยกขอความในคาถานั้นอธิบายเปนบท ๆ ไป เชนขอความวา กาม 
กามยมานสสฺาติ กามาติ : อุทฺทานโต เทฺว กามา : วตฺถุกามา จ กิเลสกามา จ. ฯเปฯ 
นี้ ยกคําในคาถามาต้ังตางหากแลวอธิบาย นี้ถือวาเปนตนแบบการอธิบายพระพุทธพจน 
ที่พระสาวกท้ังหลายไดอธิบายสืบตอกันมาจนกระทั่งมาถึงลังกา แลวไดรบัการแปลเปน
ภาษา 
สิงหล จนประมาณ พ.ศ. ๙๐๐ พระพทุธโฆสาจารยไดมาแปลอรรถกถาพระไตรปฎกกลบั 
เปนภาษาบาลี 
        แนวการอธิบายของทานพระสารีบุตรนี้ ไดถกูนํามาใชในการเรียนวิชาเรียงความแก 
กระทูธรรมของพระปริยัติธรรมแผนกธรรมสนามหลวง คือ ทางกองธรรมสนามหลวงจะ
ออก 
ขอสอบเปนคาถาภาษาบาลี ใหนักเรียนแตงเรียงความอางพระพุทธพจนมารับแบบท่ีทาน 
พระสารีบุตรอางคาถาของพระเจาอัฑฒมาสก มาประกอบการอธิบายแลวสรุปจบโดยยก 



คาถาท่ีต้ังเปนบทอุทเทสมากลาวอีกครั้งหน่ึง 
 
24  ขุ.ม. (บาลี) ๒๙/๑/๑ ๓, ขุ.ม. (ไทย) ๒๙/๑/๑ ๔  ฉบับมหาจฬุา.  
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พระอรรถกถาจารยพุทธโฆสเถระ 
        นักศึกษาภาษาบาลีสวนมาก จะไดยินไดฟงวา พระพุทธโฆสาจารยเปนผูแตง 
อรรถกถา ในการเรียนการสอนหรือการเขียนตํารา ผูเขียนก็เห็นดวยกับการกลาววา พระ 
พุทธโฆสาจารยเปนผูแตงอรรถกถา แตตองขยายความคําน้ี คือตองมีอรรถกถา คําวา เปน 
ผูแตง นั้น ความจริง คือ เปนผูแปลอรรถกถาโปราณภาษาสิงหลเปนภาษามคธ ทานดําเนิน 
การแปลอรรถกถาที่สืบตือมาจากสมัยพุทธกาลจนมาไดรับการแปลเปนภาษาสิงหล 
อรรถกถานั้นทานทรงจําสืบตอกันมา (ปรมฺปราภตา) จนถึงสังคายนาครั้งท่ี ๓ แลว 
พระมหินทเถระ นํามาเผยแผที่ศรีลังกา ตอมาพระสงฆชาวศรีลังกาแปลเปนภาษาสิงหล25 

แลวตอมาพระพุทธโฆสะไดมาดําเนินการแปลกลับเปนภาษามคธ 
อรรถกถาที่ปรากฏอยูในปจจุบัน 
        สวนมากนักภาษาบาลี จะเขาใจวา เรื่องราวท่ีเปนนิทานธรรมบท ๓๐๐ กวาเรื่อง 
นิทานชาดก ๕๕๐ เรื่อง เปนเรื่องแตง ที่ไมมีมูลความจริง ซึ่งทําใหคุณคาเรื่องราวที่เลาอยูใน 
คัมภีรธัมมปทัฏฐกถาและคัมภีรอรรถกถาชาดกลดลง ผูที่มีความเขาใจอยางน้ี  พึงศึกษา 
ทําความเขาใจใหม ถาพิจารณาดูจะเห็นวา  นิทานธรรมบท ๓๐๐ กวาเรื่อง นิทานชาดก 
๕๕๐ 
เรื่อง รวมแลว ๘๕๐ เรื่อง พระอรรถกถาจารยรูปเดียว คือ พระพุทธโฆสาจารย แตงไมไหว 
แน ถาทานแตจะใชเวลานานเพียงใด ทานไมไดแต แตเปนเรื่องจริงท่ีเกิดข้ึน นิทานธรรมบท 
เปนเรื่องราวเหตุการณที่เกิดข้ึนสมัยพุทธกาล พระสาวกท้ังหลายทรงจําเลาสืบตอกันมา 
นิทานชาดก กเ็ปนเรื่องจริง ที่แสดงพระจริยาวัตรในอดีตของพระพุทธเจาผูทรง
เสวยพระชาติ 
เกิดเปนพระโพธิสัตว พระพุทธองคทรงนํามาแสดงแกพุทธบริษัท ตามเหตุการณที่เกิดข้ึน 
        นักวิชาการทางพระพุทธศาสนา สวนมากจะเชื่อถือขอมูลในพระไตรปฎก แตเนื่อง 
จากอาจจะมิไดศึกษาอรรถกถาธรรมบทเที่ยบเคียงกับพระไตรปฎก เรื่องราวในนิทาน 
 
25        อตฺถปฺปกาสนตฺถ            อฏกถา อาทิโต วสีสเตหิ 



            ป ฺจห ิยา สงฺคีตา            อนุสงฺคีตา จ ปจฺฉาป 
             สีหฬทีปมฺปน อา            ภตาถ วสินา มหามหนิฺเทน 
             ปตา สีหฬภาสาย            ทีปวาสีนมตฺถาย 
     (ที.สี.อ.๑/๑,ม.มู.อ.๑/๑,ส.ส.อ.๑/๑,องฺ.เอกก.อ.๑/๑-๒  ฉบับมหาจุฬา.) 
             อรรถกถาท่ีอธิบายความหมาย ซ่ึงพระอรหันต ๕๐๐ รูป สังคายนาไวคร้ังแรก และอรรถกถาท่ี
พระสาวกสังคายนา 
     ในครั้งตอ ๆ มานั้น ภายหลังพระมหนิท ไดนํามาเผยแผแปลเปนภาษาสีหฬ เพื่อประโยชนแดภกิษุ
ชาวเกาะ.  
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ธรรมบทแตละเรื่องนั้น มีทั้งเนื้อหาที่เปนหลักในลักษณะการบันทึกประวัติศาสตรที่เปน
ประวัติ 
บุคคล สถานที่ เหตุการณตาง ๆ ที่เกิดข้ึนในครั้งพุทธกาล และแนนอนตองมีสวนเนื้อหาที่ 
ขยายความซ่ึงดูเปนเรื่องเกินความจริงอยูบาง 
        คาถาธรรมบท ในพระไตรปฎก เปนคาถาที่พระพุทธเจาทรงแสดงตามเรื่องที่เกิด 
ข้ึน สวนเรื่องที่เปนเหตุใหทรงแสดงคาถา คือ นิทานธรรมบทนั้น ก็เปนเรื่องจริง เชน เรื่อง 
พระจักขุบาล ก็ปรากฏในพระไตรปฎก ซึ่งพระจักขุบาลกลาวคาถาเลาประวัติของทานไววา 
              "อนฺโธห หตเนฺโตสฺมิ             กนฺตารทฺธานปกฺขนฺโท 
              สยมาโนป คจฺฉิสฺส                 น หสาเยน ปาเปน"26 

        "เราเปนคนบอด นัยนตาเสีย เดินทางไกลกันดาร แมจะตองนอนอยู ก็จักไมรวม 
เดินทางกับเพ่ือนเลว" 
        เรื่องภิกษุชาวกรุงโกสัมพีทะเลาะกัน ก็มีเลาอยูในพระวินัยปฎก มหาวรรค เรื่อง 
ราวก็ตรงกับที่ปรกาฏในคัมภีรธัมมปทัฏฐกถา27 แมแตเรื่องที่พระพุทธเจาทรงพาพระนันทะ 
พุทธอนุชาไปเที่ยวชมนางเทพอัปสรบนสวรรคชัน้ดาวดึงส ก็มีในพระไตรปฎก28 สรุปแลว 
นิทานธรรมบทก็มีมูลความจริง 
        ในสวนนิทานชาดกน้ัน บางก็วา นิทานชาดกเปนเรื่องที่แตงเพ่ิมเติม โดยยก 
สุวัณณหังสชาดก เปนตัวอยางกลาววา "ทานไดแตงเพ่ิมเติมวา พระโพธิสัตวเสวยพระชาติ 
เปนพราหมณตายไปเกิดเปนพญาหงสทอง ไดมาสลัดขนทองคําใหอดีตภรรยากับธิดา 
วันละขน แตนางพราหมณีอดีตภรรยาเกิดความโลภจึงจับพญาหงสทองถอนขนจนหมดตัว 
ขนที่ถูกถอนกลายเปนสีขาวเหมือนขนของหงสธรรมดา เพราะพญาหงสไมเต็มใจจะให"29 

บางก็วา "สุวัณณหังสชาดก คลายกับเรือ่งหานไขเปนทองคํา ในนิทานอีสป"30 

        ตามท่ีผูเขียน ไดศึกษาคนควาปรากฏวา สุวัณณหังสชาดกนั้น พระพุทธเจาตรัส 
เลาไวในพระวินัยปฎก ภิกขุนีวิภังค31 กลายเปนเรื่องที่มีมาแตเดิม คือเปนเรื่องที่พระพุทธเจา 
ทรงแสดงสมัยพระองคยังทรงพระชนมอยู 
 



26  ขุ.เถร. ๒๖/๙๕/๒๘๑,ขุ.เถร.อ. ๑/๓๐๗ ฉบับมหาจุฬา. 
27  ดูรายละเอียดใน วิ.ม. (บาลี) ๕/๔๕๑-๔๗๓/๒๓๑-๒๕๕, (ไทย ๕/๔๕๑-๔๗๓/๓๓๓-๓๖๘  ฉบับ
มหาจุฬา. 
28  นันทสูตร ดูรายละเอียดใน ขุ.อุ. (บาลี) ๒๕/๒๒/๑๒๐-๑๒๔, (ไทย) ๒๕/๒๒/๒๑๐-๒๑๔  ฉบับ
มหาจุฬา. 
29  เกร็ดความรูในนิทานชาดก, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพการศาสนา, ๒๕๑๔), หนา ๒๑. 
30  เวสสันดรวินิจฉัย, (พระนคร : พุทธอุปถัมภการพิมพ, ๒๕๑๔), หนา ๓. 
31  วิ.ภกิฺขุนี. (บาลี) ๓/๗๙๓/๗๗-๗๘, วิ.ภกิฺขุนี. (ไทย) ๓/๓๙๓/๑๒๗-๑๒๘.  
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        ชาดกตาง ๆ เปนเรื่องราวที่พระพุทธเจาทรงระลึกไดอยางแมนยํานํามาแสดงแก 
ผูอยูในเหตุการณที่ทําใหทรงแสดงชาดกหรือผูที่นําเหตุการณที่เกิดข้ึนมากราบทูล 
แลวเปนเหตุใหทรงแสดงชาดก แตเรื่องราวที่เปนนิทานซ่ึงตกมาถึงปจจุบันนั้น คงไดมีการ 
ตอเติมเสริมเน้ือหาบาง 
        เปนเรื่องที่แสดงพระจริยาวัตรของพระพุทธเจา ครั้งท่ีเสวยพระชาติเปนพระโพธิสัตว 
อันมีมาแลวในอดีต บันทกึอยูในคัมภีรชาตกปาลิและชาตกอัฏฐกถา เปนพระธรรมเทศนา 
แบบสุตตันตะ ซึ่งเกิดข้ึนตามเหตุการณ เรื่องราวในจริยาปฎกกับพุทธวงศ ก็มีคติแบบชาดก32 

ซึ่งพระองคทรงนํามาแสดงใหภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกาฟง ตามเหตุการณที่ 
เกิดข้ึน33 

        พระพุทธเจา ทางยืนยันเรื่องที่พระองคทรงแสดงเปนเรื่องจริงเปนเรื่องแทและเปน 
ประโยชน ถาเปนเรื่องไมจริง ไมแท ไมเปนประโยชน แมจะเปนที่พอใจของคนอ่ืน 
พระองค 
ก็จะไมทรงนํามาแสดง34  ในขอท่ีกลาวนี้ ถาเราเชื่อตอพระพุทธคุณในขอวิชชาจรณ 
สัมปนโนแลว ก็เปนปกติธรรมดาที่พระพุทธเจาทรงกระทํา 
        ชาดก เปนเรื่องจริงที่มีมาในอดีต พระพุทธเจาทรงนํามาแสดงโดยทรงใช 
ปุพเพนิวาสานุสติญาณ คือ ความรูที่ระลึกชาติตาง ๆ ได และทรงใชอตีตังสญาณ คือญาณ 
ที่รูเรื่องราวตาง ๆ ในอดีต ระลึกถึงเรื่องราวตาง ๆ แลวนํามาเลาใหพุทธบริษัทฟงตาม 
อุปปตติเหตุ ซึ่งพระพุทธองคไดตรัสไวเองวา 
        "เราตถาคต ระลึกชาติกอนไดหลายชาติ ๑ ชาติบาง ๒ ชาติบาง ๓ ชาติบาง ๔ 
ชาติบาง ๕ ชาติบาง ๑๐ ชาติบาง ๒๐ ชาติบาง ๓๐ ชาติบาง ๔๐ ชาติบาง ๕๐ ชาติบาง 
๑๐๐ ชาติบาง ๑,๐๐ ชาติบาง ๑ แสนชาติบาง หลาย ๆ กัปบาง ระลึกไดวา ในชาติโนน 
เราตถาคตมีชื่อมีวงศตระกูลอยางน้ัน มีผิวพรรณอยางนั้น กินอาหารอยางนั้น มีสุขมีทุกข 
 
32  ชาต ภูต อดีต อตฺตโน จริต กายติ กเถติ ภควา เอเตนาติ ชาตก.  ชาตกปาฬิ หิ อิธ "ชาตกนฺ" ติ วุตตฺา 
       (นีติ.ธา.๒๗๙) ชาต ภูต ปุราวุตฺถ ภควโต ปุพฺพจริย กายติ กเถติ ปกาเสตีติ ชาตก (สารตฺถ.ฏีกา (บาลี)
๑/๑๒๗, ... 



       ปกาเสติ เอเตนาติ ชาตก - ที.สี.ฏีกา (อภินว) (บาลี) ๑/๑๕๘, จริยาปฏกพุทฺธวสาน ฺเจตฺถ อคฺคหณ 
ชาตกคติกตฺตา 
33  สพฺพพุทฺธาน สมตฺถตึสวิธา ธมฺมตา ... อุปฺปนฺนาย อฏ ุปฺปตฺติยา ชาตกกถน (ขุ.พุทฺธ.อ. ๔๓๒-๔๓๓ 
ฉบับมหาจุฬา). 
34  ย ฺจ โข ตถาคโต วาจ ชานาติ ภูต ตจฺฉ อตฺถส ฺหิต, สา จ ปเรส อปฺปยา, ตตฺร กาล ฺ ู ตถาคโต 
      โหติ ตสฺสา วาจาย เวยฺยกรณาย, ย ตถาคโต วาจ ชานาติ อภูต อตจฺฉ อนตฺถส ฺหิต, สา จ ปเรส ปยา 
มนาปา, 
      น ต ตถาคโต วาจ ภาสติ (ม.ม. ๑๓/๘๖/๖๔ ฉบับมหาจุฬา).  
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อยางนั้น มีอายุเทาน้ัน ตายจากอัตภาพนั้นแลวไปเกิดในภพโนน เราตถาคตอยูในภพน้ัน 
มีชื่อมีวงศตระกูลอยางน้ัน กินอาหารอยางนั้น มีสุขมีทุกขอยางน้ัน มีอายุเทาน้ัน ตายจาก 
อัตภาพนั้นแลวมาเกิดในภพน้ี เราตถาคตระลึกชาติไดหลายชาติ พรอมท้ังลักษณะท่ัวไป 
พรอมท้ังชีวประวัติ"35 

        ทานพระสารีบุตรธรรมเสนาบดีอัครสาวกองคที่หน่ึง ไดนําขอความในปรายวรรค 
คัมภีรสุตตนิบาตไปอธิบายไวในคัมภีรนิทเทส มีขอความตอนหนึ่งท่ีนาสนใจ คือตอนท่ี
อธิบาย 
ขอความวา " อตีต อาทิสติ : พระผูมีพระภาคทรงแสดงอดีตธรรม" 
        ทานพระสารีบุตรไดอธิบายวา "คําวา ทรงแสดงอดีตธรรม คือพระผูมีพระภาค 
ทรงแสดงอดีตธรรมท่ีเปนอนาคต ปจจุบัน ของพระองคและของชนเหลาอ่ืน คือ พระองค 
ทรงแสดงอดีตธรรม ๑ ชาติบาง ๒ ชาติบาง ๓ ชาติบาง ๔ ชาติบาง ๕ ชาติบาง ๑๐ ชาติ 
บาง ๒๐ ชาติบาง ๓๐ ชาติบาง ๔๐ ชาติบาง ๕๐ ชาติบาง ๑๐๐ ชาติบาง ๑,๐๐๐ ชาติบาง 
๑ แสนชาติบาง หลาย ๆ กปับาง เมื่อพระผูมีพระภาค ทรงแสดงชาดก ๕๐๐ ชาดก 
จัดวาทรงแสดงอดีตธรรม ของพระองคและของชนเหลาอ่ืน"36 

หลักการศึกษาอรรถกถา 
        สมัยทีพ่ระสาวกทรงจําสืบตอพระธรรมวินัยดวยวิธีมุขปาฐะน้ัน ทานวางหลักการ 
ไววา "ชาตกภาณเกน สาฏกถ ชาตก อุคฺคเหตพฺพ, ตโต โอร น วฏฏติ.  ธมฺมปทมฺป 
สห วตฺถุนา อุคฺคเหตุ วฏฏติ"37 

        "ผูจะส่ังสอนชาดก ตองเรียกชาดก (เลม ๒๗ ๒๘) พรอมทั้งอรรถกถา ( อรรถกถา 
ชาดก ๑๐ เลม) ตํ่ากวานั้นใชไมได ธรรมบท (เลม ๒๕) ควรจะเรียนพรอมกับเรื่อง 
(ธัมมบทอรรถกถา ๘ เลม)" 
        ขอความน้ีชี้ใหเห็นวา สมัยทรงจําแบบมุขปาฐะ พระไตรปฎกกับอรรถกถาอยูรวม 
กัน คือทรงจําอยูในบุคคลคนเดียวกัน มาแยกจากกันสมัยเขียนเปนลายลักษณอักษร 
 
35  วิ.มหา. (บาลี) ๑/๑๒/๕, วิ.มหา. (ไทย ) ๑/๑๒/๖, ที.สี. (บาลี) ๙/๒๔๔-๒๔๕/๘๑-๘๒, ที.สี. (ไทย) 



๙/๒๔๔-๒๔๕/๘๑-๘๒, 
      ม.ม. (บาลี) ๑๓/๑๔/๑๑, ม.ม. (ไทย) ๑๓/๑๔/๑๗  ฉบับมหาจฬุา. 
36  ดูรายละเอียดใน ขุ.สุ. (บาลี) ๒๕/๑๑๑๙/๕๔๗-๕๔๘, ขุ.สุ. (ไทย) ๒๕/๑๑๑๙/๗๗๐, ขุ.จู. (บาลี) 
๓๐/๘๑/๑๗๒-๑๗๓, ขุ.จู. 
      (ไทย) ๓๐/๘๑/๒๘๓-๒๘๔ ฉบับมหาจุฬา. 
37  วิ.อ. (บาลี) ๒/๓๑๘, วิ.สงฺคห. (บาลี) ๑๙๐ ฉบับมหาจฬุา.  
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พระไตรปฎกเขียนแยกไวสวนหนึ่ง อรรถกถาเขียนแยกไวสวนหนึ่ง พอเมื่อคราวท่ี 
พระพุทธโฆสาจารยมาแปลอรรถกถาภาษาสิงหลกลับเปนภาษามคธ ก็เลยตีตราใหทาน 
วาเปนผูแตงอรรถกถา 
ชาดกหินสลัก 
        มีหินสลักชาดก สมยัภารหุตสมัยสาญจี พ.ศ. ๔๐๐-๕๐๐ ยืนยันวา 
นิทานชาดกมีมานานแลว ผูเขียนไดศึกษาขอมูลภาพหินสลักดังกลาว หินสลักภาพหน่ึง 
แสดงมิคชาดก (นิโครธชาดก) ถาพิจารณาคาถาแหงชาดกน้ีซึ่งกลาวไวสั้น ๆ วา 
              นิโคฺรธเมว เสเวยฺย               น สาขมุปสวเส 
              นิโคฺรธสฺมึ มต เสยฺโย           ย ฺเจ สาขสฺมึ ชีวิต38 

          "เจาพึงคบหากับเน้ือนิโครธเทานั้น อยาไปคบหากับเนื้อสาขะตายอยู 
          กับเน้ือนิโครธ ยังดีกวามีชีวิตอยูกับเน้ือสาขะ" 
        จากขอความเทาน้ี ไมมีศิลปตทางปฏิมากรรมท่ีไหนจะสามารถถอดเอาเรื่องราว 
มาแกะสลักภาพเหตุการณตาง ๆ ได แตในภาพหินสลักนั้น ไดบรรยายเรื่องราวในสวนท่ี 
ปรากฏในอรรถกถาชาดก คือ 
        ๑.  ดานริมขวาตอนบนของภาพ มีกวางอยู ๔ ตัว สองตัวกําลังว่ิงหนีสุดชีวิต 
ตัวหนึ่งหันมามองดูนายพรานดวยความหวาดกลัว อีกตัวหนึ่งนอนตายอยู 
        ๒.  ถัดลงมา มีกวางตัวหนึ่งนอนตายคอพาดอยูบนเขียงไม 
        ๓.  ลางสุด เนื้อนิโครธยืนอยูขางเขียง มีพอครัวอยูดวย 
        ๔.  ตรงกลาวเน้ือนิโครธกําลังแสดงธรรมใหพระเจากาสีฟง 
        จากหลกัฐานนี้ แสดงใหเห็นวา  ทั้งคาถาชาดกและนิทานชาดก มีปรากฏแลวต้ังแต 
สมัยพระเจาอโศก ไมใชพระสงฆชาวสิงหล (ลังกา) แตงคาถาชาดกแลวพระพุทธโฆสะมา
แตง 
นิทานชาดกท่ีสิงหล (ดูภาพประกอบหนา ๑๓๖) 
        นอกจากน้ี ศิลปนไดสลักเรื่องราวตาง ๆ เกี่ยวกับพุทธประวัติแสดงเรื่องเจาชาย 
สิทธัตถะทรงมากัณฐกะเสด็จออกผนวช และเรื่องอ่ืน ๆ เชน บนัไดท่ีพระพุทธเจาเสด็จลง 



 
38  ขุ.ชา. ๒๗/๑๒/๔  แบับมหาจุฬา, ขุ.ธ.อ. ๖/๑๕  ฉบับมหามกุฏ.  



อบรมบาลีกอนสอบ ปท่ี ๔ วันท่ี ๒๐ ม.ค. - ๔ ก.พ. ๒๕๔๕ - หนาท่ี 132 

จากสวรรค ขอน้ีก็เปนเครื่องยืนยันไดวา พระพุทธโฆสาจารยมิไดแตงประวัติเรื่องเจาชาย 
สิทธัตถะทรงมากัณฐกะเสด็จออกผนวช และเรื่องพระพุทธเจาไปเทศนาโปรพระพุทธ
มารดา 
บนสวรรคชัน้ดาวดึงส แตเปนประวัติที่มีมาต้ังแต พ.ศ. ๓๐๐ แลว และก็ตองมีมาแตสมัย 
พุทธกาลแลว 
ชาดกท่ีไมจัดเปนชาดก 
        ชาดก  คือ เรื่องที่แสดงพระจริยาวัตรของพระพุทธเจา ครั้งท่ีเสวยพระชาติเกิดเปน 
พระโพธิสัตว แตก็มีชาดกหลายชาดก ที่ไมไดรับการยกข้ึนเปนชาดก 
        ในพระไตรปฎกปรากฏขอความวา ในอดีตชาติ พระพุทธเจาโคดมไดเสวย 
พระชาติเกิดเปนมหาโควินทพราหมณ ทรงยืนยันวาพระองคคือมหาโควินทพราหมณ39 

เกิดเปนโชติปาลมาณพ ทรงยืนยันวาพระองคคือโชติปาลมาณพ40 เปนชางทําลอรถของ 
พระเจาปเจตน ทรงยืนยันวาพระองคคือชางทําลอรถของพระเจาปเจตน41 เกดิเปน 
เวลามพราหมณ ไดบริจาคทานอยางละ ๘๔,๐๐๐ ทรงยืนยันวาพระองคคือเวลามพราหมณ42 

ทั้ง ๔ ชาตินีไ้มไดนับเขาในจํานวนชาดก ๕๕๐ ชาดก แมวาในชาติที่เกิดเปนเวลาพราหมณ 
จะไดบําเพ็ญทานบารมีอยางยิ่งก็ตาม สวนในชาติที่พระโพธิสัตวเกิดแลวมีการกลาวคาถา 
ก็จะจัดเปนชาดก เชนชาติที่พระองคเกิดเปนพระเจามหาสุทัสสนะ ซึ่งพระพุทธเจา 
 
39  อห เตน สมเยน มหาโควนิฺโท พฺราหฺมโณ อโหสึ, อห เตส สาวกาน พฺรหฺมโลกสหพฺยตาย มคฺค เทเส
ตึ - ที.ม. (บาลี) 
      ๑๐/๓๒๙/๒๑๔ ฉบับมหาจุฬา, "เราเปนมหาโควินทพราหมณ ในคร้ังนั้น เราไดแสดงหนทางแหง
การเขาเปนพวกพรหม 
      แกสาวกเหลานั้น" - ที.ม. (ไทย) ๑๐/๓๒๙/๒๕๗ ฉบับมหาจุฬา. 
40  สิยา โข ปน เต อานนฺท เอวมสฺส "อ ฺโ นูน เตน สมเยน โชติปาโล มาณโว อโหสี" ติ, น โข ปเนต 
อานนฺท 
      เอว ทฏพฺพ อห เตน สมเยน โชติปาโล มาณโว อโหสึ - ม.ม. (บาลี) ๑๓/๒๙๒/๒๖๖-๒๖๗ ฉบับ
มหาจุฬา., อานนท 



      เธออาจจะเขาใจวา โชติปาลมาณพ ในคร้ังนั้น เปนคนอ่ืน อานนท เธอไมพึงเขาใจอยางนัน้ เราเปน
โชติปาลมาณพ ในครั้ง      
      นั้น - ม.ม. (ไทย) ๑๓/๒๙๒/๓๔๘ ฉบับมหาจุฬา. 
41  สิยา โข ปน ภิกฺขเว ตุมฺหาก เอวมสฺส "อ ฺโ นูน เตน สมเยน โส รถกาโร อโหสี" ติ, น โข ปเนต 
ภกิฺขเว เอว 
      ทฏพฺพ อห เตน สมเยน โส รถกาโร อโหสึ ... เอตรหิ โข ปนาห ภกิฺขเว อรห สมฺมาสมฺพุทฺโธ - องฺ.
ติก. 
      (บาลี) ๒๐/๑๕/๑๐๗ ฉบับมหาจฬุา, "ภิกษุท้ังหลาย พวกเธออาจจะเขาใจวา ชางทําลอรถ(ของพระ
เจาปเจตน) ในคร้ังนั้น 
      เปนคนอ่ืน ภิกษุท้ังหลาย พวกเธอไมพึงเขาใจอยางนั้น เราเปนชางทําลอรถ(ของพระเจาปเจตน) ใน
คร้ังนั้น ... แตในปจจุบันนี ้
      เราเปนอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา" องฺ.ตกิ. (ไทย) ๒๐/๑๕/๑๕๘  ฉบับมหาจฬุา. 
42  สิยา โข ปน เต คหปติ เอวมสฺส "อ ฺโ นูน เตน สมเยน เวลาโม พรฺาหฺมโณ อโหสิ, โส ต ทาน อทา
สิ 
      มหาทานน"ฺ ติ, น โข ปเนต คหปติ เอว ทฏพฺพ อห เตน สมเยน เวลาโม พฺราหฺมโณ อโหสึ อห ต 
ทาน อทาสึ 
      มหาทาน - องฺ.นวก. (บาลี) ๒๓/๒๐/๓๒๒-๓๒๓ ฉบับมหาจฬุา, "คหบดี ทานอาจจะเขาใจวา 
เวลามพราหมณผูใหทาน 
      มาก ในครัง้นั้น เปนคนอ่ืน คหบดี ทานไมพึงเขาใจอยางนั้น เราเปนเวลามพราหมณผูใหทานมาก 
ในครั้งนั้น" - องฺ.นวก. 
      (ไทย) ๒๓/๒๐/๔๗๒ ฉบับมหาจฬุา.  
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ทรงยืนยันวาพระองคคือพระเจามหาสุทัสสนะ43 ในชาติที่เกิดเปนพระเจามหาสุทัสสนะน้ี 
พระพุทธเจาตรัสเลาไวในมหาปรินิพพานสูตรดวย44 และมีการกลาวคาถา45 

        นอกจากน้ีชาติที่พระพุทธเจาโคดมของเราเสวยพระชาติเกิดเปนพระโพธิสัตว ได 
พบพระพุทธเจา ๒๔ พระองคแลวไดรับการพยากรณวา จักไดตรัสรูเปนพระพุทธเจาใน 
อนาคต รวม ๒๔ ชาติก็มิไดจัดเปนชาดก46 บางชาดก ในเนื้อหาแหงชาดกมิไดมีการกลาว 
คาถา แตพระพุทธเจาทรงนํามาแสดงตามอุปปตติเหตุแลวตรัสสรุปเปนคาถา ก็จัดเปนชาดก 
เชน สุวัณณหังสชาดก47 

        สาเหตุที่ทานพระสังคีติกาจารย ไมจัดชาติที่เกิดเปนเวลามพราหมณกับชาติที่ 
พระองคเกิดเปนชางทําลอรถของพระเจาปเจตน และชาติที่พระพุทธเจาเสวยพระชาติเกิด
เปน 
พระโพธิสัตวไดพบพระพุทธเจา ๒๔ พระองค เปนชาดกใน ๕๕๐ ชาดก ก็เน่ืองจากไมมี 
การกลาวคาถาน่ันเอง เพราะชาดกเปนคําสอนประเภทคาถา 
        ถาพระอาจารยรุนหลัง อาศัยเรื่องราวจากพระไตรปฎกแลวประพันธคาถาและแตง 
เรื่องนิทานชาดก แลวทําไมทานไมเก็บขอความจากเวลามสูตรกับปเจตนสูตร และจากชาติ 
ที่พระพุทธเจาเสวยพระชาติเกิดเปนพระโพธิสัตวไดพบพระพุทธเจา ๒๔ พระองค ไปแตง 
เปนคาถา ถาจะมีใครอางวา ทานไมพบขอมูลเหลานี้ ก็เปนไปไมได ผูที่จะเรียบเรียงคาถา 
ชาดกและนิทานชาดกไดตองรูจักพระไตรปฎก 
บทสรุป 
        ที่นําเสนออรรถกถาและอรรถกถาจารยนี้ ก็เพ่ือจะชักนําไมใหนักศึกษาภาษาบาลี 
ทั้งหลายเขาใจวา "พระอรรถกถาจารยทานมานั่งแตงเรื่องราวตามจินตนาการ" ความจริง 
คัมภีรอรรถกถาเปนคัมภีรบันทึกประวัติศาสตร บันทึกคําสอน บันทึกคําอธิบาย ที่เปน 
ปรัมปราภตา และควรเขาใจวา "คัมภีรอรรถกถานั้นทานไดสังคายนารวบรวมนําสืบตอกัน 
 
43  สิยา นุ โข ปนานนฺท เอวมสฺส "อ ฺโ นูน เตน สมเยน ราชา มหาสุทสฺสโน อโหสี" ติ, น โข ปเนต 
อานนฺท เอว 
      ทฏพฺพ : อห เตน สมเยน ราชา มหาสุทสิสโน อโหสึ - ที.ม. ๑๐/๑๗๐/๑๖๙ ฉบับมหาจฬุา," 



อานนท เธออาจจะ 
      เขาใจวา พระเจามหาสุทัสสนะในคร้ังนั้นเปนคนอ่ืน อานนท เธอไมพึงเขาใจอยางนั้น เราเปนพระ
เจามหาสุทัสสนะ ในคร้ัง 
      นั้น" - ที.ม. (ไทย) ๑๐/๑๗๐/๒๐๒ ฉบับมหาจฬุา. 
44  ที.ม. ๑๐/๒๑๐/๑๒๘-๑๒๙ ฉบับมหาจุฬา. 
45  ที.ม. ๑๐/๒๗๒/๑๗๑, ขุ.ชา.อ. (บาลี) ๒/๒๐๕-๒๐๗ ฉบับมหาจฬุา. 
46  ดูรายละเอียดใน ขุ.พุทฺธ. (บาลี) ๓๓/๑-๕๑/๔๔๗-๕๗๓, ขุ.ชา.อ. ๑/๔-๖๗ ฉบับมหาจุฬา. 
47  วิ.ภกิฺขุนี. (บาลี) ๓/๗๙๓/๗๗-๗๘, วิ.ภกิฺขุนี. (ไทย) ๓/๓๙๓/๑๒๗-๑๒๘, ขุ.ชา.อ. (บาลี) ๒/๓๑๐-
๓๑๓ ฉบับมหาจุฬา.  
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มาจากชมพูทวีปแลวแปลไวเปนภาษาสิงหล เพ่ือหลีกเลี่ยงการกลืนจากลทัธินิกายอ่ืน 
และเพ่ือสะดวกแกการศึกษาของพระสงฆชาวสิงหล"48 เชนทีพ่ระสงฆชาวไทยเรียนหนังสือ 
วินัยมุขไดสะดวก 
        เราควรท่ีจะยินดีที่ไดศึกษาคัมภีรที่ทรงคุณคาทางหลักคําสอนในพระพุทธศาสนา 
ศึกษาแลวทําใหเขาใจความหมายแหงคําสอนของพระพุทธเจายิ่งข้ึน และทางประวัติศาสตร 
ศึกษาแลวทําใหทราบประวัติศาสตรสมัยพุทธกาล ยิ่งกวานั้นทําใหทราบประวัติศาสตร 
วัฒนธรรมที่เกาแกที่ปรากฏในชาดกตาง ๆ เรื่องราวตาง ๆ ที่บนัทึกอยู มีหลักฐานรองรับ 
ที่เราคิดวาเปนเรื่องแตงข้ึนมา เพราะเรายังมิไดไปเห็นของจริง 
        ตอนท่ีผูเขียนไปยังสถานที่สังคายนาครั้งท่ี ๒ ไดไปชมสระโบกขรณีที่พวกเจาลิจฉวี 
ใชน้ําในพิธีราชาภิเษก เปนสระนํ้าขนาดใหญกวางขวางเนื้อท่ีคาดคะเนเอาวาประมาณ ๕ ไร 
น้ําใสสะอาดสีเขียวดังมรกต ในอรรถกถาธรรมบทเลมที่ ๓ มีเรื่องเลาวา พันธุลเสนาบดี 
ของพระเจาปเสนทิโกศลแหงกรุงสาวัตถี แควนกศล เคยพาภริยาของตน คือ นางมัลลิกา 
ซึ่งแพทองมีบุตร ลงอาบและด่ืมกิน สระน้ําแหงน้ีมมาต้ังแตสมัยพุทธกาล สระน้ําน้ีปรากฏ 
อยูจนปจจุบัน 
        ทานท่ีกาํลังศึกษาอรรถกถาอยู กข็อใหยินดีพอใจท่ีไดเรียนไดแปลวรรณคดีอันทรง 
คุณคาทางวรรณกรม ทานท่ีศึกษาจบภาษาบาลีที่ทางคณะสงฆจัดใหศึกษา ก็ขอใหปลูก 
ฉันทะเขาศึกษาวิจัยภาษาบาลีตอในมหาวิทยาลัย หรือขวนขวายศึกษาคัมภีรพระ 
ไตรปฎก - อรรถกถา - ฎกีา เปนธรรมทายาท เผยแผหลักคําสอนแหงคณะสงฆเถรวาท 
ฝายมหาวิหาร สืบตออายุพระพุทธศาสนา เพ่ือเปนแสงสวางทางปญญาแกชาวโลก 
 
48  ติสฺโส สงฺคีติโย อารุโฬหฺเยว พุทฺธวจนสิส อตฺถสวณฺณนาภูโต กถามคฺโค, โสเยว จ มหามหนิฺทติ
เถเรน ตมฺพปณฺณิทีป 
      อาภโต, ปจฺฉา ตมฺพปณณฺิเยหิ มหาเถเรหิ นิกายนฺตรลทฺธีหิ สงฺกรปริหรณตฺถ สีหฬภาสาย ปโต 
(สารตฺถ. ฏีกา ๑/๒๔ 
      ฉบับมหาจุฬา). กถามรรค คือ อรรถกถา (กถามคฺโคติ อฏกถาปพนโฺธ - มูลฏีกา ๑/๑๑๒๗/๒๐๙ 
ฉบับมหาจุฬา) ซ่ึงเปนคํา 



      อธิบายพระพุทธพจน ท่ีผานการสังคายนา ๓ คร้ัง นัน้แล พระมหามหินทเถระ ไดนําลงมายัง
เกาะตัมพปณณิ แลวภายหลัง 
      พระมหาเถระชาวเกาะตัมพปณณ ิไดแปลเปนภาษาสิงหล เพื่อปองกันการปะปนกับลัทธินิกายอ่ืน.  
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                                                  บรรณานุกรม 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. พระไตรปฎกภาษาบาลี ฉบับมหาจุฬาเตปฎก ๒๕๐๐. กรุงเทพ 
                         มหานคร : โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๕. 
---------------------------------- พระไตรปฎกภาษาไทย ฉบับมหาลงกรณราชวิทยาลัย, 
กรุงเทพ 
                         มหานคร : โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลับ, ๒๕๓๙. 
---------------------------------- อรรถกถาภาษาบาลี ฉบับมหาจุฬาอฏกถา ๒๕๓๒-๒๕๓๙, 
กรุงเทพ 
                         มหานคร : โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, โรงพิมพวิญญาณ, 
๒๕๓๙-๒๕๔๔. 
---------------------------------- ฎีกาภาษาบาลี ฉบับมหาจุฬาฏีกา ๒๕๓๙-๒๕๔๔, 
กรุงเทพมหานคร : 
                         โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, โรงพิมพวิญญาณ, ๒๕๓๙-๒๕๔๔. 
ธมฺมปทฏกถา (ฉฏโ ภาโค) ฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัย, กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ
มหามกุฏ 
                          ราชวิทยาลัย, ๒๕๒๘. 
สัททนีติปกรณ ธาตุมาลา ฉบับมูลนิธิภูมิพโลภิกขุ, กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมูลนิธิภูมิพ
โลภิกขุ, 
                           ๒๕๒๓. 
มงฺคลตฺถทีปนี (ปโม ภาโค) ฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัย, กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหา
มกุฏราช 
                           วิทยาลัย, ๒๕๒๘. 
เกร็ดความรูในนิทานชาดก, กรุงเทพมหานคร :- โรงพิมพการศาสนา, ๒๕๓๙. 
ธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พระ, พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลธรรม, 
กรุงเทพมหานคร : 



                           โรงพิมพมหาจุาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙. 
ธรรมปฏก (ป.อ. ปยุตฺโต) , พระ, พจนานุกรมพุทธศาสน ฉบับประมวลศัพท, 
กรุงเทพมหานคร : 
                           โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙. 
บุณย นิลเกษ, ดร, อุดมการณชีวิตแบบโพธิสัตว เลมที่ ๑. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหา
จุฬา 
                           ลงกรณราชวิทยาลัย (ไมปรากฏปที่พิมพ). 
เวสสันดรวินิจฉัย, พระนคร : พุทธอุปถัมภการพิมพ, ๒๕๑๔. 
สุภัทรดิศ ดิศกุล, ศาสตราจารย หมอมเจา, ศิลปะอินเดีย, กรุงเทพมหานคร : องคการคาของ 
                           คุรุสภาจัดพิมพ, ๒๕๓๔. 
หมายเหตุ  อักษรยอ ผูปรารถนาคนควา พึงดูรายละเอียดในพระปฎก ภาษาไทย ฉบับมหา
จุฬา 
                  ลงกรณราชวิทยาลัย  
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        ภาพหินสลักนูนตํ่าบนรั้วศิลาลอมรอบสถูปทีภ่ารหุต (Bharhut) หรือ บารฮัต 
(Bharhat) อินเดียภาคกลาง แสดงภาพพระโพธิสัตวเสวยพระชาติเปนพญากวาง ศิลปะ 
ประมาณ พ.ศ. ๓๐๐ ปจจุบันเก็บรักษาอยูที่หองศิลปะภารหุต พิพิธภัณฑเมืองกัลกัตตา 
อินเดีย 
        ดานบนแหงภาพหินสลักน้ี ปรากฏอักษรพราหมีวา..................(มิคชาดก)  
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                                                   ประโยคมีชื่อ 
                                      ในพระธัมมปทัฏฐกถา ๘ ภาค 
                                            ภาคท่ี ๑ ม ี๑๕ ประโยค 
๑.  ประโยค  ไหวครู                          ปณามคาถา (หนา ๑-๒) 
๒. ประโยค  หลงเสียงนาง               สาเณโร เถร ยฏ ิโกฏิยา ฯเปฯ คจฺฉาม ภนฺเตติ ฯ (จกฺขุ
ปาลตฺเถรวตฺถ ุ
                                                            หนา ๑๔-๑๗) 
๓.  ประโยค  กงเกวียน-กําเกวียน    ตตฺถ มโนติ กามาวจรกุสลาทิเภท ฯเปฯ (จกฺขุปาลตฺ
เถรวตฺถุ หนา 
                                                            หนา ๒๐-๒๒) 
๔.  ประโยค  อตินาคพาธ                 โสวณฺณมโย ปภสฺสโร ฯเปฯ สหพฺยต ปตฺโตติ ฯ (มฏ
กุณฺฑลิวตฺถุ หนา 
                                                             ๒๖-๒๙) 
๕.  ประโยค  กาโกโลกนัย-โลกมืด  นาครา อรุเณ อนุคฺคจฺฉนฺเต ฯเปฯ ชาติเวโท อุปสมมฺตีติ ฯ 
(ติสฺสเถรวตฺถ ุ
                                                             หนา ๓๙-๔๑) 
๖.  ประโยค  ยักษิณีสงนํ้า                 ตทา สา ยกฺขินี ฯเปฯ อคฺคยาคุภตฺเตหิ ปฏิชคฺคิ ฯ 
(กาลียกฺขินิยา 
                                                             อุปฺปตฺติวตฺถุ หนา ๔๕-๔๘) 
๗.  ประโยค  ยกวัตร                          อเถโก ภิกฺขุ ตถาคต อุปสงฺกมิตฺวา ฯเปฯ สมคฺเค กาตุ 
อสกฺขิ ฯ 
                                                             (โกสมฺพิกวตฺถุ หนา ๕๐-๕๒) 
๘.  ประโยค  ชางลงทา                      โส ตาย อากิณฺณวิหารตาย ฯเปฯ สพฺพวตฺตานิ กโรติ ฯ 
(โกสมฺพิกวตฺถุ 
                                                            หนา ๕๒-๕๔) 



๙.  ประโยค  ชางรองไห                    โส หิ สตฺถาร นิวตฺเตตุ ฯเปฯ อยเมตฺถ อตฺโถติ ฯ 
(โกสมฺพิกวตฺถุ 
                                                            หนา ๕๘-๖๐) 
๑๐. ประโยค  ปูอาสนะ                      อเถกา กุลธีตา ฯ อุฏาย อคมสุ ฯ (จุลฺลกาลมหา
กาลวตฺถุ หนา 
                                                             ๖๔-๖๖) 
๑๑. ประโยค  เทวทัตเล็ก                   เอกสฺมึ หิ สมเย ฯเปฯ เทวทตฺตวตฺถุ (หนา ๗๐-๗๕) 
๑๒. ประโยค  พุทธดําเนิน                สตฺถา หิ ปวตฺติตปวรธมฺมจกฺโก ฯเปฯ สิกฺข ปจฺจกฺขาย 
หีนายาวตฺติสฺสามีติ ฯ 
                                                             (นนฺทตฺเถรวตฺถุหนา ๑๐๕-๑๐๙) 
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๑๓.  ประโยค  นันทะกระสัน       อถโข ภควา อายสฺมนฺต ฯเปฯ สุขทุกฺเข น เวธตีติ ฯ 
(นนฺทตฺเถรวตฺถุ 
                                                         หนา ๑๐๙-๑๑๒) 
๑๔.  ประโยค เทวทัตตัดงา            เทวทตฺโตป โข นว มาเส ฯเปฯ จุลฺลธมฺมปาลชาตก ฺจ 
กเถสิฯ ( เทวทตฺตวตฺถุ 
                                                          หนา ๑๓๖-๑๓๙) 
๑๕.  ประโยค  ไกปรบปก-โคโป   สตฺถา สาธุ สาธูติ ฯเปฯ กูฏ คณฺหีติ ฯ (เทฺวสหายกภิกฺขุวตฺถุ 
หนา 
                                                           ๑๔๖-๑๔๘) 
หมายเหตุ  เลขหนา         ธมฺมปทฏกถา ปมภาค ใชฉบับพิมพ พ.ศ. ๒๕๔๑ 
                                              ภาคท่ี ๒ มี ๑๑ ประโยค 
๑.   ประโยค  ชางออกศึก                อเถกทิวส มาคนฺทิยา ฯเปฯ ปวิสิสฺสามีติ อาห ฯ (สามาว
ตีวตฺถุ หนา 
                                                          ๔๘-๕๑) 
๒.   ประโยค  เผาปราสาท             มาคนฺทิยา ยมห ฯเปฯ มหนฺต มหาสกฺการ กาเรสิ ฯ (สา
มาวตีวตฺถุ 
                                                          หนา ๕๖-๕๙) 
๓.   ประโยค  อัปปมาท                  สตฺถา อาคนฺตฺวา กาย นุตฺถ ฯเปฯ ต กมฺม อกาสิ ฯ (สามาว
ตีวตฺถุ 
                                                          -กุมฺโฆสกวตฺถุ หนา ๕๙-๖๗) 
๔.   ประโยค  โจรขุดอุโมงค          ตสฺมึ ขเณ อุมฺมงฺคโจรา ฯเปฯ โอเฆน วิกีรตุินฺติ ฯ (จูฬปนฺ
ถกตฺเถรวตฺถ ุ
                                                          หนา ๘๕-๘๘) 
๕.   ประโยค  ปญญาปราสาท        (มหากสฺสปตฺเถรวตฺถุ หนา ๙๑-๙๒) 
๖.   ประโยค  มาว่ิงเร็ว                    (เทฺวสหายกภิกฺขุวตฺถุ หนา ๙๓-๙๕) 



๗.   ประโยค  วัตตบท                     เอกมนฺต นิสินฺโน โข มหาลิ ฯเปฯ สมมฺ กึ กโรสีติ ฯ 
(สกฺกวตฺถุ หนา 
                                                          ๙๕-๙๘) 
๘.   ประโยค  กึกิณ-ิกิงกิณิก          ปาสาณผลกสฺส นิสฺสนฺเทน ฯเปฯ เกลึ กตฺวา ปกฺกมึสุ ฯ 
(สกฺกวตฺถุ 
                                                         หนา ๑๐๓-๑๐๖) 
๙.   ประโยค  มังกรด้ันเมฆ           (เมฆิยวตฺถุ หนา ๑๑๖-๑๑๘) 
๑๐. ประโยค  ครอบจักรวาฬ        ตสฺเสว อปราปร ฯเปฯ จิตฺตหตฺถตฺเถรวตฺถุ ฯ (หนา ๑๓๔-
๑๔๐) 
๑๑. ประโยค  นครนอก-นครใน  สตฺถา อห โว อาวุธ ฯเปฯ อารทฺธวิปสฺสกภิกฺขุวตฺถุ ฯ (หนา 
๑๔๒-๑๔๕) 
 
หมายเหตุ  เลขหนา  ธมมฺปทฏกถา ทุติยภาค ใชฉบบัพิมพ  พ.ศ. ๒๕๓๘  
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                                          ภาคท่ี ๓ มี ๑๓ ประโยค 
๑.   ประโยค  หิ่งหอยชมสวน   ตสฺส คุณเตเชน นาคภวน ฯเปฯ นิมุชชฺาเปตีติ ฯ (วิฑูฑภวตฺถุ 
หนา 
                                                     ๒๓-๒๕) 
๒.   ประโยค  มุนีเดินดง             เถโร โสปาณสีส ตตฺเถว ฯเปฯ มจฺฉริยโกสิยเสฏ ิวตฺถุ ฯ 
(หนา ๓๔-๓๗) 
๓.   ประโยค  จําปาทอง              ร ฺโ ตสฺส ฯเปฯ ฉตฺตปาณิอุปาสกวตฺถุ ฯ (หนา ๔๒-
๔๕) 
๔.   ประโยค  เศรษฐีสอนบุตร    เอว มหาเสฏ ี จตูหิ มาเสหิ ฯเปฯ คเหตฺวา ปายาสิ ฯ 
(วิสาขาวตฺถุ หนา 
                                                        ๕๕-๕๘) 
๕.   ประโยค  กัลยาณธรรม           อถสฺสา เอกา สหายิกา ฯเปฯ วิสาขาวตฺถุ ฯ (หนา ๗๒-
๗๗) 
๖.   ประโยค  แกวมงกุฎ                 (อนนฺทเถรป ฺหวตฺถุ หนา ๗๗-๘๐) 
๗.   ประโยค  อัตตวินิบาตกรรม    (โคธิกตฺเถรปรินิพฺพานวตฺถุ หนา ๘๖-๘๙) 
๘.   ประโยค  ประทมุทอง              เอว กิรสฺส อโหสิ ฯเปฯ ปทุมานิ อุฏฐหึสูติ ฯ 
(ครหทินฺนวตฺถุ หนา ๙๗-๙๙) 
๙.   ประโยค ลิงพาล                        มหาชโน กถ สมุฏาเปสิ ฯเปฯ มหากสฺสปตฺเถรสฺส 
สทฺธิวิหาริกวตฺถุ 
                                                          (หนา ๑๑๗-๑๒๐) 
๑๐. ประโยค  อานันทเศรษฐี          ตมฺป จณฺฑาลกุลสหสฺส ฯเปฯ สาตฺถิกา อโหสีติ ฯ 
(อานนฺทเสฏ ิวตฺถุ หนา 
                                                          ๑๒๑-๑๒๓) 
๑๑. ประโยค  สัชชขุีรัง                   อถสฺส เอตทโหสิ ฯเปฯ สตฺถาป เตส กเถสิ ฯ (อหิ
เปตวตฺถุ-สฏ ิกูฏเปตวตฺถุ 



                                                         หนา ๑๕๗-๑๕๙) 
๑๒. ประโยค  สัมภาระ                 อสนฺต ภาวมิจฺเฉยฺย (คาถา) ฯเปฯ อุปาสิกาโย จ นิกฺขมึสุ ฯ 
                                                        (สุธมฺมตฺเถรวตฺถุ หนา ๑๖๖-๑๖๘) 
๑๓. ประโยค  องคคด                    สามเณรสฺส ปน นิวตฺติตุเมว ฯเปฯ โสตาปตฺติผลาทีนี ปา
ปุณึสูติ ฯ 
                                                        (วนวาสีติสฺสตฺเถรวตฺถุ หนา ๑๘๗-๑๙๐) 
 
หมายเหตุ  เลขหนา ธมฺมปทฏกถา ตติยภาค ใชพิมพ พ.ศ. ๒๕๓๖  
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                                                  ภาคท่ี ๔ มี ๕ ประโยค 
๑.  ประโยค  ลากินน้ําหาง                 ตทา ปน ป ฺจสตมตฺตา ฯเปฯ น จิรสฺเสว อาหตฺต ปา
ปุณิ ฯ ( ป ฺจสต 
                                                             ภิกฺขุวตฺถุ-ธมฺมิกตฺเถรวตฺถุ หนา ๔๕-๔๘) 
๒.   ประโยค  สันนิจจัย                     อุยฺยุ ฺชนฺติ สตีมนฺโต น นิเกเต รมนฺติ ฯเปฯ ป ฺาเป
ตุนฺติ ฯ 
                                                              (มหากสฺสปตฺเถรวตฺถุ, เพฬฏสีสตฺเถรวตฺถุ หนา 
๕๗-๖๐) 
๓.   ประโยค  เสาเขื่อน                       ตสฺมึ ขเณ มหาโมคฺคลฺลาโร ฯเปฯ สารีปุตฺตฺเถรวตฺถุ ฯ 
(หนา ๖๖-๖๘) 
๔.   ประโยค  ปาไมสะแก, ตะเคียน  สตฺถริ ปน ต มคค ฯเปฯ รมณีโย เอวาติ อตฺโถ ฯ (ขทริว
นยิเรวตฺตเถรวตฺถุ 
                                                               หนา ๗๗-๙๐) 
๕.   ประโยค  เศรษฐขีายถาน              กิสาโคตมีวตฺถุ (หนา ๑๔๒-๑๔๗) 
หมายเหตุ  เลขหนา  ธมมฺปทฏกถา  ใชฉบับพิมพ พ.ศ. ๒๕๓๘ 
                                               ภาคท่ี ๕ มี ๗ ประโยค 
๑.   ประโยค  ผีเสื้อน้ํา เทวธรรม        ทกรกฺขโส ตมฺป อุทก ฯเปฯ พหุภณฺฑิกภิกฺขุวตฺถุ ฯ ( 
หนา ๖๗-๗๐) 
๒.   ประโยค  มาหลบแส                    หิรินิเสโธ ปุริโสติ อิม ฯเปฯ ปโลติกตฺเถรวตฺถุ ฯ ( 
หนา ๗๖-๗๘) 
๓.   ประโยค  สนมิบาตร                     อถ น เอโก สหายโก ฯเปฯ สิริมาวตฺถุ ฯ (หนา ๙๖-
๙๙) 
๔.   ประโยค  ไตรวัฏฏะ ไตรวัตร       เถรี กริ วีสวสฺสติกา ฯเปฯ เคเห กึ กรสิฺสามิ ปพฺพชิสฺ
สามีติ ฯ อุตฺตรเถรีวุตฺถ ุ
                                                                อธิมานิกภิกฺขุวตฺถุ-รูปนนฺทตฺเถรีวตฺถุ ฯ (หนา ๙๙-



๑๐๒) 
๕.  ประโยค  กายนคร                           สา ต โอโลเกตฺวา อตฺตภาว ฯเปฯ รูปนนฺทตฺเถรีวตฺถุ 
ฯ (หนา ๑๐๔-๑๐๗) 
๖.   ประโยค  ซี่โครงหัก                      โส หิ โพธิรกฺุขมูเล ฯเปฯ ปมโพธิวตฺถุฯ (หนา ๑๑๕-
๑๑๖) 
๗.   ประโยค  เศรษฐขีายเรือน           โส สเตนป สตทฺวเยนป ฯเปฯ เอกาทสโม วคฺโค ฯ ( 
มหาธนเสฏ ิปุตฺตวตฺถุ 
                                                               หนา ๑๑๘-๑๒๐) 
 
หมายเหตุ  เลขหนา  ธมมฺปทฏกถา ป ฺจมภาค ใชฉบับพิมพ พ.ศ. ๒๕๓๕  
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                                                   ภาค ๖ มี ๖ ประโยค 
๑.   ประโยค  กมุภกรรณทดน้ํา         เอกทิวส หิ เทวทตฺโต ฯเปฯ คพโภ อสฺสตรึ ยถาติ ฯ 
(สงฺฆเภท 
                                                             ปริสกฺกนวตฺถุ - กาลตฺเถรวตฺถุ หนา ๒๐-๒๓) 
๒.   ประโยค  ราชสีหกระทืบถํ้า       สา สาธุ อยฺยา ฯเปฯ ทิสฺวา ร ฺโ อาโรเจสิ ฯ (จิฺจ
มาณวิกาวตฺถ ุ
                                                              หนา ๔๗-๔๙) 
๓.   ประโยค  พระพุทธเจาเปดโลก  สพฺพพุทฺธาน กิร อวิชชฺหิตเมว ฯเปฯ อิม ชาตก วิตฺถา
เรน กเถสีติ ฯ 
                                                             (ยมกปฺปาฏิหาริยวตฺถุ หนา ๙๑-๙๔) 
๔.   ประโยค  โอวาทปาฏโิมกข       โส สตฺถาร อุปสงฺกมิตฺวา ฯเปฯ หตฺเถ ทตฺวา กาลมกาสิ 
ฯ 
                                                             (อานนฺทตฺเถรสฺสป ฺหวตฺถุ หนา ๑๐๐-๑๐๓) 
๕.   ประโยค  สรณคมน                    สตฺถา อคฺคิทตฺต อามนฺเตตฺวา ฯเปฯ สาวกตฺต ปกาเสสีติ 
ฯ (อคฺคิทตฺต 
                                                             ปุโรหิตวตฺถ ุหนา ๑๐๙-๑๑๑) 
๖.   ประโยค  อยูรวม                         ภนฺเต อหป จตุนาสีติโยชนสหสฺสมตฺถเก ฯเปฯ เอว 
ภเชถ ปยิรุปาเสถาติ 
                                                             อตฺโถ ฯ (สกฺกวตฺถุ หนา ๑๓๕-๑๓๗) 
 
หมายเหตุ  เลขหนา  ธมมฺปทฏกถา ฏฉฺมภาค ใชฉบับพิมพ พ.ศ. ๒๕๔๑ 
                                        ภาคท่ี ๗ มี ๒๗ ประโยค 
๑.   ประโยค  ยถานที                         มลิตฺถิยา ทุจฺจริตนติ อิม ฯเปฯ อ ฺตรกุลปุตฺตวตฺถุ ฯ 
(หนา ๑๕-๑๗) 
๒.   ประโยค  กากสูร                        สุชีว อหิริเกน กากสูเรน ธสินา ฯเปฯ วนฺทิตฺวา ตมตฺถ 



อาโรเจสุ ฯ 
                                                            (จูฬสาริภิกฺขุวตฺถุ - ป ฺจอุปาสิกวตฺถุ หนา ๑๗-๒๐) 
๓.  ประโยค  พระครูแขวง               โส กิร อตีเต ฯเปฯ ธมฺมฏโติ ปวุจฺจตีติ อตฺโถ ฯ 
(สุภทฺทวตฺถุ 
                                                            วินิจฺฉยมหามตฺตวตฺถุ หนา ๓๙-๔๒) 
๔.   ประโยค  วินิจฉัย                        สตฺถา น ภิกฺขเว ฉนฺทาทิวสิกา ฯเปฯ ตมตฺถ อาโรเจสุ ฯ 
(วินิจฺฉยมหา 
                                                             มตฺตวตฺถุ - ฉพฺพคฺคิยวตฺถุ หนา ๔๑-๔๓) 
๕.   ประโยค  พรานตกเบ็ด               สตฺถา ตสฺส อวิทูเร ฯเปฯ อริยพาลิสิกวตฺถุ ฯ (หนา 
๕๔-๕๕) 
๖.   ประโยค  พระครูเมือง                 น สีลพฺพตฺมตฺเตนาติ ฯเปฯ สมฺพหุลภิกฺขุวตฺถุ ฯ (หนา 
๕๕-๕๗) 
๗.   ประโยค  อัฏฐังคิกมรรค             มคฺคานฏงฺคิโกติ อิม ฯเปฯ ปโมกฺขนฺตีติ อตฺโถ ฯ (ป
 ฺจสตภิกฺขุวตฺถุ 
                                                               หนา ๕๘-๖๐)  
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๘.  ประโยค  เสือซอนเล็บ                      ปริเวเณ นิสีทิตฺวา สชฺฌายนฺตา ฯเปฯ โป ิลตฺ
เถรวตฺถุ ฯ (หนา ๗๑-๗๓) 
๙.   ประโยค  กาวิดน้ํา                              มหลฺลกภาเวน ปน ธมฺม ฯเปฯ ลคฺคจิตฺโต ว โหตีติ 
อตฺโถ ฯ 
                                                                   (มหลฺลกตฺเถรวตฺถุ หนา ๗๔-๗๖) 
๑๐. ประโยค  ปทุมทอง                           อถ น สตฺถา ฯเปฯ ภาเวหีติ อตฺโถ ฯ (สารีปุตฺตตฺ
เถรสฺสสทฺธิวิหาริกวตฺถุ 
                                                                    หนา ๗๗-๘๐) 
๑๑. ประโยค  สองนาง                              ตทา หิ สตฺถา ฯเปฯ วิโสเธยฺยาติ อตฺโถ ฯ (กิสา
โคตมีวตฺถุ-ปฏาจาราวตฺถุ 
                                                                    หนา ๘๓-๘๕) 
๑๒. ประโยค  หาลงเมือง                         มตฺตาสุขปริจฺจาคตาติ อิม ธมฺมเทสน ฯเปฯ สตฺถุ 
คมนกาล อาโรเจสิ ฯ 
                                                                    (อตฺตโนปุพฺพกมฺมวตฺถุ หนา ๘๗-๘๙) 
๑๓. ประโยค  บารมีสามสิบ                    ราชา โยชนนฺตเร ฯเปฯ เถร ปริวาเรสุ ฯ (อตฺตโน
ปุพฺพกมฺมวตฺถุ หนา 
                                                                     ๘๙-๙๑) 
๑๔. ประโยค  เสือเล็ก                               ภทฺทิยภิกฺขุวตฺถุ-ลกุณฺฏกภทฺทิยตฺเถรวตฺถุ (หนา 
๘๘-๑๐๓) 
๑๕. ประโยค  เสือโครง                            ตทาป สตฺถา ลกุณฺฏกภทฺทิยตฺเถรเมว ฯเปฯ อกฺขรา
นิ ฉินฺทิตฺวา คตา ฯ 
                                                                     (ลกุณฺฏกภทฺทิยตฺเถรวตฺถ-ุทารุสากฏิกวตฺถุ หนา 
๑๐๒-๑๐๕) 
๑๖. ประโยค  ปาชาเกา                              ปุนทิวเส ราชกุลโต ฯเปฯ เทสนา อโหสีติ ฯ (ทารุ
สากฏิกวตฺถุ หนา 



                                                                     ๑๐๕-๑๐๗) 
๑๗. ประโยค  ดาวคะนอง                         ทุพฺปพฺพชฺช ทุรภิรมนฺติ ฯเปฯ วชชฺีปุตฺตภิกฺขุวตฺถุ 
ฯ (หนา ๑๐๗-๑๑๐) 
๑๘. ประโยค  ภูเขาหมิพานต                    อถสฺสา สุภทฺทา พุทฺธาน ฺเจว ฯเปฯ ป ฺายนฺตีติ 
อตฺโถ ฯ 
                                                                     (จูฬสุภทฺทาวตฺถุ หนา ๑๑๔-๑๑๖)                        
๑๘๙. ประโยค  โลหะปราสาท                 เอกาสนนฺติ อิม ธมฺมเทสน ฯเปฯ หตลาภสกฺการ 
กโรตีติ ฯ (เอก 
                                                                     วิหารตฺเถรวตฺถ-ุสุนฺทรีปริพฺพาชิกาวตฺถุ หนา 
๑๑๗-๑๒๐) 
๒๐. ประโยค  หัวด้ือ                                  สตฺถา ตสฺส สเวคกถ ฯเปฯ อากิรตีติ อตฺโถ ฯ (เข
มกเสฏ ิปุตฺตวตฺถุ 
                                                                      ทุพฺพจภิกฺขุวตฺถุ หนา ๑๒๕-๑๒๙) 
๒๑. ประโยค  ปจจันตนคร ประตูเมอืง     อาคนฺตุกภิกฺขุวตฺถุ ฯ (หนา ๑๓๐-๑๓๒) 
๒๒. ประโยค  สองลัทธิ                             สตฺถา ภิกฺขเว อลชฺชติพฺเพ ฯเปฯ อตฺโถ เวทิตพฺโพ 
ฯ (นิคฺคณฺวตฺถุ 
                                                                       ติตฺถิยสาวกวติถุ ฯ (หนา ๑๓๓-๑๓๕) 
๒๓. ประโยค  ชางออกศึก                          อห นาโควาติ อิม ฯเปฯ อตฺตโนวตฺถุ ฯ (ปเสนทิ
โกสลราชวตฺถุ หนา 
                                                                       ๑๓๖-๑๓๘)  
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๒๔. ประโยค  พราหมณเฒา      โส นิวาสนปารุปน ฯเปฯ อสกฺโกนฺโต เอกมนฺต นิสีทิ ฯ 
(ปริชิณฺณ 
                                                       พฺราหฺมณปุตฺตกวตฺถุ-ปเสนทิ-หนา ๑๔๑-๑๔๖) 
๒๕. ประโยค  ผีสิง                      อุปาสิกาย วจน สุตฺวา ฯเปฯ สโขเภตฺวา ปรินิพฺพายีติ ฯ 
(สานุสามเณรวตฺถุ 
                                                        หนา ๑๕๑-๑๕๔) 
๒๖. ประโยค  ชางติดหลม           อปฺปมาทรตาติ อิม ธมฺมเทสน ฯเปฯ เถโร ตถา อกาสิ ฯ 
(ปาเวรกหตฺถิวตฺถ ุ
                                                         สมฺพหุลภิกฺขุวตฺถุ หนา ๑๕๔-๑๕๖) 
๒๗. ประโยค  ชางเผือก                สตฺถา เตหิ สทฺธึ ฯเปฯ สมฺพหุลภิกฺขุวตฺถุ ฯ (หนา ๑๕๖-
๑๕๙) 
๒๘. ประโยค  ภูเขาทอง                อตฺถมฺมีติ อิม ธมฺมเทสน ฯเปฯ โลเก สุขนฺติ อตฺโถ ฯ 
(มารวตฺถุ หนา 
                                                          ๑๕๙-๑๖๒) 
 
หมายเหตุ   เลขหนา ธมฺมปทฏกถา สตฺตมภาค ใชฉบับพิมพ พ.ศ. ๒๕๑๘ 
                                           ภาคท่ี ๘ ม ี๑๕ ประโยค 
๑.   ประโยค  ตัณหานุสัยนอย          อถ ภควา ตสฺมึ ฯเปฯ กปลมจฺฉวตฺถุ ฯ (หนา ๕-๘) 
๒.   ประโยค  ตัณหานุสยัใหญ        สตฺถา เตส สเวค ฯเปฯ นีหริตฺวา ฉฑฺเฑยฺยาติ อตฺโถ ฯ (สู
กรโปติกาวตฺถ ุ
                                                            หนา ๙-๑๒) 
๓.   ประโยค  เรือนจํา                       สตฺถา ภิกฺขเว กึพนฺธนานิ ฯเปฯ พนฺธนาคารวตฺถุ ฯ (พนฺ
ธนาคารวตฺถุ หนา 
                                                            ๑๗-๑๙) 
๔.   ประโยค  แมลงมมุชกัใย            เย ราครตฺตาติ อิม ฯเปฯ สมชฺช โอโลเกสิ ฯ (เขมาวตฺถุ-



อุคฺคเสนเสฏ ิ 
                                                             ปุตฺตวตฺถุ หนา ๒๐-๒๒) 
๕.   ประโยค  จันทโครบ                   อตีเต ตสฺส จูฬธนุคฺคหปณฺฑิตกาเล ฯเปฯ จูฬ
ธนุคฺคหปณฺฑิตวตฺถุ (หนา 
                                                              ๓๐-๓๓) 
๖.   ประโยค  อักขรสันนบิาต            เอกทิวส หิ วิกาเล ฯเปฯ อุปก อาชีวก อทฺทส ฯ 
(มารวตฺถุ-อุปกาชีวกวตฺถ ุ
                                                              หนา ๓๓-๓๖) 
๗.   ประโยค  ผีเสื้อน้ํา                        สตฺถา เอก ภิกฺขุป อโนสาเทตฺวา ฯเปฯ ป ฺจภิกฺขุวตฺถุ 
ฯ (หนา ๔๘-๕๑) 
๘.   ประโยค  กุรธุรรม                        ยถา โพธิสตฺโถ ฯเปฯ หสฆาตกภิกฺขุวตฺถุ ฯ (หนา 
๕๓-๕๕)  
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๙.   ประโยค  เตาเหาะ                         โย มุขส ฺโตติ อิม ธมมฺเทสน ฯเปฯ จินฺเตมิ 
อนุสฺสรามีติ ฯ โกกาลกิวตฺถุ 
                                                               ธมฺมารามตฺเถรวตฺถุ หนา ๕๖-๕๙) 
๑๐. ประโยค  ราหูอมจันทร                 สตฺถา ตสฺส จ ฯเปฯ ป ฺจคฺคทายกพฺราหฺมณวตฺถุ ฯ 
(หนา ๖๓-๖๖) 
๑๑. ประโยค  เมตตาวิหารี                    สตฺถา วีสโยชนสตมตฺถเก ฯเปฯ กนทฺีติ อตฺโถ ฯ (สมฺ
พหุลภิกฺขุวตฺถุ หนา 
                                                                 ๗๑-๗๔) 
๑๒. ประโยค  พราหมณตีพราหมณ     เถโร กินฺนาเมตนฺติ ฯเปฯ อาจริโย วา นตฺถิ ฯ (สารี
ปุตฺตตฺเถรวตฺถ-ุมหาปชา 
                                                                 ปตีโคตมีวตฺถุ หนา ๑๐๙-๑๑๒) 
๑๓. ประโยค  ฤาษีกินเหีย้                     ตถาคตสฺสาป ภิกฺขุสงฺฆปริวุตสฺส ฯเปฯ ปริมชชฺสีติ 
อตฺโถ ฯ (กุหกพฺราหฺมณวตฺถุ 
                                                                 หนา ๑๑๕-๑๑๘) 
๑๔. ประโยค  มายาหญิง                        ปุนเทวเส ภนฺเต ฯเปฯ สุนฺทรสมทฺุทตฺเถรวตฺถุ ฯ 
(หนา ๑๕๕-๑๕๗) 
๑๕. ประโยค พราหมณดีดกระโหลก   อถ น สตฺถา ฯเปฯ สา ต วิสฺสชเฺชติ ฯ (วงฺคีสตฺ
เถรวตฺถ-ุธมฺมทินฺนาเถรีวตฺถุ 
                                                                  หนา ๑๘๕-๑๘๘) 
 
หมายเหตุ  เลขหนา ธมฺมปทฏกถา อฏมภาค ใชฉบับพิมพ พ.ศ. ๒๕๓๗  
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                                         ธรรมบทปรทิัศน ภาค ๕-๘ 
                                                                                  พระมหาชนะ ธมฺมธโช ป.ธ. ๙ 
                                                            ภาค ๕ 
        ๑.  กริยาปธานนัย มี ๔ ตัว (หรือ ๖ ตัว)  ดังนี้ วฑฺเฒตฺวา (กุกฺกุฏ : ๕/๒๗), 
อาทาย (ตโยชน : ๕/๓๙), อาคนฺตฺวา, ... [สา เทวตา] (โกณฺฑธาน : ๕/๔๘ * ถาไมมีเนื้อ 
ความในวงเล็บ ไมจัดเปนกิริยาปธานนัย), วตฺวา (โกณฺฑธาน : ๕/๕๐), เปเสตฺวา (อุโบสถ : 
๕/๕๔), จินฺเตตฺวา [อถ น] (สุขสามเณร : ๕/๘๒ * ถาไมมีเนื้อความในวงเล็บ ไมจัดเปน 
กิริยาปธานนัย) 
        ๒.  ชิต เม (จูเฬกสาฏก : ๕/๒) เปนภาววาจก ยกเวนประโยค กึ กริ เตน ชิต 
(หนาเดียวกัน) เปนกัมมวาจก นักศึกษาพึงดูเปรียบเทียบ พหูหิ ชิโต (สามาวตี : ๒/๑๘) 
อ. เรา เปนผูอันเด็ก ท. มากชนะแลว ยอมเปน 
        ๓.  วิกติกัมมและสัมภาวนะ มีกฎวา 
              ๓.๑  ในประโยคกัตตุวาจกและเหตุกัตตุวาจก จะประกอบเปนทุติยาวิภัตติ 
                        เชน (อห) ติกฺขตฺตุ สรณ คโต (โพธริาช : ๖/๓) อ. เรา เปนผูถึงแลว 
                       (ซึ่งพระพุทธเจา) วาเปนที่พ่ึง สิ้นสามครั้ง ยอมเปน 
              ๓.๒  ในประโยคกัมมวาจกและเหตุกัมมวาจก จะประกอบเปนปฐมาวิภัตติ 
                        เชน ปาณาติปาตกมฺมสฺส โว ภนฺเต อการโก กโต (กุกฺกุฏ : ๕/๒๕ 
                        ขาแตพระองคผูเจริญ อ. นายพรานชื่อวากุกกุฏมิต อันพระองค กระ 
                        ทําแลว ใหเปนผูไมกระทํา ซึ่งกรรมคือปาณาติบาต หรือ ? และใน 
                        ประโยควา อฏ ีน นคร กต มสโลหิตเลปน (คาถารูปนนฺทา : ๕/ 
                         ๑๐๖) อ. สรีระนี้ (อิท สรีร) อันกรรม (กมฺเมน) กระทําแลว ใหเปน 
                         พระนคร แหงกระดูก ท. อันฉาบทาดวยเนื้อและเลือด 
          ๔.  ประโยคความรัก (สัมพันธเรียกวา สรูป โดยการจําแนก) 
              ปุพฺเพว สนฺนิวาเสน             ปจฺจุปฺปนฺนหิเตน วา 
              เอวนฺต ชายเต เปม                อุปฺปล ว ยโถทเกติ 



              (กุกฺกุฏ : ๕/๒๘)               
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        อ. ความรัก นั้น เมื่อเกิด (ชายมาน) ยอมเกิด ดวยเหตุ ท. ๒ (ทฺวีหิ การเณหิ) 
คือ ดวยการอยูรวมกันในกาลกอนหรือ หรือวาคือดวยการเกื้อกูลกันในปจจุบัน 
อ. อุบลหรือ (อุปปล วา) หรือวา อ. เสสชาตท่ีเหลือมีดอกปทุมเปนตน (ปทุมาทิเสสชาต 
วา) อาศัยแลว (นิสฺสาย) ซึ่งเหตุ ท. สอง (เทฺว การณานิ) คือซ่ึงน้ําดวย (อุทก วา) คือซ่ึง 
เปอกตมดวย (กลล วา) เมื่อเกิด (ชายมาน) ยอมเกิด (ชายติ) ในนํ้า ฉันใด-ฉันนั้น ฯ 
        ๕.  ในประโยคมาหลบแส  ศัพทนามสามารถสัมพันธเขากับอุปสรรคได เชน 
ในคาถาวา นิทฺท อปโพเธติ ปราศหรือขจัด-(อป) ซึ่งความหลับ-ต่ืนอยู (ปโลติก : ๕/๗๗) 
ใหสัมพันธ นิทฺท วา อวุตฺตกมฺม ใน "อป" แตศัพทตัวตอไปวา กส อปพุชฺฌนฺโต หลบ 
หลีกอยู ซึ่งแส ใหสัมพันธเขาเต็มศัพท เพราะมีเนื้อความอมความท้ังหมด 
        ๖.  สกกฺา เปนกัมมวาจก ในภาค ๕ มีอยู ๓ แหงดวยกันเทาน้ัน คือ 
              ๖.๑  ธน นาม สกฺกา อุปฺปาเทตุ (กุกฺกุฏ : ๕/๒๗) ชื่อ อ. ทรัพย อันใคร ๆ 
                      อาจ เพ่ืออันใหเกิดข้ึน 
              ๖.๒  ภนฺเต เอโกว ปฏิวึโส น สกฺกา ทฺวิธรา กาตุ (สุขสามเณร : ๕/๘๓) 
                       ขาแตทานผูเจริญ อ. สวน สวนหนึ่งเทียว อันขาพเจา ไมอาจ 
                       เพ่ืออันกระทํา  โดยสวนสอง 
              ๖.๓  เยน าเณน สกฺกา โส ทฏ ุ (ปมโพธิ : ๕/๑๑๖)  อ. นายชางผู 
                       กระทําซ่ึงเรือนน้ัน อันเรา กาจ เพ่ืออันเห็น ดวยญาณใด 
              ๖.๔  สวนท่ีเปนกัตตุวาจกนอก กัมมวาจกใน (กัตตุนอก กัมมใน) มีอีด ๑ 
                       แหง คือ นาห ตาทิสีน สเตนป สหสฺเสนป สตสหสฺเสนป สกฺกา 
                       กมฺเปตุ (อนาถปณฺพิก : ๕/๑๑ป  อ. เรา เปนผูแมอันรอย แมอันพัน 
                       แมอันแสน แหงบุคคล ท. ผูเชนกบัดวยทาน ไมอาจ เพ่ืออันให 
                       หว่ันไหว ยอมเปน 
        ๗.  ยสมฺา เปนกิริยาปรามาส ในประโยคตอไปนี้       
              ๗.๑  ยสฺมา นาพฺพณ วิสมนฺเวติ (กุกฺกุฏ : ๕/๒๖)  อ. ยาพิษ ยอมไมไปตาม 
                       ซึ่งฝามืออันมีแผลหามิได เหตุใด เพราะเหตุนั้น อ. บุคคล พึงอาจ เพ่ือ 



                       อันนําไป (หรือ อ. บุคคล พึงนําไป ซึ่งยาพิษ ดวยฝามือได)  
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              ๗.๒  ยสฺมา สพฺพสตฺตาน ชีวิต มาณปริโยสานเมวาติ วุตฺต โหติ (อุตฺตรา : 
                        ๕/๑๐๐) อ. พระดํารัสวา อ. ชีวิต ของสัตวทั้งปวง ท. เปนชีวิตมีความ 
                        ตายเปนที่สุดรอบนั่นเทียว ยอมเปน เหตุใด เพราะเหตุนั้น อ. กายน่ัน 
                        อันเปอยเนา จะแตก ดังน้ี เปนพระดํารัสอันพระผูมีพระภาคเจา 
                        ตรัสแลว ยอมเปน 
              ๗.๓  ยสฺมา ชราพฺยาธิมรณมิสฺสกตาย ชาติ นาเมสา ปุนปฺปุน อุปคนฺตุ 
                        ทุกฺขา, น จ สา ตสฺมึ อทิฏเ นิวตฺตติ; ตสฺมา ... (ปมโพธิ : 
                        ๕/๑๑๖) ชื่อ อ. การเกิดนั่น คือวา อ. อันเขาถึง บอย ๆ ชื่อวาเปน 
                        เหตุนําทุกขมาให เพราะความท่ีแหงการเกิดนั้นเปนธรรมชาติเจือดวย 
                        ชราและพยาธิและความตาย ยอมเปน, ก็ อ. การเกิดนั้น - ครั้นเมื่อ 
                         นายชางผูกระทําซ่ึงเรือนน้ัน อันเรา ไมเห็นแลว - ยอมไมกลับ เหตุ 
                         ใด เพราะเหตุนั้น ... 
        ๘.  ประโยค กิมงฺค ปน (มลลฺิกา : ๕/๑๑๐ ในประโยคท่ีวา เอวรูปสฺส นาม 
กฏกลิงฺครสฺสาป ชรา อาคจฺฉติ, กิมงฺค ปน อตฺตภาวสฺส (ใหเติม ชรา น อาคจฺฉิสฺสติ) 
เขามารับในประโยคหลัง ใหนักศึกษาดูวาประโยคขางหนาเปนธรรมดาหรือปฏิเสธ โดย 
ประกอบประโยคใหตรงกันขาม และกิริยานั้นตองประกอบดวยหมวด ภวิสสันติ วิภัตติ 
        ๙.  เภริ ฺจาราเปสิ เปนประโยคเหตุกัตตุวาจก แปลวา "ยงับุคคล ใหยังกลอง 
ใหเที่ยวไปแลว" ปกติจะตามดวยประโยคเลขใน ทานใหเติมบทกิริยาวิเสสนะที่วา "าปน 
เหตุก มีอันใหรู (วา ... ดังน้ี) เปฯเหตุ"  เขามารับ อนึ่งในประโยคสงขาวสาสน ทานก็นิยม 
ใช "าปนเหตุก มีอันใหรู (วา ... ดังน้ี ) เปนเหตุ"  เขามารับ เชนเดียวกัน 
        ๑๐.  ประโยคพิเศษควรจํา คือ ต รูป โสฬสวสฺสุทฺเทสิกภาว อติกฺกมิตฺวา 
วีสติวสฺสุทฺเทสิก กตฺวา ทสฺเสสิ (รูปนนฺทา : ๕/๑๐๕)  ทรงแสดงแลว ซึ่งรูปนั้น กระทํา 
ใหเปนรูปกาวลวงซึ่งความเปนแหงรูปอันบุคคลพึงแสดงข้ึนวามีกาลฝนสิบหก อันบุคคล 
พึงแสดงข้ึนวามีกาลฝนยี่สิบ (สัมพันธวา อติกฺกมิตฺวา วิเสสน ของ วีสติวสฺสสุทฺเทสิก ฯ เปน 
วิกติกมฺม ใน กตฺวา ๆ กริยิาวิเสสน ใน ทสฺเสสิ) 



        ๑๑.  ประโยคเศรษฐีขายเรือน ใหสัมพันธวา "สรูป หรือสรูปวิเสสน"  (คือซ่ึง) 
ในประโยควา อนุปุพฺเพน เขตฺตอารามุยฺยานโยคฺคาทิกป อนฺตมโส ภาชนภณฺฑกป  
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อตฺถรณปาวุรณนิสีทนป สพฺพ อตฺตโน สนฺตก วิกกฺีณิตฺวา ขาทิ. อถสฺส มหลฺลกกาเลเยว 
ปริหีนโภคสฺส อตฺตโน คห วิกฺกีณิตฺวา คหิตเคหา นีหรึสุ (มหาธนเสฏ ิปุตต : ๕/๑๑๘) 
อ. บุตรแหงเศรษฐีนั้น ขายแลว ซึ่งสมบัติอันเปนของมีอยู แหงตน ทั้งปวง คือซึ่งวัตถุมีนา 
และสวนผลไมและสวนดอกไมและพาหนะเปนเครื่องประกอบเปนตนบาง คือซึ่งส่ิงของคือ 
ภาชนะบาง คือซึ่งผาเปนเครื่องปูลาดและผาเปนเครื่องหมและผาเปนที่นั่งบาง โดยลําดับ 
เค้ียว 
กินแลว  ครั้งน้ัน อ. เจาของแหงเรือน ท. (เคหสามิกา) นําออกแลว จากเรือนอันบุตร 
แหงเศรษฐีนั้น ผูมีโภคะอันสิ้นไปรอบแลว ขาย ซึ่งเรือนของตน แลวจึงถือเอาแลว ในกาล 
แหงบุตรแหงเศรษฐีนั้นถือเอาแลวซ่ึงความเปนคนแกนั่นเทียว ฯ 
                                        ขอควรจําในแกอรรถภาค ๕ 
        ๑.  แกอรรถ หน่ึงบทใช "ปทสฺส แหงบท", สองบทใช "ปททฺวยสฺส แหงหมวด 
สองแหงบท", สองบทข้ึนไปใช "ปทาน แหงบท ท.", บาทคาถา (๘ คําในคาถาปฐยาวัตร) 
ใช "คาถาปาทสฺส แหงบาทแหงพระคาถา", และในประโยค ตสฺสตฺโถ ใหเติม "คาถา- 
วจนสฺส แหงคําอันเปนพระคาถา" เขามา 
        ๒.  ตสสฺตฺโถ (ปณฺฑิเตน เวทิตพฺโพ) อ. เนื้อความ (วา ... ดังน้ี) แหงคําอันเปน 
พระคาถานั้น อันบัณฑิต พึงทราบ ฯ 
        ๓.  อิท วุตฺต โหติ อ. อรรถรูปนี ้(วา ... ดังน้ี ) เปนคําอธิบายอันพระผูมีพระ 
ภาคเจาตรัสแลว ยอมเปน ฯ 
        ๔.  ต้ังวิเคราะหในประโยควา ตตฺถ อนฺโต อุปปฺนฺต อกุสลวิตกฺก หิริยา นิเสเธตีติ 
หิรินิเสโธ (ปโลติก : ๕/๗๗) ใหเติม "วิคฺคโห ปณฺฑิเตน กาตพฺโพ" เขามารับ ดังน้ี : 
อ. การวิเคราะหวา อ. บุคคลใด ยอมหาม ซึ่งอกุศลวิตก อันเกิดข้ึนแลว ในภายใน ดวยหิริ 
เพราะเหตุนั้น อ. บุคคลนั้น ชื่อวาหิรินิเสโธ ฯ แปลวา ผูหามซ่ึงอกุศลวิตกดวยหิริ ดังน้ี 
อันบัณฑิต พึงกระทํา ในพระคาถานั้น ฯ 
        ๕.  อิติ แปลวา "ชื่อวา" เมื่อมีการอธิบายแกเนื้อความของบทตอบทในคาถา เชน 
ตณฺฑุลสายิกาติ : ภูมิสยน (พหุภณฺฑิก : ๕/๗๐) อ. การนอนบนพ้ืนดิน ชื่อวา ตณฺฑุล- 



สายิกา ฯ ตตฺถ อานนฺโทติ : ตุฏ ิ (วิสาขาย : ๕/๙๓) อ. ความยินดี ชื่อวา อานนฺโท ในพระ 
คาถาน้ัน ฯ แตถาทานอธิบายเน้ือความจะต้ังอรรถธรรมดา เชน สารมฺภกถาติ : เอสา  
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การณุตฺตรยุคคฺคาหกถา นาม ทุกฺขา (โกณฺฑธาน : ๕/๕๒) อ. อรรถวา ชื่อ อ. วาจาเปน 
เครื่องกลาวโดยการถือเอาซ่ึงคูอันยิ่งกวาเหตุนั่น เปนเหตุนําทุกขมาให ยอมเปน ดังน้ี แหง
บท 
วา สารมฺภกถา ดังน้ี ฯ 
        ๖.  ปทจฺเฉโท (ปณฺฑิเตน กาตพฺโพ) อ. การตัดซึ่งบท วา น อนาสกา ดังน้ี ใน 
บท ท. เหลาน้ันหนา แหงบทวา นานาสถา ดังน้ี อันบัณฑิต พึงกระทํา (พหุภณฺฑิก : ๕/๗๐) 
        ๗.  ตตฺถ เวติ นิปาโต (มลฺลิกา : ๕/๑๑๐ ) อ. ศัพทวา เว ดังน้ี ในพระคาถานั้น 
เปนนิบาต ยอมเปน ฯ 
        ๘.  ใหเติม วจน เขามารับพระคาถาในประโยควา ทุกฺขา ชาติ 
ปุนปฺปุนนฺติ อิท คหการกคเวสนสฺส การณวจน (ปมโพธิ : ๕/๑๑๖) อ. คําน้ีวา ทุกฺขา 
ชาติ ปุนปฺปุน ดังน้ี นี้ เปนคําแสดงซ่ึงเหตุ แหงการแสวงหาซึ่งนายชางผูกระทําซ่ึงเรือน 
ยอมเปน 
                                                       ภาค ๖ 
        ๑.  ไมมกีิริยาปธานนัย 
        ๒.  วิกติกัตตา ประกอบรูปเปนปฐมาวิภัตติ ในประโยคกตัตุวาจกและเหตุกัตตุ 
วาจก แตในประโยคภาววาจก กัมมวาจก และเหตุกัมมวาจก จะประกอบเปนตติยาวิภัตติ 
เชน 
              ๒.๑  มชฌฺิมวเย อปฺปมตฺเตน หุตฺวา กุสล กาตพฺพ (อุปนนฺท : ๖/๕) 
                       อ. กุศล อันบุคคล เปนผูไมประมาทแลว ในมัชฌิมวัย เปน พึง 
                       กระทํา 
              ๒.๒  เตน อตฺตทตฺถตฺเถเรน วิย ภวิตุ วฏฏติ (ปธานิก : ๖/๒๖) อ. อัน 
                        บุคคลน้ัน เปนราวกะวาพระเถระชื่อวาอัตตทัตถะ เปน ยอมควร 
              ๒.๓  สตฺถารา เม กุปเตน ภวิตพฺพ (อสทิสทาน : ๖/๕๕) อันเรา เปนผูอัน 
                        พระศาสดา ทรงกริ้วแลว พึงเปน (ภาวนอก กัมมใน) 
        ๓.  วิกติกัมมะ ในประโยคกัมมวาจก จะประกอบเปนปฐมาวิภัตติ ดังนี้ ปร 



โอวทนฺเตน นาม อตฺตา สุทนฺโต กาตพฺโพ (ปธานิก : ๖/๑๐) อ. ตน อันบุคคล ชื่อวาผู 
กลาวสอนอยู ซึ่งบุคคลอ่ืน พึงกระทํา ใหเปนผูมีตนอันฝกดีแลว  
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        ๔.  สกกฺาเปนวิกติกัตตา เชน (ทาน) น สกฺกา โหติ (อสทิสทาน : ๖/๕๑) 
อ. ทาน เปนทานอันใคร ๆ ไมอาจ ... ยอมเปน ใหดูเปรียบเทียบกับประโยคเฉลยใน 
สนามหลวง ซึ่งปกติทั่วไปควรใหเปนประโยคภาววาจก แตเฉลยเปนกัมมวาจก ดังน้ี เอกสฺส 
พุทฺธสฺส เอกวารเมว สกฺกา ทาตุ (อสทิสทาน : ๖/๕๕) อ. อสทิสทานั้น อันใคร ๆ 
อาจ เพ่ืออันถวาย แดพระพุทธเจา พระองคเดียว สิ้นวาระเดียวนั่นเทียว 
        ๕.  สกกฺาเปนกัมมวาจก เชน น สกฺกา อมฺมา เอส เกนจิ วเส กาตุ (มารธีตา : 
๖/๖๔) ดูกอนแม ท. อ. เจาชายสิทธัตถะนั่น อันใคร ๆ ไมอาจ เพ่ืออันกระทํา ในอํานาจ 
        ๖.  วิเสสลาภี ตองข้ึนประธานและเติมเขามาในคาถาวา ตฺว วา อ ฺโ มิโค วา 
มิโค (กุมารกสฺสป : ๖/๑๕) อ. เนื้อ คือ อ. ทานหรือ หรือวา คือ อ. เนื้ออ่ืน และในประโยค 
ตอมาที่วา โก หิ นาโถ ปโร สิยา (คาถากุมารกสฺสป : ๖/๑๕) ก ็อ. บุคคลอ่ืน คือ 
อ. ใคร เปนที่พ่ึง พึงเปนและในประโยคธิดามารท่ีวา อย โส ปรุิโส (มารธีตา : ๖/๖๓) 
อ. สมณะนี้ คือ อ. บุรุษนัน้ เปนวิเสสลาภีเชนกัน แตหากนักเรียนจะแปลเปนวิกติกัตตาวา 
อ. สมณะนี้ เปนบุรุษน้ัน ยอมเปน ดังน้ีก็ไดเชนกัน 
        ๗.  ปุตฺตสิเนห ฉินฺทิตฺวา เถริยา อตฺตนา ว อตฺตโน ปติฏานกตภาว 
(กุมารกสฺสป : ๖/๑๕) "ซึง่ความท่ีแหงพระเถรี เปนผูมีที่พ่ึงอันตัดแลว ซึ่งความรักในบุตร 
กระทําแลว แกตน ดวยตนเทียว" (ต. พหุพ.) หรือแปลวา "ซึ่งความท่ีแหงตนอันพระเถร ี
ตัดแลว ซึ่งความรักในบุตร กระทําแลวใหเปนที่พ่ึง" ดังน้ีก็ได 
        ๘.  ประโยคงวงชาง (นาคโสณฑิ) ซึ่งมี "กสมฺา" เปนที่สังเกตได เชน กสฺม ปน 
โส ต นิวาเรสีติ ฯ เอว กิรสฺส อโหสิ สตฺถุ สนฺติเก ธมฺม สุตฺวา มยิ ภิชฺชิสฺสตีติ ฯ (กาล : 
๖/๒๒) อ. อันถามวา ก็ อ. พระเถระชือ่วากาละนั้น หามแลว ซึ่งหญิงน้ัน เพราะเหตุไร 
ดังน้ี ฯ อ. อันแกวา ไดยินวา อ. ความคิดอยางนี้วา อ. หญิงน้ี ฟงแลว ซึ่งธรรม ในสํานัก 
ของพระศาสดา จักแตก ในเรา ดังน้ี ไดมีแลว แกพระเถระนั้น เพราะเหตุนั้น อ. พระเถระ 
นั้น หามแลว ซึ่งหญิงน้ัน ดังน้ี ฯ 
        กสฺมา ปน ต สตฺถา โอโลเกสีติ ฯ เอว กิรสฺส อโหสติ "เอสา เอตฺโต ว 
คจฺฉมานา ปุถุชชฺนกาลกิริย กตฺวา อนิยตคติกา ภวิสฺสติ, มม สนฺติก อาคนฺตฺวา 



คจฺฉมานา ปน โสตาปตฺติผล ปตฺวา นิยตคติกา หุตฺวา ตุสิตวิมาเน นิพฺพตฺติสฺสตีติ ฯ 
(เปสการธีตา : ๖/๔๑) อ. อันถามวา ก็ อ. พระศาสดา ทรงแลดูแลว ซึ่งนางกุมาริกาน้ัน  
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เพราะเหตุไร ดังน้ี ฯ อ. อันแกวา ไดยินวา อ. พระดําริอยางนี้วา อ. นางกุมาริกาน่ัน เมื่อไป 
จากท่ีนี้เทียว กระทําแลว กระทําซ่ึงกาละแหงปุถุชน เปนผูมีคติไมเที่ยงแลว จักเปน แตวา 
อ. นางกุมาริกาน่ัน มาแลว สูสํานักของเรา เมื่อไป บรรลุแลว ซึง่โสดาปตติผล เปนผูมีคติ 
เที่ยงแลว เปน จักบังเกิด ในวิมานชื่อวาดุสิต ดังน้ี ไดมีแลว แกพระศาสดาน้ัน เพราะ 
เหตุนั้น อ. พระศาสดา ทรงแลดูแลว ซึ่งนางกุมาริกาน้ัน ดังน้ี ฯ 
        ๙.  ทุติยาสัมพันธ (ทุติยาวิภัตติ แปลหักเปนฉัฏฐีวิภัตติ) เชน มม ธมฺมเทสน 
สุตทิวสโต ปฏาย (๖/๓๙-๔๐) จําเดิม แตวันแหงพระธรรมเทศนาของเราอันตนฟงแลว 
ใหแปลเหมือนเรื่องรูปนันทาตรงที่วา อิทฺธิมยรูป ทิฏกาลโต แตกาลแหงรูปอันสําเร็จแลว 
ดวยฤทธิ์ อันนางรูปนันทานั้นเห็นแลว (รูปนนฺทา :         ๕/๑๐๔) 
        ๑๐.  ฉัฏฐีสัมปาปุณิยกัมม (ฉัฏฐีวิภัตติแปลวา สู) เชน อปฺโป สคฺคาย คจฺฉติ 
(เปสการธีตา : ๖/๔๓) อ. สัตวนอย ยอมไป สูสวรรค ใหศึกษาดูเปรียบเทียบกับ สคฺคสฺส 
คมเนน (อนาถปณฑิกปุตตกาล : ๖/๕๙) กวาการไป สูสวรรค 
        ๑๑.  ราชสีหกระทืบถ้ํา ใหสัมพันธวา "สรูป หรือสรูปวิเสสน" (คือซ่ึง) ในประดยค 
วา อุปฏากานป อ ฺตร โกสลราชาน วา อนาถปณฺฑิก วา วิสาข วา มหาอุปาสิก 
อิมิสฺสา จิ ฺจมาณวิกาย กตฺตพฺพยุตฺตก กโรหีติ น วเทสิ (จิฺจมาณวิกา : ๖/๔๘) 
อ. พระองคไมตรัสแลว วา อ. เธอ จงกระทํา ซึ่งกิจอันควรแลวแกกิจอันตนพึงกระทํา แก 
นางจิญจมาณวิกาน้ี ดังน้ี กะ - แมแหงอุปฏฐาก ท. หนา - อุปฏฐากคนใดคนหนึ่ง คือ 
กะพระราชาพระนามวาโกศลหรือ หรอืวาคือกะเศรษฐีชื่อวาอนาถปณฑิกะ หรือวาคือ 
กะนางมหาอุบาสิกาชื่อวาวิสาขา ฯ 
        ๑๒.  สรูป(วิเสสน) เชน อหเมว ตฺว ฺจ (มย) ... ชานาม อ. เรา ท. คือ อ. เราดวย 
นั่นเทียว คือ อ. ทานดวย ยอมรู ... (จิ ฺจมาณวิกา : ๖/๔๘) 
        ๑๓.  อทิฏา แปลวา "ไมเห็นแลว" ทานลง ตฺวา ปจจัย (คาถานางจิญจมาณวิกา 
: ๖/๔๙) และถัดมาจากนั้นในประโยควา นาทิฏา ปรโต โทส อณุถูลานิ สพฺพโส 
ทางสัมพันธเรียกชื่อวาวิเสสนลิงควจนวิปลฺลาส คือ ศัพทวา อณุถูลานิ เปนวิเสสนลิงควจน 
วิปลฺลาส ของ โทส 



        ๑๔.  มาน ปจจัย สามารถใชเปนวิกติกัตตาได เชน ธโีร จ ทาน อนุโมทนาโน (อสทิส 
ทาน : ๖/๕๖) สวนวา อ. นักปราชญ เปนผูอนุโมทนาอยู ซึ่งทาน ยอมเปน  
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        ๑๕.  ย เปนกิริยาปรามาส (โดยยอใหโยค ปพฺพ (อ. ขอ) รบัในประโยค ต) เชน 
              ๑๕.๑  น โข ปน เม ต ปฏิรูป, ย มยิ ปสฺสนฺเต มม ปุตฺโต นิรย คจฺเฉยฺย 
                         (อนาถปณฑิกปุตตกาล : ๖/๕๗) (หรือใหโยคลมประโยค ย วา ต 
                         มม ปุตฺตสฺส นิรยสฺส คมน ก็ได) ก ็ครั้นเมื่อเรา เห็นอยู อ. บตุร 
                         ของเรา พึงไป สูนรก ใด, อ. ขอน้ัน (หรือ อ.การไป สูนรก แหงบุตร 
                         ของเรานั้น) เปนการสมควร แกเรา ยอมเปน หามิไดแล ฯ 
              ๑๕.๒  อนจฺฉริย ฺเจต, ย อิทานิ มม ธุร วหิตุ สมตฺโถ น ภเวยฺย 
                           ถาตองการลมประโยคให เอต โยค อิทานิ มม ธุร วหิตุ สมตฺถสฺส 
                           อภวน/นตฺถิตฺต (ยมก : ๖/๗๙) ก็ อ. บุคคล เปนผูสามารถ เพ่ืออัน 
                           นําไป ซึ่งธุระ ของเรา ไมพึงมีในกาลน้ี ใด, อ. ขอน่ัน (หรอื อ. อันไม 
                           มี แหงบุคคล ผูสามารถ เพ่ืออันนําไป ซึ่งธุระ ของเรา ในกาลน้ี นั่น/ 
                           อ. ความที่แหง ... ไมมีนั่น) เปนเรื่องไมนาอัศจรรย ยอมเปน ฯ 
              ๑๕.๓  อนจฺฉริย ภิกฺขเว เอต, ย สกฺโก เทวราชา มยิ สิเนห กโรติ; 
                           (สกฺก : ๖/๑๓๕) ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อ. เทวดาผูพระราชา พระนาม 
                           วาสักกะ ยอมกระทําซ่ึงความรักในเรา ใด, อ. ขอน่ัน (หรือ อ. อัน 
                           กระทํา ซึ่งความรัก ในเรา แหงเทวดาผูพระราชา พระนามวาสักกะ 
                           นั้น = เอต สกฺกสฺส เทวร ฺโ มยิ สิเนหสฺส กรณ) เปนเรือ่งไมนา 
                           อัศจรรย ยอมเปน ฯ 
        ๑๖.  รุจฺจติ อัน ... ยอมชอบใจ (อสทิสทาน : ๖/๕๘-๙) เปนกัมมวาจก หรือใน 
ประโยควา มา เต อปฺปมตฺตกสฺส การณา มม อากาเส อุปฺปตน รุจฺจติ อ. อันเหาะข้ึน 
ในอากาศ แหงเรา เพราะเหตุ แหงบาตรอันมีประมาณนอย อันทาน อยายอมชอบใจ (ยมก 
: ๖/๖๘) เปนกัมมวาจาก 
        ๑๗.  วิเสสนลิงควจนวิปลฺลาส เชน สต สต อตฺตภาเว อภินิมฺมินิตฺวา (มารธีตา : 
๖/๖๔) เนรมิตแลว ซึ่งอัตภาพ ท. รอย รอย 
        ๑๘.  อล เปนวิกติกัตตาในประโยคท่ีวา ต เม เอกสฺมึ อตฺตภาเว ชีวิตวุตฺติยา 



นมล (ยมก : ๖/๗๓) อ. ทรัพยนั้น เปนทรัพยไมเพียงพอ แกเรา เพ่ือความเปนไปแหงชีวิต 
ในอัตภาพหน่ึง ยอมเปน และในประโยค อล อโหสิ (อานนฺทป ฺห : ๖/๑๐๐) ... เปนของ 
เพียงพอ...ไดเปนแลว ก็เชนเดียวกัน  
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        ๑๙.  อุปมาวิกติกัมมะ ในประโยคท่ีวา อิม มหาปวึ กฏสารก วิย สวเลฺลิตฺวา 
องฺคุลนฺตเร นิกฺขิปสฺสามิ (ยมก : ๖/๗๘ อ. เรา มวนแลว ซึ่งแผนดินใหญนี้ กระทํา 
ใหเปนราวกะวาเสื่อลําแพน จักใสไว ในระหวางแหงฟน และประโยคตอมาที่วา มหาปวึ 
กุลาลจกฺก วิย ปริวตฺเตตฺวา (ยมก : ๖/๗๘) ... ยังแผนดินใหญใหเปนไปรอบแลว กระทาํ 
ใหเปนราวกะวาลออันเปนวิการแหงดิน 
        ๒๐.  ทชฺชา แปลวา ใหแลว (ยมก : ๖/๘๕) ทางลง ตฺวา (ตูนาทิ) ปจจัย 
        ๒๑.  กาเหลียวหลัง (กาโกโลกนยั) เปนการแปลซํ้าสองหนของวิภัตติตางกัน ใชกับ 
อมฺห ศัพทสวนมาก เชน เตส เม นิปโก อิริย ปุฏโ ปพฺรูป มารสิ (ยมก : ๖/๙๒) 
ดูกอนเธอผูเชนกับดวยเรา อ. เธอ ผูอันเรา ถามแลว จงบอก ซึ่งความเปนไป แหงพระ 
เสขะและพระอเสขะ ท. เหลาน้ัน แกเรา และประโยคที่วา ต เม อกฺขาหิ ปุจฺฉิโต (เอรก 
: ๖/๙๗) อ. ทาน ผูอันเรา ขอจงบอก ซึ่งเหตุนั้น แกเรา 
        ๒๒.  ต ปจจัยเม่ือตองการใหเปนสมานกาลกิริยา เชน ตตฺถ  ิตา นจฺจนฺตี (เอรก 
: ๖/๙๕) "เปนผูยืนอยูแลว เปน ฟอนอยู ในที่นั้น หรือเปนผูยืนฟอนอยูแลว เปนในที่นั้น" 
ใหสัมพันธเปนสมานกาลกิริยาโดยใส "หุตฺวา" เขามาหลัง  ิตา ลักษณะเชนนี้จะมี ๒ แหง 
ในธรรมบทภาค ๕-๗ (อีกแหงหนึ่งคือ สุมน : ๘/๙๑ ดูคําอธิบายในภาค ๘ ดวย) 
        ๒๓.  วิกติกัมะในประโยคกัมมวาจกและเหตุกัมมวาจก จะประกอบเปนปฐมาวิภัตติ 
เชน โส สพฺเพหิ กามโยคาทีหิ วิสยุตฺโต โยคกฺเขมี นาม วุจฺจติ (เอรก : ๖/๙๗) อ. บุคคลน้ัน 
ผูประกอบพรอมไปปราศแลว จากกิเลสเปนเครื่องประกอบ ท. มีกิเลสเปนเครื่องประกอบ 
คือกามเปนตน อันบัณฑิต ยอมเรียก ใหชื่อวาผูมีความเกษมจากโยคะ 
        ๒๔.  วิเลสลาภี ในประโยคท่ีวา ขนฺตี ปรม ตโป ตีติกฺขา (อานนฺทป ฺห : ๖/๑๐๑) 
อ. ความอดทน คือ อ. ความอดกลั้น เปนตปะอยางยิ่ง ยอมเปน 
        ๒๕.  ข, ณย ปจจัยในนามกิตก โดยท่ัวไปไมนิยมใชเปนกริิยาคุมพากย เชน 
"อวิสยฺหา เปนผูอัน ... พึงขมไมได" และ "วิสยฺหา เปนผูอัน ... พึงขมได" (อคฺคิทตฺต 
: ๖/๑๐๗) ทานนิยมใหแปลเปน วิกติกัตตา (กัตตุนอก กัมมใน) แตศัพทวา "ปาฏิกงฺขา อัน 
... พึงหวังเฉพาะ" (สมฺพหุล : ๖/๑๑๔) ทานมักใชเปนกิริยาคุมพากยได 



        ๒๖.  บางครั้งใชเปนวิเสสลาภี ไดเนื้อความดีกวาในประโยคเชน กห เต ขาริภณฺฑ 
ปพฺพชิตปริกฺขาโร (อคฺคิทตฺต : ๖/๑๐๗) อ. บริขารแหงบรรพชิต คือ อ. สิ่งของแหง 
สาแหรก ของทาน มีอยู ในที่ไหน  
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        ๒๗.  พหุ เว เปนวิเสสน ของ มนุสฺสา (คาถาอคฺคิทตฺต : ๖/๑๐๙) เรียกชือ่สัมพันธวา 
วิเสสนลิงควจนวิปลฺลาส และ ปพฺพตานิ เปนทุติยาวิภัตติ แตตองเรียกชื่อสัมพันธวา 
อวุตฺตกมฺมลิงควิปลฺลาส 
        ๒๘.  คาถาเรื่องอัคคิทัต (๖/๑๑๐) ใหแปลเปนสรูป (คือซ่ึง) ดังน้ี จตฺตาริ อริย- 
สจฺจานิ สมฺมปฺป ฺาย ปสฺสติ ทุกฺข ทกฺุขสมุปฺปาท ทุกฺขสฺส จ อติกฺกม อริย ฺจฏงฺคิก 
มคฺค ทุกฺขูปสมคามิน ยอมเห็น ซึ่งอริยสัจ ท. สี ่คือซ่ึงทุกขดวย คือซ่ึงสมุทัยเปนเหตุเกิด 
ข้ึนพรอมแหงทุกขดวย คือซ่ึงนิโรธเปนเครื่องกาวลวง ซึ่งทุกขดวย คือซ่ึงมรรคอัน 
ประเสริฐ อันประกอบแลวดวยองคแปด อันเปนเครื่องยังสัตวใหถึงซ่ึงความเขาไปสงบแหง 
ทุกขดวย 
        ๒๙.  ใหโยค "สัตวหรือ หรือวาสังขาร" (ตโยชน : ๖/๑๓๙-๑๔๐), "นินทาหรือ 
หรือวาสรรเสริญ" (อตุล : ๖/๑๘๖) 
        ๓๐.  ป ฺาเปหิ ใหดูบริบทวาจะใหเปนกัตตุวาจก หรือเหตุกัตตุวาจก โดยทั่ว 
ไปแลวเปนเหตุกัตตุวาจก แต ป ฺาเปหิ แปลวา จงปูลาด (โรหิณี : ๖/๑๖๐) ใหถือเปน 
กัตตุวาจก 
        ๓๑.  อาคต อันทานมาแลว, สฺวาคต อันทานมาดีแลว (นนฺทิย : ๖/๑๕๗) เปน 
ภาววาจก 
                                  ขอควรจําในแกอรรถภาค ๖ 
        ๑.  ยามนฺติ กตฺวา (โพธิราช : ๖/๔) กระทําใหชื่อวายาม (อิติ อาการ ใน กตฺวา) 
        ๒.  ไมต้ังแกอรรถในประโยคกัตตุวาจกท่ีมี สตฺถา และกิริยา ทสฺเสติ (โพธิราช : 
๖/๔) 
        ๓.  ไมต้ังอรรถในประโยควา สุข เสตีติ เทสนามตฺตเมต (สุทฺโธทน : ๖/๓๒) 
อ. พระดํารัสวา สุข เสติ ดังน้ีนั่น เปนพระดํารัสสักวาพระเทศนา ยอมเปน ฯ 
        ๔.  ไมต้ังแกอรรถในประโยคกัตตถวาจกท่ีมี สตฺถา และกิริยา ทสฺเสติ (อภยราช : 
๖/๓๕) เชน ตตฺถ เอถ ปสสฺถาติ ราชกุมารเมว สนฺธายาห. อ. พระศาสดา ตรัสแลววา 
เอถ ปสฺสถ ดังน้ี ในพระคาถานั้น ทรงหมายเอา ซึ่งพระราชกุมารน่ันเทียว 



        ๕.  อิติ แปลวา "ชื่อวา" เรียกวา "ส ฺาโชตก" เชน พาลาติ อิธโลกปรโลกตฺถ  
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อชานนกา (อสทิสทาน : ๖/๕๖) อ. ชน ท. ผูไมรู ซึ่งประโยชนในโลกน้ีและโลกหนา ชื่อวา 
พาลา ฯ และประโยคที่วา ธีโรติ ปณฺฑิโต (อสทิสทาน : ๖/๕๖) อ. บัณฑิต ชือ่วา ธีโร ฯ 
        ๖.  ปทจฺเฉโท (ปณฺฑิเตน กาตพฺโพ) อ. การตัวซ่ึงบท วา น อุยฺยาติ ดังน้ี แหงบทวา 
โนยาติ ดังน้ี อันบัณฑิต พึงกระทํา (มารธีตา : ๖/๖๕) 
        ๗.  ตองเพ่ิมเน้ือความเขามาในประโยคที่วา อายสฺมา สมิทฺธิ วิย (เติม กาเมหิ 
เทเวหิ นิมนฺติยมาโน) (อนภิรติ : ๖/๑๐๕) ราวกะ อ. พระสมิทธิ ผูมีอายุ ผูอันเทวดา ท. 
เชื้อเชิญอยู ดวยกาม ท. ฯ 
        ๘.  วิเสสลาภี เชน โย จ คหฏโ วา ปพฺพชิโต วา (อคฺคิทตฺต : ๖/๑๑๐) 
อ. บุคคลใด คือ อ. คฤหัสถหรือ หรือวาคือ อ. บรรพชิต และในประโยคที่วา โส สพฺพตฺถ 
ปจฺจนฺตเทเส วา นีจกุเล วา น ชายติ (อานนฺทป ฺห : ๖/๑๑๒) อ. บุรุษผูอาชาไนยน้ัน 
ยอมไมเกิด ในที่ทั้งปวง คือในปจจันตประเทศหรือ หรือวาคือในตระกูลอันตํ่า ฯ 
        ๙.  แปลรูปวิเคราะหเจดียทอง ในประดยควา ตตฺถ ปูชิตุ อรหา ปูชารหา. ปูชิตุ 
ยุตฺตาติ อตฺโถ. (สุวณฺณเจติย : ๖/๑๑๖) อ. ชน ท. เหลาน้ัน เปนผูควร เพ่ืออันบูชา ยอม 
เปน อ. อธิบายวา ควรแลว เพ่ืออันบูชา อ. ชน ท. เหลาน้ัน ชื่อวาปูชารหา ๆ แปลวา 
ผูควรเพ่ืออันบูชา ในพระคาถา ท. เหลาน้ัน ฯ 
                                                  ภาค ๗ 
        ๑.  กริิยาปธานนัยมี ๓ ตัว คือ ปวิสิตฺวา (สูกรเปตฺต : ๗/๖๗), อคนฺตฺวา (สูกร 
               เปตฺต : ๗/๖๘), อุปฺปาเทตฺวา (กุกฺกฏุณฺฑขาทิกา : ๗/๙๘) 
        ๒.  สัมภาวนะในประโยคภัมมวาจก จะประกอบเปนปฐมาวิภัตติ ดังนี้ โธนา วุจฺจติ 
                ... ป ฺา อ. ปญญา ... อันพระผูมีพระภาคเจา ยอมตรัสเรียก ใหชื่อวา 
                โธนา (ติสฺส : ๗/๑๑) 
        ๓.  ชีวิต (จูฬสารี : ๗/๑๗-๒๐) อ. อันบุคคล ... เปนอยู 
        ๔.  ทุปปฺพฺพชฺช (วชฺชีปุตฺต : ๗/๑๐๙) อ. อันบคุคลบวชไดโดยยาก 
        ๕.  ข้ึน อตฺตา แปลวา อ. ตน เปนประธาน (โพธิราช : ๖/๔), (ป ฺจอุปาสก : 
                ๗/๒๑), (สานุ : ๗/๑๕๓)  
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        ๖.  สกกฺา (โหติป ใหเปนวิกติกัตตา (เมณฺฑก : ๗/๓๗) 
        ๗.  สกกฺา ใชเปนกมัมวาจก (สมฺพหุล : ๗/๖๒), (ป ฺจสต : ๗/๑๕๘) 
        ๘.  อล ใหเปนวิกติกัตตา ในคาถาเรื่องมารท่ีวา ทฺวิตาป นาลเมกสฺส (มาร : 
                ๗/๑๖๐) 
        ๙.  (อิ)ว แปลวา ฉันใด (ติสฺส : ๗/๑๑), (ปริชิณฺณ : ๗/๑๔๒) 
        ๑๐. สตฺถา ฟุตโนตทานแกเปน สตฺถารา (อตฺตโนปุพฺพกมฺม : ๗/๘๙) 
        ๑๑. วสฺสิ (ซึ่งมี โปกขฺรวสฺส เปนประธาน) สวนมากทานใชเปนเหตุกัตตุวาจก แต 
                 เปนกัตตุวาจกไดบาง ดังนี้ (อตฺตโนปุพฺพกมฺม : ๗/๙๐), (อตฺตโนปุพฺพกมฺม : 
                 ๗/๙๖) 
        ๑๒. มหาเมโฆ อุฏาย ปาวสฺสิ (วินิจฺฉย : ๗/๔๑) อ. มหาเมฆ ต้ังข้ึนแลว ยังฝน 
                  ใหตกลงแลว 
        ๑๓. ปฺาเปสิ เปนเหตุกัตตุวาจก (อตฺตโนปุพฺพกมฺม : ๗/๙๐) 
        ๑๔. (โส ทารโก) มา เต รุจฺจิ (ทารุสาฏิก : ๗/๑๐๔) อ. เด็กน้ัน อันทาน อยาชอบ 
                 ใจแลว เปนกัมมวาจก 
        ๑๕. ปลิต อ. การหงอก สิโร บนหัว (ลกุณฺฏก : ๗/๔๖) 
        ๑๖. กิจฺจ แปลวา อันเขา พึงกระทํา ทานใชเปนกิริยาคุมพากยเปนกัมมวาจกใน 
                 ที ่๒ แหง คือ (คาถามหาธนวาณิช : ๗/๘๑), (คาถาลกุณฺฏก : ๗/๑๐๐) 
        ๑๗. ยถาห (ภทฺทิย : ๗/๙๙) อ. พระเถระชื่อวาอุบาลี กลาวแลว ฉันใด 
        ๑๘. คาถาประโยคประตูเมือง (อาคนฺตุก : ๗/๑๓๑) คุตฺต สนฺตรพาหิร แปลเปน 
                  วิกติกัมมะ ซึ่งทานประกอบวิภัตติเปนปฐมาวิภัตติ ดังน้ี "อันมนุษย ท. คุม 
                  ครองแลว ใหเปนของเปนไปกับดวยภายในและภายนอก" 
        ๑๙. ตุ ที่เปนภาวรูปมีบางไมดาษด่ืน เชน สเร สหิตุ ภาโร (อตฺตโน : ๗/๑๓๗) 
                 อ. อันอดกลั้น ซึ่งลูกศร ท. ... เปนภาระ ... 
        ๒๐. อ ฺสฺสาติ (ปริชิณฺณ : ๗/๑๔๑) ใหเติม ฆร คนฺตฺวา ปลาปโต เขามารับ 
                  แปลวา ไปแลว สูเรือน ของบุตรอ่ืน ผูอัน ... ใหหนีไปแลว 



        ๒๑. อัฏฐานยุต คืออิติ ที่วางผิดท่ี ควรอยูในที่แหงหน่ึง แตทานเรียงติดไวกับ  
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                   ที่อีกแหงหนึ่ง เชน วุตฺตมฺป เจต (ปริชณฺิณ : ๗/๑๔๑) จริงอยู อ. คําแมนั่น 
                   อันพระผูมีพระภาคเจา ตรัสไวแลว    
        ๒๒. วิเสสลาภี เชน เตปฏก พุทฺธวจน (สานุ : ๗/๑๕๓-๔) ซึ่งพระพุทธพจน 
                   คือซ่ึงหมวดสามแหงปฎก 
        ๒๓. ลภิถ เปนปฐมบุรุษ เอกวจนะ ทานข้ึน ปุคฺคโล เปนประธานไดบาง (สมฺพหุล 
                   ภิกฺขุ : ๗/๑๕๗) 
        ๒๔. คาถาประโยคภูเขาทอง ทานตัดบท ปพฺพตสฺส เปน ปพฺพโต (อ. ภูเขา) อสฺส 
                  (พึงเปน) (มาร : ๗/๑๖๐) 
                                  ขอควรจําไมต้ังอรรถในภาค ๗ 
        ๑.  นิปาตมตฺต (โคฆาตก : ๗/๕) สักวาเปนนิบาต ยอมเปน 
        ๒.  ตตฺถ อสชฌฺายมลาติ : อิท ปท มยา วุจฺจเต (โลฬุทายี : ๗/๑๔) อ. บทวา 
                อสชฺฌายมลา ดังน้ี นี้ ในพระคาถานั้น อันขาพเจา จะกลาว ฯ ทานอธิบาย 
                วา เพราะมีเนื้อความยาวจนจบอรรถกถา 
        ๓.  (สตฺถา) อาลปติ (ป ฺจอุปาสก : ๗/๒๑) อ. พระศาสดา ยอมตรัสเรียก 
        ๔.  ทานต้ังวินิจฉัยในประโยควา  กลึว กิตวา สโติ เอตฺถ (วินิจฺฉโย ปณฺฑิเตน 
                เวทิตพฺโพ) (เมณฺฑก : ๗/๓๗) อ. วินิจฉัย ในบาทแหงพระคาถาน้ันวา กลึว 
               กิตวา สโ ดังน้ี อันบัณฑิต พึงทราบ และในประโยคที่วา วน วนฏ ฺจาติ 
               เอตฺถ (วินิจฺฉโย ปณฺฑิเตน เวทิตพฺโพ) (มหลฺลก : ๗/๗๖) อ. วินิจฉัย ใน 
               หมวดสองแหงบทวา วน วนฏ ฺจ ดังนี้ อันบัณฑิต พึงทราบ ก็เชนเดียวกัน 
        ๕.  เทสนามตฺตเมต (ลกุณฺฑก : ๗/๔๗) อ. บทนั่น (วา...ดังนี้) เปนสักวาหัวขอ 
                แหงเทศนา ยอมเปน 
        ๖.  (สตฺถา) อาห (สมฺพหุล : ๗/๕๖) อ. พระศาสดา ตรัสแลว 
        ๗.  มารเสนปฺปโมหนนฺติ : เอต หิ ... วุจฺจติ (ป ฺจสต : ๗/๖๐) อ. พระดํารัสนั่น 
                วา มารเสนปฺปโมหน ดังน้ี อันพระผูมีพระภาคเจา ตรัสแลว ... 
        ๘.  อธิปฺเปตา (ป ฺจสต : ๗/๖๒) 
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        ๙.  เวยยฺคฺฆป ฺจมนฺติ เอตฺถ (วิคฺคโห กาตพฺโพ) (ลกุณฺฏก : ๗/๑๐๓) ทานต้ัง 
               วิเคราะหวา อ. วิเคราะหในบทนั้นวา เวยฺยคฺฆป ฺจม ดังน้ี อันบัณฑิต พึง 
               กระทํา 
                                                        ภาค ๘ 
        ๑.  กริิยาปธานนัยมีดังนี้ สุตฺวา (กปล : ๘/๑), จริตฺวา (อุคฺคเสน : ๘/๒๘), 
               อพฺภุคฺคนฺตฺวา (สมฺพหุล : ๘/๗๗), ขาทิตฺวา (สุมน : ๘/๘๘), คเหตฺวา (สามเณร 
               : ๘/๑๓๘), อารุยฺห (เปนกิริยาปธานนัยนอกแบบ) (สุนฺทรสมุทฺท : ๘/๑๕๖), 
               หุตฺวา (แปลวา เปนแลว ทั้ง ๒ ตัว) (โชติก : ๘/๑๖๐), ทิสฺวา และ วตฺวา 
               (โชติก : ๘/๑๗๒) 
        ๒.  ย กริิยาปรามาส ในประโยควา ย ปน ทีฆรตฺต พุทฺธวจน วาเจสิ พุทฺธสฺส วณฺณ 
                กเถสิ, ตสฺส (โยค กมฺมสฺส หรือ ปพฺพสฺส) นิสฺสนฺเทน (สูกรโปติกา : ๘/๕) 
        ๓.  อาลปนะที่มาคูกัน ใหเรียกเปนวิเสสนะของอาลปนะได เชน สํานวนสนามหลวง 
                นฏปุตฺต อุคฺคเสน มหพฺพล (อุคฺคเสน : ๘/๒๕) ดูกอนอุคคเสน ผูเปนบุตร 
                ของนักฟอน ผูมีกําลังมาก 
        ๔.  ประโยคจันทโครบ (จูฬธนคฺุคหปณฺฑิต : ๘/๓๐) ที่ควรจําเปนพิเศษ คือ ... 
                มาริตภาว จ ซึ่งความท่ีแหงบัณฑิตชื่อวาจูฬธนุคคหะ ผู ... เปนผูอันหญิง 
                นัน้ - ครั้นเมื่อ . . . . . . . . . . . . . . . . . .  อันตนกลาวแลว - กระทํา ซึ่งความรัก 
                ในโจรอันตนเห็นแลวในขณะน้ัน แลวจึงวาง ซึ่งดามแหงดาบ ในมือ แหงโจร 
                ยังโจร ใหฆาแลวดวย, โจเรน จ ... คมนภาว จ ซึ่งความเปนคืออันโจร 
                ... ไป (โจเรน สัมพันธเขากับ คมน - แคนั้น) 
        ๕.  ประโยคเศรษฐีไมมีบุตร ดูกริิยาปรามาส ย โข โส ... (อปุตฺตกเสฏ ิ : 
                ๘/๔๓-๔๔) ศกึษาบทใกลเคียงที่มีลักษณะเหมือนกิริยาปรามาสในประโยค 
                ทีว่า วรเมต ปณฺฑปาต ทาสา วา กมฺมกรา วา ภุ ฺเชยฺยุ (เอต ใหโยค 
                ปณฺฑปาตสฺส ทาสาน วา กมฺมกราน วา ภุ ฺชน หรือโยคแค ปพฺพ) 
                อ. ทาส ท. หือ หรือวา อ. กรรมกร ท. พึงบริโภค ซึ่งบิณฑบาต อ. ขอน่ัน 



                (หรือ อ. การบริโภค ซึ่งบิณฑบาต แหงทาส ท. หรือ หรือวาแหงกรรมกร ท. 
                นัน่) เปนสิ่งประเสริฐ ยอมเปน  
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        ๖.  นาล และ นาป (อล) ในพระคาถาที่วา นาล ถุตุ นาป นปิจฺจขาที 
               (ป ฺจคฺคทายก : ๘/๖๕) เปนกิริยาบท กตัตุวาจก แตกตางกับเรื่องวิฑูฑภะ 
               ในภาค ๓ ซึ่งเปนกัมมวาจก (วิฑูฑภ : ๓/๘-๙) 
        ๗.  นิปจฺจขาที (ภวิตุ) (ป ฺจคฺคทายก : ๘/๖๕) แปลวา "เพ่ืออันเปนผูติเตียน 
                แลวฉัน (ซึ่งภัตรนั้น) โดยปกติ เปน" 
        ๘.  สัมภาวนะในประโยคกัมมวาจก จะประกอบเปนปฐมาวิภัตติดังประโยคที่วา 
                มนฺตา วุจฺจติ ป ฺา (โกกาลิก : ๘/๕๘) อ. ปญญา อันพระผูมีพระภาคเจา 
                ยอมตรัสเรียก ใหชื่อวามันตา และประโยคที่วา ภิกฺขุ อุปสนฺโต วุจฺจติ 
                อ. ภิกษุ อันพระผูมีพระภาคเจา ยอมตรัสเรียก ใหชือ่วาผูเขาไปสงบแลว 
                (สนฺตกาย : ๘/๗๙) 
        ๙.  ภมสฺสุ = ภมตุ จงหมุนไป (สมฺพหุล : ๘/๗๒) (ทําตัวอยางไร คนหายังไม 
               เจอ) 
        ๑๐. มา ปมาโท (สมฺพหุล : ๘/๗๒) (อ. ทาน ) อยาประมาทแลว เปนมัธยมบุรุษ 
                 เอกวจนะ 
        ๑๑. วิย แปลวา ฉันใด (ป ฺจสต : ๘/๗๗) 
        ๑๒. อุปมาวิเสสนะในประโยคภาววาจก เชน ภิกฺขุนา นาม วณฺฏโต มุจฺจนก 
                  ปุปฺเผน วิย วฏฏทุกฺขโต มุจฺจิตุ วายมิตพฺพ (ป ฺจสต : ๘/๗๗) และ ภิกฺขุนา 
                  นาม สนฺตกายตฺเถเรน วิย กายาทีหิ อุปสนฺเตเนว ภวิตพฺพ (สนฺตกาย : ๘/ 
                  ๗๙) 
        ๑๓. ยสมฺา เปนกิริยาปรามาส และในประโยคภาววาจกทานใชตติยาวิภัตติเปน 
                 วิกติกัตตา ในประโยคท่ีวา ยสฺมา ปรสฺส อตฺตภาเว ปติฏาย กุสล วา กตฺวา 
                  สคฺคปรายเนน มคฺค วา ภาเวตฺวา สจฺฉิกตผเลน ภวิตุ น สกฺกา (นงฺคลกูฏ 
                  : ๘/๘๒) อันบุคคล ต้ังอยูเฉพาะแลว ในอัตภาพ ของบุคคลอ่ืน ไมอาจ เพ่ือ 
                  อันกระทํา ซึ่งกุศลแลวเปนผูมีสวรรคเปนที่ไปในเบื้องหนา เปนหรือ หรือวา 
                  เพ่ืออันยังมรรคใหเจริญ แลวเปนผูมีผลอันกระทําใหแจงแลว เปน เหตุใด 



        ๑๔. ต ปจจัย ยืน เดิน นั่ง นอน มาคูกับกิริยาอ่ืนที่ทําพรอมกัน ใหใส หุตฺวา   
                 เขามารับ ดังน้ี ทิพฺเพน จกฺขุนา เอกาสเน นิสินฺโน ว (หุตฺวา) หตฺถตเล  
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                 ปตอามลกานิ วิย สหสฺสโลกธาตุโย โอโลกนสมตฺโถ หุตฺวา (สมุน : ๘/๙๑) 
                  เปนผูสามารถในการเปนผูนั่งแลดูเทียว เปน ซึ่งโลกธาตุมีพันหนึ่งเปนประมาณ 
                  อันราวกะวาผลมะขามปอม อันบุคคล วางไวแลว บนพ้ืนแหงฝามือ บนอาสนะ 
                  อันเดียว ดวยจักษุอันเปนทิพย ฯ และใหดู สา ตตฺถ  ิตา นจฺจนฺตี (เอรก : 
                  ๖/๙๕) ประกอบดวย ซึ่งมีลักษณะเชนเดียวกัน 
        ๑๕. รุชชฺติ เปนกัมมวาจก เชนประโยคท่ีวา กึ โว รชฺุชติ (สมุน : ๘/๙๓) 
                  อ. อะไร อันโรค ยอมเสียดแทง แกทาน ท. 
        ๑๖. รุจฺจติ เปนกัมมวาจก เชนในประโยคที่วา ตุมฺหากเมว โอภาโส รุจฺจติ 
                 (อานนฺท : ๘/๑๐๖) อ. แสงสวาง ของพระองคนั่นเทียว อันขาพระองค ยอม 
                  ชอบใจ 
        ๑๗. สรปูในอิติศัพทในประโยคกตัตุวาจก เชน สาวเก ปพฺพชิตาติ วทติ (อานนฺท 
                  : ๘/๑๐๗) ... ยอมตรัสเรียก ซึ่งสาวก ท. วา อ. บรรพชิต ท. ดังน้ี ฯ นาห 
                  เอตฺตเกน ปพฺพชิโตติ วทามิ (อ ฺตรปพฺพชิต : ๘/๑๐๗) อ. เรา ยอมไป 
                 กลาว (ซึ่งบุคคล ) วา อ. บรรพชิต ดังน้ี ดวยเหตุอันมีประมาณเทาน้ัน ฯ 
                 ในประโยคกัมมวาจก เชน พาหิตปาโป หิ พฺราหฺมโณ, สมจริยาย สมโณติ 
                 วุจฺจติ (อ ฺตรปพฺพชิต : ๘/๑๐๘) อ. บุคคล ผูมีบาปอันลอยแลว อันเรา 
                 ยอมเรียก วา อ. พราหมณ ดังน้ี, อ. บุคคล อันเรา ยอมเรียก วา 
                 อ. สมณะ ดังน้ี เพราะเปนผูมีความประพฤติเสมอ ... เหตุใด (กิริยาปรามาส) 
        ๑๘. ประโยคธิถุดทุย (หรือพราหมณตีพราหมณ) ธิ เปนนิบาต สัมพันธวา 
                  ครหตฺถโชตก (นาติเตียน) หรือ นิปาตโชตก (แท) และเปนอวุตตการกได เชน 
                  ปุตฺต วินา ชีวิตุ น สกฺขิสฺสามิ (สามาวตี : ๒/๖) อ. เรา ยอมไมอาจ 
                  เพ่ืออันเปนอยู เวน ซึ่งบุตร และในภาค ๘ นี้ในพระคาถาวา ธิ พฺราหมฺณสฺส 
                  หนฺตาร, ตโต ธิ ยสฺส มุ ฺจติ. น พฺราหฺมณสฺเสตทกิ ฺจิ เสยฺโย, ยทานิเสโธ 
                  มนโส ปเยหิ (สารีปุตฺต : ๘/๑๑๐ ) นาติเตียน (ถุดทุย) ซึ่งพราหมณ ผูฆา 
                   ซึ่งพราหมณ (หรือถาตองการแปลใหมีประธานและกิริยาให ๑. แปลวา "แท" 



                   โดยโยค "ครหามิ " เขามา ๒. ใชวิธีไขวา นาติเตียน คือวา (ครหามิ) อ. เรา 
                   ยอมติเตียน ซึ่งพราหมณผูฆาซึ่งพราหมณ), อ. พราหมณใด ยอมปลอย (ซึง่เวร 
                   ในเบื้องบน) แหงพราหมณนั้น, นาติเตียน (ซึ่งพราหมณนั้น) (หรือ นาติเตี  
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                   ยน คือวา (ครหามิ) อ. เรา ยอมติเตียน ซึ่งพราหมณนั้น) (ตโต ปหรนฺตโต 
                   พฺราหฺมณโต) กวาพราหมณผูประหารอยูนั้น ฯ (อนิเสโธ) อ. การไมหาม ซึ่งใจ 
                   จากอารมณ ท. อันเปนที่รัก ใด (ย เปนกิริยาปรามาส), อ. การไมหามนั้น 
                   (อกิ ฺจิ เสยฺโย = ตัวหนาเปนวิเสสนะของตัวหลัง) เปนคุณชาติไมประเสริฐ 
                   อะไรเลย แกพราหมณนั้น ยอมเปน หามิได (สมเด็จพระมหาสมณเจา ฯลฯ 
                   ตัดบทเปน "อานิเสโธ" = อ. การมาเกียดกันเสีย, น อกิ ฺจิ เปนลบ ลบ 
                   (- -) ซึ่งเทากับบวก (+) ไดแกเทากับ "เปนคุณชาติประเสริฐอะไร") 
        ๑๙. วิกติกัมมในประโยคกัมมวาจก และเหตุกัมมวาจก จะประกอบเปนปฐมา 
                 วิภัตติ เชน ตุมฺเหหิ มม ปุตฺโต อตฺตโน จูฬุปฏาโก กโต (สารปุตฺต : ๘/ 
                 ๑๒๕) อ. บุตร ของเรา อันทาน ท. กระทําแลว ใหเปนคนอุปฏฐากนอย 
                 ของตน 
        ๒๐. กมิงฺค ปน อ ฺเ (สีวลี : ๘/๑๕๒) อ. อะไรเปนเหตุเหลา อ. ชน ท. เหลาอ่ืน 
                  จักไมเสวย ซึ่งทุกข (ทุกฺข น อนุภวิสฺสนฺติ) 
        ๒๑. สัมพันธวา สรูปในประโยคท่ีวา น กิรตฺถิ เรเสหิ ปาปโย อาวาเสหิ วา สนฺถเวหิ 
                  วา (คาถาสุนฺทรสมุทฺท : ๘/๑๕๗) ไดยินวา อ. รส (หรือ อ. ฉันทราคะ 
                  อันเลวกวา กวารส ท. คือกวาการอยูรวมกัน ท. หรอื หรือวาคือกวาความ 
                  เชยชิด ท. ยอมไมมี 
        ๒๒. ตัพพปจจัยใชเปนภาวนาม เปนตัวประธานได เชน นนุ นาม เอก วา เทิว วา 
                   อุจฺฉุยฏ ิโย อาทาย อาคนฺตพฺพ ภเวยฺย (โชติก : ๘/๑๕๙) อ. อันทานถือ 
                   เอา ซึ่งลําแหงออยหน่ึงหรือ หรือวาซ่ึงลําแหงออย ท. สอง แลวจึงพึงมา 
                   พึงเปน ชื่อมิใชหรือ 
        ๒๓. ย กิริยาปรามาส ในประโยคท่ีวา (สา มม สนฺติก สมมฺาสมฺพุทฺเธน 
                   อุณฺโหทกสฺสตฺถาย  ปหติตา) ลาภา วต เม, ย มม สนฺติก สมฺมาสมฺพุทฺโธ 
                   อุณฺโหทกสฺสตฺถาย ปหิณิ (เทวหิต : ๘/๑๙๐) อ. พระสัมมาสัมพุทธเจาทรง 
                   สงไปแลว สูสํานัก ของขาพระองค เพ่ือประโยชนแกน้ําอุน ใด, อ. ความที่ 



                    แหงพราหมณนั้นเปนผูอันพระสัมมาสัมพุทธเจาทรงสงไปแลว สูสํานัก ของขา 
                    พระองค เพ่ือประโยชนแกน้ําอุนนั้น เปนลาภหนอ แหงขาพระองค ยอมเปน  
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        ๒๔. วิเสสลาภี ในประโยควา อรหตฺตมคฺค ฺาณ พฺรหฺมจริยวาส (เทวหิต : ๘/ 
                   ๑๙๑) อยูดวยสามารถแหงพรหมจรรย คืออรหัตตมรรคญาณ 
                                    ขอควรจําไมต้ังอรรถภาค ๘ 
        ๑.  ลตาติ: (วิคฺคโห กาตพฺโพ ฯ) ปลิเวนตฺเถน สสิพพนตฺเถน จ ลตา วิยาติ 
               ลตา (สูกรโปติกา : ๘/๑๑) อ. วิเคราะห ในบทวา ลตา ดังน้ี อันบัณฑิต 
               พึงกระทํา ฯ อ. ตัณหาใด อันราวกะวาเถาวัลย เพราะอรรถวาเปนเครื่อง 
               พัวพันดวย เพราะอรรถวาเปนเครื่องรึงรัดดวย เพราะเหตุนั้น อ. ตัณหานั้น 
               ชื่อวา ลตา ๆ อ. ตัรหาอันราวกะวาเถาวัลย 
        ๒.  เมื่อมีคําถาม และคําตอบ ใหยืมบาลีในคาถามาแปล และบทต้ังตอไป ใหต้ัง 
                อตฺโถ อ. อธิบาย (วา ... ดังน้ี) อันบัณฑิต พึงทราบ ฯ 
        ๓.  ลพฺภติ (ป ฺจภิกฺขุ : ๘/๕๐) อันบัณฑิต ยอมได 
        ๔.  ปท สนฺตนฺติ: นิพฺพานสฺเสต (๘/๗๓) อ. คําวา ปท สนฺต ดังน้ีนั่น เปนชื่อ 
                ของพระนิพพาน 
        ๕.  กถติ, กถิตา (สมฺพหุ : ๘/๗๖) เปนกัมมวาจก 
        ๖.  พฺราหฺมณาติ : ขีณาสวาน อาลปนเมต (ปสาทพหุล : ๘/๑๐๒) อ. คําวา 
                พฺราหมฺณา ดังนี้นัน เปนคํารองเรียก ซึ่งพระขีณาสพ ท. 
        ๗.  ตัดบท ตมหนฺติ: ต อห (อุคฺคเสน : ๘/๑๒๑) ใหเดิม ปทจฺเฉโท อ. การตัด 
                ซึ่งบท วา ต อห ดังน้ี แหงบทวา ตมหนฺติ: ดังน้ี อันบัณฑิต พึงกระทํา ฯ 
                 เหตุผลเพราะ ต อห มีซ้ํากบัขอความตอไป ซึ่งจะตองต้ังบทอธิบาย 
        ๘.  ตสฺสตฺโถ "...." อตฺโถ ฯ อ. อธิบาย (วา... ดังน้ี) เปนเนื้อความแหงคําอัน 
                เปนพระคาถานั้น ปรากฏในเรื่องอ ฺตร (๘/๑๔๓), เรื่องสีวลี (๘/๑๕๒ - 
                ๓) และสุนฺทรสมุทฺท (๘/๑๕๗)  
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                 ตัวอยางวาจกท่ีตองสําเหนียกใหดี (บางสวนเทาน้ัน) 
                                                  ภาววาจก 
        อภิกฺกมิตพฺพ (โลฬุทายี : ๕/๑๑๒), ปฏิกฺกมิตพฺพ (โลฬุทายี : ๕/๑๑๒), 
        นาถนฺตพฺพ (โพธิราช : ๖/๒), ลทฺธพฺพ (อุปนนฺท : ๖/๖), จริต (อุปนันท : ๖/๗ - 
๘), มริตพฺพ (เปสการธีตา : ๖/๓๙) 
        จงฺกมิตพฺพ (ปธานิก : ๖/๑๐) 
        วายมิตพฺพ (ยมก : ๘/๗๗) 
        ภวิตพฺพ (กุมารกสสฺป : ๖/๑๓), (อตฺตทตฺถ : ๖/๒๖), (ยมก : ๘/๗๙) 
        น สลลฺกฺเขตพฺพ (ยมก : ๖/๘๒) 
        หสิต ๖/ 
        คนฺตพฺพ (วกฺกล ิ: ๘/๘๔) 
        ปพฺพชติพฺพ (สุมน : ๘/๙๐) 
                                              เหตุกัมมวาจก 
        อุปฏาปต (ลาชเทวธีตา : ๕/๘) 
        ปติฏาเปตพฺโพ (อุปนนฺท : ๖/๘) 
        นาสิตา (กุมารกสฺสป : ๖/๑๔), นาสิโต (จุลฺลกาล : ๖/๒๔) 
        ภาเวตพฺพา (เปสการธีตา : ๖/๓๙), อภาวิต (เปสการธีตา : ๖/๓๙), ภาวิตา (๖/ 
๔๐), สุภาวิตา (ตึสภิกฺขุ : ๖/๔๕) 
        หาเปตพฺพ (อตฺตทตฺถ : ๖/๒๖) 
        อุปฺปาทิตา (สุทฺโธทน : ๖/๓๑) 
        อธิวาสิต (มารธีตา : ๖/๖๒) 
        ปวตฺติโต (สุมน : ๘/๘๗) 
        ปราชโิต (สุมน : ๘/๘๘) 
        กสาเปตพฺพ (สุมน : ๘/๙๑) 
        วิโสธิต (สุมน : ๘/๙๑)  
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        ลชชฺาปโต (สุมน : ๘/๙๘) 
        ส ฺตฺโต (อกฺโกสก : ๘/๑๒๔) ใหรูพรอมแลว 
        ปาปต (ปพฺภารวาสี : ๘/๑๓๒) 
        ปาติตา (มหาปนฺถก : ๘/๑๔๐) 
        วิสฺสชชฺาปโต (สุนฺทรสมุทฺท : ๘/๑๕๗) 
        การิตา (โชติก : ๘/๑๖๒) 
                                    กมัมวาจก 
        ลพฺภติ อันสัตว ยอมได (จนฺทากภ : ๖/๙๙) 
        ปจฺจติ อันบุคคล หุงอยู (เอรก : ๘/๑๔๘)  
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ประโยคควรดูพิเศษ ชั้นประโยค ๑-๒                                 
วิชา แปลมคธเปนไทย                                 
ลําดับ        เรือ่ง        เริ่ม         จบ        หนา 
ภาค ๑                                 
๑        จฺกขุปาลตฺเถร        พุทฺธา จ นาม **        ปนุปฺปุน ยาจิ        ๕-๙ 
๒        """"        อิตฺถีสทโฺท วิย**        อิมา คาถา อภาสิ        ๑๔-๑๕ 
๓        มฏกุณฺฑลิ        สาวตฺถิย กิร        เคหทิวาร คโต        ๒๓-๒๕ 
๔        ติสฺสตฺเถร        อตีเต พาราณสิย        อกรตฺิถ อาจริยาติ        ๓๗-๒๘ 
๕        โกสมฺพิกภิกฺขุ        โกสมฺพิย หิ**        โกลาหล อคมาสิ        ๔๙-๕๐ 
๖        """"        ตถาคตสฺส ตตฺถ**        เอกมนฺต นิสีทึสุ        ๕๕-๕๖ 
๗        จุลลฺกาลมหากาล        ตสฺมึ อรหตฺเต        สตฺถาร นิมนฺตยึสุ        ๖๕-๖๖ 
๘        สฺชย        อนุปปฺนฺเน หิ        สนฺติเก ปพฺพชามาติ        ๘๐-๘๑ 
๙        เทวทตฺต        โส ลาภสกฺการาภิภูโต        กเถสิ        ๑๓๐-๑๒๕ 
๑๐        """"        เทวทตฺตสฺส**        น ทิฏปุพฺพาติ        ๑๒๔-๑๒๕ 
ภาค ๒                                 
๑        สามาวตี        ติรจฺฉานา**        เคห เนสิ        ๑๒-๑๓ 
๒        """"        ต สุตฺวา        สามีติ อาห        ๒๒-๒๓ 
๓        """"        สา ทานคฺเค**        เชฏธีตุฏาเน เปสิ        ๒๙-๓๐ 
๔        """"        รฺโ ปน**        ภาคี โหมีติ อาห        ๓๔-๓๗ 
๕        """"        อปรา ปน**        อิม คาถมาห        ๓๘-๔๐ 
๖        """"        พุทฺโธติ วจน        วิย อเหสุ        ๔๔-๔๕ 
๗        """"        ตา เอกทิวส        กาลกตา        ๕๕-๕๘ 
๘        กุมฺภโฆสก        สา กติปจฺจเยน**        อิม คาถมาห        ๗๐-๗๓ 
๙        อฺตรภิกฺขุ        โกสลรฺโ กิร        สสสฺ อุคฺคณฺหาเปสุ        ๑๑๘-๑๒๑ 
๑๐        โสเรยฺยเถร        สมฺมาสมฺพุทเธ        ปาตุรโหสิ        ๑๕๒-๑๕๖ 



ภาค ๓                                 
๑        วิฑูฑภะ        อเถกทิวส ราชา**        นาล อุปนิสีทิตุ        ๖-๘ 
๒        ฉตฺตปาณิ        สาวตฺถิย หิ**        จิตฺต มุทุก ชาต        ๔-๔๒  
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๓        วิสาขา        ตสฺมึ ขเณ วิสาขา**        สุวณฺณมาล ปลนธฺยึสุ        ๔๙-๕๑ 
๔        """"        เอว มหาเสฏ ี        ธีตร อุยฺโยเชส ิ       ๕๗-๕๘ 
๕        """"        สตฺถา ตฺว**        อิม คาถมาห        ๖๕-๖๖ 
๖        ครหทินฺน        สาวตฺถิย หิ        น ภวิสฺสตีติ วทึสุ        ๙๐-๙๑ 
๗        อฺตรภิกฺขุ        ตสฺมึ ขเณเยว        อธิกตเร คณฺหึสุ        ๑๐๓-๑๐๔ 
๘        ชมฺพุกชีวก        อตีเต กิร        ทเทยฺยาถาติ อาห        ๑๔๓-๑๔๕ 
๙        วสนาวาสิติสฺสเถร        เอโก กริ ปุรโิส**        กมฺภลสหสฺส ลภิ        ๑๗๘-๑๗๙ 
๑๐        """"        ทิคฺคตกาเล…        นาม อโหสิ        ๑๗๔-๑๗๕ 
ภาค ๔                                 
๑        มหากปฺปน        สตฺถาป ตทิวส**        เสส ปุริมสทิสเมว        ๑๔-๑๕ 
๒        """"        เตป วาณิชกา        คตา เทวีติ        ๑๗-๑๘ 
๓        ปณฺฑิตสามเณร        โส คาม ปวิสิตฺวา**        น อาโรเปสิ        ๒๒-๒๓ 
๔        """"        เถโร อฏเม ทิวเส        อาหเรยฺยาถาติ อาห        ๓๔-๓๕ 
๕        มหากสฺสป        เอกสฺมึ หิ**        อิม คาถมาห        ๕๕-๕๗ 
๖        ตมฺพทา ิกโจรวตฺถุ        ตสฺมึ ขเณ**        ตุสิตปุเร นิพฺพตฺติ        ๘๙-๙๐ 
๗        ทารุจีริยเถร        ปรุาณสาโลหิตาติ**        วิสฺสมิสฺสามีติ        ๙๓-๙๖ 
๘        กุณฺฑลเกสีเถรี        สาป โจร        ปริวาเรตฺวา อฏสุ        ๑๐๒-๑๐๓ 
๙        ปฏาจารา        อถ เตส        โอโลกยมานา ปายาสิ        ๑๓๖-๑๓๗ 
๑๐        กีสาโคตมี        สาวตถิย กิร**        อโหส ิ       ๑๔๓-๑๔๔ 
หมายเหตุ  ที่มีเรื่องหมาย **  ควรดูเปนพิเศษ                                 
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                                    ประโยคควรดูพิเศษ ชั้นประโยค ป.ธ. ๓ 
                                                  วิชา แปลมคธเปนไทย 
ที่        เลขหนา                   เรื่อง                                               เริม่                                              
จบ 
                                                                 ภาค ๕ 
๑        ๒-๔         จูเฬกสาฏกวตฺถุ                        ราชา ปเสนทิโกสโล                ปาปนินฺน
เมว โหตีติ ฯ 
๒        ๑๗-๑๙        พิฬาลปทกเสฏ ิวตฺถุ                อถ น เอโก เสฏ ี                ปุ ฺสฺส ปู
รตีติ ฯ 
๓        ๒๔-๒๖        กุกกฺุฏมิตฺตวตฺถุ***                สตฺถา ธนุ อากฑฺฒิตุ                จิตฺต ปาป 
อนุคจฺฉตีติ ฯ 
๔        ๓๙-๔๐        ตโยชนวตฺถุ                        ตุมฺเหหิป ภิกฺขเว อตฺตนา        มจฺจิตุ สกฺกุเณยฺ
ยาติ ฯ 
๕        ๔๔-๔๕        ฉพฺพคฺคิยภิกฺขุวตฺถุ***        เอกสฺมึ หิ สมเย                        น หนาเปยฺยา
ติ อตฺโถ ฯ 
๖        ๕๑-๕๓        โกณฺฑฑานตฺเถรวตฺถุ                สตฺถา ต ปกฺโกสาเปตฺวา        น ภิวสฺสติ
เยวาติ ฯ 
๗        ๖๗-๗๐        พหุภณฺฑิกภิกฺขุวตฺถุ                เวสฺสวโณ จ ต อาห                มจฺจ โสเธนฺ
ตีติ ฯ 
๘        ๗๒-๗๓        สนตฺติมหามตฺตวตฺถุ**        สนฺตติมหามตฺโตป                ปุพฺพกมฺมนฺติ 
อาห ฯ 
๙        ๗๖-๗๘        ปโลติกตฺเถรวตฺถุ***                เอกสฺมึ ห ิทิวเส                        วฏฏทุกฺข 
ปชหิสฺสถาติ ฯ 
๑๐        ๙๒-๙๕        สุขสามเณรวตฺถุ***                อถสฺส หตฺถโธวนเวลาย        สมฺปตฺตึ ลภ
ติ ฯ 



๑๑        ๙๑-๙๓        วิสาขาย สหายิกาวตฺถุ                สาวตฺถิย กริ ป ฺจสตา                น 
คเวสถ น กโรถาติ ฯ 
๑๒        ๙๙-๑๐๐        อุตฺตรตฺเถรีวตฺถุ***                เถรี กริ วีสวสฺสสติกา                วุตฺต โห
ติ ฯ 
๑๓        ๑๐๔-๑๐๗ รูปนนฺทตฺเถรีวตฺถุ***                ภิกฺขุนีหิ สทฺธึ วิหาร                กิ ฺจิ คยฺ
หุปค นตฺถีติ ฯ 
๑๔        ๑๑๕-๑๑๖ ปมโพธิวตฺถุ***                อเนกชาติสสารนฺติ อิม        อรหตฺต อธิค
โตสฺมึติ อตฺโถ ฯ 
๑๕        ๑๑๙-๑๒๐        มหาธนเสฏ ิปุตฺตวตฺถุ        โส สเตนป สตทฺวเยนป        อนุโสจนฺ
ตา เสนฺตีติ ฯ 
                                                                      ภาค ๖ 
๑        ๗-๙                อุปนนฺทสกฺยปุตฺตฺวตฺถุ                อตีตสฺมึ หิ อนุตีรจารี                ปณฺฑิ
โต น กลิิสฺสเสยฺยาติ ฯ 
๒        ๑๔-๑๕        กุมารกสฺสปตฺเถรมาตุวตฺถุ        อปเรน สมเยนธมฺมสภาย        ลภติ 
ทุลฺลภนฺติ วุตฺต ฯ 
๓        ๒๐-๒๑        สงฺฆเภทปริสกฺกนวตฺถุ        เอกทิวส หิ เทวทตฺโต                ปจฺฉามุข
กรณ วิย อติทุกฺกรนฺติ. 
๔        ๕๑-๕๓        อสทิสทานวตฺถุ***                เอกสฺมึ ห ิสมเย สตฺถา                เอว กาเร
หิ มหาราชาติ ฯ 
๕        ๖๓-๖๖        มารธีตาวตฺถุ***                        ตสฺมึ สมเย มาโร                        สมฺผุสิตุ 
น อิจฺเฉติ ฯ  
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                                                                        ภาค ๖ 
๖        ๙๒-๙๓                ยมกปฺปาฏิหาริยวตฺถุ                สตฺถา สารีปุตฺโต กิลมติ        วิสสฺชฺ
ชน ขียตีติ ฯ 
๗        ๑๐๙-๑๑๑                อคฺคิทตฺตปุโรหิตวตฺถุ                อสิคโณ ปาโตว สมณสฺส        
สาวกตฺต ปกาเสสีติ ฯ 
๘        ๑๑๙-๑๒๒        าตกาน กลหวูปสมนวตฺถุ        สากิยา จ โกลิยา จ กริ                เสส 
อุตฺตานติถเมว ฯ 
๙        ๑๓๐-๑๓๒        ปเสนทิโกสลวตฺถุ***                ราชา คาถ อุคฺคณฺหิตุ                นิพฺ
พาน ปรม สขุนฺติ ฯ 
๑๐        ๑๓๕-๑๓๖        สกฺกวตฺถุ***                        เต ปพฺพชตฺิวาป วินา ภวิตุ        น 
กาตพฺพนฺติ อตฺโถ ฯ 
๑๒        ๑๕๓-๑๕๔        อนาคามิตฺเถรวตฺถุ***                เอกทิวส หิ ต เถร                ตาทิ
โส โว อุปชฌฺาโยติ อตฺโถ ฯ 
๑๓        ๑๖๗-๑๖๙                อุตฺตราอุปาสิกาวตฺถุ                ปณฺุโณป อฑฺฒกรีสมตฺต        
สุวณฺณ อาหราเปถาติ ฯ 
๑๔        ๑๗๘-๑๘๐        ภิกฺขูหิปุฏป ฺหวตฺถุ                ภิกฺขู ธมฺมสภาย กถ                นพฺิ
พานฏาน คจฺฉนฺตีติ อตฺโถ ฯ 
๑๕        ๑๘๖-๑๘๗        อตุลอุปาสกวตฺถุ                        สตฺถา ตสฺส กถ สุตฺวา                ปส
สิโตเยวาติ อตฺโถ ฯ 
                                                                   ภาค ๗ 
๑        ๑๕-๑๖                อ ฺตรกุลปุตฺตวตฺถุ                มลิตฺถยิา ทุจฺจริตนฺติ                
นิมฺมลา โหถาติ อตฺดถ ฯ 
๒        ๑๗-๒๐                จูฬสาริภิกขฺุวตฺถุ***                โส กริ เอกทิวส                        ทุชฺ
ชีว โหตีติ อตฺดถ ฯ 
๓        ๓๖-๓๗                เมณฺฑกเสฏ ิวตฺถุ***                เอว มหานุภาโว เสฏ ี                



วชฺช ฉาเทตีติ อตฺโถ ฯ 
๔        ๕๒-๕๓                ติตฺถิยวตฺถุ***                        เต กิร ภุตฺตฏาเนสุ                ปวุจฺจ
ติ เอวาติ อตฺโถ ฯ 
๕        ๗๒-๗๓                โป ิลตฺเถรวตฺถุ                        อถ น มหาเถโร                        อตฺ
ตาน นิเวเสยฺยาติ อตฺโถ ฯ 
๖        ๗๕-๗๖                มหลลฺกตฺเถรวตฺถุ                น ภิกฺขเว อิทาเนว                ว โหตีติ 
อตฺโถ ฯ 
๗        ๘๓-๘๕                กิสาโคตมีวตฺถุ***                กิสาโคตมีวตฺถุ                        วิโส
เธยฺยาติ อตฺโถ ฯ 
๘        ๙๖-๙๗                อตฺตโนปุพฺพกมฺมวตฺถุ***        สตฺถา อิท อตีต                        มตฺตา
สุข จเชยฺยาติฯ 
๙        ๑๐๒-๑๐๓                ลกุณฺฏกภทฺทิยตฺเถรวตฺถุ        สตฺถา เตส ภิกฺขูน                ปุ
ริมสทิสเมวาติ ฯ 
๑๐        ๑๐๙-๑๑๐                วชชฺีปุตฺตกภิกฺขุวตฺถุ***        สตฺถา ต ปวตฺต ตฺวา                น 
ภเวยฺยาติ อตฺโถ ฯ 
๑๑        ๑๒๑-๑๒๒        สุนฺทรีปริพฺพาชิกาวตฺถุ***        ราชา เตนหิ คจฺฉถ นคร        สมา 
ภวนฺตีติ อตฺโถ ฯ 
๑๒        ๑๓๔-๑๓๕        ติตฺถิยวาวกวตฺถุ                        เอกสฺมึ หิ สมเย                        อตฺ
โถ เวทิตพฺโพ ฯ 
๑๓        ๑๓๙-๑๔๐                หตฺถาจริยาปุพฺพก                โส กริ เอกทวิส                        เต 
วรนฺติ ฯ 
๑๔        ๑๔๔-๑๔๖        ปริชิณฺณพฺราหฺมณ                อเถกทิวส เชฏปุตฺโต                นาค
วนสฺส กุ ฺชโรติ ฯ 
๑๕        ๑๕๒-๑๕๓        สานุสามเณรวตฺถุ***                โส มาตริ กเถนฺติยา                วี
ติกฺกมิตุ ทสฺสามีติ ฯ  
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                                                               ภาค ๘ 
๑        ๑๘-๑๙                พนฺธนาคารวตฺถุ***                สตฺถา อิม อตีต อาหริตฺวา        
ปพฺพชนฺตีติ อตฺโถ ฯ 
๒        ๒๑-๒๒                เขมาวตฺถุ                                สตฺถา ตสฺสา จิตฺตาวาร                
วชนฺติ คจฺฉนฺตีติ อตฺโถ ฯ 
๓        ๓๘-๓๔                สกฺกเทวราชวตฺถุ                สตฺถา สาธุ มหาราช                สพฺพ
ทุกฺข ชินาตีติ ฯ 
๔        ๔๘-๕๐                ป ฺจภิกฺขุวตฺถุ***                เตสุ กิร เอเกโก                        ป ฺจ
วิโธ ลพฺภติ ฯ 
๕        ๖๑-๖๒                อ ฺตรวิปกฺขเสวก                ภิกฺขเว ภิกฺขุนา นาม                โถเมนฺ
ตีติ อตฺโถ ฯ 
๖        ๘๐-๘๒                นงฺคลกูฏตฺเถรวตฺถุ***        อถ น ภิกฺขู ตตฺถ                        อธิคมิสฺ
สสีติ อตฺโถ ฯ 
๗        ๘๕-๘๗                สุมนสามเณรวตฺถุ                อเถกทวิส อุปริฏโ นาม        ติกฺขตฺต 
สาธุการ อทาสิ ฯ 
๘        ๑๐๕-๑๐๗                อานนฺทตฺเถรวตฺถุ***                ปเสนทิโกสโกล กิร                
วิโรจตีติ อตฺโถ ฯ 
๙        ๑๑๐-๑๑๑                สารีปุตฺตตฺเถรวตฺถุ***                ภิกฺขู อุชฺฌายึสุ                        
นิวตฺตติเอวาติ อตฺโถ ฯ 
๑๐        ๑๑๖-๑๑๗                กุหกพฺราหฺมณวตฺถุ                โคราชา วมฺมิกโต                
ปริมชฺชสีติ อตฺโถ ฯ 
๑๑        ๑๒๗                อุปฺปลวณณาเถรีวตฺถุ***        วาริ โปกขฺปตฺเตวาติ                ปาปุณึ
สูติ ฯ 
๑๒        ๑๕๑-๑๕๓        สีวลิตฺเถรวตฺถุ***                เอกทิวส หิ สมเย                วทามีติ อตฺ
โถ ฯ 



๑๓        ๑๘๐-๑๘๑                โชติกตฺเถรวตฺถุ                        อชาตสตฺตุกุมาโรป                
ตมห พฺรูมิ พฺราหฺมณนฺติ ฯ 
๑๔        ๑๘๗-๑๘๙        ธมฺมทินฺนาเถรีวตฺถุ                เอกทิวส หิ ตสฺสา                วทามีติ 
อตฺโถ ฯ 
๑๕        ๑๙๐-๑๙๑                 เทวหิตฺตพฺราหฺมณวตฺถุ        เอกสฺมึ หิ สมเย ภควา                พฺ
ราหฺมณ วทามีติ ฯ  
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                                   ประโยคควรดูพิเศษ ประโยค ป.ธ. ๔ 
                                              วิชา แปลไทยเปนมคธ 
ที่        หนา                                         เริ่ม                        จบ 
๑        ๕-๖                        มนสฺสา วตฺตสมฺปนฺเน         -        มา จกฺขูนีติ วตฺวา (อาห) 
๒        ๑๑-๑๔                เต ตสฺส อกฺขีนิ                        -        นมิิตฺต คณฺหิ ฯ 
๓        ๑๘-๑๙                อเถกทิวส ทิสาวาสิโน        -        จกฺขุปาโล อโหส ิฯ 
๔        ๒๕-๒๖                ตสมึ ขเณ มฏกุณฺฑลี                -        โรทนโฺต อฏาสิ ฯ 
๕        ๓๑-๓๒                พฺราหฺมโณป เคห                -        เอกมนฺต อฏาสิ ฯ 
๖        ๓๕-๓๗                โส กริายสฺมา                        -        อตีต อาหริ ฯ 
๗        ๓๙-๔๐                นารโท สพฺพ ปวตฺตึ                -        าเนน ปลายิ ฯ 
๘        ๔๘-๔๙                สา ต เนตฺวา                        -        ยาวชฺชกาลา ทียนฺติเยว ฯ 
๙        ๕๓-๕๕                สตฺถา ปน เตน                        -        อจฺฉราสหสฺสปริวาโส อโหสิ 
ฯ 
๑๐        ๕๘-๖๐                โกสมฺพิกา ภิกฺขู                        -        สมฺมนฺติ เมธคาติ ฯ 
๑๑        ๖๔-๖๗                อเถกา กลุธตีา                        -        กริสฺสติ ภนฺเตติ ฯ 
๑๒        ๖๙-๙๗                โส ป ฺจ อภิ ฺา                -        เอกมนฺต นิสีทิ ฯ 
๑๓        ๑๑๖-๑๑๗                โส กริ ป ฺจป ฺาส                -        ปรฬิาโห โหติ ฯ 
๑๔        ๑๒๑-๑๒๓        อุปาสโก โถก วีตินาเมตฺวา        -        โมทนฺติเยวาติ วตฺวา (อาห) ฯ 
๑๕        ๑๒๖-๑๒                อถ น ปุตฺโต                        -        อิทฺธึ ปตฺโต ฯ 
๑๖        ๑๓๗-๑๓๘        อิท กิร าน                        -        นิจฺจโล หุตฺวา ปจฺจติ ฯ 
๑๗        ๑๔๒-๑๔๓        โส โสตปนโฺนป                        -        นนฺทนฺติเยวาติ วตฺวา (อาห) 
ฯ         
๑๘        ๑๔๕-๑๔๖        อถ น โสตาปตฺติมคฺเค                -        ปริภุ ฺชนกสามิสทิโสติ วต
วา อาห ฯ 
                                               พระมหาพล อาภากโร ป.ธ. ๙ 



                                            พระมหาสมคิด ตุฏจิตฺโต ป.ธ. ๙ 
                                           พระมหาอรรถเมธ อตฺถวรเมธี ป.ธ. ๙ 
                                                     นายรังษี สุทนต ป.ธ. ๙ 
                                            อาจารยประจําชั้นประโยค ป.ธ. ๔  
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                       ประโยคควรดูพิเศษ ประโยค ป.ธ. ๔ 
                                 วิชา แปลมคธเปนไทย 
ที่                ขอ                                        เรื่อง 
๑                ๕-๖                                สุตฺตววตฺถาน, นิทานอตฺถวณฺณนา 
๒                ๑๐-๑๑                        นิทาอตฺถวณฺณนา 
๓                ๓๓-๓๙                        พาลปณฺฑิตเสวนาเสวนกถา 
๔                ๕๕-๖๙                        พาลปณฺฑิตเสวนาเสวนกถา 
๕                ๑๑๖-๑๑๙                        พาหุสจฺจกถา 
๖                ๑๒๑-๑๒๒                พาหุสจฺจกถา 
๗                ๑๒๘-๑๓๔                สิปปฺกถา 
๘                ๑๔๗-๑๔๙                วินยกถา 
๙                ๑๗๘-๑๗๙                วินยกถา 
๑๐                ๒๐๖-๒๐๗                วินยกถา 
๑๑                ๒๐๙-๒๑๐                วินยกถา 
๑๒                ๒๒๙-๒๓๐                วินยกถา 
๑๓                ๒๔๒-๒๓๕                วินยกถา 
๑๔                ๒๔๒-๒๔๕                วินยกถา 
๑๕                ๒๕๕-๒๕๘                วินยกถา 
๑๖                ๒๖๐-๒๖๕                สภุาสิตวาจากถา 
๑๗                ๒๘๔-๒๘๘                สุภาสิตวาจากถา 
๑๘                ๒๙๒-๒๙๗                มาตาปตุอุปฏานกถา 
๑๙                ๓๐๑-๓๐๕                มาตาปตุอุปฏานกถา 
๒๐                ๓๓๔-๓๓๕                มาตาปตุอุปฏานกถา 
๒๑                ๓๔๑-๓๕๑                มาตาปตุอุปฏานกถา 
๒๒                ๓๕๗-๓๖๒                มาตาปตุอุปฏานกถา 



๒๓                ๓๗๗-๓๘๙                ปุตฺตทารสงฺคหกถา 
๒๔                ๔๐๑-๔๐๓, ๔๐๖        อนากุลกมฺมนฺตกถา 
๒๕                ๔๑๐-๔๑๒                อนากุลกมฺมนฺตกถา  
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                                              ประโยคควรดูพิเศษ ประโยค ป.ธ. ๕ 
                                                          วิชา แปลไทยเปนมคธ 
                                                                      ภาค ๒ 
ที่                เรื่อง                                หนา                        เริ่ม                                                        
จบ 
๑        สามาวดีวตฺถุ                        ๑-๒                        อตีเต อลฺลกปฺปรฏเ                                
เต ตถา กรึสุ ฯ 
๒        สามาวดีวตฺถุ                        ๑๗-๑๘                เสฏ ิโน อิท ฺจิท ฺจ                                 
ตา เม ลกฺข ปฏิชินาหีติ ฯ 
๓        สามาวดีวตฺถุ                        ๔๔-๔๕                พุทฺโธติ วจน สุตฺวา ว                                
วสฺสสติกตฺเถรา วิย อเหสุ ฯ 
๔        กุมฺภโฆสกวตฺถุ                        ๗๐-๗๑                สา กติปาหจฺจเยน ร ฺโ                        
เปเสตฺวา อิม ปกฺโกสาเปตูติ ฯ 
๕        เทวสหายภิกขุวตฺถุ                ๙๓-๙๔                อลสตฺเถโรป ปมยาเม วิสิพฺเพตฺวา        
หิตฺวา ยาติ สุเมธโสติ ฯ 
๖        อ ฺตรภิกขุ                        ๑๒๓-๑๒๔        โส ภาริย วติท                                        
จิตฺต ทนฺต สุขาวหนฺติ 
๗        จิตฺตหตฺถตฺเถรวตฺถุ                ๑๓๕-๑๓๖        โส คนฺติวา ภิกฺขู                                        
นตฺถิ ชาครโต ภยนฺติ ฯ 
๘        อารทฺธวิปสฺสกภิกฺขุ                ๑๔๒-๑๔๓        เต สตฺถาร วนฺทิตฺวา                                
ชิต ฺจ รกฺเข อนิเวสโน สิยาติ ฯ 
๙        ปูติคตฺตติสฺสสตฺเถรวตฺถุ        ๑๔๖-๑๔๗        พุทฺธาน ฺจ นามเ ทฺว วาเร                        
นิรตฺถ ว กลิงฺครนฺติ ฯ 
๑๐        โสเรยฺยตฺเถรวตฺถุ                ๑๘๓                        ปุริสา หิ อิตฺถิโย                                        
อตฺตภาเว อิตฺถีภาว ปฏิลภิ ฯ 



                                                                      ภาค ๓ 
ที่                เรื่อง                                หนา                        เริ่ม                                                        
จบ 
๑        วิสาขาวตฺถุ                        ๕๔-๕๕                ตสฺมึ ปลนธฺเน จตสฺโส                        
อสุภา อนุพนฺธา อเหสุ ฯ 
๒        อานนฺทตฺเถรป ฺหาวตฺถุ        ๗๘-๗๙                อถสฺส ภควา ป ฺห                                
อิมา คาถา อภาสิ ฯ 
๓        ครหทินฺนวตฺถุ                        ๙๗-๙๘                เอว กิรสฺส อโหสิ                                
กาเรตุกาโม ปตฺต คณฺหิ ฯ 
๔        อานนฺทเสฏ ิวตฺถุ                ๑๒๐-๑๒๑        สาวตฺถิย กิร อานนฺทเสฏ ี                        
คตทิวเส ภตึ ลภติ ฯ 
๕        กสกวตฺถุ                                ๑๓๓                        ราชา ตสฺส ตสฺส กถ สุตฺวา                        
วิปาก ปฏิเสวตีติ ฯ 
๖        สุมนมาลาการวตฺถุ                ๑๓๖-๑๓๗        อถ น ภรยิา ปุจฺฉิ                                        
สตฺถารา สทฺธึเยว วิจริ ฯ 
๗        ชมฺพุกาชีวกวตฺถุ                        ๑๕๒-๑๕๓        องฺคมคธวาสีน ตสฺส สกฺการ                
กล อคฺฆติ โสฬสินฺติ ฯ 
๘        อหิเปตวตฺถุ                        ๑๕๖-๑๕๗        อตีเต กิร พาราณสึ                                
ภสฺมาจฺฉนฺโนว ปาวโกติ ฯ 
๙        วนวาสีติสฺสตฺเถวตฺถุ                ๑๗๘-๑๗๙        เอโก ปน ปุริโส อาปณทฺวาเรน                
กมฺพลสหสฺส ลภิ ฯ 
๑๐        วนวาสีติสฺสตฺเถรวตฺถุ                ๑๘๔-๑๘๕        สตฺถา อนุโมทน กโรนฺโต                        
กึการณา สมฺม ตุว ปมชชฺสีติ ฯ  



อบรมบาลีกอนสอบ ปท่ี ๔ วันท่ี ๒๐ ม.ค. - ๔ ก.พ. ๒๕๔๕ - หนาท่ี 173 

                                                                    ภาค ๔ 
ที่        เรื่อง                                        หนา                        เริ่ม                                        จบ 
๑        มหากปฺปนตฺเถรวตฺถุ                ๑๖                        อิม ปน นที                        สตฺถาร 
วนฺทิตฺวา นิสีทึสุ ฯ 
๒        มหากปฺปนตฺเถรวตฺถุ                ๒๐                        ตตฺร สุท อายสฺมา                สทา 
รมติ ปณฺฑิโตติ ฯ 
๓        ปณฺฑิตสามเณรวตฺถุ                ๓๗-๓๘                เอว อิเมสุ จตูสุ                        อตฺ
ตาน ทมยนฺติ ปณฺฑิตาติ ฯ 
๔        มหากสฺสปตฺถรวตฺถุ                ๕๗                        ต สุตฺวา สตฺถา                        โอก
โมก ชหนฺติ เตติ ฯ 
๕        สารีปตฺุตตฺเถรวตฺถุ                ๖๖-๖๗                โส ตาวเทว ภควโต                สสารา 
น ภวนฺติ ตาทิโนติ ฯ 
๖        ขทิรวนิยเราวตฺตเถรวตฺถุ        ๗๙-๘๐                สตฺถาป ภิกฺขุสงฺฆ อาทาย        ต ภูมิ
รามเณยฺยกนฺติ ฯ 
๗        กุณฺฑลเกสีเถรีวตฺถุ                ๑๐๑-๑๐๒                สา จินฺเตสิ อโห                        
ตตฺถ ตตฺถ วิจกฺขณาติ ฯ 
๘        สงฺกิจฺจสามเณรวตฺถุ                ๑๒๖-๑๒๗        โส ป ฺจสตภิกฺขุปริวาโร        
สีลวนฺตสฺส ฌายิโนติ ฯ 
๙        กิสาโคตมีวตฺถุ                        ๑๔๕-๑๔๖        อถ น เอโก                                มจฺจุ อา
ทาย คจฺฉตีติ ฯ 
๑๐        พหุปุตฺติกาเถรีวตฺถุ                ๑๔๘-๑๔๙        สาวตฺถิย กิเรกสฺมึ กุเล                
ปสฺสโต ธมมฺมุตฺตมนฺติ ฯ  
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                                          ประโยคควรดูพิเศษ ประโยค ป.ธ. ๕ 
                                                    วิชา แปลมคธเปนไทย 
ที่        ขอ                        หนา                        เริ่ม                                                        จบ 
๑.        ๖-๘                        ๔-๕                        อนฺนนฺติ ขชฺชโภชน                        ยาคุปาน 
รสปาน ฯ 
๒.        ๑๐                        ๖-๗                        ตมฺปเนต ทาน                                สงฺขย คจฺฉ
ตีติ ฯ 
๓.*        ๒๑-๒๒                ๑๒-๑๗                อุปรปิณฺณาสกสฺส จตุตฺถวคฺเค        คหณวเสน 
วุตฺตนฺติ ตฏฏีกา 
๔.*        ๔๑-๔๓                ๓๖-๓๗                อิเธกจฺโจ อิเม ธมฺมา                        ชินาตีติ 
ธมฺมปทวณฺณนา ฯ 
๕.*        ๕๗-๕๘                ๕๐-๕๒                ปาณาติปาต ปหายาติ                        ปตทณฺ
ฑา ปน สปรทิณฺฑา นาม ฯ 
๖.        ๕๘-๖๐                ๕๓-๕๔                ภินฺนาน วา สนฺธาตาติ                        สาเลยฺยก
สุตฺตนิกฺเขปกณฺฑวณฺณนา ฯ 
๗.        ๖๘-๖๙                ๖๐-๖๑                อาสวาน ขยาติ                                สาเลยฺ
ยกวณฺณนา 
๘.*        ๑๒๘-๑๓๐        ๑๐๓-๑๐๕                ตมฺปน อุปวสนฺเตน                        ปรวิหึ
สาปฏิสยุตฺตาติ ตฏฏีกา 
๙.        ๑๙๒-๑๙๓                ๑๔๙-๑๕๐                ตตฺถ อปายมุขนฺติ                        เอวเมตฺถ 
อตฺโถ ทฏพฺโพ 
๑๐.        ๑๙๖-๑๙๗                ๑๕๒-๑๕๓        ตตฺถ ภยานิ เวรานิ                        นาสิโตติ 
ตฏฏีกา ฯ 
๑๑.*        ๒๙๘                ๒๒๖-๒๒๙        ทีฆนิกาเย สาม ฺผลวณฺณนาย        มงฺคล
สุตฺตวณฺณนา ฯ 



๑๒.        ๓๘๕-๓๘๖        ๓๐๑-๓๐๒        ติกงฺคุตฺตเร ปมปณฺณาสกสฺส        ภาวนาปาริปู
รึ คจฺฉนฺตีติ ฯ 
๑๓.        ๓๙๑-๓๙๒        ๓๐๗-๓๐๙        โสตานุคตนฺติ                                ปฏิวิทฺธาติ 
ตฏฏีกา ฯ 
๑๔.        ๔๓๙-๔๔๑        ๓๔๒-๓๔๔        สา สพฺรหฺมจารีน                        กโรนฺโต สวุโจ
ติ ฯ 
๑๕.        ๔๗๔-๔๗๕        ๓๖๘-๓๖๙        จกฺขุนา รูป ทิสฺวาติ                        ปุริสนิมตฺิต 
เวทิตพฺพ ฯ 
๑๖.*        ๔๘๕-๔๘๖        ๓๘๒-๓๙๓        กุสีตวตฺถูนีติ                                เวทิตพฺพานีติ 
ตทุภยฏีกา ฯ 
พระมหาสยาม สนฺติเมธี ป.ธ. ๙ 
พระมหาสุเทภ อคฺคเมธี ป.ธ. ๙ 
พระมหาวิรัตน รตนาโณ ป.ธ. ๙ พระมหาสนธิญาณ อภิชฺชยานนฺโท ป.ธ. ๙ 
อาจารยประจําชั้นประโยค ป.ธ. ๕ 
หมายเหตุ เครื่องหมาย  *  หมายถึงประโยคเก็งพิเศษ  
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สถิติขอสอบบาลีสนามหลวง ประโยค ๑-๒ 
วิชา แปลมคธเปนไทย 
พ.ศ.                ขอ        ภาค        เรื่อง                        หนา                        เริ่ม                                
จบ 
๒๕๑๐        ๑        ๒        สามาวดี                ๕๖-๕๘                มาคนฺทิยา ยมห                คติ 
โก อภิสมฺปราโยติ. 
                ๒        ๒        สามาวดี                ๕๘-๕๙                สนฺเตตฺถ ภิกฺขเว                
าติคณ ปกฺโกสาเปมีติ. 
๒๕๑๐        ๑        ๑        จุนทสกูริก                ๑๑๖-๑๑๗                อิธ โสจติ เปจฺจ                
นิรยสนฺตาโป อุปฏหิ. 
                ๒        ๑        จุนทสูกริก                ๑๑๗-๑๑๙                อวีจิสนฺตาโป นาม        
ผรุโส สตฺโต ทิฏปุพฺโพติ. 
๒๕๑๑        ๑        ๔        อายุวัฒนกุมาร        ๑๑๔-๑๑๕                สตฺถา ทฆีายุโก                
สตฺถุ สนฺติก อคมาสิ. 
                ๒        ๑        เทวสหาย                ๑๔๖-๑๔๗        พหุมฺป เจ สหิต                น ทุสฺ
สีลสฺส. 
๒๕๑๒        ๑        ๒        อัญญตร                ๑๑๑-๑๑๒                โส วิเสเสตฺวา                
กโรนฺโต คจฺฉตีติ อตฺโถ. 
                ๒        ๓        ครหทินน                ๙๘-๙๙                สตฺถา อนุโมทน                
วิโรจติ โสภตีติ. 
๒๕๑๓        ๑        ๓        ครหทินน                ๙๑-๙๒                โส ตสฺมึ ทวิฺนฺน                
อสุจินา มกฺขยึสูติ. 
                ๒        ๔        สารีบุตร                ๖๗-๖๘                สตฺถา ต กถ                นาม น 
โหนฺตีติ. 
๒๕๑๔        ๑        ๒        จูฬปนถก                ๗๙-๘๐                จูฬปนฺถโกป สุริย        



วิคตรชสฺส สาสเน....ติ. 
                ๒        ๓        ชมัพุกาชีวก        ๑๕๒-๑๕๖        สตฺถา มหาชนสฺส        ตปจรนฺโต 
มหนฺตตรนฺติ. 
๒๕๑๕        ๑        ๑        จุนทสูกริก                ๑๑๖-๑๑๗                ฉาตกกาเล สกเฏน        
ขาทิตฺวา เสส วิกฺกีณาติ. 
                ๒        ๔        ปฏาจารา                ๑๔๐-๑๔๒        สตฺถา ตสฺสา วจน        มรนฺติเย
วาติ จินฺเตสิ. 
๒๕๑๖        ๑        ๒        สามาวดี                ๔๐-๔๑                อถ น พฺราหฺมโณ        อิม 
คาถมาห. 
                ๒        ๔        เพฬัฏฐสีสะ        ๕๙-๖๐                สตฺถา เอตสฺมึ                น สกฺกา 
ป ฺาเปตุนฺติ. 
๒๕๑๗        ๑        ๑        สัญชยั                ๘๓-๘๔                อถสฺส เอตทโหสิ        มหา
สมโณติ คาถมาห. 
                ๒        ๓        มรีจิ                        ๓-๔                        สตฺถา คนฺธกุฏิย                
มหานิพฺพาน คจฺเฉยฺยาติ. 
๒๕๑๘        ๑        ๔        ราธเถระ                ๒-๓                        อถ น สตฺถา                วิตฺ
ถาเรตฺวา กเถสิ. 
                ๒        ๒        มหากัสสปะ        ๙๑-๙๒                สตฺถา เชตวเน                อกจฺิ
เฉน อเวกฺขตีติ. 
 
        * ใชหนังสือธัมมปทัฏฐกถา ภาค ๑-๔ เปนหลักศูตร พ.ศ. ๒๕๑๐ แยกหลักสูตร ออก
จาก เปรียญตรี (ป.ธ.๓) จึงมีการสอบ ๒ ครั้ง 
 ขอ ๑. แปลโดยพยัญชนะ  ขอ ๒. แปลโดยอรรถ  
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พ.ศ.                ขอ ภาค        เรื่อง                        หนา                        เริ่ม                                                
จบ 
๒๕๑๙        ๑        ๔        กุณฑลเกสี                ๑๐๒                        อถ น สา ติกฺขตฺตุ                
ตตฺถ ตตฺถ วิจกฺขตีติ. 
                ๒        ๓        อัญญตร                ๑๐๙-๑๑๐                โสป ปุริโส ตตฺเถว                
อสกฺโกนฺตาน อตีทีโฆเยวาติ. 
๒๕๒๐        ๑        ๑        จุลลกาล                ๖๗-๖๘                สตฺถา มา ภิกฺขเว                        
วีริยกรณวิรหิต. 
                ๒        ๑        จุลลกาล                ๖๘-๖๙                ปสหตีติ อภิภวติ                        
น สกฺโกตีติ อตฺโถ. 
๒๕๒๑        ๑        ๓        วิฑูฑภะ                ๒๓-๒๔                วิฑูฑโภป มยฺห                        
นทิย วิส ปกขิฺปสูติ. 
                ๒        ๓        วิฑูฑภะ                ๒๔-๒๕                สตฺถา อาคนฺตฺวา                        
นิมุชฺชาเปตีติ. 
๒๕๒๒        ๑        ๔        บัณฑิต                ๒๔-๒๕                ต สุตฺวา เสฏฐี                        
นว ตณฺฑุลนาฬิโย อเหสุ. 
                ๒        ๔        อนัตถ ฯ                ๑๐๗-๑๐๘                โส กิร พฺราหฺมโณ                
เนว สกฺกุเณยฺยาติ. 
๒๕๒๓        ๑        ๓        อานันท ฯ                ๑๒๑-๑๒๒        สา ต กิจฺเฉน                        
มหาชนกาโย สนฺนิปติ. 
                ๒        ๓        อานันท ฯ                ๑๒๒-๑๒๓        สตฺถา มูลสิร ึ                       
สุข อุปฺปาทยึสูติ. 
๒๕๒๔        ๑        ๑        มฏัฐกุณฑลี        ๒๖-๒๘                พฺราหฺมโณ ต ทิสฺวา                
โก นีธ กนฺทต พาลฺยตโรติ. 
                ๒        ๔        อายุวัฑฒน                ๑๑๖                        (สตฺถา) อิม คาถมาห                



วฑฺฒน นาม นตฺถีติ. 
๒๕๒๕        ๑        ๑        มฏัฐกุณฑลี        ๒๖-๒๘                ทฺวีหิ ชเนหิ กถิต                        
ตุฏ ี ปเวเทสิ. 
                ๒        ๔        สารีบุตร                ๑๑๑-๑๑๒                ตมฺป ห ิเถโร                        
อภิวาทนเมว เสยฺโยติ. 
๒๕๒๖        ๑        ๒        นันทโคบาล        ๑๔๙-๑๕๐                สาวตฺถิย กิร                        
ฉินฺทิตฺวา นิวตฺติ. 
                ๒        ๒        นันทโคบาล        ๑๕๐-๑๕๑                อถ น เอโก                                
อุกฺขิปตุ น เทตีติ. 
๒๕๒๗        ๑        ๓        มหากัสสป        ๘๑-๘๒                ตสฺมึ ขเณ สกฺโก                        
สามีติ ปฏิวจน อทาสิ. 
                ๒        ๓        สุมนมาลา                ๑๓๔-๑๓๖        อถ มาลากาโร                        
นิกฺขนฺโต นาม นตฺถิ. 
๒๕๒๘        ๑        ๑        สุมนาเทวี                ๑๔๒                โส โสตาปนฺโนป                
เอว คหปตีติ. 
                ๒        ๔        อายุวัฒฑน                ๑๑๔-๑๑๕                สตฺถา ทีฆายุโก                        
ปริวุโต วิจรติ. 
๒๕๒๘        ๑        ๒        โสเรยย                ๑๕๖                        ปุริสลิงฺเค ปาตุภูต-                
นาม อโหสิ. 
                ๒        ๒        โสเรยย                ๑๕๖-๑๕๘        ชนปทวาสิโน ต                        น 
ตโต กเรติ 
๒๕๓๐        ๑        ๒        ปูติคัตตะ                ๑๔๖-๑๔๗        พุทฺธาจน ฺจ นาม                
หุตฺวา ม ฺจเก นิปชชฺิ. 
                ๒        ๒        ปูติคัตตะ                ๑๔๗                สตฺถา ตสฺส                        ป
วิย เสสฺสตีติ. 
๒๕๓๑        ๑        ๓        สุธัมม                ๑๖๕-๑๖๖                ตสตฺถา ตยา อุปาสโก                



อิจฺฉา มาโน จ วฑฺฒตีติ. 
                ๒        ๓        สุธัมม                ๑๖๖-๑๖๗                ตตฺถ อสนฺตนฺติ                        
นววิธมาโน จ วฑฺฒตีติ. 
๒๕๓๒        ๑        ๒        เทวสหาย                ๑๔๗                ต อาจริเย                                
น ทุสฺสีลสฺส. 
                ๒        ๔        สังกิจจ                ๑๑๗-๑๑๙                สา ตสฺมึ กุจฺฉิคเต                
อย สงฺกิจฺจสามเณรโร นาม. 
๒๕๓๓        ๑        ๑        เทวทัต                ๑๓๑-๑๓๒        เทวทตฺตสฺสาป กมฺม                
สทฺธึ เอกโต ว อเหสุ. 
                ๒        ๓        ปาฏิกา                ๓๙-๔๐                พุทฺธาน ฺจ มคฺคเทสเกน        
วฏฏตีติ วตฺวา (อาห).  
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พ.ศ.                ขอ        ภาค        เรื่อง                        หนา                                เริ่ม                                        
จบ 
๒๕๓๔        ๑        ๑        เทวทัต                ๑๒๙-๑๓๐                อปรภาเค สตฺถริ                        
ลาภสกฺการ นิพฺพตฺเตสิ. 
                ๒        ๔        ทารุจีริย                ๙๖-๙๗                โส เอว วตฺวา                        น 
ปริปุณฺณนฺติ อาห. 
๒๕๓๕        ๑        ๔        บัณฑิต                ๒๑-๒๒                อตีเต กิร                                
สตฺถา อธิวาเสสิ. 
                ๒        ๑        ธมัมิก                ๑๒๐-๑๒๑        สาวตฺถิย กิร                        อาคเม
ถาติ อาห. 
๒๕๓๖        ๑        ๑        จุลกาล                ๖๒-๖๓                เถโร ก ึปน                                
ทสฺเสตฺวา ฌาเปสฺสถาติ. 
                ๒        ๔        พหุปุตติกา                ๑๔๘-๑๔๙        อถ น กติปาหจฺจเยน                
อิม คาถมาห. 
๒๕๓๗        ๑        ๑        เทวทัต                ๗๐-๗๑                อุปาสโก นครวีถิย                 
วิจรตีติ วทึสุ. 
                ๒        ๔        อนุรุทธ                ๖๑                        เอกสฺมึ หิ ทิวเส                        
สตฺถา สูจิปาสเก อาวุณิ. 
๒๕๓๘        ๑        ๑        จักขุปาล                ๓-๔                        สาวตฺถิย กริ                        
วสฺสาวาเส วสิ. 
                ๒        ๒        โสเรยย                ๑๔๓                 ปุริสา หิ อิตฺถิโย                        
อิตฺถีภาว ปฏิลภิ. 
๒๕๓๙        ๑        ๒        สามาวดี                ๑-๒                        อปฺปมาโท อมต ปทนฺติ        
เต ตถา กรึสุ. 
                ๒        ๒        สามาวดี                ๖๑                        เอว วุตฺเต ภิกฺขู                        



พุทฺธนฺตเร ปุพฺพกมฺม. 
๒๕๔๐        ๑        ๑        จักขุปาล                ๔-๕                        ตสฺมึ สมเย สตฺถา                
ป ฺห น ปุจฺฉติ. 
                ๒        ๔        ราธเถระ                ๑-๒                        อเถกทิวส สตฺถา                        
กติปาเหเนว อรหตฺต ปาปุณิ 
๒๕๔๑        ๑        ๒        จิตตหัตถ                ๑๓๕                        ตสฺมึ ขเณ ทิวเส                        
ปฏิสมฺภิทาหิ อรหตฺต อุปาสิเกติ 
                ๒        ๔        ขทิรวนิย                ๗๘-๗๙                ตตฺถ ปน เทฺว                        
นิวาสนฏานสทิส อุปาสิเกติ 
๒๕๔๒        ๑        ๓        วิฑูฑภะ                ๒๑-๒๒                สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส ปน                
จ ชีวิต ลภึสุ. 
                ๒        ๓        วิสาขา                ๖๑                        เสฏ ี กลฺยาณ เอสา                กึ 
โทส ปสฺสสติี. 
๒๕๔๓        ๑        ๒        อัญญตร                ๑๒๕-๑๒๖        สตฺถา ตสฺส                        
ปรินิพฺพายิ. 
                ๒        ๓        วิสาขา                ๔๘-๔๙                มหาปุ ฺาย หิ                        
วยกลฺยาณ นามาติ. 
๒๕๔๔        ๑        ๓        จักขุบาล                ๓                        จกฺขุปาลตฺเถรวตฺถุ                
กตฺวา ปกฺกามิ 
                ๒        ๓        วิสาขา                ๕๗-๕๘                อถ วิสาขา                                
อเสเสตฺวา นิกฺขมึสุ.  
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                                          สถิติขอสอบบาลีสนามหลวง ประโยค ป.ธ. ๓ 
                                                             วิชา แปลมคธเปนไทย 
พ.ศ.                ขอ        ภาค        เรื่อง                        หนา                                เริ่ม                                                
จบ 
๒๔๘๕        ๑        ๑        จักขุปาล                ๒๐-๒๑                ตตฺถ มโนติ                        
อนุปฺชฺชนฺเตสุป อุปฺปชฺชติเยว. 
                ๒        ๑        จักขุปาล                ๒๑-๒๒                อธิปติวเสน ปน มโน                
ทุกฺข อนุพนฺธตีติ. 
๒๔๘๖        ๑        ๗        มาร                        ๑๕๗-๑๖๑                อถ น สตฺถา                        
ปาปาน อกรณ สุขนฺติ. 
                ๒        ๗        มาร                        ๑๖๑-๑๖๒                ตตฺถ อตฺถมฺหีติ                        
สุข นาม กถติ. 
๒๔๘๗        ๑        ๑        จักขุปาล                ๔-๕                        โส กิร ตถาคโต                        
ธมฺมเทสน กเถสิเยว. 
                        ๒        กุมภโฆสก        ๗๒-๗๓                ต สุตฺวา สตฺถา                        อปฺ
ปมตฺตสฺส ยโสภิวฑฺฒตีติ. 
                ๒        ๓        ฉัตตปาณิ                ๔๔-๔๕                สตฺถา เถรสฺส วจน                
มหานิสสาติ อตฺโถ. 
๒๔๘๘        ๑        ๒        สามาวดี                 ๕๐                        อห อานนฺท สงฺคาม                
อตฺตทนฺโต ตโต กรนฺติ. 
                        ๘        อัญญตร                ๑๐๗-๑๐๗                สตฺตา นาห เอตฺตเกน                
วุจฺจีติ อตฺโถ. 
                ๒        ๓        คัณฐิเภทก                ๑๒๔-๑๒๕        สตฺถา ตสฺส ธมฺม                
พาโลติ วุจฺจตีติ. 
๒๔๘๙        ๑        ๖        สัมพหุล                ๑๑๓-๑๑๔                สตฺถา เตส นิสินฺนฏาน        



น ปริหานีติ. 
                ๒        ๗        มาร                        ๑๕๙-๑๖๑                อถ น สตฺถา                        
ปาปาน อกรณ สุขนฺติ. 
๒๔๙๐        ๑        ๒        สักก                        ๑๑๐                        เอว มหาล ิมโฆ                        
ปมาทมูลิกาเยวาติ. 
                ๒        ๖        เอรกปตร                ๙๖-๙๗                อถ น สตฺถา                        
โยคกฺเขมี นาม วุจฺจตีติ. 
๒๔๙๑        ๑        ๘        สารีบุตร                ๑๑๓-๑๑๔                โส กริายสฺมา                        
นมสฺเสยฺยาติ อตฺโถ. 
                ๒        ๒        กุมภโฆสก        ๗๒-๗๓                ราชา อเนกสตาป                อปฺ
ปมตฺตสฺส ยโสภิวฑฺฒตีติ. 
                        ๒        กุมภโฆสก        ๗๔                        คาถาปริโยสาเน                        
เทสนา ชาตาติ. 
๒๔๙๒        ๑        ๑        นันทเถระ                ๑๐๕-๑๐๗                สตฺถา หิ ปวตฺติตปวร-                
อาคจฺเฉยฺยาสีติ อาห. 
                ๒        ๑        สญัชัย                ๑๐๓-๑๐๔                เอว วุตฺเต เทฺว                        
สมฺมาสงฺกปฺปโคจราติ. 
๒๔๙๓        ๑        ๘        วักกล ิ               ๘๒-๘๓                โส กิรายสฺมา                        
สงฺขารูปสม สุขนฺติ. 
 
* พ.ศ. ๒๔๘๕ ถึง พ.ศ. ๒๕๑๐ รวมประโยค ๑-๒ และ ป.ธ. ๓ เปนชั้นเดียวกัน เรียกวา 
เปรียญ ๓ ใชหนังสือ 
ธัมมปทัฏฐกถา ภาค ๑-๘ เปนหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๑๑ ถึงปจจุบัน ใชหนังสือ ธัมมทัฏฐกถา 
ภาค ๕-๘ เปนหลักสูตร 
ขอ ๑. แปลโดยพยัญชนะ  ขอ ๒. แปลโดยอรรถ  
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พ.ศ.                ขอ        ภาค        เรื่อง                        หนา                                เริ่ม                                        
จบ 
                ๒        ๔        ราธเถระ                ๒-๔                        อเถกทิวส ธมฺมสภาย                
โอวเทยฺยาติ ปวาเรตพฺพเมว. 
๒๔๙๔        ๑        ๑        ติสส                        ๓๙-๔๐                นาครา อรุเณ                        
ปาทมูเล โอนมาเปสิ. 
                ๒        ๗        อาคันตุกะ                ๑๓๑                        สตฺถา เตหิ สทฺธึ                        
อตฺตาน โคเปถาติ อตฺโถ. 
๒๔๙๕        ๑        ๕        อัญญตร                ๑๔-๑๕                โส กริ ยงฺกิ ฺจิ                        
โถก โถกป โอจินนฺติ. 
                ๒        ๗        เมณฑก                ๓๖-๓๗                เอว มหานุภาโว                        
วชฺช ฉาเทตีติ อตฺโถ. 
๒๔๙๖        ๑        ๒        จูฬปนถก                ๘๗-๘๘                สตฺถา อิม อตีต                        
ย โอโฆ นาภิกึรตีติ. 
                ๒        ๘        เทวหิต                ๑๙๐-๑๙๑                เอกสฺมึ หิ สมเย                        
พฺราหฺมณ วทามีติ. 
๒๔๙๗        ๑        ๔        อายุวัฑฒน                ๑๑๕-๑๑๖                อเถกทวิส ภิกฺขู                        
วฑฺฒน นาม นตฺถีติ. 
                ๒        ๘        สุนทรสมุทร        ๑๕๖-๑๕๗        เอว อาคต อิตฺถีกุตฺต                วา
ตกมิคชาตก วิตฺถาเรตฺวา. 
๒๔๙๘        ๑        ๓        คัณฐิเภทก                ๑๒๔-๑๒๕        เต กิร เทว                                
พาโลติ วุจฺจตีติ. 
                ๒        ๔        สังกิจจ                ๑๒๔-๑๒๕        กิจฺจปริโยสาเน                        
ภารโวโรปน ยถาติ. 
๒๔๙๙        ๑        ๗        ปาเวรก                ๑๕๔-๑๕๕        โส กิร หตฺถี                        



ปติฏาเปถาติ อตฺโถ. 
                ๒        ๑        เทวทัต                ๑๓๘-๑๓๙        ภิกขฺู เอตฺตก                        อิม ปงฺ
คลชาตก กเถสิ. 
๒๕๐๐        ๑        ๑        จักขุปาล                ๔-๕                        ตสฺมึ สมเย สตฺถา                
ธมฺมเทสน กเถสิเยว. 
                ๒        ๘        อปุตตก                ๔๒-๔๔                ภูตปุพฺพ โส มหาราช                
โรรุเว นริเย ปจฺจตีติ. 
๒๕๐๑        ๑        ๕        กุกกฏุมิตร                ๒๕-๒๖                อถ น อานนฺทตฺเถโร                
จิตฺต ปาป อนุคจฺฉตีติ. 
                ๒        ๘        อปุตตก                ๔๒-๔๔                ภูตปุพฺพ โส มหาราช                
โรรุเว นริเย ปจฺจตีติ. 
๒๕๐๒        ๑        ๓        ฉตฺตปาณิ                ๔๔-๔๕                สตฺถา เถรสฺส วจน                
มหานิสสาติ อตฺโถ. 
                ๒        ๓        สุมนมาลา                ๑๓๔-๑๓๕        โส กิร เทวสิก                        
อุทคฺคุทคฺโค สตฺถาร ปูเชสิ. 
๒๕๐๓        ๑        ๓        อัญญตร                ๑๒๓-๑๓๔        ภนฺเต สา อุปาสิกา                
ปรมตฺถนิพฺพานสุข ฺจ อาวหตีติ. 
                ๒        ๕        โกณฑธาน        ๕๒-๕๓                อถ เนส สตฺถา                        น 
ภวิสฺสติเยวาติ อตฺโถ. 
๒๕๐๔        ๑        ๑        ปณามคาถา        ๑-๒                        มหาโมหตโมนทฺเธ                
อตฺถธมฺมูปนิสฺสิตนฺติ. 
                ๒        ๘        สารีบุตร                ๑๑๐-๑๑๑                สตฺถา อาคนฺตฺวา                        
นิวตฺถเอวาติ อตฺโถ. 
๒๕๐๕        ๑        ๑        เทวทัต                ๑๓๓-๑๓๕        อายสฺมนฺต ปน สารีปุตฺต        อา
ทีนิ ชาตกานป กเถสิ. 
                ๒        ๘        เขมาเถรี                ๑๓๓-๑๓๕        สตฺถา ตสฺสา จิตฺตวาร                



คจฺฉตีติ อตฺโถ. 
๒๕๐๖        ๑        ๓        ครหทินน                ๙๘-๙๙                สตฺถา อนุโมทน                        
วิโรจติ โสภตีติ. 
                ๒        ๔        สารีบุตร                ๖๗-๖๘                สตฺถา ต กถ สุตฺวา                 
นาม น โหนตีฺติ. 
๒๕๐๗        ๑        ๒        นันทโคบาล        ๑๕๐-๑๕๑                ทิโส ทิส ยนฺต                        
อุกฺขิปตุ น เทตีติ. 
                ๒        ๗        ลกุณฏก                ๑๐๒-๑๐๓                สตฺถา เตส ภิกฺขูน                
เสส ปุริมสทสิเมวาติ. 
๒๕๐๘        ๑        ๒        เมฆิย                        ๑๑๗-๑๑๘                วาริโชวาติ มจฺโฉ                
ต ปหาตพฺพนฺต.  
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พ.ศ.                ขอ        ภาค        เรื่อง                        หนา                                เริ่ม                                        
จบ 
                ๒        ๗        ทุพพจ                ๑๒๗-๑๒๙        กโุส ยถา ทุคฺคหิโต                อากิ
รตีติ อตฺโถ. 
๒๕๐๙        ๑        ๔        ปญจสต                ๔๕-๔๖                สตฺถา ธมฺมสภ                        
เทเสนฺโต อิม คาถมาห. 
                ๒        ๘        กหุก                        ๑๑๖-๑๑๘                โคธราชา วมฺมิกโต                
พาหิร ปริมชชฺสีติ อตฺโถ. 
๒๕๑๐        ๑        ๖        สุวรรณ                ๑๑๖-๑๑๗                อิมา คาถา อภาสิ                        
สงฺขาตุนฺติ เภทา ยุชฺชนฺติ. 
                ๒        ๗        สานุ                        ๑๕๒-๑๕๓        โส มาตร กเถนฺติยา                
วีติกฺกมิตุ ทสฺสามีติ. 
๒๕๑๑        ๑        ๕        มหาธน                ๑๑๙-๑๒๐                อจริตฺวา พฺรหฺมจริย                
อนุโสจนฺตา เสนฺตีติ. 
                ๒        ๕        รปูนันทา                ๑๐๓-๑๐๔                จตุปฺปมาณิกา หิ                        
ปสฺสนฺติ รูปนนฺทา จ. 
๒๕๑๒        ๑        ๖         เอกรปตร                ๙๖-๙๗                อถ น สตฺถา                        
โยคกฺเขมี นาม วิจฺจตีติ. 
                ๒        ๗        ภัททิย                ๑๐๐-๑๐๑                สตฺถา เต ภิกฺขู                        
อภาว คจฺฉนฺตีติ อตฺโถ. 
๒๕๑๓        ๑        ๖        อสทิส                ๕๕-๕๖                ราชาป โทมนสฺสปตฺโต        
ทาน ปหาร อทาสีติ. 
                ๒        ๗        สานุ                        ๑๕๒-๑๕๓        อถ น ปุตฺต                                
วีติกฺกมิตุ ทสฺสามีติ. 
๒๕๑๔        ๑        ๙        สัมพหุล                ๗๑-๗๒                สตฺถา วีสโยชนสตมตฺถเก         



ทุกฺขมิทนฺติ ทยฺหมาโน. 
                ๒        ๘        สัมพหุล                ๗๓-๗๔                ตตฺถ เมตฺตาวิหารีติ                
ทุกฺขมิทนฺติ กนฺทีติ อตฺโถ, 
๒๕๑๕        ๑        ๖        อนภิรต                ๗๓-๗๔                โส สกฺขรา อาหริ                
เทฺว คาถา อภาสิ. 
                ๒        ๗        ปญจสต                ๕๙-๖๐                ตตฺถ มคฺคานฏงฺคิโกติ        ปา
โมกฺขนฺตีติ อตฺโถ. 
๒๕๑๖        ๑        ๖        ยมก                        ๘๑                        อิท ปน ปาฏหิาริย                
อกตฺวา อสฺสาสตร เทติ. 
                ๒        ๗        วัชชีปุตตก                ๑๐๘-๑๑๐                โส ตสฺม ึวนสณฺเฑ                
น ภเวยฺยาติ อตฺโถ. 
๒๕๑๗        ๑        ๖        กุมาร                        ๑๔-๑๕                สตฺถา อาคนฺตฺวา                        
นาถ ลภติ ทลฺุลภนฺติ. 
                ๒        ๕        ปฐม                        ๑๑๕-๑๑๖                โส ห ิโพธริุกฺขมูเล                
อธิคโตสฺมีติ อตฺโถ. 
๒๕๑๘        ๑        ๘        ปญจภิกขู                ๔๘-๔๙                ....รกฺขวาสีน วเสน                
อุตฺตริตรโตติ อตฺโถ. 
                ๒        ๗        อัตตโน                ๑๓๗-๑๓๘        อห นาโค ว สงฺคาเม                
อุตฺตริตรโตติ อตฺโถ. 
๒๕๑๙        ๑        ๗         วัชชีปุตตก                ๑๐๘                        อถ โข โส ภิกฺขุ                        
ปฬิโต เอวมาห. 
                ๒        ๗        อาคันตุก                ๑๓๑-๑๓๒        อล ภิกฺขเว                                
โสจนฺตีติ อตฺโถ. 
๒๕๒๐        ๑        ๕        รูปนันทา                ๑๐๔-๑๐๕                อิทฺธมยรปู ทิฏกาลโต        
อติวิย วิรชฺช.ิ 
                ๒        ๕        รปูนันทา                ๑๐๕-๑๐๗                สตฺถา ตสฺสา อิตฺถิยา                



กิ ฺจิ คยฺหุปค นตฺถีติ. 
๒๕๒๑        ๑        ๖        โพธิราช                ๓-๔                        อตีเต กิร อเนกสตา                
ปฏิชคฺเคยฺย ปณฺฑิโตติ. 
                ๒        ๖        โพธิราช                ๔-๕                        ตตฺถ ยามนฺติ                        ต 
ตาเปตีติ. 
๒๕๒๒        ๑        ๗        โคฆาตก                ๓-๔                        สตฺถา ต อามนฺเตตฺวา                 
 ิโตสีติ อตฺโถ. 
                ๒        ๗        โคฆาตก                ๔-๕                        ปาเถยฺยนฺติ คมิกสฺส                
คหิตาเนว โหนฺติ. 
๒๕๒๓        ๑        ๖        ตโย                        ๑๓๙-๑๔๐                เต ปพฺพชิตฺวาป วินา                 
เยส นตฺถิ ปยายนฺติ.  
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พ.ศ.                ขอ        ภาค        เรื่อง                        หนา                                เริ่ม                                        
จบ 
                ๒        ๖        ตโย                        ๑๔๐-๑๔๑                ตตฺถ อโยเคติ                        
น กาตพฺพนฺติ อตฺโถ. 
๒๕๒๔        ๑        ๖        ยมก                        ๗๔-๗๕                สตฺถา ตสฺส อุปริ                        
รชวฏฏิโย โอกิริ. 
                ๒        ๗        มหัลลก                ๗๕-๗๖                อิมา คาถา อภาสิ                        
โหตีติ อตฺโถ. 
๒๕๒๕        ๑        ๕        สันตติ                ๗๒                        สนฺตติมหามตฺโตป                
อุปสนฺโต จริสฺสตีติ. 
                ๒        ๘        อัญญตร                ๖๑-๖๒                อถ น ภควา                        โถ
เมนฺตีติ อตฺโถ 
๒๕๒๖        ๑        ๖        มารธิตา                ๖๔                        โส ตาส ตมตฺถ                        
อุปธิสงฺขเย อธิมุตฺโตติ. 
                ๒        ๖        มารธิตา                ๖๔-๖๖                อถ สตฺถา เอตฺตเกนป                
เนสฺสถาติ อตฺโถ. 
๒๕๒๗        ๑        ๗        จูฬสุภัททา                ๑๑๓-๑๑๕                มงฺคลทิวสาทีสุ ปนสฺ
สา        วจเนหิ สสฺสุ โตเสสิ. 
                ๒        ๗        จูฬสุภัททา                ๑๑๕-๑๑๖                ตสฺมึ ขเณ                                
น ป ฺายนฺตีติ อตฺโถ. 
๒๕๒๘        ๑        ๕        อุตตร                ๙๙-๑๐๐                จตุตฺเถ ทิวเส ปน                
วุตฺต โหติ. 
                ๒        ๘        เทฺว                        ๑๒๑-๑๒๒        เตสุ กิเรสสฺส                        
เทสนา อโหสีติ. 
๒๕๒๙        ๑        ๗         ปริชิณณ                ๑๔๑                        โสป นสสฺ วสลีติ                



ภควา เตนุปสงฺกมีติ. 
                ๒        ๗        ปริชิณณ                ๑๔๑-๑๔๓        สตฺถา เอกมนฺต                        
ฆาเตสฺสาม โวติ. 
๒๕๓๐        ๑        ๖        อตุล                        ๑๘๖                        สตฺถา ตสฺส กถ                        
พฺรหฺมุนาป ปสสิโตติ. 
                ๒        ๖        อตุล                        ๑๘๖-๑๘๗        ตตฺถ โปราณเมตนฺติ                
ปสสิโตเยวาติ อตฺโถ. 
๒๕๓๑        ๑        ๗        อัตตโน                ๑๓๖-๑๓๗        วตฺถ ุอปฺปมาทวคฺคสฺส        อิ
มา คาถา อภาสิ. 
                ๒        ๗        อัตตโน                ๑๓๗-๑๓๘        อห นาโค ว สงฺคาเม                 
อุตฺตริตโรติ อตฺโถ. 
๒๕๓๒        ๑        ๖        โพธริาช                ๓                        สตฺถา อปฺปวิสิตฺวา ว                
อาหริตฺวา ทสฺเสสิ. 
                ๒        ๗        อัตตโน                ๙๑-๙๒                เตน ยงฺกิ ฺจีติ                        
สตฺถาร ยาจึสุ. 
๒๕๓๓        ๑        ๖        ยมก                        ๙๑-๙๒                สพฺพพุทฺธาน กิร                        
อุปธาเรถาติ อาหสุ. 
                ๒        ๗        จูฬสารี                ๑๗-๑๘                สตฺถา ภิกฺขเว อหิริโก                
สุชีวนฺติ อตฺโถ. 
๒๕๓๔        ๑        ๗        โลฬุทายี                ๑๔                        อสชฌฺายมลา มนฺตา                
มลนฺติ อตฺโถ. 
                ๒        ๗        อัตตโน                ๙๖-๙๗                สตฺถา อิท อตีต                        
มตฺตาสุข จเชยฺยาติ. 
๒๕๓๕        ๑        ๕        มหาโมคคล ฯ         ๖๓-๖๔                โย ทณฺเฑน อทณฺเฑสุ                
อุปฺปชฺนฺตีติ วุตฺต อตฺโถ. 
                ๒        ๘        สีวลี                        ๑๕๑-๑๕๒        เอกสฺมึ หิ สมเย                        



ปพฺพชิโต อรหตฺต ปาปุณิ. 
๒๕๓๖        ๑        ๗        อัตตโน                ๙๒-๙๓                มย กึ น ุกโรมาติ                        
นิมฺมิตพุทฺธ มาเปสิ. 
                ๒        ๘        ธมัมาราม                ๕๙-๖๐                ภิกฺขุ ตถาคตสฺส                        
อาวชฺชนฺโตติ อตฺโถ. 
๒๕๓๗        ๑        ๖        เทวทัต                ๑๙-๒๐                สตฺถา อาคนฺตฺวา กาย                
นามาติ อตฺโถ. 
                ๒        ๗        อัตตโน                ๘๗                        เอกสฺมึ หิ สมเย                        
ภย น อุปฺปชชฺตีติ. 
๒๕๓๘        ๑        ๕        อนาถบิณฑิก         ๑๒-๑๓                สา สาธุ เทวาติ                        
ภทฺรานิ ปสฺสตีติ.  
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พ.ศ.                ขอ        ภาค        เรื่อง                                หนา                                เริ่ม                                        
จบ 
                ๒        ๖        ยมก                                ๗๖                        อถ น ฆรณี นาม                        
เอกมนฺต อฏาสิ. 
๒๕๓๙        ๑        ๖        ปญจสต                        ๑๕๒                ทารกามหากสฺสปตฺเถร        
โหติเยวาติ อตฺโถ. 
                ๒        ๗        เมณฑก                        ๓๐                        เอว วิปสสฺิพุทฺธกาเล                
ตตฺเถว ชีวถาติ. 
๒๕๔๐        ๑        ๕        ปฐมโพธิ                        ๑๑๕-๑๑๖                อเนกชาติสสารนฺติ                
อนุวิจรินฺติ อตฺโถ. 
                ๒        ๖        มหากาล                        ๑๖-๑๗                อตีเต กิร                                
เอก มณิรตน อตฺถิ. 
๒๕๔๑        ๑        ๗        มาร                                ๑๕๙-๑๖๐                อถ น สตฺถา                        
อิมา คาถา อภาสิ. 
                ๒        ๘        ปญจทายก                        ๖๓-๖๔                สตฺถา ตสฺส จ                         
อทสฺเสตฺวา น ปกกฺมนฺติ. 
๒๕๔๒        ๑        ๖         จิญจมาณวิกา                ๔๖-๔๗                ปมโพธิย หิ                        
ลาภสกฺการ นาเสหีติ. 
                ๒        ๖        นนัทิย                        ๑๕๗-๑๕๘        จิรปฺปวาสึ ปุรสิ                        
เสสาตกา วิยาติ อตฺโถ. 
๒๕๔๓        ๑        ๖        อุตตรา                        ๑๖๖-๑๖๗                ปุณฺโณ เถร ทิสฺวา                
ภตฺตกิจฺจ อกาสิ. 
                ๒        ๗        วินิจฉัยอํามาตย                ๔๑-๔๒                สตฺถา น ภิกฺขเว                        
น โหตีติ อตฺโถ 
๒๕๔๔        ๑        ๗        สารีปุตฺตสทฺธิวิหาริก        ๗๗-๗๘                อถ น สตฺถา                        



อุปจารชฺฌาน อุปฺปชฺช.ิ 
                ๒        ๘        สักกเทวราช                ๓๙-๔๐                สพฺพทาน ธมฺมทาน                
ธมฺมทานเมว เสฏ.  
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                                      สถิติขอสอบบาลีสนามหลวง ประโยค ป.ธ. ๓ 
                                                            วิชา สัมพันธไทย 
พ.ศ.                ภาค        เรื่อง                        หนา                                เริ่ม                                
จบ 
๒๔๘๗        ๕        ปฐมโพธิ                ๑๑๖                        อห อิมสฺส                        
อปราปร อนุวิจรึ. 
                ๖        อัคคิทัต                ๑๑๐-๑๑๑                โย จ คหฏโ                ปสฺสตีติ อาห. 
๒๔๘๘        ๕        สุปปพุทธ                ๔๑                        โส กิร อย                        ปวนฺโต 
นิสีทิ. 
                ๖        สักกะ                ๑๓๔-๑๓๕        ตถาคตสฺส หิ                ปาเท ปริมชชฺิ. 
                ๗        โปฐิล                ๗๓                        โยคา เว                        ยถา ภูริ ปวฑฺฒ
ตีติ. 
๒๔๘๙        ๖        โกสลรัญโญ        ๑๒๔-๑๒๕        สตฺถา เตส                        วิหรตีติ อตฺ
โถ. 
                ๔        ปฏาจารา                ๑๓๙                        สา ตสฺมึ ขเณ                 วิลปนฺตี 
ปริพฺภมิ. 
๒๔๙๐        ๒        สามาวดี                ๑                        อปฺปมาโท อมต                
หิมวนฺตปฺปเทเส วสึสุ. 
                ๖        องคุลีมาล                ๓๗                        อถโข อายสฺมา                จนฺทิมาติ. 
๒๔๙๑        ๑        สัญชยั                ๘๐                        อนุปฺปนฺเนเยว                สหายกาเนว. 
                ๕        ฉัพพัคคีย                ๔๖                        สพฺเพ ตสนฺติ                น ฆาตเยติ 
(คาถา). 
                ๕        สัมพหุล                ๔๗                        สุขกามานิ ภูตานิ        ลภเต สุขนฺติ 
(คาถา). 
                ๕        อุโบสถ                ๕๔                        ยถา ทณฺเฑน                ปาณินนฺติ 



(คาถา). 
๒๔๙๒        ๕        มหาโมคค                ๖๒-๖๓                สตฺถา อิม                        คาถา 
อภาสิ. 
                ๕        สุขสามเณร        ๘๕                        จตสฺโส หิ                        นามาติ. 
๒๔๙๓        ๖        สักกะ                ๑๓๕-๑๓๖        สตฺถา เตส กถ                 คาถา อภาสิ. 
๒๔๙๔        ๕        ลาชเทวธิดา        ๖                         อายสฺมา หิ                         สมึเป อฏ
าสิ. 
                ๕        โลฬุทายีเถระ        ๑๑๒                 โส ต อาทาย                อุคฺคณฺหาเปสิ. 
๒๔๙๕        ๓        ปฐวีกถา                ๑-๒                        เต กิร ภควตา                ปุปฺผมิว 
ปเจสฺสตีติ. 
๒๔๙๖        ๑        จักขุบาลเถระ        ๗                         โส มหาปาโล                ปณฺฑาย ปา
วิสิ. 
๒๔๙๗        ๕        ปโลติกัตเถระ        ๗๖                        เอกสฺมึ หิ ทิวเส                อตฺตาน 
โอวทิ. 
๒๔๙๘        ๘         ธัมมทินนาเถรี        ๑๘๗                เอกทิวส หิ ตสฺสา        นาม อโหสิ. 
๒๔๙๙        ๔        ตัมพทาฐิกโจร        ๘๙-๙๐                ตสฺมึ ขเณ สารีปุตฺต-        สย ยาคุ ป
วิ. 
๒๕๐๐        ๓        สฏัฐิกูฏเปรต        ๑๕๙                        ปุริมนเยเนว หิ                กเถมีติ 
อาห. 
๒๕๐๑        ๒        สามาวดี                ๑-๒                        อตีเต อลฺลกปฺปรฏเ        ภวิสสฺา
มาติ.  
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พ.ศ                ภาค        เรือ่ง                        หนา                        เริ่ม                                        
จบ 
๒๕๐๒        ๘        อัญญตร                ๑๓๔                        โส กริ สตฺถ ุ                       อาย
ทาย นิวตฺติ. 
๒๕๐๓        ๔        ชีวกโกมาร        ๕๓-๕๔                สตฺถา ตโตป                        อุปฺปชฺ
ชิสฺสตีติ. 
๒๕๐๔        ๓        วิสาขา                ๕๗-๕๘                โสป เสฏ ี ธีตร                        
คจฺฉนฺตูติ. 
๒๕๐๕        ๔        กุณฑลเกสี                ๑๐๑-๑๐๒                สา จินฺเตสิ อโห                        
ปพฺพตปปาเต ขิป. 
๒๕๐๖        ๕        อุโบสถ                ๕๓-๕๔                วิสาขา ตาสุ                        อิม คาถ
มาห. 
๒๕๐๗        ๒        อัญญตร                ๑๑๑-๑๑๒                อปฺปมาทรโต ภิกฺขุ                
วนฺทมาโน ปกฺกามีติ. 
๒๕๐๘        ๘        โชติก                ๑๖๐                        เตส เทวโลก                        
ปริสปรยนฺเต นีสีทิ. 
๒๕๐๙        ๒        สามาวดี                ๔๐-๔๑                รตฺตสฺส หิ                                อิม 
คาถมาห. 
๒๕๑๐        ๒        กุมภโฆสก        ๗๓-๗๔                อุฏานวโต สตีมโต                ยโส 
วฑฺฒตีติ. 
๒๕๑๑        ๖        เปสการธิดา        ๔๓                        สตฺถา มยา                                ปา
ปุณาตีติ อตฺโถ. 
๒๕๑๒        ๖        ยมก                        ๖๙                        สตฺตเม ทิวเส                        คณฺ
หาตีติ. 
๒๕๑๓        ๕        รูปนนัทา                ๑๐๔-๑๐๕                สา ต โอโลเกตฺวา                



มหลฺลกิตฺถีวณฺณนฺติ. 
๒๕๑๔        ๕        รูปนนัทา                ๑๐๖-๑๐๗                อฏ ีน นคร กต                        
นคร กต. 
๒๕๑๕        ๕        รูปนนัทา                ๑๐๕                        สตฺถา ตสฺสา ตตฺถ                กตฺ
วา ทสฺเสสิ. 
๒๕๑๖        ๕        มหาธนเศรษฐี        ๑๑๘-๑๑๙                อถ น เอกทิวส                        ชา
โตติ อาห. 
๒๕๑๗        ๘        กปลมัจฉ                ๑                        อตีเต กิร กสฺสปสสฺ                ลาโภ 
อุทปาทิ. 
๒๕๑๘        ๖        มารธิดา                ๖๒-๖๓                พุทฺธาน กิร                        อิทมทีิส 
อุทปาทิ. 
๒๕๑๙        ๕        รูปนนัทา                ๑๐๖-๑๐๗                สตฺถา นนฺเท มา                        
คยฺหุปค นตฺถีติ. 
๒๕๒๐        ๖        กุมารกัสสป        ๑๔-๑๕                สตฺถา อาคนฺตฺวา                 อิม คาถ
มาห. 
๒๕๒๑        ๕        โกณฑธาน        ๕๒-๕๓                สตฺถา... อนุสนฺธึ                        ภวิสฺ
สติเยวาติ อตฺโถ. 
๒๕๒๒        ๗        เอกวิหารี                ๑๑๗-๑๑๘                สตฺถาอิม คาถมาห                
เอกวิหารเมว ปตฺเถตีติ. 
๒๕๒๓        ๕        มหาธนเศรษฐี        ๑๑๙-๑๒๐                ตตฺถ อจริตฺวาติ                        
ปาปุณึสูติ. 
๒๕๒๔        ๖        เทวทตั                ๑๙-๒๐                ยสฺส อจฺจนฺติ-                        นามาติ 
อตฺโถ. 
๒๕๒๕        ๖        อัตตทัต                ๒๖-๒๗                สตฺถา ตสฺส                         ภเวยฺยา
ติ. 
๒๕๒๖        ๕        วิสาขาสหายิกา        ๙๓                        สตฺถา กิมิทนฺติ                        น 



กโรถาติ. 
๒๕๒๗        ๖        เปสการธิดา        ๔๒-๔๓                (สตฺถา) ตติย สาธุการ                ปา
ปุณาตีติ อตฺโถ. 
๒๕๒๘        ๘        โชติก                ๑๖๐-๑๖๑                เต ยาวตายุก                        อป
โลเกตฺวา เอหีติ. 
๒๕๒๙        ๗        อัตตโน                ๑๓๗-๑๓๘        อห อานนฺท                        เม ภาโร. 
๒๕๓๐        ๕        มัลลกิา                ๑๑๐-๑๑๑                อถ น สตฺถา                        กเถนฺตี
ติ อตฺโถ. 
๒๕๓๑        ๘        อุคคเสน                ๒๕-๒๖                เถโร        คนฺตฺวา                        
อุปคจฺฉตีติ อตฺโถ.  
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พ.ศ.                ภาค        เรื่อง                                หนา                        เริ่ม                                
จบ 
๒๕๓๒        ๘        สามเณร                        ๑๓๓-๑๓๙        ตสฺมึ ขเณ                        น 
กุชฺฌิตฺถาติ. 
๒๕๓๓        ๘        โชติก                        ๑๗๒-๑๗๓        เหฏาคงฺคาย จ                นนฺติ 
อทาสิ. 
๒๕๓๔        ๗        ทุพพจ                        ๑๒๗-๑๒๘        กโุส ยถา                        โหตีติ 
อตฺโถ. 
๒๕๓๕        ๗        อาคันตุก                        ๑๓๑-๑๓๒        นคร ยถา                        โสจนฺ
ตีติ อตฺโถ. 
๒๕๓๖        ๖        โพธริาช                        ๔-๕                        อตฺตาน ฺเจ                น กโร
ติ. 
๒๕๓๗        ๕        มหาโมคคัลลาน                ๖๓-๖๔                โย ทณฺเฑน                
าตีน ปริกฺขย วา. 
๒๕๓๘        ๗        จูฬสภัุททา                        ๑๑๕-๑๑๖                ตสฺมึ ขเณ                        
ปกาเสนฺตีติ อตฺโถ. 
๒๕๓๙        ๕        โลฬทุายี                        ๑๑๓-๑๑๔                โส สวจฺฉรมตฺเตน        น 
วฑฺฒตีติ. 
๒๕๓๐        ๗        ติสสเถระ                        ๑๐                        สาป สตฺตเม ทิว                
อิม คาถมาห. 
๒๕๔๑        ๕        อนาถบิณฑิก                ๑๓-๑๔                เสปาโปป ปสฺสติ        ภทฺรานิ
เยว ปสฺสตีติ. 
๒๕๔๒                ภัททิย                         ๑๐๐-๑๐๑                ย หิ กิจฺจ ตทปวิทฺธ        คจฺฉนฺ
ตีติ อตฺโถ. 
๒๕๔๓        ๗        นิคคัณ                        ๑๓๓                        อลชชฺิตาเย ลชชฺนฺติ        



คจฺฉนฺตีติ อตฺโถ. 
๔๕๔๔          ๕        โลฬทุายี                        ๑๑๔                        อปฺปสฺสุตาย ปุริโส        
หุตฺวา วิจรติ.  
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                                  สถติิขอสอบบาลีสนามหลวง ประโยค ป.ธ. ๔ 
                                                   วิชา แปลไทยเปนมคธ 
พ.ศ.                เรื่อง                        หนา                                เริ่ม                                                        
จบ 
๒๕๐๕        กาลียักขินี                ๔๒-๔๓                เอโก กิร กฏุมฺพิกปุตฺโต                        
สามิกสฺส ฆเร อกาสิ. 
๒๕๐๖        กาลียักขินี                ๔๓-๔๔                อถ น อาห ยถา                                        
มชฺชารี หุตฺวา นิพฺพตฺติ. 
                สญัชัย                ๙๐                        ยสกลุปุตฺตปฺปมุขา                                ปฏกิุลนฺ
ติ ทสฺเสสิ. 
๒๕๐๗        โกสัมพี                ๕๗-๕๘                อานนฺทตฺเถโร อนาถปณฺฑิกาทีหิ                
ปจฺฉโต อคมาสิ. 
                ธมัมิกอุบาสก        ๑๒๐-๑๒๑        โส ธมฺม โสตุกาโม                                
นิพฺพตฺตตูติ วทึสุ. 
๒๕๐๘        ติสสเถระ                ๓๗                        เทวโล นาม ตาปโส                                
ติริย นิปชชฺิ. 
                สญัชัย                ๘๒-๘๓                ตถา จรถ ภิกฺขเว                                        ป ฺ
าเปตฺวา อทาสิ. 
๒๕๐๙        โกสัมพี                ๕๒-๕๓                โกสมฺพีวาสิโนป โข                                
อนฺโตวสฺส วีตินาเมสุ. 
                สญัชัย                ๘๐-๘๑                อนุปปฺนฺเนเยว หิ                                        ทาย 
วา นาโหสิ. 
๒๕๑๐        สัญชัย                ๘๖-๘๗                เต ภควนฺต เอตทโวจุ                                มตฺ
ถก ปตฺโต. 
                เทวสหาย                ๑๔๔-๑๔๕        อิตโร ปน อห                                        ปจฺุฉิ



ตุ วฏฏตีติ จินฺเตสิ. 
๒๕๑๑        จุลลกาล                ๖๔                        อเถกา กุลธีตา                                        นิ
สีทิตฺวา ขยวย สมฺปสฺสิ. 
                จุลกาล                ๖๕-๖๖                จุลลฺกาลสฺส ภริยาโย                                สตฺ
ถาร นิมนฺตยึสุ. 
๒๕๑๒        ธัมมิก                ๑๒๐-๑๒๑        โส ธมฺม โสตุกาโม                                อุฏ
ายาสนา ปกฺกมึสุ. 
                เทวสหาย                ๑๔๐-๑๔๕        ภิกขฺู สตฺถุ สนฺติเก                                ปุจฺฉิสฺ
สามีติ นิสีทิ. 
๒๕๑๓        เทวทัต                ๑๒๔-๑๒๕        สตฺถริ อนุปย นาม                                ปฏิกุชฺ
ชิตฺวา เปเสสิ. 
                เทวทัต                ๑๒๕-๑๒๖        นครปริคฺคาหิกา เทวตา                        ปหิตา 
ภวิสฺสนฺตีติ. 
๒๕๑๔        สัญชัย                ๘๔-๘๕                ปริพฺพาชโก ปมปททฺวยเมว                สตฺ
ถาร ปสฺสิสฺสามาติ. 
                สมุนาเทวี                ๑๔๑                        สาวตฺถิย หิ เทวสิก                                
ปติกุล อคมาสิ. 
๒๕๑๕        จุลลกาล                ๖๒-๖๓                มหากาโล คนฺตฺวา สตฺถุ                        เอ
เตส กเถตุ วฏฏตีติ. 
                จุลลกาล                ๖๓                        อ ฺ กึ กาตพฺพนฺติ                                ทสฺ
เสตฺวา ฌาเปสฺสามีติ. 
๒๕๑๖        สัญชัย                ๑๐๐-๑๐๑                ตสฺส กิร พุทธฺาน                                ปตฺ
ถน อกาสิ. 
                นนัทเถระ                ๑๐๖-๑๐๗                กุมาโร นิวตฺติตุกาโม                                
นนฺท ปพฺพาเชสิ. 
        * พ.ศ. ๒๔๗๘ ถึง พ.ศ. ๒๕๐๕ ใชหนังสือมังคลัตถทีปนี ภาค ๑-๒ เปนหลักสูตร พ.ศ. 



๒๕๐๖ ถึงปจจุบันใชหนังสือมังคลัตถทีปนี ภาค ๑ เปนหลักสตูร   
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พ.ศ.                เรื่อง                        หนา                                เริ่ม                                        จบ 
                นนัทเถระ                ๑๐๙-๑๑๐                อถ โข ภควา                        ปาสาทิกตรา
นิ จาติ. 
๒๕๑๗        กาลียักขินี                ๔๘-๔๙                สา ต เนตฺวา                        กมฺมนฺเต 
โอโลเกสฺสตีติ. 
                จุนทสูกริก                ๑๑๖                        โส กริ ป ฺจปณฺณาส                ชีวิต กปฺ
เปสิ. 
                จุนทสูกริก                ๑๑๗-๑๑๘                ตถาคเต ธุรวิหาเร                รกขนฺโต 
อจฺฉติ. 
๒๕๑๘        มัฏฐกุณฑลี        ๒๔-๒๕                ต ทิวส ภควา                        ธมฺมปเท คาถ 
ภาสิสฺสามิ. 
                เทวทัต                ๗๐-๗๑                ตเมโก ปณฺฑิตปุริโส                ภิกฺขุโน ทเทยฺ
ยาสีติ อาห. 
๒๕๑๙        จุลลกาล                ๖๒-๖๔                อเถกา สุสานโคปกา                มตฺถก ปาเป
ตุ สกฺขิสฺสติ. 
                สญัชัย                ๘๕                        สารปีุตฺตตฺเถโร จ นาเมส        ตุมฺเห กึ 
กริสฺสถาติ. 
๒๕๒๐        กาลียักขินี                ๔๕-๔๖                สา ปน อุทกวารโต                โน เวเรนา
ติ วตฺวา (อาห) 
                สญัชัย                ๑๐๓-๑๐๔                เอว วุตฺเต เทฺว                        คณฺหิตฺถาติ วตฺ
วา (อาห) 
๒๕๒๑        จักขุบาล                ๔                        ตสฺมึ สมเย สตฺถา                ยถิจฺฉิตเมว 
สมฺปชฺชติ. 
                นนัทเถระ                ๑๑๑                        อถ โข อายสฺมโต                นนฺโท อรหต 
อโหสิ. 



                นนัทเถระ                ๑๑๑-๑๑๒                ภควโตป โข าณ                เอตสฺมา 
ปฏิสฺสวาติ. 
๒๕๒๒        สัญชยั                ๙๑-๙๒                อุรุเวลกสฺสปาทโย ปน        ปตุ สนฺติก 
อาคมึสุ. 
                สญัชัย                ๙๒                        อถ เน ปตา                                วกฺขามาติ วทึ
สุ. 
๒๕๒๓        เทวทัต                ๑๒๙-๑๓๐                อปรภาเค สตฺถริ                        ลาภสกฺ
การ นิพฺพตฺเตสฺสสิ. 
                เทวทัต                ๑๓๐                        โส ลาภกฺการาภิภูโต                อนตฺถ กรสิฺ
สามีติ (จินฺเตสิ). 
๒๕๒๔        สุมนาเทวี                ๑๔๑-๑๔๒        อถ สุมนาเทวี นาม                วตฺวา กาลม
กาสีติ. 
                สมุนาเทวี                ๑๔๒-๑๔๓        อถ น ภควา                        นนฺทติเยวาติ วตฺ
วา (อาห). 
๒๕๒๕        จักขุบาล                ๗-๘                        มนุสฺสา วตฺตสมฺปนฺเน                อปฺ
ปมตฺตา วตฺวา โหถาวุโสติ. 
                จุลลกาล                ๖๑                        เสตพฺยนครวาสิโน หิ                กนิฏโ เม 
อตฺถิ ภนฺเตติ. 
๒๕๒๖        นันทเถระ                ๑๐๗-๑๐๘                สตฺตเม ทิวเส ราหุลมาตา        ต 
สามิก กโรมีติ. 
                นนัทเถระ                ๑๐๘-๑๐๙                อถ โข ภควา อายสฺมนฺต        คนฺตฺวา วาส 
กปฺเปสิ. 
๒๕๒๗        สัญชยั                ๑๐๑-๑๐๒                สรทตาปโสป                        อภิสกฺการ 
สชฺเชหีติ. 
                สญัชัย                ๑๐๒                        สริิวฑฺโฒ ตสฺส                        โอโลเกตฺวา 
เทมีติ. 



๒๕๒๘        เทวทัต                ๑๓๓                        อถ โข เทวทตฺโต                มุขโต อุคฺค
 ฺฉิ. 
                เทวทัต                ๑๓๘-๑๓๙        ภิกฺขู เอตฺตก                        ตุสฺสิเยวาติ วตฺวา 
(อาห). 
๒๕๒๙        สัญชัย                ๙๑-๙๓                ร ฺโ ปน อปเรป                คเหตฺวา ทาน 
เทนฺติ. 
                สญัชัย                ๙๓                        กมฺมกราน ปน ปตฺุตา                โอโลเกตฺวา 
ทมฺมีติ. 
๒๕๓๐        เทวสหาย                ๑๔๔-๑๔๕        สาวตฺถีวาสิโน หิ เทฺว                สหายก
ภิกฺขุ ภนฺเตติ วทนฺติ. 
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พ.ศ.                เรื่อง                        หนา                                เริ่ม                                                
จบ         
                เทวสหาย                ๑๔๕                        เอว เถเร ปุนปฺปุน                        อิตโร ต 
สพฺพ กเถสิ. 
๒๕๓๑        ติสสเถระ                ๓๗-๓๘                เทวโล นาม ตาปโส                        ติรยิ 
นิปฺปชฺช.ิ 
                สญัชัย                ๘๒-๘๓                เอว เตสุ กติก                                กุณฺฑิกาย 
อุทก อทาสิ. 
๒๕๓๒        สัญชยั                ๗๕-๗๖                อมฺหาก หิ สตฺถา                                ยาวตา
ยุก ตฺวา (อฏาสิ). 
                นนัทเถระ                ๑๑๐-๑๑๑                อสฺโสสุ โข ภิกฺขู                                นนฺ
โท อรหต อโหสิ. 
๒๕๓๓        โกสัมพี                ๕๕-๕๖                ตถาคตสฺส ตตฺถ                                วนฺ
ทิตฺวา เอกมนฺต นิสีทิ. 
                สญัชัย                ๘๑-๘๒                เทฺว ปน ชนา                                ตุมฺเหหิ 
าตนฺติ วุตฺเต (อาห). 
๒๕๓๔        จักขุบาล                ๖                        ต สุตฺวา มหาปาโล                        
สมณปฏิปตฺตึ ปูเรสฺสามีติ. 
                โกสัมพี                ๕๐-๕๑                อเถโก ภิกฺขู ตถาคต                        วฏฏกชา
ตก กเถสิ. 
๒๕๓๕        กาลียักขินี                ๔๖                        ตสฺมึ สมเย สตฺถา                        เอส 
ธมฺโม สนนตฺโนติ. 
                เทวทัต                ๗๐                        เอกสฺมึ หิ สมเย                                คณฺหถาติ 
เถร นิมนฺเตสิ. 
๒๕๓๖        จักขุบาล                ๕                        ตทา สาวตฺถิย สตฺต                        ธมฺมสฺ



สวนตฺถาย คจฺฉนฺติ. 
                จักขุบาล                ๕                        พุทฺธา จ นาม                                ฆรวาเสน 
ปพฺพชิสฺสามีติ. 
                จักขุบาล                ๑๔                        อิตฺถีสทฺโท วิย หิ                                อิตฺ
ถีสทฺโทติ. 
                มฏัฐกุณฑลี        ๒๔                        ต ทิวส ภควา                                อาฬาหเน 
วิจริสฺสติ. 
๒๕๓๗        เทวทัต                ๗๒-๗๓                อตีเต พาราณสิย                                วิ
ลมฺพมาโน อาคจฺฉติ. 
                เทวทัต                ๑๓๖                        เทวทตฺโตป โข นว                        อาฆาโต 
นตฺถีติ. 
                เทวทัต                ๑๓๖-๑๓๗        ภิกฺขู กิร ป ฺจนฺน                        เต ปวึ ปวิสึสุ. 
๒๕๓๘        เทวทัต                ๗๑                        อุปาสโก เตนหิ                                ปารุปตฺ
วา วิจรตีติ วทึสุ. 
                เทวทัต                ๗๒                        อตีเต พาราณสิย                                โส ตเถว 
กโรติ. 
๒๕๓๙        จักขุบาล                ๑๖                        เถรสฺสาป สีลเตเชน                        เถร 
อทฺทส. 
                จักขุบาล                ๑๖                        อุปคนฺตฺวา จ ปน                                คมิสฺสา
มิสฺส สนฺติกนฺติ. 
                โกสัมพี                ๔๙-๕๐                โสสมฺพิย หิ โฆสติาราเม                อ ฺม ฺ
 กลห วฑฺฒยึสุ. 
๒๕๔๐        จักขุบาล                ๑๔-๑๕                อิตฺถีสทฺโท วิย หิ                                ยฏ ิ
โกฏิคฺคหณกิจฺจ นตฺถีติ. 
                เทวทัต                ๑๓๑-๑๓๒        เทวทตฺตสฺสาป กมฺม                        สงฺฆเภทาย 
ปรกฺกมิ. 



๒๕๔๑        สัญชัย                ๙๓-๙๔                ตทา ปน เตส                                ร ฺโ อตฺ
ตาน ทสฺสยึสุ. 
                สญัชัย                ๙๗-๙๘                ตสฺมึ สมเย จตุสตฺตติสหสฺสา        ตถาคตสฺส 
ปตฺเต ปติฏาเปติ. 
๒๕๔๒        สัญชยั                ๙๕-๙๖                อคฺคสาวกา ปน ภนฺเต                        
อิสิปพฺพชฺช ปพฺพชิ. 
                สญัชัย                ๙๙-๑๐๐                เอว นิสินฺเน สตฺถริ                        หตฺถ ปสา
เรหิ.  
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พ.ศ.                เรื่อง                หนา                เริ่ม                                                จบ 
๒๕๔๓        สัญชยั        ๙๔-๙๕        โส ปุนทิวเส                                สณฺหึสุ. 
                สญัชัย        ๙๘-๙๙        ตโต ภตฺตกิจฺจ                                อิทฺธิวิสโย เหส. 
๒๕๔๔        จักขุบาล        ๗                (โส) ลทฺธปพฺพชฺชูปสมปฺโท        ปณฺฑาย ปาวิสิ. 
                สญัชัย        ๗๙-๘๐        เอว โลเก เอกสฏ ิยา                        วาส กปฺเปสิ.  
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                                      สถิติขอสอบบาลีสนามหลวง ประโยค ป.ธ. ๔ 
                                                           วิชา แปลมคธเปนไทย 
พ.ศ.                กถา                        ขอ                                เริ่ม                                                
จบ 
๒๔๗๘        ธัมมสากัจฉา        ๔๖๗-๔๖๙        กาเลน ธมฺมสากจฺฉา นาม                อยเมตฺถ 
สงฺเขโป. 
๒๔๗๙        ปุพเพเต                ๑๐๓-๑๐๖                เอวมิมาย ปุ ฺานุภาเวน                วุจฺจ
ติ อตฺตสมฺมาปณิธิ. 
๒๔๘๐        คารว                        ๒๔๗-๒๕๑        เอวเมส กุสลุปปตฺติยาป                ตทุ
ภยฏีกา. 
๒๔๘๑        เอกาทสม                ๖๒๓-๖๒๕        ตนฺเตสนฺติ เย เอตาทิสานิ                มงฺคล
มุตฺตมนฺติ.... 
๒๔๘๒        ทาน                        ๔๖-๔๘                ธมฺม เทเสนฺเตน หิ                         ิติยา 
....สวตฺตนฺตีติ. 
๒๔๘๔        โสวจัสสตา        ๔๓๕-๔๔๐        โสจวสฺสตา นาม สหธมฺมิก                อธิปฺปา
โยติ ตฏฏกีา. 
๒๔๘๕        อกัมปตจิต                ๕๖๖-๕๖๙        ตถา หิ ภควา อุสฺสุตวโตป                ภิกฺข
เว โสโกติ. 
๒๔๘๖        พาหุสัจจ                ๑๒๖,๑๒๗        อิติ โส พฺราหฺมณสฺส                        พาหุสจฺ
จกถา. 
๒๔๘๗        พาลบัณฑิต        ๓๒                        โพธิสตฺโตป หิมวนฺตปฺปเทเส        พาเลหิ 
สงฺคโมติ. 
                วินัยกถา                ๒๔๓                ปาณาติปาโต ชีวิตินฺทฺริยา                สุตฺตสงฺคีติ
สุตฺตวณฺณนา. 
                ตปกถา                ๔๗๘                เอว อินฺทฺริยสวรสยุตฺโต                วิมุตฺติ ฺ



าณทสฺสนนฺติ จ. 
๒๔๘๘        วินัยกถา                ๑๗๕,๑๗๖        อาชีวปาริสุทฺธิสีลนฺตุ                        วุตฺตน
เยเนว เวทิตพฺพ. 
                ธมัมจริยา                ๕๔,๕๕                ธมฺมจริยา นาม                                
ธมฺมจริยสมจริยา โหติ. 
                เอกาทสม                ๖๒๑                        ตตฺถ อาสวา                                อาหุ
เนยฺยสุตฺตวณฺณนา จ. 
๑๔๘๙        ปูชากถา                ๖๙                        เอว ตาว อามิสปูชา                        
สิกฺขิตพฺพนฺติ. 
                อนากุล                ๔๐๖                        โย ปน สกลทิวสภาค                        อาวสิตุ 
ฆรนฺติ. 
๒๔๙๐        วินัยกถา                ๑๘๑,๑๘๒        ย ปฏิกฺขิตฺตเวชฺชกมฺมาทิก                วิย 
ปริวชฺเชตพฺพา. 
                วินัยกถา                ๒๕๖,๒๕๗        ทฺวิสุ จ ปเนเตสุ                                ทุวิโธ 
วินโย วุตฺโต 
๒๔๙๑        พาหุสัจจ                ๑๒๑,๑๒๒        อิติพหุสฺสุตสฺส                                อภาวโต
ติ ตฏฏีกา. 
                สภุาสิต                ๒๘๒                วงฺคีสตฺเถโรป                                สาเธตีติ วุตฺต 
โหติ. 
๒๔๙๒        สิทานัตถ                ๑๐,๑๑                เอว เอกมนฺต  ิโต                        อุภยตฺถ 
เอกสทิสาติ. 
                อนากุล                ๓๙๙                        กมฺมนฺตา นาม                                อิธ วุตฺต ( 
๑ บรรทัด ). 
                อนากุล                ๔๐๑                        กาลาติกฺกมนาทิ ปน                        - อากุล
ภาโว นาม ( ๑ บรรทัด ). 
        * พ.ศ. ๒๔๗๘ ถึง พ.ศ. ๒๕๑๕ ใชหนังสือมังคลัตถทีปนี ภาค ๑-๒ เปนหลักสูตร พ.ศ. 



๒๕๐๖ 
ถึงปจจุบันใชหนังสือมังคลัตถทีปนี ภาค ๑ เปนหลักสูตร  
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พ.ศ.                กถา                        ขอ                                เริ่ม                                        จบ 
                อนากุล                ๔๑๖                        ตตฺถ กสิกมฺม                        หิตาวห โหติ ( 
๑ บรรทัด ). 
                อนากุล                ๔๑๗                เอส นโย                                ป ฺยาวตฺตนฺติ. 
๓๔๙๓        ปูชากถา                ๕๙                        เอโก กริ กลุปุตฺโต                กถ พุทฺธสฺส 
สาสนนฺติ. 
                วินัยกถา                ๑๗๕,๑๗๗        อาชีวปาริสุทฺธสิีลนฺตุ                เภสชฺช 
กาตพฺพ. 
๒๔๙๔        วินัยกถา                ๒๕๔                อนภิชฺฌาทิสหคเตหิ ปน        อนุฏีกาอฏ
สาลินีนโย. 
                สภุาสิต                ๒๘๒                วงฺคีสตฺเถโรป                        สาเธตีติ วุตฺต โห
ติ. 
๒๔๙๕        ปฏิรูปเทส                ๘๑                        ปฏิรูปเทโส นาม                มงฺคลนฺติ 
วุจฺจติ. 
                ปฏิรูปเทส                ๘๓                        อปจ ปฏิรูปเทสวาโส                ปฏิ
ลาภปฺปจฺจยโต มงฺคล. 
                ปฏิรูปเทส                ๘๖                        อานนฺทตฺเถโร สาย                อนุสฺสตานุตฺ
ตริย นาม. 
                ปฏิรูปเทส                ๙๐                        อปจ ปฏิรูปเทสวาโส                มชฺฌิมปฺป
เทสนามโก ชนปโท. 
๒๔๙๖        วินัยกถา                ๒๔๒                อิทานิ ปาณาติปาตา -                ขุทฺทกปา
วณฺณนาย วุตฺต. 
                วินัยกถา                ๒๔๓                ปาณาติปาโต                        สตฺุตสงฺคีติ
สุตฺตวณฺณนา. 
                อนากุล                ๔๐๖                         โย ปน สกลทิวสภาค                อาวสิตุ 



ฆรนฺติ. 
                อนากุล                ๔๐๗                ตตฺถ รตฺตึ                                ปาณโสณฺฑาติ 
ตฏฏีกา. 
                อนากุล                ๔๐๘                        ตสฺมา ฆรเมสนฺเตน                หิ ทุกฺข ปปฺ
โปติ. 
                อนากุล                ๔๑๒                โย ปน สีตาทีนิ                        สขุ วินฺทติ. 
                อนากุล                ๔๑๕                        ตสฺมา ฆรเมสนฺเตน                วมฺมิโกวุปจีย
ตีติ. 
๒๔๙๗        มาตาปตุ                ๓๓๘                เตป เปตา อป นาม                อาคนฺตฺวาน สก 
ฆรนฺติ. 
                มาตาปตุ                ๓๕๒                เอวมิธ เจว                                านโส อุ
ปกปฺปตีติ. 
๒๔๙๘        มาตาปตุ                ๓๔๐                        อิทานิ สตฺถา                        สตฺตาน 
กมฺมปจฺจยาติ. 
                มาตาปตุ                ๓๔๑                        อิทานิ ร ฺา                        กปฺปย ปาน
โภชนนฺติ. 
                มาตาปตุ                ๓๔๒                อิทานิ เยน ปกาเรน                สุขิตา โหนฺตุ 
าตโยติ. 
                มาตาปตุ                ๓๔๓                อิทานิ ยสฺมา อิท                        สกฺกจฺจ อนุ
โมทเรติ. 
                มาตาปตุ                ๓๔๔                อิทานิ าตเก นิสฺสาย                ทายกา จ อนป
ผลาติ. 
                อนากุล                ๓๙๙                        กมฺมนฺตา นาม                        ตฏฏีกา. 
                อนากุล                ๔๐๐                        มชฺฌิมปณฺณาสเก                ปกรณโต าตพฺ
พา. 
๒๔๙๙        วินัยกถา                ๑๗๘                ทส าตกาติ เจตฺถ                อปฺปจฺจาสึสนฺ



เตน. 
                วินัยกถา                ๒๕๖                ทฺวีสุ จ ปเนเตสุ                        วรนฺติ สุสมาหิ
ตาติ. 
๒๕๐๐        อุปปตติกถา        ๒                        สุตฺตตฺถ สวณฺณยนฺเตน        อุปฺชฺชเตว. 
                อุปปตติกถา        ๕                        ตตฺถ เอวมฺเม                        อิทเมตฺถ สุตฺตววตฺ
ถาน.  
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พ.ศ.                กถา                        ขอ                                เริ่ม                                                
จบ 
                มาตาปตุ                ๓๕๗                ตสฺมา สย ปตฺติทานวฺหย                ลภนฺตุ มม 
เจตสาติ. 
                มาตาปตุ                ๓๖๐                        เอว สิคาลสุตฺเต                                เปจฺจ 
สคฺเค ปโมทตีติ. 
                มาตาปตุ                ๓๖๒                วุตฺต ฺเจต                                        เทวตาพลินฺ
ติ. 
                มาตาปตุ                ๓๖๔                ตสฺมา อิม สุคโตวาท                        กตฺตพฺพเม
วาติ. 
                มาตาปตุ                ๓๖๕                อิติ ภรณาทิอุปฏาน                        มงฺคล ( ๑ 
บรรประโยค ) 
๒๕๐๑        พาหุสัจจ                ๑๒๖                        อิติ โส พฺราหฺมณสฺส                        
โหนฺติ เตน. 
                พาหุสัจจ                ๑๒๗                สีล สริิ ฺจาป                                สมา
หาริตพฺพ พาหุสจฺจกถา 
                มาตาปตุ                ๒๙๔-๒๙๖        เตน วุตฺต ติกจตุกฺกงฺคุต -                จาติ วุตฺต. 
๒๕๐๒        วินัยกถา                ๑๘๐-๑๘๓        อริฏปจนนฺติ เอตฺถ                        วิ
สุทฺธิมคฺเค วุตฺต. 
                อนากุล                ๔๑๐,๔๑๑                โย ปน อติสีตาทีนิ                        อตฺถา อจฺ
เจนฺติ มาณเว. 
                อนากุล                ๔๑๒                โย ปน สีตาทีนิ                                สุข วินฺทติ. 
๒๕๐๓        วินัยกถา                ๒๒๘-๒๓๐        เอวมิเม วาทา                                นโยติ 
ตฏฏีกา. 
                มาตาปตุ                ๓๕๐,๓๕๑        อิทานิ สตฺถา                                เทสน ปรโิย



สาเปสิ. 
๒๕๐๔        ปุจฉาคาถา                ๑๑                        ตตฺถ คาถายาติ                                
อุภยตฺถ เอกสทิสาติ. 
                ปจุฉาคาถา                ๑๔                        ป ฺยาวตฺต นามาย                        อ ฺเ 
อนิวาริตา. 
                ปตุตทาร                ๓๘๕                ปุตฺตา จ ทารา จ                                สมฺมาน
นาทีหิ อุปการกรณ 
                ปตุตทาร                ๓๘๗                ยทิป มาติกาย                                ทิสาติ 
เวทิตพฺพ 
                ปตุตทาร                ๓๘๘                อิติ สมฺมานนาทีนิ                        ฯปฯ อนุกมฺป
ตีติ. 
๒๕๐๕        วินัยกถา                ๒๓๙-๒๔๑        วีสติวตฺถุกา สกฺกายทิฏ ิ                ป
มมคฺควชฺฌาติ วุตฺต. 
                ปตุตทาร                ๓๘๓                อปฺเปน วา พหุนา                        ส
 ฺจริตฺตวณฺณนานโย. 
๒๕๐๖        วินัยกถา                ๒๐๗-๒๐๙        เตหิ ปน จิตฺเตหิ                                มา วา 
อการณเมต. 
                มาตาปตุ                ๓๕๗-๓๕๙        โส กิร อตฺตนา กต                        อป
ทานวณฺณนานโย. 
๒๕๐๗        สิปปกถา                ๑๓๑                        ตตฺถ ยตฺร หติี โย                                
อนฺวาธิก อาโรเปตพฺพ. 
                สภุาสิต                ๒๖๕                ตตฺถ องเคหีติ                                วุตฺตนฺติ อาโร
เปตพฺพ. 
๒๕๐๘        วินัยกถา                ๒๓๔                สชฌฺายนฺตีติ ต                                กิมฺป
เนสาติอาทิ วุตฺต. 
                มาตาปตุ                ๒๙๒                ตสฺมา สกลชมฺพุทปีราชาน                อิติ มาตา 



วิห ฺตีติ. 
๒๕๐๙        พาลบัณฑิต        ๓๒                        โพธิสตฺโตป หิมวนฺตปฺปเทเส        ต อห ยา
จามีติ. 
                มาตาปตุ                ๓๒๒-๓๒๓        ต สตฺุวา สุวราชา                                
อนุคามิกนีธึ นาม กเถนฺติ. 
๒๕๑๐        วินัยกถา                ๒๔๕                กมมฺปถสทฺทตฺโถ ตุ                        สงฺคีติสุตฺ
ตาทิฏีกา. 
                มาตาปตุ                ๓๗๐,๓๗๑        สิปปฺนฺติ อตฺตโน                                คเหตุ 
ปกฺขิตฺโต.  
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พ.ศ.                กถา                        ขอ                                เริ่ม                                                
จบ 
๒๕๑๑        สุภาสิต                ๒๘๔,๒๘๕        อิติ สุภาสิตภาสนาทีป                        อเนก
เก เทวมนุสฺสาติ. 
                ปตุตทาร                ๓๘๙                        ตตฺถ สุสวิหิตกมฺมนฺตาติ                นิปผฺา
เทตีติ วุตฺต. 
๒๕๑๒        อัตตสัมมา                ๑๐๙                        ต สุตฺวา สกฺโก                                
เสส ปุพฺพสม. 
                มาตาปตุ                ๓๔๕                อิทานิ ปตฺติวิสยุปฺปนฺนาน                ตสฺมึ ปตฺติ
วิสเย. 
๒๕๑๓        นิทานัตถ                ๗,๘,๙,๑๐                อนาถปณฺฑิกสฺสาติ                         ิตา 
โข สาตฺยาทิ. 
๒๕๑๔        วินัยกถา                ๒๑๙-๒๒๑        อภิชฺฌายตีติ อภิชฺฌา                        วิตถ 
ปสฺสตีติ วุตฺต. 
                อนากุล                ๔๐๓                        เทสกาลาทีนิ อหาเปตฺวาติ                ธนนฺติ 
ตฏฏกีา. 
๒๕๑๕        มาตาปตุ                ๓๓๘-๓๔๐        เตป เปตา อป นาม                        สริตุ น 
เทตีติ. 
๒๕๑๖        ปุตตทาร                ๓๙๒-๓๙๕        โส ตสฺส กเถนฺโต                        วุตฺโตติ 
วุตฺต. 
๒๕๑๗        วินัยกถา                ๑๗๘                ทส าตกาติ เจตฺถ                        กาตพฺพ 
อปฺปจฺจสึสนฺเตน. 
                มาตาปตุ                ๓๐๑-๓๐๒        ตตฺถ คิหินา นมกาเรนป                อยมตฺโถ วุตฺ
โต. 
๒๕๑๘        พาหุสัจจ                ๑๑๕                        ตติยาคาถาย                                อย



เมตฺถ สงฺเขโป. 
                อนากุล                ๔๐๑-๔๐๓        กาลาติกฺกมนาทิ ปน                        สีลวิโสธนา
ทิวเสน เวทิตพฺโพ. 
๒๕๑๙        พาลบัณฑิต                ๗                อเสวนา นาม อภชนา                        วุตฺต โห
ตีติ วุตฺต. 
                ปตุตทาร                ๓๘๖-๓๘๗        ตตฺถ ปุตฺตทารา ปฏ ิโต                ปุน วิสฺสชฺ
ชเนนาติ วุตฺต. 
๒๕๒๐        วินัยกถา                ๑๘๐-๑๘๕        อริฏปจนนฺติ เอตฺถ                        มหา
ติสฺสตฺเถเรน วิย. 
๒๕๒๑        อนากุล                ๓๙๙-๔๐๒        กมมฺนฺตา นาม                                อุฏาตา 
วินฺทเต ธนนฺติ. 
                อนากุล                ๔๐๓                        เทสกาลาทีนิ อหาเปตฺวาติ                ธนนฺติ 
ตฏฏีกา. 
๒๕๒๒        สุตตววัตถาน        ๕๖                        ตตฺถ เอวมฺเม                                อีทิสเม
วาติยตฺโถ. 
                สตุตววัตถาน        ๗๘                        เอก สมย                                        วิย 
วณฺณสทฺโท ฉริย. 
๒๕๒๓        วินัยกถา                ๑๔๗                วินโย นาม                                        ตโต 
ปรนฺติ. 
                วินัยกถา                ๑๔๘-๑๔๙        ตนฺตสมฺปตฺติยา                                
สมถกฺขนฺธฏกีา. 
๒๕๒๔        บูชากถา                ๖๒                        อถสฺส สา อาจิกขนฺตี                        
สหพฺยตนฺติ สหภาว. 
                วินัยกถา                ๒๐๕-๒๐๖        ตสฺส วตฺตาโร                                อิติวุตฺ
ตกวณฺณนา. 
๒๕๒๕        พาหุสัจจ                ๑๑๖-๑๑๗                พาหุสจฺจ นาม                                



สุตสนฺนิจโยติ ตฏฏีกา. 
                มาตาปตุ                ๓๗๐-๓๗๑        เอว ปุตฺตสฺสานุกมฺปาย                คเหตุ ปกฺขิตฺ
โต. 
๒๕๒๖        มาตาปตุ                ๓๓๙-๓๔๐        อถ สตฺถา ภุตฺตาวี                        สริตุ น เท
ตีติ. 
                มาตาปตุ                ๓๔๑-๓๔๒        อิทานิ ร ฺา                                สุขปฺปตฺตา. 
๒๕๒๗        สิปปกถา                ๑๒๘-๑๒๙        สปิฺป นาม                                        วุจฺจตี
ติ ตฏฏีกา. 
                วินัยกถา                ๑๕๑-๑๕๔        อถ นาคมาณวิกา                                กิจฺโฉ 
พุทฺธานมุปฺปาโท.  
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พ.ศ.                กถา                        ขอ                                เริ่ม                                        จบ 
๒๕๒๘        วินัยกถา                ๒๓๔                สชฌฺายนฺตีติ ต                        ตฏฏีกานโย. 
                วินัยกถา                ๒๓๕                อิติ อนนฺตริยกมฺมโตป                ภวโต วุฏาน 
นตฺถิ. 
๒๕๒๙        สิปปกถา                ๑๒๘-๑๒๙        สปิฺป นาม                                วุจฺจตีติ 
ตฏฏีกา. 
                สปิปกถา                ๑๓๓-๑๓๔        ตถา อ ฺตรสฺส                        อลลฺิยา
ปนวตฺตขณฺฑ. 
๒๕๓๐        สุภาสิต                ๒๖๐-๒๖๑        วาจาสทฺโท กรณสาธโน        ยถาวุตฺตวณฺณ
นาหิ นิรุชฺฌติ. 
                สภุาสิต                ๒๖๒-๒๖๔        สุภาสิตลกฺขณนฺตุ                อนนุวชฺชา จ วิ ฺ
 ูนนฺติ. 
๒๕๓๑        สิปปกถา                ๑๓๑                        ตตฺถ ยตฺร หติี                        อนฺวาธิก 
อาโรเปตพฺพ. 
                วินัยกถา                ๒๓๔                สชฺฌายฺตีติ ต                        กมิฺปเนสาติอาทิ 
วุตฺต. 
๒๕๓๒        พาลบัณฑิต        ๕๕                        ตตฺถ ยสฺมา โย                        พาลอเสวน 
วิ ฺาเปสิ. 
                วินัยกถา                ๒๕๕                เอตฺถาห นนุ                        ตตฺถ ทสฺสิตาติ. 
๒๕๓๓        มาตาปตุ                ๒๙๕-๒๙๖        พฺรหฺมาติ มาตาปตโร                โสณนนทฺ
ชาตเกป อาคตา. 
                มาตาปตุ                ๒๔๗                ยสฺมา เปตา                        อิท ปตฺตวนนฺติ. 
๒๕๓๔        วินัยกถา                ๒๒๒-๒๒๓        ยถาวุตฺต ฺเจต                        อธิปฺปาโยติ 
ตฏฏีกา. 
                วินัยกถา                ๒๒๔                สุคติทุคฺคตีสุ                        ตทนุฏีกา. 



๒๕๓๕        วินัยกถา                ๒๓๕-๒๓๖        อิติ อนนฺตริยกมฺมโตป                วทนฺตีติ 
ตฏฏีกา. 
                มาตาปตุ                ๓๖๐-๓๖๑                เตนาห ป ฺจกงฺคุตฺตเร                วาริตาติ 
วุตฺต โหติ. 
๒๕๓๖        วินัยกถา                ๒๒๒                ยถาวุตฺต ฺเจต                        อฏสาลินี
นโย 
                วินัยกถา                ๒๔๕                กมฺมวุตฺต ฺเจต                        สงฺคีติสุตฺตาทิฏี
กา. 
๒๕๓๗        วินัยกถา                ๒๐๓-๒๐๔        ปรปริคฺคหิเต                        ตฏฏีกา. 
                มาตาปตุ                ๓๖๕-๓๖๗        อิติ ภรณาทิอุปฏาน                นิเวเสนฺติ ปติฏ
าเปนฺติ. 
๒๕๓๘        พาลบัณฑิต        ๓๐                        ต ตฺวา สกฺโก                        นกฺขตฺตปถ ว 
จนฺทิมาติ. 
                ปพฺุเพกต                ๙๙                        โรหณชนปเท                        สพฺพานิ อา
หราเปสีติ. 
๒๕๓๙        ปุพฺเพกต                ๑๐๐                        สตฺถา ปน อิม                        ปณฺฑิตา 
กตปุ ฺตนฺติ. 
                มาตาปตุ                ๓๓๔-๓๓๕        อิติ ยถาวุตฺต                        ปรุตฺถิมา ทิสาติ 
เวทิตพฺพา. 
๒๕๔๐        พาลบัณฑิต        ๑๗-๑๙                อเสวนา นาม                        เต พาลา นาม. 
๒๕๔๑        พาหุสัจจ                ๑๒๓-๑๒๔        วุตฺต หิ ภควตา                        ปจฺจกฺข กโร
ตีติ ตฏฏีกา. 
                วินัยกถา                ๑๙๑-๑๙๓                รูปยสิกฺขาปทวณฺณนาทีสุ        ปรโิภเค ปริ
โภเคติ. 
๒๕๔๒        วินัยกถา                ๑๗๔-๑๗๕        ตสฺมา ย ย อาปตฺตึ                ปราชิกกา
ปนฺนนานมฺป สผลา อโหสิ. 



                วินัยกถา                ๒๐๑-๒๐๒        พฺรหฺมชาลฏีกาย                        สมฺมาทิฏ
 ิสุตฺตฏีกา.  
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พ.ศ.                กถา                ขอ                                เริ่ม                                                จบ 
๒๕๔๓        ปูชากถา        ๗๗                        ตตฺถ ธมฺมานุธมฺมปฏิปทา                มหานิพฺ
พานสุตฺตวณฺณนานโย 
                วินัยคาถา        ๑๙๗-๑๙๘                วุตฺต ฺจฏกถาย จีวร                        กตฺวาติ
อาทินฺติ วิมติวิโนทนี. 
๒๕๔๔        ปามคาถา        ๑                        พุทฺโธ โย                                        ต สุณาถ 
สมาหิตาติ. 
                สภุาสิต        ๒๔๕-๒๔๖        มุสาวาทา เวรมณฺยาทิก                - สวตฺตนิโก โหตี
ติ.  
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                                            สถิติขอสอบสนามหลวง ประโยค ป.ธ. ๕ 
                                                              วิชา แปลไทยเปนมคธ 
พ.ศ.                ภาค                เรื่อง                        หนา                                เริม่                                                
จบ 
๒๔๘๔        ๑                จักขุบาล                ๕-๖                        อเถกทิวส มหาปาโล                        
ปพฺพชิสฺสาเมวาห ตาตาติ. 
๒๔๘๖        ๔                อนัตถปุจฉก        ๑๐๗-๑๐๘                โส กิร พฺราหฺมโณ                        
ต เสยฺโยติ อตฺโถ. 
๒๔๘๗        ๑                นันทเถระ                ๑๐๕-๑๐๖                ยถา อคาร                                        
ปตฺต น คณฺหิ. 
                ๒                จูฬปนถก                ๘๒-๘๓                อถ สายณฺหสมเย                        
อาสนมชฺเฌ นิสีทิ. 
๒๔๘๘        ๑                สัญชัย                ๗๖-๗๗                ..อุยฺยานกีฬาย คมนสมเย                
อโนมนทีตีเร ปพฺพชิตฺวา... 
                ๒                กุมภโฆสก        ๖๗                        โส มาตาปตูหิ                                
ต กมฺม อกาสิ. 
๒๔๘๙        ๑                สัญชัย                ๗๘-๗๙                สตฺถา สตฺตาห โพธิมณฺเฑ                
ปวตฺตติปวธมฺมจกฺโก. 
                ๒                กุมภโฆสก        ๖๗-๖๘                อถสฺส เอกทิวส                                
สทฺธึ ราชเคหโต นิกฺขมิตฺวา. 
๒๔๙๐        ๒                สามาวดี                ๑-๒๒                อตีเต อลฺลกปฺปรกฺเ                        
เต ตถา กรึสุ. 
                ๔                ฉันนเถระ                ๗                        โส กิรายสฺมา                                
ภเชถาติ ปุรสิุตฺตเมติ. 
                ๔                ฉันนเถระ                ๘                        ฉนฺนตฺเถโร ปน                                



อรหตฺต ปาปุณีติ. 
๒๔๙๑        ๑                โกสัมพิก                ๕๘-๕๙                โกสมฺพิกา ภิกฺขู                                
ตโต สมฺมนฺติ เมธคาติ. 
                ๓                วิสาขา                ๖๕                        สมฺมาสมฺพุทฺเธ ปน                        
ทินฺนทานสฺส ผล. 
๒๔๙๒        ๓                วนวาสีติสสะ        ๑๘๖-๑๘๖                อิติ ปวิย สรีรนิกฺเขป                        
วิปฺปลปนฺตา วิจรึสุ. 
                ๓                มหากัสสปะ        ๑๑๘                        หิมวนฺตปฺปเทเส เอโก                        
สา เม ป ฺา น วิชฺชตีติ. 
๒๔๙๓        ๑                จักขุบาล                ๑๔-๑๖                สามเณโร เถร ยฏ ิโกฏิยา                
ปกฺกนฺโต ว อโหสิ. 
                ๑                จักขุบาล                ๑๖                        เถรสฺสาป สีลเตเชน                        
เถร อทฺทส. 
                ๑                จักขุบาล                ๑๖                        อถสฺส เอตทโหสิ                        
สนฺติกนฺติ. 
                ๑                จักขุบาล                ๑๗                        โส เถรสฺเสวตฺถาย                        
อาคโตมฺหีติ วตฺวา ปกฺกามิ. 
๒๔๙๔        ๑                กาลียักขินี                ๔๕                        สา ปน อุทกวารโต                        
เอส ธมฺโม สนนฺตโนติ. 
                ๑                กาลยีักขินี                ๔๗                        คาถาปริโยสาเน สา ยกฺขินี                
โสตาปตฺติผเล ปติฏหิ. 
                ๑                กาลยีักขินี                ๔๗                        (สา) ภนฺเต อห                                
อติวิย สมฺปชฺชติ. 
๒๔๙๕        ๒                ปติูคัตตติสส        ๑๔๕-๑๔๗        เอโก กิร สาวตฺถีวาสี                        
ปวิย สยิสฺสตีติ วตฺวา. 
        * พ.ศ. ๒๔๘๔ ถึง พ.ศ. ๒๕๐๖ ใชหนังสือธัมมปทัฏฐกถา ภาค ๑-๔ เปนหลักสูตร พ .



ศ. ๒๕๐๗ 
ถึงปจจุบัน ใชหนังสือธัมมปทัฏฐกถา ภาค ๒-๔ เปนหลักสูตร  
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                ๒                ปูติคัตตติสส                ๑๔๘                        เทสนาวสาเน                        
อรหตฺต ปตฺวา ปรินิพฺพายิ. 
๒๔๙๖        ๑                มัฏกุณฑลี                ๒๔-๒๕                ต ทิวส ภควา                        
กนกวิมาเน นิพฺพตฺติ. 
                ๔                สารีบุตร                        ๖๗-๖๘                สตฺถา ต กถ                        
วิปฺปสนฺโน ว โหติ. 
๒๔๙๗        ๑                จักขุบาล                        ๔                        ตสฺมึ สมเย สตฺถา                
ปติฏาปยมาโน. 
                ๑                จักขุบาล                        ๔๕                        อนาถปณฺฑิโกป                        
ธมฺมเทสน กเถสิเยว. 
                ๓                มหากัสสป                ๘๐                        เอกสฺมึ หิ ทิวเส                        
จริสฺสามีติ นิกฺขมิ. 
                ๓                มหากัสสป                ๘๑                        สกฺโก ตุมฺหาทิสิโย                
เคหทฺวาร อฏาสิ. 
                ๓                มหากัสสป                ๘๒                        โส อนฺโตเคห                        
คนฺเธน อชฺโฌตฺถริ. 
                ๓                มหากัสสป                ๘๓                        โส เอว วตฺวา                        
อุทาน อุทาเนสิ. 
                ๓                มหากัสสป                ๘๕                        อถโข ภควา                        
อุปสนฺตสฺส สทา สตีมโตติ. 
๒๔๙๘        ๑                จักขุบาล                        ๕๗                        พุทฺธา จ นาม                        
ปพฺพชิสฺสาเมวาห ตาตาติ. 
                ๒                จูฬปนถก                        ๘๑-๘๒                ชีวโกป โข                                



ปุริเสน สทฺธ ึอคมาสิ. 
๒๔๙๙        ๑                สัญชัย                        ๑๐๓-๑๐๔                เอว วุตฺเต เทฺว                        
สมฺมาสงฺกปฺปโคจราติ. 
                ๓                สุปปพุทธ                        ๑๒๘-๑๒๙        ตทา หิ สุปปฺพุทฺธกุฏ ิ                
ทลิทฺทาติ วุจฺจนฺตีติ. 
๒๕๐๐        ๓                วิสาขา                        ๖๖                        ตโต เสฏ ี จินฺเตสิ                
ปุตฺตธีตาหิ วุฑฺฒึ ปาปุณิ. 
                ๓                วิสาขา                        ๗๖                        อิติ โข ภิกฺขเว                        
กุสล พหุนฺติ. 
                ๓                วิสาขา                        ๗๔                        ภิกฺขู ตสฺสา                        
อุมฺมตฺติกา ชาตาติ. 
                ๓                วิสาขา                        ๗๓                        สา วิหารมหสฺส                        
อุทาน อุทาเนสิ. 
                ๓                วิสาขา                        ๗๓                        วิสาขา จตฺตาโร                        
นาม อ ฺ ิสฺสา นตฺถิ. 
                ๓                วิสาขา                        ๗๑-๗๒                เหฏาภูมิย ป ฺจ                
สตฺถา อธิวาเสสิ. 
๒๕๐๑        ๑                เทวทัต                        ๑๒๔                สตฺถริ อนุปย นาม                วิ
หรนฺเตเยว. 
                ๑                เทวทัต                        ๑๒๗-๑๒๘        ตโต ภทฺทิโย สกฺยราชา        
โปถุชชฺนิก อิทฺธึ ปตฺโต. 
                ๔                ชีวก                                ๕๓-๕๔                เอกสฺมึ หิ สมเย                        
ปริฬาโห น วิชฺชตีติ. 
๒๕๐๒        ๑                จุลกาล                        ๖๔-๖๕                อเถกา กลุธตีา                        
อรหตฺต ปาปุณิ. 
                ๓                สัฏ ิกูฏ                        ๑๕๙-๑๖๐                อตีเต กิร                                



วตฺตพฺพ ชานิสฺสามีติ. 
                ๓                สัฏ ิกูฏ                        ๑๖๐-๑๖๑                ราชา ปสปฺป                        
คามา จตุทฺทิสาติ. 
๒๕๐๓        ๒                สามาวดี                        ๓๕-๓๗                ร ฺโ ปน ป ฺจ                        
อนุโมทน อกาสิ. 
                ๒                สามาวดี                        ๕๔                        โส ธนุ ฉฑฺเฑตฺวา                
เม สรณ ภวาติ อาห. 
๒๕๐๔        ๑                จักขุบาล                        ๔                        ตสฺมึ สมเย สตฺถา                
ปติฏาปยมาโน. 
                ๑                จักขุบาล                        ๕-๖                        เอกทิวส มหาปาโล                
ปฏิปชชฺาหิ นนฺติ.  
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                ๒                จิตตหัตถ                ๑๓๘-๑๓๙        อตีเต พาราณสิย                        
ตสฺเสว ชโย สาธูติ วตฺวา. 
๒๕๐๕        ๒                นิคมวาสี                ๑๑๒-๑๑๓                เอกสฺมึ ห ิสาวตฺถิโต                
ปณฺฑาย จรติ. 
                ๒                นิคมวาสี                ๑๑๓-๑๑๔                ภิกฺขู อย นิคมติสฺโส                
อุทมฺุพรขาณุมตฺถเก นิสีท.ิ 
                ๓                มรจิี                        ๓-๔                        โส กิร สตฺถุ                        - 
ภิชฺชนสภาโวเอวาติ วตฺวา. 
๒๕๐๖        ๑                เทวทัต                ๑๒๗-๑๒๘        ตโต ภทฺทิโย สกฺยราชา        ปุฏโ
 ตมตฺถ อาโรเจสิ. 
                ๔                มหากัปปน        ๑๑-๑๒                เตส วิหารมชฺฌ                         โหตู
ติ อนุโมทน กตฺวา อกาสิ. 
๒๕๐๗        ๒                สักกะ                ๙๙-๑๐๐                มโฆ เสสาน โอวาท                
ปริโภค กตฺวา อทาสิ. 
                ๓                วิสาขา                ๖๐-๖๑                วิสาขา สสุร วีชมานา                
มยฺห โทส โสธาเปถาติ. 
๒๕๐๘        ๒                สามาวดี                ๒๔-๒๕                เสฏ ี มโตติ คนฺตฺวา                
เสฏ ิฏาน อทาสิ. 
                ๓                มหากัสสป        ๘๑-๘๒                เถโรป ทุคฺคตาน                        
สามีติ ปฏิวจน วตฺวา. 
๒๕๐๙        ๓                สุปปพุทธ                ๑๒๙-๑๓๐                อถ น ภควา อาห                        
กโรนฺตา วิจรนฺตีติ วตฺวา. 
                ๔                อนุรุทธ                ๖๑-๖๒                เอกสฺมึ หิ ทิวเส                        



มหาราสิ อโหสิ. 
๒๕๑๐        ๓                กสกวัตถุ                ๑๓๒-๑๓๓        กสโก สตฺถาร ทิสฺวา                
โฆรวิโสติ วทนฺโต คจฺฉติ. 
                ๒                ขานุโกณ                ๑๒๙-๑๓๐                อเถก คาม วิมุมฺปตฺวา                
ชีวิต เสยฺโยติ วตฺวา. 
๒๕๑๑        ๓                สุมนมาลา                ๑๓๔-๑๓๕        ภควา หิ เอกทา                        
คมนทฺวารมตฺตเมว อโหสิ. 
                ๓                สุมนมาลา                ๑๓๕-๑๓๖        ปุปผฺาน วณฺฏานิ                        
ปติยา ปริปูริ. 
๒๕๑๒        ๒                สามาวดี                ๔๘-๔๙                ตาป โข ป ฺจสตา                
มหาราชาติ อาห. 
                ๓                ปาฏิกาชีวก        ๓๘-๓๙                อถ น โส                                กจฺิจ 
นาม นตฺถิ. 
๒๕๑๓        ๓                มหากัสสป        ๑๑๕-๑๑๖                เถร กิร ราชคห                        
เอว กาตุ น วฏฏตีติ. 
                ๔                ชีวก                        ๕๓-๕๔                เอกสฺมึ หิ สมเย                        
ฉลฺลิ วิย อปคโต. 
๒๕๑๔        ๒                อัญญตร                ๑๑๑-๑๑๒                โส กริ สตฺถุ                        
กาตุ วฏฏตีติ วตฺวา. 
                ๓                สัฏ ิกูฏ                ๑๕๙-๑๖๐                อตีเต กิร พาราณสิย                
จตฺตาโร คามวเร อทาสิ. 
๒๕๑๕        ๒                จุฬบันถก                ๘๒-๘๓                อถ สายณฺหสมเย                
กถา วิปฺปกตาติ ปุจฺฉตฺวา. 
                ๓                อานันท                ๑๒๐                        ตมฺป จณฺฑาลกุลสหสฺส        
คตทิวเส ภตึ ลภติ. 
๒๕๑๖        ๔                ปฏาจารา                ๑๓๖-๑๓๘        อถ เตส คจฺฉนฺตาน                



โอโลกยมานา ปายาสิ. 
                ๔                กิสาโคตมี                ๑๔๕-๑๔๖        อถ น เอโก ปณฺฑิตปุริโส        
ปฏาย ปุจฺฉนฺตี วิจริ. 
๒๕๑๗        ๓                วนวาสีติสส        ๑๗๓                สารปีุตฺตตฺเถโร เอกทิวส        
สพฺพ อากิริ. 
                ๔                สังกิจจ                ๑๒๐-๑๒๑        เถรา วสฺสูปนายิกาทิวเส        อนาโร
เจตฺวา ปกฺกมิ. 
๑๕๑๘        ๒                สามาวดี                ๒๙-๓๐                สา ทานคฺเค อุจฺจาสทฺท        ธี
ตา นาม อตฺถีติ. 
                ๓                ชัมพุก                ๑๔๔-๑๔๖        เนวาสิโก ตสฺส สกฺการ        สมณธมฺ
โม รกฺขิตุ นาสกฺขิ.  
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๒๕๑๙        ๒                กุมภโฆสก                ๖๘-๖๙                สา ต คเหตฺวา                        
สทฺธึ เอกโต อโหสิ. 
                ๓                ฉัตตปาณิ                        ๔๑-๔๒                สาวตฺถิย หิ ฉตฺตปาณิ                
วนฺทิตฺวา เอกมนฺต นิสีทิ. 
๑๕๒๐        ๓                วนวาสี                        ๑๗๔-๑๗๕        ทุคฺคตกาเล ทินฺนทาน                
อปฺโปทกมธุปายาสเมว อทสุ. 
๒๕๒๑        ๓                วิสาขา                        ๖๓-๖๖                อถ น กฏุมฺพิกา                        
หิตาย สุขาย อาคตาติ วตฺวา. 
๒๕๒๒        ๓                มัจฉริย                        ๓๐-๓๓                ราชคหนครสฺส กริ                
จงฺกมนฺโตป เนว ลภิสฺสสีติ. 
๒๕๒๓        ๒                สามาวดี                        ๔๓-๔๔                โส กริ เอโก                        
สุณาปตมฺหาติ อาหสุ. 
๒๕๒๔        ๔                มหากัสสป                ๕๕-๕๖                เอกสฺมึ หิ สมเย                        
ปริสาย สทฺธ ึนิวตฺตสฺสูติ. 
                ๔                สังกิจจ                        ๑๒๑-๑๒๒        ตสฺส ปน มคฺเค                        
ภิกฺขูติ ต ปุจฺฉึสุ. 
๒๕๒๕        ๒                ปูติตัตตสติสส                ๑๔๖                        พุทฺธาน ฺจ นาม                        
อาตเป วิสฺสชฺชาเปสิ. 
                ๔                กุณฑลเกสี                        ๑๐๐-๑๐๑                โจโร ต เคหตฺวา                        
กริสฺสามีติ อาห. 
                ๔                กุณฑลเกสี                        ๑๐๑                        ต สุตฺวา โจโร                        
ปริเทวีติ วติวา (อาห). 
                ๔                กุณฑลเกสี                        ๑๐๑                        สา สุตฺวา โจโร                        



อตฺตาน วนฺทิตุ เทหีติ. 
๒๕๒๖        ๓                วิฑูฑภะ                        ๖๘                        อเถกทิวส ราชา                        
อิม สุตฺตมาห. 
๒๕๒๗        ๓                ชัมพุกา                        ๑๔๙-๑๕๐                เอว วตฺวา สตฺถา                        
ป ฺาเปตฺวา นิสีทิ. 
                ๔                พาหิยะ                        ๙๕-๙๖                ตสฺมึ ปน ขเณ                        
เทเสเถว เม ธมฺมนฺติ. 
๒๕๒๘        ๒                จิตตหัตถ                        ๑๓๔-๑๓๕        เอว โส ฉกขิตฺตุ                        
โสตาปตฺติผล ปาปุณิ. 
                ๓                ฉัจฉริย                        ๓๑-๓๒                อถ น ภริยา                        นิ
สีทิตฺวา ขาทิสฺสามีติ. 
๒๕๒๙        ๔                ปญจสต                        ๔๕                        สาวตฺถีวาสิโน สตฺถุ                
วิตฺถาเรน กเถตฺวา (เวนคาถา). 
                ๔                ธัมมิก                        ๔๗-๔๘                สาวตฺถิย กิร เอโก                
โสป นิกฺขมิตฺวา ปพฺพชิ. 
                ๔                ขทิรเรวต                        ๗๕                        มาตาปสฺส เรวตกุมาร                
ปลายิตฺวา ปพฺพชิตุ วฏฏตีติ. 
๒๕๓๐        ๓                วนวาสีติสส                ๑๗๔-๑๗๕        ทุคฺคตกาเล ทินฺนทาน                
อปฺโปทกมธุปายาสเมว อทสุ. 
๒๕๓๑        ๓                วิสาขา                        ๖๐-๖๑                วิสาขา สสุร วีชมานา                
มยฺห โทส โสธาเปถาติ. 
                ๔                ปฏาจารา                        ๑๓๖-๑๓๘        อถ เตส คจฺฉนฺตาน                
เวเคน อุทเก ปติ. 
๒๕๓๒        ๒                สามาวดี                        ๑๒-๑๓                ติรจฺฉานา นาเมเต                
กุจฺฉสฺมึ ปฏิสนฺธึ คณฺหิ. 
                ๔                บณัฑิต                        ๓๓                        เถโร อฏเม ทิวเส                



มาติกา นาม อเวกฺขตีติ. 
๒๕๓๓        ๒                มหากัสสป                ๙๑-๙๒                เอกสฺมึ ห ิทวิเส                        
ธีโร พาเล อเวกฺขตีติ. 
                ๔                ขทิรวนิย                        ๗๗-๗๘                โถก คตกาเล                        
- ทิวาฏานสตานิ จ มาเปสิ. 
๒๕๓๔        ๒                สามาวดี                        ๕๕-๕๖                ตา เอกทิวส เถรสฺส                
ทินฺนานิ สหสฺสกฺขตฺตุ ลภิ. 
                ๔                ขทิรวนิย                        ๗๘-๗๙                ตตฺถ ปน เทวฺ                        
ทิสฺวา อาทาย ปกฺกมึส.ุ 
๒๕๓๕        ๒                อารัทธ                        ๑๔๑-๑๔๒        เต อ ฺม ฺ ตุยฺห                
ปริเสยฺยาถาติ อุยฺโยเชสิ.  
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พ.ศ.                ภาค                เรื่อง                        หนา                                เริม่                                        
จบ 
                ๓                วิฑูฑภะ                ๑๘-๑๙                ต ทิวส มลลฺิกาย                        
อุฏายาสนา วิหาร อคมาสิ. 
๒๕๓๖        ๒                เมฆิย                        ๑๑๖-๑๑๗                สตฺถา ปน ตีหิ                        
ปเนก จิตฺนฺติ วุตฺต. 
                ๓                มรจิี                        ๓-๔                        โส กิร สตฺถุ                        
อทสฺสน มจฺจุราชสฺส คจฺเฉติ. 
๒๕๓๗        ๒                โสเรยย                ๑๕๒                สมมฺาสมฺพุทฺเธ สาวตฺถิย        น 
ชานาถาติ วทึสุ. 
                ๔                มหากัปปน        ๑๔-๑๕                สตฺถาป ต ทิวส                        วิย 
มา อโหสีติ. 
๒๕๓๘        ๒                สักก                        ๙๖-๙๗                สกฺโก มหาล ิเทวานมินฺโท        
ขิปฺปเมว น ปฏิวิเนยฺยนฺติ. 
                ๓                อัญญตร                ๑๐๘-๑๐๙                โส ภาริย วติท                        
สทฺธมฺม อวิชานตนฺติ. 
๒๕๓๙        ๓                อุบลวัณณา        ๑๔๐                        สา กิร ปทุมุตฺตรพุทฺธสฺส        
อุปฺปลวณฺณาเตฺวว นาม อกสุ. 
                ๓                อุบลวัณณา        ๑๔๑                        ตสฺสา อจิรปพฺพชิตายเอว        
อภิ ฺาหิ จ. 
                ๓                อุบลวัณณา        ๑๔๑-๑๔๒        มาตุลปุตฺโต ปนสฺสา                อถ 
(พาโล) ทุกฺข นิคจฺฉตีติ. 
๒๕๔๐        ๒                สามาวดี                ๓๖-๓๗                โส จินฺเตสิ อยฺโย                        
ยถาติ อนุโมทน อกาสิ. 
                ๓                มรจิี                        ๓                        โส กิร สตฺถ ุ                       - ภิชฺ



ชนสภาโวเอวาติ วตฺวา. 
๒๕๔๑        ๓                วิสาขา                ๕๗-๕๘                อถ เสฺว มม                        สทฺธ ึ
ธีตร อุยฺโยเชสิ. 
                ๔                บณัฑิต                ๒๑-๒๒                อตีเต กิร กสฺสปสมฺมา                
อธิวาเสสิ. 
๒๕๔๒        ๒                อัญญตร                ๑๑๙-๑๒๐                เต อตฺถ วสนฺตา                        
เอกมคฺเคนาคตา นาม นตฺถิ. 
                ๔                โกสัมพีวาสี        ๗๑-๗๒                โส คนฺตฺวา สตฺถาร                
อุปสนฺตสฺส ตาทิโนติ. 
๒๕๔๓        ๓                วนวาสีติสส        ๑๘๘-๑๘๙        ภิกขฺูน ธมฺมสภาย                วิเวก
มนุพรูหเยติ. 
                ๓                ปาฏิกาชีวก        ๓๙-๔๐                พุทฺธาน ฺจ มคฺคเทสเกน        เป
เสตุ นาสกฺขิ. 
๒๕๔๔        ๒                กุมภโฆสก        ๗๒-๗๓                ราชา อเนกสตานิ                อปฺ
ปมตฺตสฺส ยโสภิวฑฺฒตีติ. 
                ๔                บณัฑิตสามเณร        ๒๒-๒๓                โส คาม ปวิสิตฺวา                น 
ลภามีติ น ชานาสีติ.  
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                                      สถิติขอสอบสนามหลวง ประโยค ป.ธ. ๕ 
                                                      วิชา แปลมคธเปนไทย 
พ.ศ.                วัณณนา                        หนา                                เริ่ม                                        
จบ 
๒๔๗๘        อุโปสถขันธก                ๑๒๐-๑๒๒        นทีนิมตฺิเต ยสฺสา                อธิเกหิ นา
นาสณฺานา วา. 
๒๔๗๙        สมถักขันธก                ๓๒๖-๓๒๙        ตตฺถ อปโลกนกมฺม                เอวมตฺโถ 
เวทิตพฺโพ. 
๒๔๘๐        อุโปสถขันธก                ๑๓๖-๑๓๘        เอว พทฺธสีมาวเสน                ชาตสฺ
สรสมุทฺเทสุป เอเสว นโย. 
๒๔๘๑        ปญจวัคค                        ๖๑๔-๖๑๗        สีมโต วิปตฺติย ปน                กตฺวา นิสฺ
สาเรตพฺโพ. 
๒๔๘๒        จูฬสังคาม                        ๕๕๗-๕๕๙        จูฬสงฺคาเม                                เอว 
ปโร ปริคฺคเหตพฺโพ. 
๒๔๘๔        ปวารณา                        ๑๖๘-๑๗๑                ปวารณากมฺเมสุ สเจ                ตฺ
ติ เปตพฺพาติ. 
๒๔๘๕        กฐินักขันธก                ๒๑๔-๒๑๖        อิทานิ ยถา จ                        พหิอุปจาร
สีมาย  ิโต อนุโมทติ. 
๒๔๘๖        อุโบสถขันธก                ๑๒๙-๑๓๑                นทปีารนฺติ เอตฺถ                        
สีมา สมฺมนฺนิตพฺพา. 
๒๔๘๗        มหาขันธก                        ๘-๙                        ตตฺราย อนุปุพฺพีกถา                อช
ปาลนิโคฺรโธ เตนุปสงฺกมิ. 
                ปญจวัคค                        ๖๐๗-๖๐๘        ตตฺถ อปโลกนกมฺม                วตฺถุวิปนฺน 
อธมฺมกมฺมนฺติ. 
๒๔๘๘        อุโบสถขันธก                ๑๑๕-๑๑๖                ปม นิมิตฺตา                        สกุิตฺ



ติตาเนว โหนฺติ. 
                ปวารณา                        ๑๖๘-๑๖๙                ปวารณากมฺเมสุ สเจ                สมคฺค 
ปวารณากมฺมนฺติ. 
                เอกุตตริก                        ๕๐๙                        กาลจตุกฺเก ปวาเรตฺวา                กปฺ
ปติ โน วิกาเล. 
๒๔๘๙        อุโบสถขันธก                ๑๓๖-๑๓๗        เอว พทฺธสีมาวเสน                อุปจารตฺ
ถาย เปตพฺพ. 
                ปญจัคค                        ๖๑๔-๖๑๕                สีมโต วิปตฺติย ปน                วจนโต 
อสมฺมตา ว โหติ. 
๒๔๙๐        จีวรักขันธก                ๒๒๘-๒๒๙        โย น ฉนทฺาคติ                        เอวรูโป 
สมฺมนฺนิตพฺโพติ. 
                สมุจจยักขันธก                ๓๑๗-๓๑๘        สโมธานมานตฺต ปน                อตฺถโต 
สมฺปาทิต โหติ. 
๒๔๙๑        ปาริวาสิก                        ๒๘๑                ปาริวาสิกกฺขนฺธเก                ปาริวาสิ
กาติ เวทิตพฺพา. 
                สมุจจยักขันธก                ๓๐๘-๓๐๙        สุทฺธนฺตปริวาโส                เหฏา ปน 
โอโรหติ. 
๒๔๙๒        อุโบสถขันธก                ๑๓๖-๑๓๗        เอว พทฺธสีมาวเสน                สงฺฆ
กมฺม กาตุ วฏฏติ. 
                อุโบสถาทิ                        ๕๓๐                        อุโปสถกมฺมสฺส โก                
สพฺพตฺถ อุตฺตานเมวาติ. 
๒๔๙๓        อุโบสถขันธก                ๑๒๓-๑๒๔        เอว สนฺนิปติเตสุ ปน                อวิปฺ
ปวาสกมฺมวาจา กาตพฺพา. 
                อัตถวาเสปกรณ                ๕๓๑-๕๓๒        อตฺถวเส ปกรเณ                        อฏิจฺจ 
วุตฺตนฺติ. 
        * พ.ศ. ๒๔๗๘ ถึง พ.ศ. ๒๕๐๕ ใชหนังสือสมันตปาสาทิกา ภาค ๓ เปนหลักสูตร  



พ.ศ. ๒๕๐๖ ถึง ปจจุบัน 
ใชหนังสือมังคลัตถทีปนี ภาค ๒ เปนหลักสูตร  
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พ.ศ.                วัณณนา                        หนา                                เริ่ม                                        
จบ 
๒๔๙๔        วัตตักขันธก                ๔๓๖-๔๓๗        อาวาสิกวตฺเต                        ปตฺถรตุิ 
ปน วฏฏติเยว. 
                เอกุตตริก                        ๕๑๐-๕๑๑                จตฺตาโร ปุพฺพกิจฺจาติ                อ ฺ
ตร สมฺมติโย. 
๒๔๙๕        อุโบสถขันธก                ๑๓๗-๑๓๙        เอว คามนิตวาสีน                อูนกมปฺน 
น วฏฏตีติ. 
๒๔๙๖        ปญจวัคค                        ๖๒๗                ตฺติกมฺมฏานเภเท ปน        ตฺติ
ปวารณา นาม. 
                ปญจวัคค                        ๖๓๑-๖๓๒        อิทานิ ยานิ ตานิ                        อตฺถส
วณฺณนา นิฏ ิตา. 
๒๔๙๗        มหาขันธก                        ๑-๒                        อุภินนฺ ปาฏิโมกฺขาน                
ปโยชนนฺติ เวทิตพฺพ. 
                ปญจวัคค                        ๖๓๒-๖๓๓        อิทานิ สพฺพสิกฺขาปทาน        ปุคฺคลสงฺค
โห เวทิตพฺโพ. 
๒๔๙๘        เสนาสนักขันธก                ๓๙๓-๓๙๔        นาภิหรนฺตีติ อ ฺตร                ม
 ฺจปาทิ เสนาสนเมว วฏฏติ. 
                กติปุจฉา                        ๔๘๔-๔๘๕        สาราณียธมิมนิทฺเทเส                ทาตพฺพ
เมวาติ วุตฺต. 
๒๕๙๙        ปวารณา                        ๑๖๘-๑๖๙                ปวารณากมฺเมสุ สเจ                
ปวารณากมฺมนฺติ.         
                กติปุจฉา                        ๔๘๕-๔๘๖        อปฺปฏิวภตฺตโภคีติ เมว        อุตฺ
ตานตฺถวณฺณนา. 
๔๕๐๐        วัตตักขันธา                ๔๓๖-๔๓๗        อาวาสิกวตฺเต                        อตฺถริตุ ปน 



วฏฏติเยว. 
                ปญจวัคค                        ๖๒๗                ตฺติกมฺมฏานเภเท ปน        ตฺติ
ปวารณา นาม. 
                ปญจวัคค                        ๖๒๙                        ตฺติทุติยกมฺมฏานเภเท        โอ
สารณา ว เวทิตพฺพา. 
                ปญจวัคค                        ๖๓๐                         ฺติจตุตฺถกมฺมฏานเภเท        - อาทิ
มาห. 
๑๕๐๑        อุโบสถขันธก                ๑๒๓-๑๓๔        เอว สนฺนิปติเตสุ ปน                
มหาปจฺจริย วุตฺต. 
                ปาริวาสิก                        ๒๘๑                ปาริวาสิกกฺขนฺธเก                ปาริวาสิกาติ 
เวทิตพฺพา. 
๒๕๐๒        อุโปสถขันธก                ๑๒๐-๑๒๑        นทีนิมิตฺเต ยสฺสา                ต นิมิตฺต 
กาตุ วฏฏติ. 
                สมัถักขันธก                ๓๒๖                ตตฺถ อปโลกนกมฺม                กมฺมวคฺเคเยว 
วณฺณยิสฺสาม. 
๒๕๐๓        อุโบสถขันธก                ๑๓๗-๑๓๙        เอว คามนฺตวาสีน                อูนกมปฺน 
น วฏฏตีติ. 
๒๕๐๔        มหาขันธก                        ๑๐๔-๑๐๕                ปรทิูสโกติ โย อตฺตโน                
กณฺณสกฺขลิตาหิ สมนฺนาคโต. 
๒๕๐๕        เสนาสนักขันธก                ๓๕๖-๓๕๗        อฑฺฒกายิกานีติ                        
ปณฺณภิสีติ เวทิตพฺพา. 
                ปญจวัคค                        ๖๒๙-๖๓๐        ตฺติทุติยกมฺมฏานเภเท        สตฺต านา
นิ คจฺฉติ. 
๒๕๐๖        ทานกถา                        ๒๑                        โก เนส วิเสโสติ                        
เขตฺตสมฺปตฺติยา มหปผล โหตีติ. 
                นวิาต                        ๒๘๖-๒๘๘        นวิาโต นาม นีจมนตา                อตฺถทฺเธน 



ภวิตพฺพ. 
๒๕๐๗        ธัมมจริยา                        ๖๐-๖๑                ตตฺถ อณฺฑกา                        
จูฬหตฺถิปโทปมาทิวณฺณนา 
                ปาปวิรติ                        ๑๖๕-๑๖๘                มชฺช นาม ป ฺจวิธ                
ยถาวุตฺตสพฺพฏีกา. 
๒๕๐๘        ธัมมจริยา                        ๗๑                        ปชหิตฺวาติ สมาทวเสน        เมตฺ
ตาย ปวตฺตมาโน วุตฺโต. 
                ปาปวิรติ                        ๑๗๑                        ฏีกาโร หิ ยทิป                        เอว 
สมฺปทมิท เวทิตพฺพ. 
๒๕๐๙        นิพพานสัจฉิ                ๕๕๐-๕๕๑        นิพฺพาน อาคมฺมาติ                สจฺฉิ
กรณาภาเวติ อนุฏีกา.  
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พ.ศ.                วัณณนา                หนา                                เริ่ม                                                
จบ 
๒๕๑๐        อกัมปตจิต                ๕๕๙-๕๖๐        จิตฺต นาม มโน                                วุตฺตนฺ
ติ มณิสารม ฺชูสา. 
                                        ๕๕๒                อิมินา ว สุตฺเตนาติ                        ชมฺพุขาทก
สุตฺตฏีกา. 
๒๕๑๑        ปาปวิรติ                ๑๖๑-๑๖๒                ตพฺพณฺณนาย กมฺมก-ฺ                        
อธิปฺปาโยติ ตฏฏีกา. 
                อโสกจิต                ๕๗๐-๕๗๑        ตตฺถ พฺยสเนนาติ                                วิเสโส 
เวทิตพฺโพติ อนุฏีกา. 
                                        ๕๖๑                        สพฺเพสุ ย                                        จุราทิคโณ. 
๒๕๑๒        อัปปมาท                ๒๔๑-๒๔๓        จิตฺตสฺส โวสฺสคฺโคติ                        
เวทิตพฺโพติ วิภงฺควณฺณนา. 
                อรยิสัจจาน        ๕๒๔-๕๒๖        อริยภาวสิทฺธิโตปติ                        อริยสทฺทว
จนตฺโถ วุตฺโต. 
๑๕๑๓        ธัมมจริยา                ๗๑-๗๒                สพฺพปฺปาณภูตหิตานุกมฺปติ                วิสฺ
สาสตาวกาลิกาทิวเสนาติ อตฺโถ. 
                สนัตุฏฐี                ๒๙๕-๒๙๖        กสสฺสยุตฺตสงฺคีติสุคตฺต                สาม ฺ
ผลกสฺสปสยตฺุตฏีกา จ. 
๑๕๑๔        ทานกถา                ๑๒-๑๔                ฉฬงฺคสมนฺนาคตาติ                        วุตฺตา
นีติ ตฏฏีกา. 
                เอกาทสม                ๖๑๖-๖๑๗                สตฺเต อนตฺเถ นิโยเชนฺโต                วุตฺตตฺ
โถ ยุชชฺเตว. 
๑๕๑๕        ตปกถา                ๔๗๕                สุภนิมิตฺตาทิก วาติ เอตฺถ                โยชนาติ วิ
สุทฺธิมคฺคฏีกา. 



                ตปกถา                ๔๗๖                ตตฺถ กิ ฺจาป                                อาวชฺชนาทนีิ 
วิถีจิตฺตานิป. 
๒๕๑๖        นิพพาน                ๕๔๙                        ชมฺพุขาทโก ปริพฺพาชโก                อุ
ทาหุ ปเรสนฺติ. 
                นพิพาน                ๕๕๐-๕๕๑        นิพฺพาน อาคมฺมาติ เอตฺถ                สจฺฉิกรณา
ภาเวติ อนุฏีกา. 
                นพิพาน                ๕๕๒                อิมินา ว สุตฺเตนาติ                        ชมฺพุขาท
สุตฺตฏีกา. 
๒๕๑๗        ทานกถา                ๒๑                        อนุคฺคหปูชนิจฺฉาวเสน                ปฏปิตฺตี
ติ วุตฺตตฺตา. 
                นพิพาน                ๕๕๔                เอวมิมาย คาถาย                                วิสุชฌฺน
โตติ. 
๒๕๑๘        ขันติกถา                ๔๒๖-๔๒๗        ตถา หิ สรภงฺคตาปโส                        อตฺ
โถติ ชาตกวณฺณนา. 
                โสวจัสสตา        ๔๓๕-๔๓๘        โสวจสฺสตา นาม                        ติฏตีติ ตฏฏี
กา. 
๒๕๑๙        นิพพาน                ๕๓๙-๕๔๐        เทวฺมาติ เทฺว อิมา                        อิติวุตฺ
ตกวณฺณนา จ. 
                นพิพาน                ๕๔๑                        กาม ฺจาป สุตฺตวณฺณนา                มคฺเคหิ 
กรณียนฺติ. 
๒๕๒๐        ธัมมจริยา                ๘๑                        สมฺมาติ อวิปรีตา                                
สาเลยฺยากติกงฺคุตฺตรฏีกา. 
                ธมัมจริยา                ๘๒-๘๔                มหาสารติ อิมินา                                อิม 
ปาลึ สงฺคณฺหาติ. 
๒๕๒๑        ทานกถา                ๒-๕                        ทาน นาม จาค                                อวุฏ
 ิกสุตฺตวณฺณนา. 



๒๕๒๒        ธัมมจริยา                ๘๕                        อาสวาน ขยาติ                                
อากงฺเขยฺยฏีกา. 
                ธมัมจริยา                ๘๖-๘๗                อิติ ภควา อาสวกฺขย                        มลิกตฺ
เถรวตฺถุ กถติ. 
๒๕๒๓        ธัมมจริยา                ๗๗-๗๘                สุกุมาราติ อผรุสตาย                        
สาเลยฺยกฏีกา. 
                ธมัมจริยา                ๗๙-๘๐                กาลวาทีติอาทิ                                สนตฺกภา
เวน ปริณาเมติ.  
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พ.ศ.                วัณณนา                หนา                                เริ่ม                                        จบ 
๒๕๒๔        ตปกถา                ๔๗๖                ตสฺสมิมฺปน สีลาทีสุ                วิสุทฺธมคฺโค จ. 
                ตปกถา                ๔๗๗                มฏุสจฺจ สติปฺปฏิปกฺขา-        วิสุทฺธิมคฺคฏีกาป 
โอโลเกตพฺพา. 
๒๕๒๕        ทานกถา                ๒๖                        สนฺทิฏ ิกนฺติ อสมฺปราย        - อพนฺธสฺ
สาติ ตฏฏีกา. 
                เอกาทสม                ๖๑๒-๖๑๓        เอว เทวปุตฺเตน                        อตฺโถป ยุชชฺ
เตว. 
๒๕๒๖        ธัมมจรยา                ๗๕-๗๗                อนุปฺปาทาตาติ                        ชนสงฺ
คนฺติ วุตฺต. 
                อนวัชชกถา        ๑๐๒-๑๐๓                อฏ วาเรติ                                กาโล น โห
ติ. 
๒๕๒๗        ปาปวิรัติ                ๑๘๐                        สมาทานวเสน ตาว                ขุทฺทกปา
าวณฺณนาโต ลพฺพติ. 
                ปาปวิรัติ                ๑๘๑-๑๘๓        สมฺมาทฏ ิสุตฺตวณฺณนา        วุตฺตนฺติ ตฏฏีกา. 
๒๕๒๘        ตปกถา                ๔๗๗                มฏุสจฺจ                                วิสุทฺธิมคฺคฏี
กาป โอโลเกตพฺพา. 
๒๕๒๙        เขมจิต                ๖๐๑-๖๐๓                เอว ราช ฺโ                        ธมฺมเสนา
ปตินา วุตฺโต. 
                เขมจิต                ๖๐๔-๖๐๕                อฏานิฏเ ตาทีติ                ทุติยปณฺณา
สกวณฺณนา. 
๒๕๓๐        สันตุฏฐี                ๓๐๗                จีวรตฺถาย คจฺฉนฺตสฺส                ปณฺณรส สนฺ
โตสา. 
๒๕๓๑        ธัมมจริยา                ๖๐-๖๑                ตตฺถ อณฺฑกาติ ยถา                จูฬหตฺถปิ
โทปมาทิวณฺณนา. 



                ปาปวิรัติ                ๑๗๑-๑๗๒        กีฏาโร หิ ยทิป                        อสฺสมโณ โหตี
ติ. 
๑๕๓๒        สันตุฏฐี                ๒๙๓                สนตฺุฏ ิ นาม                        ตุสฺสโกติ วุจฺจติ. 
                เอกาทสม                ๖๒๕                อิทานิ สพฺพมงฺคเลสุ                ตนฺเตส มงฺคล
มุตฺตมนฺติ. 
๒๕๓๓        ธัมมจริยา                ๖๓-๖๕                กาเล วทตีติ                        ภยเภรว
สุตฺตวณฺณนา. 
                กตัญุตา                ๓๖๙                        ตโม อนฺธการภูโต                เวทิตพฺโพติ 
ตฏฏีกา. 
๒๕๓๔        อัปปมาท                ๒๔๐-๒๔๒        อปฺปมาโท นาม                        วิภงฺ
ควณฺณนา. 
                โสวจัสสตา        ๔๓๕-๔๓๖        โสจวสฺสตา นาม                วุตฺตปฺปฏิปกฺขนเย
นาติ ตฏฏีกา. 
๒๕๓๕        เขมจิต                ๖๐๕-๖๐๗        อาหุเนยฺโยติ อาหุติสงฺขาต        นานุภวนฺติ 
ทสฺสนายาติ. 
๒๕๓๖        ปาปวิรัติ                ๑๖๓                        กมฺมกกฺิเลสาติ วจนโต                กายวจี
มโนกมฺมานีติ. 
                สนัตุฏฐี                ๓๐๒                อิมินา ปน ทฺวาทสวิเธน        จตุตฺถปณฺณา
สกวณฺณนา จ. 
๒๕๓๗        ทานกถา                ๒๑                        เตสุ ติสรณคตสฺส                อุตฺตรตรตา 
ปากฏาเอว. 
                กตัญุตา                ๓๖๔-๓๖๕        ตตฺถ อาจาริยูปชฺฌายาติ        อุปชฌฺาติ วุตฺต. 
๒๕๓๘        ทานกถา                ๑๕-๑๖                อ ฺสฺส สมฺปทาติ                อธิปฺปาโยติ 
ตฏฏีกา. 
                เขมจิต                ๖๐๖                        อาเนตฺวา หุติตพฺพนฺติ                โลกสฺสาติ 
ตฏฏีกา. 



๒๕๓๙        ธัมมัสสวน        ๓๘๒                กาเลน ธมฺมสวน                อฏานฆาตวเสน ที
เปตพฺพา. 
                ตปกถา                ๔๗๐-๔๗๒        ตโป นาม                                ตปนโต วิรยินฺติ 
วุตฺต.  
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พ.ศ.                วัณณนา                หนา                                เริ่ม                                        จบ 
๒๕๔๐        ทานกถา                ๑๒-๑๔                ฉฬงฺคสมนฺนาคตนฺติ                - วุตฺตานีติ 
ตฏฏีกา. 
                นวิาตกถา                ๒๘๖-๒๘๗        นวิาโต นาม                        สณฺหวาจตาติ 
ตฏฏีกา. 
๒๕๔๑        อนวัชชกัมม        ๑๒๔-๑๒๖        ม ฺจปปาทา หิ                        ม ฺจปฺปฏิปา
ทกนฺติ. 
                คารวกถา                ๒๖๖-๒๖๗        ยสมฺา ปน อคารเว                สงฺคีติสุตฺตฏีกา. 
๒๕๔๒        คารวกถา                ๑๙๙-๒๐๐                โย เจติยงฺคณ                        ทุวิธนฺติ 
ตฏฏีกา. 
                คารวกถา                ๒๐๔-๒๐๖        อนามฏปณฺฑปาโต                ปณฺฑปาโตติ 
ตฏฏีกา. 
๒๕๔๓        ธัมมจริยา                ๕๘-๕๙                สมฺมา โสภนา                        อุตฺตปฺปฏิกฺ
ขนเยน คเหตพฺพ. 
                ปาปวิรัติ                ๑๔๗-๑๔๙        มชชฺปานาทีนโว ปน                ตพฺพณฺณนา. 
๒๕๔๔        ทาน                        ๓๙-๔๐                ยา เจสา                                ธมฺโม เท
เสตพฺโพติ. 
                นพิพาน                ๔๑๕                        นิพฺพาน นาม                        นิพฺพานธาตุ. 
                นพิพาน                ๔๑๕-๔๑๖        เอตมตฺถ ภควา                        สพฺพภวานิ ตาทิ
โนติ.  
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                                      ตัวอยางสํานวนสนามหลวง 
                                               ประจําป ๒๕๔๔ 
                                                   ประโยค ๑-๒ 
                                              แปล มคธเปนไทย 
                                สอบ วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ ๒๕๔๔ 
                                              แปลโดยพยัญชนะ 
๑.                                          จกฺขุปาลตฺถรวตฺถ ุ
              มโนปุพฺพงฺคมา ธมฺมา                   มโนเสฏา มโนมยา 
              มนสา เจ ปทุฏเน                        ภาสติ วา กโรติ วา 
              ตโต น ทุกฺขมเนวฺติ                       จกฺกว วหโต ปทนฺติ 
        อย ธมฺมเทสนา กตฺถ ภาสิตาติ ฯ สาวตฺถิย ฯ ก อารพฺภาติ ฯ จกฺขุปาลตฺเถร ฯ 
        สาวตฺถยิ กิร มหาสุวณฺโณ นาม กฏุมฺพิโก อโสหิ อฑฺโฒ มหทฺธโน มหาโภโค อปุตฺตโก 
ฯ 
โส เอกทิวส นหานติตฺถ คนฺตฺวา นหาตฺวา อาคจฺฉนฺโต อนฺตรามคฺเค สมฺปนฺนสาข เอก วนปฺป
ตึ ทิสฺวา 
อย มเหสกฺขาย เทวตาย ปริคฺคหิโต ภวิสฺสตีติ ตสฺส เหฏาภาค โสธาเปตฺวา ปาการปริกฺเขป 
การาเปตฺวา 
วาลุก โอกิราเปตฺวา ธชปตาก อุสฺสาเปตฺวา วนปฺปตึ อลงฺกริตฺวา ปุตฺต วา ธีตร วา ลภิตฺวา ตุมฺ
หาก 
มหาสกฺการ กริสฺสามีติ ปตฺถน กตฺวา ปกฺกามิ ฯ 
                                                  แปล  โดยอรรถ 
        ๒.  อถ เสฺว มม ธีตา คมิสฺสตีติ คพฺเภ นิสินฺโน ธีตร สมีเป นิสีทาเปตฺวา อมฺม ปติกุเล 
วสนฺติยา นาม อิม ฺจ อิม ฺจ อาจาร รกฺขิตุ วฏฏตีติ โอวาท อทาสิ ฯ อยมฺป มคิารเสฏ ี 
อนนฺตรคพฺเภ 
นิสินฺโน ธน ฺชยเสฏ ิโน โอวาท อสฺโสสิ ฯ โสป เสฏ ี ธีตร เอว โอวทิ อมฺม สสุรกุเล วสนฺ



ติยา นาม อนฺโตอคฺคิ  
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พหิ น นีหริตพฺโพ พหิอคฺคิ อนฺโต น ปเวเสตพฺโพ ททนฺตสฺเสว ทาตพฺพ อททนฺตสฺส น 
ทาตพฺพ ททนฺตสฺสาป 
อททนฺตสฺสาป ทาตพฺพ, สุข นิสีทิตพฺพ, สุข ภุ ฺชิตพฺพ, สุข นิปชฺชิตพฺพ, อคฺคิ ปริจริตพฺโพ, 
อนฺโตเทวตา 
นมสฺสิตพฺพาติ อิม ทสวิธ โอวาท ทตฺวา ปุนทิวเส สพฺพา เสนิโย สนฺนิปาเตตฺวา ราชเสนาย 
มชฺเฌ อฏ 
กุฏมฺพิเก ปาฏิโภเค คเหตฺวา สเจ เม คตฏาเน ธีตุ โทโส อุปฺปชฺชติ ตุมฺเหหิ โสเธตพฺโพติ วตฺ
วา 
นวโกฏิอคฺฆนเกน มหาลตาปสาธเนน ธีตร ปสาเธตฺวา นหานจุณฺณมูลก จตุปฺปณฺณสโกฏิธน 
ทตฺวา ยาน 
อาโรเปตฺวา สาเกตสฺส สามนฺตา อตฺตโน สนฺตเกสุ อนุราธปุรมตฺเตสุ จุทฺทสสุ ภุตฺตคาเมสุ เภริ
 ฺจาราเปสิ มม ธีตรา 
สทฺธึ คนฺตุกามา คจฺฉนฺตูติ ฯ สทฺท สุตฺวา ว อมฺหาก อยฺยาย คมนกาเล กึ อมฺหาก อิธาติ จุทฺทส
คามา กิ ฺจิ 
อเสเสตฺวา นิกฺขมึสุ ฯ 
                                                   ใหเวลา ๔ ชั่วโมง ๑๕ นาที  
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                                               เฉลย ประโยค ๑-๒ 
                                                แปล มคธเปนไทย 
                                                 แปลโดยพยัญชนะ 
        ๑.  อ. เรื่องของพระเถระชื่อวาจักขุบาล อันขาพเจา จะกลาว ฯ อ. อันถามวา อ. พระ
ธรรม 
เทศนานี้วา 
               อ. ธรรม ท. มใีจเปนสภาพถึงกอน มีใจประเสริฐที่สุด สําเร็จแลวดวยใจ 
               หากวา อ. บุคคล มีใจอันโทษประทุษรายแลว กลาวอยูหรือ หรือวา 
               กระทําอยู ไซร อ. ทุกข ยอมไปตาม ซึ่งบุคคลน้ัน เพราะทุจริต 
               มีอยาง ๓ นั้น เพียงดัง อ. ลอ หมุนไปตามอยู ซึ่งรอยเทา แหงโคตัวเน่ือง 
               ดวย กําลัง ตัวนําไปอยู ซึ่งแอก ดังน้ี 
        อันพระศาสดา ตรัสแลว ในที่ไหน ดังน้ี ฯ อ. อันตอบวา อ. พระธรรมเทศนาน้ี อันพระ
ศาสดา 
ตรัสแลว ในเมืองชื่อวาสาวัตถี ดังน้ี ฯ อ. อันถามวา อ. พระธรรมเทศนาน้ี อันพระศาสดา 
ทรงปราภซึ่งใคร 
ตรัสแลว ในเมืองชื่อวาสาวัตถี ดังน้ี ฯ อ. อันตอบวา อ. พระธรรมเทศนาน้ี อันพระศาสดา 
ทรงปราภซึ่งพระ 
เถระชื่อวาจักขุบาล ตรัสแลว ในเมืองชื่อวาสาวัตถี ดังน้ี ฯ 
        ไดยินวา อ. เศรษฐีชือ่วามหาสุวรรณ เปนผูมีขุมทรัพย เปนผูมั่งค่ัง เปนผูมีทรัพยมาก 
เปนผูมีโภคะ 
มาก เปนผูมีบุตรหามิได ไดมีแลว ในเมืองชื่อวาสาวัตถี ฯ ในวันหน่ึง อ. เศรษฐีนั้น ไปแลว 
สูทาเปนที่อาบ 
อาบแลว มาอยู เห็นแลว ซึ่งตนไมอันเปนเจาแหงปาตนหน่ึง มีกิ่งอันถึงพรอมแลว ใน
ระหวางแหงหนทาง คิดแลววา 
อ. ตนไมนี้ จักเปนตนไมอันเทวดาผูมีศักดิ์ใหญ ถอืเอารอบแลว จักเปน ดังน้ี ยังบุคคลให



ชําระแลว ซึง่สวนภายใต 
แหงตนไมอันเปนเจาแหงปาน้ัน ยังบุคคลใหกระทําแลว ซึ่งเคร่ืองลอมคือกําแพง ยังบุคคล
ใหเกลี่ยแลว ซึ่งทราย 
ยังบุคคลใหยกข้ึนแลว ซึง่ธงชัยและธงแผนผา กระทําใหพอแลว ซึ่งตนไมอันเปนเจาแหงปา 
กระทําแลว 
ซึ่งความปรารถนาวา อ. เรา ไดแลว ซึง่บุตรหรือ หรือวาซ่ึงธิดา จักกระทํา ซึ่งสักการะใหญ 
แกทาน ดังน้ี 
หลีกไปแลว ฯ  
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                                                     แปลโดยอรรถ 
        ๒.  ลําดับนั้น เศรษฐี คิดวา ลูกสาวของเราจักไปในวันพรุงน้ี นั่งอยูในหอง ใหลูกสาว
นั่งในท่ีใกล ไดให 
โอวาทวา แม ธรรมดาลกูสะใภผูอยูในตระกูลผัว สมควรรักษามารยาทน้ีและนี้ ดังน้ี ฯ มิคาร
เศรษฐีแมนี้ นั่งในหอง 
ติดกัน ก็ไดยนิโอวาทของธนัญชัยเศรษฐีแลว ฯ ฝายเศรษฐีนั้น ไดกลาวสอนลูกสาวอยางนี้
แลว ไดใหโอวาท ๑๐ 
ขอน้ีวา แม ธรรมดาลูกสะใภผูอยูในตระกูลพอผัว ไฟในไมควรนําออกไปภายนอก ไฟนอก
ไมควรนําใหเขามาภาย 
ใน ควรใหแกคนที่ใหเทานั้น ไมควรใหแกคนที่ไมให ควรใหทัง้แกคนที่ให ทั้งแกคนที่
ไมให ควรน่ังใหเปนสุข 
ควรบริโภคใหเปนสุข ควรนอนใหเปนสุข ควรบําเรอไฟ ควรนอบนอมเทวดาภายใน ดังน้ี
แลว ในวันรุงข้ึน ใหเรียก 
ประชุมเสนาทั้งหมดแลว ยึดถือกุฏมพี ๘ คน ใหเปนผูคํ้าประกัน ในทามกลางราชเสนาแลว 
กลาววา ถาวา โทษเกิด 
ข้ึนแกลูกสาวของเราในท่ีที่ไปแลว ทานท้ังหลายพึงชําระ ดังนี้แลว ประดบัลูกสาวดวย
เครื่องประดับชื่อมหาลดา 
ซึ่งมีคา ๙ โกฏิ (๙๐ ลาน) ในทรัพย ๕๔ โกฏ ิ(๕๔๐ ลาน) เปนมูลคาจุณสําหรับอาบน้ํา ให
ข้ึนสูยานแลว ใหคนเที่ยว 
ตีกลองปาวประกาศในหมูบานสวน ๑๔ ตําบล ประมาณเทากับอนุราธบุรี อันเปนของตน 
โดยรอบเมืองสาเกต วา 
คนทั้งหลายผูตองการจะไปกับธิดาของเรา ก็จงไปเถิด ฯ ชาวบาน ๑๔ ตําบล พอไดยนิเสียง 
ก็พอกันคิดวา 
ในกาลท่ีแมเจาของพวกเราไปแลว จะมีประโยชนอะไรแกพวกเราในท่ีนี้ ดังน้ี จึงพอกัน
ออกไปไมเหลืออะไรไว ฯ 



 
 
        พระเทพมุนี ธมฺมรตโน   วัดปากนํ้า                                 เฉลย 
        สนามหลวงแผนกบาลี                                                 ตรวจแก  
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                                                  ประโยค ๑-๒ 
                                             ปญหา บาลีไวยากรณ 
                                    สอบ วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ ๒๕๔๔ 
        ๑.  คําวา อักขระ ๆ นั้น วาตามที่นักปราชญทานประสงค แบงเปนกี่อยาง ฯ อะไรบาง ฯ 
        ๒.  พยญัชนะที่มีเสียงกอง เรียกวาอะไร ฯ ที่มีเสียงไมกองเรียกวาอะไร ? 
        ๓.  นามนามแบงเปนกี่อยาง อะไรบาง ฯ 
        ๔.  ในกิริยาอาขยาตน้ัน แบงกาลที่เปนประธานไดกี่อยาง ฯ อะไรบาง ฯ 
        ๕.  กิตกนั้น เปนชื่อของศัพทประเภทไหน ฯ มีกี่อยาง ฯ อะไรบาง ฯ 
        ๖.  กัมมธารยสมาสไดแกศัพทประเภทไหน ? 
        ๗.  ในภาวตัทธิต มีปจจัยเทาไร ฯ อะไรบาง ฯ 
                                            ใหเวลา ๓ ชั่วโมง  
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                                              เฉลย ประโยค ๑-๒ 
                                            ปญหา บาลีไวยากรณ 
        ๑.  อักขระ วาตามที่นักปราชญทานประสงค แบงเปน ๒ อยาง คือ เปนเสียงอยางหนึ่ง 
เปนตัว 
               หนังสืออยางหน่ึง ฯ 
        ๒.  พยญัชนะที่มีเสียงกองเรียกวา โฆสะ พยัญชนะท่ีมีเสียงไมกอง เรียกวา อโฆสะ ฯ 
        ๓.  นามนาม แบงเปน ๒ คือ สาธารณนาม ๑ อสาธารณนาม ๑ 
        ๔.  ในกิริยาอาขยาตน้ัน แบกงาลที่เปนประธานได ๓ คือ 
                 - กาลท่ีเกิดข้ึนเฉพาะหนา เรียกวา ปจจุบันกาล ๑ 
                 - กาลลวงแลว เรียกวา อดีตกาล ๑ 
                 - กาลยังมาไมถึง เรียกวา อนาคตกาล ๑ ฯ 
        ๕.  กิตกนั้น เปนชื่อของศัพทที่ทานประกอบปจจัยหมูหน่ึง ซึ่งเปนเครื่องกําหนดหมาย
เนื้อความของ 
                นามศัพท และกิริยาศัพทที่ตาง ๆ กัน มี ๒ อยาง คือ เปนนามศัพทอยาง ๑ เปน
กิริยาศัพท 
                อยาง ๑ 
        ๖.  กัมมธารยสมาส ไดแกนามศัพท ๒ บท มวิีภัตติและวจนะเปนอยางเดียวกัน บท
หน่ึงเปนประธาน 
               คือเปนนามนาม บทหน่ึงเปนวิเสสนะ คือเปนคุณนาม หรือเปนคุณนามท้ัง ๒ บท 
มีบทอ่ืนเปน 
               ประธาน ที่ทานยอเขาเปนบทเดียวกัน ชือ่กัมมธารยสมาส ฯ 
        ๗.  ในภาวตัทธิต มีปจจัย ๖ ตัว ตฺต, ณฺย, ตฺตน, ตา, ณ, กณฺ ฯ 
         
        พระราชปริยัติดิลก อินฺทป ฺโ วัดบพิตรพิมุข                        เฉลย 
        สนามหลวงแผนกบาลี                                                           ตรวจแก  
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                                                     ประโยค ป.ธ. ๓ 
                                                    แปล มคธเปนไทย 
                                      สอบ วันที่ ๑๙ กุมภาภันธ ๒๕๔๔ 
                                                    แปล โดยพยัญชนะ 
        ๑.  อถ น สตฺถา อาสยานุสยาาณ นาเมต ปารมิโย ปูเรตฺวา ทสสหสฺสโลกธาตุ อุนนฺา
เทตฺวา 
สพฺพ ฺ ุต ปตฺตาน พุทฺธานเยว โหตีติ วตฺวา กตรกุลา นุ โข เอส ปพฺพชิโตติ อาวชฺชนฺโต 
สุวณฺณการกุลาติ 
ตฺวา อตีเต อตฺตภาเว โอโลกเกนฺโต ตสฺส สุวณฺณการกุเลเยว ปฏิปาฏิยา นพฺิพตฺตานิ ป ฺจ 
อตฺตภาวสตานิ ทิสฺวา 
อิมินา ทหเรน ทีฆรตฺต สวุณฺณการกมฺม กโรนฺเตน กณฺณิการปุปฺผปทุมปุปฺผาททีนิ กริสฺสามีติ 
รตฺตสุวณฺณเมว 
สมฺปรวิตฺติต อิมสฺส อสุภปฏิกูลกมฺมฏาน น วฏฏติ มนาปเมวสฺส กมฺมกฺานสปฺปายนฺติ จินฺ
เตตฺวา สารีปุตฺต 
ตยา กมฺมฏาน ทตฺวา จตฺตาโร มาเส กิลมิต ภิกฺขุ อชฺช ปจฺฉาภตฺเตเยว อรหตฺต ปตฺต ปสฺสิสฺส
สิ คจฺฉ 
ตฺวนฺติ เถร อุยฺโยเชตฺวา อิทฺธิยา จกฺกมตฺต สุวณฺณปทุม มาเปตฺวา ปตฺเตหิ เจว นาเฬน จ 
อุทกพินฺทูนิ 
มุ ฺจนฺต วิย กตฺวา หนฺท ภิกฺขุ อิม ปทุม อาทาย วิหารปจฺจนฺเต วาลุกราสิมฺหิ เปตฺวา สมฺมุขฏ
าเน 
ปลฺลงฺเกน นสิีทิตฺวา โลหิตก โลหิตกนฺติ ปริกมฺม กโรหีติ อทาสิ ฯ ตสฺส สตฺถุ หตฺถโต ปทุม 
คณฺหนฺตสฺเสว 
จิตฺต ปสีทิ ฯ โส วิหารปจฺจนฺต คนฺตฺวา วาลุก อุสฺสาเปตฺวา ตตฺถ ปทุมนาฬ ปเวเสตฺวา สมฺมุเข 
ปลฺลงฺเกน 
นิสินฺโน โลหิตก โลหิตกนฺติ ปริกมมฺ อารภิ ฯ อถสฺส ตขณเยว นีวรณานิ วิกฺขมฺภึสุ อุปจารชฺ



ฌาน อุปฺปชชฺิ ฯ 
                                                  แปลโดยอรรถ 
๒.                                    สพฺพทาน ธมฺมทาน ชินาติ 
                                        สพฺพรส ธมมฺรโส ชินาติ 
                                        สพฺพรตึ ธมฺมรติ ชินาติ 
                                        ตณฺหกฺขโย สพฺพทุกฺข ชินาตีติ ฯ 
        ตตฺถ สพฺพทานนฺติ สเจ หิ จกฺจวาฬคพฺเภ ยาว พฺรหฺมโลกา นิรนฺตร กตฺวา นิสินฺนาน 
พุทฺธปจฺเจกพุทฺธขีณาสวาน กทลิคพฺภสทิสานิ ติจีวรานิ ทเทยฺย ฯ ตสฺมี สมาคเม จตุปฺปทิกย 
ตคาถาย กตา  
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อนุโมทนา ว เสฏา ต หิ ทาน ตสฺสา คาถาย โสฬสึ กล อคฺฆติ เอว ธมฺมสฺส เทสนาป วาจ
นาป 
สวนมฺป มหนฺต ฯ เยน จ ปุคฺคเลน ธมฺมสฺสวน การิต ตสฺเสว มหานิสโส ฯ 
        ตถารูปายเอว ปริสาย ปณีตปณฺฑปาตสฺส ปตฺเต ปูเรตฺวา ทินฺนทานโตป สปฺปเตลาทีน 
ปตฺเต ปูเรตฺวา 
ทินฺนเภสชฺชทานโตป มหาวิหารสทิสาน วิหาราน โลหปาสาทสทิสาน ฺจ ปาสาทาน อเนกา
นิ สตสหสฺสานิ 
กาเรตฺวา ทินฺนเสนาสนทานโตป อนาถปณฺฑิกาทีหิ วิหาเร อารพฺภ กตปริจฺจาคโตป อนฺ
ตมโส จตุปฺปทิกาย คาถาย 
อนุโมทนวเสนาป ปวตฺติต ธมฺมทานเมว เสฏ ฯ กึการณา ? เอวรูปานิ หิ ปฺุานิ กโรนฺตา 
ธมฺม สุตฺวา ว กโรนฺติ 
โน อสฺสุตฺวา สเจ หิ อิเม สตฺตา ธมฺม น สุเณยฺยุ อุฬุงฺกมตฺต ยาคุป กฏจฺฉุมตฺต ภตฺตป น ทเทยฺยุ 
อิมินา การเณน สพฺพทาเนหิ ธมฺมทาเนมว เสฏ ฯ 
                                           ใหเวลา ๔ ชั่วโมง ๑๕ นาที  
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                                             เฉลย ประโยค ป.ธ. ๓ 
                                               แปล มคธเปนไทย 
                                                แปลโดยพยัญชนะ 
        ๑.  ครั้งน้ัน อ. พระศาสดา ตรัสแลววา ชื่อ อ. อาสยานุสยญาณนั่น ยอมมี แก
พระพุทธเจา ท. 
ผูยังบารมี ท. ใหเต็มแลว ยังโลกธาตุมีหม่ืนหน่ึงเปนประมาณ ใหบันลือแลว ทรงลรรลุแลว 
ซึ่งความเปนแหง 
พระสัพพัญู นั่นเทียว ดังน้ี กะพระเถระนั้น ทรงรําพึงอยู วา อ. ภิกษุนี ้บวชแลว จากตระกูล
ไหนหนอแล 
ดังน้ี ทรงทราบแลว วา อ. ภิกษุนี้ บวชแลวจากตระกูลแหงชางทอง ดังน้ี ทรงตรวจดูอยู ซึ่ง
อัตภาพ ท. 
ในกาลอันลวงแลว ทรงเห็นแลว ซึ่งรอยแหงอัตภาพ ?ง หา อันบังเกิดแลว ตามลําดับ ใน
ตระกูลแหงชางทองน่ัน 
เทียว ของภิกษุนั้น ทรงดําริแลว วา อ. ทองอันมีสีสุกนั่นเทียว อันภิกษุหนุมนี้ ผูกระทําอยู ซึ่ง
การงานของชางทอง 
สิ้นกาลนาน ใหเปนไปรอบพรอมแลว ดวยอันคิด วา อ. เรา จักกะระทํา ซึ่งดอกไม ท. มีดอก
แหงกรรณิกา 
และดอกแหงปทุมเปนตนดังนี้ อ. กรรมฐานมีอสุพะเปนของปฏิกูลเปนอารมณ ยอมไมควร 
แกภิกษุหนุมนี้ 
อ. กรรมฐานอันยังใจใหเอิบอาบนั่นเทียว เปนกรรมฐานอันเปนสัปปายะ แกภิกษุนั้น ยอม
เปน ดังน้ี ทรงสงไปแลว 
ซึ่งพระเถระ ดวยพระดํารัสวา ดูกอนสารีบุตร อ. เธอ จักเห็น ซึ่งภิกษุผูอันเธอใหแลว ซึ่ง
กรรมฐาน ใหลําบาก 
แลว ตลอดเดือน ท. สี ่ผูบรรลุแลว ซึง่ความเปนแหงพระอรหันต ในกาลภายหลังแหงภัตน่ัน
เทียว ในวันนี้ 



อ. เธอ จงไป ดังน้ี ทรงนิริมิตแลว ซึ่งดอกปทุมอันเปนวิการแหงทอง มีจักรเปนประมาณ 
ดวยพระฤทธิ์ 
ทรงกระทําแลว ใหเปนราวกะวาหลั่งออกอยู ซึ่งหยาดแหงนํ้า ท. จากกลีบ ท. ดวยน่ันเทียว 
จากกานดวยได 
ประทานแลว ดวยพระดํารัสวา ดูกอนภิกษุ เอาเถิด อ. เธอ ถือเอาแลว ซึ่งดอกปทุมนี้ วางไว
แลว บนกองแหง 
ทราย ในที่สดุแดนแหงวิหาร นั่งแลวโดยบัลลังก ในที่มีหนาพรอม จงกระทํา ซึ่งบริกรรมวา 
โลหิตก โลหติก 
(สีแดง สีแดง) ดังน้ีเปนตน ดังน้ี ฯ เมือ่ภิกษุนั้น รับอยู ซึ่งดอกปทุม จากพระหัตถของพระ
ศาสดาน่ันเทียว 
อ. จิต เลื่อมใสแลว ฯ อ. ภิกษุนั้นไปแลว สูที่สุดแดนแหงวิหาร ยังทรายใหสูงข้ึนแลว ยังกาน
แหงดอกปทุมใหเขา 
ไปแลว ในทรายน้ัน นั่งแลว โดยบลัลงัก ในที่มีหนาพรอม ปรารภแลว ซึ่งบริกรรมวา 
โลหิตก โลหติก (สีแดง 
สีแดง) ดังน้ีเปนตน ฯ ครัง้น้ัน ในขณะนั้นนั่นเทียว อ. นิวรณ ท. ระงับแลว อ. อุปจารฌาน 
เกิดข้ึนแลว 
แกภิกษุนั้น ฯ  
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                                                   แปลโดยอรรถ 
        ๒.  พระศาสดา ตรัสแลว ซึ่งพระคาถานี้วา 
                 ธรรมทาน ยอมชนะทานท้ังปวง รสแหงธรรม ยอมชนะรสท้ังปวง ความ 
                 ยนิดีในธรรม ยอมชนะความยินดีทั้งปวง ความส้ินตัณหา ยอมชนะทุกข 
                 ทัง้ปวง ดังน้ี ฯ 
        บรรดาบทเหลาน้ัน บทวา สพฺพทาน เปนตน ความวา ก็ถาบุคคลพึงถวายไตรจีวรเชน
กับใบตองออน 
แดพระพุทธเจาพระปจเจกพุทธเจาและพระขีณาสพทั้งหลายผูนั่งชิดกัน ในหองจักรวาฬ
ตลอดถึงพรหมโลก ฯ 
การอนุโมทนา ที่พระพุทธเจาเปนตน ทรงทําดวยพระคาถา ๔ บาท ในสมาคมน้ันแล 
ประเสริฐที่สุด ก็ทานน้ัน 
ยอมมีคา ไมถึงสวนท่ี ๑๖ แหงพระคาถาน้ัน การแสดงธรรมกด็ี การกลาวสอนธรรมกด็ี การ
สดับธรรมกด็ี 
มีคามากมายอยางนี้ ฯ อน่ึง บุคคลใด จัดใหมกีารฟงธรรม อานิสงสเปนอันมากก็ยอมมีแก
บุคคลน้ันเหมือนกัน ฯ 
ธรรมทาน ทีพ่ระพุทธเจาเปนตนใหเปนไปแลว แมดวยอํานาจอนุโมนา โดยที่สุดดวยพระ
คาถา ๔ บาทน่ันแหละ 
ประเสริฐที่สุด กวาทานที่ทายกบรรจุบาตรท้ังหลายใหเต็มดวยบิณฑบาตอันประณีตแลว
ถวายแกบริษัทเห็นปานน้ันนั่นแหละ 
ก็ดี กวาเภสัชทานที่ทายกบรรจุบาตรท้ังหลายใหเต็มดวยเนยใสและนํ้ามันเปนตนแลวถวายก็
ดี กวาเสนาสนทานท่ี 
ทายกใหสรางวิหาร เชนกับมหาวิหารหลายแสนหลัง และปราสาทเชนกับโลหะปราสาท
หลายแสนหลังแลวถวายก็ดี 
กวาการบริจาคท่ีอนาถบิณฑิกเศรษฐีเปนตนปรารภวิหารท้ังหลายแลวทําก็ดี ฯ เพราะเหตุไร 
? เพราะวา ชนทั้งหลาย 



เมื่อจะทําบุญเห็นปานน้ี ตอฟงธรรมแลวเทาน้ันจึงทําได ไมไดฟง ก็หาทําไม ก็ถาวาสัตว
เหลาน้ีไมพึงฟงธรรม 
ไซร พวกเราก็ไมพึงถวายขาวยาคูประมาณกระบวยหนึ่งบาง ภัตประมาณทัพพีหน่ึงบาง 
เพราะเหตุนี้ ธรรมทานน่ัน 
แหละ จึงประเสริฐที่สุดกวาทานทุกชนิด ฯ 
 
        พระเทพวิมลโมล ีวัดสุทัศนเทพวราราม                                    เฉลย 
        สนามหลวงแผนกบาลี                                                             ตรวจแก  
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                                            ประโยค ป.ธ. ๓ 
                                              สมัพันธไทย 
                            สอบ วนัที่ ๑๙ กุมภาพันธ ๒๕๔๔ 
              อปฺปสฺสุตาย ปุริโส                  พลิพทฺโทว ชีรติ 
              มสานิ ตสฺส วฑฺฒนฺติ               ป ฺา ตสฺส น วฑฺฒตีติ ฯ 
        ตตฺถ อปฺปสฺสุตายนฺติ เอกสฺส วา ทฺวินฺน วา ปณฺณสกาน อถวา ปน สุตฺตวคฺคาน สพฺพนฺติ
เมน 
ปริจฺเฉเทน เอกสฺส วา ทฺวินฺน วา สุตฺตานป อภาเวน อปฺปสฺสุโต อย ฯ กมฺมฏาน ปน อุคฺค
เหตฺวา 
อนุยุ ฺชนฺโต พหุสฺสุโต ว ฯ พลิพทฺโทว ชีรตีติ ยถา หิ พลิพทฺโท ชีรมาโน วฑฺฒมาโน เนว มา
ตาปตูน น 
เสสาตกาน อตฺถาย วฑฺฒติ อถโข นริตฺถกเมว ชรีติ เอวเมว อยมฺป น อุปชฌฺายวตฺต กโรติ น 
อาจริยวตฺต น อาคนฺตุกวตฺตาทีนิ น ภาวนามตฺตมฺป อนุยุ ฺชติ นิรตฺถกเมว ชีรติ ฯ มสานิ ตสฺส 
วฑฺฒนฺตีติ 
ยถา พลิพทฺทสฺส ยุคนงฺคลาทีนิ วหิตุ อสมตฺโถ เอโสติ อร ฺเ วิสฺสฏสฺส ตตฺเถว วิจรนฺตสฺส 
ขาทนฺตสฺส 
ปวนฺตสฺส มสานิ วฑฺฒนฺติ เอวเมว อิมสฺสาป อุปชฺฌายาทีหิ วิสฺสฏสฺส สงฺฆ นิสฺสาย จตฺตา
โร ปจฺจเย ลภิตฺวา 
อุทรวิเรจนาทีนิ กตฺวา กาย โปเสนฺตสฺส มสานิ วฑฺฒนฺติ ถูลสรโีร หุตฺวา วิจรติ ฯ 
                                            ใหเวลา ๔ ชั่วโมง ๑๕ นาที  
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                                           เฉลย ประโยค ป.ธ. ๓ 
                                                  สมัพันธไทย 
        สตฺถา สยกตฺตา ใน อาห ๆ อาขฺยาตบท กตฺตุวาจก อิม วิเสสน ของ คาถ ๆ อวุตฺตกมฺม 
ใน อาห 
              ปุรโิส สยกตฺตา ใน ชรีติ ๆ อาขฺยาตบท กตฺตุวาจก อปฺปสฺสุโต ก็ด ี
              อย ก็ด ีวิเสสน ของ ปุริโส พลิพทฺโท อุปมาลิงคตฺถ (ชีรนฺโต วิเสสน 
              ของ พลิพทฺโท) อิว ศัพท อุปมาโชตก เขากับ พลิพทฺโท ชีรนฺโต, มสานิ 
              สยกตฺตา ใน วฑฺฒนฺติ ๆ อาขฺยาตบท กตฺตุวาจก ตสฺส วิเสสน จอง 
              ปุรสิสฺส ๆ สามีสมฺพนฺธ ใน มสานิ, (ปน ศัพท วิเสสโชตก) ป ฺา 
              สยกตฺตา ใน น วฑฺฒติ, น ศพัท ปฏิเสธ ใน วฑฺฒติ ๆ อาขฺยาตบท 
              กตฺตุวาจก, ตสฺส วเสสน ของ ปริสสฺส ๆ สามีสมฺพนฺธ ใน ป ฺา อิติ 
              ศัพท สรูป ใน อิม คาถ ฯ 
        ตตฺถ วิเสสน ของ ปเทสุ ๆ นิทฺธารณ ใน ปทสสฺ อปฺปสฺสุตาย สรูป ใน อิติ ๆ ศัพท สรูป 
ใน 
ปทสฺส ๆ นทิฺธารณีย และ สามีสมพนฺธ ใน อตฺโถ, อย วิเสสน ของ ปุริโส ๆ สยกตฺตา ใน ชี
รติ ๆ อาขฺยาตบท 
กตฺตุวาจก, เอกสฺส วิเสสน ของ ปณฺณาสกสฺส ทฺวินฺน วิเสสน ของ ปณฺณาสกสฺส ก็ดี ปณฺณา
สกาน 
ก็ดี ภาวาทิสมฺพนฺธ ใน อภาเวน ๆ เหตุ ใน อปฺปสสฺุโต วา สองศัพท ปทวิกปฺปตฺถ เขากับ 
เอกสฺส 
ปณฺณาสกสฺส และ ทฺวินนฺ ปณฺณาสกาน, อถวา ปน สองศัพท นิปาตสมุห เอกสฺส วิเสสน 
ของ สุตฺตวคฺคสฺส, 
ทฺวินฺน วิเสสน ของ สุตฺตวคฺคาน, สุตฺตวคฺคสฺส ก็ดี สุตฺตวคฺคาน ก็ดี ภาวาทิสมฺพนฺธ ใน อภา
เวน ๆ เหตุ ใน 
อปฺปสฺสุโต วา สองศัพท ปทวิกปฺปตฺถ เขากับ เอกสฺส สุตฺตวคฺคสฺส และ ทวิฺนฺน สุตฺตวคฺคาน, 



สพฺพนฺติเมน 
วิเสสน ของ ปริจฺเฉเทน ๆ ตติยาวิเสสน ใน อภาเวน, เอกสฺส วิเสสน ของ สุตฺตสฺส ทฺวินฺน วิ
เสสน ของ สุตฺตาน 
ป ศัพท อเปกฺขตฺถ เขากับ สุตฺตาน, สุตฺตสฺส ก็ดี สตฺุตาน ก็ดี ภาวาทิสมฺพนฺธ ใน อภาเวน ๆ 
เหตุ ใน อปฺปสฺสุโต 
ป ศัพท อเปกฺขตฺถ เขากับ สุตฺตาน วา สองศัพท ปทวิกปฺปตฺถ เขากับ เอกสฺส สุตฺตสฺส และ ทฺ
วินน 
สุตฺตานป, อปฺปสฺสุดต วิเสสน ของ ปุริโส, ปน ศัพท วิเสสโชตก โส วิเสสน ของ ปุริโส ๆ 
สยกตฺตา ใน 
ชีรติ ๆ อาขฺยาตบท กตฺตุวาจก กมฺมฏาน อวุตฺตกมฺม ใน อุคฺคเหตฺวา ๆ ปุพฺพกาลกิริยา ใน 
อนุยุ ฺชนฺโต, 
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อนุยุ ฺชนฺโต ก็ดี พหุสฺสุโต ก็ดี วิเสสน ของ ปุริโส, ว ศัพท อวธารณ เขากับ พหุสฺสุโต อิติ 
ศัพท สรูป 
ใน อตฺโถ ๆ ลิงฺคตฺถ ฯ พลิพทฺโทว ชีรติ สรูป ใน อิติ ๆ ศัพท สรปู ใน คาถาปาทสฺส ๆ 
สามีสมพฺนฺธ ใน 
อตฺโถ, หิ ศัพท ตปฺปาฏิกรณโชตก ยถา ศัพท อุปมาโชตก พลิพทฺโท สยกตฺตา ใน วฑฺฒติ 
สองบท ๆ 
อาขฺยาตบท กตฺตุวาจก ชรีมาโน ก็ด ีวฑฺฒมาโน ก็ดี อพฺภนฺตรกิริยา ของ พลิพทฺโท, ชีรมาโน 
วิวริย ใน 
วฑฺฒมาโน ๆ วิวรณ เอว ศัพท อวธารณ เขากบั น, น สองศัพท ปฏิเสธนตฺถ มาตาปตูน 
สมฺปทาน ใน 
อตฺถาย ๆ สมฺปทาน ใน วฑฺฒติ เสสาตกาน สมฺปทาน ใน อตฺถาย ๆ สมปฺทาน ใน วฑฺฒติ 
อถโข 
ศัพท อรุจิสูจนตฺถ โส วเสสน ของ พลิพทฺโท ๆ สยกตฺตา ใน ชีรติ ๆ อาขฺจาตบท กตฺตุวาจก 
นิรตฺถก 
กิริยาวิเสสน ใน ชรีติ เอว ศัพท อวธารณ เขากับ นิรตฺถก, พลิพทฺโท ชรีมาโน วฑฺฒมาโน เมว 
มาตาปตูน, น 
เสสาตกาน อตฺถาย วฑฺฒติ ส ฺ ี, อถโข นิรตฺถกเมว ชีรติ ส ฺา, เอว ศัพท อุปเมยฺยโชตก 
เอว ศัพท 
อวธารณ เขากับ เอว อย วิเสสน ของ ปุริโส ป ศัทพ อเปกฺขตฺถ เขากับ อย ปุริโส สยกตฺตา ใน 
น กโรติ ๆ สามบท และ น อนุยุ ฺชติ, น สี่ศัพท ปฏิเสธ ใน กโรติ สามบทและอนุยุ ฺชติ, 
กโรติ สามบท 
และอนุยุ ฺชติ อาขฺยาตบท กตฺตุวาจก อุปชฺฌายวตฺต อวุตฺตกมฺม ใน กโรติ อาจริยวตฺต อวุตฺ
ตกมฺม ใน กโรติ 
อาคนฺตุกวตฺตาทีนิ วิเสสน ของ วตฺตานิ ๆ อวุตฺตกมฺม ใน กโรติ ภาวนามตฺต วิเสสน ของ 
กมฺม ป ศัพท 



อเปกฺขตฺถ เขากับ ภาวนามตฺต กมฺม อวุตฺตกมฺม ใน อนุยุ ฺชติ, โส วิเสสน ของ ปุริโส ๆ 
สยกตฺตา ใน 
ชีรติ ๆ อาขฺยาตบท กตฺตุวาจก นิรตฺถก กิริยาวิเสสน ใน ชรีติ เอว ศัพท อวธารณ เขากับ นิรตฺ
ถก, อยมฺป 
น อุปชฺฌายวตฺต กโรติ, น อาจริยวตฺต, น อาคนฺตุกวตฺตาทีนิ, น ภาวนามตฺตมฺป อนุยุ ฺชติ ส ฺ
 ี, 
นิรตฺถกเมว ชีรติ ส ฺา อิติ ศัพท สรปู ใน อตฺโถ ๆ ลิงฺคตฺถ ฯ 
        มสานิ ตสฺส วฑฺฒนฺติ สรูป ใน อิติ ๆ ศัพท สรปู ใน คาถาปาทสฺส ๆ สามีสมฺพนฺธ ใน 
อตฺโถ , 
ยถา ศัพท อุปมาโชตก มสานิ สยกตฺตา ใน วฑฺฒนฺติ ๆ อาขฺยาตบท กตฺตุวาจก พลิพทฺทสสฺ 
สามีสมฺพนฺธ ใน 
มสานิ เอโส วิเสสน ของ พลิพทฺโท ๆ ลิงฺคตฺถ ยุคนงฺคลาทีนิ วิเสสน ของ วตฺถูนิ ๆ อวุตฺ
ตกมฺม ใน วหิตุ 
ๆ ตุมตฺถสมปฺทาน ใน อสมตฺโถ ๆ วิเสสน ของ พลิพทฺโท อิติ ศัพท สรูป ใน จินฺตเนน ๆ 
กรณ ใน 
วิสฺสฏสฺส อร ฺเ อาธาร ใน วิสฺสฏสฺส, วิสฺสฏสฺส ก็ดี วิจรนฺตสฺส ก็ดี ขาทนฺตสฺส ก็ดี 
ปวนฺตสฺส ก็ด ี
วิเสสน ของ พลิพทฺทสฺส ตตฺถ วิเสสน ของ อร ฺเ ๆ อาธาร ใน วิจรนฺตสฺส ขาทนฺตสฺส และ 
ปวนฺตสฺส, 
เอว ศัพท อวธารณ เขากับ ตตฺถ, เอว ศัพท อุปเมยฺยโชตก เอว ศพัท อวธารณ เขากับ เอว มสา
นิ 
สยกตฺตา ใน วฑฺฒนฺติ ๆ อาขฺยาตบท กตฺตุวาจก อิมสฺส ก็ดี วิสฺสฏสฺส ก็ดี โปเสนฺตสฺส 
ก็ดี วิเสสน ของ ปุริสสฺส ๆ สามีสมฺพนฺธ ใน มสานิ ป ศัพท อเปกฺขตฺถ เขากับ อิมสฺส อุปชฺฌา
ยาทีหิ  
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วิเสสน ของ ครุฏานิยปุคฺคเลหิ ๆ อนภหิตกตฺตา ใน วิสฺสฏสสฺ, สงฺฆ อวุตฺตกมฺม ใน นสิฺ
สาย ๆ 
ปุพฺพกาลกิริยา ใน ลภิตฺวา จตฺตาโร วิเสสน ของ ปจฺจเย ๆ อวุตฺตกมฺม ใน ลภิตฺวา ๆ ปุพฺพกาล
กิริยา ใน 
กตฺวา อุทรวิเรจนาทีน ิวิเสสน ของ กิจฺจานิ ๆ อวุตฺตกมฺม ใน กตฺวา ๆ ปุพฺพกาลกิริยา ใน โป
เสนฺตสฺส กาย 
อวุตฺตกมฺม ใน โปเสนฺตสฺส, โส วิเสสน ของ ปุริโส ๆ สยกตฺตา ใน วิจรติ ๆ อาขฺยาตบท กตฺตุ
วาจก ถูลสรโีร 
วิกติกตฺตา ใน หุตฺวา ๆ สมานกาลกิริยา ใน วิจรติ, อิมิสฺสาป อุปชฺฌายาทีหิ วิสฺสฏสฺส สงฺฆ 
นิสฺสาย 
จตฺตาโร ปจฺจเย ลภิตฺวา อุทรวิเรจนาทีนิ กตฺวา กาย โปเสนฺตสฺส มสานิ วฑฺฒนฺติ วิวิริย ใน 
ถูลสรโีร หุตฺวา 
วิจรติ ๆ วิวรณ อิติ ศัพท สรูป ใน อตฺโถ ๆ ลิงฺคตฺถ ฯ 
         
        พระเมธีปริยัตยาภรณ อคฺคธมฺโม วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม           สัมพันธ 
        สนามหลวงแผนกบาลี                                                                                ตรวจแก  



อบรมบาลีกอนสอบ ปท่ี ๔ วันท่ี ๒๐ ม.ค. - ๔ ก.พ. ๒๕๔๕ - หนาท่ี 220 

                                                ประโยค ป.ธ. ๓ 
                                                     บุรพภาค 
                                 สอบ วันที่ ๒๐ กมุภาพันธ ๒๕๔๔ 
        จงแกตัวอักษร ยอหนา และจัดวรรคตอน ใหถูกตองตามสมัยนิยม 
ที่ศธ๐๓๐๗/๑๔๐๗๑ กลมกานสาสนา กระซวงศึกสาทิการ กทม.๑๐๓๐๐ ๒๗ พฤษจิกายน 
๒๕๔๓ เรื่องหาม 
พระพิกษุสามเนรเกี่ยวของกับการเมือง นมัศกานเจาคนะพากทุกพาก สิ่งท่ีสงมาดวย สําเนา
คําส่ังมหาเถรสมาคม 
เรื่องหามพระพิกษุสามเนรเกี่ยวของกับการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๓ ๑ ฉะบับ ดวยวันที่ ๖ 
มกราคม ๒๕๔๔ จะมีการ 
เรือกต้ังสมาชิกสะพาผูแทนราษดร ในการน้ี คนะกํามการการเรือกต้ัง (กกต.) ผูมีอํานาจ
หนาที่ในกานจัดการเรือกต้ัง 
เพ่ือใหเกิดความบริศุทธิ์และ ุติธรรม ไดขอความรวมมือไปยังกลมกานสาสนาใหชวย
ประสานงานกับทางคนะสงส โย 
ขอใหพระพิกษุสามเนรวางตัวเปนกรางในการเรือกต้ัง กลมกานสาสนาไดมีหนังสือของ
ความอนุเคราะหไปยังเจาคนะจังหวัด 
ทุกจังหวัดเพ่ือแจงใหวัดทุกวัดในเขตปกครองปะติบัดตามคําสั่งมาหเถรสมาคม เรื่องหาม
พระพิกษุสามเนรเกี่ยวของกับ 
การเมืองแลว จึงขอนมัสกานมาเพ่ือโปรดซาบ ขอนมัศกานดวยความเคารบอยางสูง ไพบูลย 
เสียงกอง (นายไพบูลย 
เสียงกอง) อะธิบดีกลมกานสาสนา สัมนักงานเรขาธิกานมหาเถรสมาคม โทร.๒๘๑๕๐๙๓ 
โทรสาน๒๘๑๕๐๙๓ 
                                       ใหเวลา ๑ ชัว่โมง กับ ๑๕ นาที  
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                                             เฉลย ประโยค ป.ธ. ๓ 
                                                       บุรพภาค 
ที่ ศธ ๐๓๐๗/๑๔๐๗๐                                                                  กรมการศาสนา 
กระทรวงศึกษาธิการ 
                                                                                                         กรุงเทพมหานตร 
๑๐๓๐๐ 
                                                                        ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๓ 
เรื่อง            หามพระภิกษุสามเณรเกี่ยวของกับการเมือง 
นมัสการ     เจาคณะภาคทุกภาค 
สิ่งท่ีสงมาดวย  สําเนาคําสั่งมหาเถรสมาคม เรื่องหามพระภิกษุสามเณรเกี่ยวของกับการเมือง 
พ.ศ. ๒๕๔๓ ๑ ฉบับ 
        ดวยวันท่ี ๖ มกราคม ๒๕๔๔ จะมีการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฏร ในการน้ี 
คณะกรรมการ 
การเลือกต้ัง (กกต.) ผูมีอํานาจหนาที่ในการจัดการเลือกต้ัง เพ่ือใหเกิดความบริสุทธิ์และ
ยุติธรรม ไดขอความรวมมือ 
ไปยังกรมการศาสนาใหชวยประสานงานกับทางคณะสงฆ โดยขอใหพระภิกษุสามเณร
วางตัวเปนกลางในการเลือกต้ัง 
        กรมการศาสนาไดมีหนังสือของความอนุเคราะหไปยังเจาคณะจังหวัดทุกจังหวัด เพ่ือ
แจงใหวัดทุกวัดใน 
เขตปกครองปฏิบัติตามคําส่ังมหาเถรสมาคม เรื่องหามพระภิกษุสามเณรเกี่ยวของกับ
การเมืองแลว 
        จึงขอนมัสการมาเพื่อโปรดทราบ 
                                                                       ขอนนัสการดวยความเคารพอยางสูง 
                                                                                     ไพบูลย  เสียงกอง 
                                                                                  (นายไพบูลย  เสียงกอง) 



                                                                                     อธิบดีกรมการศาสนา 
สํานักงานเลขาธิการมหาเถรสมาคม 
โทร. ๒๘๑๕๐๙๓  โทรสาร ๒๘๑๕๐๙๓  
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                                                    ประโยค ป.ธ. ๓ 
                                              ปญหา  บาลีไวยากรณ 
                                   สอบ วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ ๒๕๔๔ 
        ๑.  พยญัชนะในภาษาบาลี มีเทาไร ฯ อะไรบาง ฯ ตางจากสระอยางไร ฯ 
        ๒.  ในสนธิกิริโยปกรณ อาเทส กับ วิการ มลีกัษณะตางกันอยางไร ฯ จงอธิบายพรอม
ทั้งยกตัวอยาง 
ประกอบ ฯ ยเถวาย, กาโลยนฺเต เปนสนธิ อะไรบาง ฯ ตัดและตออยางไร ฯ 
        ๓.  จงตอบคําถามตอไปนี้ 
              ก.  อะไรเรียกวาการันต ฯ มีเทาไร ฯ อะไรบาง ฯ 
              ข.  ปกติสังขยา กับ ปูรณสังขยา ตางกันอยางไร ฯ 
              ค.  อุปสัค กับ นบิาต ตางกันอยางไร ฯ 
        ๔.  วิภัตติอาขยาตน้ัน มีกี่หมวด ฯ หมวดไหนบอกกาลอะไร ฯ 
        ๕.  รูปวิเคราะหแหงสาธนะ มีเทาไร ฯ อยางไหน เปนสาธนะอะไรไดบาง ฯ 
                ธมฺมชีว ี(ปุคฺคโล ), คพฺภปาตน (เภสชฺช)  ลงปจจัยอะไร ฯ เปนรูปและสาธนะ
อะไร ฯ จงต้ัง 
วิเคราะหมาดู ฯ 
        ๖.  สมาสอะไรบาง ที่นิยมบทปลงเปนนปุงสกลิงค ฯ จะทราบไดอยางไรวา เปนสมาส
ไหน ฯ 
ปวตฺติตปวรธมฺมจฺโก (ภควา) เปนสมาสอะไร จงต้ังวิเคราะหมาตามลําดับ ฯ 
        ๗.  ตทัสสัตถิตัทธิต  มีปจจัยเทาไร ฯ อะไรบาง ฯ ปจจัยตัวไหน ใชลงแทนศัพทอะไร 
ฯ พาลฺย, 
ปาหุเนยฺโย  ลงปจจัยอะไร ในตัทธิตไหน ฯ จงต้ังวิเคราะหมาดูดวย ฯ 
                                              ใหเวลา ๓ ชั่วโมง  
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                                        เฉลย ประโยค ป.ธ. ๓ 
                                        ปญหา บาลีไวยากรณ 
        ๑.  ม ี๓๓ ตัว คือ        ก  ข  ค  ฆ  ง 
                                              จ  ฉ  ช  ฌ   
                                              ฏ    ฑ  ฒ  ณ 
                                              ต  ถ  ท  ธ  น 
                                              ป  ผ  พ  ภ  ม 
                                              ย  ร  ล  ว  ส  ห  ฬ  อ  ฯ 
        ตางจากสระอยางนี้ คือ พยัญชนะ ๓๓ ตัวน้ี  ออกเสียงไมไดตามลําพังตนเองเหมือน
สระตองอาศัย 
สระจึงจะออกเสียงได ฯ 
        ๒.  มลีกัษณะตางกันอยางนี้ คือ อาเทส ไดแกการแปลงสระใหเปนพยัญชนะ คือ แปลง 
อิ-เอ 
เปน ย ตัวอยางเชน  ปฏิสณฺารวุตฺติ-อสฺส เปน ปฏสิณฺารวุตฺยสฺส เปนตน ฯ 
               แปลงพยัญชนะเปนพยัญชนะ คือ แปลง ติ เปน ตฺย แลวใหเปน จฺจ ตัวอยาง เชน 
ปติ 
-อุตฺตริตฺวา เปน ปจฺจุตฺตริตฺวา, อิติ-เอว เปน อิจฺเจว เปนตน ฯ 
                 แปลงนิคคหิต เปนพยัญชนะ คือ เมื่อพยัญชนะวรรคอยูหลัง นิคคหิตอยูหนา 
แปลงนิคคหิต 
เปนพยัญชนะสุดวรรค เชน เอว-โข เปน เอวงฺโข เปนตน ฯ 
                 เมื่อ เอ และ ห อยูหลัง แปลงนิคคหิตเปน  ตัวอยาง เชน ต-เอว เปน ต ฺเว 
ต-หิ เปน ต ฺหิ เปนตน ฯ 
                 สวน วิการ ไดแกการแปลงสระเปนสระเทาน้ัน คือ การทําสระตัวหน่ึงใหเปน
สระอีกตัวหน่ึง เชน 
ทํา อิ ใหเปน เอ ทํา อุ ใหเปน โอ ตัวอยาง เชน มุนิ-อาลโย เปน มุเนลโย ส-ุอตฺถี เปน โสตฺถ ี



เปนตน ฯ  
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              ยเถวาย เปน โลปสระสนธิ และทีฆสระสนธิ ตัดเปน ยถา-เอว-อย ฯ 
              ระหวาง ยถา-เอว ถาสระหนาเปนทีฆะ สระหลังเปนรัสสะ มีพยัญชนะสังโยคอยู
เบื้องหลังก็ดี 
เปนทีฆะก็ดี ลบสระหนา คือ อา ที่สุดแหง ยถา ตอเปน ยเถว ฯ 
              ระหวาง ยเถว-อย ถาสระท้ัง ๒ เปนรัสสะ มรีูปเสมอกัน คือ เปน อ หรือ อิ หรือ อุ  
ทั้ง 
๒ ตัว เมื่อลบแลวตองทีฆะสระที่ไมไดลบ คือ อ ที่ อย เปน อา ตอเปน ยเถวาย ฯ 
              กาโลยนฺเต เปนโลปสระสนธแิละอาเทสนิคคหิตสนธิ ตัดเปน กาโล-อย-เต 
              ระหวาง กาโล-อย ถาสระท้ัง ๒ คือ สระหนา และสระหลัง มีรูปไมเสมอกัน ลบ
สระหลัง คือ อ 
ที่ อย ตอเปน กาโลย 
              ระหวาง กาโลย-เต เมื่อมีพยัญชนะวรรคอยูหลัง มีนิคคหิตอยูหนา อาเทสนิคคหิตท่ี 
กาโลย 
เปนพยัญชนะสุดวรรค ตอเปน กาโลยนฺเต ฯ 
        ๓.  ไดตอบคําถามดังน้ี 
              ก.  สระที่สุดแหงศัพท  เรียกวา การันต มี ๖ คือ อ  อา  อิ  อี  อุ  อู  ฯ 
              ข.  ตางกันอยางนี้ คือ ปกติสังขยาสําหรับนับโดยปกติ เปนตนวา  หน่ึง สอง สาม สี่ 
หา 
              สวนปูรณะสังขยาสําหรับนับนามนามท่ีเต็มในที่นั้น ๆ คือ นับเปนชั้น ๆ เปนตนวา 
ที่หน่ึง 
ที่สอง ที่สาม ที่สี่ ที่หา ฯ 
              ค.  ตางกันอยางนี้ คือ อุปสัคสําหรับใชนาํหนานามและกิริยาใหวิเศษข้ึน เมื่อ
นําหนานาม มีอาการ 
คลายคุณศัพท เมื่อนําหนากิริยา มีอาการคลายกิริยาวิเสสนะ 
              สวนนิบาต สําหรับลงในระหวางนามศัพทบาง กิริยาศัพทบาง บอกอาลปนะ กาล ที่ 



ปริจเฉท 
อุปไมย ปฏิเสธ ความไดยินเลาลือ ความปริกัป ความถาม ความรับ ความเตือน เปนตน ฯ                 
        ๔.  มี ๘ หมวด ฯ 
              หมวด  วตฺตมานา  บอกปจจุบันกาล 
              หมวด  ป ฺจมี  บอกความบังคับ ความหวัง ความออนวอน 
              หมวด  สตฺตมี  บอกความยอมตาม ความกําหนด และความรําพึง เปนตน 
              หมวด  ปโรกฺขา  บอกอดีตกาลไมมีกําหนด  
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              หมวด  หิยตฺตนี  บอกอดีตกาลต้ังแตวานน้ี 
              หมวด  อชชฺตฺตนี  บอกอดีตกาลต้ังแตวันนี้ 
              หมวด  ภวิสฺสนฺติ  บอกอนาคตกาลแหงปจจุบัน 
              หมวด  กาลาติปตฺติ  บอกอนาคตกาลแหงอดีต ฯ 
        ๕.  ม ีภ อยาง ฯ คือ 
              ๑.  กัตตุรูป  เปนไดทุกสาธนะ เวนภาวสาธนะ 
              ๒.  กัมมรูป  เปนได ๔ สาธนะ คือ กัมมสาธนะ กรณสาธนะ สัมปทานสาธนะ และ
อธิกรณ 
สาธนะ 
              ๓.  ภาวรูป  เปนภาวสาธนะไดอยางเดียว ฯ 
              ธมมฺชีวิ (ปุคฺคโล)  ลง ณี ปจจัย เปนกัตตุรูป กัตตุสาธนะ 
              ต้ังวิเคราะหวา ธมฺเมน ชีวิตีติ ธมมฺชีวี (ปุคฺคโล) เปนกัตตุรูป ลงในอรรถตัสสีละ ต้ัง 
วิเคราะหวา ธมฺเมน ชีวติ สีเลนาติ ธมฺมชีวี (ปุคฺคโล) 
              เปนสมาสรูปตัสสีลสาธนะ ต้ังวิเคราะหวา  ธมฺเมน ชีวตุิ สีลมสฺสาติ ธมมฺชีวี (ปุคฺค
โล) ฯ 
              คพฺภปาตน (เภสชฺช) ลง ย ุปจจัย เปนกัตตุรูป กรณสาธนะ ต้ังวิเคราะหวา คพฺภ ปา
เตติ 
เตนาติ คพฺภปาตน (เภสชฺช) ฯ 
        ๖.  สมาสท่ีนิยมบทปลงเปนนปุงสกลิงค มี ๓ คือ สมาหารทิคุสมาส ๑ สมาหารทวันทว
สมาส ๑ 
อัพยยีภาวสมาส ๑ จะทราบไดโดยความนิยมดังน้ี 
              สมาหารทิคุสมาส  นิยมสังขยาเปนบทหนา บทหลังเปนประธาน ฯ 
              สมาหารทวันทวสมาส  นิยมนามนามต้ังแต ๒ ศัพทข้ึนไป ทานยอเขาเปนบท
เดียวกันและ 
เปนบทประธานท้ังสิ้น ฯ 



              สวนอัพยยีภาวสมาส  นิยมอุปสัคหรือนิบาติเปนบทหนา และใชเปนประธานแหง
บทหลัง ฯ 
              ปวตฺติตปวรธมฺมจกฺโก (ภควา)  เปน ตติยาตุลยาธิกรณพหุพพิหิสมาส มีอวธารณ
บุพพบท 
กัมมธารยสมาส และวิเสสนุบพพบท กัมมธารยสมาส เปนภายใน ต้ังวิเคราะหตามลําดับ 
ดังน้ี   
              (อว. กัม. วิ.)          ธมฺโม เอว จกฺก ธมมฺจกกฺ  
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              (วิ. บุพพ. กัม. วิ.)        ปวร ธมฺมจกฺก ปวรธมฺมจกฺก 
              (ตติ. ตุล.ฺ พหุพฺ. ว.)      ปวตฺติต ปวรธมฺมจกฺก เยน โส ปวตฺติตปวรธมฺมจกฺโก 
(ภควา) ฯ 
        ๗.  ตทัสสัตถิตัทธิต มีปจจัย ๙ ตัว คือ วี  ส  ส ี อิก  อี  ร  วนฺตุ  มนฺตุ  ณ  ฯ 
ทั้งหมดใชลงแทน อตฺถิ ศัพทเทาน้ัน 
              พาลฺย ลง ณฺย ปจจัยในภาวตัทธิต ต้ังวิเคราะหวา 
              พาลสฺส ภาโว พาลฺย 
              ปาหุเนยฺโย ลง เอยฺย ปจจัย ในฐานตัทธัต ต้ังวิเคราะหวา 
              ปาหุน อรหตีติ ปาหุเนยฺโย 
              ปาหุนาย อนุจฺฉวิโก โหตีติ วา ปาหุเนยฺโย ฯ 
 
        พระราชปริยัติเวที เขมจารี วัดทองนพคุณ                                     เฉลย 
        สนามหลวงแผนกบาลี                                                                ตรวจแก  
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                                                   ประโยค ป.ธ. ๔ 
                                                 แปล ไทยเปนมคธ 
                                    สอบ วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ ๒๕๔๔ 
        ๑.  กฏุมพีมหาปาละนั้น ไดบรรพชาและอุปสมบทแลว อยูในสํานักอาจารยและ
อุปชฌายได ๕ พรรษา 
อยูจําพรรษาปวารณาแลว เขาเฝาพระบรมศาสดา ถวายบังคมแลว กราบทูลถามวา ขาแต
พระองคผูเจริญ ในพระ 
ศาสนานี้ มีธุระกี่อยาง ฯ พระบรมศาสดาตรัสตอบวา ดูกอนภิกษุ ธุระมี ๒ อยางเทาน้ัน คือ 
คันถธุระ (และ) 
วิปสสนาธุระ ฯ ขาแตพระองคผูเจริญ ก็คันธุระเปนไฉน วิปสสนาธุระเปนไฉน ฯ ธุระนี้ คือ 
การเรียนนิกาย 
หน่ึงก็ดี สองนิกายก็ดี ก็หรือวาจบพระพุทธพจนคือพระไตรปฎก ตามสมควรแกปญญาของ
ตนแลว ทรงจําไวได 
บอก กลาวพุทธพจนนั้น ชื่อวาคันถธุระ, สวนธุระนี้ คือ การท่ีภิกษุผูมีความประพฤติเบา
พรอม ยินดีอยางยิ่งใน 
เสนาสนะอันสงัด เริ่มต้ังความส้ินไปและความเส่ือมไปไวในอัตภาพ ยังวิปสสนาใหเจริญ 
ดวยอํานาจความกระทํา 
ติดตอกันแลว ถือเอาพระอรหัตไวได ชื่อวาวิปสสนาธุระ ฯ ขาแตพระองคผูเจริญ 
ขาพระพุทธเจาบวชเมื่อภายแก 
จักไมสามารถจะบําเพ็ญคันถธุระใหบริบูรณได แตวาขาพระพุทธเจาจักบําเพ็ญวิปสสนาธุระ
ใหบริบูรณได ขอพระองค 
ทรงโปรดตรสับอกพระกรรมฐานแกขาพระพุทธเจาเถิด ฯ ลําดับนั้น พระบรมศาสดาตรัส
บอกพระกรรมฐานจนถึง 
พระอรหัต แกพระมหาปาละน้ันแลว ฯ พระมหาปาละน้ันถวายบังคมพระศาสดาแลว 
แสวงหาพระท้ังหลาย 



ผูจะไปพรอมกับตนไดพระ ๖๐ รูปแลว จึงออกไปพรอมกับพระเหลาน้ัน เดินทางไปได 
๑๒๐ โยชน ก็ถึงหมูบาน 
ชายแดนหมูใหญแหงหน่ึง จึงไดเขาไปบิณฑบาต ณ หมูบานนั้นพรอมกับบริวาร ฯ 
        ๒.  เมื่อพระอรหันตเกิดในโลก ๖๑ องคแลวดวยประการฉะน้ี พระบรมศาสดาทรงอยู
จําพรรษา 
ปวารณาแลว ทรงสงพระ ๖๐ รูปไปในทิศทั้งหลาย ดวยพระพุทธดํารัสวา ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย พวกเธอจงเที่ยวจาริก 
ไปเถิด ดังน้ีเปนตน พระองคเองเสด็จไปอุรุเวลาประเทศ ในระหวางทาง ไดทรงแนะนําภัทร
วัคคียกุมาร ๓๐ 
คน ณ ราวปาฝาย ฯ บรรดาภัทรวัคคียเหลาน้ัน อยางตํ่ากวาเขาท้ังหมด ไดเปนพระโสดาบัน 
อยางสูงกวาเขา 
ทั้งหมดไดเปนพระอนาคามี ฯ พระพุทธองคทรงใหภัทรวัคคียแมเหลาน้ันทั้งหมดบวชโดย
ความเปนเอหิภิกขุอยางเดียว 
กันแลว ทรงสงไปในทิศทั้งหลาย พระองคเองเสด็จไปยังอุรุเวลาประเทศ ทรงแสดง
ปาฏิหาริย ๓,๕๐๐ อยาง 
แนะนําชฏิล ๓ พ่ีนอง มีอุรุเวลกัสสปเปนตน ซึ่งมีชฏลิ ๑,๐๐๐ คนเปนบริวาร ใหบวชโดย
ความเปนเอหิภิกขุ  
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เชนเดียวกันแลว ใหนั่งประชุมกันที่คยาสีสะประเทศ ใหดํารงอยูในพระอรหัตดวยเทศนาอา
ทิตตปริยายสูตรแลว ผูอัน 
พระอรหันต ๑,๐๐๐ องคนั้นแวดลอม ทรงพระดําริวา เราจักเปล้ืองปฏิญญาท่ีถวายไวแกพระ
เจาพิมพิสาร ดังน้ี 
จึงเสด็จไปยังอุทยานสวนตาลหนุม ใกลแดนพระนครราชคฤห ตรัสพระธรรมกถาอัน
ไพเราะแดพระราชาผูทรงสดับ 
ขาววา ไดยินวา พระศาสดาเสด็จมาแลว ดังน้ี จึงเสด็จมาพรอมกับพราหมณและคฤหบดี ๑๒ 
นหุต ทรงใหพระ 
ราชาพรอมกับพราหมณและคฤหบดี ๑๑ นหุต ดํารงอยูในโสดาปตติผล อีกนหุตหนึ่งให
ดํารงอยูในสรณะท้ังหลาย 
วันรุงข้ึน ผูมีพระคุณอันทาวสักกเทวราชซ่ึงแปลงเพศเปนมาณพนอยชมเชยแลว เสด็จเขาไป
ยังพระนครราชคฤห 
ทรงทําภัตกิจในพระราชนิเวศนแลว ทรงรับพระเวฬุวนารามแลว สําเร็จการประทับอยู ณ 
พระเวฬุวนารามน้ันแล ฯ 
                                               ใหเวลา ๔ ชั่วโมง ๑๕ นาที  
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                                              เฉลย ประโยค ป.ธ. ๔ 
                                                แปล ไทยเปนมคธ 
        ๑.  (โส) ลทฺธปพฺพชชฺูปสมฺปโท อาจริยุปชฺฌยาน สนฺติเก ป ฺจ วสฺสานิ วสิตฺวา วุตฺถวสฺ
โส 
ปวาเรตฺวา สตฺถาร อุปสงฺกมิตฺวา วนฺทิตฺวา ปุจฺฉิ ภนฺเต อิมสฺมึ สาสเน กติ ธุรานีติ ฯ คนฺถธุร 
วิปสฺสนาธุรนฺติ 
เทฺวเยว ธุรานิ ภิกฺขูติ ฯ กตม ปน ภนฺเต คนฺถธุร กตม วิปสฺสนาธุรนฺติ ฯ อตฺตโน ป ฺานุ
รูเปน เอก 
วา เทฺว วา นิกาเย สกล วา ปน เตปฏก พุทฺธวจน อุคฺคณฺหิตฺวา ตสฺส ธารณ กถน วาจนนฺติ อิท 
คนฺถธุร 
นาม ฯ สลลฺหุกวุตฺติโน ปน ปนฺตเสนาสนาภิรตสฺส อตฺตภาเว ขยวย ปฏเปตฺวา สาตจฺจ
กิริยาวเสน วิปสฺสน 
วฑฺเฒตฺวา อรหตฺตคฺคหนฺติ อิท วิปสฺสนาธุร นามาติ ฯ ภนฺเต อห มหลฺลกกาเล ปพฺพชิโต 
คนฺถธุร ปูเรตุ 
น สกฺขิสฺสามิ วิปสฺสนาธุร ปน ปูเรสสฺามิ กมฺมฏาน เม กเถถาติ ฯ อถสฺส สตฺถา ยาว อรหตฺ
ตา 
กมฺมฏาน กเถสิ ฯ โส สตฺถาร วนฺทิตฺวา อตฺตนา สหคามิโน ภิกฺขู ปริเยสนฺโต สฏ ี ภิกฺขู 
ลภิตฺวา 
เตหิ สทฺธึ นิกฺขมิตฺวา วีสโยชนสตมคฺค คนฺตฺวา เอก มหนฺต ปจฺจนฺตคาม ปตฺวา ตตฺถ สปรวิา
โร ปณฺฑาย 
ปาวิสิ ฯ 
        ๒. เ อว โลเก เอกสฏ ิยา อรหนฺเตสุ ชาเตสุ วุตฺถวสฺโส ปวาเรตฺวา จรถ ภิกฺขเว จาริกนฺติ 
สฏ ิภิกฺขู ทิสาสุ เปเสตฺวา สย อุรุเวล คจฺฉนฺโต อนฺตรามคฺเค กปฺปาสิกวนสณฺเฑ ตึสชเน 
ภทฺทวคฺคิยกุมาเร วิเนสิ ฯ เตสุ สพฺพปจฺฉิมโก โสตาปนฺโน สพฺพุตฺตโม อนาคามี อโหสิ ฯ 
เตป สพฺเพ 



เอหิภิกฺขุภาเวเนว ปพฺพาเชตฺวา ทิสาสุ เปเสตฺวา สย อุรุเวล คนฺตฺวา ทฑฺฒุฑฺฒานิ ปาฏิ
หาริยสหสฺสานิ ทสฺเสตฺวา 
อุรุเวลกสฺสปาทโย สหสฺสชฏลิปริวาเร เตภาติกชฏิเล วิเนตฺวา เอหิภิกฺขุภาเวเนว ปพฺพาเชตฺวา 
คยาสีเส 
นิสีทาเปตฺวา อาทิตฺตปริยายเทสนาย อรหตฺเต ปติฏาเปตฺวา เตน อรหนฺตสหสฺเสน ปริวุโต 
พิมฺพิสารร ฺโ 
ทินฺน ปฏ ฺ โมเจสฺสามีติ ราชคหนครุปจาเร ลฏ ิวนุยฺยาน คนฺตฺวา สตฺถา กิร อาคโตติ สุตฺ
วา 
ทฺวาทสนหุเตหิ พฺราหฺมณคหปติเกหิ สทฺธึ อาคตสฺส ร ฺโ มธุรธมฺมกถ กเถนฺโต ราชาน เอ
กาทสหิ นหุเตหิ 
สทฺธึ โสตปตฺติผเล ปติฏาเปตฺวา เอก นหุต สรเณสุ ปติฏาเปตฺวา ปุนทิวเส สกฺเกน เทวร ฺ
า 
มาณวกวณฺณ คเหตฺวา อภิตฺถุตคุโณ ราชคหนคร ปวิสิตฺวา ราชนิเวสเน กตภตฺตกิจฺโจ เวฬุวนา
ราม 
ปฏิคฺคเหตฺวา ตตฺเถว วาส กปฺเปสิ ฯ  
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                                        ประโยค ป.ธ. ๔ 
                                       แปล มคธเปนไทย 
                         สอบ วันท่ี ๑๙ กุมภาพันธ ๒๕๔๔ 
๑.                                          ปณามคาถา 
              พุทโฺธ โย มงฺคลตฺถีน                มงฺคล อิติ วิสฺสุโต 
              เทสโก มงฺคลตฺถาน                   มงฺคลนฺต นมามิห ฯ 
              ธมโฺม โย มงฺคลตฺถีน                 มงฺคล อิติ วิสฺสุโต 
              โชตโก มงฺคลตฺถาน                   มงฺคลนฺต นมามิห ฯ 
              สงฺโฆ โย มงฺคลตฺถีน                 มงฺคล อิติ วิสฺสุโต 
              การโก มงฺคลตฺถาน                    มงฺคลนฺต นมามิห ฯ 
              อิจฺเจว มงฺคลานมฺเม                   ปณาโม สุกโต อหุ 
              ตพฺพาหสา อห หุตฺวา                 อนฺตรายวินาสโก 
              มงฺคลปทก ยนตฺ                         มงฺคเลน สุเทสิต 
              มงฺคลสุตฺตนาเมน                       วิสฺสุต อติอาณก 
              มงฺคลตฺถ ฺจ ปาณีน                    กถิตสฺสิธ เกนจิ 
              โกฏิลกฺเขสุ ยสสฺาณา                 จกฺกวาเฬสุ ปตฺถฏา 
              นานาคนฺเถสุ สารตฺถ                  วิโลเกตฺวา ตมาทิย 
              ตสฺสตฺถ ทีปยิสสฺามิ                    ต สุณาถ สมาหิตาติ ฯ 
        ๒.  มุสาวาทา เวรมณฺยาทิก จตุพฺพิธ วจีวุจริต สุภาสิตวาจาย การณงฺค สุภาสิตภาสนาทิก 
จตุพฺพิธ 
อวยวงฺคนฺติ ทฏพฺพ ฯ วจีกมฺมทฺวารกถาฏีกายมฺป สุภาสิตภาสนสงฺขาตา อปสุณวาจา ธมฺม
ภาสนสงฺขาโต อสมฺผปฺปลาโป 
ปยภาสนสงฺขาตา อผรุสวาจา สจฺจภาสนสงฺขาโต อมุสาวาโท จาติ จตุพฺพิธ อวยวงฺค วุตฺต ฯ 
ตสฺมา มสุาวาทาทีน 
อาทีนว สมฺปสฺสนฺเตน  สุภาสิตวจนเมว วตฺตพฺพ ฯ โส จาทีนโว อฏกนิปาตงฺคุตฺตเร สพฺ



พลหุสฺสุตฺเตป อาคโต ฯ 
วุตฺต ฺหิ ตตฺถ มุสาวาโท ภิกฺขเว อาเสวิโต ภาวิโต พหุลีกโต นริยสวตฺตนิโก โหติ ติรจฺฉานโย
นิสวตฺตนิโก  
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ปตฺติวิสยสวตฺตนิโก โย สพฺพลหุโส มุสาวาทสฺส วิปาโก มนุสฺสภูตสฺส อภูตพฺภกฺขามสวตฺตนิ
โก โหติ ฯ ปสุณา 
ภิกฺขเว วาจา อาเสวิตา ฯเปฯ ปตฺติวิสยสวตฺตนิกา โย สพฺพลหุโส ปสุณาย วาจาย วิปาโก 
มนุสฺสภูตสฺส 
มิตฺตเภทสวตฺตนิโก โหติ ฯ ผรุสา ภิกขฺเว วาจา ฯเปฯ โย สพฺพลหุโส ผรุสาย วาจาย วิปาโก 
มนุสฺสภูตสฺส 
อมนาปสทฺทสวตฺตนิโก โหติ ฯ สมฺผปฺปลาโป ภิกฺขเว อาเสวิโต ฯเปฯ โย สพฺพลหุโส สมผฺปฺ
ปลาปสฺส วิปาโก 
มนุสฺสภูตสฺส อนาเทยฺยวาจาสวตฺตนิโก โหตีติ ฯ 
                                          ใหเวลา ๔ ชั่วโมง ๑๕ นาที  
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                                                   เฉลย ประโยค ป.ธ. ๔ 
                                                      แปล มคธเปนไทย 
        ๑.                                   คาถาแสดงความนอบนอม 
              พระพุทธเจาพระองคใด ปรากฏวา  เปนมงคล ของเทพดาและมนุษยทั้ง 
              หลาย ผูมีความตองการมงคล เปนผูแสดงอรรถแหงมงคล ขาพเจาขอนอบ 
              นอมพระพุทธเจาพระองคนั้นผูเปนมงคล  พระธรรมใด ปรากฏวา เปน 
              มงคล ของเทพดาและมนุษยทั้งหลาย ผูมีความตองการมงคล สองอรรถ 
              แหงมงคล ขาพเจาขอนอบนอมพระธรรมน้ัน อันเปนมงคล ฯ พระสงฆ 
              ใด ปรากฏวาเปนมงคล ของเทพดาและมนุษยทั้งหลาย ผูมีความตองการ 
              มงคล เปนผูกระทําอรรถแหงมงคล ขาพเจาขอนอบนอมพระสงฆนั้น 
              ผูเปนมงคล ฯ ขาพเจาเปนผูทําการนอบนอมดีแลว แดพระรัตนตรัยอัน 
              เปนมงคลอยางนี้ ดวยประการฉะน้ี ดวยอานุภาพแหงการนอบนอมพระ 
              รัตนตรัยนั้น ขาพเจาเปนผูยังอันตรายใหพินาศ จักเลือก สรรถือ 
              เอาอรรถอันเปนสาระใหคําภีรตาง ๆ นั้นแลว แสดงอรรถแหงพระสูตรที่แสดง 
              มงคล อันพระพุทธเจาผูเปนมงคล ทรงแสดงไวดีแลว ปรากฏนามวา 
              มงคลสูตร มีอาชญายิ่งนักและพระสูตรที่ใคร ๆ กลาวไวแลว เพ่ือเปน 
              มงคลแกสัตวทั้งหลายในโลกน้ี ซึ่งมีอาชญาแผไปในแสนโกฏิจักรวาล 
              ขอทานท้ังหลายจงต้ังใจฟงอรรถแหงมงคลสูตรนั้นเทอญ ฯ 
        ๒.  วจีสุจริต ๔ อยาง มีเจตนาเปนเครื่องงดเวนจากมุสาวาทเปนตน บัณฑิตพึงเห็นวา 
เปนองคที่เปน 
เหตุแหงวาจาสุภาสิต วจีสุจริต ๔ อยาง มีการกลาวคําสุภาษิตเปนตน บัณฑิตพึงเห็นวา เปน
องคประกอบแหงวาจา 
สุภาษิต ฯ แมในฎีกาท่ีกลาวถึงวจีกรรมและวจีทวาร พระฎีกาจารยกลาวองคประกอบไว ๔ 
อยาง คือ อปสุณาวาจา 
คือการกลาวคําสุภาษิต ๑ อสัมผัปปลาปะ คือการกลาวคําที่เปนธรรม ๑ อผรสุวาจา คือการ



กลาวคําที่นารัก ๑ 
อมุสาวาท คือการกลาวคําจริง ๑ ฯ  
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        เพราะฉะนั้น บัณฑิตเม่ือพิจารณาเห็นโทษแหงวจีทุจริต ๔ มีมุสาวาทเปนตน ควรพูด
แตคําสุภาษิต 
เทาน้ัน ฯ ก็โทษน้ัน มาแลวแมในสัพพลหุสูตร ในอัฏฐกนิบาต อังคุตตรนิกาย ฯ สมจรงิดัง
พระดํารัสที่พระผูมีพระ 
ภาคเจาตรัสไวในสัพพลหุสูตรนั้นวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย มุสาวาทอันบุคคลเสพแลว เจริญ
แลว กระทําใหมากแลว 
ยอมยังสัตวใหเปนไปในนรก ยอมยังสัตวใหเปนไปในกําเนิดสัตวดิรัจฉาน ยอมยังสัตวให
เปนไปในเปรตวิสัย วิบาก 
แหงมุสาวาท ที่เพลากวาวิบากท้ังหมด ยอมยังการกลาวตูดวยถอยคําไมเปนจริงใหเปนไปแก
ผูเกิดเปนมนุษย ฯ ดูกอน 
ภิกษุทั้งหลาย ปสุณาวาจา อันบุคคลเสพแลว ฯลฯ ยอมยังสัตวใหเปนไปในเปรตวิสัย วิบาก
แหงปสุณาวาจา ที่เพลากวา 
วิบากท้ังหมด ยอมยังการแตกจากมิตรใหเปนไปแกผูเกิดเปนมนุษย ฯ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
ผรุสวาจา ฯลฯ 
วิบากแหงผรุสวาจา ที่เพลากวาวิบากท้ังหมด ยอมยังเสียงที่ไมนาพอใจใหเปนไปแกผูเกิด
เปนมนุษย ฯ ดูกอน 
ภิกษุทั้งหลาย สัมผัปปลาปะ อันบุคคลเสพแลว ฯลฯ วิบากแหงสัมผัปปลาปะ ที่เพลากวา
วิบากท้ังหมด ยอมยังคํา 
ไมนาเชื่อถือใหเปนไปแกผูเกิดเปนมนุษย ฯ 
 
        พระเทพสุธี หาสธมฺโม  วัดสามพระยา                                                        เฉลย 
        สนามหลวงแผนกบาลี                                                                              ตรวจแก  
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                                                     ประโยค ป.ธ. ๕ 
                                                     แปล ไทยเปนมคธ 
                                        สอบ วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ ๒๕๔๔ 
        ๑.  พระราชารับสั่งใหจัดเกวียนหลายรอยเลมสงไป ใหขนทรัพยนั้นมา ใหทําเปนกอง
ไวที่ทองสนามหลวง 
แลว รับสั่งใหชาวพระนครราชคฤหประชุมกันแลว ตรัสถามวา ในพระนครนี้ ใครมีทรัพย
ประมาณเทานี้บางไหม? 
เมื่อทวยราษฎรกราบทูลวา ไมมี พระเจาขา จึงทรงต้ังกุมภโฆสกน้ันไวในตําแหนงเศรษฐี 
ดวยเครื่องยกยองเปนอัน 
มาก พระราชทานลูกสาวของหญิงน้ันใหแกเขาแลว เสด็จไปยังสํานักพระบรมศาสดาพรอม
กับเขา ถวายบังคมแลว 
กราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ขอพระองคโปรดทอดพระเนตรชายคนนี้ ธรรมดาคนมี
ปญญาแบบนี้ ยอมไมมี 
เขาแมจะมีสมบัติถึง ๔๐ โกฏ ิก็ไมทําอาการเยอหยิ่ง หรืออาการเพียงความทะนงตน เปน
เหมือนคนกําพรา 
นุงผาเกา ๆ ทําการรับจางเปนอยูที่ถนนอันเปนที่อยูของคนรับจาง หมอมฉันรูไดดวยอุบาย
ชื่อน้ี ก็แลครัน้รูแลว 
จึงสั่งใหเรียกมา ไลเลียงใหยอมรับวามีทรัพยแลว ใหขนทรัพยนั้นมา ต้ังไวในตําแหนง
เศรษฐีแลว หมอมฉันยังให 
แมลูกสาวแกเขาดวย ขาแตพระองคผูเจริญ ผูมีปญญาแบบนี้ หมอมฉันยังไมเคยเห็น ฯ พระ
บรมศาสดาทรงสดับ 
เรื่องนั้นแลว ตรัสวา มหาบพิตร ชีวิตของผูเปนอยูอยางนี้ ชื่อวาความเปนอยูประกอบดวย
ธรรม ความจริง ความ 
เปนใหญทั้งหลาย ยอมเจริญฝายเดียว แกผูถึงพรอมดวยความเพียร ผูสมบูรณดวยสติ ผูมีการ
งานบริสุทธิ์ ทางกาย 



และวาจาเปนตน ผูมีปกติใครครวญดวยปญญาแลวจึงทํา ผูสํารวมทางกายเปนตน ผูเลี้ยงชีวิต
อยูโดยธรรม ผูดํารง 
อยูในความเปนอยูไมปราศจากสติ แบบน้ัน ดังน้ีแลว ตรัสพระคาถานี้วา 
              ยศยอมเจริญยิ่งข้ึน แกผูมีความขยัน ผูมีสติ ผูมีการงานสะอาด ผูมีปกติ 
              ใครครวญแลวจึงทํา ผูสํารวมระวัง ผูเปนอยูโดยธรรม และผูไมประมาท 
              ดังน้ี ฯ 
        ๒.  ชายผูเปนบัณฑิตน้ันเขาไปหมูบานแลว เที่ยวเดินบอกบุญวา พอแมทั้งหลาย วัน
พรุงน้ี ขาพเจา 
นิมนตพระสงฆมีพระพุทธองคทรงเปนประธานแลว ขอเชิญทานท้ังหลายถวายแกพระเทา
จํานวนที่สามารถ (จะถวาย 
ได) เมื่อชนทั้งหลายกําหนดกําลังของตนแลว กลาววา พวกเราจักถวาย ๑๐ รูป พวกเรา ๒๐ 
รูป พวกเรา 
๑๐๐ รูป พวกเรา ๕๐๐ รปู ดังน้ีเปนตนแลว จึงจดคําของชนท้ังหมดลงไวในบัญชีต้ังแตตน
มา ฯ ก็สมัยน้ัน 
  



อบรมบาลีกอนสอบ ปท่ี ๔ วันท่ี ๒๐ ม.ค. - ๔ ก.พ. ๒๕๔๕ - หนาท่ี 235 

ในพระนครนั้น มีชายคนหน่ึงปรากฏวา เปนคนเข็ญใจมาก เพราะเขาเปนคนจนอยางยิ่ง ๆ 
ชายบัณฑิตนั้นเห็นชาย 
เข็ญใจแมนั้นมาถึงเฉพาะหนา จึงบอกวา เพ่ือนมหาทุคคตะ ขาพเจานิมนตพระสงฆมีพระ
พุทธองคปนประธานไว 
เพ่ือฉันในวันพรุงน้ีแลว วันพรุงน้ี พวกชาวเมืองจักถวายทานกัน เพ่ือนจักเลี้ยงพระสักกี่รูป
เลา ฯ เจานาย ขาพ 
เจาจะตองการอะไรดวยพระทั้งหลายเลา ธรรมดาความตองการดวยพระทั้งหลาย เปนเรื่อง
ของพวกคนมีทรัพย สวน 
ขาพเจาแมเพียงขาวสารทะนานหน่ึง เพ่ือประโยชนแกขาวตมในวันพรุงน้ี ก็ยังไมมี ขาพเจา
ทํางานรับจางเลี้ยงชีพ 
ขาพเจาตองการอะไรดวยพระทั้งหลายเลา ฯ ชายผูเปนบัณฑิตน้ันกลาวอยางนี้วา เพ่ือนมหา
ทุคคตะ ชนเปนอันมาก 
ในพระนครนี้ บริโภคโภชนะอยางดี นุงผาเนื้อละเอียด แตงตัวดวยเครื่องอาภรณตาง ๆ นอน
บนที่นอนอันงามสงา 
ยอมเสวยสมบัติกัน สวนเพ่ือทํางานรับจางทั้งวัน ยังไมไดอาหารแมเพียงเต็มทอง แมเม่ือเปน
เชนนี้ เพ่ือนยัง 
ไมรูสึกหรือวา เราไมไดอะไร ๆ เพราะไมไดทําบุญอะไร ๆ ไวแมในปางกอน ฯ 
                                             ใหเวลา ๔ ชั่วโมง ๑๕ นาที  
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                                                เฉลย ประโยค ป.ธ. ๕ 
                                                   แปล ไทยเปนมคธ 
        ๑.  ราชา อเนกสตานิ สกฏานิ โยชาเปตฺวา ปหิณิตฺวา ต ธน อาหราเปตฺวา ราชงฺคเณ ราสึ 
กาเรตฺวา ราชคหาวาสิโน สนฺนิปาตาเปตฺวา อตฺถิ กสฺสจิ อิมสฺมึ นคเร เอตฺตก ธนนฺติ ปจฺุฉิตฺวา 
นตฺถิ เทวาติ 
มหนฺเตน สกฺกาเรน ต เสฏ ิฏาเน เปตฺวา ตสฺสา ธีตร ตสฺส ทตฺวา เตน สทฺธึ สตฺถุ สนฺติก 
คนฺตฺวา 
วนฺทิตฺวา ภนฺเต ปสฺสถิม ปุริส เอวรูโป ธีติมา นาม นตฺถิ จตฺตาฬีสโกฏิวิภโว โหนฺโตป อุพฺพิลฺ
ลาวิตาการ วา 
อสฺมิมานมตฺต วา น กโรติ กปโณ วิย วิโลติก นิวาเสตฺวา ภตกวีถิย ภตึ กตฺวา ชีวนฺโต มยา อิมิ
นา 
นาม อุปาเยน าโต ชานิตฺวา จ ปน ปกฺโกสาเปตฺวา สธนภาว สมฺปฏิจฺฉาเปตฺวา ต ธน อาหรา
เปตฺวา 
เสฏ ิฏาเน ปโต ธีตาปสฺส มยา ทินนฺา ภนฺเต มยา เอวรูโป ธติีมา น ทิฏปุพฺโพติ อาห ฯ ต 
สุตฺวา 
สตฺถา เอว ชีวนิตสฺส ชีวิต ธมฺมิกชีวิต นาม มหาราช เอวรูปสฺส หิ วิริยสมฺปนฺนสฺส 
สติสมฺปนฺนสฺส 
กายวาจาทีหิ ปริสุทฺธกมฺมสฺส ป ฺาย นิสมฺมการิโน กายาทีหิ ส ฺตสฺส ธมฺมชีวิต 
ชีวนฺตสฺส สติปวิปฺปวาเส 
 ิตสฺส อิสฺสริยา วฑฺฒนฺติเยวาติ วตฺวา อิม คาถมาห 
              อุฏานวโต สตีมโต                        สุจิกมฺมสฺส นิสมมฺการิโน 
              ส ฺตสฺส จ ธมฺมชีวิโน                 อปฺปมตฺตสฺส ยโสภิวฑฺฒตีติ ฯ 
        ๒.  โส (ปณฺฑิโต) คาม ปวิสิตฺวา อมฺมตาตา เสฺว มยา พุทฺธปฺปมุโข ภิกขฺุสงฺโฆ นิมนฺติโต 
ตุมฺเห 
ยตฺตกาน ภิกฺขูน สกฺโกถ ตตฺตกาน เทถาติ อาโรเจตฺวา วิจรนฺโต อตฺตโน พล สลฺลกฺขเตฺวา มย 



ทสนฺน ทสฺสาม 
มย วีสติยา มย สตสฺส มย ป ฺจนฺน สตานนฺติ วุตฺเต สพฺเพส วจน อาทิโต ปฏาย ปณฺเณ อา
โรเปสิ ฯ 
เตน จ สมเยน ตสฺมึ นคเร อติทุคฺคตภาเวเนว มหาทุคฺคโตติ ป ฺาโต เอโก ปุรโิส อตฺถิ ฯ โส 
ตป 
สมฺมุขาคต ทิสฺวา สมฺม มหาทุคฺคต มยา สฺวาตนาย พุทฺธปฺปมุโข ภิกฺขุสงฺโฆ นิมนฺติโต เสฺว 
นครวาสิโน ทาน 
ทสฺสนฺติ ตฺว กตี ภิกฺขู โภเชสฺสสีติ ฯ สามิ มยฺห กึ ภิกฺขูหิ ภิกฺขูหิ นาม สธนาน อตฺโถ มยฺห ปน 
เสฺว 
ยาคุอตฺถาย ตณฺฑุลนาฬีมตฺตป นตฺถิ อห ภตึ กตฺวา ชีวามิ กึ เม ภิกฺขูหีติ ฯ เอวมาห สมฺม มหา
ทุคฺคต 
อิมสฺมึ นคเร สุโภชน ภุ ฺชิตฺวา สุขุมวตฺถนิวตฺถา นานาภรณปฺปฏิมณฺฑิตา สิริสยเน สยมานา 
พหู ชนา 
สมฺปตฺตึ อนุภวนฺติ ตฺว ปน ทิวส ภตึ กตฺวา กุจฺฉิปูรมตฺตป น ลภสิ เอว สนฺเตป อห ปุพฺเพป กิ
 ฺจิ 
อกตตฺตา กิ ฺจิ น ลภามีติ น ชานาสีติ ฯ  



อบรมบาลีกอนสอบ ปท่ี ๔ วันท่ี ๒๐ ม.ค. - ๔ ก.พ. ๒๕๔๕ - หนาท่ี 237 

                                                      ประโยค ป.ธ. ๕ 
                                                     แปล มคธเปนไทย 
                                        สอบ วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ ๒๕๔๔ 
        ๑. ยา เจสา ปุตฺตรติธีตุรติอุตฺถีรตินจฺจคีตวาทิตาทิตาทิรติปฺปเภทา อเนกปฺปเภทา จ รติ 
สาป วฏเฏ 
ปาเตตฺวา ทุกฺขานุภวนสฺเสว ปจฺจโย ฯ ยา ปเนสา ธมฺม กเถนฺตสฺส วา สุณนฺตสฺส วา อนฺโ 
อุปฺปชฺชมานา ปติ อุทคฺคภาว ชเนติ อสฺสูนิ ปวตฺเตติ โลมหสน ชเนติ สาย สสารวฏฏสฺส อนฺต 
กตฺวา 
อรหตฺตปริโวสานา โหตีติ สพฺพรตีน เอวรูปา ธมฺมรติเยว เสฏา ฯ เตน วุตฺต สพฺพรตึ ธมมฺรติ 
ชินาตีติ 
ธมฺมปทวณฺณนา ฯ 
        ธมฺม เทเสนฺเตนป หิตผรณมุทุจิตฺเตเนว ภวิตพฺพ น ลาภครุเกน ฯ ลาภครุกสฺส ห ิธมมฺ
ทาน 
น มหปฺผล  เตน สงฺคีติสุตฺตวณฺณนาย เอโก เอว ม ธมฺมกถิโกติ ชานิสฺสนฺตีติ อิจฺฉาย ตฺวา 
ลาภครุโก 
หุตฺวา เทเสติ ต น มหปฺผล ฯ เอโก อตฺตโน ปคุณ ธมฺม อปฺปจฺจาสึสมาโน ปเรส เทเสติ อิท 
เทสนามย ปุ ฺกิริยาวตฺถุ นามาติ วุตฺต ฯ 
        ธมฺม เทเสนฺเตน หิ อตฺตนิ ป ฺจ ธมฺมา อุปฏาเปตพฺพา ฯ วุตฺต ฺเหต ภควตา ป ฺจกงฺ
คุตฺตเร 
จตุตฺถปณฺณาสกสฺส ปมวคฺเค น โข อานนฺท สุกร ปเรส เทเสตุ ปเรส อานนฺท ธมฺม เทเสนฺ
เตน 
ป ฺจ ธมฺเม อชฺฌตฺต อุปฏาเปตฺวา ปเรส ธมฺโม เทเสตพฺโพ ฯ กตเม ป ฺจ ฯ อนุปุพฺพีกถ กเถ
สิสามีติ 
ปเรส ธมฺโม เทเสตพฺโพ ปริยายทสฺสาวี กถ กเถสฺสามีติ อนุทฺทยต ปฏิจฺจ กถ กเถสฺสามีติ น 
อามิสนฺตโร 



กถ กเถสฺสามีติ อตฺตาน ฺจ ปร ฺจ อนูปจฺจ กถ กเถสฺสามีติ ปเรส ธมฺโม เทเสตพฺโพ ฯ น โข 
อานนฺท 
สุกร ปเรส ธมฺม เทเสตุ ปเรส อนนฺท ธมฺม เทเสนฺเตน อิเม ป ฺจ ธมฺเม อชฺฌตฺต อุปฏาเปตฺวา 
ปเรส ธมฺโม เทเสตพฺโพติ ฯ 
        ๒.  นิพฺพาน นาม ปริยาเยน ทุวิธ โหติ ฯ เตนาห อิติวุตฺตเก ทุติยวคฺคสฺส สตฺตมสุตฺเต 
เทฺวมา ภิกฺขเว นิพฺพานธาตุโย ฯ กตมา เทฺว ฯ สอุปาทิเสสา จ นิพฺพานธาตุ อนุปาทิเสสา จ 
นิพฺพานธาตุ ฯ 
เอตมตฺถ ภควา อโวจ ฯ ตตฺเถต อิติ วุจฺจติ  
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                             เทฺว อิมา จกฺขุมตา ปกาสิตา 
                             นิพฺพานธาตู อนิสฺสิเตน ตาทินา 
                             เอกา หิ ธาตุ อิธ ทิฏธมฺมิกา 
                             สอุปาทิเสสา ภวเนตฺติสงฺขยา 
                             อนุปาทิเสสา ปน สมฺปรายิกา 
                             ยมฺหิ นริุชฺฌนฺติ ภวานิ สพฺพโส 
                             เย เอตท ฺาย ปท อสงฺขต 
                             วิมุตฺตจิตฺตา ภวเนตฺติสงฺขยา 
                             เต ธมฺมสาราธิคมา ขเย รตา 
                             ปหสุ โว สพฺพภวานิ ตาทิโนติ ฯ 
                               ใหเวลา ๔ ชั่วโมง ๑๕ นาที  
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                                            เฉลย ประโยค ป.ธ. ๕ 
                                               แปล มคะเปนไทย 
        ๑.  อรรถกถาธรรมบทวา อน่ึง แมความยินดี มีความยินดีในบุตร ความยินดีในธิดา 
ความยินดีในสตรี 
และความยินดีในการฟอนรํา การขับรอง และการประโคมดนตรีเปนตนเปนประเภท และ
ความยินดีที่มีประเภทไมใช 
นอย ก็เปนปจจัยแกการใหสัตวตกไปในวัฏฏะแลวเสวยทุกขนั่นเอง ฯ สวนปติ ที่เกิดข้ึน
ภายในของผูกลาวธรรมกด็ี 
ผูฟงธรรมก็ดี ยอมใหเกิดความเบิกบานใจ ใหน้ําตาไหล ใหเกิดขนชูชัน ยอมทําที่สุดแหง
สังสารวัฏ มีพระอรหัต 
เปนที่สุด เพราะเหตุนั้น ความยินดีในธรรมเห็นปานน้ีนั่นแหละ ประเสริฐกวาความยินดีทุก
อยาง ฯ เพราะเหตุนั้น 
พระผูมีพระภาคเจา จึงตรัสวา สพฺพรตึ ธมฺมรติ ชนิาติ ฯ 
        ภิกษุแมเมื่อจะแสดงธรรม ควรเปนผูมีจิตออนโยนมุงแผประโยชนเกื้อกูลเทานั้น ไม
ควรเปนผูหนักใน 
ลาภ ฯ เพราะธรรมทานของภิกษุผูหนักในลาภ ไมมีผลมาก ฯ เพราะเหตุนั้น พระอรรถกถา
จารย จึงกลาวไวใน 
อรรถกถาสังคีติสูตรวา ภิกษุบางรูป ต้ังอยูในความปรารถนาวา ประชาชนจักรูจักเราวา เปน
พระธรรมกถึก 
ดวยอาการอยางน้ีดังน้ีแลว เปนผูหนักในลาภ แสดงธรรม ธรรมทานน้ัน จึงไมมีผลมาก ฯ 
ภิกษุบางรูป ไมมุงหวัง 
ลาภอยางนั้น แสดงธรรมท่ีคลองแคลวของตนแกชนเหลาอ่ืน ธรรมทานน้ี ชื่อวา บุญกิรยิา
วัตถุที่สําเร็จดวยการแสดง 
ธรรม ฯ 
        แทจริง ภิกษุเมื่องจะแสดงธรรม ควรต้ังธรรม ๕ ประการไวในตน ฯ สมจริงดังพระ



ดํารัสที่พระผูมี 
พระภาคเจาตรัสไวในปฐมวรรค แหงจตุตถปณณาสก ในปญจกนิบาตอังคุตตรนิกาย วา 
อานนท การแสดงธรรม 
แกชนเหลาอ่ืน มิใชสิ่งท่ีจะทําไดงายนักแล อานนท ภิกษุเมื่อจะแสดงธรรมแกชนเหลาอ่ืน
ควรต้ังธรรม ๕ ประการ 
ไวภายในแลวจึงแสดงธรรมแกชนเหลาอ่ืน ฯ ธรรม ๕ ประการ คืออะไรบาง ฯ คือ พึงแสดง
ธรรมแกชนเหลาอ่ืน 
ดวยต้ังใจวา เราจักกลาวถอยคําตามลําดับ (๑) พึงแสดงธรรมแกชนเหลาอ่ืนดวยต้ังใจ วา เรา
จักแสดงเหตุผล 
กลาวถอยคํา (๑) พึงแสดงธรรมแกชนเหลาอ่ืนดวยต้ังใจ วา เราจักอาศัยความเอ็นดูกลาว
ถอยคํา (๑) พึงแสดง 
ธรรมแกชนเหลาอ่ืนดวยต้ังใจ วา เราจักไมมีอามิสเปนเหตุกลาวถอยคํา (๑) พึงแสดงธรรม
แกชนเหลาอ่ืนดวยต้ังใจ 
วา เราจักกลาวถอยคํา ไมกระทบทั้งตนเองท้ังผูอ่ืน (๑) ฯ อานนท การแสดงธรรมแกชนเหลา
อ่ืน มิใชสิ่งท่ีจะ 
ทําไดงายนักแล อานนท ภิกษุเมื่อจะแสดงธรรมแกชนเหลาอ่ืน ควรต้ังธรรม ๕ ประการ
เหลาน้ีไวภายในแลวจึงแสดง 
ธรรมแกชนเหลาอ่ืน ฯ  
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        ๒.  ชื่อวานิพพาน โดยปริยาย มี ๒ อยาง ฯ ดวยเหตุนั้น พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสไว
ใน 
สัตตมสูตรแหงทุติยวรรค ในอิติวุตตกะ วา ภิกษุทั้งหลาย นิพพานธาตุ ๒ อยางเหลาน้ี ฯ ๒ 
อยาง คืออะไร 
บาง ฯ คือ สอุปาทิเสสนิพพานธาตุ ๑ อนุปาทิเสสนิพพานธาตุ ฯ พระผูมพีระภาคเจาไดตรัส
เนื้อความน้ีไวแลว ฯ 
พระองคจึงตรัสพระดํารัสอันเปนคาถานี้ไวในสัตตมสูตรนั้นดังนี้ วา 
              พระตถาคตเจา ผูมีพระจักษุ อันตัณหาและทิฏฐิ อิงอาศัยไมได 
              แลว ผูคงที่ ทรงประกาศนิพพานธาตุ ๒ อยางเหลาน้ีไวแลว ก ็
              ธาตุอยางหน่ึงเปนไปในทิฏฐธรรม ในอัตภาพนี้ ชื่อวาสอุปาทิเสส 
              นิพพานธาตุ เพราะสิ้นตัณหาเครื่องนําไปสูภพ สวนธาตุอีกอยาง 
              หน่ึง เปนไปในสัมปรายภพ ซึ่งเปนที่ดับไมเหลือแหงภพทั้งหลาย 
              โดยประการท้ังปวง ชื่อวาอนุปาทิเสสนิพพานธาตุ ชนเหลาใด รูบท 
              นั่น ไมถูกปจจัยปรุงแตงแลว ชื่อวาเปนผูมีจิตหลุดพนแลว 
              เพราะสิ้นตัณหาเครื่องนําไปสูภพ ชนเหลาน้ัน ชื่อวายินดีแลว 
              ในนิพพานเปนท่ีสิ้นกเิลส เพราะบรรลสุารธรรม เปนผูคงที่ 
              ละภพท้ังปวงไดแลวแล ฯ 
         พระธรรมปริยัติโสภณ ชานป ฺโ วัดไตรมิตรวิทยาราม           เฉลย 
        สนามหลวงแผนกบาลี                                                                ตรวจแก 
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                                 ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับบาลีสนามหลวง 
                                         การทําบัญชีบาลีสนามหลวง 
        ๑.  บญัชี ศ. ๒ และ ศ. ๓ (บัญชรีายชื่อผูขอเขาสอบความรูประโยคบาลี 
และบัญชีเรียกชื่อนักเรียนเขาสอบความรูประโยคบาลี) ใหเจาสํานักเรียนสวนกลางและ 
เจาคณะจังหวัดสวนภูมิภาคขอเบิกไดที่กรมการศาสนาโดยประมาณใหพอใชแตละป อยาใช 
กระดาษอ่ืน เชน กระดาษฟุลสแกป เปนตน 
        ๒.  สํานักเรียนสวนกลาง และสํานักเรียนคณะจังหวัดเฉพาะที่สอบสวนกลาง 
ไมตองทําบัญชี ศ. ๓ สงไป 
        ๓.  สํานักเรียนคณะจังหวัดที่สอบในสวนภูมิภาค ตองทําบัญชี ศ. ๓ เอง 
ถาสอบรวมกันหลายจังหวัด ใหจังหวัดที่เปนสนามสอบเรียงเลขที่ไวหนา สวนจังหวัดที่ 
มาสมทบสอบเรียงเลขที่ตอไป และการทําบัญชี ศ. ๓ นั้น ตองเรียงชื่อนักเรยีนใหตรงกับ 
บัญชี ศ. ๒ ที่ไดสงไปยังเจาคณะภาคแลวน้ัน หามสงนักเรียนที่มิไดสมัครขอเขาสอบ 
แทนท่ีนักเรียนที่ขาดสอบ และจะสงเพ่ิมเติมอีกไมได 
        ๔.  การทําบัญชี ศ. ๒ และ ศ. ๓ ใหพิมพแผนละหนาเดียว 
        ๕.  กําหนดสงบัญชี ศ. ๒ สํานักเรียนสวนกลาง สงถึงกรมการศาสนา หรือ 
กองบาลีสนามหลวงโดยตรงกอนส้ินเดือนอาย คณะจังหวัดสวนภูมิภาคควรสงถึงเจา 
คณะภาคกอนกลางเดือนอาย และเจาคณะภาครวบรวมสงถึงกรมการศาสนาหรือกองบาลี 
สนามหลวงกอนส้ินเดือนอายเชนเดียวกัน 
        ๖.  เจาสํานักเรียนจะตองตรวจดูหลักฐานของนักเรียนผูสมัครของเขาสอบ 
คือประกาศนียบัตร หรือบัญชีรายชื่อผูสอบประโยคบาลีได ที่ทางสนามหลวงแผนกบาลี 
สงมาถวายใหเก็บไวเปนหลักฐานทุกปแลวน้ัน การทําบัญชี ศ. ๒ ในชองประโยคเดิม ตอง 
ลงหมายเลขประกาศนียบัตร และ พ.ศ. ที่สอบไดของนักเรียนใหแนชัดทุกรูป ตัวอยาง 
เชน นักเรียนสอบประโยค ๑-๒ ได พ.ศ. ๒๕๒๔ วัดกลาง จังหวัดบุรีรัมย สมัครขอเขา 
สอบความรูบาลีประโยค ป.ธ. ๓ ตองลงบัญชี ดังน้ี 
ประโยคเดิม 



                        ชั้น                เลขที่ใบประกาศนียบัตร        วัด                        สํานักเรียน 
ฯลฯ จังหวัด        พ.ศ.                                                                                หรอืคณะจังหวัด        
หมายเหตุ 
                        น.ธ. ตรี        ๑๑๐๑/๒๕๒๓                        ราชบุรณะฯ        วัดราชบุรณะฯ 
                        ป.ธ. ๑  ๒        ๕๓๕/๒๕๒๔                        กลาง                        คณะ
จังหวัดบุรีรัมย  
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        ๗.  การทําบัญชี ศ. ๒ ในชองประโยคเดิม สํานักเรียนสวนกลางใหใชคําวา 
"สํานักเรียน" เชน สํานักเรียนวัดชนะสงคราม คณะจังหวัดสวนภูมิภาคใหใชคําวา "คณะ 
จังหวัด" เชน คณะจังหวัดสระบุรี 
            การรบัสมัครนักเรียนขอเขาสอบความรูบาลีสนามหลวง         
        ๑.  สํานักเรียนตองใหผูสมัครนําหลักฐานมาแสดง และตองตรวจชื่อ ฉายา และ 
นามสกุล เปนตน ใหถูกตอง อยายอมใหนักเรียนเปลี่ยนชื่อและนามสกุลตามอําเภทใจ 
        ๒.  อยาสงนักเรียนเขาสอบ โดยเจาตัวมิไดมาสมัครสอบดวยตนเอง เพราะอาจ 
จะซํ้ากับสํานักเรียนอ่ืน เมื่อปรากฏวามีชื่อสมัครซ้ํากัน ๒ แหง  สนามหลวงจะตักสิทธิ์ใน 
การสอบเปนการเสียประโยชนของนักเรียนรูปนัน้โดยใชเหตุ 
                     การสงรายช่ือกรรมการตรวจประโยคบาลีสนามหลวง 
        ๑.  สํานักเรียนสวนกลาง สํานักเรียนคณะจังหวัดในสวนภูมิภาค ตองสงรายชื่อ 
กรรมการตรวจประโยคบาลีสนามหลวงไปพรอมกับบัญช ีศ. ๒ โดยทําบัญชีตามแบบฟอรม 
ที่เคยสงไปทุกป (ซึ่งพิมพแบบฟอรมไวในหนังสือ "เรื่องสอบบาลี" แลว) และหมายเหตุ 
ใหแนชัดวาไดรับการแตงต้ังเปนกรรมการแลวหรือยัง การสงรายชื่อกรรมการตรวจ ฯ ตอง 
สงทุกป ทั้งน้ีเพราะตองการกรรมการท่ีมีความพรอมและสถานภาพเปนปจจุบัน 
        ๒. กรรมการท่ีกรมการศาสนานิมนตนั้น เปนการเฉพาะตัว จะใหใครไปตรวจแทน 
ไมได ถารูปใดลาสิกขา หรืออาพาธ ก็เปนอันขาดไป และใหเจาสํานักเรียนสงใบนิมนต 
นั้นคืนใหกรมการศาสนาทราบโดยดวน 
        ๓.  คุณวุฒิของกรรมการตรวจประโยคบาลีสนามหลวงน้ัน กําหนดไวต้ังแต 
ประโยค ป.ธ. ๖ ข้ึนไป ถามีวุฒิเปนเปรียญธรรม ๕ ประโยค ตองเปนพระราชาคณะ 
หรือเปนพระครูสัญญาบัตร 
                                             การจํากัดสิทธินักเรียน 
        ผูสมัครขอเขาสอบความรูประโยคบาลีสนามหลวง 
        ๑.  ผูสมัครขอเขาสอบความรูบาลีประโยค ๑-๒ ในบัญช ีศ.๒ ตองแจง 
ประโยคนักธรรมดวย ถากําลังสอบนักธรรมชั้นตรี ใหลงไวในชองหมายเหตุวา "กําลัง 



สอบ น.ธ. ตรี" 
        ๒.  ผูสมัครของเขาสอบความรูบาลีประโยค ป.ธ. ๓ ใหลงประโยคเดิม คือ ประโยค 
๑-๒ และประโยคนักธรรมดวย เพราะยังไมไดประกาศยกเลิก 
หรือเปนพระครูสัญญาบัตร  
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        ๓.  ผูสมัครขอเขาสอบความรูบาลีประโยค ป.ธ. ๔ ใหลงประโยคเดิม คือ ป.ธ. 
๓ และประโยคนักธรรมชั้นโท หรือเอกดวย ถากาํลังสอบนักธรรมชั้นโท ใหลงในชอง 
หมายเหตุวา "กําลังสอบ น.ธ.โท" 
        ๔.  ถาผูสมัครขอเขาสอบความรูบาลีประโยค ป.ธ. ๗ ตองลงประโยคเดิม คือ 
ป.ธ. ๖ และประโยคนกัธรรมชั้นเอกดวย ถากําลังสอบนักธรรมชั้นเอก ใหลงในชองหมาย 
เหตุวา "กําลังสอบ น.ธ. เอก" 
        ๕.  สําหรับที่ลงหมายเหตุไววา "กําลังสอบ น.ธ. ตร,ี โท, เอก" ตามขอ ๑, ๒, 
๓ นั้น เมื่อทราบผลการสอบนักธรรมแลว ใหเจาสํานักเรียนหรือเจาคณะจังหวัด แลวแต 
กรณี รีบแจงผลการสอบนักธรรมใหแมกองบาลีสนามหลวงทราบโดยดวน มิฉะน้ัน แม 
สอบบาลีไดก็เปนอันหมดสิทธิ์ในการสอบไดนั้น 
        ๖.  ผูสมัครขอเขาสอบความรูบาลีประโยค ป.ธ. ๕, ๖, ๘, ๙ ใหลงแตประโยค 
เดิมเทานั้น ไมตองลงประโยคนักธรรม เพราะเปรียญแบงเปน ๓ ชั้น คือ 
              ๑)  เปรียญตรี คือ ประโยค ป.ธ. ๓ ผูขอเขาสอบตองสอบนักธรรมชั้นตร ี
                    ไดจึงมีสิทธิ์สอบ แมประโยค ๑-๒ ก็เชนเดียวกัน 
              ๒)  เปรียญโท คือ ประโยค ป.ธ. ๔-๕-๖ ตองสอบนักธรรมชั้นโทได 
                     จึงมีสิทธิ์สอบ 
              ๓)  เปรียญเอก คือ ประโยค ป.ธ. ๗-๘-๙ ตองสอบนักธรรมชั้นเอกได 
                     จึงมีสิทธิ์สอบ ฉะน้ันผูขาเขาสอบประโยค ป.ธ. ๕, ๖ ไมตองลงประโยค 
                     นักธรรม เพราะสอบนักธรรมชั้นโทไดแลว แมประโยค ป.ธ. ๘, ๙ 
                     ก็เชนเดียวกนั เพราะสอบนักธรรมชัน้เอกไดแลว 
                                             การแสดงหนังสือสุทธิ 
        บัดนี ้ไดมีประกาศแมกองบาลีสนามหลวง ใหนักเรียนมีหนังสือสุทธิไปแสดงใน 
เวลาสอบบาลีสนามหลวงดังเปนที่ทราบกันอยูแลว ถามีการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล ตอง 
ถายเอกสารนํามาแสดงตอคณะกรรมการผูควบคุมการสอบดวย 
        การสงบัญชีเรียกชือ่และบัญชีใบรับตอบของนักเรียน 



        ๑.  เมื่อสอบเสร็จแลว ใหเจาสํานักสถานที่สอบสงบัญชีเรียกชื่อของนักเรียน 
(ศ. ๓) ไปใหครบทุกชั้น นักเรียนรูปใดขาดสอบในวันใด และในบัญชรีับใบตอบ ก็ตอง 
ปฏิบัติเชนเดียวกัน และใหใสซองพิเศษไป โดยเขียนหนาซองวา บัญชี ศ. ๓ ของสถานท่ี 
สอบวัดไหน จังหวัดอะไร 
        ๒.  บัญชีรับใบตอบของนักเรียนทุกชั้น ใหใสไปในซองที่กองบาลีฯ จัดให หรือ  
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ใสซองพิเศษตางหากโดยเขียนหนาซองวา บัญชีรับใบตองของสถานท่ีสอบ วัดไหน 
จังหวัดอะไร 
                                              กระดาษใบตอบของนักเรียน 
        เนื่องจากมีประกาศของแมกองธรรมและแมกองบาลีสนามหลวง  เรื่องมารยาทของ 
นักเรียนในขณะสอบธรรม-บาลีสนามหลวง  ขอ ๕ วา  "หามเขยีนขอความอื่นจากคํา 
ตอบปญหาลงในกระดาษสอบ"  ฉะน้ัน  ควรประกาศใหนักเรียนผูเขาสอบประโยคบาลี 
สนามหลวงทราบวา  ในการสอบบาลีสนามหลวงถือเครงครัดมาก  หามนักเรียนเขียนข่ือ 
และเลขประจําโตะลงในกระดาษสอบ  เพราะมีบัตรประจําวันอยูแลว  แมเขียนลอกปญหา 
ลงในกระดาษสอบก็ผิดมารยาทดวย  ใหเขียนเฉพาะคําตอบปญหาเทานั้น  กระดาษสอบ 
ตองเปนกระดาษฟุลสแกปธรรมดา  หามใชกระดาษท่ีเปนแบบฟอรมของสถาบันศึกษา 
ตาง ๆ  มาเขียนสอบ  กรรมการปรับเปนตกได 
                                        การแจงผลการสอบบาลีสนามหลวง 
        เจาสํานักเรียนสวนกลางและเจาคณะจังหวัด ควรไปรับแจงผลการสอบบาลีสนาม 
หลวง ณ สํานักงานเลขานุการแมกองบาลีสนามหลวง หลังจากประกาศประโยคสูงแลว 
โดยจะไปรับเอง หรือจะสงผูแทนไปรับก็ได และเก็บบัญชรีายชื่อผูสอบประโยคบาลีไดไว 
เปนหลักฐานของนักเรียนใหครบทุกป 
        สําหรับการประกาศผลการสอบบาลี ทางสนามหลวงจะอานเฉพาะรายชื่อผูสอบ 
ไดเปรียญเอกเทานั้น สวนประโยคอ่ืน ๆ ทางสนามหลวงจะปดประกาศรายชื่อผูสอบไดไว 
สําหรับผูประสงคจะดู 
                                การขอแกชื่อ ฉายา นามสกุล เปนตน 
        การขอแกชื่อ ฉายา และนามสกุลเปนตน ที่คลาดเคลื่อนไมตรงกันหลักฐาน 
จะขอแกไดหลังจากวันประกาศผลสอบเปนระยะเวลา ๑ เดือน โดยเจาสํานักเรียนมีหนังสือ 
ขอแกไปทางแมกองบาลีสนามหลวง เพราะทางสนามหลวงแผนกบาลีจะพิมพบัญช ี
ศ. ๔ (บัญชีรายชื่อภิกษุสามเณรผูสอบประโยคบาลีได) ตามบัญชีรายชื่อผูสอบประโยค 
บาลีไดที่ไดแจงมายังสํานักเรียนตาง ๆ แลว ทั้งไดมีหมายเหตุทายบัญชีวา "ถาชื่อ ฉายา 



นามสกุล เปนตน ของผูใดคลาดเคลื่อนไมตรงกับหลักฐานใหมีหนังสือขอแกภายในวัน 
ที่........เดือน...................พ.ศ...................เพ่ือออกประกาศนียบัตรใหถูกตองตอไป" หลังจาก  



อบรมบาลีกอนสอบ ปท่ี ๔ วันท่ี ๒๐ ม.ค. - ๔ ก.พ. ๒๕๔๕ - หนาท่ี 245 

พนกําหนด ๑ เดือนแลว จะขอแกชื่อ ฉายา และนามสกุล เปนตน ทางสํานักเรียนหรือ 
เจาคณะจังหวัดตองมีหนังสือขอแกไขไปยังกรมการศาสนา พรอมกับถายเอกสารในอนุญาต 
เปลี่ยนชื่อหรือนามสกุลเปนตนไปดวย 
                                               การออกใบรับรองเปรียญ 
        เมื่อประกาศผลการสอบประจําปแลว ถาผูสอบไดรูปใดตองการประกาศนียบัตร 
โดยเร็ว แตประกาศนียบัตรนั้น จะออกใหไดประมาณวันวิสาขบูชา ในกรณีเชนนี้ แมกอง 
บาลีสนามหลวงจะออกใบรับรองวุฒิเปรียญใหแทน โดยเจาสํานักเรียนหรือเจาคณะจังหวัด 
มีหนังสือถึงแมกองบาลีสนามหลวง ขอใบรับรองวุฒิของนักเรียนของตนพรอมกับมีรูปถาย 
ของผูขอใบรับรองขนาด ๒ นิ้ว คูณ ๓ นิ้ว จํานวน ๒ รูป มลีายเซ็นของเจาสํานักเรียน 
หรือเจาคณะจังหวัดแลวแตกรณี รับรองวาเปนรูปของผูสอบไดจริง และผูขอตองนําไปย่ืน 
ดวยตนเองจะใหผูอ่ืนยื่นแทนไมได 
        หนังสือรับรองน้ี จะออกใหใชแทนไดไมเกินวันวิสาขบูชาเทาน้ัน ตอไปถือวา 
ประกาศนียบัตรไดออกแลว ไมจําเปนตองออกใบรับรองตอไป 
                                                   การยายสนามสอบ 
        จังหวัดใดมีความประสงคจะยายสนามสอบ ใหเจาคณะจังหวัดทําเรื่องขอยาย 
สนามสอบจากท่ีเดิมไปยังท่ีแหงใหม โดยแสดงเหตุผลและความจําเปนที่ตองยาย เสนอ 
ไปยังเจาคณะภาค เพ่ือขอความเห็นชอบและเจาคณะภาคนําเสนอแมกองบาลีสนามหลวง 
เพ่ือขออนุมัติกอนส้ินเดือนอาย 
                             การเกบ็วิชาท่ีสอบผานแลวเปนเวลา ๒ ป 
                                       นํารองชั้นประโยค ๑-๒ กอน 
        สนามหลวงแผนกบาลี โดยความเห็นชอบของมหาเถรสมาคม ไดอนุมัติใหมีการ 
เก็บในวิชาที่สอบผานแลวเปนเวลา ๒ ป นํารองชัน้ประโยค ๑-๒ กอน โดยอาศัย 
เคาโครง รปูแบบ หลักสตูร  และวิชาการเชนเดิม เปลี่ยนแตการเก็บวิชาที่สอบไดเทาน้ัน 
เมื่อสอบผานวิชาใดแลว สนามหลวงแผนกบาลีจะเก็บวิชานั้นไวในปตอไป (ภายใน ๒ ป) 
ไมตองสอบในวิชานั้นอีก คงสอบเฉพาะในวิชาที่ยังสอบไมผานเทาน้ัน  
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                                    ขอกําหนดในการเก็บวิชาท่ีสอบผาน 
        ๑.  ในเบ้ืองแรก ผูสอบตองสอบใหครบทั้ง ๒ วิชา ทําปญหาขอสอบครบถวน 
ต้ังแตตน จนจบในทุกวิชา 
        ๒.  ตองสอบไดผานเกณฑที่กองบาลีสนามหลวงกําหนดไว จึงจะเก็บวิชานั้น 
        ๓.  ในวิชาที่สอบไดนั้นจะเก็บไว ๒ ป เมื่อพนกําหนดน้ีแลวใหเปนอันยกเลิก 
ทั้งหมด 
        ๔.  เมื่อสอบไดผานเกณฑที่กองบาลีสนามหลวงกําหนดครบทั้ง ๒ วิชา ภาย 
ในเวลาท่ี กําหนดน้ันจึงจะถือวาสอบผานชั้นประโยค ๑-๒ 
                                                เกณฑในการเก็บวิชา 
        ๑.  นักเรียนตองสอบทั้ง ๒ วิชา 
        ๒.  ในท้ัง ๒ วิชานั้น ถาสอบไดตามเกณฑที่กองบาลีสนามหลวงกําหนดไวใน 
วิชาใด จะเก็บวิชานั้นไวในปตอไป สอบเฉพาะวิชาที่ยังสอบไมผาน ตองลงบัญชีตามแบบ 
ฟอรมของกองบาลีสนามหลวง โดยใหพิมพสํานักศาสนศึกษาอําเภอเมองไวกอนตามลําดับ 
เขตปกครองในคณะจึงหวัดนั้น ทั้งน้ี เพ่ือตองการทราบสถิติสํานักศาสนศึกษาที่เปดสอน 
ในคณะจังหวัดนั้น ๆ 
        ๓.  ในวิชาที่สอบผานแลว จะเก็บไวเปนเวลา ๒ ป นับจากปที่มีสิทธิ์สําหรับ 
"เก็บ" เมื่อพนกําหนด ๒ ปแลว ใหเปนอันยกเลิกทั้งหดม กลาวคือ จะตองเริ่มตนใหม 
เชน ในชั้นประโยค ๑-๒ นักเรียนสอบผานวิชาแปลมคธเปนไทย ในป พ.ศ. ๒๕๔" 
สนามหลวงแผนกบาลี จะเก็บวิชาแปลมคธเปนไทยน้ัน ไวเปนเวลา ๒ ป ในปถัดไป 
คือ ป พ.ศ. ๒๕๔๒-๒๕๔๓ คงสอบเฉพาะวิชาบาลีไวยากรณเทาน้ัน ถาสอบวิชาบาล ี
ไวยากรณผานภายใน ๒ ปนี้ ถือวาเปนอันสอบไดประโยค ๑-๒ แตถาเมื่อพนจาก 
กําหนด ๒ ปนี้แลว ยังสอบไมผานวิชาบาลีไวยากรณ ใหถือเปนอันยกเลิกทั้งหมด 
กลาวคือ ในป พ.ศ. ๒๕๔๔ ตองเริ่มตนสอบใหมทั้ง ๒ วิชา ฯ 
                                                                                                   สนามหลวงแผนกบาลี 
                                                                                                          ๗ มีนาคม ๒๕๔๑  
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                                         ปฏิทินการศึกษา 
                                      ประจําป พ.ศ. ๒๕๔๕ 
                             การสอบครั้งท่ี ๑ (ป.ธ. ๖-๗-๘-๙) 
                   วันแรกตรงกับวันข้ึน  ๒ คํ่า เดือน ๓ ของทุกป 
                            (ปนี้ตรงกับวันที่ ๑๕-๑๘ มกราคม) 
                   การสอบครั้งที่ ๒ (ประโยค ๑-๒ ป.ธ. ๓-๔-๕) 
                  วันแรกตรงกับวันแรม ๑๐ คํ่า เดือน ๓ ของทุกป 
                           (ปนี้ตรงกับวันที่ ๗-๘-๙ กุมภาพันธ) 
                                           การตรวจขอสอบ 
                        ตรงกับวันแรก ๒ คํ่า เดือน ๔ ของทุกป 
                             (ปนี้ตรงกับวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ)  
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                                           หลักการตรวจบาลีสนามหลวง 
        ๑.  ตรวจบริบท คือ สวนขางเคียงคําตอบท่ีผูสอนทําไวในกระดาษคําตอบ เชน 
ความสะอาด การเวนวรรคตอน การทําเครื่องหมายความต้ังใจในการตอบ ดูจากการเขียน 
และอ่ืน ๆ ทีไ่มเกี่ยวกับคําตอบของผูตอบ คือ ถาคําตอบสวนใหญไมถูก อยูในเกณฑเกือบ 
จะตก แตถาพิจารณาบริบทดูแลวเห็นวาไมเรียบรอย ยังไมสมควรใหผาน จะตรวจให
ละเอียด 
อีกครั้งเพ่ือเก็บคะแนน หรือจะใหเปนตกก็ไมนาเกลียดอะไร ฯลฯ 
        ๒.  ตรวจภูมิ คือ ความรูที่ผูสอบในแตละระดับชั้นจะตองรู ภูมิจะสูงหรือตํ่าอยู 
ที่ระดับชั้น เชน ภูมิ ป.ธ. ๖ ยอมตํ่ากวาภูมิ ป.ธ. ๗ ภูมินี้สําคัญมาก สมควรท่ีผูตรวจจะ 
ตองพิถีพิถัน ละเอียดละออใหมาก เปนการกลั่นกรองผูที่เหมาะสมจะเปนครูอาจารยและ
เปน 
ผูสืบตอพระพุทธศาสนาตอไปในอนาคตสวนหนึ่งดวย ฯลฯ 
        ตรวจภูมินั้น คือ ตรวจหลักตาง ๆ เชน หลักการแปลไทยเปนมคธ หรือ หลักการ 
เรียงหลักไวยากรณ หลักการเขียนหนังสือ หลักการสะกดการันต หลักภาษา เปนตน 
        ๓  ตรวจเนื้อหา คือ คําตอบท่ีเปนตัวหนังสือ ซึ่งถือวาเปนสวนสําคัญในการตรวจ 
การสอบไดหรือสอบตก อยูที่เนื้อหาคําตอบนี้ ถาผูสอบทําไดเหมือนแบบหรือตรวจโดย 
ละเอียดแลวไมพบขอผิดพลาดมากเกินไป อยูในเกณฑที่จะใหผานไดก็ตองใหผาน แมวา 
บางรายจะมีบริบทไมดี แตเนื้อหาใชไดก็ตองยกผลประโยชนใหผูสอบน้ันไป 
        การตรวจเนื้อหาผูตรวจจะตองเครงครัดในหลักเกณพวางใจเปนอุเบกขา มีความ 
ยุติธรรมเห็นแกพระศาสนามากวาเห็นแกบุคคล ไมมักงาย ไมสุกเอาเผากิน ไมฆาผูสอบ 
เพราะความรีบรอนหรือสะเพรา ไมชวยผูสอบดวยอางวามีเมตตาธรรมสูง เพราะการกระทํา 
เชนนั้นมิใชเมตตา ที่แทจริง เปนการขาดความรับผิดชอบเปนการทําลายวงการบาลีและพระ 
ศาสนาโดยรูเทาไมถึงการณ คือจะทําใหไดพระเปรียญที่มีภูมิปญญาไมสมกับระดับชั้นมา
เปน 
ครูอาจารย หรือบริหารกิจการพระศาสนาตอไป เปนเรื่องที่พึงตระหนัก ขอใหเปนไปตาม 



หลักกรรม คือทําไดก็สอบได ทําไมไดหรือทําไมดีก็สอบตก พึงตระหนักคุณภาพมากกวา 
ปริมาณ  
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        "ปริมารแมมีมาก แตไมสามารถ ก็ยังประโยชนใหสําเร็จไมได สวนปริมาณท่ีมีนอย 
แตมีความสามารถก็อาจยังประโยชนใหสําเร็จได เหมือนหมูคนโงไมอาจทําการใหญให
สําเร็จ 
ได สวนบัณฑิตแมเพียงคนเดียว ก็อาจทําการใหญใหสําเร็จได" 
        ๔.  หลกัเกณฑความผิด (ศ.) ในเน้ือหาสําหรับวิชาแปลไทยเปนมคธ มีเกณฑ 
ความผิดอยู ๓ อยาง คือ 
              ๔.๑  ผิดศัพท หมายถึงความผิดในกรณีตอไปนี้ 
                       ศ.  ใชศัพทผิดหรือใชศพัทที่มีความหมายตางไปจากความหมาย 
                             ที่ตองการในภาษาไทย 
                       ศ.  ใชศัพทที่แมจะแปลเปนไทยไดเหมือนกันแตมีความหมายไป 
                             คนละอยาง 
                       ศ.  ประกอบศัพทผิดหลักไวยากรณ เชน ผิดวิภัตติ ผิดกาล ผิด 
                             วจนะ ฯลฯ 
                       ศ.  ตกศัพท คือไมเขียนศัพทที่ตองใชไวในคําตอบ ทําใหเน้ือความ 
                             ไมชัดเจน หรือเสียความไป กรณีอยางนี้เก็บทุกศัพทที่ตกไป 
                       ศ.  แมการเขียนบาลีผิด ก็อาจปรับเปนผิดศัพทได 
              ๔.๒  ผิดสัมพันธ (ส.) หมายถึงความผิดในกรณีตอไปนี้ 
                        ส.  ประกอบวิภัตติผิดทําใหเรียกชื่อสัมพันธผิดไป หรือไมอาจจะ 
                              เขาสัมพันธกับศัพทที่ตองการได เพราะผิดหลักสัมพันธ 
                        ส.  เรียงศัพทไวผิดที่ คือ ศัพทซึ่งมีเนื้อความท่ีจะตองเขากับศัพท 
                              นี ้แตไปเรียงไวใกลศัพทอ่ืน ซึง่สามารถแปลหรือสัมพันธเขากับ 
                              ศัพทอ่ืนนั้นได เชน เรียงไวหนาศัพทนั้น เปนตน 
              ๔.๓  ผิดประโยค (ป.) หมายถึงความผิดในกรณีตอไปนี้         
                        ป.  เรียงเลขนอก เลขในผิด คือ นําความในเลขในไปไวขางนอก 
                              นําความขางนอกเขามาไวในเลขใน 



                        ป.  ใชประธานกับกิริยาผิดบุรุษ 
                        ป.  แตงผิดจนไมอาจจับใจความไดทั้งประโยค  
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        ความผิดตาง ๆ นี้ บางอยางชัดแจง บางอยางไมชัดแจง จึงตองใชดุลยพินิจให 
มาก หรืออาจปรึกษากรรมการท่ีตรวจดวยกัน เพ่ือเปนแนวทางในการตัดคะแนนเปนอยาง 
เดียวกัน เพ่ือความยุติธรรม 
        ๕.  เกณฑการใหคะแนน 
                         ศ.  ผิดศัพท ๑ ศัพท เกบ็ ๑ คะแนน โดยขีดเสนใตคําท่ีผิด แลวเขียน 
                               ตัว "ศ" ไวบนศัพทนั้น เพ่ือเปนเครื่องหมายใหรูวาผิดอะไร 
                         ส.  ผิดสัมพันธ ๑ แหง เก็บ ๒ คะแนน โดยขีดเสนใตศัพทที่ผิด แลว         
                               เขียนตัว "ส" ไวบนศัพทนั้น 
                         ป.  ผิดประโยค ๑ ประโยค เก็บ  คะแนน โดยขีดเสนใตทั้งประโยค 
                               หรือเฉพาะสวนแลว เขียนตัว "ป" ไวดานบนประโยคน้ัน 
        ในกรณีที่แตงผิดจนไมอาจจับใจความไดทั้งประโยคแมจะมีเนื้อความเพียงประโยค 
เดียว แตมความยาวหลายบรรทัด มีเกณฑการเก็บคะแนนพิเศษ คือ... 
        ถาประโยคยาวเกิน        ๓ บรรทัด       ใหนบัเปนผิดเกิน       ๑๘ 
        ถาประโยคยาวไมเกิน   ๓ บรรทัด        ใหนับเปนผิดไมเกิน  ๑๘ 
        ถาประโยคยาวไมเกิน   ๒ บรรทัด        ใหนับเปนผิดเกิน       ๑๒ 
        ถาประโยคยาวไมเกิน   ๑ บรรทัด         ใหนบัเปนผิดเกิน        ๖ 
        ๖.  เกณฑการปรับคะแนน ในการสอบบาลีนั้น ทานกําหนดใหสอบไดหรือสอบ 
ไมไดดวยการนับคะแนนท่ีปรับเปน "ให" หรือเรียกกันโดยติดปากวา "ห" โดยมีเกณฑ 
การปรับดังน้ี 
        ผิด         ๑          ถึง           ๖           ให         ๓         ให 
        ผิด        ๗          ถึง           ๑๒       ให         ๒         ให 
        ผิด        ๑๓        ถึง          ๑๘        ให         ๑           ให 
        ผิดเกิน ๑๘        ถึง          ๐            ใหทั้งหมด  
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                                  วิธตีรวจประโยคบาลีสนามหลวง 
        วิชาแปลมคะเปนไทย -สัมพันธ -ไวยากรณ 
        ๑.  แปลผิดศัพท หรือเรียกชื่อสัมพันธผิดในวิภัตติเดียวกัน เชน สัตตมีวิภัตติ 
มีชื่อเรียก อาธาร หลายอยาง ศัพทที่สัมพันธที่ถูกเปน อุปสิเลสิกาธาร แตเรียกผิดเปน 
วิสยาธาร ดังนี้ ชื่อวา ผิดศัพท 
        ๒.  แปลเสียสัมพันธ หรือเรียกชือ่สัมพันธผิดตางวิภัตติ เชน เรียก อาธาร เปน 
สัมพันธะหรือสัมพันธเขาผิดที่ในประโยคเดียวกัน ชื่อวา ผิดสัมพันธ 
        ๓.  แปลสับประโยค หรือสัมพันธสับประโยค เชน เอาประโยคเลขนอกกับ 
เลขในปนกันก็ดี ใชประธานกับกิริยาผิดบุรุษกันก็ดี แปลหรือสัมพันธผิดจนไมเปนรูปก็ดี 
เหลาน้ีชื่อวา ผิดประโยค 
                                   การเก็บคะแนน 
        ผิด                     ๑     ศัพท           เก็บ       ๑        คะแนน 
        ผิดสัมพันธ      ๑     แหง             เก็บ       ๒       คะแนน 
        ผิดประโยค      ๑     ประโยค      เก็บ      ๖        คะแนน 
                                           การปรับ 
        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    ๑๘          ลง             ๐     ทั้งหมด  
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        แตขอวา "แปลหรือสัมพันธผิดจนไมเปนรูป" นั้น 
        ถาประโยคยาวกวา           ๓ บรรทัด       นับเปนผิดเกิน        ๑๘ 
        ถาประโยคยาวไมเกิน      ๓ บรรทัด        นับเปนผิดไมเกิน  ๑๘ 
        ถาประโยคยาวไมเกิน      ๒ บรรทัด        นับเปนผิด              ๑๒ 
        ถาประโยคยาวไมเกิน      ๑ บรรทัด         นับเปนผิด              ๖ 
                           วิธีตรวจวิชาบุรพภาค ประโยค ป.ธ.๓ 
        การปรบัและการเก็บคะแนนวางรูปจดหมายราชการผิดหมดเปนตก และนอกจากนี้ 
        ผิดยอหนา ๑ แหง เก็บ ๒ คะแนน 
        ผิดวรรคตอนถึงเสียรูปหรือเสียความ ๑ แหง เก็บ ๑ คะเนน 
        ผิดอักษร ๑ ตัว เก็บ ๑ คะแนน 
        เมื่อรวมคะแนนเขาไดเกิน ๑๒ เปนตก 
                                 วิธีตรวจวิชาไวยากรณ                                
                                    ใหคะแนนขอละ ๑๐ 
        วิชาไวยากรณใหนับคะแนนท่ีถูกเก็บทั้ง ๗ ขอ แลวรวมคะแนนไวที่มุมบนดานขวา 
ของกระดาษใบตอบ 
                             วิธีรวมคะแนนวิชาไวยากรณ 
        ผิด            ๑       ถึง       ๑๕     ให         ๓      ให 
        ผิด            ๑๖    ถึง       ๒๐     ให         ๒      ให 
        ผิด            ๒๑   ถึง       ๒๕    ให         ๑        ให 
        ผิดเกิน     ๒๕   ถึง      ๑         คือตก  
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                             ตัวอยาง วิชาไวยากรณ ให ๒ ให 
        ให (เซ็นชื่อ)  กรรมการรูปที่ ๑                                     *๒๐ 
        ให (เซ็นชื่อ)  กรรมการรูปที่ ๒ 
        ๐ (เซ็นชื่อ)  กรรมการรูปที่ ๓ 
        * คะแนนท่ีมุมขวาเปนคะแนนท่ีผิด (ที่ถูกเก็บ) 
                               กําหนดชั้นและวิชาท่ีสอบได 
                                         ประโยค ป.ธ.๓ 
                                              ๓ วิชชา 
        ก.   ๓,๓,๓           ไดชั้นเอก 
        ข.   ๓,๓,๒           ไดชั้นโท 
        ค.   ๓,๒,๒           ไดชั้นตรี 
        ฆ.   ๒,๒,๒          ไดชั้นตร ี
        ง.   ๓,๒,๑             ไดนอกชั้น 
        จ.   ๓,๒,๑            ไดนอกชั้น 
        ฉ.   ๒,๓,๑            ไดนอกชั้น 
        (เฉพาะวิชาแปลมคธเปนไทย ตองได ๒ หรือ ๓ ให)     
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                    ประโยค ๑-๒ และ ป.ธ. ๔,๕,๖,๗ 
                                       ๒ วิชา 
        ก.   ๓,๓        ไดชัน้เอก 
        ข.   ๓,๒        ไดชัน้โท 
        ค.   ๒,๒        ไดชัน้ตรี 
                             ประโยค ป.ธ. ๘,๙ 
                                        ๓ วิชา 
        ก.   ๓,๓,๓    ไดชัน้เอก 
        ข.   ๓,๓,๒    ไดชัน้โท 
        ค.   ๓,๒,๒    ไดชัน้ตรี 
        ฆ.   ๒,๒,๒   ไดชั้นตรี 
                 นอกน้ีตก 
                               วิธีตรวจวิชาสัมพันธ 
๑.ลําดับการสัมพันธ 
        -   อาลปนะ 
        -   นิบาตตนขอความ - กาลสัตตมี 
        -   ตัวประธาน 
        -   กิริยาคุมพากย 
        -   บททีเ่หลือ 
หมายเหตุ 
        ๑)  ตนเรื่อง ตองเติม มยา...  วุจฺจเต 
        ๒)  จบเรื่อง ตองเติม นิฏ ิโต - นฏิ ิตา - นิฏ ิต สุดแตตัวประธาน 
        ๓)  คาถา หรือ อรรถกถา ตองเติม (ประธาน) อิม คาถมาห หรือ อิมา คาถา 
อภาสิ, อตฺโถ ปณฺฑิเตน...เวทิตพฺโพ วินิจฺฉโย, วิคฺคโห ปณฺฑิเตน...กาตพฺโพ  
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        ๔)  การสัมพันธใหใชหลัก ๓ ต ดังน้ี 
                 -  ตาม  สัมพันธตามศัพทที่มีอยูในประโยคน้ัน ๆ 
                 -  เติม   สัมพันธที่เติมเขามาใหประโยคน้ัน ๆ สมบูรณ 
                 -  ตัด    ศัพทสนธิตองตัดกอนจึงสัมพันธ 
๒.  กลุมศัพทและบทสัมพันธลอย 
        -  อาลปนะ 
        -  นิบาตตนขอความ 
        -  ลิงฺคตฺถ 
        -  กิริยาคุมพากย 
        -  วิวรณ 
        -  สัญญ ี- สัญญา 
        -  อิติ (นิทสฺสน, เหตฺวตฺถ, ปการตฺถ, สมาปนฺน, ปริสมาปนฺน)             
        -  กิริยาปรามาส 
        -  ปุจฺฉนตฺถ 
        -  ยถา เอว (ฉันใมด - ฉันนั้น) (โดยประการใด - โดยประการน้ัน) 
๓.  คําเชื่อมในการสัมพันธมี ๓ คํา 
        คํา ใน - ของ - เขากับ 
        -  ใน...ตัวประธาน และทุติยาสัตตมีวิภัตติ เวน สหตฺถตติยา (เขากับ) 
        -  กิริยาวิเสสน 
        -  อัพภันตรกิริยา เขากับกิริยา "ใน" 
        -  เขากับตัวประธาน "ของ" 
        -  ของ...วิเสสน, อพฺภนฺตรกิริยา, วิเสสลาภี, วิเสสนลิงฺควิปลฺลาส, วิเสสนวจนวิปลฺลาส 
        -  เขากับ...อิติ (ชื่อวา) และนิบาต คือ ว, เอว, วา, ป, จ, อป, อิว, วิย, นาม เปนตน 
                                                 วิธีรวมคะแนน 
        เมื่อตรวจเสร็จเรียบรอยแลว ใหรวมคะแนนเสียทั้งหมดแลวเขียนไวมุมบนดานขวา 



ของกระดาษใบตอบ โดยเขียนเปนเลขไทย แตถานับเกิน ๑๘ กไ็มตองนับตอ ใหเขียนลงไป 
วา ผิดเกิน ๑๘  
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        เมื่อเขียนคะแนนแลว ใหเขียนคะแนนที่ปรับเปน "ให" หรือ "๐" ไวที่มุมบนดาน 
ซาย ของกระดาษใบตอบ แลวเซ็นชือ่กํากับไวทุกรูป การใหคะแนนจึงจะถือวาสมบูรณ 
        กรรมการหน่ึงรูปสามารถใหคะแนนไดเพียงหนึ่ง "ให" หรือ หน่ึง "๐" เทาน้ัน 
แลวเซ็นชื่อกํากับ 
        (ใบแรกของทุก ๆ ปก ใหเซ็นชื่อเต็มกํากับไว ใบตอไปใหเซ็นชื่อเต็มหรือยอก็ได 
ตามสะดวก) 
                                ตัวอยางการวมคะแนน 
        ให (เซ็นชื่อ)  กรรมการรูปที่ ๑                                           *๘ 
        ให (เซ็นชื่อ)  กรรมการรูปที่ ๒ 
        ๐ (เซ็นชื่อ)  กรรมการรูปที่ ๓ 
                         หามเขียนชื่อกํากับคะแนนที่ได 
                           โดยใชปากกาหมึกสีเดียวกัน 
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