
                                           คําชี้แจง  
        สมเด็จพระมหาสมณเจา  กรมพระยาวชิรญาณวโรรส  ทรง 
เรียบเรียงหนังสืออุภัยพากยปริวัตนข้ึนเม่ือ  พ.ศ.  ๒๔๓๕  เพ่ือเปนแบบ 
เรียนกํากับไปกับบาลีไวยากรณ  ถอยคําสํานวนท้ังในพากยบาลีทั้งใน 
พากยไทย  ไดทรงเรียบเรียงข้ึนเองเกือบตลอด  มีคาถา  ๒  ๓  แหง 
เทาน้ันที่นํามาจากคัมภีรธรรมบท  หนังสือน้ีไดทรงไวเปนแบบท้ังความ 
รูไวยากรณและความรูทางพระศาสนา  ดังจะเห็นไดจากตัวอยางนั้น ๆ. 
        หนังสือน้ี  ไดพิมพมาตามแบบเดิมที่ทรงเรียบเรียงไว  เวนแต 
การแกไขมาใชตัวอักษรตามยุคนั้น ๆ  ซึ่งสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย 
(ครั้งยังดํารงตําแหนงพระสาสนโสภณ)  กรรมการ  ไดตรวจชาํระ 
โดยพระกระแสรับสั่งของ  กรมหลวงชินวรสิริวัตฒน  สมเด็จพระสังฆ- 
ราชเจา  นายกกรรมการครั้งหนึ่ง  เมื่อ  พ. ศ.  ๒๔๖๙  และเจาหนาท่ี 
ไดทําอีกครั้งหน่ึง   เมื่อ  พ. ศ.  ๒๔๘๐  เทาน้ัน. 
        หนังสือน้ีเคยพิมพแยกกันเปน ๒  ภาค  ตามประสงคในเวลาน้ัน 
แตผูศึกษานิยมใชตลอดทั้ง ๒  ภาค  ฉะน้ันในครั้งน้ี  จึงใหพิมพรวม 
ภาคท่ี  ๑  และภาคท่ี ๒  เปนเลมเดียวกัน  เพ่ือความสะดวก  กบัใหทํา 
สารบาญไวดวย. 
                                                พระอมราภิรักขิต 
มหามกุฏราชวิทยาลัย 
๔  กรกฎาคม  ๒๔๘๙ 
 
 
                                              คํานํา 
                                 (พิมพครั้งท่ี ๑/๒๔๓๖)    
 
        หนังสือเลมนี้  สําหรบัเปนแบบฝกหัดผูแรกเรียนภาษามคธใหเขา 



ใจวิธีแปลมคธเปนไทยและแปลไทยเปนมคธ  แตงไวเพ่ือเปนแบบเรียน 
กํากับไปกับบาลีไวยากรณ  อาจารยผูจะสินศิษยใหเรียนหนังสือฉบับนี้ 
สอนไดต้ังแตเวลาศิษยเรียนแจกแบบ อ  การันตในปุลิงคไดแลวเปนตน 
ไป  แตตองใหเรียนบาลีไวยากรณตามกําหนดอยางนี้  นาม  อาขยาต 
กิริยากิตก  อัพยยศัพท  สมาส  ตัทธิต  นามกิตก  สนธิ  ในเวลาสอน 
หนังสือเลมน้ี  เมื่อถึงแบบใด  อาจารยตองแนะใหศิษยเขาใจความแบบ 
นั้นใหดีกอน  จึงใหแปลประโยคเหลาน้ัน  อาจารยไมควรบอกใหศิษย 
วาตามไป   เชนบอกหนังสือกันโดยธรรมดา  ควรจะใหศิษยแปล 
ประโยคเหลาน้ัน  เขียนลงในกระดานชะนวนหรือในสมุด  หรอืใน 
กระดาษแลวคอยตรวจดู  ประโยคใดผิด  ควรชี้คําผิดในประโยคนั้นให 
ศิษยทราบวา  ผิดเพราะอยางนั้น ๆ  ถาไมมีหนังสือปทานุกรม  ศิษย 
ไมทราบศัพทใดควรบอกศัพทนั้นให  แตอยาบอกลักษณะไวยากรณ  ม ี
วิภัตติเปนตน  ที่ศิษยเรียนมาแลว  ควรใหศิษยในหนังสือปทานุกรมนั้น 
เอง  สอนอยางนี้  ศิษยจะตองอาศัยกําลังความคิดและความจําของ 
ตนเองมาก  จะไดความรูดี  อาจารยจะสอนศิษยไดมากคนดวย. 
                                                        กรมหมื่นวชิรญาณวโรรส  



ประโยค๑ - อุภัยพากยปริวัตน ภาค ๑ - ๒ - หนาท่ี 1 

                                อุภัยพากยปริวัตน 
                                       ภาคท่ี ๑     
        ๑.  วิธีเรียงความภาษามคธ  ไมเหมือนเรียงภาษาไทย  ใช 
กลับกัน  เชนคําไทยวา  สาวก  ของพระพุทธเจา  คํามคธตองเรียง 
กลับกันวา  ของพระพุทธเจา  สาวก  ดังน้ี 
                ประโยคเหลาน้ีผูเรียนจงแปลเปนไทย 
๑.  พุทฺธสฺส  สาวโก                ๑๔.  รุกขฺสฺส  สุสิเร  อหิ 
๒.  ธมฺเม  ปสาโท                ๑๕.  โกฏเ  วีหโย 
๓.  สาวกาน  สงฺโฆ          ๑๖.  กริโน  ทนฺตา 
๔.  อาจริยสฺส  สิสฺสา        ๑๗.  มนฺตน  สมาคโม 
๕.  คาเม  อาวาโส                ๑๘.  รุกฺเข  สิขี 
๖.  คาเมสุ  ทารกา                ๑๙.  ทณฺฑิสฺส  หตฺเถ  ทณฺโฑ 
๗.  อาจริยมฺหิ  คารโว        ๒๐.  เสฏ ิมฺหิ  วิสฺสาโส 
๘.  สงฺฆสฺส  วิหาโร                ๒๑.  วเช  ปสโว 
๙.  อุปชฌฺายสฺส  ปตฺโต        ๒๒.  ปพฺพตสฺส  สิขเร  เกตุ 
๑๐.  ขตฺติยาน  กุมารา        ๒๓.  เสตุมฺหิ  รโถ 
๑๑.  อคฺคิโน  ขนฺโธ                ๒๔.  ครุโน  ปุตฺตา 
๑๒.  อิสีน  อสฺสโม                ๒๕.  กมุาราน  ครโว 
๑๓.  อริมฺหา  อุตฺราโส        ๒๖.  วิฺูน  โอวาโท  
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๒๗.  โลเก  สยมฺภู                                ๒๙.  เวทาน  ปารคุโน   
๒๘.  สยมฺภุโน  ธมโฺม                        ๓๐.  วิฺูหิ  อุปสเสโว. 
               ประโยคเหลาน้ี  ผูเรียนจงแปลเปนมคธ   
๓๑.  ความเชื่อ  ในพระพุทธเจา        ๔๑.  เปลว  แหงไฟ 
๓๒.  ผล  ของพระธรรม                        ๔๒.  กิ่ง ท.  แหงตนไม 
๓๓.  กุฎี  ท. ของสงฆ                        ๔๓.  ขาวสุก  ในหมอขาว 
๓๔.  อาจารย  ของศิษย ท.                ๔๔.  เชือก  ในคอ  แหงหมา 
๓๕.  บาน  ท.  ในเมือง                        ๔๕.  จุก  ในหัว  แหงเด็ก 
๓๖.  เด็ก ท. ในวัด                                ๔๖.  กอง  แหงขาวเปลือก ท. 
๓๗.  หมู  แหงหญิง ท.                        ๔๗.  หมู  แหงปลา  ท.  ในสระ 
๓๘.  ตนไม  ท. บนภูเขา                  ๔๘.  รถ  ท.  ในถนน 
๓๙.  วิหาร  แหงอุปชฌายะ                ๔๙.  เสา  แหงสะพาน 
๔๐.  เมือง  แหงกษัตริย                        ๕๐.  คอก  แหงสัตวของเลี้ยง ท. 
 
        ๒.  คุณนามของนามนามบทใด  ตองมีลิงคะ  วจนะ  วิภัตติ 
เหมือนลิงคะ  วจนะ  วิภตัติ  ของนามนามบทนัน้ เรียงไวหนานาม - 
นามบทนั้น  ดังน้ี  อุจฺโจ  รุกฺโข  ตนไมสูง,  อจฺเจ  รกฺุเข  สกุณา 
นกท้ังหลาย  บนตนไม  สูง.  
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                 ประโยคเหลาน้ี  ผูเรียนจงแปลเปนไทย    
๕๑.  สตฺตาน  อคฺโค  พุทฺโธ                ๖๖.  วิสาเล  เขตฺเต  สสฺสานิ 
๕๒.  สุนฺทโร  ธมโฺม                        ๖๗.  ทารุณา  โจรา  
๕๓.  มหนฺโต  สาวกาน  สงโฆ         ๖๘.  ทารุเณหิ  โจเรหิ  ภย 
๕๔.  อคฺคสฺส  พุทฺธสฺส  สาสน        ๖๙.  ทีฆา  รชชฺ ุ
๕๕.  สุนฺทรสฺส  ธมฺมสสฺ  วิปาโก        ๗๐.  ทีฆาย รชฺชยุา  คุล 
๕๖.  สุทฺธาน  สาวกาน  สงฺโฆ                ๗๑.  นว  สปฺป 
๕๗.  กุสโล  อาจริโย                        ๗๒.  นวสฺมึ  สปฺปมฺหิ  มกขิฺกา 
๕๘.  อาตาปโน สิสฺสา                        ๗๓.  มหตี  สาลา 
๕๙.  กุสลสสฺ  อาจริยสฺส  มติ                ๗๔.  มหติย  สาลาย  ชนา 
๖๐.  อาตาปน  สิสฺสาน  สิกฺขา                ๗๕.  ครกุ  ธน ุ
๖๑.  อฑฺฒ  กุล                                        ๗๖.  ครกุสฺส ธนุสฺส  ชิย 
๖๒.  อฑฺฒสฺส กุลสฺส  ปตฺุโต                ๗๗.  นลีานิ  ปุปฺผานิ 
๖๓.  สุคนฺธ ปุปฺผ                                ๗๘.  นลีาน  ปุปฺผาน  ราสิ 
๖๔.  สุคนเธ  ปุปฺเผ  ภมโร                ๗๙.  สกฺุโก  สาลีน  โอทโน 
๖๕.  วิสาล  เขตฺต                                ๘๐.  สกฺุกสฺส  โอทนสฺส ปาตี. 
 
                   ประโยคเหลาน้ี  ผูเรียนจงแปลเปนมคธ 
๘๑.  พระพุทธเจา  ผูที่พ่ึง                  ๘๒.  อานุภาพ  ของพระพุทธเจา 
        ของสัตว  ท.                                         ผูที่พ่ึง  ของสัตว  ท. 
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๘๓.  ธรรม  เลิศ  ในโลก                        ๙๑.  รัศมี  ของพระอาทิตย  รอน       
๘๔.  ความเลื่อมใส  ในธรรม                ๙๒.  รัศมี  ของพระจันทร  เย็น 
         เลิศ  ในโลก                                ๙๓.  ตนไม  ท.  ใหญ 
๘๕.  บุคคล  ท.  ผูอริยะ                        ๙๔.  ตนไม  ท.  บนภูเขา  ใหญ 
๘๖.  คุณ  ของบุคคล  ท. ผูอริยะ        ๙๕.  พระสตูป  สูง 
๘๗.  นาง  กษัตริย                                ๙๖.  ธง  บนยอด  แหงพระสตูป  สงู 
๘๘.  โอรส  ของนาง  กษัตริย                ๙๗.  กระดกู  ท.  แหง  ความ  เผือก 
๘๙.  พระราชา  มาคธ                        ๙๘.  หนัง  แหงโค  ท.  ดาํ 
๙๐.  โอรส  ใหญ  ของ                        ๙๙.  วิมาน  แหงพรหม  ใหญ 
        พระราชา  มาคธ                        ๑๐๐.  ดาว  ท.  ในฟา  อันมือ. 
 
        ๓.  กิรยิากิตก  ที่ไมใชอัพยยะ  ของนามนามบทใด  ตอง 
มีลิงคะ  วจนะ  วิภัตติ  เหมือนลิงคะ  วจนะ  วิภัตติ  ของนาม- 
นามบทนั้น    เหมือนกับคุณนามท่ีแสดงมาแลว  แตเรียงไวหลัง 
นามนาม  ดังน้ี  ปุตฺโต  ชาโต  บุตร เกดิแลว,  ปตา  ตุฏโ 
บิดา  ยินดีแลว. 
                   ประโยคเหลาน้ี  ผูเรียนจงแปลเปนไทย 
๑๐๑.  พุทฺโธ  โลเก  อุปฺปนฺโน                ๑๐๔.  อาจริโย  สิสฺสาน  สิปฺป 
๑๐๒.  สรุิโย  นเภ  อุคฺคโต                           วาเจนฺโต 
๑๐๓.  ราชา  อุยฺยาน  คโต                ๑๐๕.  วาณิโช  ธานิยา  นกิฺขนฺโต 
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๑๐๖.  พฺราหฺมโณ  นหานาย                        ๑๑๗.  คิลาโน  สยเน  นิปนฺโน    
          นท ึ คโต                                        ๑๑๘.  ตาปโส  ผลาน อตฺถาย 
๑๐๗.  ภิกฺขู  คาม  ปณฺฑาย                                   วน  คโต 
           ปวิฏา                                                ๑๑๙.  ทลิทฺทสฺส  ธน  นฏ 
๑๐๘.  เสฏ ิโน  ภริยา  รเถน                        ๑๒๐.  ราชินี  นารีน  มชฺเฌ   ิตา 
          วีถิย  คตา                                        ๑๒๑.  อมจฺจสฺส  เคลฺ  ชาต 
๑๐๙.  อิสโย  อสฺสเมสุ  นสิินฺนา                ๑๒๒.  ติณานิ  ภูมิย รุฬฺหานิ 
๑๑๐.  รฺโ  ปุตฺโต  ชาโต                        ๑๒๓.  อจฺฉริย  การณ  ชาต 
๑๑๑.  ผลานิ  รุกฺขา ปติตานิ                        ๑๒๔.  รุกฺขสฺส  สาขา  ภคฺคา 
๑๑๒.  วธู  คพฺเภ  นิสินฺนา                        ๑๒๕.  อมฺพสฺส  ผลานิ  ปกฺกานิ 
๑๑๓.  โสภณานิ  ปุปฺผานิ  มลิาตานิ                ๑๒๖.  กากา  รุกเฺขสุ  นิลีนา 
๑๑๔.  หตฺถี  ชิณฺณาย  สาลาย                        ๑๒๗.  ภีรโุก  มรณสฺมา  ภีโต 
            ิโต                                                ๑๒๘.  ภิกฺขุ  อตฺตโน  สนฺตเกน 
๑๑๕.  จณฺโฑ  ปุรโิส  อตฺตโน                                    ตุฏโ 
            าตีหิ  ภินฺโน                                ๑๒๙.  ทาริกา  นทิย นิมุคฺคา 
๑๑๖.  ปตา  ปุตฺเตน  คาม  คโต                        ๑๓๐.  สปฺปสฺส  ภาชน  ภินฺน. 
 
                      ประโยคเหลาน้ี  ผูเรียนจงแปลเปนมคธ 
๑๓๑.  พระพุทธเจา  เกิดข้ึนแลว  ในโลก 
๑๓๒.  ธรรม  ต้ังอยูแลว  ในสันดาน  ของสัตบุรุษ  ท. 
๑๓๓.  พระผูมีพระภาค  ถึงแลว  ซึ่งกรุงราชคฤห  โดยลําดับ  
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๑๓๔.  ฤษี  ท.  อยูแลว  ในสวน  แหงพระราชา    
๑๓๕.  ดอกบัว  เขียว  เกดิแลว  ในน้ํา 
๑๓๖.  กิ่งไม  แหง  ตกแลว  จากตนไม     
๑๓๗.  พระราชา  ออกแลว  จากเมือง  ดวยบริวาร  ใหญ 
๑๓๘.  ชาง  ดุ  หลกีออกแลว  จากฝูง 
๑๓๙.  ขุนนาง  ไปแลว  ในแมน้ํา  ดวยเรือ 
๑๔๐.  พราหมณ ท.  เขาไปแลว  สูเมือง  เพ่ืออันขอ 
๑๔๑.  ไฟ  ต้ังข้ึนแลว  แตหลังคา  แหงเรือน 
๑๔๒.  หญิง  ท.  ไปแลว  เพ่ืออันเลน  ในแมน้ํา 
๑๔๓.  จีวร  ท.  เกิดข้ึนแลว  แกสงฆ 
๑๔๔.  จีวร  ของสามเณร  หายแลว 
๑๔๕.  ลูกหญิง  ของเศรษฐี  ตายแลว 
๑๔๖.  ตนไม  ท.  งอกข้ึนแลว  ในสวน  แหงพระราชา 
๑๔๗.  นางสาวนอย  ไปแลว  สูตระกลู  แหงผัว 
๑๔๘.  ภิกษุ  ท.  นั่งแลว  ในวิหาร  ใหญ 
๑๔๙.  คน  นอนแลว  ในศาลา  สูง  ใกลบาน 
๑๕๐.  พระจันทร  ข้ึนไปแลว  ในฟา  ในกลางคืน.  
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        ๔.  เอกศัพทซึ่งเปนสังขยา  เปนเอกวจนะอยางเดียว  ต้ังแต 
ทฺวิ  จนถึง  อฏารส  เปนพหุวจนะอยางเดียว  ต้ังแตเอกูนวีสติ ถึง   
อฏนวุติ  เปนเอกวจนะ  อิตถีลิงคอยางเดียว  แมเขากับศัพทที่เปน 
พหุวจนะลิงคอื่น  ก็คงอยูอยางน้ัน  ไมเปลี่ยนไปตาม  ดังน้ี   เอโก   
ชโน  ชน ผูเดียว, เทฺว  ชนา  ชนท้ังหลาย  ๒,  ปฺจตฺตึสาย 
ชนาน  ลาโภ  อุปฺปนฺโน  ลาภ  เกิดขึ้นแลว  แกชนท้ังหลาย  ๓๕. 
                  ประโยคเหลาน้ี  ผูเรียนจงแปลเปนไทย 
๑๕๐.  อฏนฺน  ภควโต  สาวกาน  สมุโห 
๑๕๒.  จตฺตาโร  ภิกฺขู  คาม  ปณฺฑาย  ปวิฏา 
๑๕๓.  ปฺจ  มาสา  อติกกฺนฺตา 
๑๕๔.  ตีณิ  อุปลานิ  อุทเก  ชาตานิ 
๑๕๕.  เอกูนวีสติ  นาริโย  นหานาย  นทึ  คตา 
๑๕๖.  เอก  ผล  รุกฺขา  ปติต 
๑๕๗.  จตุปฺาสาย  ภิกฺขูน  จีวรานิ  ทายเกหิ  ทนิฺนานิ 
๑๕๘.  สตฺต  อิสโย  นครา  นิกฺขนฺตา 
๑๕๙.  อมจฺโจ  ฉหิ  สหาเยหิ  อุยฺยาน  คโต 
๑๖๐.  ทฺวินฺน  กฏุีน  อนฺตเร  มหนฺโต  สโร 
๑๖๑.  เตวีสติยา  กุมาราน  อาจริโย  คาม  ปวิฏโ 
๑๖๒.  ภควา  จตสฺสนฺน  ปริสาน  มชฺเฌ  นิสินโฺน 
๑๖๓.  นทิยา  ทฺวีสุ  ปาเรสุ  คามา  ิตา 
๑๖๔.  นวนฺน  ปุตฺตาน  มาตรา  ธน  ทินฺน  
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        ๑๖๕.  โสฬส  สิสฺสา  อตฺตโน  สตฺถาร อุปคตา.   
               ประโยคเหลาน้ี  ผูเรียนจงแปลเปนมคธ 
๑๖๖.  พระอรหันต  ท.  ๖๑  เกิดข้ึนแลว  ในโลก 
๑๖๗.  สาวก  ท.  ใหญ  ของพระผูมีพระภาค  ๘๐   
๑๖๘.  รัตนะ  ท.  ของจักรพรรด ิ๗  อยาง 
๑๖๙.  ภิกษุ  เขาไปแลว  สูบาน  ท. ๕  เพ่ือกอนขาว 
๑๗๐.  วัน  ท. ๒๕  ลวงไปแลว 
๑๗๑.  กิ่งไม  ท. ๔  หกัแลว  จากตนไม 
๑๗๒.  ชาย  ท.  ๑๔  ไปแลว  ในถนน  ดวยหญิง  ท. ๒๑ 
๑๗๓.  ขาว  อันบิดา  ของเด็ก  ใหแลว  แกพราหมณ  ท.  ๔๔ 
๑๗๔.  ลกูสาว  ท. ๒  ของเศรษฐี  นั่งแลว  ในหอง 
๑๗๕.  ตําแหนง  อันพระราชา ประทานแลว  แกชน  ท.  ๓๘. 
 
        ๕.  ปุรสิสัพพนาม  ประถมบุรุษ   ใชแทนนามนามบทใด 
ตองมีลิงคะ  และวจนะ  เหมือนลิงคะและวจนะของนามนามบทนั้น 
สวนวิภัตตินั้น  เหมือนกนัก็ได  ตางกันก็ได  ดังน้ี. 
เอโก  อุยฺยาเน  รุกฺโข,  โส  วาเตน  ปหโต,  ตสฺส  ปณฺณานิ 
ปติตานิ.  ตนไม  ในสวน  ตนหนึ่ง, ตนไมนั้น  อันลม  กระทบ 
แลว,   ใบท้ังหลาย  ของตนไมนั้น  หลนแลว,  
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                 ประโยคเหลาน้ี  ผูเรียนจงแปลเปนไทย   
๑๗๖.  ภควา  อนุตฺตร  สมฺมา  สมฺโพธึ  ปตฺโต,  ตสฺส  สาสน  โลเก 
           ปตฺถต.   
๑๗๗.  พหุ  รฺโ  ธน,  ตสฺส  นาคเรหิ  สุงฺกา  ทนิฺนา. 
๑๗๘.  ตโย  ชนา  ปพฺพชติา, เต  สาสเน  วุฑฺฒึ  ปตฺตา. 
๑๗๙.  เสฏ ิโน  มาตา  สาสเน  ปสนฺนา,  ตาย  สงฺฆสฺส  ทาน  ทินฺน. 
๑๘๐.  จตสฺโส  วาณิชสฺส  ธีตโร,  ตา  สามิกาน  กุล  คตา. 
๑๘๑.  เทฺว  พฺราหฺมณสฺส  โคณา,  เตสุ  เอโก  มโต. 
๑๘๒.  พหูน ิ จีวรานิ  สงฺฆสฺส  อุปฺปนฺนานิ,  ตานิ  ภิกฺขูน  วิภตฺตานิ. 
๑๘๓.  อุจฺจ  ขตฺติยสฺส  กุล,  ต  ชเนหิ  มานิต. 
๑๘๔.  สรุิโย  ปุพฺพณฺเห  อุคฺคโต,  โส  สายณฺเห  อตฺถงฺคโต. 
๑๘๕.  เอโก  โปโต  ธานยิา  ติตฺถ  สมปฺตฺโต,  ตมฺหา  พหูนิ 
           ภณฺฑานิ  วาณิเชหิ  อานีตานิ. 
๑๘๖.  มหนฺโต  นโิคฺรโธ  อรฺฌ  ชาโต,  สกุณา  ตสฺมึ  นลิีนา. 
๑๘๗.  ภิกฺขู  ทายกสฺส  เคเห  นิสินฺนา,  เตส  โภชน  เตน  ทินนฺ 
๑๘๘.  มาติกาย  อุทก ปรปิุณฺณ,  ต  กลิิฏ. 
๑๘๙.  มาติกาย  อุทก  ปรปิุณฺณ,  ต  กลิิฏ. 
๑๘๙. อุทเก  ปทุม  ปุปฺผิต,  ภมโร  ต  อุปคโต. 
๑๙๐.  ทลิททฺสฺส  ขโร  อาพาโธ  อุปฺปนฺโน,  โส  มุหุตฺเตน  มโต. 
                   ประโยคเหลาน้ี  ผูเรียนลงแปลเปนมคธ 
๑๙๑.  พระจันทร  ข้ึนไปแลว  ในฟา,  พระจันทรนั้น  อันเมฆ  บังแลว.  
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๑๙๒.  อุบาสิกา  ท.  ไปแลว  สูวัด, ธรรม  อันเขา  ท.  ฟงแลว.      
๑๙๓.  ฝน  ตกแลว,  หยาด  ท.  แหงมัน  เต็มแลว  ในตุม. 
๑๙๔.  ธิดา  แหงเศรษฐี  เกิดแลว,  เขา  ยินดีแลว.       
๑๙๕.  เรือ  ไปแลว  ในแมน้ํา,  ภิกษุ  ท.  ๔  นั่งแลว  ในเรือน้ัน. 
๑๙๖.  ศิษย ท.  เขาไปใกลแลว  ซึ่งอาจารย,  โอวาท  อันทาน  ให 
          แลว  แกเขา  ท. 
๑๙๗.  หญา  งอกแลว  ในสวน,  หญาน้ัน  อันชาวสวน  ดายแลว 
           (ตัดแลว). 
๑๙๘.  ดอก ท.  แหงตนโศก  บานแลว,  ดอก  ท.  นั้น  อันต๊ักแตน  ท. 
           เค้ียวกินแลว. 
๑๙๙.  ผล  แหงมะมวง  หลนแลว  จากกิ่ง,  ผลนั้น  อันเด็ก  ฉวย 
          เอาแลว. 
๒๐๐.  ทรัพย  แหงคนจน  หายแลว,  ทรัพยนั้น  อันโจร  ลักแลว. 
 
        ๖.  เต,  เม,  โว,  โน,  มัธยมบุรษุ  และอุตตมบรุุษ 
สัพพนามนั้น  ตองมีบทอื่นนําหนากอน  จึงใชได  เชน  อาจริโย 
โน  อาจารย  ของขา  ท.  อยนฺเต  ปตฺโต  นี้  บาตร  ของเจา. 
        ๗.  วิเสสนสัพพนาม  ของนามนามบทใด  ตองมีลิงคะ 
วจนะ  วิภัตติ  เหมือนลิงคะ  วจนะ  วภิัตติ  ของนามนามบทนัน้ 
เรียงไวขางหนาแหงนามนามบทน้ัน   ดังน้ี  ยสฺมึ  ภควติ  มย  
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อภิปฺปสนฺนา,  ต  ภควนฺต  สรณ  คตา.  เรา  ท.  เลื่อมใสยิ่งแลว 
ในพระผูมีพระภาค  ใด,  เรา  ท.  ถึงแลว  ซึ่งพระผูมีพระภาคนั้น 
เปนที่ระลึก.  ถาไมนิยมนามนาม  เปนแตนิยมลิงคเทาน้ัน  จะไม 
เรียงนามนามไวดวยก็ได  ดังน้ี  ยสฺส  ลาโภ  อุปฺปนฺโน,  ตสฺส 
อลาโภ  อุปฺปนฺโน.   ลาภ  เกิดขึ้นแลว  แกผูใด,  ความไมมีลาภ  
เกิดขึ้นแลว  แกผูนั้น.  ยสฺสา   ปุตฺโต  ชาโต,  สา  ตุฏา.  บุตร 
ของหญิงใด  เกิดแลว.   หญิงน้ัน  ยินดีแลว. 
                 ประโยคเหลาน้ี  ผูเรียนจงแปลเปนไทย 
๒๐๑.  อฺตโร  ภิกฺขุ  คาม  ปณฺฑาย  ปวิฏโ. 
๒๐๒.  อิมสสฺ  ปุริสสฺส  ปุตฺโต  ปพฺพชิโต. 
๒๐๓.  ยสฺส  สุข  อุปฺปนนฺ,  ตสฺส  ทกฺุข  อุปฺปนฺนง 
๒๐๔.  มม  อาจริโย  อมกุสฺมึ  อาวาเส  วสฺส  วุตฺโถ. 
๒๐๕.  เอสา  อิตฺถ ี นหานาย  นทึ  คตา. 
๒๐๖.  เกน  เอตานิ  จีวรานิ  ตุยฺห  ทินนฺานิ  ?   มยฺห  อุปฏาเกน. 
๒๐๗.  อฺโ  เม  อากปฺโป   กรณีโย. 
๒๐๘.  จณฺโฑ  อย  สุนโขล  กิสฺม ึ การเณ  โส  ตยา  โปสิโต ? 
          ตสฺมึ  อนุกมฺปาย. 
๒๐๙.  เอโส  รุกโฺข  วาเตน  ปหโต.  ตสฺส  ปณฺณานิ  ปติตานิ. 
๒๑๐.  อาจรเิยน  โน  อตฺตโน  ปโย  สิสฺโส  ตว  สนฺติก  เปสิโต. 
๒๑๑.  ปตฺโต  เม  นฏโ,  อิมิสฺส  กุฏยิ  สามเณเรน  นิกฺขิตฺโต.  
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๒๑๒.  ปุตฺโต  เต  วย   ปตฺโต. 
๒๑๓.  อิท  ปณฺณ  มม  สหาเยน  ตุยฺห  เปสิต.   
๒๑๔.  อิมสมฺึ  มธุมฺหิ  มกฺขิกา  ปติตา.  
๒๑๕.  มย   อิมินา ปุริเสน  รฺโ  อุยฺยาน  คตา. 
 
                  ประโยคเหลาน้ี  ผูเรียนจงแปลเปนมคธ 
๒๑๖.  คําสอน  ของพระผูมีพระภาค  ใด แผไปแลว  ในโลก,  พระ 
           ผูมีพระภาคนั้น  ปรินิพพานแลว. 
๒๑๗.  ความสรรเสริญ  เกิดข้ึนแลว  แกผูใด,  ความนินทา  เกิดข้ึนแลว 
           แกผูนั้น. 
๒๑๘.  บุตร  ท.  แหงหญงิ  นี้  ทั้งหมด  บวชแลว  ในศาสนา. 
๒๑๙.  อมาตย  ผูโนน  ไปแลว  สูวัง  แหงพระราชา. 
๒๒๐.  ลูกชาย  ของทาน  ไปแลว  สูปา  ดวยลูกชาย  ของขา. 
๒๒๑.  ดอกไม  ท.  นี ้ อันแมของขา  ใหแลว แกอาจารย  ของทาน. 
๒๒๒.  ธรรมน้ี  อันพระศาสดา  ของเรา  ท.  แสดงแลว. 
๒๒๓.  น้ําเต็มแลว  ในเรือ  นั่น. 
๒๒๔.  ใคร  นอนแลว  ในหอง  โนน ?  ภิกษุ  ใหม  องคหน่ึง. 
๒๒๕.  กระบือน้ี  ด,ุ  คน  ท.  มาก  อันมัน  ขวิด  (ประหาร)  แลว.  
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        ๘.  กิรยิาอาขยาต   ของนามนามก็ดี  ของปรุิสสัพพนาม   
ก็ดี  บทใด  ตองมีวจนะ  และบุรุษ  เหมอืนวจนะ  และบุรุษ 
ของนามนามก็ดี  ของปรุิสสัพพนามก็ดี  บทน้ัน  ดังน้ี  ชโน 
ยาติ,  ชนา  ยนฺติ,  โส  ยาติ,  เต  ยนฺติ,  ตฺว  ยาสิ,  ตุมฺเห  
ยาถ,  อห ยาม,ิ  มย  ยาม.  กิริยาอาขยาตนี้  เรียงไวในท่ีสุด 
ประโยค  เชนตัวอยางท่ีแสดงมาแลว  บางทีก็เรียงไวหนาประโยค 
เชน  สุณาตุ  เม  ภนฺเต  สงฺโฆ  ทานผูเจริญ  สงฆจงฟง  ขาพเจา. 
วิธีใชมัธยมบุรุษ  และอตุตมบุรุษ,  จะไมเขียนตัวประธานลงดวย 
ก็ได  แตตองใชกิริยาใหถูกตามวจนะ  และบุรุษ  ดังน้ี  กตรสฺม ึ
อาวาเส  วสฺส  วสส ิ ทาน  อยูตลอดพรรษา  ในอาวาสไหน ? 
ปวรนิเวเส  วสฺส  วสาม ิ ขาพเจา  อยู  ตลอดพรรษา ในวันบวรนิเวศ. 
                ประโยคเหลาน้ี  ผูเรียนจงแปลเปนไทย 
๒๒๖.  อาจริโย  อตฺตโน  สิสฺสาน  โอวาท  เทติ,  เต  สุณนฺติ. 
๒๒๗.  ทารกา  ทิวเส  สปิฺป  สิกฺขนฺติ,  เต  อนุกฺกเมน  วุฑฺฒึ 
            ปาปุณนฺติ. 
๒๒๘.  ปฺาย  ปภา  สพฺพาหิ  ปภาหิ  วิโรจติ. 
๒๒๙.  โย  พาเล  เสวติ,  โส  วินาส  ปาปุณาติ. 
๒๓๐.  สปฺปรุิสา   สพฺเพสุ สตฺเตสุ  เมตฺต  กโรนฺติ. 
๒๓๑.  โย  ธมฺม จรติ,  โส  ตสฺส  วิปาก  อนุโภติ. 
๒๓๒.  วิริเยน  อตฺตาน  อตฺตโน  นาถ  กโรติ.  
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๒๓๓.  ตสฺม ึ ภควติ  พฺรหฺมจริย  จราม.   
๒๓๔.  มาตา  อตฺตโน  ปตฺุต  อนุสาสติ,  โส  ตสฺสา  โอวาเท  ติฏติ. 
๒๓๕.  กตเรน  มคฺเคน  รฺโ  นิเวสน  คจฺฉสิ ? 
๒๓๖.  อสุเกน  มคฺเคน  คจฺฉามิ.  
๒๓๗.  กตรสฺมึ  คาเม  วสถ ?  นครสฺส  สมีเป  วสาม. 
๒๓๘.  อมฺพสฺส  ผลานิ  สาขาย  ปตนฺติ,  ทารกา  ตานิ  วิลุมฺปนติฺ. 
๒๓๙.  ราชา  มหนฺเตน  ปริวาเรน  อาราม คจฺฉติ. 
๒๔๐.  พฺราหฺมณา  ภิกฺขาย  นครั  ปวิสนฺติ. 
 
                   ประโยคเหลาน้ี ผูเรียนจงแปลเปนมคธ 
๒๔๑.  พระพุทธเจา  แสดง  ซึ่งธรรม  เพ่ือประโยชน  เพ่ือสุข  แหง 
           ชน ท. 
๒๔๒.  ชน  ท.  ใด ปฏิบติั  โดยเคารพ,  ชน  ท.  นั้น  พน  จากทุกข. 
๒๔๓.  ผูใด  สงวน  ซึ่งตน,  ผูนั้น  เวน  จากบาป. 
๒๔๔.  ความเลื่อมใส  ในธรรม  ของผูใด  มีอยู,  ผูนั้น ประพฤติ 
            ซึ่งธรรมน้ัน. 
๒๔๕.  ลูกชาย  ท.  ของเศรษฐี  มีอยู ๔  คน,  ใน  เขา  ท.  คนหน่ึง 
            ตายเสีย. 
๒๔๖.  ผูใด  ทํา  ซึ่งบาป,  บาปน้ัน  ให  ซึ่งผล  แกผูนั้น. 
๒๔๗.  ภิกษุ  ท.  ทองอยู  ซึ่งธรรม  ในวิหาร.  
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๒๔๘.  คนเจ็บ  นอนอยู  ในที่นอน,  หมอ  ให  ซึง่ยา  แกเขา.    
๒๔๙.  พราหมณ  ท.  บชูาซึ่งกอง  แหงไฟ  เพ่ือลาภ. 
๒๕๐.  สัตบรุุษ  ท.  บูชา  ซึ่งรัตนะ ท.  ๓  ดวยความเลื่อมใส.   
 
        ๙.   คุณนาม  ที่เน่ืองดวยกิริยา  วามี  วาเปน เรียงไวหลัง 
นามนาม  ซึง่เปนเจาของ  หนากริิยา  วามี  วาเปน นั้น  ดังน้ี 
สุคนฺธ  ปุปฺผ  สพฺเพส  มนาป  โหติ  ดอกไม  หอม  เปน  ที่ชอบ 
ใจ  ของชนท้ังหลายท้ังปวง.  แมจะไมเรียงกิริยาไวดวยก็ได  ดังน้ี 
อตฺตา  หิ  อตฺตโน  นาโถ  ตนแล  เปนท่ีพ่ึงของตน. 
        ๑๐.  นามนาม  ซึ่งใชเปนคุณนาม  ตองมีวจนะและวิภัตติ 
เหมือนนามนามซ่ึงเปนเจาของ  แตลงิคนั้นคงอยูตามท่ี  คือศพัทเดิม 
เปนลิงคอะไร  ก็คงเปนลงิคนั้น  ดังน้ี  พุทฺโธ  เม  วร  สรณ   พระ 
พุทธเจา  เปนที่พ่ึง  อันประเสริฐ  ของเรา. 
 
                  ประโยคเหลาน้ี  ผูเรียนจงแปลเปนไทย 
๒๕๑.  ราชา  อตฺตโน  รฏเ  ชนาน  อิสฺสโร  โหติ 
๒๕๒.  อย  ทารโก  เสฏ ิโน  นตฺตา  โหติ. 
๒๕๓.  พุทฺโธ  สตฺตาน  นาโถ. 
๒๕๔.  ธมโฺม  โน  อุตฺตม  สรณ.  
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๒๕๕.  ยสฺมึ  ภควติ  พฺรหฺมจริย  จราม,  โส  โน ภควา  สตฺถา.   
๒๕๖.  มนุสสฺาน  ชีวิต  อปฺป  โหติ.   
๒๕๗.  สพฺเพ  สงฺขารา  อนิจฺจา,  เย  อุปฺปชฺชนฺติ,  เต  นิรชฺุฌนฺติ. 
๒๕๘.  สพฺเพส  สตฺตาน  มรณ  นิย. 
๒๕๙.  สงฺโฆ  อนุตฺตร  โลกสฺส  ปฺุสฺส  เขตฺต. 
๒๖๐.  ปฺุานิ  สตฺตาน  ปติฏา  โหนฺติ. 
๒๖๑.  ปมาโท  มจฺจุโน  ปท. 
๒๖๒.  อย  รุกฺโข  อิมสฺมึ  วเน  สพฺเพหิ  รุกฺเขหิ  อุตฺตโม  โหติ. 
๒๖๓.  ย  มาตุ  ธน,  ต  ปตฺุตสฺส  สนฺตก  โหติ. 
๒๖๔.  ราชา มนุสฺสาน  มุข. 
๒๖๕.  ภิกฺขุ  ปฺวา  โหติ. 
               ประโยคเหลาน้ี  ผูเรียนจงแปลเปนมคธ 
๒๖๖.  บิดา  เปน  ที่รัก  ของเรา ท. 
๒๖๗.  หญิง  สาว  เปน  ที่ชอบใจ  ของชายแก. 
๒๖๘.  ขา ฯ  เปน  ทีร่ัก  ของมารดา  ของขา ฯ. 
๒๖๙.  ความไมประมาท  เปนทางแหงนิพพาน. 
๒๗๐.  ไฟ  เปน  ปาก  (ประธาน)  ของยัญญ. 
๒๗๑.  ความไมมี  แหงโรค  เปนลาภ  แหงชน  ท. 
๒๗๒.  กรุงเทพ ฯ  เปน  เมือง  มั่งค่ัง. 
๒๗๓.  วัด  ไกล  จากบาน  ท. เปน  ที่สบาย. 
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๒๗๔.  แผนดิน  เปน  ทีอ่ยู  ของสัตว  ท. ทั้งปวง.   
๒๗๕.  ตนไม  ท.  เปน  ที่อาศัย  ของนก ท.  
 
        ๑๑.  กิรยิากิตก  ที่ไมใชอัพยยะ  ถามีกิริยา  วามี  วาเปน 
อยูหลัง  เขากับกิริยา  วามี  วาเปน  นัน้  ใชเหมือนกิริยาอาขยาต 
ซึ่งมีธาตุอยางเดียวกับกิริยากิตกนั้น เชน  เสฏ ิโน  ลาโภ อุปฺปนฺโน 
โหติ  มีความเปนอยางเดียวกันกับ  เสฏ ิโน  ลาโภ  อุปฺปชฺชติ 
ดังน้ี. 
 
                  ประโยคเหลาน้ี  ผูเรียนจงแปลเปนไทย 
๒๗๖.  ราชา  ชเนหิ  มานโิต  โหติ. 
๒๗๗.  พุทฺโธ  วิฺ ูหิ  ปชูิโต  โหติ. 
๒๗๘.  สาวตฺถิย  อฺตโร  ภิกฺขุ  อหินา  ทฏโ  กาลกโต  โหติ. 
๒๗๙.  เสฏ ิโน  อาพาโธ  อุปฺปนฺโน  โหติ. 
๒๘๐.  สงฺฆสฺส  จีวร  อุสฺสนฺน  โหติ. 
๒๘๑.  ภิกฺขุ  อตฺตโน  สนตฺเกน  ตุฏโ  โหติ. 
๒๘๒.  ปาโป  ชาโต'  สิ. 
๒๘๓.  ภควโต  สาวกาน  สงฺโฆ  สุปฏิปนฺโน  โหติ. 
๒๘๔.  อิมสมฺึ  อาวาเส  วสฺส  วุตฺโถ'   มฺหิ.  
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๒๘๕.  เทสนาวสาเน  พหู  ชนา  โสตาปนฺนา  อเหสุ. 
๒๘๖.  อปฺปมตฺตา  โหถ.   
๒๘๗.  อรหนฺโต  ปรมาย  วิสุทฺธิยา  วิสุทฺธา  โหนฺติ.  
๒๘๘.  นวกสฺส  ภิกฺขุโน  อนภิรติ  อุปปฺนฺนา  โหติ. 
๒๘๙.  อิท  สิกฺขาปท  ภควตา  ภิกฺขูน  ปฺตฺต  โหติ. 
๒๙๐.  อิมานิ  การณานิ  มม  อาจริเยน  ทฏิานิ  โหนฺติ. 
        ประโยคเหลาน้ี  ควรอาจารยใหศิษยกลับกิรยิากิตก  กับกริิยา 
ที่แปล  วาม ี วาเปน  เปนกิริยาอาขยาตตัวเดียว  เพ่ือใหศิษยเขาใจ 
ชัดเจน. 
 
                   ประโยคเหลาน้ี  ผูเรียนจงแปลเปนมคธ 
๒๙๑.  ตนไทร  ใหญ  นี้  เปน  (ของ)  อันเทวดา  สิงแลว. 
๒๙๒.  กองทัพ  แหงขาศึก  เปน  (หมู)  อันพระราชา  ชํานะแลว. 
๒๙๓.  ศิลปะ  อันนี้  เปน (ของ)  อันศิษย  ของเรา  ศึกษาแลว. 
๒๙๔.  คํา  นี้  เปน  (คํา)  อันอุปชฌายะ  ของทาน  พูดแลว. 
๒๙๕.  ผา  ท.  นี้  เปน  (ของ)  อันทายก  ถวายแลว แกสงฆ. 
๒๙๖.  คลอง  นั้น  เปน  (ของ)  อันบิดา  ของเรา  ท.  ขุดแลว. 
๒๙๗.  ทรัพย  ของคนจน  เปน  (ของ)  อันโจร  ลักแลว. 
๒๙๘.  ลูกชาย  ของทาน  เปน  (ผู)  อันชนพาล  ตีแลว. 
๒๙๙.  กิเลส  ท.  ทั้งปวง  เปน  (โทษ)  อันพระอรหันต ท.  ละไดแลว. 
๓๐๐.  ธรรม  นี ้ เปน  (คุณ)  อันผูรู  ท.  ถึงทับแลว.  
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        ประโยคเหลาน้ี  เมือ่ศิษยแปลเปนมคธแลว  ควรอาจารย 
จะใหกลับเปนกิริยาอาขยาตตัวเดียว  เชนเคยใหทํามาแลว.    
 
        ๑๒.  ถามีขอความเรือ่งอื่น  แทรกเขามาในระหวาง  แหงประโยค 
นามนาม  ที่เปนประธาน  ในขอความนั้น ใชฉฏัฐี  หรือสัตตมีวภิัตติ 
กิริยาของนามนามบทนัน้ใชกิริยากิตก  มี  ลิงคะ  วจนะ  วิภัตติ 
เหมือน  ลิงคะ  วจนะ  วิภตัติ  ของนามนามบทนัน้  แทรกเขามาใน 
ที่ไหนก็เรียงไวในท่ีนั้น  ดังน้ี  สุริเย  อตฺถงฺคเต,  จนฺโท  อุคฺคจฺฉติ 
ครั้นเมื่อพระอาทิตย  ตกแลว,  พระจันทร  ขึ้นไปอยู.  ทารกสฺส 
รุทนฺตสฺส,  ปตา ปพฺพชิ  เมื่อเด็ก  รองใหอยู,  พอ  บวชแลว. 
 
                ประโยคเหลาน้ี  ผูเรียนจงแปลเปนไทย 
๓๐๑.  รฺเ  อาคเตล  สพฺเพ  ชนา  ปกฺกมนฺติ. 
๓๐๒.  อย  อิตฺถี,  อตฺตโน  สามิเก  มเต,  อฺ  สามิก  ลภิ. 
๓๐๓.  นิโคฺรธสฺส  ปตฺตานิ,  เทเว  วุฏเ,  ผลนฺติ. 
๓๐๔.  เถรสฺส  นิทฺท  อโนกฺกมนฺตสฺส,  อกฺขิมฺหิ  โรโค  อุปฺปชฺช.ิ 
๓๐๕.  อมฺพสฺส  ผเลสุ  สาขาย ปติเตสุ,  ทารกา  วิลมฺุปนฺติ. 
๓๐๖.  ปตา,  อตฺตโน  ปุตฺเต  วุฑฺฒึ  ปตฺเต,  ตสฺส  อตฺถาย  กุมาริก 
           อาเนสิ. 
๓๐๗.  ทลิททฺา,  อตฺตโน  ธเน  นฏเ,  โสจนฺติ.  
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๓๐๘.  ทารกา,  อตฺตโน  หตฺเถ  ผเล  มาตรา  คหิเต,  โรทนฺติ.      
๓๐๙.   สามเณรสฺส  ธมฺม  กเถนฺตสฺส,  อนฺธกาโร  ชาโต. 
๓๑๐.  ปทุมานิ,  สุริเย  อุคฺคเต,  ปุปฺผนฺติ,  ตสฺมึ  อตฺถงฺคเต,  ปตฺตานิ 
           ปทหนฺติ.   
                  ประโยคเหลาน้ี  ผูเรียนจงแปลเปนมคธ 
๓๑๑.  พระจันทร,  ครั้นเมื่อเมฆ  ไปปราศแลว,  ยอมเปลง  ซึง่รัศมี. 
๓๑๒.  พระอาทิตย,  ครั้นเมื่อฝน  ตกอยู,  ยอมเศราหมอง. 
๓๑๓.  บุตร  ผูใหญ  ครั้นเม่ือบิดา  ตายแลว,  ยอมได  ซึ่งสมบัติ 
           ของเขา. 
๓๑๔.  ศิษย  ท.,  เมื่ออาจารย  ของตน  มาแลว,  ลกุข้ึน  จากท่ีนั่ง 
           ดวยเคารพ. 
๓๑๕.  พระราชา,  ครั้นเมื่อเดือน  ลวงแลว,  ประทาน  ซึ่งทรัพย 
           แกบรวิาร  ท.,  ของพระองค. 
๓๑๖.  ติตถิยะ  ท.,  เมื่อพระพุทธเจา  เกิดข้ึนแลว  ในโลก,  เสื่อม 
           แลว  จากลาภ. 
๓๑๗.  ฝูง  แหงเนื้อ  ท.,  เมื่อราชสีห    มาแลว,  ยอมหนีไป  จากท่ีนั้น. 
๓๑๘.  เมื่อพระเถระ  กลาวอยู  ซึ่งธรรม,  อรุณ ข้ึนไปแลว. 
๓๑๙.  แมลงเมา  ท,  เม่ือฝน  ตกแลว, ยอมข้ึนไป  จากรู  ของตน. 
๓๒๐.  ชาย  ผูนี้,   ครั้นเมื่อภริยา  ของตน  ตายแลว,  ไดแลว  ซึง่ 
            ภริยาอ่ืน.  
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        ๑๓.  ในความทอนเดียว  ถามีกิริยาซึ่งเนื่องกันตอ ๆ มาโดย    
ลําดับหลายตัว   ใชกิริยาอาขยาตแตตัวหลังตัวเดียว  บรรดากิรยิา 
ขางหนา ใชกิริยากิตกเปนอัพยยะบาง  ไมเปนอัพยยะบาง  ทั้งสิ้น   
แตที่ใชกิริยากิตกที่เปนอัพยยะคือกิริยาท่ีลง  ตฺวา ปจจัย  มากกวาอยาง 
อื่น  ดังน้ี:  สพฺเพ  สกุณา  ปุพฺพณฺเห  อตฺตโน  กุลาวกา  นิกขฺมตฺิวา 
สกล ทิวส  จริตฺวา  สายณฺเห  ปฏินิวตฺตนฺติ  นก  ท.  ทั้งปวง  ออก 
แลว  จากรัง  ของตน ๆ  ในเวลาเชา เท่ียวไปแลว  ตลอดวัน 
ทั้งส้ิน  กลับคืนมา  ในเวลาเย็น 
 
                   ประโยคเหลาน้ี  ผูเรียนจงแปลเปนไทย 
๓๒๑.  อฺตโร  ภิกฺขุ  อตฺตโน  อุปชฺฌาย  อุปสงฺกมิตฺวา  วนฺทิตฺวา 
           ปฏิรูเป  อาสเน  นสิีทิตฺวา  ปฺห  ปุจฺฉิ. 
๓๒๒.  โส  ตสฺส  ปฺห  กเถตฺวา  ต  อุยฺโยเชสิ. 
๓๒๓.  สโูท  ตณฺฑุล  โธวิตฺวา  อุกฺขลิย  ปกฺขิปตฺวา  อุทก  ทตฺวา 
            อุทฺธน  อาโรเปตฺวา,  ภตฺเต  ปกฺเก,  โอตาเรสิ. 
๓๒๔.  อมจฺโจ  รฺโ  นิเวสน  คนฺตฺวา,  ตสฺส  กิจฺจ  กตฺวา, 
            อตฺตโน  เคห  นิวตฺติ. 
๓๒๕.  สีโห  มิค  หนฺตฺวา,  ตสฺส  มส  ขาทติ. 
๓๒๖.  อุปาสกา  อาราม  คนฺตฺวา,  ทาน  ทตฺวา,  สีล  สมาทยิตฺวา, 
           ธมฺม  สุณนฺติ. 
๓๒๗.  วาณิชา  วิเทศา  ภณฺฑานิ  อาเนตฺวา,  อาปเณสุ  วิกฺกีณนฺติ.  
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๓๒๘.  อาจริโย,  เวลาย  สมฺปตฺตาย,  อตฺตโน  สิสสฺาน  โอวาท   
           ทตฺวา,  คพฺภ  ปวิสติ.  
๓๒๙.  ราชา  ทิวเส  ทิวเส  อนฺเตปุรา  นิกฺขมิตฺวา,  อมจฺจาน  สมาคเม 
           นิสีทตฺิวา,  อตฺตโน  รฏเ  อุปปฺนิน  กิจฺจ  วิจาเรติ. 
๓๓๐.  โจรา  รตฺติย  วิจรตฺิวา,  อรุเณ  อุคฺคเต,  อฺตร  าน 
           ปวิสิตฺวา,  สยนฺติ. 
 
                     ประโยคเหลาน้ี  ผูเรียนจงแปลเปนมคธ 
๓๓๑.  หมู  แหงภิกษุ  ท.,  ครั้นเมื่อดิถี  ที่  ๑๕  ถงึพรอมแลว,  ประชุม 
           กันแลว  ในสีมา,  ทํา  ซึ่งอุโบสถ. 
๓๓๒.  สังขาร  ท.  ทั้งปวง  ไมเที่ยง  เกิดข้ึนแลว  ยอมดับไป. 
๓๓๓.  คนจน  ท.  เขาไปแลว  สูเมือง,  ทําแลว  ซึ่งการงาน,  ครั้นเมื่อ 
            คาจาง   อันตน  ไดแลว,  ซื้อแลว  ซึ่งอาหาร  ดวยคาจางนั้น 
            บรโิภคแลว. 
๓๓๔.  ชาวนา  ท.,  ครั้นเม่ือฤดูฝน  ถงึพรอมแลว, ไถแลว  ซึ่งนา 
            หวานแลว  ซึ่งพืช  ท.,  ครั้นเมื่อขากลา  ท.  สุกแลว,  เกี่ยว 
            แลว  ซึ่งขาวกลา ท.  นั้น  ดวยเคียว  ผูกแลว  ใหเปนฟอน  นํา 
           มาแลว  นวดแลว  ในลาน  ถือเอาแลว  ซึ่งขาวเปลือก  ท. 
๓๓๕.  พราน  ท.  ไปแลว  สูปา  เห็นแลว  ซึ่งเน้ือ  ยิงแลว  ซึ่งมัน 
            ดวยธนู,  ครั้นเมื่อมัน  ลมแลวตายแลว,  ถือเอาแลว  ซึ่งเน้ือ 
           แหงมัน  นํามา  ขาย.  
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๓๓๖.  อุบาสิกา  ไปแลว  สูวัด  นิมนตแลว  ซึ่งภิกษุ  ท.  ตระเตรียม   
           แลว  ซึ่งทาน,  ครั้นเมื่อเธอ  ท.  มาแลว  สูเรือน  แหงตน 
          นั่งแลว  บนอาสนะ,  ใหแลว  ซึ่งโภชนะ  ยงัเธอ  ท.  ให 
          ฉันแลว.   
๓๓๗.  พอคา  ท.  ไปแลว  สูสมุทร  ดวยเรือ,  ครั้นเมื่อเรือน้ัน  ถึง 
              แลว  ซึ่งทา  แหงเมือง,  ไปแลว  สูฝง  แหงเมืองนั้น. 
๓๓๘.  ชน  ท.,  ครั้นเมื่อฤดูฝน  ถึงพรอมแลว,  นิมนตแลว  ซึง่ภิกษุ  ท. 
            ใหแสดง  ซึ่งธรรม  ในเรือน  ของตน  ของตน. 
๓๓๙.  พระเถระ  ท.  ในกาลกอน  อยูแลว  สิ้นฤดฝูน  ตลอดเดือน ท. ๓. 
          ปวารณาแลว  ยอมเที่ยวไป  สูที่จาริก. 
๓๔๐.  คนพาล  ทําแลว  ซึ่งบาป,  ครั้นเมื่อบาป  หนาข้ึนแลว,  ยอม 
           ได  ซึง่ผล  แหงมัน. 
 
        ๑๔.  ศพัทเปนอัพยยะ  คือ  นิบาตและปจจัย  บางเหลา  ไม 
ตองแจกวิภัตติอยางใดอยางหนึ่ง  เรยีงลงตามรูปศัพทเดิมดังนี้ :  สเจ 
ปาป  น  กเรยฺยาสิ,  สุข  ลภิสฺสสิ.  ถา เจา  ไมพึงทํา  ซึ่งบาป, 
เจาจักไดซึ่งสุข. 
        ๑๕.  นบิาตที่เปนตนขอความ  มักเรียงไวเปนศัพทที่ ๒  ในขอ 
ความอันนั้น  ดังน้ี:   กุห ึ ปน  ตฺว  วสสิ.  ก็   เจา  อยูที่ไหน ? 
        ๑๖.  อาลปนะ  ตามสํานวนบาลี  เรียงไวเปนที่  ๒  ในขอ 
ความอันนั้น  ดังน้ี  สงฺฆ:  ภนฺเต  อุปสมฺปท  ยาจาม ิ ขาแตทาน  
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ผูเจริญ  ขา ฯ  ขอ  ซึ่งอปุสมบท  กะสงฆ.  ถามีสพัพนามหรือ   
นิบาตอยู  เรยีงอาลปนะไว  เปนที่ ๓  บาง  เปนที่ ๔  บาง  ดังน้ี: 
ธมฺม ห ิ โว  ภิกฺขเว  เทเสสฺสามิ.  แนะภิกษุ  ท.  เรา  จักแสดง  
ซึ่งธรรม  แกทาน ท.  กุห ึ ปน  ตฺว  อาวุโส  วสฺส  วตฺุโถ. 
ดูกอนผูมีอายุ  ก ็ ทาน  อยู  ตลอดพรรษาแลว  ในที่ไหน ? 
ตามสํานวนอรรถกถา  เรยีงอาลปนะไวขางตนบาง  ในท่ีสุดแหง 
ประโยคบาง  ดังน้ี:   ภนฺเต  ม  มา  นาเสถ.  ขาแตทานผูเจริญ 
ขอทาน  ท.  อยายังขา ฯ  ใหฉิบหาย.  เอว  กโรหิ  มหาราช. 
ขาแตพระราชผูใหญ  ขอพระองค  จงทรงทําอยางนี้. 
 
                  ประโยคเหลาน้ี   ผูเรียนจงแปลเปนไทย 
๓๔๑.  เทฺว  เม  ภิกฺขเว  อนฺตา  ปพฺพชิเตน  น  เสวิตพฺพา. 
๓๔๒  อิเม  โข ปนา'  ยสฺมนฺโต  เทฺวนวุติ  ปาจิตฺติยา  ธมฺมา  อุทเฺทส 
           อาคจฺฉนฺติ. 
๓๔๓.  อุปชฌฺาโย  เม  ภนฺเต  โหหิ. 
๓๔๔.  อห อาวุโส  สมพฺหุลา  ทุกฺกฏาโย  อาปตฺติโย  อาปนฺโน 
           ตา  ปฏิเทเสมิ. 
๓๔๕.  สกฺขสิ  ปน  ตฺว  คหปติ  เอเกน  ปสฺเสน  สตฺต  มาเส 
            นิปชชฺิตุ  ?  สกฺโกม'   ห  อาจริย. 
๓๔๖.  มยฺห  โข  เทว  ตาทิโส  อาพาโธ;    สาธุ  เทโว  ชีวก  เวชฺช  
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             อาณาเปตุ,  ส  ม  ติกิจฺฉิสฺสติ.   
๓๔๗.  อภิฺาย  โว  ภิกขฺเว  ธมฺม  เทเสมิ.   
๓๔๘.  ยโต'  ห  ภคินิ  อรยิาย  ชาติยา  ชาโต,  นา'   ภิชานามิ  สฺจิจฺจ 
           ปาณ  ชีวิตา  โวโรเปตา,  เตน  สจฺเจน  โสตฺถิ  เต  โหตุ, 
           โสตฺถ ิ คพฺภสฺส. 
๓๔๙.  ยคฺเฆ  อยฺเย  ชาเนยฺยาสิ:  สุทินโฺน  อนุปฺปตฺโต. 
๓๕๐.  ยสฺมา  จ  โข  ภิกขฺเว  รูป  อนตฺตา;  ตสฺมา  รูป  อาพาธาย 
           สวตฺตติ. 
 
                 ประโยคเหลาน้ี  ผูเรียนจงแปลเปนมคธ 
๓๕๑.  แนพอ  ความเจ็บ  ของขา ฯ  เปนโรค   หนัก,  ขา ฯ  จัก 
           ตาย  เปนแท,  เมื่อขา ฯ ตายแลว,  เจาจงเลี้ยง  ซึ่งมารดา 
          ของเจา. 
๓๔๒.  ดูกอนผูมีอายุ  เจา  จงประกอบ  ซึ่งธุระ  ท. ๒  ในศาสนา  นี ้
            ถา  เจา  ทํา  ตามคํา  ของขา ฯ เจา  จักถึง  ซึ่งความเจริญ 
           ในศาสนา  นี้. 
๓๕๓.  ขาแตทานผูเจริญ  เนื้อความ  แหงคํา  นี้  อยางไร ? 
๓๕๔.  แนะนางผูเจริญ  เจา  ทํา  อยางนี้  เพราะเหตุอะไร ? 
๓๕๕.  แนะภิกษุ   ท.  ธรรม  ท.  ๘  นี้  ยอมเปนไปตาม  ซึ่งโลก, 
            อน่ึง  โลก  ยอมเปนไปตาม  ซึ่งธรรม  ท. ๘  นี.้ 
๓๕๖.  แนะแม  เจา  ไปแลว  สูตระกลู  แหงผัว  จงลุกข้ึนแลว  แต 
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            เชา  ทํา  ซึ่งการงาน ของผัว  แหงตน  ในวัน  ๆ จงรักษา   
            ซึ่งทรัพย  อันเขานํามาแลว  จากอันตราย.  
๓๕๗.  ดกูอนสาธุชน  ท.  บัดนี ้ ดถิี  ที่  ๘  ถึงพรอมแลว,  เพราะ- 
            เหตุนั้น  ทาน  ท.  ประชุมกันแลว  ในท่ีนี ้ เพ่ือจะฟง  ซึ่ง 
             ธรรม,  ขาพเจา  จักกลาว  ซึ่งธรรมนั้น  ตามกาล. 
๓๕๘.  แนะเพ่ือน  ชาง  เผือก  มาถึงแลว, มัน  ยืนแลว  ในโรง 
            ในวัง,  พรุงน้ี  เรา ท.  จงไป  เพ่ือจะดู  ซึ่งมัน. 
๓๕๙.  แนะพนาย  พรุงน้ี  เรา จักให  ซึ่งทาน,  เจา  จงไปแลว 
           สูวัด  นิมนต  ซึ่งภิกษุ  ท.  ๕  รปู. 
๓๖๐.  ขาแตนาย  บัดนี้  ภิกษุ  ท.  มาแลว,  เจาจงเชิญ  เธอ 
           ใหเขามา  ในเรือน. 
        ๑๗.  มา  ศัพท  ซึ่งแปลวา  อยา  ใชไดแตกับกิริยาท่ีเปน 
วิภัตติปญจมี  และอัชชตัตนี  เทาน้ัน  ใชกับกิริยาที่เปนวิภัตติ 
อื่นไมได  ดังน้ี:  มา  ม  ภนฺเต  นาเสถ  ขาแตทานผูเจริญ 
ขอทาน  ท.  จงอยายังขา ฯ  ใหฉิบหาย.  มา  เอว  กริ  เจา 
อยาทําแลว  อยางน้ี. 
        ๑๘.  ในประโยคที่เปนคําถาม  ถามี  กึ  ศัพท  หรือศัพท 
ที่เปลี่ยนแปลงมแต  ก ึ ศพัท  เรียงศัพทนั้นไวหนา  ถาไมม ี
ศัพทเชนนั้นไวหนา  ควรเรียงกิริยาไวหนา  ปน  ไวที่  ๒  ตอ 
นั้นมา  ประธาน  หรือศัพทที่เน่ืองกับประธาน  ดังน้ี:  กึ  ตยา 
ปพฺพชิตุ  น  วฏฏติ  อันทาน  บวช  ไมควรหรือ ?  กจฺจิตฺถ  
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ปริสุทฺธา   ทานเปนผูบริสุทธิ์  แลหรอื ?  สกฺขสิ ป  ตฺว  คหปติ 
เอเกน  ปสฺเสน  สตฺต  มาเส  นิปชฺชิตุ  ดูกอน  คฤหบดี 
ทาน  อาจ  เพ่ือจะนอน  โดยขาง  อันเดียว  ตลอดเดือน  ท. ๗  
หรือ ?  ทียติ  ปน  คหปติ  กุเล  ทาน  แนะคฤหบดี  ก ็ ทาน 
ในตระกูล  อนัทานยังใหอยูหรือ ? 
                ประโยคเหลาน้ี  ผูเรียนจงแปลเปนไทย 
๓๖๑.  กติ  อตฺถวเส  ปฏิจฺจ  ภควตา  ภิกขูนั  สิกฺขาปท  ปฺตฺต ? 
          ทส. 
๓๖๒.  อตฺถ ิ ปนา' ยสฺมโต  โกจิ  เวยฺยาวจฺจกโร ? 
๓๖๓.  มา  อายสฺมนฺดต  เอว  อวจุตฺถ. 
๓๖๔.  โก  นาม  เต  อุปชฺฌาโย ? 
๓๖๕.  อุปชฌฺาโย  เม  ภนฺเต  อายสฺมา  ติสฺสตฺเถโร  นาม. 
๓๖๖.  สเจ  อห  ต  คหปติ  อโรค  กเรยฺย,  กึ  เม  เทยฺยธมฺโม ? 
           สพฺพ  จ  เต  อาจรยิ  าปเตยฺย  โหตุ,  อห  จ  เต  ทาโส. 
๓๖๗.  มา  เม  ตฺว  คหปติ  สพฺพ  สาปเตยฺย  อทาสิ,  มา  จ เม  ทาโส. 
๓๖๘.  เอเต  โข  ภเณ  เวชฺชา  นาม  พหุมายา,  มา  จ  อสฺส  กิฺจิ 
           ปฏิคฺคเหสิ. 
๓๖๙.  ปริปณฺุณ  เต  ปตฺตจีวร  ?  อาม  ภนฺเต. 
๓๗๐.  มา  ต  โลโภ  อธมฺโม  จ  จิร  ทกฺุขาย  รนฺธยุ. 
                   ประโยคเหลาน้ี  ผูเรียนจงแปลเปนมคธ 
๓๗๑.  แนะพอ  เจา  จงอยาเสพ  ซึ่งชนพาล ท.  
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๓๗๒.  ขาแตทานผูเจริญ  ธรรมน้ี  ชื่ออะไร ?  ดูกอนผูมีอายุ  ชื่อ   
             อาทิตตปริยาย.  
๓๗๓.  จําเดิม  แตนี้  เจา  อยา  มาแลว  ในท่ีนี ้ อีก. 
๓๗๔.  ทานผูมีอายุ  อยา  พากเพียรแลว  เพ่ืออันทําลาย  ซึ่งสงฆ 
            ผูพรอมเพรียงกัน. 
๓๗๕.  ทาน  จักไป  สูฝง  แหงแมน้ํา  กับขา   ฯ  หรือ ? 
๓๗๖.  ทาน  อยา  บอกแลว  ซึ่งเน้ือความ นั้น  แกใคร ๆ. 
๓๗๗.  แนะพอ  เจา  อยา  เสพแลว  ซึง่ส่ิงใชประโยชน. 
๓๗๘.  ทาน  ท.  จง  อยา  ประกอบตาม  ซึ่งความประมาท. 
๓๗๙.  พระชนม  ของพระผูมีพระภาค  เทาไร ?  ๘๐. 
๓๘๐.  กิเลส  ท.  จง  อยา  ยังทาน  ท.  ใหเปนไป  ในอํานาจ  แหงตน. 
        ๑๙.  ศพัทที่เปนกิริยาวิเสสนะ  คือแสดงลักษณะของกิรยิา 
ที่แปลกจากกิริยาอ่ืน  ใชทุติยาวิภัตติ  เปนวิเสสนะของกิริยา 
บทใด  เรียงไวหนากิริยาบทนั้น  หรือหนาบทอื่น  ทีเ่น่ืองดวย 
กิริยาบทนั้น  ดังน้ี :   ธมมฺจารี  สุข  เสติ  คนประพฤติธรรม 
นอน  เปนสขุ,  ทุกฺข  เสติ  ปราชิโต  คมแพ  (แตผูอื่น) 
นอน  เปนทกุข. 
                  ประโยคเหลาน้ี ผุเรียนจงแปลเปนไทย 
๓๘๑.  สตฺต  โว  ภิกฺขเว  อปริหานิเย  ธมฺเม  เทเสสฺสามิ,  ต  สุณาถ 
           สาธุก  มนส ิ กโรถ,  ภาสิสฺสามิ.  
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๓๘๒.  เกน  นุ  โข  อุปาเยน  สพฺเพ  สพฺรหฺมจารี  ผาสุ  วิหเรยยฺุ. 
๓๘๓.  ทนฺธ ปฺุ  กโรติ  ทนฺธ  ทนธฺ  วิปาก  ลภติ.    
๓๘๔.  โถก  อาวุโส  เทหิ.  
๓๘๕.  อคิลาเนน  ภิกฺขุนา  เอโก  อาวสถปณฺโฑ  ภฺุชิตพฺโพ,  ตโต 
            เจ  อุตฺตรึ  ภฺุเชยฺย,  ปาจิตฺติย. 
๓๘๖.  ปาฏโิมกฺข  อุทฺทสิิสฺสามิ,  ต  สพฺเพว  สนฺตา  สาธุก  สโุณม 
           มนสิ  กโรม. 
๓๘๗.  ตุริตตุริต  สีฆสีฆ  กุสล  กเรยฺย. 
๓๘๘.  อวสฺส  มยา  มริตพฺพ. 
๓๘๙.  อิจฺฉิต ปตฺถิต  ตุยหฺ  ขิปฺป'  เมว  สมิชฌฺตุ. 
๓๙๐.  สจฺจ  อห  อาจริย  ปฏิสฺสุณึ,  อป  อห  มริสสฺามิ,  น  อห 
           สกฺโกมิ  เอเกน  ปสฺเสน  สตฺต  มาเส  นิปชฺชตุิ. 
                  ประโยคเหลาน้ี  ผูเรียนจงแปลเปนมคธ 
๓๙๑.  เจา  จงไป  สูบาน  ชื่อโนน  แลว  กลับมา  พลัน. 
๓๙๒.  หญิง  นั้น  พูด  จริง,  คํา  ของเขา  อันเรา  ตองทํา. 
๓๙๓.  ภิกษุ  ท.  ๓๐  อยูแลว  สิ้นฤดฝูน  ในเมืองสาเกต  ไมผาสุก. 
๓๙๔.  สมณะ  คอย ๆ  ไปอยู  โดยปกติ  จึงงาม. 
๓๙๕.  บุรุษ  ผูมีปญญา  ยอมรู  ซึ่งธรรม  อันพระผูมีพระภาค  แสดง 
           แลว  ได  เร็ว. 
๓๙๖.  นอน  หลับ  ตลอดวัน  ทั้งสิ้น  ประเสริฐกวา,  ตรึก  ซึ่งวิตก  
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        เปนอกศุล  ไมประเสริฐเลย.     
๓๙๗.  ได  นอย  โดยสุจริต  ดีกวา,  ได  มาก  โดยทุจริต  ไมดีเลย. 
๓๙๘.  ดูกอนกุมาร  ท.  เจา  ท.  จงถือเอา  ซึ่งศิลปะ  ใหประโยชน 
           สําเร็จ.   
๓๙๙.  แนะแม  เจา  อันชน  ท.  อ่ืน  วา  เปนธรรม  อยา  โกรธแลว. 
๔๐๐.  คน  ผูประกอบดวยเมตตา  นอนหลับ  เปนสุข  ต่ืน  เปนสุข. 
 
        ๒๐.  ถาในประโยคอันเดียว   มีขอความซับซอนกับหลาย 
ขอ  เหมือนเชนผูเลานิทานเลาเรื่องไป  แลวอางคนในนิทานท่ีตัว 
เลาวา  คนน้ันพูดอยางน้ี   คนน้ีพูดอยางน้ัน  ในทีสุ่ดขอความ 
อันหนึ่ง ๆ ตองลง  อิติศัพท  ค่ัน  ดังน้ี. 
        เอกสฺมึ  สมเย  ภควา  ราชคหโต  นิกฺขมิตฺวา  ฉ  ทิสา 
นมสฺสนฺต  สคิาลก  มาณว  ทิสฺวา  "กิสสฺ  ตฺว  คหปติปุตฺต  ทิสา 
นมสฺสส'ี  ติ  ปุจฺฉิ.  ต  สตฺุวา  สิคาลโก  มาณโว  "ปตา  เม  ภนเฺต 
กาลั  กโรนฺโต  เอว  อวจ  'ทิสา  ตาต  นมสฺเสยฺยาสี'  ติ,  โส  อห 
ปตุ  วจน  กโรนฺโต  ทิสา  นมสฺสาม'ี  ติ  อาห.  อถ  น  ภควา 
"น  โข  คหปติปุตฺต  อรยิสฺส  วินเย  เอว  ทิสา  นมสฺสิตพฺพา'  ติ 
วติวา  เตน  ปุจฺฉิโต  คิหวิินย  กเถสิ. 
        ในสมัยหนึ่ง  พระผูมีพระภาค  เสด็จออกแลว  จากกรุง 
ราชคฤห  ทอดพระเนตรเห็นแลว  ซึ่งสิงคาลมาณพ  นอบนอมอยู 
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ซึ่งทิศทั้งหลาย  ๖.   
        จึงตรัสถามแลว  วา  "แนะบุตรแหงคฤหบดี  ทานนอบนอมอยู 
ซึ่งทิศทั้งหลาย  เพ่ือเหตุอะไร ?"   
        สิงคาลมาณพ  ฟงแลว  ซึ่งคํานั้น  จึงทูลวา  "ขาแตพระองค 
ผูเจริญ  บิดา  ของขาพระเจา  เมื่อทํา  ซึ่งกาลกิริยา  ไดพูดแลวอยางนี้ 
วา  'แนะพอ  เจา จงนอบนอม  ซึ่งทิศทั้งหลาย'   ขาพระเจา  นั้น 
เมื่อทํา  ซึ่งคํา  ของบิดา  จึงนอบนอมอยู  ซึ่งทิศทั้งหลาย." 
        ลําดับนั้น  พระผูมีพระภาค  ตรัสแลว  กะสิงคาลมาณพน้ัน  วา 
"แนะบุตรแหงคฤหบดี  ในวินัย  ของพระอริยเจา  ทิศทั้งหลาย  อัน 
เขา  ไมพึงนอบนอม  อยางนี้เลย." 
        พระองคเปนผูอันสิงคาลมาณพนั้น  ทลูถามแลว  ตรัสแลว  ซึ่ง 
วินัยแหงคฤหัสถ. 
                  ประโยคเหลาน้ี  ผูเรียนจงแปลเปนไทย 
๔๐๑.  อมฺหาก  สตฺถา  มหนฺเตน  อุสฺสาเหน  เทวมนุสฺเสหิ  กต 
           สกฺการ  ทิสฺวา  อานนฺทตฺเถร  อามนฺเตตฺวา  "โย  โข  อานนฺท 
           ตาทิเสนป  สกฺกาเรน  ตถาคต  ปูเชติ,  น  โส  ปรมาย  ปชูาย 
           ตถาคต  ปูเชติ  นาม,  โย  จ  โข  อานนฺท  ตถาคเตน  ทินฺน 
           โอวาท  กโรติ,  โส  ปรมาย  ปชูาย  ตถาคต  ปูเชติ  นามา'  ติ 
           อาห. 
๔๐๒.  อสฺสตุวโต  ภิกฺขเว  ปุถชฺุชนสฺส  อุปฺปชชฺติ  ลาโภ,  โส  น  อิติ  
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           ปฏิสฺจิกฺขติ  "อุปฺปนฺโน  โข  เม  อย  ลาโภ,  โส  จ  โข   
           อนิจฺโจ  ทุกฺโข  วิปริณามธมฺโม'  ติ  ยถาภูต  น  ปชานาติ. 
๔๐๓.  ปาตลิปุตฺตสฺมึ  นคเร  สุทสฺสโน  นาม  ราชา  "โย  สิปฺป  น   
           ชานาติ,  โส  อนฺโธ  วิย  โหตี' ติ  อิม  อตฺถ  คเหตฺวา  คีต 
           คายนฺตสฺส  วจน  สุตฺวา  อตฺตโน  ปุตฺเต  สปิฺป  อชานนฺเต 
           ตฺวา  สวิคฺคมานโส  หุตฺวา  ราชปณฺฑิเต  สนฺนิปาเตตฺวา 
           "โก  เม  ปุตฺเต  สิปปฺ  สิกฺขาเปตุ  สกฺขิสฺสตี'  ติ  ปุจฺฉิ.  ต 
           สุตฺวา  อฺตโร  ราชปณฺฑิโต  "อหนฺเต  เทว  ปุตฺเต  ฉหิ 
           มาเสหิ  สิปฺป  ชานาเปสฺสามี'  ติ  อาห.  โส  ตุสิตฺวา  ตสฺส 
           นิยฺยาเทสิ. 
๔๐๔.  ภควา  อตฺตโน  ปรินิพฺพาน  อารพฺภ  อานนฺทตฺเถร  อามนฺเตตฺวา 
           "โย   โว  อานนฺท  มยา  เทสิโต  ปฺตฺโต  ธมฺโม  จ  วินโย  จ, 
           โส  โว  มม  อจฺจเยน  สตฺถา'  ติ  วตฺวา  "หนฺท'  ทานิ  ภิกฺขเว 
           อามนฺตยามิ  โว,  วยธมฺมา  สงฺขารา,  อปฺปมาเทน  สมฺปาเทถา' ติ, 
           ภิกฺขูน  โอวาท  อทาสิ. 
๔๐๕.  วกฺกลิ  นาม  พฺราหฺมโณ  อมฺหาก  สตฺถุ  รูปสมฺปตฺตึ  ทิสฺวา 
            ทสฺสเน  อติตฺโตเยว  "อิมินา  อุปาเยน  อห  นิจฺจกาล  สตฺถาร 
           ปสฺสตุิ  ลภิสฺสามี'  ติ  จินฺเตตฺวา  ปพฺพชิตฺวา  สตฺถุ  สนฺติเกเยว 
           วิจริ.  สตฺถา  ต  ปวตฺตึ  ตฺวา  "กึ  เต  วกฺกล ิ อิมินา  ปูติกาเยน, 
           โยป  วกฺกลิ  นิจฺจ  มม  สงฺฆาฏิกณฺณ  คเหตฺวา  วิจรติ,  น โส  ม 
           ปสฺสติ  นาม,  โย  จ  โข  วกฺกล ิ ธมฺม  ปสฺสติ,  โส  ม  ปสฺสติ  
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           นามา'  ติ  อาห.    
                  ประโยคเหลาน้ี  ผูเรียนจงแปลเปนมคธ   
๔๐๖.  ในสมัยหน่ึง  พระผูมีพระภาค  ตรัสเรียกแลว  ซึ่งภิกษุ  ท. 
           ประทานแลว  ซึ่งโอวาท  วา  "แนะภิกษุ  ท.  ทาน ท.  เปน 
           ผูรับมฤดก  ของเรา  โดยธรรม  เถิด,  จง  อยา  เปนผูรับมฤดก 
           ของเรา  โดยอามสิ  เลย." 
๔๐๗.  ใคร ๆ  ไม  พึงดูหม่ิน  ซึ่งบาป  อยางนี้  วา  "บาป  มีประมาณ 
           นอย  อันเรา ทําแลว,  เมื่อไร  มนั  จักให  ซึ่งผล  แกเรา." 
๔๐๘.  วันหน่ึง  อนาถปณฑิกะ  คฤหบดี  ไปแลว  สูสํานัก  แหงพระ 
           ศาสดา  เปนผู  อันทาน  ตรัสถามแลว  วา  "แนะคฤหบดี  ก ็
           ทาน  ในตระกูล  อันทาน  ยังใหอยูหรือ ?  ทูลวา  "พระพุทธเจา 
           ขา  ขอรับ,  ก็แตวา  ขาพระพุทธเจา  ไมอาจ  เพ่ือจะทํา 
           ใหเปนของประณีต." 
๔๐๙.  พระศาสดา  เมื่อทรงแสดง  แกเขา  วา  "ทาน  ไม  ชื่อวาประณีต 
           ในเพราะไทยธรรม  ประณีต"  จึงตรัสแลว  วา  "แนะคฤหบดี 
           เมื่อจิต  เปนของ  ประณีต  ทาน  ที่ใหแลว  ชื่อวา  เปน  ทาน 
          เศราหมอง  ไมมี;  เหตุนั้น  ทาน  อยา  คิดแลว  วา  "ทาน 
          ของเรา  เศราหมอง." 
๔๑๐.  คนผูอยูครอง  ซึ่งเรือน  พึงแบง  โภคะ  โดยสวน  ท.  ๔,  พึง 
           บริโภค  ซึ่งสวน  อันหน่ึง,  พึงประกอบ  ซึง่การงาน  ดวย  
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        สวน  ท.  ๒,  พึงเก็บไว  ซึ่งสวน  ที่ ๔  ดวยคิดวา  "เมื่อ   
        อันตราย  เกิดข้ึน  เรา  จักไดบริโภค."  
 
        ๒๑.  นามนามท่ีออกจากกิริยา  เชน  กรณ   ความทํา 
คมน  ความไป  เปนตน  มีกิริยาขางหนาได  แตตองเปนกิริยา 
ลง  ตฺวา  ปจจัย  หรือตติยาวิภัตติ  ถาตองการกัตตา  คือผูทํา 
ก็มีได  ดังน้ี.  ปฺุตฺถิกาน  "อย  โน  อตฺโถ'   ติ  สลฺลกฺเขตฺวา 
ปฺกรณ  ภาโร  ความกําหนดวา  "นี้ประโยชน  ของเรา  ท." 
แลว  ทํา  ซึ่งบุญ  เปนธุระ  ของชน  ผูมีประโยชน  ดวยบุญ ท." 
        ๒๒.  ศพัทกรรมที่เกี่ยวกับนามท่ีออกจากกิรยิาน้ัน  ใชฉฏัฐ-ี 
วิภัตติ  แทนทุติยาวิภัตติ  ดังน้ี:  ปฺุสฺส  กรณ  ความทําซ่ึง 
บุญ,  อริยสจจฺาน  ทสฺสน  ความเห็น  ซึ่งอริยสัจ  ท. 
 
                  ประโยคเหลาน้ี  ผูเรียนจงแปลเปนไทย 
๔๑๑.  เอโก  นวโก  ภิกฺขุ  อุปชฌฺาย  อุปสงฺกมิตฺวา  วนฺทิตฺวา 
           นิสีทตฺิวา  "กติ  ภนฺเต  อิมสฺมึ  สาสเน  ธุรานี'   ติ  ปุจฺฉิ. 
           "คนฺถธุร  วิปสฺสนาธุรนฺติ  เทฺว  ธุรานิ  ภิกฺขู'  ติ.  "กตม 
           ปน  ภนฺเต  คนฺถธุร,   กตม  วิปสฺสนาธุรนฺ'  ติ. "ติปฏก 
           อุคฺคเหตฺวา  ตสฺส  ธารณ  คนฺถธุร  นาม,  อตฺตภาเว  ขยวย 
           ปฏเปตฺวา  ตีณิ  ลกฺขณานิ  อาโรเปตฺวา  สงฺขาราน  สมฺมสน 
           วิปสฺสนาธุร  นาม  ภิกฺขู'  ติ.  
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๔๑๒.  เอว  ปริตฺตเกน  กมฺเมน  เอวรูป  สมฺปตฺตึ  ลภิตฺวา  อิทานิ   
           มยา  ปมชฺชิตุ  น  วฏฏติ.   
๔๑๓.  อตฺถิ  ภนฺเต  ทาน  อทตฺวา  สีล  อสมาทยิตฺวา  สจฺจมตฺต 
           รกฺขิตฺวา  สคฺคสฺส  คมน ? 
๔๑๔.  ปวิยา  เอกรชฺเชน        สคฺคสฺส  คมเนน  วา 
           สพฺพโลกาธิปจฺเจน        โสตาปตฺติผล  วร. 
๔๑๕.  สพฺพปาปสฺส  อกรณ        กุสลสฺส'ู   ปสมฺปทา 
           สจิตฺตปริโยทปน                เอต  พุทฺธาน  สาสน. 
 
                  ประโยคเหลาน้ี  ผูเรียนจงแปลเปนมคธ 
๔๑๖.  อันผูให  ซึ่งทาน  ชวนแลว  แมซึ่งผูอ่ืน  ท.  ให  ยอมควร. 
๔๑๗.  ความได  ซึ่งวิทยา  ประเสริฐกวา  แตความได  ซึ่งทรัพย. 
๔๑๘.  ความลุกข้ึนแลว  กินแลว  ซึ่งขาว  นอนหลับ  ตลอดวันทั้งสิ้น 
           ดีกวา  แตความทํา  ซึ่งบาป. 
๔๑๙.  อันผูทํา  ซึ่งบุญ  ยังสันดาน  ของตน  ใหหมดจดแลว  จึงทํา 
           ยอมควร. 
๔๒๐.  ความเขาไปเสพแลว  ซึ่งสัตบุรุษ  ฟงแลว  ซึ่งธรรม  ของ 
           ทาน  ทําในใจแลว  โดยแยบคาย ประพฤติ  ซึ่งธรรม  ยอม 
           เปนไป  เพื่อความเจริญ.  
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                                 อุภัยพากยปริวัตน   
                                        ภาคท่ี ๒   
        ๒๓.  ประโยคมคธตามสํานวนในช้ันหลัง ๆ มกัตัดความ 
ที่ซ้ํากับประโยคตน ๆ  ออกเสีย  คงไวแตคําท่ีไมซ้ํา   และคําท่ี 
ตัดออกแลวเสียความ  ดังน้ี.  กุโต  อาคจฺฉสิ ?  เจามาแตไหน ? 
ชนปทโต  ภนฺเต  จากบานนอก  พระผูเจริญ. 
                 ประโยคเหลาน้ี  ผูเรียนจงแปลเปนไทย 
๔๒๑.  เอโก   ภิกฺขุ  าโณทยาวาส  คนฺตฺวา  ทนฺธมิตฺต  นาม 
           เถร  อุปสงฺกมิตฺวา  วนฺทิตฺวา  เอกมนฺเต  นิสีทิ. 
๔๒๒.  อถ  น    เถโร  "กโุต  อาคโร'   สิ  อาวุโส'   ติ  ปุจฺฉิ. 
             "สมฺโมหารามโต  ภนฺเต'  ติ. 
๔๒๓.  "กิมตฺถ  อิธา'  คจฺฉสิ  อาวุดส'  ติ.  "วสิตุ  ภนฺเต'  ติ. 
๔๒๔.  "ก ึ ปโยชน  ปสสฺนฺโต,  อิธ  วสิตุ  อิจฺฉสิ  อาวุโส'  ติ.  "ตตฺถา'  ห 
             ภนฺเต  มหาเถรสฺส  กิตฺตึ  อสฺโสสึ  'มหาเถโร  ติปฏกธโร 
            อตฺตโน  สิสฺสาน  วิตฺถาเรน  ต  วาเจสี'  ติ,  อถา'  ห  จินฺเตสึ 
           'มมา'  ป  อิธ  วสโต  มหาเถโร  วาเจยฺย,  เอว' มห  อุคฺคเหตุ 
           ลภิสสฺามี'  ติ,  อิม  โข  อห  ภนฺเต  ปโยชน ปสฺสนฺโต  อิธ 
          วสิตุ  อิจฺฉามี'   ติ. 
๔๒๕.  "โก  นาม  ตฺว  อาวุโส'  ติ.  "วิธุโร  ภนฺเต'  ติ. 
๔๒๖.  "กติวสฺโส'  สิ  ตฺว วิธุรา'   ติ.  "ปฺจวสฺโส'  ห  ภนฺเต'  ติ. 
๔๒๗.  "โก  นาม  เต  อุปชฺฌาโย'  ติ,  "มิตฺตทูโร  นาม  เถโร  ภนฺเต '  ติ.  



ประโยค๑ - อุภัยพากยปริวัตน ภาค ๑ - ๒ - หนาท่ี 37 

๔๒๘.  "สุทธฺิปณฺณ  เต  อานีตนฺติ.   "อาม  ภนฺเต'  ติ.    
๔๒๗.  "เตนหิ  ต  อาหรา'  ติ. โส  ตสฺส  สุทฺธิปณฺณ  ทสฺเสสิ.   
๔๓๐.  เถโร  ต  โอโลเกตฺวา  "เตนหิ  ยถาสุข  วสาหิ  วิธุรา'  ติ  อาห. 
                   ประโยคเหลาน้ี  ผูเรียนจงแปลเปนมคธ 
๔๓๑.  ลําดับนั้น  พระเถระ  สั่งแลว  ซึ่งภิกษุ  หนุม  รูปหน่ึง  วา 
           "เจา  จงไป,  จงบอก  แกสุหทะ  วา  'ทาน  จงปูลาดแลว  ซึ่ง 
           เสนาสนะ  อันหน่ึง  แสดง  (ให)  แกภิกษุ  ผูมาใหม." 
๔๓๒.  ภิกษุ   นั้น  รับแลว  ซึ่งคํา  แหงพระเถระ  นั้น  วา  "อยางนี้ 
            ทานผูเจริญ"  ไปแลว  บอกแลว  แกสุหทภิกษุ. 
๔๓๓.  สุหทภิกษุ  นั้น ปลูาดแลว  ซึ่งเสนาสนะ  มาแลว  สูสํานัก 
           แหงพระเถระ  บอกแลว แกทาน  วา  "เสนาสนะ  อันขา ฯ 
          ปลูาดแลว"  ครั้นเม่ือคําวา  "ถาอยางนั้น  เจา จงนําไปแลว 
          ซึ่งภิกษุ  นี้  แสดง  (ให)  ซึ่งเสนาสนะ"  อันพระเถระ 
          พูดแลว  ไดทําแลว  อยางนั้น. 
๔๓๔.  วิธรุภิกษุ  ถามแลว  ซึ่งสุหทภิกษุ  วา  "ขาแตทานผูเจริญ 
            กติกา  ในอาวาสน้ี  ม ี (หรือ).  "มีอยู  ทานผูมีอายุ." 
๔๓๕.  "กติกา  อะไร  ทานผูมีอายุ ?"  ครั้นเมื่อระฆัง  ตีแลว ภิกษุ 
            ท.  ประชุมกันแลว  นมัสการ  ซึ่งพระรัตนตรัย  ในพระวิหาร 
           ในเชาดวย  ในเย็นดวย.   ภิกษุ  ท.  ดวย  สามเณร  ท.  ดวย 
           ไปแลว  สูที่บํารุง  แหงพระเถระ  ฟง  ซึ่งโอวาท  อันทาน 
           ใหแลว.  ครั้นเมื่อวันธัมมัสสวนะ  ถึงพรอมแลว,  คฤหัสถและ  
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           บรรพชิต  ท.  ประชุมกันแลว  ในโรงธรรม.  ภิกษุ  รูปหนึ่ง    
           แสดง  ซึ่งธรรม, ชนอันเหลือ  ฟง  ซึ่งธรรมน้ัน,  ครั้นเมื่อวัน 
           อุโบสถ  ถึงพรอมแลว,  ภิกษุ  ท.  ทั้งหมด  ยอมทํา  ซึ่งอุโบสถ 
           ครั้นเมื่อดิถีปวารณา  ถึงพรอมแลว,  ยอมทํา  ซึ่งปวารณา. 
           กติกา  มีอยางนี้เปนตน.   
๔๓๖.  ในเยน็  วิธุรภิกษุ  ไปแลว  สูสาํนัก  แหงพระเถระ  ขอแลว 
             ซึ่งนิสสัย.  พระเถระ  ไดใหแลว. 
๔๓๗.  จําเดิม  แตกาลน้ัน  วิธุรภิกษุ  ไดทําแลว  ซึ่งอาจริยวัตร 
            มีใหน้ําบวนปากเปนตน  แกพระเถระ. 
๔๓๘.  พระเถระ  ยังความการุญ  ใหเกิดแลว  ในเธอ. 
๔๓๙.  เธอ  เปนที่รัก  แมแหงภิกษุ  ท.  อ่ืน. 
๔๔๐.  เธอ  เรียนอยู  ซึ่งธรรมดวย  ซึ่งวินัยดวย  ในสํานัก  แหง 
           พระเถระ  ทุกวัน ๆ 
 
        ๒๔.  คําของผูนอยพูดกับผูใหญ  แมคนเดียว  ตองใชมัธยม- 
บุรุษ  พหุวจนะ. 
                   ประโยคเหลาน้ี  ผูเรียนจงแปลเปนไทย 
๔๔๑.  เอกทิวส  วิธุโร  ภิกฺขุ  เถร  อุปสงฺกมิตฺวา  "กสฺส  ปุตฺโต 
           ภนฺเต  อมฺหาก  สตฺถา'   ติ  ปุจฺฉิ.  "กปลวตฺถุสฺมึ  สุทฺโธทน- 
           มหาราชสฺส  อาวุโส'  ติ.  
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๔๔๒.  "กา  ตสฺส  มาตา  ภนฺเต'   ติ.  "มายา  เทวี  อาวุโส'   ติ.   
๔๔๓.  "กตรสฺมึ  วสฺเส  โส  ชาโต  ภนเต'  ติ.  "อิโต  ปุพฺเพ     
           ปณฺณรสวสฺสปฺจสตาธิเกสุ  ทฺวีสุ  วสฺสสหสฺเสสุ  อาวุโส'  ติ. 
            "กตมิย  ภนฺเต  ติถิยน'ฺ  ติ.  "วิสาขปุณฺณมีทิวเส  อาวุโส'  ติ. 
๔๔๔.  "กตฺถ  ภนฺเต'  ติ.  "กปลวตฺถุสสฺ  จ  เทวทหสฺส  จ  อนฺตรา 
           ลุมฺพินิวเน  อาวุดส'  ติ. 
๔๔๕.  "กสมฺา  ปน  ภนฺเต  เทวี  อตฺตโน  นิเวสเน  น  วิชายิ ?  ต  เม 
            การณ  ทสฺเสถา '     ติ.  "สา  อาวุโส  เทวี  ปริปกฺกคพฺภา  อตฺตโน 
           นิวาสนฏานภูต  เทวทห  คนฺตุกามา,  ราชาน  อาปุจฺฉิตฺวา 
           ปริวาเรน  คจฺฉนฺตี,  ลุมฺพินิวน  ปตฺวา,  ตตฺถ  กีฬิตุกามา 
           ปาวิสิ,  ตสฺสา  กมมฺชวาตา  จสึสุ,  สา  ตตฺถ  วิชายี'  ติ. 
๔๔๖.  "ตสฺส  ทารกกาเล  กึ  นาม กรึสุ  ภนฺเต'   ติ.  "สิทฺธตฺโถ' ติ 
           นาม  อาวุโส'  ติ. 
๔๔๗.  "กติวสฺสานิโส  คิหิภาเว   ิโต  ภนฺเต'  ติ.  "เอกูนตึส  อาวุโส'  ติ. 
๔๔๘.  "กึ  นุ โข  โส  ภนฺเต  ฆราวาส  อชฌฺาวสนฺโต  ทารภรณ 
            กโรติ  อุทาหุ  โน'  ติ.  "กโรติ  อาวุโส'  ติ. 
๔๔๙.  "กา  ตสส  เทวี  ภนฺเต'  ติ.    "ยโสธรา  นาม  อาวุโส 
           สุปฺปพุทฺธสฺส  โกลิยสฺส  ธีตา'   ติ. 
๔๕๐.  "อตฺถ ิ ปน  ภนฺเต  ตสฺส  ปุตฺโต'  ติ.   "อามาวุโส'  ติ.  "โก 
           นาม  โส  ภนฺเต'  ติ.  "ราหุโล  นามาวุโส'   ติ.  
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        ๒๕.  อาลปนะในภาษามคธ  ในเวลาพูดกัน  มักใชชุกชมุ        
กวาภาษาไทย  ประโยคใดในภาษาไทย  ไมมีอาลปนะ  ถาแปล 
เปนมคธ  ตองลงอาลปนะในที่ควรลง.   
                  ประโยคเหลาน้ี  ผูเรียนจงแปลเปนมคธ 
๔๕๑.  พระองค  ปรารภ  ซึ่งอะไร  (จึง)  ละเสียแลว  ซึ่งสมบัติ 
           ผนวชแลว ?  ซึงชราพยาธิมรณะ ท. 
๔๕๒.  ปรารภอยางไร ?  ปรารภอยางนี้วา  "ชน  ท.  ทั้งปวง  มีชรา 
            พยาธิมรณะเปนธรรม  (แต)  เกลียด  ซึ่งมัน  ท.  ประมาท 
           อยู  ขอน้ัน  ไมสมควร  แกเรา,  ควร  อันเรา  แสวงหา  ซึ่ง 
           อุบายเครื่องพน  จากมัน ท. 
๔๕๓.  เพราะเหตุไร  ทาน  ไมเปนคฤหัสถ  แสดงหา ?  ทาน 
            ไมอาจ.  เพราะอะไร  (จึง)  ไมอาจ ?  เพราะความท่ีแหง 
            ฆราวาส  เปนสถานที่ต้ังแหงความเมา. 
๔๕๔.  จําเดิมแตกาลแหงพระองคผนวชแลว  ครั้นเมื่อกาล  เทาไร 
            ลวงแลว  พระองค  ตรัสรูแลว  ซึ่งพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิ- 
           ญาณ  ?  ครั้นเมื่อป  ท.  ๖  ลวงไปแลว. 
๔๕๕.  ในระหวางนี้  พระองค  ไดทําแลว  ซึ่งอะไร ?  ขอ  ทาน  ท. 
            จงสําแดง  แกขา ฯ  พระองค  ต้ังแลว  ซึ่งความเพียร. 
๔๕๖.  พระองค  ตรัสรูแลว  ในดิถ ี อะไร ?  ในวิสาขบุรณมี. 
๔๕๗.  ในทีไ่หน ?  ที่โคนแหงไมอัสสัตถะใกลฝง  แหงแมน้ําเนรัญชรา. 
๔๕๘.  พระองค  ตรัสรูแลว  ทรงทําแลว  ซึ่งอะไร  อ่ืนอีก ?  พระองค  
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           เที่ยวไป  ในประเทศ  ท.  นั้น ๆ  แสดงแลว  ซึ่งธรรม  แกชน  ท.   
           อนุญาตแลว  ซึ่งอุปสมบท  แกเขา  ท.  ผูขออยู  ใหแลว  ซึ่ง 
           โอวาท  แกคฤหัสถ  ท.  ประดษิฐานแลว   ซึ่งพระศาสนา. 
๔๕๙.  พระองค ทรงแสดงแลว  ซึ่งธรรม  แกใคร  กอน,  ใคร  เปน   
           สาวก  ที่ตน  ของพระองค ?  พระองค  แสดงแลว  ซึ่งธรรม 
           แกภิกษุ  ท.  ๕.  ม ี พระโกณฑัญญะเปนตน,  ในเธอ  ท.  พระ 
          โกณฑิญญะ  เปน  สาวก  ที่ตน  ของพระองค. 
๔๖๐.  พระองค  ประดิษฐานแลว  ซึ่งพระศาสนา  ในท่ีไหน  กอน ? 
           ในกรงุราชคฤห. 
 
        ๒๖.  กริิยาท่ีลง  ตฺวา  ปจจัย  ใชหมายเหตุก็ได  แตตองมุง 
เอาตัวประธาน  ตางจากตัวประธานของกิริยาอาขยาต  ดังน้ี: สีห 
ทิสฺวา  ภย  อปฺุปชฺชติ.  ความกลัวเกิดขึน้  เหตุเห็น  ซึ่งราชสีห. 
                    ประโยคเหลาน้ี  ผูเรียนจงแปลเปนไทย 
๔๖๑.  "โพธโิต ปฏาย  กติ  วสฺสานิ  โส  อฏาสิ  ภนฺเต'  ติ. 
           ปฺจจตฺตาฬีส  อาวุโส' ติ. 
๔๖๒.  "กตฺถ  โส ปรินิพฺพุโต  ภนเต'  ติ.  "กุสินาราย  สาลวเน 
            อาวุโส'   ติ. 
๔๖๓.  "กตมิย  ภนฺเต  ติถิยน'ฺ  ติ.  "วิสาขปุณฺณมิย  อาวุโส'  ติ. 
๔๖๔.  "กิตฺตก  ปน  ภนฺเต  ตสฺส  อายปฺุปมาณนฺ'  ติ.  "นน ุ อาวุโส  
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           มยา  วุตฺต  "เอกูนตึส  วสฺสานิ  คิหิภาเว  ตฺวา  สมฺปตฺตึ 
           ปหาย  ปพฺพชิตฺวา  ฉพฺพสฺสานิ  ปธาน  ปทหิตฺวา  อภิสมฺพุชฺฌิตฺวา   
           ปฺจจตฺตาฬีส  วสฺสานิ  อฏาสิ ?  ตานิ  วสฺสานิ  เอกชฌฺ 
           อภิสฺูหิตฺวา  อสีติวสฺสานี'  ติ.   
๔๖๕.  "ตโต  ปฏาย  ยาวชฺชตนา  กติวสฺสานิ  อติกฺกนฺตานิ  ภนฺเต' 
           ติ.  "ปฺจตตึสวสฺสุตฺตรจตุสฺสตาธิกานิ  เทฺว  วสฺสสหสฺสานิ 
          อาวุโส'  ติ. 
๕๖๖.  ตสฺมึ  ปรินิพฺพุเต  เก  ตสฺส  สรรีชฺฌาปนกิจฺจ  อกสุ  ภนฺเต' 
           ติ.  "โกสินารกา  มลฺลา  อาวุโส'  ติ. 
๔๖๗.  "อตฺถิ  ปนสฺส  ภนฺเต  ตโต  อวสิฏา  ธาตุโย'  ติ.  "อามาวุโส'  ติ. 
๔๖๘.  "ก ึปน  ภนฺเต  โกสินารกา  มลลฺาเยว  อคฺคเหสุ  อุทาหุ 
           อฺเสป  วิภชึส'ู   ติ.  "ปุพฺเพ  เต  อาวุโส  อทาตุกามา  ปจฺฉา 
          วิภชึส'ู  ติ. 
๔๖๙.  "กสฺมา  ปน  ภนฺเต  วิภชึส'ู  ติ.  "อชาตสตฺตุราชาทโย  อาวุโส 
           ราชาโน  ธาตุโย  ยาจิตุ  เตส  สนฺติก  ทูเต  ปาเหสุ,  เตสุ 
           อเทนฺเตสุ,  สพฺเพ  สงฺคาม  กตฺตุกามา  อเหสุ,  โทโณ  นาม 
           พฺราหฺมโณ  เต  สฺาเปตฺวา  เตส  สมก  สมก  ภาค 
           วิภชาเปสี'  ติ. 
๔๗๐.  "กตฺถ  ปน  ภนฺเต  ธาตุโย  คเหตฺวา  เปสุนฺ'  ติ.  เจติเยสุ 
              อาวุโส'  ติ.  
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        ๒๗.  นามนาม  ที่เปนเอกวจนะหลายศัพท  ถามีความรวมกัน   
เชน  ชายกับหญิงเปนตน  ตองใช  จ  ศัพทกํากับ  ศัพทเหลาน้ัน 
คุณนามก็ดี  กิริยาก็ดี  ของนามนามเหลาน้ัน  ใชเปนพหุวจนะ 
โดยมากดังน้ี :  เทสนาวสาเน  กุมารโก  จ  กมุาริกา  จ  โสตาปนฺนา 
อเหสุ.  ในกาลเปนที่จบแหงเทศนา  กมุารดวย  กมุารีดวย  ไดเปน  
โสดาบันแลว. 
                    ประโยคเหลาน้ี  ผูเรียนจงแปลเปนมคธ 
๔๗๑.  เธอถามแลว  ซึ่งพระเถระ  ยิ่งแตนั้น  วา  สังคายนา  ที่แรก  ทํา 
            แลวเมื่อไร ?  เมื่อพระผูมีพระภาค  นิพพานแลว  สิ้น ๓  เดือน. 
๔๗๒.  สังคายนา  ที่แรกนั้น  อันใครทําแลว ?  อันพระอรหันต  ท.  ๕๐๐ 
๔๗๓.  ทําแลว  ในที่ไหน ?  ที่กรุงราชคฤห. 
๔๗๔.  ใคร  เปนประธาน  ในสังคายนานั้น ?  พระมหากัสสปเถระดวย 
            พระอุบาลีเถระดวย  พระอานนทเถระดวย  ไดเปนประธาน 
             แลวในสังคายนาน้ัน. 
๔๗๕.  ใคร  ชวนแลว  ซึง่พระอรหันต  ท.  นั้น  เพ่ืออันทํา  ซึ่ง 
            สังคายนานั้น ?  พระมหากัสสปเถระ. 
๔๗๖.  ทานปรารภแลว  ซึ่งอะไร  (จึง)  ชวนแลว ?  ทาน  ปรารภ 
           ซึ่งคําของบรรพชิตแก  ชื่อ  สภัุททะ. 
๔๗๗.  เธอ  วาแลว  อยางไร ?  เมื่อพระผูมีพระภาค  นิพพานแลว 
            ๗  วัน  พระมหากัสสปเถระ  ยังไมทราบ  ซึ่งความน้ัน  (จึง) 
           มาแลว  จากเมืองปาวา  กับ  ดวยภิกษุ  ท.  มาก  เพ่ือจะเห็น  
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           พระผูมีพระภาค  เห็นแลว  ซึ่งอาชีวก  คนหน่ึง  ในระหวางทาง   
           ถามแลว  วา  "ผูมีอายุ  ทานรู  ซึ่งขาว  ของพระศาสดา 
           หรือ ?"  อาชีวกนั้น  บอกแลว  วา  "ผูมีอายุ  พระศาสดา   
           ของทาน  ท.  ปรินพิพานเสียแลว ๗  วัน."  ภิกษุ  ท.  ผูปถุชุน 
           ไดฟงแลว  ซึ่งความน้ัน  รองไหแลว   คร่ําครวญแลว.  ใน 
           เธอ  ท.  บรรพชิตแก  ชื่อสุภัททะ  มีอยู  องคหน่ึง,  เธอ  หาม 
           เสียแลว  ซึ่งภิกษุ  ท.  นั้น  วา  "ผูมีอายุ  อยาเลย,  ทาน  ท. 
           อยารองไหเลย,  ทาน  ท.  อยาคร่ําครวญเลย,  เมื่อพระศาสดา 
           ยังอยู, เรา  ท.  ไมอาจ  เพ่ือจะทํา  ซึ่งกรรม  อันพระองค 
           หามแลว,  เดี๋ยวน้ี  เรา  ท.  ครั้นเม่ือพระองค  ปรินิพพานแลว 
           ปรารถนา  เพ่ือจะทํา  ซึ่งสิ่งใด  (ก็)  จงทํา  ซึ่งส่ิงน้ัน."  พระ 
           มหากัสสปเถระ  ปรารภ  ซึ่งคํา  ของบรรพชติแกนี้  (จึง)  ชัก 
           ชวนแลว  ซึ่งพระอรหันต  ท.  เหลาน้ัน เพ่ือจะทําซ่ึงสังคายนา. 
๔๗๘.  ขาแตทานผูเจริญ  พระอรหันต ท.  นั้น  ทาํแลว  ซึ่งสังคายนา 
           อยางไร ?  พระอรหันต  ท.  นัน้  ปรชุุมพรอม  ในท่ีแหงหนึ่ง 
           ครั้งน้ัน  พระมหากัสสปเถระ  ถามแลว  ซึ่งวินัย  กะพระอุบาลี 
           เถระ,  ครั้นเมื่อวินัย  อันทาน  วิสัชนาแลว,  ถามแลว  ซึ่ง 
           ธรรม  กะพระอานนทเถระ.  ทาน  วิสัชนาแลว  ซึ่งธรรมนั้น,  พระ 
           เถระ  ท.  นั้น  รอยกรองแลว  ซึง่ธรรมดวย  ซึ่งวินัยดวย  นั้น 
           ตามนัยอันพระเถระ  ท.  ๒  กลาวแลว  ต้ังไวแลว  ใหเปนแบบ.  
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๔๗๙.  ใคร  ไดเปนผูอุปการะ  ของพระเถระ ท.  เหลาน้ัน ?  ไดยินวา   
           พระเจาอชาตศัตรู. 
๔๘๐.  สังคายนา  นั้น  ทําแลว  โดยกาล  เทาใด ?  โดยเดือน  ท.  ๗.   
 
        ๒๘.  ถาคุณนาม  ที่เก่ียวดวยกิริยาวามี  วาเปน  หลายบท 
เรียงไวหนากิริยาน้ันแตบทเดียว  เหลือนั้นเรียงไวหลังกิริยา  ดังน้ี: 
เตน  โข  ปน  สมเยน  เวสาลี  สุภิกขฺา  โหติ  สุสสสฺา  สุลภ- 
ปณฺฑา.  ก็  โดยสมัยน้ันแล  เมอืงไพศาลี  เปนเมืองมีภิกษาด ี
มีขาวกลางาม  มีกอนขาวหาไดโดยงาย. 
                 ประโยคเหลาน้ี  ผูเรียนจงแปลเปนไทย 
๔๘๑.  "กิตฺตกา  ปน  ภนฺเต  ภควโต  สาวกา  เตสุ  เตสุ  คุเณสุ 
           เตน  ปสฏา'  ติ.  "เอกจตฺตาฬีส  อาวุโส'  ติ. 
๔๘๒.  "เตส  นามานิ  โสตุ  อิจฺฉามิ  ภนฺเต,  สาธุ  เม  ภนฺเต 
           กเถถา'   ติ.  "เตนหิ  สุโณหิ,  กเถสฺสามิ:  อฺาโกณฺฑฺตฺ- 
           เถโร  เตส  ปาโมกฺโข  อโหส'ี   ติ. 
๔๘๓.  "นน ุ โส  ภนฺเต  ปุพฺเพ  ตุมฺเหหิ  'โกณฺฑฺโ'   ติ  กถโิต, 
           อถ  กสฺมา  "อ ฺาโกณฺฑ ฺโ'   ติ  กเถถ ?  กึ  โส  เทฺว 
          นามานิ  อลตฺถา'  ติ.  "ปุพฺเพ  โส  อาวุโส  'โกณฺฑฺโ'  9b 
          ปฺายิ;  ยทา  โส  ธมฺม ปฏิวิชฌฺิ;  ตทา  ภควา ' อฺาสิ 
          วต  โภ  โกณฺฑฺโ'  ติ  อิม  อุทาน อุทาเนสิ,  ตโต  ปฏาย  
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           โส  'อฺาโกณฺฑฺโ'  ติ  ป ฺายี'   ติ.     
๔๘๔.  "กตรสฺมา  กลุา  โส  ปพฺพชิโต  ภนฺเต' ติ.  "พฺราหฺมณกุลา  อาวุดส'   ติ. 
๔๘๕.  "เกน  ภนฺเต  การเณนา'  ติ.  "ปพฺุเพ  โส  อาวุโส  พฺราหฺมโณ 
            หุตฺวา  ติณฺณ   เวทาน  ปาร  ปตฺวา,  สตฺถร ิ มาตุ  กุจฺฉิโต 
            นิกฺขนฺเต,  ตสฺส  ทฺวตฺตึสมหาปุริสลกฺขณานิ  ทิสฺวา  'สจาย 
            อคาร  อชฌฺาวสิสฺสติ,  ราชา  ภวิสฺสติ  จกฺกวตฺติ,  สเจ 
            ปพฺพชิสฺสติ,  โลเก  อรห  ภวิสฺสติ  สมฺมาสมฺพุทฺโธ'  ติ  พฺราหฺมณ- 
            มนฺเต  อาคตนเยน  สนฺนฏิาน  กตฺวา,  ตสฺมึ  ปพฺพชิเต, 
            'ภทฺทิเยน  จ  วปฺเปน  จ  มหานาเมน  จ  อสฺสชินา  จา' ติ 
            จตูหิ  พฺราหฺมเณหิ  สทฺธ ึ อนุปพฺพชิตฺวา  ทุกฺกรกิรยิากรณกาเล 
            ต  อุปฏหิตฺวา,  ตสฺมึ  ทุกฺกรกิริย  วิชหนฺเต,  ตโต  อปกมฺม 
            พาราณสิย  อิสิปตเน  มิคทาเย  วิหรนฺโต,   ตสฺมึ  สมฺโพธึ 
            ปตฺวา   ตสฺส  สนติฺก  อาคนฺตฺวา  ปมเทสน  กเถนฺเต, 
            โสตาปตฺติผล  ปตฺวา  อปรป  เทสน  สุตฺวา  อรหตฺเต  ปติฏหี'  ติ. 
๔๘๖.  "กติรสฺมึ   ภนฺเต  คุเณ  โส  สตฺถารา   ปสฏโ'   ติ. 
            "สพฺพปมสาวกภาเว  อาวุโส'  ติ. 
๔๘๗.  "โก  ปน  ภนฺเต  ธมฺโม  ตสฺส  สหายเกหิ  เถเรหิ 
             อธิคโต'  ติ  "อรหตฺต  อาวุโส'   ติ. 
๔๘๘.  "กึ  ปน  โส  ภนฺเต  ภควโต  ปรินิพฺพานกาลโต  ปุเร 
            ปรินพฺิพายิ  อุทาหุ  ปจฺฉา'  ติ.  "ปุเร  อาวุโส'   ติ.  
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        ๒๙.  คุณนามหรือกริิยาของนาม  ที่รูกันไดโดยงาย  จะเขียน   
แตคุณนามหรือกิริยาเทาน้ัน  จะไมเขยีนนามดวยก็ได  ดังน้ี  ปุพฺเพ 
โข  กมุาร  มนุสฺสา  ทีฑายุกา  ดูกอนกมุาร  มนษุย  ท.  ในกอนแล   
มีอายุยืน,  อตีเต  พาราณสิย  พฺรหฺมทตฺเต  รชฺช  กาเรนฺเต  ในกาล 
ลวงแลว  ครัน้เมื่อพระเจาพรหมทัตต  ใหทําอยู  ซึง่ราชกิจ  ในเมือง 
พาราณสี,  สิสฺโส  อาจริย  อุปสงฺกมิตฺวา  'อิม  ปณณฺ  วาเจห'ี  ติ 
วุตฺเต,  ต  วิวริตฺวา  วาเจสิ.  ศิษย  เขาไปใกลแลว  ซึง่อาจารย, 
ครั้นเมื่อคําวา  "เจาจงอาน  ซึ่งหนังสือ  นี ้ อันอาจารย  พูดแลว, 
เปดอานแลว  ซึ่งหนังสือนั้น." 
                    ประโยคเหลาน้ี  ผูเรียนจงแปลเปนมคธ 
๔๘๙.  ขอทาน   ท.  จงสําแดง  ซึ่งคุณ  ของพระเถระ  แมอ่ืนอีก 
           แกขา ฯ  พระอุรุเวลกัสสปเถระ  ไดเปนผูอันพระศาสดา 
           สรรเสริญแลว  ในเพราะความเปนผูมีบริวารมาก. 
๔๙๐.  บริวาร  ของทาน  เทาไร ?  รอย  แหงภิกษุ  ท.  หา  เปนบริวาร 
           ของทาน,   ของพระนทีกัสสปเถระ  ผูนองชายกลาง  ของทาน 
            รอย  แหงภิกษุ  ท.  สาม,  ของพระคยากัสสปเถระ  ผูนองนอย 
           ที่สุด  ของทาน  รอย  แหงภิกษุ  ท.  สอง,  เพราะรวม ซึ่งรอย  ท. 
           นั้น  ทั้งหมด  เปน  พันแหงภิกษุ. 
๔๙๑.  ในกอน  แตกาล  แหงทาน  บวชแลว  ในธรรมวินัย  อันนี้ 
           ทาน  ไดเปน  ใคร  แลว ?  เปนชฏลิ ท. 
๔๙๒.  ทาน  อยูแลว  ในท่ีไหน ?  ทาน  ทําแลว  ซึ่งอาศรม  ในอุรุเวลา  
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           (ประเทศ)  สําเร็จแลว  ซึ่งความอยู  ในท่ีนั้น.    
๔๙๓.  เพราะเหตุอะไร  ทาน  บวชแลว  ในธรรมวินัย  อันนี้ ?  เพราะ 
           ความเลื่อมใส  ในปาฏิหาริย  ของพระผูมีพระภาค. 
๔๙๔.  พระผูมีพระภาค  ไดสําแดงแลว  ซึ่งปาฏิหาริย  อะไร  แก 
           ทาน ?  ซึ่งปาฏิหาริยตาง ๆ  มทีรมานนาคเปนตน  มีจงกรม 
           ในน้ําเปนที่สุด. 
๔๙๕.  ในกาลน้ัน  บริวาร  ท.  ของทาน  ไดมีแลว  หรือ,  หรือวา 
            ทานไดแลว  ซึ่งบริวาร  ในกาล  แหงทาน  บวชแลว ? 
            บริวาร  ท.  ของทาน  ไดมีแลว  (แต)  ในกาลน้ัน. 
๔๙๖.  บริวาร  ท.  ของทาน  บวชแลว  พรอม  กับทานหรือ  ?  เออ. 
๔๙๗.  ธรรมวิเศษ  อะไร  อันทาน  ท.  ถึงทับแลว ?  พระอรหัต. 
๔๙๘.  ทาน  ท.  ถึงแลว  ซึ่งพระอรหัตน้ัน  ในขณะเดียวกัน  หรือ, 
           หรือวา  ในขณะตาง ๆ  กัน ?  ในขณะเดียวกัน. 
๔๙๙.  ทาน  ท.  ฟงแลว  ซึ่งเทศนา  ชื่อ  อะไร  (จึง)  ถึงแลว  ซึง่ 
           พระอรหัต  นั้น ?  ชื่อ  อาทิตตปริยาย. 
๕๐๐.  ทาน  นิพพานแลว  ในกอน  แตกาลเปนที่นิพพาน  ของพระ 
           ผูมีพระภาค  หรือ ?  เออ. 
 
        ๓๐.  กริิยาอาขยาตในทองนิทานใช  ๒  วิภัตติคือ  วตฺตมานา ๑ 
อชฺชตฺตนี  ๑  แตใชอชฺชตฺตนี  มากกวาวตฺตมานา  ดังน้ี : เตน 
สมเยน  พุทฺโธ  ภควา  ราชคเห  วหิรติ  คิชฺฌกูเฏ  ปพฺพเต.  
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โดยสมัยน้ัน  พระผูมีพระภาค  พุทธเจา  เสด็จอยู  ที่เขาคิชฌกูก   
ใกลกรุงราชคฤห.  อถโข  ภควา  ภิกขฺู  อามนฺเตสิ.  ลําดับน้ันแล 
พระผูมีพระภาค  ตรัสเรยีกแลว  ซึ่งภิกษุ  ท.  อถโข  สามเณราน 
เอตทโหสิ  "กติ  นุโข  อมหฺาก  สิกขฺาปทานิ,  กตฺถ  จ  อมฺเหห ิ  
สิกฺขิตพฺพนฺติ.  ครั้งน้ันแล  ขอนี้ไดมแีลว  แกสามเณร  ท.  วา 
"สิกขาบท  ท.  ของเรา  ท.  เทาไร  หนอแล ?  อนึ่ง  เรา  ท. 
ตองศึกษา  ในขอไหน ?" 
                   ประโยคเหลาน้ี  ผูเรียนจงแปลเปนมคธ 
๕๐๑.  "สาธุ  เม  ภนฺเต  อปรสฺสาป  เถรสฺส  คุณ  ทสฺเสถา'  ติ. 
           "สารีปุตฺตตฺเถโร  อาวุโส  มหาปฺภาเว  สตฺถารา  ปสฏโ 
           อโหสิ,  โมคฺคลฺลานตฺเถโร  มหิทฺธิกภาเว'  ติ. 
๕๐๒.  "ก ึ เต  อฺมฺสฺส  ภาตโร  โหนฺติ  ภนฌต'  ติ.  "นาวุโส, 
           เต  ปน  อฺม ฺสฺส  สหายกา' ติ. 
๕๐๓.  "กตรสฺมึ  ภนฺเต  กเุล  สารีปุตฺตตฺเถโร  ชาโต,  โก  ตสฺส 
           ปตา,  กา  จ  มาตา'   ติ.  "วงฺคนฺตพฺราหฺมณกุเล  อาวุโส  ชาโต 
           เสฺวว  ปตา,  สารี  นาม  พฺราหฺมณี  มาตา'  ติ. 
๕๐๔.  "กินติฺ  โส  ทารกกาเล  ปฺายี'  ติ.  อุปติสฺโส'   ติ  อาวุโส'   ติ. 
๕๐๕.  "โก  ปน  ภนฺเต  มหาโมคฺคลฺลานตฺเถรสฺส  ปตา,  กา  จ 
            มาตา'  ติ.  "โกลิตคาเม  อาวุโส  เชฏพฺราหฺมโณ  ปตา, 
           โมคฺคลฺล ี นาม  พฺราหฺมณี  มาตา'  ติ.  
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๕๐๖.  "โก  นาม  ภนฺเต  เถรสฺส  ปตา'    ติ.  "ตสฺส  นาม น   
           ปฺายติ  อาวุโส'   ติ.   
๕๐๗.  กินฺติ  ปน  ภนฺเต  ทารกกาเล  เถร  สฺชานึสู'  ติ.  "โกลโิต' 
           ติ  อาวุโส'  ติ. 
๕๐๘.  "กินฺเต  อารพฺภ  เคหโต  นิกฺขมิตฺวา  ปพฺพชึสุ  ภนฺเต'  ติ. 
           "โมกฺขธมฺม  อาวุโส'  ติ. 
๕๐๙.  "วิตฺถาเรน  เตสั  ปวตฺตึ  โสตุ  อิจฺฉามิ  ภนฺเต'  ติ. 
๕๑๐.  เต  กริ  อาวุโส  คิหิกาเล  สหายกา  หุตฺวา  เอกทิวส 
           ราชคเห  คิรคฺคสมชฺช  ปสฺสนฺตา,  'กินฺโน  โอโลกเนน, 
           วสฺสเต  อปฺปตฺเต  อิเม  มริสฺสนฺตี'  ติ  จินฺเตสุ.  เตส  เอว 
           จินฺตยนฺตาน  สเวโค  อุปฺปชฺช.ิ  ตโต  เต  สหายกา  'อมฺเหหิ 
           ปพฺพชิตฺวา  โมกฺขธมฺม  ปริเยสิตุ  วฏฏตี'  ติ  อฺมฺ 
           มนฺเตตฺวา  สมานจฺฉนฺทา  หุตฺวา  อตฺตโน ปริวาเรหิ สทฺธึ 
           สฺชยสฺส  นาม  ปริพฺพานชกสฺส  สนฺติเก  ปพฺพชึสุ.  เต  สพฺพ 
           สฺชยสฺส   ลทฺธ ึ อุคฺคเหตฺวา  นิสฺสารกภาว  ตฺวา  "อมฺเหสุ 
           โย  ปม  โมกฺขธมฺม  อธิคจฺฉติ,  โส  อิตรสฺส  อาโรเจตู'  ติ 
           อฺมฺ  กติก  กรึส,ุ  เอทิวส  โส  อิตรสฺส  อาโรเจตู'  ติ 
           อฺม ฺ  กติก  กรึส,ุ  เอกทิวส  อุปติสฺโส  ราชคเห  ปณฺฑาย 
           จรนฺต  อสฺสชิตฺเถร  ทิสฺวา  อิริยาปเถสุ  ปสีทตฺิวา  'วิปฺปสนฺนานิ 
           โข  เต  อาวุโส  อินฺทฺริยานิ,   ปริสุทฺโธ  ฉวิวณฺโณ,  กสิ 
           อาวุโส  อุทฺทิสฺส  ปพฺพชิโต,  โก  วา  เต  สตฺถา,  กสฺส  วา 
           ตฺว  ธมฺม  โรเจสี'  ติ  ปุจฺฉิตฺวา  อมฺหาก  ภควโต  สาวกภาว  
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           ตฺวา  ธมฺม ั เทเสตุ  เถร  ยาจิตฺวา, ธมฺเม  เทสิยมาเน,   
           โสตาปตฺติผล  ปตฺวา  ปริพฺพาชการาม  อาคนฺตฺวา  โกลิตสฺส 
           ปวตฺตึ  อาโรเจตฺวา  ตฺเว  ธมฺม  เทเสสิ.  โสป  ต  สุตฺวา 
           โสตาปตฺติผเล   ปติฏหิ.  เต  สปริวารา  สฺชยสฺส  สนติฺก   
           คนฺตฺวา  อาปุจฺฉิตฺวา  เวฬุวน  คนฺตฺวา  ภควโต  สนฺติเก 
           ลทฺธปูสมฺปทา  เตน  ทินฺโนวาท  สุตฺวา  อรหตฺต  ปาปุณึสู' ติ. 
๕๑๑.  "กึ   ปน  ภนฺเต  เอกกฺขเณเยว  อรหตฺต  ปาปุณึสุ  อุทาหุ 
           นานามขเณ'  ติ.  "นานาขเณ  อาวุโส'  ติ. 
๕๑๒.  "เก  ปน  ภนฺเต  ปม  อรหตฺต  ปาปุณึสู'  ติ.  "เตส  ปรวิารา, 
            ตโต  มหาโมคฺคลฺลานตฺเถโร,  ตโต  สารีปุตฺตตฺเถโร'  ติ. 
๔๑๓.  "กึ  ปน  ภนฺเต  สารีปุตฺตตฺเถโร  จ  โมคฺคลลฺานตฺเถฌร  จ 
           ภคโต  ปรินิพฺพานกาลโต  ปุพฺเพ  ปรินิพฺพายึสุ  อุทาหู 
           ปจฺฉา'  ติ.  ปุพฺเพ  อาวุโส'  ติ. 
 
        ๓๑.  คุณนามก็ดี  นามนามท่ีใชเปนคุณนามก็ดี  ที่เขากับ 
กิริยาวามี  วาเปน  ซึ่งประกอบ  ตุ  ปจจัย  ใช  ปฐมาวิภัตติบาง 
ใช  ตติยาวิภัตติ  บาง  ดังนี้:   นาย  ปาโป  โหตุ  อรหติ  ผูนี ้
ไมควร  เปนคนช่ัว,  ปมตฺเตน  ภวิตุ  น  วฏฏติ  ไมควร  เปนคน 
ประมาท. 
        ๓๒.  ภาวตัทธิต  เขาสมาสกับศพัทอื่น  เอาภาวะออกเสีย  
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ก็ได  ดังน้ี:  สตฺถุ  นิสินฺนตฺถาย  มชฺเฌ  อาสน  ปฺาเปสิ    
เขาปูแลว  ซึง่อาสนะ  ในทามกลาง  เพ่ือความเปนที่นั่งแหง 
พระศาสดา.   
                   ประโยคเหลาน้ี  ผูเรียนจงแปลเปนมคธ 
๕๑๔.  ขอ  ทาน  ท.  จงแสดง  ซึ่งคุณ  แหงพระเถระ  แมอ่ืน  แก 
           ขาพเจา  อีก.  พระมหากัสสปเถระ  ไดเปนผู  อันพระศาสดา 
          สรรเสริญแลว  ในเพราะคุณคือธุดงค. 
๕๑๕.  ทานเปนบุตร  ของใคร ?  ของกบิลพราหมณ  ในบาน  ชื่อ 
           มหาติตถะ  ในแวนแควน  มคธ. 
๕๑๖.  มารดา  ของทาน  ชื่ออะไร ?  ชื่อของมารดา  ของทาน  ไมปรากฏ. 
๕๑๗.  ในกาลเปนคฤหัสถ  ทาน  ชื่อไร ?  ชื่อ  ปปผลิมาณพ. 
๕๑๘.  ทาน  ปรารภ  ซึ่งเหตุอะไร ?  บวชแลว.  ซึง่การงาน  ของทาน 
           อันยังทุกข  ใหเกิดแกผูอ่ืน. 
๕๑๙.  ขา ฯ  อยากเพื่อจะฟงซ่ึงเรื่อง  ของทาน  โดยพิสดาร. 
๕๒๐.  ไดยนิวา  ครั้นเมื่อทาน  ถึงวัยแลว  มารดาบิดา  ท.  นํามา 
            แลว  ซึ่งธิดา  แหงพราหมณ โกฬิยโคตร  ในสาคลนคร  ใน 
           แวนแควนมคธ  ชือ่วาภัททกาปลานี  เพ่ือความเปนภริยา 
           ของทาน  โดยความไมปรารถนา  ของทาน,  แมนาง  (ก)็ 
           ไมปรารถนา  เพ่ือจะเปนภริยา  ของทาน,  กแ็ตวา  มารดา 
           บิดา  ท.  ของนาง  ใหแลว  ซึ่งนาง  แกมารดาบิดา  ท.  ของ 
           ทาน.  ทาน  ท.  ๒  แมอยู  ในเรอืนเดียวกัน  ไมไดสําเร็จ  



ประโยค๑ - อุภัยพากยปริวัตน ภาค ๑ - ๒ - หนาท่ี 53 

        แลว  ซึง่ความอยูรวมกัน.  เมื่อมารดาบิดา  ท.  ตายแลว,           
        ทาน   ปกครอง  ซึ่งสมบัติ  ทั้งสิ้น  ในเรือน.  วันหน่ึง  ทาน 
        ดูอยู  ซึง่การงาน  ในนา,  เห็นแลว  ซึ่งนก  ท.  มีกาเปนตน 
        จิกข้ึน  (ยกข้ึน)  ซึ่งสัตวนอย  ท.  มีไสเดือนเปนตน  ใน  
        รอย ท.  แหงไถ  กินอยู,  สําคัญอยูวา  "สัตว ท.  เหลาน้ี 
        ถึง  ซึ่งความพินาศ  เพราะการงาน  ของเรา,  เมื่อเปนอยางน้ี 
        บาป  จักมี  แกเรา"  (จึง)  เบ่ือหนายแลว  ละแลว  ซึ่ง 
        สมบัติ  ทั้งส้ิน  บวชแลว  จําเพาะ  ซึ่งพระอรหันต  ท.  ใน 
        โลก. ทาน  เที่ยวมา  โดยลําดับ  เห็นแลว  ซึ่งพระผูมีพระ- 
        ภาค  ประทับแลว  ที่โคน  แหงตนพหุปุตตกนิโครธ  (จึง) 
        เขาไปใกลแลว  ซึ่งพระองค.  พระผูมีพระภาค  ประทานแลว 
        ซึ่งโอวาท,  อนุญาตแลว  ซึ่งอุปสัมปทา  ในศาสนา นี้  แก 
        ทาน.  ทาน  ต้ังอยูแลว  ในโอวาท  อันพระศาสดา  ประทาน 
        แลว  ถงึแลว  ซึ่งพระอรหัต. คํา  ตอไปนี้  อันเรา  เลา 
        แลว  แกทาน  ในหนหลัง. 
        ๓๓.  คําพูดท่ีใชมัธยมบุรษุ  ในความเคารพ  จะใชประถม- 
บุรุษ  เอกวจนะก็ได  ดังน้ี:  สาธุ  เม  ภนฺเต  ภควา  สงฺขิตเตน 
ธมฺม  เทเสตุ.  ขาแตพระองคผูเจริญ  ขอพระผูมีพระภาค  จง 
ทรงแสดงธรรม  แกขาพระองคโดยยอ.  
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                     ประโยคเหลาน้ี  ผูเรียนจงแปลเปนไทย   
๕๒๑.  "สาธุ  เม  ภนฺเต  อปรสฺสาป  เถรสฺส  คุร  ปกาเสถา' ติ.  
           "มหากจฺจายนตฺเถโร  อาวุโส  สตฺถารา  'สงฺขิตฺเตน  ภาสิตสฺส 
           วิตฺถาเรน  อตฺถ  วิภชนฺตาน สาวกาน  อคฺโค'  ติ  ปสฏโ'  ติ. 
๕๒๒.  "กสสฺ  ปุตฺโต  ภนฺเต'ติ.  "อุชฺเชนิย  ปุโรหติสฺส  อาวุโส'  ติ. 
๕๒๓.  "คิหิกาเล   กินฺติ  น  สฺชานึส ุ ภนฺเต' ติ.   "นามวเสน 
            'กาฺจโน'  ติ  จ  โคตฺตวเสน  'กจฺจายโน'  ติ  จ  อาวุโส'  ติ. 
๕๒๔.  กถ  ตสฺส  ปพฺพชชฺา  ภนฺเต'  ติ.  "จณฺฑปฺปชฺโชโต  อาวุโส 
            ราชา   ตสฺส  ปตุ  อจฺจเยน  ปุโรหิตฏาน  อทาสิ.  ราชา 
            พุทฺธสฺส  อุปฺปนนฺภาว  สุตฺวา  อมจฺเจ  สนฺนิปาเตตฺวา  ปุจฺฉิ 
            'พุทฺโธ  ภเณ  โลเก  อุปฺปนฺโน,  โก ต  อาเนตุ  สกฺขิสฺสตี' ติ. 
            เต  เอวมาหสุ  'เทว  อฺโ  ทสพล  อาเนตุ  สมตฺโถ  นาม 
            นตฺถ,ิ  กจฺจายโน  อาจริโย  ว  สมตฺโถ, ต  เทโว  ปหิณตู'  ติ. 
            โส  ต  ปกฺโกสาเปตฺวา  'พฺราหฺมณ  ทสพลสฺส  สนฺติก  คนฺตฺวา 
            ต  อาเนหี'  ติ  อาห.  'สเจ  ปพฺพชิตุ  ลภิสฺสามิ  คมิสฺสามิ 
            เทวา' ติ.  ราชา 'สาธู' ติ  สมฺปฏจฺิฉิ.  โส  สตฺตหิ  ชเนหิ  สทฺธึ 
            สตฺถ ุ สนฺติก  อคมาสิ.  อถสฺส  สตฺถา  ธมฺม  เทเสสิ. 
            เทสนาปริโยสาเน  สตฺตหิ  ชเนหิ  สทฺธึ  อรหตฺต ปาปุณิ. 
            สตฺถา  'เอถ   ภิกฺขโว'   ติ  เนสั  อุปสมฺปท  อนุ ฺาสิ.  เอว 
            ตสฺส  ปพฺพชชฺา'  ติ.  
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๕๒๕.  "กึ  โส  ปพฺพชิตฺวา  สตฺถาร  อุชฺเชนึ  อาเนสี'   ติ.  "โส  สตฺถาร   
            อุชฺเชนึ  คนฺตุ  ยาจิ.  สตฺถา  ปน  สย  อคนฺตฺวา  ตเยว 
            ปหณิิ.  โส  สตฺถาร  อาปุจฺฉิตฺวา  อตฺตนา  สห  อาคเตเหว 
            สตฺตหิ  ภิกฺขูหิ  สทฺธึ  อุชฺเชน ึ คนฺตฺวา  ราชาน  ปสาเทสี'  ติ. 
                     ประโยคเหลาน้ี  ผูเรียนจงแปลเปนมคธ   
๕๒๖.  ขอ  พระเถระ  จงประกาศ  ซึ่งคุณ  ของพระเถระ  แมอ่ืน 
            แกขา ฯ.  พระปุณณัตเถระ  ผูบุตรแหงนางมันตานี  อันพระ- 
            ศาสดาสรรเสริญ  วา  เปนยอด  ของสาวก   ท.  ผูธรรมกถึก. 
๕๒๗.  ความเปนไป  ของทาน  อยางไร ?  ทาน  เกิดแลว  ในตระกูล 
            แหงพราหมณมหาศาล  ในบานพราหมณ  แหงหนึ่ง  อันไม 
            ไกล  แตกรุงกบิลพัสดุ,  ทาน  เปน  ภาคิเนยยะ  ของพระ- 
            อัญญาโกณฑัญญเถระ.  ครัน้เมื่อพระศาสดา  เสด็จอยู  ใน 
            กรุงราชคฤห,  พระเถระ  ผูลุง  มาแลว  สูกรงุกบิลพัสดุ,  ยัง 
            ทาน  ใหบวชแลว,  กลับไป  สูสํานัก  แหงพระศาสดา.  ทาน 
            ไมไปแลว  กับลงุ  ของทาน  คิดแลว  วา  "เรา  จัก  ยังกิจ 
            แหงบรรพชิต  ของเรา  ใหถึง  ซึ่งที่สุดแลว  (จึง)  ไป  สู 
            สํานัก  แหงพระศาสดา;   อยูแลว  ในกรุงกบิลพัสดุ  นัน้นั่น- 
            เทียว,  ยังวิปสสนา  ใหเจริญแลว,  ถึงแลว  ซึ่งพระอรหัต, 
            ไปแลว  สูสํานัก  แหงพระศาสดา  ในภายหลัง. 
๕๒๘.  ขา ฯ  เปนผูใคร  เพ่ือจะฟง  ซึ่งเกียรติ  ของพระเถระ  แมอ่ืนอีก.  
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            ถาอยางนั้น  ทานจงฟง.   
๕๒๙.  พระกาฬุทายี  อันพระศาสดา  สรรเสริญแลว  วาเปนยอด 
            ของสาวก  ท.  ผูยังตระกูล  ใหเลื่อมใส.   
๕๓๐.  ความเปนไป  ของทาน  อยางไร ?  ทานเกิดแลว  ในตระกูล 
            แหงอมาตย  ในกรุงกบิลพัสดุ  ในวัน  แหงพระศาสดา  ประสูติ 
            แลว  บิดา  ของทาน  ถวายแลว  ซึ่งทาน  แกพระศาสดา 
            เพ่ือประโยชน  แกความเปนบริวาร  ในกาลแหงทานเปน 
            ทารก  ทาน  ได  (เคย)  เลนแลว  กับพระศาสดา,  เหตุนั้น 
            ทาน  ไดเปน  ผูมคีวามคุนเคยแลว  ในพระองค,  ครั้นเมื่อพระ 
            ศาสดา  เสด็จออก  ทรงผนวชแลว  ถึงแลว  ซึ่งพระสัมมา- 
            สัมโพธิญาณ,   มธีรรมจักรอันใหเปนไปแลว  เสด็จมาแลว 
            โดยลําดับ  ประทับอยูแลว  ในกรุงราชคฤห;  พระราชา 
            สุทโธทนะ  ทรงทราบแลว  ซึ่งขาวน้ัน  ทรงสงไปแลว  ซึ่ง 
            ทาน  เพ่ืออันนํามา  ซึ่งพระศาสดา  สูกรุงกบิลพัสดุ  ทาน 
            ไปแลว  สูกรุงราชคฤห,  ฟงแลวซ่ึงธรรม  อันพระศาสดา 
            แสดงแลว,  ถึงแลว  ซึ่งพระอรหัต  ไดแลวซึ่งเอหิภิกขุอุป- 
            สัมปทาในสํานัก  แหงพระศาสดา  เปนผูนําในทาง  นํามาแลว 
            ซึ่งพระศาสดา  สูกรุงกบิลพัสดุ. 


