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 หลักสูตรภาษาบาลเีบืองต้น มหาบาลวีชิชาลยั สําหรับเรือนจํา 
นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพทฺุธสฺส 

จุดมุ่งหมายของหลกัสูตร              มุ่งปรับเปลียนชีวิตของผูต้อ้งขงัในระดบัจิต วาจาและกายโดยสมบูรณ์ กล่าวคือ       1. นกัศึกษาเขา้ใจสักกายทิฏฐิ (การยดึถือตวัตน) พร้อมมีแนวทางปฏิบติัทีถูกตอ้ง                        ต่อสักกายทิฏฐิ                   2. นกัศึกษาเขา้ใจสัสสตทิฏฐิ (การยึดถือวา่ชีวิตเทียงแท)้ พร้อมมีแนว                       ทางปฏิบติัทีถูกตอ้งกบัสัสสตทิฏฐิ                   3. นกัศึกษาเขา้ใจอุจเฉททิฏฐิ (การยึดวา่ตายแลว้สูญ/เกิดชาติเดียว ตายชาติเดียว)                         พร้อมมีแนวทางปฏิบติัทีถูกตอ้งต่ออุจเฉททิฏฐิ                   4. นกัศึกษาเจริญสติภาวนา มีความสุขดว้ยสติปัฏฐานภาวนา (สุขวิหารี) ตงัแต่เวลาตืนนอน                       จนถึงนอนหลบัทุกวนัตลอดไป                   5. นกัศึกษามีสัมมาวาจา ตงัแต่เวลาตืนนอนจนถึงนอนหลบัทุกวนัตลอดไป  
 วตัถุประสงค์ทวัไป                                     1. เพือให้ผูต้อ้งขงัไดรั้บโอกาสเรียนรู้ภาษาบาลี ซึงเป็นภาษาศาสนาของตนเอง              2. เพือให้ผูต้อ้งขงัมีความรู้และเขา้ใจชีวิต เขา้ใจโลกบนพืนฐานแห่งพุทธธรรม             3. เพือให้ผูต้อ้งขงัไดรั้บความสุขและประสบผลสาํเร็จตามกระบวนการเรียนรู้และฝึกอบรมตามแนวทางพุทธศาสนา 
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            4. เพือส่งเสริมให้พระสงฆน์าํพุทธธรรมทงัปริยติัและปฏิบติัมาสู่ผูต้อ้งขงัอยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม             5. เพือให้พุทธธรรมเป็นกระแสหลกัในการพฒันาชีวิตและสร้างความสุขให้แก่บุคคลทุกกลุ่มทุกระดบัอยา่งแทจ้ริง 
 
ฐานคิดทสํีาคัญในการพฒันาหลักสูตร  

1. ทีโฆ พาลาน สสําโร สทฺธมฺม ํอวชิานต ํสังสารวฏัฏย์าวนานสําหรับผูไ้ม่รู้พระสัทธรรม 2. การเป็นอยูข่องผูม้ีปัญญา ประเสริฐกวา่การเป็นอยูข่องผูพ้าล 3. จิตฺต ํทนฺต ํสุขาวห ํการฝึกจิต ยอ่มนาํความสุขมาให้ 4. ทนฺโต เสฏฺโฐ มนุสฺเสสุ ในหมู่มนุษย ์ผูฝึ้กฝนตนเองเป็นผูป้ระเสริฐ และจะตอ้งฝึกตน 5. กายภาวนา ศีลภาวนา จิตภาวนา ปัญญาภาวนา 6. ศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิ ปัญญา 7. สุขระดบักาม ฌาน และญาณ 8. การศึกษาเริมตน้ เมือคนกินอยูเ่ป็น (พระพรหมคุณาภรณ์)  
ชือหลกัสูตร              ภาษาบาลีเบืองตน้ มหาบาลีวิชชาลยั 
หน่วยงานทีรับผิดชอบ 
 มหาบาลีวิชชาลยั  
ระยะเวลาในการเรียน  ปี  2,500 ชวัโมง  (กรณีเพมิธรรมบท  ภาค ,  ชวัโมง) ปรับใหเ้หมาะสมตามห้องเรียน หน่วยการเรียน  97 หน่วย  (กรณีเพิมธรรมบท  ภาค  หน่วย)  
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การเรียนการสอน             แบ่งเป็นสองภาคเรียน (ไม่หยุด)             ภาคเรียนที 1 เมษายน – กนัยายน             ภาคเรียนที 2 ตุลาคม – มีนาคม 
ระยะเวลาเรียน            5 วนั/สัปดาห์ (วนัละ 6 ชวัโมง) 
 วชิาทเีรียน 

1. ประวตัิศาสตร์พระพุทธศาสนา 2. คมัภีร์พระพุทธศาสนา  3. พระพุทธศาสนาในปัจจุบนัและแนวโนม้ในอนาคต 4. บาลีอกัขรศึกษา 5. ไวยากรณ์บาลีเบืองตน้ (1-7) 6. วากยสัมพนัธ์ 7. การแปลภาษาบาลีเป็นภาษาไทย 8. การแปลภาษาไทยเป็นภาษาบาลี 9. การแปลอรรถกถา 10. โครงสร้างภาษาบาลี  11. ฉนัทลกัษณ์บาลีเบืองตน้ 12. สนทนาภาษาบาลี 13. พระอภิธรรมเพือการปฏิบติั  14. มหาสติปัฏฐานภาวนา 15. สัททานุกรมบาลี  
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สังเขปรายวิชา หลักสูตรภาษาบาลเีบืองต้น มหาบาลวีชิชาลยั  
ป 101   ประวตัิศาสตร์พระพุทธศาสนา (3)              ศึกษาภูมิศาสตร์ สภาพแวดลอ้ม จุดกาํเนิดพระพุทธศาสนา การขยายตวัพระพุทธศาสนาสู่ภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก ศึกษาการแยกตวัเป็นนิกายมหายาน-หินยาน ศึกษาพระพุทธศาสนาเขา้สู่ไทย ลาว กมัพูชา พม่า ลงักา พุทธศาสนาในภูมิภาคอืน ๆ ของโลกปัจจุบนั ศึกษาการเสือมสูญไปของพระพุทธศาสนาในประเทศตน้กาํเนิดและศึกษาความเจริญรุ่งเรืองและเสือมความนิยมของพุทธศาสนาในประเทศต่าง ๆ 
ค 102 คัมภีร์พระพุทธศาสนา   (3)               ศึกษาคมัภีร์และระดบัชนัคมัภีร์ทางพระพุทธศาสนา ทาํความรู้จกัพระไตรปิฎก อรรถกถา ฏีกา สัททาวิเสส ปกรณ์ตา่ง ๆ ผูแ้ต่งคมัภีร์ ความสาํคญัของคมัภีร์ทางพระพุทธศาสนา การสืบทอด และการเรียนรู้คมัภีร์ตา่ง ๆ ของชาวพุทธในไทย พม่า ลงักา กมัพูชา ลาว เวยีดนาม จีน บงัคลาเทศ อินเดีย และอืน ๆ ตงัแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั 
พ 103  พระพุทธศาสนาในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต (3)             ศึกษาปรากฎการณ์ทางพระพุทธศาสนาและลกัษณะทางสังคมไทยเกียวกบัพุทธศาสนา ศึกษาสาํนกัและลทัธิต่าง ๆ  ศึกษาพิธีกรรม ธรรมเนียมปฏิบติัและความเชือทอ้งถินตา่ง ๆ ทีสอดแทรกอยูใ่นพุทธศาสนาแบบไทย ศึกษาบทบาทของชาวพุทธในปัจจุบนั ศึกษาแนวโนม้พระพุทธศาสนาในระยะ 200 ปีต่อไป ตลอดจนสิงต่าง ๆ ทีเป็นอนัตรายและเป็นความกา้วหนา้ต่อพระพุทธศาสนาในอนาคต 
บ 201  บาลอัีกขรศึกษา (3)           ศึกษาอกัขระทีใชจ้ดจารภาษาบาลีตงัแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั พฒันาการบนัทึกภาษาบาลีในรูปแบบลายมือเขียน ตราประทบั แบบพิมพจ์นถึงแบบดิจิตอล เลือกศึกษาอยา่งนอ้ย 2 ชุดอกัขระจากอกัขระทีใช้บนัทึกภาษาบาลีเหล่านี (ยกเวน้อกัขระไทย) คือ โรมนั เทวนาครี เขมร ลาว พม่า มอญ ลา้นนา อกัษรธรรม สีหฬ  
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บ 301 ไวยากรณ์บาลเีบืองต้น  1 (3)  ศึกษาและสร้างความชาํนาญในไวยากรณ์บาลีพืนฐานในกลุ่ม สัญญาวธิาน สนธิวธิาน และ อพัพยศพัท ์ศึกษาอกัขระภาษาบาลี พยญัชนะ สระ ฐาน กรณ์ ปยตนะ มาตราอกัษร สนธิประเภทต่าง ๆศึกษาคาํประเภทอุปสัค นิบาต และปัจจยั  
 
บ 302 ไวยากรณ์บาลเีบืองต้น  2 (3)  ศึกษาและสร้างความชาํนาญไวยากรณ์บาลีพืนฐานในกลุ่มนาม คือ วิภตัติ อายตนิบาต ลิงค ์การันต ์และปทมาลานามนาม คุณนาม สัพพนาม  ศึกษาการทาํตวัรูปนาม 
 
บ 303 ไวยากรณ์บาลเีบืองต้น  3 (3)  ศึกษาและสร้างความชาํนาญไวยากรณ์บาลีพืนฐานในกลุ่มอาขยาต วิภตัติ กาล บท วจนะ การก  บุรุษ ธาตุ ปัจจยั วาจก ธาตุปัจจยนัตนยั ศึกษาการทาํตวัรูปอาขยาต 
 
บ 304 ไวยากรณ์บาลเีบืองต้น  4 (3)  ศึกษาและสร้างความชาํนาญไวยากรณ์บาลีพืนฐานในกลุ่มกิตก ์กลุ่มปัจจยั สาธนะ การวเิคราะห์และรูปวเิคราะห์ของนามกิตกแ์ละกิริยากิตก ์ ศึกษาอนุพนัธ์และอุณาทิปัจจยนัตนยั 
บ 305 ไวยากรณ์บาลเีบืองต้น  5 (3) 
  ศึกษาและสร้างความชาํนาญไวยากรณ์บาลีพนืฐานในกลุ่มสมาส การยอ่คาํ การจดัประเภทสมาสแบบตา่ง ๆ ศึกษาการวเิคราะห์คาํสมาสตามแต่ละประเภท 
 
บ 306 ไวยากรณ์บาลเีบืองต้น  6 (3)  ศึกษาและสร้างความชาํนาญในไวยากรณ์บาลีพืนฐานในกลุ่มตทัธิต ศึกษาปัจจยั อนุพนัธ์ ประเภทตทัธิต ศึกษารูปวิเคราะห์ตทัธิตต่าง ๆ  
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บ 307 ไวยากรณ์บาลเีบืองต้น  7 (3)  ศึกษาและสร้างความชาํนาญไวยากรณ์บาลีพืนฐานในกลุ่มระบบคาํนวณทางภาษาบาลี เนน้ศึกษาประเภทสังขยา ปกติสังขยา ปูรณสังขยา สังเกตสังขยา การแจกปทมาลาสังขยา การสร้างคาํสมาสและตทัธิตจากสังขยา ศึกษาการบนัทึกขอ้มูลในลกัษณะจาํนวน การแสดงวนั เดือน ปี และอืน ๆ ตามคมัภีร์ต่าง ๆ เช่น มหาวงศ ์  
 
ว 401 วากยสัมพนัธ์ (3)  ศึกษาและสร้างความชาํนาญ ความสัมพนัธ์เรืองฐานะและการทาํหนา้ทีของคาํในประโยคภาษาบาลี การเรียกชือสัมพนัธ์คาํตามไวยากรณ์บาลีดงัเดิม การประยกุตค์วามรู้ทางวากยสัมพนัธ์เพือการแปลภาษาบาลีเป็นภาษาไทยและแปลภาษาไทยเป็นภาษาบาลีอยา่งถูกตอ้ง 
 
ป 501 การแปลบาลีเป็นภาษาไทย (3/ กรณีแปลธรรมบท 4 ภาค =48)               ศึกษาเทคนิควธีิการต่าง ๆ ในแปลบาลีเป็นไทยทงัแปลแบบยกศพัท ์แปลโดยพยญัชนะ และแปลโดยอรรถ สาํนวนและรูปแบบการแปลขอ้ความในและนอกอิติศพัท ์ ฝีกแปลบทสวดมนต ์คาํอาธนาศีล คาํอาธนาธรรม คาํให้พร ยถา สัพพี คาํแผเ่มตตา ไตรสรณคมน์ ศีล 5 กาเย แปลพระสูตรสาํคญั เช่น มคัควิภงัคสูตร  แปลอรรถกถาธรรมบท อยา่งนอ้ย 10 เรือง 
 
ป 502  การแปลอรรถกถา (3)                ศึกษาโครงสร้างและลกัษณะคาํในอรรถกถา ศึกษาวิธีการแปลอรรถกถา ฝึกสร้างความชาํนาญในการแปลคาถาและแปลคาํบาลีทีอธิบายคาถาในรูปแบบตา่ง ๆ 
 
ป 503 การแปลภาษาไทยเป็นภาษาบาลี (3) 
 ศึกษาเทคนิคการแปลภาษาไทยเป็นภาษาบาลีแบบง่าย ๆ การแปลทบัศพัทค์าํไทย การแต่งคาํไทยเป็นบาลี การเรียงคาํ การจดัวางประโยค สาํนวนนิยมในการแปลไทยเป็นบาลีแบบต่าง ๆ  
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ค 601 โครงสร้างภาษาบาล ี (3)  ศึกษาวเิคราะห์โครงสร้างและลกัษณะภาษาบาลี ตามสาํนวนวนิยั สาํนวนพระสูตร สํานวนพระอภิธรรม สํานวนอรรถกถาและคมัภีร์ยุคหลงัอรรถกกา  ศึกษาขอ้ยุง่ยากและความผดิพลาดในการแปลของชาวพุทธในสมยัต่าง ๆ 
 
ฉ 701 ฉันทลักษณ์บาลีเบืองต้น (3)  ศึกษากลอนภาษาบาลีรูปแบบต่าง ๆ  โครงสร้างกลอนบาลีทีควรทราบในชนัตน้ การออกเสียงกลอนบาลีแบบต่าง ๆ  ฝึกแต่งกลอนบาลีอยา่งนอ้ย  ประเภท 
 
ส 202 สนทนาภาษาบาลี (3)  ฝึกใชภ้าษาบาลีเพอืการสือสารในชีวติประจาํวนั การถาม การโตต้อบในสถานการณ์ตา่ง ๆ การบอกเรืองราวเป็นภาษาบาลี ศึกษาเกณฑใ์นการทบัศพัทภ์าษาไทยหรือภาษาองักฤษเพือใชใ้นการสนทนาภาษาบาลี ศึกษาลกัษณะนิยมภาษาบาลีแบบสนทนากบัภาษาบาลีทีเป็นภาษาเขียน 
 
อ 801 พระอภิธรรมเพือการปฏิบัติ (12) 
 ศึกษาเรืองจิต เจตสิก รูป นิพพาน  ภพภูมิ  กาํเนิดชีวติในรูปแบบตา่ง ๆ พระอริยบุคคล ฌาน อภิญญา สมาบติั ปฏิจจสมุปบาท  อินทรีย ์ ขนัธ์ ธาตุ อายตนะ นีวรณ์ 5 กุศลกรรมบถ อกุศลกรรมบทและขอ้ธรรมอืน ๆ  
 
ม 901 มหาสติปัฏฐานภาวนา (12)  ศึกษาทฤษฎีและการปฏิบติั ตามวธีิทีปรากฎในมหาสติปัฏฐานสูตร ฝึกปฏิบตัิต่อเนืองตลอดระยะเวลาการเรียนตามหลกัสูตร 2 ปี การสอบอารมณ์ การแกปั้ญหาในขอ้ติดขดัต่าง ๆ และภาวนาเขม้ขน้ทุกภาคเรียน ๆ ละ 3 วนัเป็นอยา่งนอ้ย 
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ส  สัททานุกรมบาลี (9)   ศึกษา สัททานุกรม พจนานุกรม สารานุกรม ศึกษาธาตุบาลีต่าง ๆ อยา่งนอ้ย  ธาตุ ศึกษาคมัภีร์อภิธานบาลีต่าง ๆ  ทงัฉบบับาลี-บาลี บาลี-ไทย องักฤษ-องักฤษ/บาลี องักฤษ-ไทย เพือให้เขา้ใจความหมาย ความแตกต่างของคาํ ใหส้ามารถเลือกใชค้าํไดอ้ยา่งเหมาะสมในการสือสารดว้ยภาษาบาลีในรูปแบบ ลกัษณะ และสถานการณ์ต่าง ๆ 
 
วธิีการเรียน แนวการสอน 
 บรรยาย อภิปราย สัมมนา ฝึกปฏิบติักิจกรรมตามเนือหาวชิาและบทเรียนต่าง ๆ               บางวชิามีพระอาจารยผ์ูส้อน 2 รูปคู่กนั ร่วมกนัจดักระบวนการเรียนรู้ 
การวดัและประเมินผล  1. ประเมินความรู้ความสามารถตามเนือหาวชิาทีเรียน               2. ประเมินการคิด การพูด การกระทาํตา่ง ๆ ระหวา่งเรียนและหรือหลงัเวลาเรียน   2. ประเมินการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียน การมีความสุขในการเรียน การเจริญสติทุกขณะ  3. ประเมินดว้ยแบบทดสอบของแต่ละวชิา มีทงัอตันยัและปรนยัตามความเหมาะสม  4. ประเมินโดยพระอาจารย ์คณาจารยม์หาบาลีวิชชาลยัและเจา้หนา้ทีกรมราชทณัฑ์ทีรับผดิชอบ 
หนังสือ/เอกสารทใีช้ประกอบการเรียน (ตลอดหลักสูตร)  1. ไวยากรณ์บาลีเบืองตน้ พนืฐานเพือการเรียนภาษาบาลีเป็นประเพณีของชาวไทย  2. หลกัการแปลบาลีขนัพนืฐาน  3. วากยสัมพนัธ์  4. การทาํตวัรูปนาม  5. การทาํตวัรูปอาขยาต               6. หนงัสือธรรมบทบาลีและแปล               . หนงัสือสวดมนต ์              . หนงัสือและเอกสารประกอบการเรียนอืน ๆ ประมาณ 25 รายการ ตลอดหลกัสูตร   
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คุณสมบัติผู้สมัครเรียน              1. อายุ 12 ปีขึนไป ไม่จาํกดัเพศ วยั วุฒิการศึกษาเดิม              2. สามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาไทยไดดี้  คุณสมบัตินักศึกษาเมือสําเร็จตามหลักสูตร  1. เป็นผูตื้นรู้ในสักกายทิฏฐิ สัสสตทิฏฐิ และอุจเฉททิฏฐิพร้อมมีแนวทางปฏิบติัทีถูกตอ้งต่อสิงเหล่านีเป็นอยา่งดี  2. เป็นผูม้ีความสามารถในมหาสติปัฏฐานภาวนา ทงัในเวลาเรียนและนอกเวลาเรียน  3. เป็นผูม้ีความสุขในชีวิตประจาํวนั มีเป้าหมายในการดาํรงชีวติแบบชาวพุทธ              4. เป็นผูมี้พลงัศรัทธา มีความเสียสละ พร้อมอุทิศตนเพือสร้างสรรคสิ์งดีงามต่อตนเองและบุคคลอืน ๆ อยา่งแรงกลา้ 
ประธานหลักสูตร                 พระราชปริยติัโมลี (สุทศัน์ ป.ธ.9, ดร.)                  เจา้อาวาสวดัโมลีโลกยาราม ราชวหิาร, ประธานบริหารมหาบาลีวิชชาลยั ร่างหลักสูตรโดย                นายธฤญเดชา ลิภา, ผูอ้าํนวยการมหาบาลีวิชชาลยั                                                                                             -------------------  
มหาบาลีวิชชาลยั  วดัโมลีโลกยาราม ราชวรวหิาร กรุงเทพฯ www.mahapali.com 
กรกฎาคม  


