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ประโยค ๑-๒ 
แปล มคธเปนไทย 

สอบ  วันที่ ๒๔  กุมภาพันธ  ๒๕๕๗ 
 

แปล โดยพยัญชนะ 
 

 ๑. โส   (ราโธ)   กิร   คิหิกาเล   สาวตฺถิยํ   ทุคฺคตพฺราหฺมโณ   อโหสิ  ฯ  
โส  “ภิกฺขูนํ  สนฺติเก  ชีวิสฺสามีติ   จินฺเตตฺวา  วิหารํ   คนฺตฺวา  อปหริตํ  กโรนฺโต 
ปริเวณํ   สมฺมชฺชนฺโต   มุขโธวนาทีนิ   ททนฺโต  วิหาเร  วสิ  ฯ   ภิกฺขูป  นํ    
สงฺคณฺหึสุ,  ปพฺพาเชตํุ  ปน  น  อิจฺฉนฺติ  ฯ  โส   ปพฺพชฺชํ   อลภมาโน  กิโส    
อโหสิ  ฯ 
            อเถกทิวสํ   สตฺถา   ปจฺจูสกาเล   โลกํ   โวโลเกนฺโต   ตํ  พฺราหฺมณํ    
ทิสฺวา  “กินฺนุ  โขติ  อุปธาเรนฺโต  “อรหา  ภวิสฺสตีติ  ตฺวา  สายณฺหสมเย  
วิหารจาริกํ  จรนฺโต  วิย  พฺราหฺมณสฺส  สนฺติกํ  คนฺตฺวา  “พฺราหฺมณ  กึ    
กโรนฺโต  วิจรสีติ  อาห  ฯ  “ภิกฺขูนํ  วตฺตปฺปฏิวตฺตํ  กโรมิ   ภนฺเตติ  อาห ฯ  
“ลภสิ  เตสํ   สนฺติกา  สงฺคหนฺติ  ฯ  “อาม  ภนฺเต,  อาหารมตฺตํ  ลภามิ,  น  ปน  
มํ  ปพฺพาเชนฺตีติ  ฯ  สตฺถา  เอตสฺมึ  นิทาเน  ภิกฺขุสงฺฆํ  สนฺนิปาตาเปตฺวา   
ตมตฺถํ  ปุจฺฉิตฺวา  “ภิกฺขเว  อตฺถิ  โกจิ  อิมสฺส  พฺราหฺมณสฺส  อธิการํ  สรนฺโตติ  
ปุจฺฉิ ฯ  สารีปุตฺตตฺเถโร  “อหํ  ภนฺเต  สรามิ,  อยํ  เม  ราชคเห  ปณฺฑาย   
จรนตฺสฺส  อตฺตโน  อภิหฏํ  กฏจฺฉุภิกฺขํ   ทาเปสิ,  อิมสฺสาหํ  อธิการํ  สรามีติ  
อาห  ฯ  โส,  สตฺถารา  “กึ  ปน  เต  สารีปุตฺต  เอวํ  กโตปการํ  ทุกฺขโต  โมเจตํุ  
น  วฏฏตีติ  วุตฺเต,   “สาธุ   ภนฺเต,  ปพฺพาเชสฺสามีติ  ตํ  พฺราหฺมณํ  ปพฺพาเชสิ  ฯ   
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แปล  โดยอรรถ 
 
 ๒.  ตสฺส   ภตฺตคฺเค   อาสนปริยนฺเต   อาสนํ   ปาปุณาติ,   ยาคุภตฺตาทีหิ    
กิลมติ  ฯ   เถโร  ตํ  อาทาย  จาริกํ  ปกฺกามิ,  อภิกฺขณํ  นํ  “อิทนฺเต  กตฺตพฺพํ,
อิทนฺเต  น  กตฺตพฺพนฺติ  โอวทิ  อนุสาสิ  ฯ  โส  สุวโจ  อโหสิ  ปทกฺขิณคฺคาหี;  
ตสฺมา  ยถานุสิฏํ  ปฏิปชฺชมาโน  กติปาเหเนว  อรหตฺตํ  ปาปุณิ  ฯ  เถโร  ตํ   
อาทาย  สตฺถุ  สนฺติกํ  คนฺตฺวา  วนฺทิตฺวา  นิสีทิ ฯ  อถ  นํ  สตฺถา  ปฏิสนฺถารํ   
กตฺวา  อาห  “สุวโจ  นุ  โข   เต  สารีปุตฺต  อนฺเตวาสิโกติ ฯ  “อาม  ภนฺเต,   
อติวิย  สุวโจ,  กิสฺมิฺจิ  โทเส  วุจฺจมาเนป,  น  กุทฺธปุพฺโพติ  ฯ  “สารีปุตฺต   
เอวรูเป สทฺธิวิหาริเก  ลภมาโน  กิตฺตเก  คณฺเหยฺยาสีติ ฯ  “ภนฺเต  พหุเกป   
คณฺเหยยฺาเมวาติ  ฯ 
 อเถกทิวสํ  ธมฺมสภายํ  ภิกฺข ู  กถํ  สมุฏาเปสํุ  “สารีปุตฺตตฺเถโร  กิร   
กตฺู  กตเวที  กฏจฉฺภุกิขฺามตฺตํ  อปุการํ  สรตฺิวา  ทคุคฺตพฺราหมฺณํ  ปพพฺาเชส;ิ  
ราธตฺเถโรป  โอวาทกฺขโม  โอวาทกฺขมเมว  ลภีติ  ฯ  สตฺถา  เตสํ  กถํ  สุตฺวา  
“น  ภิกฺขเว  อิทาเนว,  ปุพฺเพป  สารีปุตฺโต  กตฺู  กตเวทีเยวาติ  วตฺวา  ตมตฺถํ  
ปกาเสตํุ   อิมํ   ทุกนิปาเต   อลีนจิตฺตชาตกํ    วิตฺถาเรตฺวา    กเถสิ  ฯ 
 
 
 

ใหเวลา  ๔  ชั่วโมง  กับ  ๑๕  นาที. 
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เฉลย ประโยค ๑-๒ 
แปล มคธเปนไทย 

 
แปล โดยพยัญชนะ 

 
 ๑. ไดยนิวา อ. พระราธะน้ัน เปนพราหมณผูถงึแลวซ่ึงยากในกรุงสาวัตถี 
ในกาลแหงตนเปนคฤหัสถ ไดเปนแลว ฯ  อ. ราธพราหมณนั้น คิดแลววา   
อ. เราจักเปนอยูในสำนักแหงภิกษุ ท.  ดังน้ี  ไปแลวสูวิหาร กระทำอยูซ่ึงภาคพ้ืน
ใหมีของเขียวไปปราศแลว  กวาดอยูซ่ึงบริเวณ   ถวายอยูซ่ึงวัตถุ ท. มีน้ำเปน
เคร่ืองลางซ่ึงหนาเปนตน อยูแลวในวิหาร ฯ  แม อ. ภิกษุ ท. สงเคราะหแลว  
ซ่ึงราธพราหมณน้ัน  แตวา อ.  ภิกษุ ท. ยอมไมปรารถนาเพ่ืออันยังราธพราหมณ
น้ันใหบรรพชา ฯ  อ. ราธพราหมณน้ัน เม่ือไมไดซ่ึงการบรรพชา  เปนผูผายผอม 
ไดเปนแลว  ฯ  
  ครั้งน้ัน ในวันหน่ึง  อ. พระบรมศาสดา  ทรงตรวจดูอยูซ่ึงโลกในกาล
อันเปนท่ีกำจัดเฉพาะซ่ีงมืด ทอดพระเนตรเห็นแลวซ่ึงพราหมณน้ัน ทรงใครครวญ
อยูวา อ. เหตุอะไรหนอแล ดังน้ี  ทรงทราบแลววา  อ. ราธพราหมณนั้นเปน
พระอรหันต จักเปน  ดังน้ี  เปนราวกะวาเสด็จเท่ียวไปอยูสูท่ีจาริกในวิหารใน
สมัยอันเปนท่ีส้ินไปแหงวัน เปน เสด็จไปแลวสูสำนักของพราหมณ  ตรัสแลว
วา  ดูกอนพราหมณ อ. ทานทำอยูซ่ึงอะไร ยอมเท่ียวไป ดังน้ี  ฯ อ. พราหมณ  
กราบทูลแลววา   ขาแตพระองคผูเจริญ อ.ขาพระองคกระทำอยูซ่ึงวัตรและวัตร
ตอบ แกภิกษุ ท.  ดังน้ี  ฯ อ. พระบรมศาสดาตรัสถามแลววา  อ. ทานยอมได 
ซ่ึงการสงเคราะหจากสำนักของภิกษุ ท. เหลาน้ันหรือ  ดังน้ี  ฯ  อ. พราหมณ
กราบทูลแลววา  ขาแตพระองคผูเจริญ พระเจาขา อ. อยางน้ัน  อ. ขาพระองค
ยอมไดซ่ึงวัตถุอันมีอาหารเปนประมาณ แตวา อ.ภิกษุ ท. เหลาน้ัน ยอมยัง 
ขาพระองคใหบรรพชาหามิได  ดังน้ี ฯ อ.พระบรมศาสดา ยังหมูแหงภิกษุ 
ใหประชุมพรอมแลวในเพราะเหตุเปนแดนมอบใหซ่ึงผลนี้ ตรัสถามแลว 
ซ่ึงความน้ัน  ตรัสถามแลววา  ดูกอนภิกษุ ท. อ.ใคร ๆ ผูระลึกถึงอยูซ่ึงคุณ 
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อันบุคคลพึงกระทำย่ิงของพราหมณนี้ มีอยูหรือ ดังน้ี ฯ อ. พระเถระชื่อวา 
สารีบุตร  กราบทูลแลววา  ขาแตพระองคผูเจริญ อ.ขาพระองคยอมระลึกถึงได  
อ. พราหมณนี้ ยังบุคคลใหถวายแลวซ่ึงภิกษาอันมีทัพพีหนึ่งเปนประมาณ  
อันอันบุคคลนำมาแลวเพ่ือตน แกขาพระองคผู เ ท่ียวไปอยูเพื่อกอนขาว  
ในกรุงราชคฤห อ. ขาพระองคยอมระลึกถึงไดซ่ึงคุณอันบุคคลพึงกระทำย่ิง
ของพราหมณนี้ ดังน้ี ฯ อ. พระเถระชื่อวาสารีบุตรน้ัน  ครั้นเม่ือพระดำรัสวา   
ดูกอนสารีบุตร ก็ อ. อันอันเธอยังพราหมณผูมีอุปการะอันตนกระทำแลวอยาง
นี้ใหพนจากความทุกข ยอมไมควรหรือ ดังน้ี อันพระบรมศาสดาตรัสแลว  
กราบทูลแลววา  ขาแตพระองคผูเจริญ  อ. ดีละ อ. ขาพระองคยังพราหมณนั้น
จักใหบรรพชา  ดังน้ี  ยังพราหมณนั้นใหบรรพชาแลว  ฯ 

 
แปลโดยอรรถ 

 
         ๒. อาสนะในลำดับสุดทายของอาสนะในโรงฉันยอมถึงพระราธะน้ัน  
เธอจึงลำบากดวยขาวยาคูและภัตเปนตน ฯ พระเถระพาเธอหลีกจาริกไป  
แนะนำพร่ำสอนเธอเนือง ๆ วา เธอควรทำส่ิงน้ี  เธอไมควรทำส่ิงน้ี ฯ พระราธะ
นั้นไดเปนผูวางาย  เต็มใจรับคำส่ังสอน ดังน้ัน จึงปฏิบัติตามคำท่ีพระเถระ
ส่ังสอน โดยกาลไมนานนัก กบ็รรลอุรหตัตผล ฯ พระเถระพาพระราธะน้ันไป 
ยังสำนักพระบรมศาสดา ถวายบังคมแลว นั่ง ฯ ลำดับน้ัน พระบรมศาสดา 
ทรงกระทำปฏิสันถาร  ตรัสกะพระสารีบุตรน้ันวา  สารีบุตร อันเตวาสิกของ
เธอเปนผูวางายหรือหนอแล ฯ พระเถระกราบทูลวา  ขาแตพระองคผูเจริญ  
พระเจาขา เธอเปนผูวางายอยางย่ิง  แมเม่ือขาพระองคกลาวช้ีโทษอะไร ๆ  
เธอก็ไมเคยโกรธ ฯ พระศาสดาตรัสวา  สารีบุตร  เธอเม่ือไดสัทธิวิหาริกอยางน้ี  
พึงรับไดประมาณเทาไร ฯ พระสารีบุตรกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ  
ขาพระองคพึงรับไดแมจำนวนมากทีเดียว  ฯ   
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 ตอมาวันหน่ึง  ภิกษุทั้งหลายสนทนากันในโรงธรรมวา  ทราบวา   
พระสารีบุตรเถระเปนผูกตัญูกตเวที ระลึกถึงอุปการะเพียงภิกษาทัพพีเดียว 
ใหพราหมณผูตกยากบวช แมพระราธเถระ เปนผูอดทนตอคำสอน ไดพระ
อุปชฌายผูอดทนตอคำสอนเหมือนกัน ฯ พระบรมศาสดา ทรงสดับคำของ
ภิกษุเหลาน้ันแลว ตรัสวา  ภิกษุทั้งหลาย มิใชแตในบัดน้ีเทาน้ัน แมในกาลกอน 
พระสารีบุตรก็เปนผูกตัญูกตเวทีเหมือนกัน ดังน้ีเพื่อประกาศความน้ัน  
จึงตรัสอลีนจิตตชาดกน้ีในทุกนิบาตอยางพิสดาร  ฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
พระศรีคัมภีรญาณ  สมฺมาปฺโ      วัดปากน้ำ                      เฉลย 
สนามหลวงแผนกบาลี            ตรวจแก. 
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