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ประโยค ๑ - ๒ 
แปล  มคธเปนไทย 

สอบครั้งที่ ๒  วันที่ ๒๔ เมษายน  ๒๕๕๗ 

แปล  โดยพยัญชนะ 
 

 ๑.  สตฺถา   ตสฺสา   (เทวิยา)   อาคมนภาวํ   ตฺวา,   ยถา   อตฺตโน    
สนฺติเก   นิสินฺนา   ภิกฺขู   น   ปฺายนฺติ;   เอวมกาสิ ฯ   สาป   คจฺฉนฺตี   
คจฺฉนฺตี    สตฺถุ   สรีรโต   นิกฺขนฺตรสฺมิโย   ทิสฺวา   ตเถว   จินฺเตตฺวา   สตฺถารํ  
อุปสงฺกมิตฺวา   วนฺทิตฺวา   เอกมนฺตํ   ิตา   ปุจฺฉิ   “ภนฺเต   มหากปฺปโน   ตุมฺเห   
อุทฺทิสฺส   นิกฺขนฺโต,   อาคเตตฺถ   มฺเ,   กหํ   โส,   อมฺหากํป   นํ    
ทสฺเสถาติ ฯ   “นิสีทถ   ตาว,  อิเธว   ตํ   ปสฺสิสฺสถาติ ฯ   ตา   สพฺพาป    
(อิตฺถิโย)   ตุฏจิตฺตา    นิสีทึสุ  ฯ  สตฺถา   อนุปุพฺพีกถํ   กเถสิ ฯ   อโนชา   เทวี   
เทสนาวสาเน   สปริวารา   โสตาปตฺติผลํ   ปาปุณิ ฯ   มหากปฺปนตฺเถโร   ตาสํ   
วฑฺฒิตํ   ธมฺมเทสนํ   สุณนฺโต   สปริวาโร   สห   ปฏิสมฺภิทาหิ   อรหตฺตํ   
ปาปุณิ ฯ   ตสฺมึ   ขเณ   สตฺถา   ตาสํ   เต   ภิกฺขู   อรหตฺตํ   ปตฺเต   ทสฺเสสิ ฯ   
ตาสํ   กิร   จิตฺตํ   เอกคฺคํ   น   ภเวยฺย,   เตน   มคฺคผลานิ   ปตฺตํุ   น   สกฺกุเณยฺยุํ;   
ตสฺมา   อจลสฺสทฺธาย   ปติฏิตกาเล   ตาสํ   เต   ภิกฺขู   อรหตฺตํ   ปตฺเต    
ทสฺเสสิ ฯ   ตาป   เต   ทิสฺวา   ปฺจปฺปติฏิเตน   วนฺทิตฺวา   “ภนฺเต   ตุมฺหากํ   
ตาว   ปพฺพชิตกิจฺจํ   มตฺถกํ   ปตฺตนฺติ   วตฺวา   สตฺถารํ   วนฺทิตฺวา   เอกมนฺตํ    
ิตา   ปพฺพชฺชํ   ยาจึสุ ฯ   “เอวํ   กิร   วุตฺเต,   สตฺถา   อุปฺปลวณฺณาย   อาคมนํ   
จินฺเตสีติ   เอกจฺเจ   วทนฺติ ฯ    
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แปล  โดยอรรถ 
 

 ๒. สตฺถา    ปน   ตา   อุปาสิกาโย   อาห   “สาวตฺถึ   คนฺตฺวา   
ภิกฺขุนูปสฺสเย    ปพฺพชถาติ ฯ   ตา   อนุปุพฺเพน   จาริกฺจรมานา   อนฺตรามคฺเค 
มหาชเนน   อภิหฏสกฺการสมฺมานา   ปทสาว   วีสติโยชนสติกํ   มคฺคํ   คนฺตฺวา   
ภิกฺขุนูปสฺสเย   ปพฺพชิตฺวา   อรหตฺตํ   ปาปุณึสุ ฯ  สตฺถาป   ภิกฺขุสหสฺสํ    
อาทาย   อากาเสเนว   เชตวนํ   อคมาสิ ฯ    
 ตตฺร   สุทํ   อายสฺมา   มหากปฺปโน   รตฺติฏานทิวาฏานาทีสุ   “อโห   
สุขํ,   อโห   สุขนฺติ   อุทานํ      อุทาเนนฺโต   วิจรติ ฯ   ภิกฺขู   ภควโต   อาโรเจสํุ   
“ภนฺเต   มหากปฺปโน   `อโห   สุขํ,   อโห   สุขนฺติ   อุทานํ   อุทาเนนฺโต   วิจรติ,   
อตฺตโน   รชฺชสุขํ   อารพฺภ   กเถติ   มฺเติ ฯ   สตฺถา   ตํ   ปกฺโกสาเปตฺวา   
“สจฺจํ   กิร   ตฺวํ   กปฺปน   กามสุขํ   รชฺชสุขํ   อารพฺภ   อุทานํ   อุทาเนสีติ ฯ   
“ภควา   เม   ภนฺเต   ตํ   อารพฺภ   อุทานภาวํ   วา   อนุทานภาวํ   วา   ชานาตีติ ฯ   
สตฺถา   “น   ภิกฺขเว   มม   ปุตฺโต   กามสุขํ   รชฺชสุขํ   อารพฺภ   อุทานํ    
อุทาเนติ,   ปุตฺตสฺส   ปน   เม   ธมฺมปติ   อุปฺปชฺชติ,   โส   อมตมหานิพฺพานํ   
อารพฺภ   เอวํ   อุทานํ   อุทาเนตีติ   อาห ฯ 
 

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

 
แปล  โดยพยัญชนะ 

 ๑.  อ. พระศาสดา ทรงทราบแลวซ่ึงความเปนคืออันเสด็จมา แหง 
พระเทวีน้ัน ไดทรงกระทำแลวโดย - อ. ภิกษุ ท. ผูน่ังแลวในสำนักของพระองค  
ยอมไมปรากฏโดยประการใด - ประการน้ัน  ฯ  อ. พระเทวีแมนั้น เสด็จไปอยู  
เสด็จไปอยู  ทรงเห็นแลวซึ่งพระรัศมีอันซานออกแลว ท.  จากพระสรีระของ
พระศาสดา ทรงคิดแลวเหมือนอยางน้ันน่ันเทียว เสด็จเขาไปเฝาแลว 
ซ่ึงพระศาสดา  ถวายบังคมแลว  ประทับยืนอยูแลว ณ ท่ีสุดสวนขางหน่ึง   
ทูลถามแลววา  ขาแตพระองคผูเจริญ  อ. พระราชาพระนามวามหากัปปนะ  
เสด็จออกแลวเจาะจงซ่ึงพระองค  อ. พระราชาพระองคนั้น เห็นจะเสด็จมาแลว
ในท่ีนี้  อ. พระราชาพระองคนั้น ยอมประทับอยู ณ ที่ไหน  อ. พระองค  ขอจง
แสดงซ่ึงพระราชาพระองคนั้น  แมแกหมอมฉัน ท. ดังน้ี  ฯ  อ. พระศาสดา 
ตรัสแลววา อ. เธอ ท. จงน่ังกอน  อ.เธอ ท. จักเห็นซ่ึงพระราชาน้ัน ในท่ีนี้ 
นั่นเทียว  ดังน้ี ฯ อ. หญิง ท. เหลาน้ัน แมท้ังปวง  เปนผูมีจิตยินดีแลว เปน  
นั่งแลว  ฯ  อ. พระศาสดา ตรัสแลวซ่ึงอนุปุพพีกถา  ฯ  อ. พระเทวีพระนามวา
อโนชา ผูเปนไปกับดวยบริวาร บรรลุแลวซึ่งโสดาปตติผล ในกาลเปนท่ีสุดลง
แหงพระเทศนา  ฯ  อ. พระเถระชื่อวามหากัปปนะ ฟงอยูซ่ึงพระธรรมเทศนา 
อันอันพระศาสดาทรงใหเจริญแลวแกหญิง ท. เหลาน้ัน ผูเปนไปกับดวยบริวาร 
บรรลุแลวซ่ึงพระอรหัตพรอมกับปฏิสัมภิทา ท.  ฯ  ในขณะน้ัน  อ. พระศาสดา 
ทรงแสดงแลวซึ่งภิกษุ ท. เหลาน้ันผูบรรลุแลวซึ่งพระอรหัต แกหญิง ท.  
เหลาน้ัน  ฯ  ไดยินวา  อ. จิตของหญิง ท. เหลาน้ัน เปนธรรมชาติมีอารมณเดียว 
ไมพึงเปน เพราะเหตุนั้น  อ. หญิง ท. เหลาน้ัน  ไมพึงอาจเพื่ออันบรรลุซ่ึงมรรค
และผล ท.  เพราะฉะนั้น  อ. พระศาสดา ทรงแสดงแลวซึ่งภิกษุ ท. เหลาน้ัน  
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ผูบรรลุแลวซ่ึงพระอรหัต แกหญิง ท. เหลาน้ัน ในกาลแหงหญิง ท. เหลาน้ัน 
ต้ังอยูเฉพาะแลวในศรัทธาอันไมหวั่นไหว  ฯ  อ. หญิง ท. แมเหลาน้ัน เห็นแลว
ซ่ึงภิกษุ ท. เหลาน้ัน ไหวแลว ดวยการต้ังไวเฉพาะซ่ึงองคหา  กลาวแลววา   
ขาแตทานผูเจริญ อ. กิจแหงบรรพชิตของทาน ท. ถึงแลวซ่ึงท่ีสุด กอน ดังน้ี  
ถวายบังคมแลวซึ่งพระศาสดา ยืนอยูแลว ณ ที่สุดสวนขางหน่ึง ทูลขอแลว 
ซ่ึงการบรรพชา ฯ  อ. อาจารย ท. บางพวกยอมกลาววา  ไดยินวา  ครั้นเม่ือคำ
อยางน้ีอันหญิง ท. เหลาน้ันกราบทูลแลว  อ. พระศาสดาทรงดำริแลวซ่ึงการมา
แหงภิกษุณีชื่อวาอุบลวรรณา ดังน้ี  ฯ 
 

แปล  โดยอรรถ 
 
 ๒.  ก็พระบรมศาสดาตรัสกะอุบาสิกาเหลาน้ันวา พวกเธอจงไป
พระนครสาวัตถี บวชในสำนักภิกษุณี ฯ อุบาสิกาเหลาน้ัน เที่ยวจาริกไปตาม
ลำดับ ในระหวางทางก็มีมหาชนนำสักการะและสัมมานะมาให เดินเทา 
ส้ินระยะทางหนึ่งรอยยี่สิบโยชนทีเดียว บวชในสำนักภิกษุณี บรรลุพระอรหัต
แลว ฯ แมพระบรมศาสดา ทรงพาภิกษุหน่ึงพันรูปไปสูพระวิหารชื่อวาเชตวัน 
ทางอากาศทีเดียว  ฯ 
  ไดยินวา บรรดาภิกษุเหลาน้ัน ทานพระมหากัปปนะเท่ียวเปลงอุทาน
ในท่ีพักกลางคืนและท่ีพักกลางวันเปนตนวา สุขจริง  สุขจริง  ฯ   ภิกษุทั้งหลาย   
กราบทูลพระผูมีพระภาคเจาวา  ขาแตพระองคผูเจริญ พระมหากัปปนะเท่ียว
เปลงอุทานวา สุขจริง สุขจริง ดังน้ี  พระมหากัปปนะน้ันเห็นจะกลาวปรารภ
ความสุขในราชสมบัติของตน ฯ พระบรมศาสดา รบัส่ังใหเรยีกพระมหากัปปนะ
นั้นมา  ตรัสถามวา  กัปปนะ  ไดยินวา   เธอเปลงอุทานปรารภความสุขในกาม  
ความสุขในราชสมบัติจริงหรือ ฯ พระมหากัปปนะกราบทูลวา  ขาแตพระองค
ผูเจริญ พระผูมีพระภาคเจายอมทรงทราบความท่ีขาพระองคเปลงอุทานหรือ
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พระศรีคัมภีรญาณ  สมฺมาปฺโ  วัดปากน้ำ      เฉลย 
สนามหลวงแผนกบาลี           ตรวจแก. 

ไมเปลงอุทานปรารภความสุขในกาม ความสุขในราชสมบัตินั้น ฯ พระบรม
ศาสดาตรัสวา  ภิกษุทั้งหลาย  บุตรของเราหาไดเปลงอุทานปรารภความสุข 
ในกาม ความสุขในราชสมบัติไม แตความอ่ิมใจในธรรมเกิดแกบุตรของเรา  
เธอจึงเปลงอุทานอยางน้ี ปรารภอมตมหานิพพาน  ฯ 




