
 163

ประโยค ป.ธ. ๓ 
แปล มคธเปนไทย 

สอบ  วันที่ ๒๔  กุมภาพันธ  ๒๕๕๗ 
 

แปล โดยพยัญชนะ 
 
           ๑. โส  (สุปฺปพุทฺโธ  สกฺโก)  กิร  อยํ  มม  ธีตรํ  ฉฑฺเฑตฺวา  นิกฺขนฺโต  
มม  ปุตฺตํ   ปพฺพาเชตฺวา  ตสฺส  เวริฏาเน  ิโต  จาติ  อิเมหิ  ทฺวีหิ  การเณหิ 
สตฺถริ  อาฆาตํ  พนฺธิตฺวา  เอกทิวสํ  นทานิสฺส  นิมนฺตนฏานํ  คนฺตฺวา  ภฺุชิตํุ  
ทสฺสามีติ  คมนมคฺคํ  ปทหิตฺวา  อนฺตรวีถิยํ  สุรํ  ปวนฺโต นิสีทิ ฯ  อถสฺส   
สตฺถริ  ภิกฺขุสงฺฆปริวุเต  ตํ  านํ  อาคเต  สตฺถา  อาคโตติ  อาโรเจสํุ ฯ  โส  อาห 
ปุรโต  คจฺฉถ  ตสฺส  วเทถ  นายํ  มยา  มหลฺลกตโรติ  นาสฺส  มคฺคํ  ทสฺสามีติ   
ปุนปฺปุนํ  วุจฺจมาโนป  ตเถว  วตฺวา  นิสีทิ ฯ  สตฺถา  มาตุลสฺส  สนฺติกา  มคฺคํ  
อลภิตฺวา  ตโต   นิวตฺติ ฯ  โสป  เอกํ  จารปุริสํ  เปเสสิ  คจฺฉ  ตสฺส  กถํ  สุตฺวา  
เอหีติ ฯ  สตฺถาป  นิวตฺตนฺโต  สิตํ  กตฺวา  อานนฺทตฺเถเรน  โก  นุ  โข   ภนฺเต  
สิตปาตุกมฺมสฺส  ปจฺจโยติ  ปุฏโ  อาห  ปสฺสสิ  อานนฺท  สุปฺปพุทฺธนฺติ ฯ   
ปสฺสามิ  ภนฺเตติ ฯ  ภาริยํ  เตน  กมฺมํ  กตํ  มาทิสสฺส  พุทฺธสฺส  มคฺคํ  อเทนฺเตน  
อิโต  สตฺตเม  ทิวเส  เหฏาปาสาเท  โสปาณปาทมูเล  ปวึ  ปวิสิสฺสตีติ ฯ   
จารปุริโส  ตํ  กถํ  สุตฺวา  สุปฺปพุทฺธสฺส  สนฺติกํ  คนฺตฺวา  กึ  เม  ภาคิเนยฺเยน   
นิวตฺตนฺเตน  วุตฺตนฺติ  ปุฏโ  ยถาสุตํ  อาโรเจสิ ฯ 
 

แปล  โดยอรรถ 
 
 ๒. โส  ตสฺส  วจนํ  สุตฺวา  นทานิ  มม  ภาคิเนยฺยสฺส  กถาโทโส  อตฺถิ  
อทฺธา  ยํ  โส  วทติ  ตํ  ตเถว  โหติ  เอวํ  สนฺเตป  นํ  อิทานิ  มุสาวาเทน   
นิคฺคณฺหิสฺสามิ   โส  หิ  มํ  สตฺตเม  ทิวเส  ปวึ  ปวิสิสฺสตีติ  อนิยเมน  อวตฺวา 
เหฏาปาสาเท  โสปาณปาทมูเล  ปวึ  ปวิสิสฺสตีติ  อาห  อิโตทานิ   ปฏายาหํ  
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ตํ  านํ  น  คมิสฺสามิ  อถ  นํ  ตสฺมึ  าเน  ปวึ  อปวิสิตฺวา  มุสาวาเทน   
นิคฺคณฺหิสฺสามีติ  ฯ  โส  อตฺตโน  อุปโภคชาตํ   สพฺพํ  สตฺตภูมิกสฺส  ปาสาทสฺส  
อุปริ  อาโรเปตฺวา  โสปาณํ  หราเปตฺวา  ทฺวารํ  ปทหาเปตฺวา  เอเกกสฺมึ  ทฺวาเร  
เทฺว  เทฺว   มลฺเล  เปตฺวา  สจาหํ  ปมาเทน  เหฏา  โอโรหิตุกาโม  โหมิ  
นิวาเรยฺยาถ  มนฺติ  วตฺวา  สตฺตเม  ปาสาทตเล  สิริคพฺเภ  นิสีทิ  ฯ  สตฺถา  ตํ  
ปวตฺตึ  สุตฺวา  ภิกฺขเว  สุปฺปพุทฺโธ  น  เกวลํ  ปาสาทตเล  เวหาสํ  อุปฺปติตฺวา  
อากาเส  วา  นิสีทตุ  นาวาย  วา  สมุทฺทํ   ปกฺขนฺทตุ  ปพฺพตนฺตรํ  วา  ปวิสตุ   
พุทฺธานํ  กถาย  ทฺวิธาภาโว   นาม  นตฺถิ  มยา  วุตฺตฏาเนเยว  โส  ปวึ   
ปวิสิสฺสตีติ  วตฺวา   อนุสนฺธึ  ฆเฏตฺวา  ธมฺมํ  เทเสนฺโต  อิมํ  คาถมาห 
                               น   อนฺตลิกฺเข   น   สมุทฺทมชฺเฌ 
                                 น  ปพฺพตานํ   วิวรํ   ปวิสฺส 
                                 น  วิชฺชเต  โส   ชคติปฺปเทโส 
                                 ยตฺรฏิตํ   นปฺปสเหยฺย   มจฺจูติ  ฯ 
   
 
 

 
 

ใหเวลา  ๔  ชั่วโมง  กับ  ๑๕  นาที. 
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เฉลย ประโยค ป.ธ. ๓ 
แปล มคธเปนไทย 

 
แปล โดยพยัญชนะ 

 
 ๑. ไดยินวา  อ. เจาศากยะ พระนามวาสุปปพุทธะน้ัน  ทรงผูกแลว   
ซ่ึงความอาฆาต  ในพระศาสดา  ดวยเหตุ ท.  ๒  เหลาน้ี  คือ  อ. พระสมณะ 
ผูโคดมน้ี  ทิ้งแลว  ซ่ึงธิดา  ของเรา  เสด็จออกแลวดวย  ยังบุตร  ของเรา  
ใหบวชแลว  ต้ังอยูแลว ในานะแหงบุคคลผูมีเวร  ของบุตรของเราน้ันดวย  
ทรงดำริแลววา   อ. เรา  จักไมให  เพื่ออันเสด็จไป สูท่ีเปนท่ีนิมนตแลวจึงเสวย  
แกพระสมณะผูโคดมน้ัน ในกาลน้ี  ดังน้ี  ทรงปดแลว  ซ่ึงหนทางเปนท่ีเสด็จไป  
ประทับน่ังด่ืมอยูแลว  ซ่ึงสุรา  ในระหวางแหงถนน  ในวันหน่ึง  ฯ  ครั้งน้ัน  
คร้ันเม่ือพระศาสดา  ผูอันหมูแหงภิกษุแวดลอมแลว  เสด็จมาแลว  สูที่นั้น   
อ. ราชบุรุษ ท.  กราบทูลแลววา  อ. พระศาสดา  เสด็จมาแลว  ดังน้ี  แกเจา
ศากยะ พระนามวาสุปปพุทธะน้ัน  ฯ  อ. เจาศากยะ พระนามวาสุปปพุทธะน้ัน 
ตรัสแลววา อ.ทาน ท. จงไป  ขางหนา  อ. ทาน ท. จงกราบทูลวา อ. พระสมณะ
ผูโคดมน้ี  เปนผูแกกวา  กวาเรา  ยอมเปน  หามิได  ดังน้ี  แกพระสมณะผูโคดมน้ัน 
อ. เรา  จกัไมให  ซ่ึงหนทาง แกพระสมณะผูโคดมน้ัน ดังน้ี  แมผูอนัราชบุรษุ ท.  
กราบทูลอยู  บอย ๆ  ประทับน่ังตรัสแลว  เหมือนอยางน้ันน่ันเทียว ฯ   
อ. พระศาสดา ไมทรงไดแลว  ซ่ึงหนทาง  จากสำนัก  ของพระเจาลุง  เสด็จ
กลับแลว  จากท่ีนั้น  ฯ  อ. เจาศากยะ พระนามวาสุปปพุทธะแมนั้น  ทรงสงไป
แลว  ซ่ึงบุรุษผูเท่ียวไป  คนหน่ึง  ดวยพระดำรัสวา  อ. ทาน  จงไป  อ. ทาน  
ฟงแลว  ซ่ึงวาจาเปนเคร่ืองกลาว  ของพระสมณะ  ผูโคดมน้ัน  จงมา  ดังน้ี  ฯ  
แม  อ. พระศาสดา  เม่ือเสด็จกลับ  ทรงกระทำแลว  ซ่ึงการแยม  ผูอันพระเถระ
ชื่อวาอานนท  ทูลถามแลววา  ขาแตพระองคผู เจริญ  อ. อะไรหนอแล   
เปนปจจัย  แหงอันกระทำซ่ึงการแยมใหปรากฏ  ยอมเปน  ดังน้ี  ตรัสแลววา   
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ดูกอนอานนท  อ. เธอ  ยอมเห็น  ซ่ึงเจาศากยะ พระนามวาสุปปพุทธะหรือ  
ดังน้ี ฯ อ. พระเถระช่ือวาอานนท  กราบทูลแลววา  ขาแตพระองคผูเจริญ   
อ. ขาพระองค  ยอมเห็น ดังน้ี ฯ  อ. พระศาสดา  ตรัสแลววา  อ. กรรม อันหนัก  
อันเจาศากยะ พระนามวาสุปปพุทธะน้ัน  ผูไมทรงใหอยู  ซ่ึงหนทาง   
แกพระพุทธเจา  ผูเชนกับดวยเรา  กระทำแลว  อ. เจาศากยะ พระนามวา 
สุปปพุทธะน้ัน  จักเขาไป  สูแผนดิน ในท่ีใกลแหงเชิงแหงบันได ในภายใต
แหงปราสาท ในวันที่ ๗ แตวันนี้ ดังน้ี ฯ อ. บุรุษผูเที่ยวไป ฟงแลว ซ่ึงวาจา 
เปนเคร่ืองกลาวน้ัน ไปแลว สูสำนัก ของเจาศากยะพระนามวาสุปปพุทธะ  
ผูอันเจาศากยะ พระนามวาสุปปพุทธะน้ัน  ตรัสถามแลววา  อ. คำอะไร  
อันหลาน  ของเรา  ผูเม่ือกลับไป  ตรัสแลว  ดังน้ี  กราบทูลแลว  ซ่ึงคำอัน 
อันตนฟงแลวอยางไร ฯ 

 
แปล โดยอรรถ 

 
 ๒. เจาสุปปพุทธะน้ัน ไดสดับคำของจารบุรุษน้ันแลว  ตรัสวา บัดน้ี  
หลานของเรา จะมีการพูดผิด ก็หามิได,  คำท่ีเธอตรัส ตองเปนอยางน้ันแนแท, 
แมเม่ือเปนเชนน้ัน  คราวน้ี  เราจักจับผิดเธอ ดวยการพูดเท็จ, เพราะเธอไมตรัส
กะเรา โดยไมเจาะจงวา เจาสุปปพุทธะ จักถูกธรณีสูบ ในวันท่ี  ๗  (แต) ตรัสวา 
จักถูกธรณีสูบ ที่ใกลเชิงบันได ภายใตปราสาท, บัดน้ี ต้ังแตวันน้ีไป  เราจักไม
ไปท่ีนั้น, เม่ือเปนเชนน้ัน เราก็จักไมถูกธรณีสูบในท่ีนั้นแลวขมข่ีเธอ ดวยการ
พูดเท็จ ฯ  ทาวเธอ รับส่ังใหพวกมหาดเล็กขนเคร่ืองใชสอย ของพระองคท้ังหมด
ข้ึนไวบนปราสาท  ๗ ชั้น ใหชักบันไดออก  ใหปดประตู  ต้ังคนแข็งแรงไว 
ที่ประตู ประตูละ  ๒ คน ตรัสวา  ถาเราประสงคจะลงไปขางลาง ดวยความ
พลั้งเผลอ, พวกเจาพึงหามเราเสีย  ดังน้ีแลวประทับน่ังในหองอันเปนสิริ  
บนพื้นปราสาทช้ันท่ี ๗ ฯ 
            พระบรมศาสดา  ทรงสดับความเปนไปน้ันแลว  ตรัสวา  ภิกษุท้ังหลาย  
เจาสุปปพุทธะมิใชจะน่ังบนพ้ืนปราสาทอยางเดียว, (ตอให) เหาะข้ึนไป 
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สูเวหาส นั่งในอากาศก็ตาม, แลนเรือไปสูสมุทรก็ตาม, เขาไปซอกเขาก็ตาม, 
ธรรมดาวา พระดำรัสของพระพุทธเจาท้ังหลาย จะเปน ๒ไมมี, ทาวเธอจักถูก
ธรณีสูบในสถานท่ีเรากลาวไวนั่นแหละ เม่ือจะทรงสืบตออนุสนธิแสดงธรรม 
จึงตรัสพระคาถาน้ีวา 

 ผูที่ดำรงอยูกลางหาว  ผูที่ดำรงอยูทามกลางสมุทร 
 ผูที่เขาไปชองเขาดำรงอยู  พึงพนจากความตาย หามิได 
 สวนแหงแผนดินท่ีบุคคลดำรงอยู จะไมพึงถูกความตาย 
 ครอบงำ  ไมมี ฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
พระธรรมรัตนดิลก  จิตฺตคุตฺโต  วัดสุทัศนเทพวราราม                        เฉลย 
สนามหลวงแผนกบาลี                                                         ตรวจแก. 
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