
 ๑๒๙

ประโยค ป.ธ. ๓ 
แปล  มคธเปนไทย 

สอบครั้งที่ ๒  วันที่  ๒๔  เมษายน  ๒๕๕๗ 
 

แปล  โดยพยัญชนะ 

 ๑.  โส (เสฏี)  สเตนป   สตทฺวเยนป   สุรํ   อาหราเปตฺวา   ปวนฺโต    
อนุกฺกเมน   นิสินฺนฏานาทีสุ   กหาปณราสึ   เปตฺวา   สุรํ   ปวนฺโต    อิมินา   
มาลา   อาหรถ    อิมินา   คนฺธํ    อยํ   คีเต   เฉโก    อยํ   นจฺเจ    อยํ   วาทิเต    
อิมสฺส   สหสฺสํ   เทถ    อิมสฺส   เทฺว  สหสฺสานีติ   เอวํ   วิกฺกีรนฺโต   น    
จิรสฺเสว   อตฺตโน   สนฺตกํ   อสีติโกฏิธนํ   เขเปตฺวา   ขีณํ   เต   สามิ   ธนนฺติ   
วุตฺเต   กึ   ภริยาย   เม   สนฺตกํ    นตฺถีติ   อตฺถิ   สามีติ   เตนหิ   ตํ   อาหรถาติ    
ตํป   ตเถว   เขเปตฺวา   อนุปุพฺเพน   เขตฺตอารามุยฺยานโยคฺคาทิกํป   อนฺตมโส   
ภาชนภณฺฑกํป   อตฺถรณปาวุรณนิสีทนํป   สพฺพํ   อตฺตโน   สนฺตกํ   วิกฺกีณิตฺวา   
ขาทิ  ฯ   อถสฺส   มหลฺลกกาเลเยว   ปริหีนโภคสฺส   อตฺตโน   เคหํ   วิกฺกีณิตฺวา  
คหิตเคหา   นีหรึสุ  ฯ   โส   ภริยํ   อาทาย   ปรชนสฺส   เคหภิตฺตึ   นิสฺสาย   
วสนฺโต   กปาลขณฺฑํ   อาทาย   ภิกฺขาย   จริตฺวา   ชนสฺส   อุจฺฉิฏภตฺตํ   ภฺุชิตํุ   
อารภิ  ฯ   อถ   นํ   เอกทิวสํ   อาสนสาลาย   ทฺวาเร   ตฺวา   ทหรสามเณเรหิ    
ทียมานํ   อุจฺฉิฏโภชนํ   ปฏิคฺคณฺหนฺตํ   ทิสฺวา  สตฺถา   สิตํ   ปาตฺวากาสิ  ฯ   
อถ   นํ   อานนฺทตฺเถโร   สิตการณํ   ปุจฺฉิ  ฯ  สตฺถา   สิตการณํ   กเถนฺโต    
ปสฺสานนฺท   อิมํ   มหาธนเสฏิปุตฺตํ   อิมสฺมึเยว   นคเร   เทฺวอสีติโกฏิธนํ    
เขเปตฺวา   ภริยํ   อาทาย   ภิกฺขาย   จรนฺตํ    สเจ   หิ   อยํ   ปมวเย   โภเค   
อเขเปตฺวา   กมฺมนฺเต   ปโยชิสฺส    อิมสฺมึเยว   นคเร   อคฺคเสฏี   อภวิสฺส    
สเจ   ปน   นิกฺขมิตฺวา   ปพฺพชิสฺส   อรหตฺตํ   ปาปุณิสฺส    ภริยาปสฺส   อนาคามิผเล   
ปติฏหิสฺส    อิทานิ   ปเนส   คิหิโภคาป   ปริหีโน   สามฺโตป   ปริหีโน    
ปริหายิตฺวา   จ   ปน   สุกฺขปลฺลเล   โกฺจสกุโณ   วิย    ชาโตติ   อาห  ฯ 



 ๑๓๐

แปล  โดยอรรถ 
 
 ๒. ปฺจสตา   กิร   ภิกฺขู   สตฺถุ   สนฺติเก   กมฺมฏานํ   คเหตฺวา   
อรฺํ   ปวิสิตฺวา   ฆเฏนฺตา   วายมนฺตา   ฌานํ   นิพฺพตฺเตตฺวา   กิเลสานํ  
อสมุทาจาเรน   ปพฺพชิตกิจฺจํ   โน   นิปฺผนฺนนฺติ   มฺมานา   อตฺตนา   
ปฏิลทฺธคุณํ   สตฺถุ   อาโรเจสฺสามาติ   อาคจฺฉึสุ  ฯ   สตฺถา   เตสํ    พหิทฺวารโกฏกํ   
ปตฺตกาเลเยว   อานนฺทตฺเถรํ   อาห   อานนฺท   เอเตสํ   ภิกฺขูนํ   ปวิสิตฺวา   มยา   
ทิฏเน   กมฺมํ   นตฺถิ   อามกสุสานํ   คนฺตฺวา   ตโต   ปจฺจาคนฺตฺวา   มํ    
ปสฺสนฺตูติ  ฯ   เถโร   คนฺตฺวา   เตสํ   ตมตฺถํ   อาโรเจสิ  ฯ   เต   กึ   อมฺหากํ    
อามกสุสาเนนาติ   อวตฺวาว   ทีฆทสฺสินา  พุทฺเธน   การณํ   ทิฏํ   ภวิสฺสตีติ   
อามกสุสานํ   คนฺตฺวา   ตตฺถ   กุณปานิ   ปสฺสนฺตา   เอกาหํ   ทฺวีหํ   ปติเตสุ    
กุณเปสุ   อาฆาตํ   ปฏิลภตฺิวา   ตํขณํ   ปติเตสุ   อลฺลสรีเรสุ   ราคํ   อุปฺปาทยึสุ   
ตสฺมึ   ขเณ   อตฺตโน  สกิเลสภาวํ   ชานึสุ  ฯ   สตฺถา   คนฺธกุฏิยํ   นิสินฺโนว   
โอภาสํ   ผริตฺวา   เตสํ   สมฺมุเข   กเถนฺโต   วิย   ปฏิรูป   นุ   โข   ภิกฺขเว    
ตุมฺหากํ   เอวรูป   อฏิสงฺฆาตํ   ทิสฺวา   ราครตึ   อุปฺปาเทตุนฺติ   วตฺวา   อิมํ   
คาถมาห 
  ยานีมานิ   อปตฺถานิ           อลาพูเนว   สารเท 
  กาโปตกานิ   อฏีนิ         ตานิ   ทิสฺวาน   กา   รตีติ  ฯ 

 
 

ใหเวลา  ๔  ชั่วโมง  กับ  ๑๕  นาที. 



 ๑๓๑

เฉลย  ประโยค ป.ธ. ๓ 
แปล  มคธเปนไทย 

 
แปล  โดยพยัญชนะ 

 ๑. อ.เศรษฐีนั้น  ยังบุคคลใหนำมาแลว  ซ่ึงสุรา  แมดวยรอยแหงทรัพย  
แมดวยหมวดสองแหงรอยแหงทรัพย  ด่ืมอยู  ต้ังไวแลว  ซ่ึงกองแหงกหาปณะ 
ในท่ี ท. มีที่แหงตนน่ังแลวเปนตน โดยลำดับ  ด่ืมอยู  ซ่ึงสุรา  กลาวแลววา   
อ.ทาน ท.  จงนำมา  ซ่ึงระเบียบ ท. ดวยกหาปณะน้ี อ.ทาน ท. จงนำมา   
ซ่ึงของหอม  ดวยกหาปณะน้ี  อ.บุคคลน้ี  เปนผูฉลาด  ในการขับ  ยอมเปน   
อ.บุคคลน้ี  เปนผูฉลาด  ในการฟอน  ยอมเปน  อ.บุคคลน้ี  เปนผูฉลาด  ในการ
ประโคม  ยอมเปน  อ.ทาน ท.  จงให  ซ่ึงพันแหงทรัพย  แกบุคคลน้ี  อ.ทาน ท.  
จงให ซ่ึงพันแหงทรัพย ท. ๒ แกบุคคลน้ี  ดังน้ี  เรี่ยรายอยู  อยางน้ี ยังทรัพยอัน
มีโกฏิ  ๘๐  เปนประมาณ  อันเปนของมีอยู ของตน  ใหส้ินไปแลว  ตอกาลไม
นานน่ันเทียว  ครั้นเม่ือคำวา  ขาแตนาย  อ.ทรัพย  ของทาน  ส้ินแลว  ดังน้ี  
อันชน ท. กลาวแลว  ถามแลววา อ.ทรัพย  อันเปนของมีอยู แหงภรรยา   
ของเรา  ยอมไมมีหรือ  ดังน้ี  ครั้นเม่ือคำวา  ขาแตนาย  อ.ทรัพยอันเปนของ 
มีอยู แหงภรรยา  ของทาน  มีอยู ดังน้ี อันชน ท. เหลาน้ัน กลาวแลว   กลาวแลว
วา  ถาอยางน้ัน  อ.ทาน ท.  จงนำมา  ซ่ึงทรัพยนั้น  ดังน้ี  ยังทรัพยแมนั้น   
ใหส้ินไปแลว  เหมือนอยางน้ันนั่นเทียว ขายแลว  ซ่ึงวัตถุแมมีนาและสวน 
และอุทยานและยานอันบุคคลพึงประกอบเปนตน โดยลำดับ  แมซ่ึงภัณฑะคือ
ภาชนะ  แมซ่ึงผาเปนเคร่ืองปูลาดและผาเปนเคร่ืองหมและผาเปนท่ีนั่ง อันเปน
ของมีอยู ของตน ทั้งปวง โดยกำหนดอันมีในท่ีสุด เคี้ยวกินแลว ฯ ครั้งน้ัน   
อ.เจาของแหงเรือน ท. นำออกแลว จากเรือนอันเศรษฐีนั้น ผูมีโภคะอันเสื่อม
รอบแลว ในกาลแหงตนเปนคนแกนั่นเทียว ขายซ่ึงเรือน ของตนแลว 



 ๑๓๒

จึงถือเอาแลว ฯ  อ.เศรษฐีนั้น  พาไปแลว  ซ่ึงภรรยา  อาศัยแลว  ซ่ึงฝาแหงเรือน  
ของชนอ่ืน อยูอยู  ถือเอาแลว  ซ่ึงช้ินแหงกระเบ้ือง  เท่ียวไปแลว เพื่ออันขอ  
เริ่มแลว เพื่ออันบริโภค ซ่ึงภัตรอันเปนเดน (ภัตรอันชนท้ิงแลว)  ของชน ฯ     
 ครั้งน้ัน  อ.พระศาสดา  ทอดพระเนตรเห็นแลว  ซ่ึงเศรษฐีนั้น  ผูยืนอยู 
ที่ประตู แหงศาลาเปนท่ีนั่งแลวจึงรับเอาเฉพาะอยู  ซ่ึงโภชนะอันเปนเดน  
อันอันภิกษุหนุมและสามเณร ท.ใหอยู ในวันหน่ึง ไดทรงกระทำแลว  
ซ่ึงการแยม ใหปรากฏ ฯ  ครั้งน้ัน  อ.พระเถระช่ือวาอานนท ทูลถามแลว   
ซ่ึงเหตุแหงการแยม  กะพระศาสดาพระองคนั้น ฯ  อ.พระศาสดา  เม่ือตรัสบอก  
ซ่ึงเหตุแหงการแยม  ตรัสแลววา  ดูกอนอานนท  อ.เธอ  จงดู  ซ่ึงบุตรของ
เศรษฐีผูมีทรัพยมากน้ี  ผูยังทรัพยมีโกฏิแปดสิบสองหนเปนประมาณ ใหส้ิน
ไปแลวจึงพาเอา ซ่ึงภรรยาแลวจึงเท่ียวไปอยู เพื่ออันขอ ในพระนครน้ี 
น่ันเทียว  ก็  ถาวา  อ.บุตรของเศรษฐีน้ี  ไมยังโภคะ ท. ใหส้ินไปแลว  จักประกอบ
แลว  ซ่ึงการงาน ท.  ในวัยที่หน่ึงไซร  อ.บุตรของเศรษฐีนี้ เปนเศรษฐีผูเลิศ   
ในนครน้ีนั่นเทียว  จักไดเปนแลว ก็ ถาวา อ.บุตรของเศรษฐีนี้ ออกแลว  
จักบวชแลวไซร  อ.บุตรของเศรษฐีน้ี จักบรรลุแลว  ซ่ึงพระอรหัต  แม อ.ภรรยา  
ของบุตรของเศรษฐีนั้น  จักต้ังอยูเฉพาะแลว ในอนาคามิผล  แตวา   อ.บุตรของ
เศรษฐีนั่น  เส่ือมรอบแลว  แมจากโภคะของคฤหัสถ  เส่ือมรอบแลว แมจาก
คุณเคร่ืองความเปนแหงสมณะ ในกาลน้ี ก็แล  อ.บุตรของเศรษฐีนั้น ครั้นเส่ือม
รอบแลว  เปนราวกะวานกกระเรียน ในเปอกตมอันแหง  เกิดแลว  ดังน้ี ฯ 

 
แปล  โดยอรรถ 

 
 ๒.  ดังไดสดับมา  ภิกษุ ประมาณ ๕๐๐ รูป  เรียนกรรมฐานในสำนัก
พระบรมศาสดาแลว เขาไปยังปา พากเพียรพยายามอยู  ยังฌานใหเกิดข้ึนแลว 
สำคัญอยูวา  กิจบรรพชิต ของพวกเรา สำเร็จแลว เพราะกิเลสท้ังหลายไม  
ฟุงข้ึน จึง (กลับ) มาดวยหวังใจวา  พวกเรา จักกราบทูล คุณท่ีตนไดแลว  



 ๑๓๓

พระธรรมรัตนดิลก  จิตฺตคุตฺโต  วัดสุทัศนเทพวราราม             เฉลย
สนามหลวงแผนกบาลี                   ตรวจแก. 

แดพระบรมศาสดา ฯ  ในเวลาท่ีพวกเธอถึงซุมประตูชั้นนอกเทาน้ัน  พระบรม
ศาสดา  ตรัสกะพระอานนทเถระวา อานนท  การงานเก่ียวกับเราท่ีภิกษุเหลาน้ี
จะเขาเฝา ยังไมมี, ภิกษุเหลาน้ี จงไปปาชาผีดิบแลว (เสียกอน) กลับมาจากท่ี
นั้นแลวจึงคอยเฝาเรา ฯ พระเถระไปแจงความน้ันแกภิกษุเหลาน้ันแลว ฯ 
 ภิกษุเหลาน้ัน ไมพูดเลยวา ประโยชนอะไร ของพวกเรา ดวยปาชาผีดิบ 
คิดแลววา   พระพุทธเจาผูทรงเห็นกาลไกล  จักทรงเห็นเหตุการณแลว ดังน้ี   
จึงไปสูปาชาผีดิบ เม่ือเห็นซากศพในท่ีนั้น  กลับไดความเกลียดชังในซากศพท่ี
เขาท้ิงไว ๑ วัน ๒ วัน (แต) ใหความกำหนัดเกิดข้ึน ในสรีระอันสดท่ีเขาท้ิงไว
ในขณะน้ัน, ในขณะน้ัน  จึงรูวาตนยังมีกิเลส ฯ พระบรมศาสดา  ประทับน่ัง 
ในพระคันธกุฎีนั่นเอง ทรงแผพระรัศมีไป ดุจตรัสอยูเฉพาะหนาภิกษุเหลาน้ัน 
ตรัสวา  ภิกษุทั้งหลาย  ควรหรือหนอแล ที่เธอท้ังหลายเห็นรางกระดูกเชนน้ี
แลว ทำความยินดีดวยอำนาจราคะใหเกิดข้ึน ดังน้ีแลว  จึงตรัสพระคาถาน้ีวา 
                    (เธอท้ังหลาย)  จักมี ความยินดี อะไรเลา   
  เพราะเห็นกระดูกท้ังหลาย  ที่เขาท้ิงเกล่ือนกลาด   
  ดุจน้ำเตา ในสารทกาล  อันมีสีเหมือนนกพิราบ  ฯ 




