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ประโยค ป.ธ. ๕ 
แปล ไทยเปนมคธ 

สอบ  วันที่  ๒๔  กุมภาพันธ  ๒๕๕๗ 
 

 ๑. พระบรมศาสดาทรงใครครวญวา สำหรับกุลบุตรเหลาน้ี บาตร 
และจีวรที่สำเร็จดวยฤทธิ์ จักมาไหมหนอแล ทรงทราบวา กุลบุตรเหลาน้ี  
ได(เคย)ถวายจีวรพันผืนแกพระปจเจกพุทธเจาพันองค ทั้งได(เคย) ถวายจีวร
สองหม่ืนผืนแกภิกษุสองหม่ืนรูป ในกาลแหงพุทธเจาพระนามวากัสสปะ  
ไมนาอัศจรรยเลย บาตรและจีวรสำเร็จดวยฤทธ์ิลอยมาเอง เพื่อกุลบุตรเหลาน้ี 
ดังน้ีแลว ทรงเหยียดพระหัตถขวาพลางตรัสวา ทานท้ังหลายจงเปนภิกษุมาเถิด 
ทานท้ังหลายจงประพฤติพรหมจรรยเพื่อทำท่ีสุดทุกขโดยชอบเถิด ฯ ทันใด
นั่นเอง ทั้งหมดน้ัน เปนราวกะวาพระเถระผูมีพรรษาตั้ง ๑๐๐ ครองบริขาร ๘ 
เหาะข้ึนเวหาส กลบัลงมาถวายบังคมพระบรมศาสดาน่ังอยูแลว ฯ ฝายพวกพอคา
นั้น ไปยังราชตระกูลแลว แจงเจาหนาท่ีใหกราบทูลขาวท่ีพระราชาทรงสง 
(ฝาก)ไปแลว เม่ือพระเทวีรับส่ังวา เขามาได เขาไปถวายบังคมแลว ไดยืนอยู  
ณ ที่ควรสวนขางหน่ึง ฯ ลำดับน้ัน พระเทวี สอบถามพอคาเหลาน้ันวา พอคุณ
ท้ังหลาย พวกทานพากันมาเพราะเหตุ(ธุระ)อะไรหรือ ฯ พอคา. พวกขาพระองค 
ถูกพระราชาสง(ตัว)มายังสำนักของพระองค นัยวา ขอจงพระราชทานทรัพย
สามแสนแกพวกขาพระองคดวย ฯ พระเทวี.  พอคุณท้ังหลาย พวกทานพูดมาก
เกินไปกระมัง พวกทานทำความดีอะไรถวายพระราชานักหรือ พระองค 
ทรงพอพระทัยในผลงานอะไรของพวกทาน ถึงกับรับส่ังใหพระราชทาน 
พระราชทรัพยถึงขนาดน้ี ฯ พอคา. พระเทวี ความดีอะไรอื่น พวกขาพระองค 
ก็มิไดทำ เพียงแตไดกราบบังคมทูลขาวแดพระราชา ฯ พระเทวี. พอคุณท้ังหลาย  
ก็พวกทานสามารถจะบอกแกเราบางไดไหม ฯ พอคา. สามารถบอกได  
พระเจาขา ฯ พระเทวี. ถากระน้ัน บอกมาเถิด พอคุณท้ังหลาย ฯ พอคา.  
พระเจาขา พระพุทธเจาทรงอุบัติข้ึนแลวในโลก ฯ ฝายพระนาง พอสดับคำน้ัน
แลว มีพระสรีระอันปติถูกตองแลว โดยน้ันกอนน่ันแล ทรงกำหนดอะไร ๆ  
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ไมไดถึง ๓ ครั้ง ในคร้ังท่ี ๔ สดับบทวา พุทฺโธ แลวจึงรับส่ังวา พอคุณท้ังหลาย 
ในเพราะบทน้ี พระราชา(รับส่ัง)พระราชทานอะไรนะ ฯ พอคา. ทรัพยหนึ่ง
แสน พระเจาขา ฯ พระเทวี. พอคุณท้ังหลายเอย พระราชาทรงสดับขาว 
เห็นปานฉะน้ีแลวพระราชทานทรัพยหนึ่งแสนแกพวกทาน (ชื่อวา) ทรงกระทำ
ไมสมกันเลย แตเราจะใหทรัพยแกพวกทานสามแสน ในเพราะของกำนัล 
อันขัดสนของเรา มีขาวอะไรอื่นอีกไหมท่ีพวกทาน(อยาก)แจง ฯ พวกพอคา
กราบทูลขาวอื่นอีกวา ขาวอยางน้ีแลอยางน้ี ฯ 
 
 ๒. พระนางรับส่ังใหพวกภริยาของเหลาอมาตยเขาเฝาแลวมีพระราช
เสาวนีย วา แมนางท้ังหลาย สามีของพวกเขาพากันไปดวยหมายใจวา จักบวช
พรอมกับพระราชา พวกเจาจักทำอยางไร ฯ เหลาภริยา. พวกเขาสงขาวอะไร 
ถึงพวกหมอมฉันบาง เพคะ ฯ พระเทวี. ฟงวา พวกเขาสละสมบัติของตน ๆ  
ใหแกพวกเจาแลว นัยวา พวกเจาจงใชสอยสมบัตินั้นตามใจชอบเถิด ฯ  
เหลาภรยิา.  กพ็ระนางจักทรงทำอยางไรเลา เพคะ ฯ พระเทว.ี แมนางท้ังหลายเอย 
ทีแรก พระราชาทรงสดับขาวคราว ทั้งท่ีประทับยืนอยูในหนทาง ทรงบูชา
พระรัตนตรัยดวยพระราชทรัพยสามแสน ทรงสละราชสมบัติดุจกอนน้ำลาย 
เสด็จออกไปดวยหมายพระทัยวา จักบวช สวนเราไดฟงขาวพระรัตนตรัยแลว 
บูชาพระไตรรัตนดวยทรัพยเกาแสน ก็แล ชื่อวา สมบัตินี้ มิไดเปนเหตุนำ 
ทุกขมาเฉพาะแกพระราชาเทาน้ัน แมแกเรา ก็เปนเหตุนำทุกขมาเชนกัน ใครจัก
คุกเขา เอาปากอมกอนน้ำลายท่ีพระราชาทรงบวนทิ้งแลวได เราไมตองการ
สมบัติ แมเราก็จักไปบวชเฉพาะพระบรมศาสดา (เชนกัน) ฯ 
 
 
 
 

ใหเวลา  ๔  ชั่วโมง  กับ  ๑๕  นาที. 
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เฉลย ประโยค ป.ธ. ๕ 
แปล ไทยเปนมคธ 

 
 ๑.  สตฺถา   อาคมิสฺสติ   น ุ  โข   อเิมสํ   กลุปตฺุตานํ   อทิธิฺมยปตฺตจีวรนติฺ  
อุปธาเรนฺโต   อิเม   กุลปุตฺตา   ปจฺเจกพุทฺธสหสฺสสฺส   จีวรสหสฺสํ  อทํสุ   
กสฺสปพุทฺธกาเล   วีสติยา   ภิกฺขุสหสฺสานํป   วีสติ   จีวรสหสฺสานิ  อทํสุ      
อนจฺฉริยํ   อิเมสํ   อิทฺธิมยปตฺตจีวราคมนนฺติ   ตฺวา  ทกฺขิณหตฺถํ   ปสาเรตฺวา   
เอถ   ภิกฺขโว   จรถ   พฺรหฺมจริยํ   สมฺมา  ทุกฺขสฺส   อนฺตกิริยายาติ   อาห  ฯ   เต   
ตาวเทว   อฏปริกขฺารธรา   วสฺสสติกตฺเถรา   วยิ   หตฺุวา   เวหาสํ   อพภฺคฺุคนฺตฺวา   
ปจฺโจโรหตฺิวา   สตฺถาร ํ  วนฺทตฺิวา   นสีิทสุึ  ฯ   เตป   วาณิชกา   ราชกลุ ํ  คนฺตฺวา   
รฺา   ปหิตสาสนํ   อาโรจาเปตฺวา   เทวิยา    อาคจฺฉนฺตูติ   วุตฺเต   ปวิสิตฺวา   
วนฺทิตฺวา   เอกมนฺตํ   อฏํสุ ฯ   อถ   เน   เทวี   ปุจฺฉ ิ   ตาตา   กึการณา    
อาคตตฺถาติ  ฯ   มยํ   รฺา   ตุมฺหากํ   สนฺติก ํ  ปหติา   ตีณิ   กริ   โน   สตสหสฺสานิ   
เทถาติ  ฯ   ตาตา   อติพหุํ   ภณถ   กึ   ตุมฺเหหิ    รฺโ   กตํ   กิสฺมึ   โว   ราชา   
ปสนฺโน   เอตฺตกํ   ธนํ   ทาเปสีติ   ฯ   เทวิ   น   อฺํ   กิฺจิ   กตํ   รฺโ   ปน   
สาสนํ   อาโรจยิมฺหาติ  ฯ  สกฺกา   ปน   ตาตา   มยฺหํป   อาโรเจตุนฺติ  ฯ    
สกฺกา   เทวีติ   ฯ   เตนหิ   ตาตา   วเทถาติ  ฯ   เทวิ   พทฺุโธ   โลเก   อปุปฺนฺโนติ   ฯ   
สาป   ตํ   สุตฺวา   ปุริมนเยเนว   ปติยา   ผุฏสรีรา   ติกฺขตฺตํุ   กิฺจิ   อสลฺลกฺเขตฺวา 
จตุตฺถวาเร   พทุโฺธติ   ปทํ   สุตวฺา   ตาตา   อมิสฺมึ   ปเท   รฺา   ก ึ  ทินนฺนฺติ  ฯ   
สตสหสฺสํ   เทวีติ   ฯ   ตาตา   นานุจฺฉวิกํ    รฺา   กตํ   เอวรูป   สาสนํ   สุตฺวา   
ตุมฺหากํ   สตสหสฺสํ   ททมาเนน   อหํ   หิ   โว   มม   ทุคฺคตปณฺณากาเร   ตีณิ   
สตสหสฺสานิ  ทมฺมิ  อปรํ  ตุมฺเหหิ  กึ  อาโรจิตนฺติ  ฯ  อิทฺจิทฺจาติ    
อปรานิป   เทฺว   สาสนานิ   อาโรเจสํุ   ฯ 
 
 ๒.  สา   เตสํ   ภริยาโย   ปกฺโกสาเปตฺวา   อมฺมา   ตุมฺหากํ   สามิกา    
รฺา   สทฺธึ   ปพฺพชิสฺสามาติ   คตา   ตุมฺเห   กึ   กริสฺสถาติ  ฯ   กึ   ปน   เตหิ   
อมฺหากํ   สาสนํ   ปหิตํ   เทวีติ  ฯ  เตหิ   กิร   อตฺตโน   สมฺปตฺติ   ตุมฺหากํ    
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วิสฺสฏา   ตุมฺเห   กิร   ตํ   ยถารุจิยา   ปริภฺุชถาติ  ฯ   ตุมฺเห   ปน   เทวิ   กึ   
กริสฺสถาติ  ฯ   อมฺมา   โส   ตาว   ราชา   สาสนํ   สุตฺวา   มคฺเค   ิตโกว   ตีหิ  
สตสหสฺเสหิ   ตีณิ   รตนานิ   ปูเชตฺวา   เขฬปณฺฑํ   วิย   สมฺปตฺตึ   ปหาย   
ปพฺพชิสฺสามีติ   นิกฺขนฺโต   มยา   ปน   ติณฺณํ   รตนานํ   สาสนํ   สุตฺวา   ตีณิ   
รตนานิ   นวหิ   สตสหสฺเสหิ   ปูชิตานิ   น   โข   ปเนสา   สมฺปตฺติ   นาม    
รฺโเยว   ทุกฺขา   มยฺหํป   ทุกฺขาเยว   โก   รฺโ   ฉฑฺฑิตํ   เขฬปณฺฑํ   
ชนฺนุเกหิ   ปติฏหตฺิวา   มุเขน   คณฺหิสฺสติ   น   มยฺหํ   สมฺปตฺติยา   อตฺโถ   
อหํป   สตฺถารํ   อุทฺทิสฺส   คนฺตฺวา   ปพฺพชิสฺสามีติ  ฯ 
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