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ประโยคป.ธ.๕

แปลไทยเป็นมคธ

สอบวันที่๓มีนาคม๒๕๕๙


	 ๑.	 ก็	 โดยสมัยนั้นแล	 พระเจ้าพิมพิสารและพระเจ้าปเสนทิโกศล		 

ต่างก็เป็นพระภัสดาของพระภคินีกันและกัน	ฯ	ภายหลังวันหนึ่ง	พระเจ้าโกศล	

ทรงดำริว่า	 คนมีโภคะนับไม่ถ้วน	 มีบุญมาก	 ทั้ง	 ๕	 อยู่ในแคว้นพระเจ้า	 

พิมพิสาร	 ในแคว้นของเรา	 ผู้ เช่นนั้น	 แม้คนเดียวก็ไม่มี	 อย่ากระนั้นเลย		 

เราพึงไปสำนักของพระเจ้าพิมพิสาร	ขอผู้มีบุญมากสักคน	ฯ	พระองค์เสด็จไป

ในพระนครนั้นแล้ว	 ผู้มีปฏิสันถารอันพระราชาทรงกระทำแล้วทูลถามว่า	

พระองค์เสด็จมาเพราะเหตุไร	 	 จึงตรัสว่า	หม่อมฉันมาด้วยประสงค์ว่า	 คนมี

โภคะนับไม่ถ้วน	 มีบุญมาก	 ตั้ง	๕	 คน	 อยู่ในแคว้นของพระองค์	 หม่อมฉัน	 

จักพาเอาคนหนึ่งจาก	๕	คนนั้นไป	ขอจงประทานหนึ่งใน	๕	นั้น	แก่หม่อมฉัน

ด้วยเถิด	 ฯ	พระเจ้าพิมพิสาร.	หม่อมฉันไม่อาจจะให้ตระกูลใหญ่ๆ	 ย้ายได้	 ฯ	

พระเจ้าปเสนทิโกศล.	หม่อมฉันไม่ได้	 ก็จักไม่ไป	ฯ	พระราชาทรงหารือกับ

พวกอมาตย์แล้วตรัสว่า	 ชื่อว่าการเคลื่อนย้ายตระกูลใหญ่ๆ	 มีตระกูลโชติย

เศรษฐีเป็นต้น	 เช่นกับแผ่นดินไหว	 (ดูเหมือน)	 มีบุตรชายของเมณฑก	 

มหาเศรษฐี	ชื่อว่า	ธนญชัยเศรษฐีอยู่	หม่อมฉันปรึกษากับเธอเสร็จแล้ว	จักถวาย

คำตอบแก่พระองค์	 รับสั่งให้เรียกธนญชัยเศรษฐีเข้าเฝ้าแล้วตรัสว่า	 พ่อคุณ	

พระเจา้โกศลตรสัวา่	จกัพาเศรษฐมีทีรพัยค์นหนึง่ไป	 เธอจงไปกบัพระองคเ์ถดิ	ฯ  

ธนญชัยเศรษฐี.	 เมื่อพระองค์ส่งไป	ข้าพระองค์	 ก็จักไป	พระเจ้าข้า	 ฯ	พระเจ้า	 

พิมพิสาร.	 ถ้าอย่างนั้น	ท่านจงเตรียมตัวไปเถิด	พ่อคุณ	ฯ	 เศรษฐีนั้นได้ทำกิจ	 

จำเป็นที่ควรทำของตนแล้ว	ฯ	

 

	 ๒.	 ฝ่ายพระราชา	 ทรงทำสักการะใหญ่โตแก่เศรษฐีนั้นแล้วทรงส่ง

เสด็จพระเจ้าปเสนทิโกศลด้วยพระดำรัสว่า	 ขอจงทรงพาเศรษฐีนี้ไปเถิด	 ฯ		 

ท้าวเธอ	พาธนญชัยเศรษฐีเสด็จไปทุกแห่งโดยการพักประทับแรมราตรีหนึ่ง		 
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เสด็จถึงที่สำราญแห่งหนึ่ง	 ก็ทรงหยุดพัก	 ฯ	 ครั้งนั้น	 ธนญชัยเศรษฐีทูลถาม	 

ท้าวเธอว่า	 ที่ตรงนี้	 เป็นแคว้นของใคร	 ฯ	พระเจ้าปเสนทิโกศลตรัสตอบว่า		 

ของเราเอง	 เศรษฐี	 ฯ	ธนญชัยเศรษฐี.	 เมืองสาวัตถี	ห่างจากนี้ไป	 ไกลเท่าไร	ฯ	

พระราชา.	 สุดทางที่	 ๗	 โยชน์	 ฯ	 ธนญชัยเศรษฐี.	 ภายในพระนครคับแคบ		 

ชนบริวารของข้าพระองค์มาก	ถ้าพระองค์จะทรงกรุณาไซร้	พวกข้าพระองค์

พึงอยู่ที่นี่แหละ	พระเจ้าข้า	ฯ	พระราชา	ทรงรับว่า	ก็ได้	 ให้สร้างเมือง	ณ	ที่นั้น	

พระราชทานแก่ธนญชัยเศรษฐี	 ได้เสด็จไปแล้ว	 ฯ	 เมือง	 ได้นามว่า	 สาเกต		 

เพราะเป็นสถานที่อยู่ในประเทศนั้นที่เศรษฐีจับจอง(เอง)	ในเวลาเย็น	ฯ	

	 แมใ้นกรงุสาวตัถแีล	ไดม้บีตุรชายของมคิารเศรษฐ	ีชือ่วา่ปณุณวฒันกมุาร  

เจริญวัยแล้ว	ฯ	ครั้งนั้น	บิดามารดา	บอกกะเขาว่า	พ่อคุณ	พ่อจงเลือกหญิงรุ่น

สาวคนหนึ่งในที่ที่เจ้าชอบ	 ฯ	บุตรชาย.	 ไม่มีความจำเป็น(ใด	 ๆ)	 สำหรับผม	 

ด้วย(การเลือก)ภริยาเห็นปานนั้น	ฯ	บิดามารดา.	อย่าทำอย่างนี้เลย	ลูก	ธรรมดา

ตระกูลที่ไม่มีบุตร	 ตั้งอยู่ไม่ได้	 ฯ	 เขาถูกบิดามารดาพูดรบเร้าอยู่บ่อย	 ๆ		 

จึงบอกว่า	 ถ้าอย่างนั้น	ลูกได้หญิงรุ่นสาวผู้เพียบพร้อมด้วยความงาม	๕	อย่าง		 

ก็จักทำตามคำของคุณพ่อคุณแม่	 ฯ	 บิดามารดา.	 พ่อคุณ	 ก็	 ชื่อว่าความงาม		 

๕	อย่างนั่น	มีอะไรบ้างเล่า	ฯ	ลูกชาย.	คือ	ผมงาม	 เนื้องาม	กระดูกงาม	ผิวงาม		 

วัยงาม	ฯ	

 

 

 

ให้เวลา  ๔  ชั่วโมง  กับ  ๑๕  นาที. 
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เฉลยประโยคป.ธ.๕

แปลไทยเป็นมคธ


	 ๑.		เตน		โข		ปน		สมเยน		พมิพฺสิาโร		จ		ปเสนทโิกสโล		จ			อญญฺมญญฺ	ํ		 

ภคินีปติกา	 	 โหนฺต	ิ ฯ	 	 อเถกทิวส	ํ 	 โกสลราชา	 	 จินฺเตส	ิ 	 	พิมฺพิสารสฺส	 	 วิชิเต			 

ปญฺจ		อมิตโภคา		มหาปุญฺญา		วสนฺติ		มยฺหํ		วิชิเต		เอโกปิ		ตาทิโส		นตฺถิ		ยนฺนูนาหํ			 

พมิพฺสิารสสฺ		สนตฺกิ	ํ		คนตฺวฺา		เอก	ํ	มหาปญุญฺ	ํ	ยาเจยยฺนตฺ	ิฯ		โส		ตตถฺ		คนตฺวฺา			 

รญฺญา		กตปฏิสนฺถาโร		กึการณา		อาคโตสีติ		ปุฏฺโ		ตุมฺหากํ		วิชิเต			ปญฺจ		อมิตโภคา			 

มหาปญุญฺา		วสนตฺ	ิ	ตโต		เอก	ํ	คเหตวฺา		คมสิสฺามตี	ิ	 	อาคโตมหฺ	ิ	เตส	ุ	เม		เอก	ํ		 

เทถาต	ิ 	อาห	ฯ	 	มหากุลาน	ิ 	อมฺเหห	ิ 	 	 จาเลตุ	ํ 	น	 	สกฺกาต	ิฯ	 	อห	ํ 	อลทฺธา	 	น			 

คมสิสฺามตี	ิฯ	 	ราชา	 	อมจเฺจห	ิ 	สทธฺ	ึ 	มนเฺตตวฺา	 	โชตยิาทนี	ํ 	มหากลุาน	ํ 	จาลน	ํ	 

นาม	 	ปวยิา	 	 	จาลนสทสิ	ํ 	 เมณฑฺกมหาเสฏฺสิสฺ	 	ปตุโฺต	 	ธนญชฺยเสฏฺ	ี 	นาม		

อตถฺ	ิ	เตน		สทธฺ	ึ	มนเฺตตวฺาว		ปฏวิจน	ํ	เต		ทสสฺามตี	ิ	วตวฺา		ต	ํ		ปกโฺกสาเปตวฺา			 

ตาต	 	โกสลราชา	 	 	 เอก	ํ 	ธนเสฏฺ	ึ 	คเหตวฺา	 	คมสิสฺามตี	ิ 	วทต	ิ 	ตวฺ	ํ 	 เตน	 	สทธฺ	ึ		 

คจฉฺาหตี	ิฯ		ตมุเฺหส	ุ	ปหณินเฺตส	ุ	คมสิสฺาม	ิ	เทวาต	ิฯ		เตนห	ิ	ปรวิจฉฺ	ํ	กตวฺา		คจฉฺ			 

ตาตาต	ิฯ		โส		อตตฺโน		กตตฺพพฺยตุตฺก	ํ	อกาส	ิฯ			

 

	 ๒.	ราชาปสิสฺ	 	มหนตฺ	ํ 	สกกฺาร	ํ 	กตวฺา	 	อมิ	ํ 	อาทาย		คจฉฺถาต	ิ 	ปเสนท-ิ	 

โกสลราชาน	ํ	อยุโฺยเชส	ิฯ		โส		ต	ํ	อาทาย		สพพฺตถฺ		เอกรตตฺวิาเสน		คจฉฺนโฺต		เอกํ			

ผาสกุฏฺาน	ํ 	 	ปตวฺา	 	นวิาส	ํ 	คณหฺ	ิฯ	 	อถ	 	น	ํ 	ธนญชฺยเสฏฺ	ี 	ปจุฉฺ	ิ 	อทิ	ํ 	กสสฺ			 

วชิตินตฺ	ิฯ	 	มยหฺ	ํ 	 เสฏฺตี	ิฯ	 	กวีทโูร	 	อโิต	 	สาวตถฺตี	ิฯ	 	สตตฺโยชนมตถฺเกต	ิฯ			 

อนโฺตนคร	ํ 	สมพฺาธ	ํ 	อมหฺาก	ํ 	ปรชิโน	 	มหนโฺต	 	สเจ	 	โรเจถ	 	อเิธว	 	วเสยยฺาม			 

เทวาต	ิฯ		ราชา		สาธตู	ิ	สมปฺฏจิฉฺติวฺา			ตสมฺ	ึ	าเน		นคร	ํ	มาเปตวฺา		ตสสฺ		ทตวฺา			 

อคมาส	ิฯ		ตสมฺ	ึ		ปเทเส		สาย	ํ	วสนฏฺานสสฺ		คหติตตฺา		นครสสฺ		สาเกตนเฺตวฺว		

นาม	ํ	อโหส	ิฯ			

	 สาวตฺถิยมฺป	ิ 	 โข	 	 มิคารเสฏฺิโน	 	 ปุตฺโต	 	 ปุณฺณวฑฺฒนกุมาโร			 

นาม	 	วยปปฺตโฺต	 	อโหส	ิฯ	 	อถ	 	น	ํ 	มาตาปติโร	 	วทสึ	ุ 	ตาต	 	ตว	 	รจุจฺนฏฺาเน			 
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เอก	ํ 	 ทาริก	ํ 	 อุปธาเรหีต	ิ ฯ	 	 มยฺห	ํ 	 เอวรูปาย	 	 ภริยาย	 	 กิจฺจ	ํ 	 นตฺถีต	ิ ฯ	 ปุตฺต			 

มา		เอว	ํ	กร	ิ	กลุ	ํ	นาม		อปตุตฺก	ํ	น			ตฏิฺตตี	ิฯ		โส		ปนุปปฺนุ	ํ	วจุจฺมาโน		เตนห	ิ		 

ปญจฺกลยฺาณสมนนฺาคต	ํ 	 	ทารกิ	ํ 	ลภมาโน	 	ตมุหฺาก	ํ 	วจน	ํ 	กรสิสฺามตี	ิ 	อาห	ฯ			 

กาน	ิ 	ปเนตาน	ิ 	ปญฺจ	 	 กลฺยาณาน	ิ 	นาม	 	 ตาตาต	ิฯ	 	 เกสกลฺยาณ	ํ 	มํสกลฺยาณ	ํ		 

อฏฺกิลยฺาณ	ํ	ฉวกิลยฺาณ	ํ	วยกลยฺาณนตฺ	ิฯ	
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