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ประโยค ป.ธ. ๖ 
แปล  ไทยเปนมคธ 

สอบ  วันที่  ๑  กุมภาพันธ  ๒๕๕๗ 
 

 ๑. ชาวเมืองประชมุกันแลวกราบทลูพระเจาแผนดินวา ขาแตมหาราชเจา 
ในพระนครนี้ เกิดภัย ๓ อยางข้ึนแลว กอนแตนี้เวียนมาถึงรัชกาลที่ ๗ ไมเคย
เกิดช่ือวาภัยแบบน้ีเลย เพราะวา ในรัชกาลของพระเจาแผนดินผูทรงธรรม
ท้ังหลาย  จะไมเกิดภัยแบบน้ี ฯ พระเจาแผนดิน รับส่ังใหจัดประชุมชาวพระนคร
ในทองพระโรงแลวตรัสวา ถา ภาพท่ีไมต้ังอยูในธรรมของเรามีอยูไซร  
พวกทาน จงตรวจสอบดูถึงพฤติกรรมน้ันเถิด ฯ ชาวเมืองไพศาลี ตางชวยกัน
ตรวจสอบดูประเพณีทุกอยาง ไมพบขอเสียหายอะไร ๆ ของพระเจาแผนดิน 
จึงกราบทูลวา ขาแตมหาราชเจา พระองคไมมีขอเสียหาย(อันใด)จึงปรึกษากัน
วา ภัยของพวกเราน้ี จะพึงถึงความสงบไดอยางไรหนอแล ฯ บรรดาคน 
เหลาน้ัน เม่ือบางพวกเสนอวา ภัย จะพึงถึงความสงบได ดวยการบัดพลี  
ดวยการบวงสรวง ดวยการทำสิ่งอันเปนมงคล ทุกคน จึงชวยกันทำพิธีนั้น 
(ครบ) แมทุกวิธี ก็ยังไมสามารถปองกันได ฯ พวกอื่นพากันพูดอยางน้ีวา  
ครูทั้งหกมีอานุภาพมาก พอเมื่อครูท้ังหกมาในท่ีนี้แลว ภัยก็จะพึงระงับไป ฯ 
อีกพวกหนึ่ง เอยขึ้นมาวา พระสัมมาสัมพุทธเจา เสด็จอุบัติขึ้นแลวในโลก 
ดวยวา พระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น มีฤทธ์ิมาก มีอานุภาพมาก ทรงแสดง
ธรรมแกสัตวทุกหมูเหลา เม่ือพระองคเสด็จมา ณ ที่นี้ ภัยเหลาน้ี จะถึงความ
สงบไดแน ฯ ชาวพระนครแมทั้งหมด ยินดี(กับ)ขอเสนอของคนเหลาน้ัน  
จึงพูดข้ึนมาวา บัดเด๋ียวนี้ พระผูมีพระภาคเจา ประทับอยู ณ ที่ไหนหนอแล ฯ  
ก็ในเวลาน้ัน เม่ือใกลจะถึงวันเขาพรรษาแลว พระบรมศาสดา ประทานคำ
ปฏิญญาแกพระเจาพิมพิสารแลวเสด็จประทับอยูในพระเวฬุวัน ฯ 
 
 ๒. ก็ โดยสมัยน้ัน เจาลิจฉวีพระนามวามหาลิ ผูบรรลุโสดาปตติผล
พรอมกับพระเจาพิมพิสาร ในสมาคมของพระเจาพิมพิสาร ประทับน่ังอยูแลว
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ใกลบริษัทน้ัน ฯ ชาวเมืองไพศาลี ตระเตรียมเครื่องบรรณาการใหญหลวง  
สงเจาลจิฉวพีระนามวามหาลแิละบตุรของทานท่ีปรกึษาราชสำนกั โดยขอรองวา 
ทานท้ังสอง ตกลงกะพระเจาพิมพิสารแลวทูลนิมนตพระบรมศาสดาเสด็จมา
ในพระนครน้ี ฯ ทานท้ังสองน้ันไปแลวถวายเคร่ืองบัณณาการแดพระราชา  
ทูลใหทรงทราบถึงเร่ืองราวน้ันแลวขอรองวา มหาราชเจา ขอพระองค  
ไดโปรดสงเสด็จพระบรมศาสดาไปยังพระนครแหงขาพระองคบาง ฯ  
พระราชาตรัสวา พวกทานน่ันแล จงรูเอาเองเถิด ไมทรงรับรอง(คำขอ)แลว ฯ 
ทานเหลาน้ัน พากันไปเฝาพระบรมศาสดา ถวายบังคมแลว ทูลขอรองวา 
พระพุทธเจาขา ในเมืองไพศาลีเกิดภัย ๓ อยางข้ึนแลว ภัยเหลาน้ัน เม่ือพระองค
เสด็จไป จักสงบได ขออัญเชิญเสด็จเถิด พระพุทธเจาขา จักไป(ดวยกัน) ฯ  
พระบรมศาสดา สดับคำของทานเหลาน้ันแลว ทรงใครครวญดู ก็ทรงทราบวา 
ในพระนครไพศาลี เม่ือเราสวดรัตนสูตร ความคุมครองจักแผไปทั่วแสนโกฏิ
จักรวาล ในเวลาจบพระสูตร การบรรลุธรรมจักมีแกสัตวแปดหม่ืนส่ีพัน  
และภัยทั้งหลายน้ัน ก็จักสงบไป จึงทรงรับคำ(นิมนต)ของทานเหลาน้ัน ฯ  
พระเจาพิมพิสาร ทรงสดับวา ขาววา พระศาสดาทรงรับ(นิมนต) การเสด็จไป
เมืองไพศาลี รบัส่ังใหแถลงขาวท่ัวพระนคร เขาไปเฝาพระบรมศาสดา ทลูถามวา 
พระองครบั(นมินต) การเสด็จไปเมืองไพศาลีหรอืพระพทุธเจาขา เม่ือพระพทุธองค
ตรัสวา ขอถวายพระพร มหาบพิตร จึงกราบทูลวา ถากระน้ัน โปรดชะลอไว
กอน(สักระยะ)พระพุทธเจาขา เกลากระหมอมขอตระเตรียมหนทาง 
กอน รับส่ังใหปราบพื้นที่ ๕ โยชน ระหวางกรุงราชคฤหกับแมน้ำคงคา 
ใหราบเรียบ ใหจัดแจงวิหารทีละโยชนแลวกราบทูลถึงเวลาท่ีจะเสด็จแด 
พระบรมศาสดา ฯ 
 
 

ใหเวลา  ๔  ชั่วโมง  กับ  ๑๕  นาที. 
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เฉลย ประโยค ป.ธ. ๖ 
แปล ไทยเปนมคธ 

 
 ๑.  นครวาสิโน   สนฺนิปติตฺวา   ราชานํ   อาหํสุ   มหาราช   อิมสฺมึ    
นคเร   ตีณิ   ภยานิ   อุปฺปนฺนานิ   อิโต   ปุพฺเพ   ยาว   สตฺตมา   ราชปริวฏฏา   
เอวรูป   ภยํ   นาม   น   อุปฺปนฺนปุพฺพํ   ธมฺมิกราชูนํ   หิ   กาเล   เอวรูป   ภยํ    
น   อุปฺปชฺชตีติ  ฯ   ราชา   สณฺาคาเร   สพฺเพสํ  สนฺนิปาตํ   กาเรตฺวา   สเจ   เม   
อธมฺมิกภาโว   อตฺถิ   ตํ   วิจินถาติ   อาห ฯ   เวสาลีวาสิโน   สพฺพํ   ปเวณึ    
วิจินนฺตา   รฺโ   กฺจิ   โทสํ   อทิสฺวา   มหาราช   นตฺถิ   เต   โทโสติ   วตฺวา   
กถนฺนุ   โข   อิทํ   อมฺหากํ   ภยํ   วูปสมํ   คจฺเฉยฺยาติ   มนฺตยึสุ  ฯ   ตตฺถ   
เอกจฺเจหิ   พลิกมฺเมน   อายาจนาย   มงฺคลกิริยายาติ   วุตฺเต   สพฺพมฺป   ตํ   วิธึ   
กตฺวา   ปฏิพาหิตํุ   นาสกฺขึสุ  ฯ   อฺเ   เอวมาหํสุ   ฉ   สตฺถาโร   มหานุภาวา   
เตสุ   อิธาคตมตฺเตสุ   ภยํ   วูปสเมยฺยาติ ฯ  อปเร  สมฺมาสมฺพุทฺโธ  โลเก   
อุปฺปนฺโน   โส   หิ   ภควา   สพฺพสตฺตหิตาย   ธมฺมํ   เทเสสิ   มหิทฺธิโก   
มหานุภาโว   ตสฺมึ   อิธาคเต   อิมานิ   ภยานิ   วูปสมํ   คจฺเฉยฺยุนฺติ  อาหํสุ ฯ    
เตสํ   วจนํ   สพฺเพป   อภินนฺทิตฺวา   กหํ   นุ   โข   โส   ภควา   เอตรหิ   วิหรตีติ   
อาหํสุ  ฯ   ตทา   ปน   สตฺถา   อุปกฏาย   วสฺสูปนายิกาย   รฺโ   พิมฺพิสารสฺส   
ปฏิฺํ   ทตฺวา   เวฬุวเน   วิหรติ   ฯ  
 
 ๒.  เตน   จ   สมเยน   พิมฺพิสารสฺส   สมาคเม   พิมฺพิสาเรน   สทฺธึ 
โสตาปตฺติผลํ   ปตฺโต   มหาลิ   นาม   ลิจฺฉวิ   ตสฺสํ   ปริสาย   สนฺติเก   นิสินฺโน   
โหติ  ฯ   เวสาลีวาสิโน   มหนฺตํ   ปณฺณาการํ   สชฺเชตฺวา  ราชานํ   พิมฺพิสารํ    
สฺาเปตฺวา   สตฺถารํ   อิธ   อาเนถาติ    มหาลิฺเจว   ลิจฺฉวึ   ปุโรหิตปุตฺตฺจ   
ปหิณึสุ  ฯ   เต   คนฺตฺวา   รฺโ   ปณฺณาการํ   ทตฺวา   ตํ   ปวตฺตึ   นิเวเทตฺวา   
มหาราช   สตฺถารํ   อมฺหากํ   นครํ   เปเสถาติ   ยาจึสุ  ฯ   ราชา   ตุมฺเหว    
ชานาถาติ  น   สมฺปฏิจฺฉิ  ฯ   เต   ภควนฺตํ   อุปสงฺกมิตฺวา   วนฺทิตฺวา   ยาจึสุ   
ภนเฺต   เวสาลิย ํ  ตีณิ   ภยาน ิ  อปุปฺนฺนานิ   ตานิ   ตุมฺเหสุ   คเตสุ   วปูสเมสฺสนฺติ 
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เอถ   ภนฺเต   คจฺฉามาติ  ฯ   สตฺถา   เตสํ   วจนํ   สุตฺวา   อาวชฺชนฺโต  เวสาลิยํ   
รตนสุตฺเต   วตฺุเต   สารกฺขา   จกกฺวาฬานํ   โกฏสิตสหสฺสํ  ผรสฺิสติ   สุตฺตปริโยสาเน   
จตุราสีติยา  ปาณสหสฺสานํ   ธมฺมาภิสมโย   ภวิสฺสติ   ตานิ   ภยานิ   วูปสมิสฺสนฺตีติ    
ตฺวา  เตสํ  วจนํ  สมฺปฏิจฺฉิ ฯ  ราชา   พิมฺพิสาโร  สตฺถา  กิร  เวสาลีคมนํ   
สมฺปฏิจฺฉิตนฺติ   สุตฺวา  นคเร   โฆสนํ   กาเรตฺวา   สตฺถารํ   อุปสงฺกมิตฺวา   กึ   
ภนฺเต  เวสาลีคมนํ  สมฺปฏิจฺฉิตนฺติ  ปุจฉฺิตฺวา   อาม   มหาราชาติ  วุตฺเต  เตนหิ   
ภนฺเต   อาคเมถ   ตาว   มคฺคํ   ปฏิยาเทสฺสามีติ   วตฺวา   ราชคหสฺส   จ   คงฺคาย   
จ   อนฺตเร  ปฺจโยชนภูมึ   สมํ   กาเรตฺวา  โยชเน  โยชเน   วิหารํ   ปฏิยาเทตฺวา    
สตฺถุ   คมนกาลํ   อาโรเจสิ  ฯ  

06_�����-������-����57.indd   19906_�����-������-����57.indd   199 11/3/2557   18:46:0311/3/2557   18:46:03




