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ประโยค  ป.ธ. ๕ 
แปล  ไทยเปนมคธ 

สอบครั้งที่  ๒  วันที่  ๒๔  เมษายน  ๒๕๕๗ 

 ๑. เลากันมาวา  ในอดีตกาล  พระสัมมาสัมพุทธเจาพระนามวากัสสปะ  
มีพระขีณาสพ  ๒  หมื่นรูปเปนบริวาร  ไดเสด็จไปกรุงพาราณสี ฯ  มนุษย
ทั้งหลาย  กำหนดกำลังของตน  รวมมือกัน  ๘  คนบาง  ๑๐  คนบาง  ไดถวาย
อาคันตุกทานแลว ฯ  ตอมาวันหนึ่ง  ในเวลาเสร็จภัตกิจแลว  พระบรมศาสดา  
ไดทรงทำอนุโมทนาอยางน้ีวา  อุบาสกอุบาสิกาท้ังหลาย  คนบางคนในโลกน้ี  
คิดวา   ของมีอยูสวนตัวเทาน้ัน  จะใหจึงควร  จะมีประโยชนอะไรดวยคนอื่น 
ที่เราชักชวน  ดังน้ี  จึงใหทานดวยตนเองเทาน้ัน  ไมยอมชักชวนคนอ่ืน  บุคคล
ผูนั้น  ยอมไดโภคสมบัติ  ไมไดบริวารสมบัติในท่ีที่ตนบังเกิดแลว  บางคน  
(ไดแต) ชักชวนคนอ่ืน  แตตัวเองไมยอมให  ผูนั้น  ไดบริวารสมบัติ  (แต)   
โภคสมบัติไมได  ในท่ีที่ตนบังเกิดแลว  บางคน  ทั้งตนเองก็ไมให  ทั้งคนอ่ืน 
ก็ไมชักชวน  ผูนั้น  โภคสมบัติก็ไมได  บริวารสมบัติก็ไมได  ในท่ีที่ตนบังเกิด
แลว  เปนคนกินเดน  เปนอยู  บางคน  ใหดวยตนเองดวย  ทั้งยังชักชวนคนอ่ืน
ดวย  ผูนั้น  ไดทั้งโภคสมบัติ  ไดทั้งบริวารสมบัติ  ในท่ีที่ตนบังเกิดแลว ฯ  
บุรุษผูเปนบัณฑิต  ผูหนึ่ง  ยืนใกล ๆ  ฟงอนุโมทนากถาน้ันแลว  คิดวา   บัดน้ี  
เราจักทำโดยประการท่ีสมบัติทั้งสองจักมีแกเรา  ดังน้ี ฯ  เขาถวายบังคม 
พระบรมศาสดาแลว  กราบทูลวา   พระเจาขา  พรุงน้ีนิมนตรับภิกษาของ 
ขาพระองค ฯ  พระบรมศาสดาตรัสถามวา  ตองการพระเทาไร ฯ  บุรุษ.   
ก็บริวารของพระองค  มีเทาไร  พระเจาขา ฯ พระบรมศาสดา.  มีพระ  ๒  หมื่น
รูป ฯ  บุรุษ.  พระเจาขา  พรุงน้ี  พระองคพรอมทั้งพระทั้งหมด  นิมนตรับ
ภิกษาของขาพระองค ฯ พระบรมศาสดา  ทรงรับนิมนตแลว ฯ 



 ๑๕๓

 ๒. ชายคนยากน้ัน  เม่ือบุรุษน้ัน  เจรจาอยู  เปนผูถึงความสลดใจแลว  
บอกวา  ทานจงลงบัญชีใหผมบางสักรูปหน่ึง  ผมทำการรับจางงานสักอยาง
แลวจักถวายภิกษาแกพระรูปหนึ่ง ฯ บุรุษนอกน้ีคิดวา พระรปูเดียวเราลงบัญชีไว
จะมีประโยชนอะไร  จึงมิไดจดไว ฯ  ฝายชายคนยาก  ไปเรือนแลวบอกภริยา
วา  หลอน  พรุงน้ี  ชาวเมืองจะจัดภัตตาหารถวายพระสงฆ  แมฉันก็ถูกผูชักชวนวา  
ทานจงถวายภิกษาแกพระรูปหนึ่ง   เราทั้งสอง   จัก (รวมกัน)  ถวายภิกษา 
แกพระรูปหนึ่ง  ในวันพรุงน้ี  ฯ  ครั้งน้ัน  ภริยาของเขา  ไมพูดเลยวา  เราทั้ง
สองยากจน  เพราะเหตุไรแกจึงรับคำเขา  พูดวา   นาย  แกทำดีแลว  เม่ือกอน  
เราท้ังสองมิไดถวายอะไร ๆ  บัดน้ี  จึงเกิดเปนคนยากจน  เราท้ังสองทำการ
รับจาง  จักถวายภิกษาแกพระรูปหน่ึง  ดังน้ีแลว  ท้ังสองคนออกไปยังสำนักงาน 
จัดจาง ฯ  มหาเศรษฐีเห็นชายคนยากแลวจึงถามวา  เพื่อนผูยากไร  เธอจัก
ทำงานรับจางหรือ ฯ  คนยาก. ขอรับ  ทาน ฯ  เศรษฐี.  จักทำอะไรเลา ฯ   
คนยาก.  อันใด (ก็ได) ที่ทานจักใหทำ ฯ  เศรษฐี.  ถาอยางน้ัน  พรุงน้ี  เราจัก
นิมนตพระสองรอยรูป สามรอยรูปใหมาฉัน  มาเถิด (มา) ผาฟน (ก็แลวกัน)  
นำมีดและขวานออกมา  ใหใหแลว ฯ ชายคนยาก  ถกเขมรอยางแข็งขัน   
ถึงความอุตสาหะ (ขมักเขมน) วางมีด  ควาขวาน  ทิ้งขวาน  ฉวยมีด  ผาฟน ฯ  
ลำดับน้ัน  เศรษฐี พูดกะเขาวา  เพื่อน  วันน้ี  ทาน  ขมักเขมนยิ่งนัก  ทำงานไป
พลาง  มีเหตุอะไรหรือ ฯ  เศรษฐีฟงคำน้ันแลว  มีใจเล่ือมใส  คิดวา  โอ  ส่ิงท่ี
ทำไดยาก  ชายคนยากน้ี  ไดทำแลว  เขา  ไมถึงความเฉยเมยดวยคิดวา   เราจน  
พูดวา  จักทำการรับจางแลวเล้ียงพระสักรูป ฯ  ฝายภริยาเศรษฐี เห็นภริยาของ
ชายคนยากน้ันแลว  จึงใหเขาไปสูโรงกระเด่ือง  ส่ังใหมอบเคร่ืองมือมีกระดง
และสากเปนตน ฯ  นางยินดีราเริง  ทั้งตำและฝดขาวดุจรำละคร ฯ 
 
 

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

 ๑.  อตีเต   กิร   กสฺสปสมฺมาสมฺพุทฺโธ   วีสติขีณาสวสหสฺสปริวาโร
พาราณสึ   อคมาสิ ฯ   มนุสฺสา   อตฺตโน   พลํ   สลฺลกฺเขตฺวา   อฏป  ทสป    
เอกโต   หุตฺวา   อาคนฺตุกทานานิ   อทํสุ ฯ   อเถกทิวสํ   สตฺถา   ภตฺตกิจฺจาวสาเน   
เอวํ   อนุโมทนํ   อกาสิ   อุปาสกา   อิเธกจฺโจ   อตฺตโน   สนฺตกเมว   ทาตํุ   
วฏฏติ   กึ   ปเรน   สมาทปเตนาติ   อตฺตนาว   ทานํ   เทติ   ปรํ   น   สมาทเปติ   
โส   นิพฺพตฺตฏาเน   โภคสมฺปทํ   ลภติ   โน   ปริวารสมฺปทํ   เอกจฺโจ   ปรํ   
สมาทเปติ   อตฺตนา   น   เทติ   โส   นิพฺพตฺตฏาเน   ปริวารสมฺปทํ   ลภติ    โน   
โภคสมฺปทํ   เอกจฺโจ   อตฺตนาป   น   เทติ   ปรมฺป   น    สมาทเปติ   โส    
นิพฺพตฺตฏาเน   เนว   โภคสมฺปทํ   ลภติ   โน  ปริวารสมฺปทํ   วิฆาสาโท      
หุตฺวา   ชีวติ   เอกจฺโจ   อตฺตนา   จ    เทติ   ปรฺจ   สมาทเปติ   โส    
นิพฺพตฺตฏาเน   โภคสมฺปทมฺป    ลภติ   ปริวารสมฺปทมฺปติ ฯ   ตํ   สุตฺวา    
สมีเป   ิโต   เอโก   ปณฺฑิตปุริโส   จินฺเตสิ   อหนฺทานิ   ตถา   กริสฺสามิ    
ยถา   เม   เทฺว   สมฺปตฺติโย   ภวิสฺสนฺตีติ ฯ   โส   สตฺถารํ   วนฺทิตฺวา   อาห    
ภนฺเต   เสฺว   มยฺหํ   ภิกฺขํ   คณฺหถาติ ฯ   กิตฺตเกหิ   ภิกฺขูหิ   อตฺโถติ ฯ   กิตฺตโก  
ปน   โว   ภนฺเต   ปริวาโรติ ฯ   วีสติ   ภิกฺขุสหสฺสานีติ ฯ   ภนฺเต   สพฺเพหิ   
สทฺธึ   เสฺว   มยฺหํ   ภิกฺขํ   คณฺหถาติ ฯ   สตฺถา   อธิวาเสสิ ฯ    
 
 ๒.  โส   ตสฺมึ   กเถนฺเต   สํเวคปฺปตฺโต   หุตฺวา   มยฺหํป   เอกํ   ภิกฺขํุ   
ปณฺเณ   อาโรเปหิ   กฺจิเทว   ภตึ   กตฺวา   เอกสฺส   ภิกฺขํ   ทสฺสามีติ   อาห ฯ   
อิตโร   กึ   เอเกน   ภิกฺขุนา   ปณฺเณ   อาโรปเตนาติ   น   อาโรเปสิ ฯ    
มหาทุคฺคโตป   เคหํ   คนฺตฺวา   ภริยํ    อาห   ภทฺเท   นครวาสิโน   เสฺว   สงฺฆสฺส   
ภตฺตํ   กโรนฺติ   อหํป   สมาทปเกน   เอกสฺส   ภิกฺขํ   เทหีติ   วุตฺโต   มยํ   เสฺว   
เอกสฺส   ภิกฺขํ   ทสฺสามาติ ฯ   อถสฺส   ภริยา   มยํ   ทลิทฺทา   กสฺมา   ตยา    



 ๑๕๕

ปฏิสฺสุตนฺติ    อวตฺวาว   สามิ   ภทฺทกํ   เต   กตํ   มยํ   ปุพฺเพป   กิฺจิ   อทตฺวา  
อิทานิ   ทุคฺคตา   ชาตา   มยํ   อุโภป   ภตึ   กตฺวา   เอกสฺส   ภิกฺขํ  ทสฺสามาติ   
วตฺวา   อุโภป   นิกฺขมิตฺวา   ภติฏานํ   อคมํสุ ฯ   มหาเสฏี   มหาทุคฺคตํ    
ทิสฺวา   กึ   สมฺม   มหาทุคฺคต   ภตึ   กริสฺสสีติ   ปุจฺฉิ ฯ   อาม   อยฺยาติ ฯ    
กึ   กริสฺสสีติ ฯ   ยํ   ตุมฺเห   กาเรสฺสถาติ ฯ   เตนหิ   มยํ   เสฺว   เทฺว   ตีณิ   
ภิกฺขุสตานิ   โภเชสฺสาม   เอหิ   ทารูนิ   ผาเลหีติ   วาสีผรสุํ   นีหริตฺวา    
ทาเปสิ ฯ   มหาทุคฺคโต   พาฬฺหํ   กจฺฉํ   พนฺธิตฺวา   อุสฺสาหปฺปตฺโต   วาสึ   
ปหาย   ผรสุํ   คณฺหนฺโต   ผรสุํ   หิตฺวา   วาสึ   คณฺหนฺโต   ทารูนิ   ผาเลติ ฯ   
อถ   นํ   เสฏี   อาห   สมฺม   ตฺวํ   อชฺช    อติวิย   อุสฺสาหปฺปตฺโต   กมฺมํ   กโรสิ   
กึ   นุ   โข   การณนฺติ ฯ   ตํ   สุตฺวา   เสฏี   ปสนฺนมานโส   จินฺเตสิ   อโห    
อิมินา   ทุกฺกรํ   กตํ    อหํ   ทุคฺคโตติ   ตุณฺหีภาวํ   อนาปชฺชิตฺวา    ภตึ   กตฺวา   
เอกํ   ภิกฺขํุ   โภเชสฺสามีติ   วทตีติ ฯ   เสฏิภริยาป   ตสฺส   ภริยํ   ทิสฺวา   
อุทุกฺขลสาลํ   ปเวเสตฺวา   สุปฺปมุสลาทีนิ   ทาเปสิ ฯ   สา   นจฺจนฺตี   วิย    
ตุฏหฏา   วีหี   โกฏเฏติ     เจว   โอผุนาติ   จ ฯ 
 


