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แปล มคธเปนไทย

สอบ วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ ๒๕๕๓

 ๑. อิธ  ปน พฺราหฺมณ   เอกจฺโจ   ปาณาติปาตี   โหติ  ฯเปฯ  มิจฺฉาทิฏิโก

โหติ   โส    กายสฺส    เภทา    ปรมฺมรณา    ปตฺติวิสยํ   อุปปชฺชติ   โย   ปตฺติวิสยิกานํ

สตฺตานํ  อาหาโร  เตน  โส  ตตฺถ  ยาเปติ  เตน  โส    ตตฺถ   ติฏติ   ยํ   วา   ปนสฺส   อิโต  

อนุปฺปเวจฺฉนฺติ  มิตฺตามจฺจา    วา   าติสาโลหิตา   วา   เตน   โส   ตตฺถ   ยาเปติ  เตน  

โส   ตตฺถ   ติฏติ   อิทํ   โข   พฺราหฺมณ   านํ  ยตฺถ  ิตสฺส  ตํ  ทานํ 

 อุปกปฺปตีติ  ฯ   สเจ   ปน  โภ  โคตม  โส  เปโต  าติสาโลหิโต   ตํ   านํ    

อนุปปนฺโน   โหติ  โก  ตํ  ทานํ   ปริภฺุชตีติ  ฯ  อฺเปสฺส   พฺราหฺมณ   เปตา   าติ-

สาโลหิตา   ตํ   านํ  อุปฺปนฺนา   โหนฺติ   เต   ตํ  ทานํ  ปริภฺุชนฺตีติ  ฯ  สเจ  ปน   โภ  โคตม

โส   เจว   เปโต   าติสาโลหิโต  ตํ   านํ   อนุปปนฺโน  โหติ   อฺเ  จสฺส   เปตา   าติ-

สาโลหิตา   ตํ  านํ  อนุปปนฺนา  โหนฺติ  โก  ตํ  ทานํ   ปริภฺุชตีติ  ฯ   อฏานํ   โข   เอตํ   

พฺราหฺมณ  อนวกาโส ยนฺตํ  านํ  วิวิตฺตํ   อสฺส  อิมินา ทีเฆน อทฺธุนา ยทิทํเปเตหิ    

าติสาโลหิเตหิ  อปจ  พฺราหฺมณ  ทายโกป  อนิปฺผโลติ ฯ  ทสกนิปาตงฺคุตฺตเร  ชาณุสฺโส-

ณิสุตฺตํ  ฯ  (มงฺคลตฺถทีปนิยา  ปฐโม  ภาโค  ขอ ๓๓๖)

 ๒. ตตฺถ   มยมสฺสูติ   เอตฺถ   อสฺสูติ   นิปาตมตฺตํ  ฯ สทฺธานีติ   สทฺทหิตฺวา   

กตฺตพฺพปฺุานิ  ฯ   เปตานนฺติ   มตานํ  ฯ   อุปกปฺปตูติ  ปาปุณาตุ  ฯ  าเนติ  โอกาเส  ฯ

อฏาเนติ อโนกาเส ฯ  เนรยิกานํ  สตฺตานํ  อาหาโร  นาม  ตตฺถ  นิพฺพตฺตนกมฺมเมว ฯ

เตเนว   หิ   เต   ตตฺถ  ยาเปนฺติ  ฯ  ติรจฺฉานโยนิกานํ  ปน  ติณปณฺณาทิวเสน   อาหาโร   

เวทิตพฺโพ  ฯ  มนุสฺสานํ  โอทนกุมฺมาสาทิวเสน  ฯ  เทวานํ  สุธาโภชนาทิวเสน  ฯ

ปตฺติวิสยิกานํ   เขฬสิงฺฆาณิกาทิวเสน  ฯ   ยํ   วา   ปนสฺส   อิโตติ   ยํ   วาสฺส   มิตฺตาทโย   
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อิโต  ททนฺตา   อนุปฺปเวจฺฉนฺติ  ฯ  ปตฺติวิสยิกา  เอว  หิ  ปรทตฺตุปชีวิโน  โหนฺติ  น   อฺเสํ   

ปเรหิ   ทินฺนํ  อุปกปฺเปติ  ฯ  ทายโกป  อนิปฺผโลติ  ยํ   สนฺธาย   ตํ   ทานํ   ทินฺนํ  ตสฺส

อุปกปฺปตุ  วา  มา  วา  ทายเกน   น    สกฺกา    นิปฺผเลน   ภวิตุ   ทายโก   ตสฺส   ทานสฺส   

วิปากํ  ลภติเยว  ฯ   พฺราหฺมณสฺส  หิ  เอวํ  ทินฺนสฺส  ทานสฺส  ผลํ  ทายโก   น ลภตีติ

ลทฺธิ  ตสฺมา  ภควา  เอวมาหาติ  ตพฺพณฺณนานโย ฯ  (มงฺคลตฺถทีปนิยา  ปฐโม  ภาโค  ขอ

๓๓๗)

 อิทานิ   ยสฺมา  อิทํ  โน  าตีนํ  โหตูติ  วุตฺเตป  น อฺเน   กตํ   กมฺมํ   อฺสฺส  

ผลทํ  โหติ  เกวลนฺตุ  ตถา  อุทฺทิสฺส   ทิยฺยมานกํ    วตฺถุ    เปตานํ   กุสลกมฺมสฺส   ปจฺจโย   

โหติ   ตสฺมา  ยถา  เตสํ  ตสฺมึเยว  อุทฺทิสฺส  ทิยฺยมาเน  วตฺถุสฺมึ  ตํขเณ ผลนิพฺพตฺตกํ

กุสลกมฺมํ   โหติ   ตํ   ทสฺเสนฺโต   จตุตฺถาย  ปจฺฉิมฑฺฒํ  ปฺจมาย  จ   ปุพฺพฑฺฒมาห

           เต จ ตตฺถ สมาคนฺตฺวา     าติเปตา สมาคตา 

           ปหูเต อนฺนปานมฺหิ      สกฺกจฺจํ อนุโมทเรติ ฯ

(มงฺคลตฺถทีปนิยา  ปโม  ภาโค  ขอ ๓๔๓)
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เฉลย ประโยค ป.ธ. ๔

แปล มคธเปนไทย

 ๑. พราหมณ ก็คนบางคนในโลกนี้ เปนผู มีปกติทําสัตวมีชีวิตใหตกลวงไป ฯลฯ 

เปนผูมีความเห็นผิด ผู นั้น เบื้องหนาแตตายเพราะกายแตก ยอมเขาถึงเปรตวิสัย อาหาร

ใดสําหรับพวกสัตวผู เกิดในเปรตวิสัย เขายอมยังอัตภาพใหเปนไปในเปรตวิสัยนั้น ดวย

อาหารนั้น เขายอมดํารงอยูไดในเปรตวิสัยดวยอาหารนั้น ก็อีกอยางหนึ่ง มิตรและอํามาตย 

หรือญาติสาโลหิตหิตของเขาตามสงใหซึ่งทานใดแตมนุษยโลกนี้ เขายอมยังอัตภาพใหเปน

ไปในเปรตวิสัยนั้นดวยทานน้ัน เขายอมดํารงอยูไดในเปรตวิสัยนั้นดวยทานนั้น พราหมณ 

ทานนั้นยอมสําเร็จแกเขาผูดํารงอยูในฐานะใด ฐานะนี้แล เปนฐานะ ฯ พราหมณทูลถามวา 

พระโคดมผูเจริญ ก็ถาญาติสาโลหิตผูลวงลับไปแลวนั้น เปนผูไมเขาถึงฐานะนั้นไซร ใครจะ

บริโภคทานนั้น ฯ พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา พราหมณญาติสาโลหิตผูลวงลับไปแลว แม

เหลาอื่นของเขา เปนผู เขาถึงฐานะนั้น พวกเขายอมบริโภคทานนั้น ฯ พราหมณทูลถามวา

พระโคดมผูเจริญ ก็ถาญาติสาโลหิตผูลวงลับไปแลวนั้นแล เปนผูไมเขาถึงฐานะนั้น และ

ญาติสาโลหิตผูลวงลับไปแลวเหลาอื่นของเขา ก็เปนผูไมเขาถึงฐานะนั้น ใครจะบริโภคทาน

นั้น ๆ พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา พราหมณ ฐานะท่ีจะพึงวางจากญาติสาโลหิตทั้งหลายผู

ลวงลับไปแลว โดยกาลชานานนี้ นั่นเปนอัฏฐานะแล ไมใชโอกาส พราหมณอยางไรเสีย 

แมทายกก็เปนผู ไมไรผล ฯ ชาณุสโสณิสูตร มาในทสกนิบาตอังคุตตรนิกาย ฯ
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 ๒. นัยอันมาในอรรถกถาชาณุสโสณิสูตรนั้นวา บรรดาบทเหลานั้น คําวา อสฺสุ 

ในบทวา มยมสฺสุ นี้เปนเพียงนิบาต ฯ บทวา สทฺธานิ ไดแก บุญท่ีพึงเช่ือแลวจึงทํา ฯ บท

วา เปตานํ ไดแก ผู ตายแลว ฯ บทวา อุปกปฺปตุ แปลวา จงถึง ฯ บทวา ฐาเน คือ ในโอกาส 

ฯ บทวา อฏฐาเน คือ ในที่มิใชโอกาส ฯ กรรมอันเปนเหตุใหเกิดในนรกนั้นนั่นแหละ ช่ือ

วาอาหารของสัตวผู เกิดในนรก ฯ เพราะวา สัตวเหลานั้น ยอมยังอัตภาพใหเปนไปในนรก

นั้น ดวยกรรมนั้น นั่นแล ฯ สวนอาหารของสัตวทั้งหลายผู เกิดในกําเนิดสัตวดิรัจฉาน 

บัณฑิต พึงทราบดวยสามารถวัตถุมีหญาและใบไมเปนตน ฯ อาหารของมนุษยท้ังหลาย 

บัณฑิตพึงทราบ ดวยสามารถวัตถุมีขาวสุกและขนมกุมมาส  เปนตน ฯ อาหารของเทวดา

ทั้งหลาย บัณฑิตพึงทราบดวยสามารถวัตถุมีสุธาโภชน  (อาหารทิพย) เปนตน อาหารของ

สัตวทั้งหลายผูเกิดในเปรตวิสัย บัณฑิตพึงทราบดวยสามารถของไมสะอาดมีนํ้าลายและ

นํ้ามูกเปนตน ฯ หลายบทวา ยํ วา ปนสฺส อิโต ความวา อีกอยางหนึ่ง ปยชนท้ังหลายมีมิตร

เปนตนของเขา เม่ือใหทานใดแตมนุษยโลกนี้ ชื่อวายอมตามสงให ฯ ก็สัตวทั้งหลายผูเกิด

ในเปรตวิสัยน่ันแลยอมเปนผูเขาไปอาศัยทานที่คนอื่นใหเปนอยู ทานท่ีคนเหลาอื่นใหแก

สัตวเหลาอ่ืน ยอมไมสําเร็จ (แกเขา) ฯ สองบทวา ทายโกป อนิปฺผโล ความวา ทานนั้นอัน

ทายกมุงหมาย 

 ผู ใดใหแลว จะสําเร็จก็ตาม ไมสําเร็จก็ตาม แกผู นั้น ทายกก็ไมอาจเปนผูไรผล 

ทายกยอมไดผลแหงทานนั้นแนนอน ฯ ก็พราหมณมีลัทธิวาทายกยอมไมไดผลแหงทาน

ที่ใหแลวอยางนี้ เพราะฉะนั้น พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสอยางนี้ ฯ

 บัดนี้ เพราะแมเมื่อทายกกลาววา ขอทานนี้จงสําเร็จแกญาติทั้งหลายของพวกเรา

เถิด ดังนี้ กรรมที่คนอื่นทําแลว จะใหผลแกคนอื่นก็หาไม แตวาวัตถุท่ีเขาอุทิศใหอยางนั้น 

ยอมเปนปจจัยแกกุศลกรรมของพวกเปรตอยางเดียว ฉะนั้นพระผูมีพระภาคเจา เมื่อจะ

ทรงแสดงประการที่กุศลกรรมจะยังผลใหบังเกิดในขณะนั้น ในเมื่อวัตถุนั้นนั่นแล อันเขา

อุทิศใหแกเปรตเหลานั้น จึงตรัสกึ่งเบื้องหลังแหงพระคาถาท่ี ๔ และกึ่งเบ้ืองตนแหงพระ

คาถาที่ ๕ วา 

 ก็ญาติผู ล วงลับไปแลวเหลานั้น มาประชุมร วมกัน ในที่ถวายทานนั้น ย อม

อนุโมทนาโดยเคารพในเมื่อขาวและนํ้ามีมาก ฯ




