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แปล มคธเปนไทย

สอบครั้งที่ ๒  วันที่ ๑๐  เมษายน  ๒๕๕๓

 ๑. ยสฺมา  เปตา  อิโต  กิฺจิ  ลจฺฉามาติ  อาสาภิภูตา าตีนํ  ฆรํ  อาคนฺตฺวาป  

อิทํ  นาม  โน  เทถาติ  ยาจิตุ   น  สกฺโกนฺติ  ตสฺมา  เตสํ  อิมานิ  อนุสฺสรณวตฺถูนิ

อนุสฺสรนฺโต  กุลปุตฺโต  ทกฺขิณํ  ทชฺชาติ  ทสฺเสนฺโต  ทสมํ  คาถมาห 

           อทาสิ เม อกาสิ เม     าติ มิตฺตา สขา จ เม 

           เปตานํ ทกฺขิณํ ทชฺชา     ปุพฺเพ กตมนุสฺสรนฺติ ฯ 

         ตตฺถ   ทกฺขิณํ   ทชฺชาติ   อิทํ   นาม   เม   ธนํ   วา  ธฺํ   วา   อทาสีติ   จ  อิทํ  

นาม  เม  กิจฺจํ  อกาสีติ  จ  อมุ  เม   มาติโต   วา   ปติโต   วา   สมฺพทฺธตฺตา   าตีติ   จ  

สิเนหวเสน   ตาณสมตฺถตาย   มิตฺตา   อิติ   จ   อสุโก   เม  สหปสุกีฬโก  สขาติ   จ   เอวํ  

สพฺพํ  ปุพฺเพ  กตํ  อนุสฺสรํ  อนุสฺสรนฺโต  กุลปุตฺโต  เปตานํ   ทานํ   ทเทยฺย  นิยฺยาเทยฺยาติ

อตฺโถ  ฯ   ทกฺขิณา  ทชฺชาติ  วา   ปาโ  ฯ   ตตฺถ   ททิตพฺพาติ   ทชฺชา  ฯ   กา  สา  ฯ  เปตานํ

ทกฺขิณา  ฯ  เกน  ฯ  อทาสิ  เมติอาทินา  นเยน  ปุพฺเพ  กตํ อนุสฺสรํ   อนุสฺสรตาติ

อตฺโถ ฯ  กรณตฺเถ  หิ  อิทํ  ปจฺจตฺตวจนนฺติ ฯ (มงฺคลตฺถทีปนิยา  ปฐโม  ภาโค  ขอ ๓๔๗)

 ๒. อปฺเปน   วา  พหุนา  วา  ธเนน  กีตา  ธนกฺกีตา  ฯ ยสฺมา   ปน   สา   น

ธนกฺกีตมตฺตา  เอว  ภริยา  สํวาสตฺถาย  ปน   กีตตฺตา   ภริยา   ตสฺมาสฺส  นิทฺเทเส

ธเนน  กีณิตฺวา  วาเสตีติ  วุตฺตํ  ฯ   ฉนฺเทน   อตฺตโน   รุจิยา  วสตีติ  ฉนฺทวาสินี  ฯ  ยสฺมา  

ปน   สา   น   อตฺตโน   ฉนฺทมตฺเตเนว  ภริยา  โหติ  ปุริเสน  ปน   สมฺปฏิจฺฉิตตฺตา

ตสฺมาสฺส  นิทฺเทเส  ปโย  ปยํ  วาเสตีติ  วุตฺตํ ฯ  โภเคน  วสตีติ   โภควาสินี  ฯ  อุทุกฺขล-

มุสลาทิฆรุปกรณํ   ลภิตฺวา  ภริยาภาวํ   อุปคจฺฉนฺติยา  ชนปทิตฺถิยา   เอตมธิวจนํ  ฯ

ปเฏน  วสตีติ  ปฏวาสินี  ฯ   นิวาสนมตฺตํ   วา  ปารุปนมตฺตํ  วา  ลภิตฺวา  ภริยาภาวํ

อุปคจฺฉนฺติยา  ทลิทฺทิตฺถิยา  เอตมธิวจนํ  ฯ  โอทปตฺตกินีติ  อุภินฺนํ   เอกิสฺสา  อุทก-
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ปาฏิยา  หตฺเถ   โอตาเรตฺวา  อิทํ  อุทกํ   วิย  สํสฏา  อเภชฺชา  โหถาติ  วตฺวา  ปริคฺค-

หิตาเยตํ  นามํ  ฯ   โอภฏํ    โอโรปตํ   จุมฺพฏมสฺสาติ   โอภฏจุมฺพฏา กฏหาริกาทีนมฺตรา  ฯ

ยสฺสา  สีสโต  จุมพฏํ  โอโรเปตฺวา  ฆเร  วาเสติ  ตสฺสา  เอตํ  นามํ๓ ฯ  ทาสี  จาติ

อตฺตโนเยว ทาสี จ   โหติ   ภริยา  จ  ฯ   กมฺมการี   นาม  ยา  เคเห  ภติยา  กมฺมํ  กโรติ   

ตาย   สทฺธึ   โกจิ   ฆราวาสํ   กปฺเปติ   อตฺตโน  ภริยาย  อนตฺถิโก   หุตฺวา   อยํ   วุจฺจติ   

กมฺมการี  จ  ภริยา   จาติ  ฯ   ธเชน  อาหฏา  ธชาหฏา  ฯ  อุสฺสิตทฺธชาย  เสนาย  คนฺตฺวา  

ปรวิสยํ วิลุมฺปตฺวา   อานีตาติ   วุตฺตํ   โหติ  ฯ  ตํ  โกจิ  ภริยํ  กโรติ  อยํ  ธชาหฏา  นาม  ฯ

ยา  มุหุตฺตมตฺเต  ปฏิวสิตพฺพา  สา  มุหุตฺติกา ตํขณิกาติ  อตฺโถติ  สฺจริตฺตวณฺณ-

นานโย ฯ  (มงฺคลตฺถทีปนิยา  ปโม  ภาโค  ขอ ๓๘๓)
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 ๑. เพราะชนผูลวงลับไปแลวทั้งหลาย ถูกความหวังครอบงําวา พวกเราจักได

อะไร ๆ จากเรือนนี้ แมมายังเรือนของพวกญาติ ก็ไมสามารถจะขอวาขอทานท้ังหลาย จง

ใหของชื่อนี้ แกพวกขาพเจาเถิด ฉะนั้น พระผูมีพระภาคเจาเมื่อจะทรงแสดงวา กุลบุตรผู

ระลึกถึงเรื่องอันเปนเหตุแหงการระลึกถึงเหลานี้

 กุลบุตร ผู ระลึกถึงอุปการคณที่ทานผูลวงลับไปแลวทําไวแลวในกาลกอนวา ผู 

โนน ไดใหสิ่งนี้แกเรา ผู โนน ไดชวยทํากิจนี้แกเรา ผู โนนเปนญาติของเรา ผู โนนเปนมิตร

ของเรา และผูโนนเปนสหายของเรา พึงใหทักษิณาแกทานผูลวงลับไปแลวท้ังหลาย

 บรรดาบทเหลานั้น สองบทวา ทกฺขิณํ ทชฺชา ความวา กุลบุตรผูระลึกถึง คือหวน

ระลึกถึงอุปการคุณที่ทานผูลวงลับไปแลว ทําไวแลวในกาลกอนท้ังหมดอยางนี้วา  ผู โนน 

ไดใหทรัพยหรือขาวเปลือกชื่อนี้แกเรา วาผู โนน ไดชวยทํากิจช่ือนี้แกเรา วา ผู โนน ช่ือวา 

เปนญาติของเราเพราะเปนผูเกี่ยวเนื่องกันขางมารดาหรือขางบิดา วา ผูโนน ชื่อวา เปนมิตร

ของเรา เพราะเปนผูสามารถชวยปองกัน (ภัยตาง ๆ) ได ดวยสามารถความรัก และวาผู 

โนน เปนสหายเลนฝุนรวมกันของเรา พึงให คือ พึงมอบใหทานแกชนผูลวงลับไปแลวท้ัง

หลาย ฯ อีกอยางหนึ่ง พระบาลีวา ทกฺขิณา ทชฺชา ดังนี้ ก็มี ฯ

 ในบทวา ทชฺชา นั้น บัณฑิตพึงทราบวิเคราะหดังตอไปนี้ สมบัติใดอันเขาพึงให เหตุ

นั้น สมบัตินั้น ชื่อวา ทชฺชา(สมบัติอันเขาพึงให) ฯ ถามวาสมบัติอันเขาพึงใหนั้น คืออะไร 

ฯ แกวา คือ ทักษิณาเพื่อใหทานผูลวงลับไปแลวทั้งหลาย ฯ ถามวา ใคร พึงให ทักษิณา ฯ 

ตอบวา อันกุลบุตรผูระลึกถึง อธิบายวา ผูหวนระลึกถึงอุปการคุณที่ผู ลวงลับไปแลว ทําไว

แลวในกาลกอน โดยนัยวา ผู โนน ไดใหสิ่งนี้แกเรา ดังนี้ เปนตน พึงให ฯ ก็คําวา อนุสฺสรํ 

นี้เปนปฐมาวิภัตติ ลงในอรรถแหงตติยาวิภัตติแล ฯ
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 ๒. นัยอันมาในอรรถกถาสัญจริตตสิกขาบทวา สตรีท่ีเขาซื้อมาดวยทรัพยนอย

บาง มากบาง ชื่อวา ธนกฺกีตา ฯ ก็เพราะสตรีนั้น เพียงเขาซื้อมาดวยทรัพยเทานั้น ยังไม

ชื่อวาภรรยา แตที่ชื่อวาภรรยา เพราะเปนผูท่ีเขาซื้อมาเพื่อประโยชนแกการอยูรวม ฉะนั้น 

ในนิทเทสแหงบทวา ธนกฺกีตา น้ัน พระอุบาลีเถระจึงกลาววา บุรุษซื้อมาดวยทรัพยแลวให

อยู  ฯ สตรีใด ยอมอยูดวยความพอใจ คือดวยความชอบใจของตน เหตุนั้น สตรีนั้น ช่ือ

วา ฉนฺทวาสินี ฯ แตเพราะสตรีนั้น ยอมเปนภรรยาดวยเหตุสักวาความพอใจของตนฝาย

เดียวก็หาไม แตชื่อวาเปนภรรยา เพราะเปนผูอันบุรุษรับรองแลว ฉะนั้น ในนิทเทสแหง

บทวา ฉนฺทวาสินี นั้นพระอุบาลีเถระ จึงกลาววา บุรุษท่ีรัก ยอมยังสตรีท่ีรักใหอยู  ฯ สตรี

ใดยอมอยูดวยโภคะ เหตุนั้น สตรีนั้น ชื่อวา โภควาสินี ฯ คําวา โภควาสินี นั่น เปนช่ือของ

สตรีในชนบท ผูไดอุปกรณแหงเรือนมีครกและสากเปนตนแลวเขาถึงความเปนภรรยา ฯ 

สตรีใดยอมอยูดวยผา เหตุนั้นสตรีนั้น ชื่อวา ปฏวาสินี ฯ คําวา ปฏวาสินี นั่น เปนช่ือของ

สตรีเข็ญใจผูไดวัตถุเพียงผานุ งหรือผาหมแลวเขาถึงความเปนภรรยา ฯ

 คําวา โอทปตฺตกินี นั่น เปนชื่อของสตรี ท่ีหมู ญาติยังมือของคูบาวสาวใหจุ มลง

ในถาดนํ้าถาดเดียวกัน แลวกลาววา เจาท้ัง  จงปรองดอง ไมแตกกัน ดุจนํ้านํ้าเถิด ดังนี้

แลว กําหนดถือเอา ฯ เทริด (ของเทินบนศีรษะ) ของสตรีนั้้นอันบุรุษนําลง คือ ปลงลงเหตุ

นั้น สตรีนั้น ชื่อวา โอภฏจุมฺพฏา นั่นเปนช่ือแหงสตรี ท่ีบุรุษยกเทริดลงจากศีรษะแลวให

อยู ในเรือน ฯ 

 บทวา ทาสี จ ไดแก สตรี เปนทั้งทาสี เปนทั้งภรรยา ของตนนั่นเอง ฯ สตรีผูทํางาน

ในเรื่องเพื่อคาจาง ชื่อวา สตรีทําการงาน บุรุษบางคน เปนผูไมมีความตองการ ดวยภรรยา

ของตน ยอมสําเร็จการครองเรือนกับสตรีนั้น สตรีนั้นทานเรียกวา สตรี เปนทั้งผูทําการ

งาน เปนทั้งภรรยา ฯ สตรี ผู อันธงนํามาแลว ชื่อวา ธชาหฏา ฯ มีคําอธิบายท่ีทานกลาวไว

วา สตรี อันกองทัพผูยกธงขึ้นแลวไปโจมตีเขตแดนปรปกษแลวนํามา ฯ บุรุษบางคน ทํา

สตรีนั้นใหเปนภรรยา สตรีนี้ ชื่อวา ธชาหฏา ฯ สตรีท่ีบุรุษพึงอยู รวมในกาลเพียงครู หนึ่ง 

ชื่อวา มุหุตฺติกา อธิบายวา สตรีที่บุรุษอยูรวมในขณะนั้น ฯ

  




