
 183

ประโยค ป.ธ. ๔ 
แปล มคธเปนไทย 

สอบ  วันที่  ๒๕  กุมภาพันธ  ๒๕๕๗ 
 

      ๑. ตสฺมา  อิมํ  สุคโตวาทมนุสฺสรตา  คหฏเน  กาลกตฺาตกานํ  
พลิกมฺมมฺป  ปาณาติปาตาทิวิรเหน   กตฺตพฺพเมวาติ ฯ   
 อิติ  ภรณาทิอุปฏานํ  ปาปนิวารณกลฺยาณนิเวสนสิปฺปสิกฺขาปน-
ปฏิรูปทารสํโยชนทายชฺชทานวเสน  ปฺจวิธทิฏธมฺมิกหิตเหตุโต  มงฺคลํ  ฯ 
เตน  วุตฺตํ  อิเมหิ  โข  คหปติปุตฺต  ปฺจหิ  าเนหิ  ปุตฺเตน  ปุรตฺถิมา  ทิสา  
มาตาปตโร   ปจฺจุปฏิตา   ปฺจหิ  าเนหิ  ปุตฺตํ  อนุกมฺปนฺติ  ปาปา  นิวาเรนฺติ 
กลฺยาเณ   นิวาเสนฺติ  สิปฺป  สิกฺขาเปนฺติ  ปฏิรูเปน  ทาเรน  สํโยเชนฺติ  สมเย  
ทายชฺชํ   นิยยฺาเทนฺติ   อิเมหิ  โข  คหปติปุตฺต  ฯเปฯ  อนุกมฺปนฺตีติ  ฯ 
       ตตฺถ  ปาปา  นิวาเรนฺตีติ  เอตฺถ  ปาปโต  นิวารณํ  นาม อนาคตวิสยํ ฯ 
สมฺปตฺตวตฺถุโตป  หิ  นิวารณํ  วีติกฺกเม  อนาคเต  เอว  สิยา  น  วตฺตมาเน  
นพิพฺตติฺตา  ปน  ปาปกิรยิา  ครหณมตฺตปฏิการา  ฯ  เตนฏกถายํ   ปาณาติปาตาทีนํ 
ทิฏธมฺมิกสมฺปรายิกมาทีนวํ  วตฺวา  ตาต  มา  เอวรูป  กรีติ  นิวาเรนฺติ  กตมฺป 
ครหนฺตีติ วุตฺตํ ฯ กลฺยาเณ  นิเวเสนฺตีติ  อนาถปณฺฑิโก  วิย  กสฺสปพุทฺธกาเล 
มิตฺตวินฺทุกสฺส  มาตา  วิย  จ  ลฺจํ  ทตฺวาป  สีลสมาทานาทีสุ  นิเวเสนฺติ  
ปติฏาเปนฺติ ฯ 
 
 ๒. เอวํ  วุตฺตปฺปการํ  มาตาปตโร  อนวชฺชเมว  สิปฺป  สิกฺขาเปนฺติ ฯ   
ปฏิรูเปนาติ   กุลสีลรูปโภคปริวาราทีหิ   อนุรูเปน   อนุจฺฉวิเกน   ทาเรน ฯ 
        สมเย  ทายชฺชํ  นิยฺยาเทนฺตีติ  สมเย  ธนํ  เทนฺติ ฯ  ตตฺถ  จ  นิจฺจสมโย  
กาลสมโยติ   เทฺว   สมยา  ฯ   ตตฺถ   นจิจฺภโูต   สมโย   นจิจฺสมโย   อภณฺิหกรณกาโล ฯ 
อภิณฺหตฺโถ  หิ  อยํ   นิจฺจสทฺโท  นิจฺจปฺปหํสิโตตฺยาทีสุ  วิย  ฯ  ยุตฺตปฺปตฺตกาโล  
เอว  สมโย  กาลสมโย ฯ  ตตฺถ  อุฏาย  สมุฏาย   อิมํ   คณฺห   อยนฺเต   
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ปริพฺพโย  โหตุ   อิมินา   กุสลํ   กโรหีติ   เทนฺตา   นิจฺจสมเย   เทนฺติ  นาม ฯ  
สิขาปนอาวาหวิวาหาทิสมเย  เทนฺตา  กาลสมเย  เทนฺติ  นาม ฯ  เอตฺถ   
สิขาปนํ   ทารกกาเล   อาวาหวิวาหํ   ปุตฺตธีตูนํ  โยพฺพนปตฺตกาเล ฯ  อปจ  
ปจฺฉิมกาเล  มรณมฺเจ  นิปนฺนสฺส   อิมินา  กุสลํ  กโรหีติ  เทนฺตาป  สมเย   
เทนฺติ   นาม ฯ  อิติ  ภรณาทิวเสน   เต   อุปฏหนฺโต   ปาปนิวารณาทิหิตํ    
ปฏิลภติ   ตสฺมา   เต  ตถาป  อุปฏาตพฺพา   ว  ฯ 
 มาตาปตโรป  หิ  ภรณาทีนิ  านานิ  สมฺปสฺสนฺตา   ปุตฺตํ   ปฏเนฺติ  ฯ 
 
 
 

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

 
 ๑.  เพราะฉะน้ัน  คฤหัสถผูระลึกถึงโอวาทของพระสุคตน้ี  จึงควรทำ 
แมพลีกรรมเพ่ือหมูญาติผูทำกาละแลว ดวยการเวนจากปาณาติบาตเปนตน 
โดยแทแล ฯ 
 ดังน้ัน การบำรุงมีการเล้ียงเปนตน  ชื่อวาเปนมงคล เพราะเปนเหตุแหง
ประโยชนเกื้อกูลในปจจุบัน ๕ อยาง  คือ หามจากความช่ัว ๑ ใหต้ังอยู 
ในความดี ๑ ใหศึกษาศิลปวิทยา ๑  หาคูครองท่ีสมควรให ๑ ใหทรัพย ๑ ฯ  
เพราะเหตุนั้น  พระผูมีพระภาคเจา  จึงตรัสวา  ดูกอนคฤหบดีบุตร  มารดาบิดา  
ผูเปนทิศเบ้ืองหนา อันบุตรบำรุงดวยฐานะ  ๕  เหลาน้ีแล  ยอมอนุเคราะหบุตร
ดวยฐานะ ๕ คือ หามจากความช่ัว ๑ ใหต้ังอยูในความดี ๑ ใหศึกษาศิลปวิทยา ๑  
หาคูครองท่ีสมควรให ๑ มอบทรัพยใหในสมัย ๑  ดูกอนคฤหบดีบุตร    
มารดาบิดาผูเปนทิศเบ้ืองหนาอันบุตรบำรุงดวยฐานะ  ๕  เหลาน้ีแลวแล ฯลฯ     
ยอมอนุเคราะห ดังน้ี ฯ 
       บรรดาฐานะ  ๕  เหลาน้ัน  ในฐานะท่ี  ๑  วา  ปาปา  นิวาเรนฺติ  นี้  บัณฑิต
พึงทราบวินิจฉัยดังน้ี ชื่อวาการหามจากความช่ัวมีเรื่องที่เปนอนาคตเปน 
อารมณ ฯ ความจริง การหามแมจากวัตถุท่ีประจวบเขา พึงมีไดในเม่ือการลวง
ละเมิด ยังไมมาถึงเทาน้ัน ไมพึงมีได ในเม่ือการลวงละเมิดเปนไปอยู สวนการ
ทำความช่ัวที่บุตรใหเกิดแลว ก็มีเพียงการถูกตำหนิเปนเครื่องตอบสนอง ฯ 
เพราะเหตุนั้น ในอรรถกถา  พระอรรถกถาจารย  จึงกลาวไววา  มารดาบิดา
กลาวโทษของบาปธรรมมีปาณาติบาต เปนตน ในปจจบุนัและในสัมปรายภพแลว 
กลาวหามวา พอคุณ อยาทำอยางน้ีเลยบาง ยอมตำหนิ ความช่ัวที่ลูกทำแลว 
บาง ฯ ในฐานะท่ี ๒ วา กลฺยาเณ นิเวเสนฺต  ิ บัณฑิตพึงทราบวินิจฉัยดังน้ี  มารดา
บิดา แมใหรางวัลแลว ยังบุตรใหต้ังอยู คือใหดำรงอยูในกุศลกิจท้ังหลายมีการ
สมาทานศีลเปนตน เหมือนอยางอนาถบิณฑิกเศรษฐี และมารดาของมิตตวินทุกะ
ในกาลของพระพุทธเจาทรงพระนามวากัสสปะ ฉะน้ัน ฯ        

06_�����-������-����57.indd   18506_�����-������-����57.indd   185 11/3/2557   18:45:5911/3/2557   18:45:59



 186

 ๒. มารดาบิดา ยังบุตรใหศึกษาแตศิลปวิทยาอันหาโทษมิไดนั่นเทียวมี
ประการดังกลาวแลว  ดวยประการฉะน้ี ฯ ในฐานะท่ี  ๔  วา ปฏิรูเปน    บัณฑิตพึง 
ทราบวินิจฉัยดังน้ี ดวยภรรยาที่สมควร  คือคูควรกันดวยสกุล  มรรยาท รูป 
โภคะ  และบริวารเปนตน ฯ 
        ในฐานะท่ี  ๕  วา  สมเย  ทายชฺช  นิยฺยาเทนฺติ  บัณฑิตพึงทราบวินิจฉัย
ดังน้ี   บิดามารดา   ยอมใหทรัพยในสมัย ฯ ก็ในคำวา  สมเย  นั้น สมัยมี  ๒  
คือ  นิจจสมัย  ๑  กาลสมัย  ๑  ฯ บรรดาสมัยทั้ง  ๒  นั้น  สมัยเปนนิตย  ชื่อวา   
นิจจสมัย  คือกาลเปนท่ีทำเนือง ๆ ฯ  ก็  นิจฺจ  ศัพทนี้  มี  อภิณฺห  เปนอรรถ   
ดุจ  นิจฺจ  ศัพทในประโยคท้ังหลายมีวา  มีดโกนอันชางกัลบกสะบัดเนือง ๆ 
ฉะน้ัน ฯ  สมัยคือกาลท่ีถึงความเหมาะสม  ชื่อวา  กาลสมัย ฯ บรรดาสมัยท้ัง  
๒ นั้น  บิดามารดา เม่ือใหคำแนะนำวา  เจาจงลุกขึ้น  ขยันหม่ันเพียร รับเอา
ทรัพยนี้   ทรัพยนี้ จงเปนตนทุน ของเจา  เจาจงทำกุศลดวยทรัพยนี้  ชื่อวาให
ในนิจจสมัย ฯ เม่ือใหในสมัย มีสมัยไวจุก อาวาหมงคลและวิวาหมงคลเปนตน  
ชื่อวา  ใหในกาลสมัย ฯ  ในกาลสมัยนี้  การไวจุก   ยอมมีในเวลาเปนเด็ก  
อาวาหมงคลและวิวาหมงคล  ยอมมีในเวลาท่ีบุตรธิดาถึงความเปนหนุมสาว  ฯ 
อีกอยางหน่ึง บิดา มารดา  แมเม่ือใหคำแนะนำแกบุตรผูนอนบนเตียงเปนท่ีตาย
ในปจฉิมกาลวา  เจาจงทำกุศลดวยโภคะน้ี  ชื่อวาใหในสมัย ฯ  บุตรบำรุงบิดา
มารดาท้ัง  ๒ น้ันอยู  ดวยสามารถฐานะมีการเล้ียงเปนตน  ยอมกลับไดประโยชน
เก้ือกูลมีการหามจากความช่ัวเปนตน ดวยประการฉะน้ี เพราะฉะน้ัน   
บิดามารดาท้ัง   ๒  นั้นอันบุตรควรบำรุงแมอยางน้ันโดยแท ฯ 
       แทจริง แมบิดามารดา เม่ือเห็นฐานะท้ังหลายมีการเล้ียงเปนตน จึงปรารถนา
บุตร  ฯ 
 
 
 
พระธรรมปริยัติโมลี  อินฺทปฺโ  วัดบพิตรพิมุข     เฉลย 
สนามหลวงแผนกบาลี            ตรวจแก. 
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