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Direction : Read the following poem and choose the best 
answer for each item. 

 
A Child’s Hymn  

Hear my prayer, O heavenly Father, 
Ere I lay me down to sleep; 

Bid Thy angels, pure and holy, 
Round my bed their vigil keep.  

My sins are heavy, but Thy mercy 
Far outweighs them, every one; 

Down before Thy cross I cast them, 
Trusting in Thy help alone.  

Keep me through this night of peril 
Underneath its boundless shade; 
Take me to Thy rest, I pray Thee, 

When my pilgrimage is made.  
None shall measure out Thy patience 

By the span of human thought; 
None shall bound the tender mercies 

Which Thy Holy Son has bought.  
Pardon all my past transgressions, 
Give me strength for days to come; 

Guide and guard me with Thy blessing 
Till Thy angels bid me home.  

 Charles Dickens 
 (1812 - 1870)  
1. This poem mainly discusses .................... . 
 1) the poet’s desire for Father to forgive the child 
 2) the poet’s desire for the child to be protected while sleeping 
 3) the poet’s desire for the child to be freed from the sins s/he did 
 4) the poet’s desire for the child to be accepted by his/her father  
2. In the first stanza, who does “Father” (line 2) refer to? 
 1) the poet’s father  2) a priest 
 3) the Lord   4) the poet’s caretaker  
3. When does the situation in the poem take place? 
 1) After one commits a sin. 2) After one wakes up. 
 3) Before one goes to bed. 4) During one’s night-time dream.  

 
 
 
 
 
 
  
4. The word “pilgrimage” (line 13) in the last line of the third stanza 

means .................... .  
 1) holy journey   2) holy pray 
 3) holy action   4) holy dream  
5. According to the fourth stanza, how would you describe the 

characteristics belonging to “Thy”? 
 1) endlessly generous 2) extremely patient 
 3) immensely truthful 4) incomparably helpful  
6. The word “transgressions” (line 18) in the first line of the last 

stanza can be best replaced by .................... . 
 1) sins   2) habits 
 3) improper actions  4) regretful habits  
7. In the last stanza, “home” (line 21) is being used to refer 

to .................... . 
 1) a place   2) heaven 
 3) Thy blessing   4) strength  
8. We can infer from the poem that the child represents .................... . 
 1) all of us   2) sinful persons 
 3) the poet   4) the poet’s child  
9. The word “bid” (line 21) in the last stanza can be best replaced 

by .................... . 
 1) invite 2) allow 3) find 4) show  
10. What is the tone of this poem? 
 1) negative   2) metaphorical 
 3) persuasive   4) sarcastic  
 

เฉลย 
  
 บทกลอน “A Child’s Hymn” ซึ่งเปนบทสวดสดุดีของเด็ก กลาวถึง        
คําอธิษฐานตอพระเจา (heavenly Father) กอนเขานอนขอใหทูตแหงพระองค
มาคุมครอง และกลาววาถึงแมมนุษยจะทําบาปมหันตไว แตพระเมตตาของ
พระองคก็เหนือล้ํากวาบาปนั้นมากนัก ขอใหพระองคทรงใหอภัยตอความผิดบาป 
ทรงประทานความเขมแข็ง ทรงนําทาง และปกปกรักษาจนกวาทูตแหงพระองค
จะเชื้อเชิญใหกลับสูสรวงสวรรค  
 โดยกวีไดใชกลวิธีโนมนาว (persuasion) ในเชิงขอรอง    
 คําศัพทที่ควรรู 
 hymn (n.) =  บทเพลงสวดสดุดี / สรรเสริญ 
 prayer (n.) = บทสวดมนต, คําอธิษฐาน 
 thy (det.) = ของคุณ, ของทาน (เปนคําคุณศัพทแสดงความ

เปนเจาของที่ใชในภาษาอังกฤษโบราณ ปจจุบัน
ใชวา your) 

 vigil (n.) = เฝาดูแล  
 mercy (n.)  = ความเมตตา 
 outweigh (v.) = มีน้ําหนักมากกวา, สําคัญกวา 
 peril (n.) = ความอันตรายที่รายแรง 
 underneath (prep.) = ใต, ขางใต 
 boundless (adj.)  = ไรขอบเขต 
 pilgrimage (n.) = การจาริกแสวงบุญ 
 span (n.) = ขอบเขต, ระยะเวลา 
 tender (adj.) = ออนโยน 
 pardon (v.) = ใหอภัย 
 blessing (n.) = การใหพร / อวยพร, พร (จากพระเจา) 
 stanza (n.) = บทหนึ่งของกลอนหรือโคลง  

1. เฉลย 3) the poet’s desire for the child to be freed from the sins 
s/he did 

   บทกลอนนี้แสดงความมุงหมายของกวีวาขอใหพระเจาปลดเปลื้อง
ใหพนจากบาปที่เคยกอไว 

  1) และ 2) เปนสวนหนึ่งของคําอธิษฐานขอพรจากพระผูเปนเจาใหให
อภัยและใหทูตแหงพระองคคุมครองในขณะนอนหลับ 

  4) ผิด เพราะไมเกี่ยวกับเนื้อหา  
2. เฉลย 3) the Lord 
   คําวา “Father” ในที่นี้หมายถึงพระผูเปนเจา ซึ่งบางครั้งก็ใช the Lord   
3. เฉลย 3) Before one goes to bed. 
   ชื่อบทกลอน A Child’s Hymn หมายถึง บทที่เด็กสวดกอนนอน    
4. เฉลย 1) holy journey  
   ในที่นี้ กวีเปรียบเทียบความฝนเปนการเดินทางอันศักดิ์สิทธิ์หรือ

การจาริกแสวงบุญ  
5. เฉลย 1) endlessly generous  
   ในบทที่ 4 กลาวถึง พระอุตสาหะ (Thy patience) และพระเมตตา 

(Thy tender mercies) ของพระผูเปนเจา ซึ่งคําวา endlessly generous 
(พระกรุณาอยางหาที่สุดมิได) ครอบคลุมใจความไดครบถวนที่สุด  

6. เฉลย 1) sins  
   transgression เปนคํานาม หมายถึง การทําผิด, การละเมิด จึง

สามารถใชคําวา sins แทนได  
7. เฉลย 2) heaven  
   ในบทสุดทาย home ในที่นี้หมายถึงสถานที่ที่เด็กจากมา นั่นคือ 

สรวงสวรรค ซึ่งเปนอาณาจักรของพระผูเปนเจา  
8. เฉลย 1) all of us 
   อนุมานไดวา child ในบทกวีนี้ หมายถึง คนทุกคน    
9. เฉลย 1) invite 
   bid เปนคํากริยา หมายถึง เชิญ จึงสามารถใชคําวา invite แทนได  
10. เฉลย 3) persuasive  
   เกือบทุกบท กวีไดสรรเสริญถึงพระเมตตาของพระผูเปนเจา และ

ขอใหพระองคทรงคุมครอง จึงสรุปวาบทกลอนนี้มีน้ําเสียงในเชิงโนมนาว 
   1) negative (adj.) = เชิงลบ 
  2) metaphorical (adj.) = เชิงอุปมาอุปไมย (เปรียบเทียบโดยยก 

ตัวอยางประกอบ) 
  4) sarcastic (adj.) = ประชดประชัน  
 
นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 
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