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ทบทวนกระทู้ธรรม 

ฝึกเขียนกระทู้จากข้อสอบทีผ่่านมา 

ปี พ.ศ. ภาษิตทีอ่อกข้อสอบ อยู่ในหมวด 

2563 ปมาโท มจฺจุโน ปท.ํ 

ความประมาท เป็นทางแห่งความตาย. 

ขุ. ธ. ๒๕/๑๘. ขุ. ชา. ตึส. ๒๗/๕๒๔. 

ปัญญา 

2562 ทท ํมิตฺตานิ คนฺถติ. 

ผูใ้ห ้ย่อมผกูไมตรีไวไ้ด.้     ส.ํ ส. ๑๕/๓๑๖. 

ทาน 

2561 สพพฺทานํ ธมฺมทานํ ชินาติ. 

การใหธ้รรม ย่อมชนะการใหท้ัง้ปวง.     ขุ. ธ. ๒๕/๖๓. 

ชนะ 

2560 สาธุ ปาเปน ทกฺุกร.ํ 

ความดี อนัคนชั่วท ายาก   วิ. จุล. ๗/๑๙๕ ขุ. อ.ุ ๒๕/๑๖๗. 

กรรม 

2559 ผาตึ กยิรา อวิเหฐย ปร.ํ 

ควรท าแต่ความเจรญิ อย่าเบียดเบียนเขา.  ขุ. ชา. สตตฺก. ๒๗/๒๑๒ 
บคุคล 

2558 สุขา สงฆฺสฺส สามคฺค ี

ความพรอ้มเพรียงของหมู่ ใหเ้กิดสขุ. ขุ. ธ. ๒๕/๔๑. ขุ. อิติ. ๒๕/๒๓๘. อง.ฺ ทสก. ๒๔/๘๐ 

สามคัคี 

2557 อพยฺาปชฌฺ ํสุข ํโลเก สขุ 
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ความไม่เบียดเบียน เป็นสขุในโลก.  (พทุธ) วิ. มหา. ๔/๖. ขุ. อุ. ๒๕/๘๖. 

2556 โกโธ ทุมฺเมธโคจโร. 

ความโกรธเป็นอารมณข์องคนมีปัญญาทราม ขุ.ชา.ทสก. ๒๗/๒๘๐ 

โกรธ 

2555 หริิโอตฺตปฺปิยญฺเญว โลก ํปาเลติ สาธุก ํ

หิรแิละโอตตปัปะ ย่อมรกัษาโลกไวเ้ป็นอนัดี (ว.ว) 

เบ็ดเตล็ด 

2554 ททมาโน ปิโย โหต ิ

ผูใ้ห ้ย่อมเป็นที่รกั อง ฺปญจฺก. ๒๒/๔๔  

ทาน 

2553 โมกฺโข กลฺยาณิยา สาธุ 

เปลง่วาจางาม ยงัประโยชนใ์หส้  าเรจ็ ขุ. ชา. เอก. ๒๗/๒๘ 

วาจา 
 

2552 กาโล  ฆสติ  ภูตานิ    สพพฺาเนว  สหตฺตนา 

กาลเวลา  ย่อมกินสรรพสตัวพ์รอ้มทัง้ตวัมนัเอง ขุ. ชา. เอก. ๒๗/๒๘ 
เบ็ดเตล็ด 

2551 สพเฺพส ํ สงฆฺภูตานํ  สามคฺคี  วุฑฺฒสิาธิกา 

ความพรอ้มเพรียงของปวงชนผูเ้ป็นหมู่  ยงัความเจรญิใหส้  าเรจ็ ส. ส. 

สามคัคี 

2550 โกธาภภูิโต  กุสล ํ ชหาต ิ

ผูถ้กูความโกรธครอบง า  ยอ่มละกศุลเสยี นัย. ขุ. ชา. ทสก. ๒๗/๒๘๖. 

โกรธ 
 

2549 สติมโต  สุเว  เสยฺโย 

คนมีสติ เป็นผูป้ระเสรฐิทกุวนั. ส.ํ ส. ๑๕/๓๐๖. 
สต ิ
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2548 อนตฺถ ํ ปริวชฺเชติ     อตถฺ ํ คณหฺาติ  ปณฺฑิโต. 

บณัฑิตย่อมเวน้สิ่งที่ไม่เป็นประโยชน ์ ถือเอาแต่สิ่งที่เป็นประโยชน.์ อง.ฺ จตุกกฺ. ๒๑/๕๙ 

บคุคล 

2547 ขนฺต ิ หติสุขาวหา. 

ความอดทน  น ามาซึ่งประโยชนส์ขุ. ส. ม. 

อดทน 
 

2546 สณฺห ํคิร ํอตฺถวตึ ปมุญฺเจ. 

ควรเปลง่วาจาไพเราะที่มีประโยชน.์ ขุ. ชา. เตรส. ๒๗/๓๕๐ 

วาจา 

2545 อตฺตา  ห ิ อตตฺโน  นาโถ 

ตนแล  เป็นที่พึ่งแห่งตน. ขุ. ธ. ๒๕/๓๖,๖๖. 

ตน 
 

2544 อปฺปมตฺโต  อโุภ  อตฺเถ อธิคฺคณฺหาติ  ปณฺฑิโต. 

บณัฑิตผูไ้ม่ประมาท  ย่อมไดร้บัประโยชนท์ัง้สอง. ขุ. อิติ. ๒๕/๒๔๒. 

ไม่ประมาท 
 

2543 สีล ํโลเก อนุตตฺร.ํ 

ศีลเป็นเยี่ยมในโลก. ขฺุ ชา. เอก. ๒๗/๒๘ 

ศีล 
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ทบทวน ธรรมวิภาค นักธรรมช้ันตรี 
หมวด ๒ 

➢ ธรรมมีอุปการะมาก ๒ อย่าง ๑. สติ ความระลกึได ้ ๒. สัมปชัญญะ ความรูต้วั 

สติ และ สัมปชัญญะ ทัง้สองนี ้ชื่อว่า มีอปุการะมาก เพราะเป็นคณุธรรมอดุหนนุใหส้ าเรจ็กิจในทางดี ไม่หลงลืม ไม่ผิดพลาด, เป็นเครื่อง

น ามาซึ่งประโยชนเ์กือ้กลูในกจิการทัง้ปวง และเป็นอปุการะใหธ้รรมเหล่าอื่นเกิดขึน้ 

(ปี 63, 60) สติ แปลว่าอะไร ? เพราะเหตไุรจงึชื่อว่าเป็นธรรมมีอปุการะมาก ? 

ตอบ สติ แปลวา่ ความระลกึได ้ฯ เพราะชว่ยใหส้ าเรจ็กิจในทางที่ดี ฯ 

(ปี 62, 45) คนที่ท าอะไรมกัพลัง้พลาด เพราะขาดธรรมอะไร? 

ตอบ เพราะขาดสติ ความระลกึไดก้่อนแตจ่ะท า และขาดสมัปชญัญะ ความรูต้วัในขณะท า ฯ 

(ปี 57) ธรรมที่ไดช้ื่อว่ามีอปุการะมาก คือธรรมอะไร? เพราะเหตไุรจึงจดัวา่มีอปุการะมาก? 

ตอบ คือ สติ ความระลกึได ้และสมัปชญัญะ ความรูต้วั ฯ เพราะเป็นคณุธรรมอดุหนนุใหส้ าเรจ็ประโยชนเ์กือ้กลูในกจิทัง้ปวง ฯ 

(ปี 55) สมัปชญัญะ หมายความว่าอยา่งไร ตอบ  สมัปชญัญะ หมายถึง ความรูต้วั 

(ปี 53) ธรรมมีอปุการะมากมีอะไรบา้ง? ที่ว่าอปุการะมากนัน้เพราะเหตไุร?  ตอบ มี สติ ความระลกึได ้สมัปชญัญะ ความรูต้วั ฯ 

ที่ว่าอปุการะมากนัน้เพราะท าใหเ้ป็นผูไ้ม่ประมาทในการท ากิจกรรมงานใดๆและเป็นอปุการะใหธ้รรมเหล่าอื่นเกิดขึน้ ฯ 

(ปี 48) ธรรมมีอปุการะมาก ไดแ้ก่อะไรบา้ง?  บคุคลผูข้าดธรรมนีจ้ะเป็นเช่นไร? 

ตอบ ไดแ้ก่ สติ ความระลกึได ้และ สมัปชญัญะ ความรูต้วั ฯ  จะเป็นคนหลงลืม จะท าจะพดูหรือจะคิดอะไรมกัผิดพลาด ฯ 

 

➢ ธรรมเป็นโลกบาล คือ ธรรมคุ้มครองโลก ๒ อย่าง 

๑.หริิ ความละอายแก่ใจ ไดแ้ก่ความละอายใจในการประพฤติชั่ว    ๒.โอตตัปปะ ความเกรงกลวั ไดแ้ก่ความเกรงกลวัผลชั่ว ไม่กลา้ท าเหตชุั่ว 

ธรรมเป็นโลกบาล (เป็นธรรมคุ้มครองโลก) เพราะเป็นคณุธรรมท าบคุคลใหร้งัเกียจ และเกรงกลวัต่อความชั่ว ไม่กลา้ท าชั่วทัง้ในทีล่บัและทีแ่จง้ 

(ปี 63, 51) การท่ีบคุคลพบงพูิษแลว้สะดุง้กลวัวา่จะถกูกดัตาย จดัเป็นโอตตปัปะ ไดห้รือไม่ ? เพราะเหตใุด ? 

ตอบ ไม่ได ้ฯ เพราะโอตตปัปะ หมายความวา่ความเกรงกลวัต่อบาปฯ 

(ปี 62, 60, 46, 43) โลก (สงัคม) เดือดรอ้นวุ่นวาย (ในปัจจบุนันี)้ เพราะขาดธรรมอะไร? 

ตอบ เพราะขาดธรรมคุม้ครองโลก ๒ อย่าง คอื  ๑.หิร ิ ความละอายแกใ่จ       ๒.โอตตปัปะ  ความเกรงกลวั ฯ 

(ปี 61) ธรรมคุม้ครองโลก มก่ีีอยา่ง ? อะไรบา้ง ? ตอบ มี ๒ อยา่ง ฯ คือ ๑. หิร ิความละอายบาป  ๒. โอตตปัปะ ความกลวับาป 

(ปี 56) หิร ิและ โอตตปัปะ ไดช้ื่อว่า ธรรมเป็นโลกบาล เพราะเหตไุร? 

ตอบ เพราะเป็นคณุธรรมท าบคุคลใหร้งัเกียจ และเกรงกลวัต่อบาปทจุรติ ไม่กลา้ท าความชั่วทัง้ในท่ีลบั และที่แจง้ ฯ 

(ปี 55) พระพทุธเจา้ทรงสอนธรรมอะไรไวส้ าหรบัคุม้ครองโลก? 

ตอบ ทรงสอนไว ้๒ คือ ๑. หิร ิความละอายต่อบาป    ๒. โอตตปัปะ ความเกรงกลวัต่อผลบาป ฯ 

(ปี 49) หิรกิบัโอตตปัปะ ตา่งกนัอย่างไร? 

ตอบ ตา่งกนัอย่างนี ้หิร ิคือความละอายใจตนเองที่จะประพฤตชิั่ว  ส่วนโอตตปัปะ คือความเกรงกลวัผลของความชั่วที่ตนจะไดร้บั ฯ 

(ปี 44) ธรรมขอ้นีจ้ะคุม้ครองโลกไดอ้ย่างไร? 

ตอบ ธรรมขอ้นีจ้ะคุม้ครองโลกได ้เนื่องจากปัจจบุนัโลกที่เกดิวกิฤตการณใ์นดา้นตา่ง ๆ ส่วนหนึ่งนัน้เป็นเพราะชาวโลกละทิง้ธรรม  คือ หิร ิ

และโอตตปัปะ ไม่ละอายแกใ่จ ไม่เกรงกลวัต่อผลแหง่ความชั่ว ขาดเมตตา 
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➢ ธรรมอันท าให้งาม ๒ อย่าง ๑. ขันติ ความอดทน ๒. โสรัจจะ ความสงบเสงี่ยม 

เป็นธรรมท าให้งาม เพราะผูท้ี่สมบรูณด์ว้ยขนัติและโสรจัจะ ย่อมมีใจหนกัแน่น ไม่แสดงอาการสงู ๆ ต ่า ๆ แมจ้ะประสบความดใีจหรือเสียใจ

ก็อดกลัน้ได ้รกัษากาย วาจา ใจ ใหส้ภุาพเรียบรอ้ยเป็นปกติ 

(ปี 59, 50) ในทางโลก ดคูนงามที่รูปรา่งหนา้ตา ส่วนในทางพระพทุธศาสนา ดคูนงามที่ไหน ? 

ตอบ ในทางพระพทุธศาสนา ดคูนงามกนัท่ีมีคณุธรรมอนัท าใหง้าม ๒ ประการ คือ ๑.ขนัติ ความอดทน   ๒.โสรจัจะ ความเสงี่ยม ฯ 

(ปี 47) ขนัติ กบั โสรจัจะ เป็นธรรมท าใหง้ามไดอ้ย่างไร? 

ตอบ ขนัติ ความอดทน   โสรจัจะ ความเสงี่ยม  ผูท้ี่สมบรูณด์ว้ยธรรมทั้ง ๒ นี ้ย่อมมใีจหนกัแน่นไมแ่สดงความวิการออกมาใหป้รากฏ แมจ้ะ

ประสบความดีใจ เสียใจ ก็อดกลัน้ได ้รกัษากาย วาจา ใจใหส้ภุาพ สงบเสงี่ยมเป็นปกติไวไ้ด ้ จงึท าใหง้าม ฯ 

(ปี 46) บคุคลมีกาย วาจา ใจ งดงาม เพราะปฏิบตัิธรรมอะไร? 

ตอบ เพราะปฏิบตัิธรรมอนัท าใหง้าม ๒ อยา่ง คอื ๑. ขนัติ  ความอดทน       ๒. โสรจัจะ  ความเสงี่ยม ฯ 

 

➢ บุคคลหาได้ยาก ๒ อย่าง ๑.บุพพการี บคุคลผูท้  าอปุการะก่อน   ๒.กตัญญูกตเวท ีบคุคลผูรู้อ้ปุการะท่ีท่านท าแลว้และตอบแทน. 

(ปี 62, 54, 52, 48) บพุพการีและกตญัญกูตเวทีไดแ้ก่บคุคลเช่นไร ? 

ตอบ บพุพการี ไดแ้ก่ บคุคลผูท้  าอปุการะก่อน  กตญัญกูตเวที ไดแ้ก่ บคุคลผูรู้อ้ปุการะท่ีผูอ้ื่นท าแกต่น แลว้ท าตอบแทน ฯ 

(ปี 61, 47) บพุพการี ไดแ้ก่บคุคลเช่นไร? พระพทุธเจา้ทรงเป็นบพุพการีของพทุธบรษิัทอยา่งไร ? จงอธิบาย 

ตอบ ไดแ้ก่ บคุคลผูท้  าอปุการะกอ่น ฯ พระพทุธเจา้ทรงกระท าอปุการะแก่พทุธบรษิัทก่อน ดว้ยการทรงแนะน าสั่งสอนใหรู้ด้ีรูช้อบตามพระองค ์

เพื่อใหไ้ดบ้รรลปุระโยชน ์ทัง้ ๓ คอื ประโยชนใ์นโลกนี ้ประโยชนใ์นโลกหนา้ และประโยชนอ์ย่างยิ่งคอืพระนิพพาน จึงชื่อวา่เป็นบพุพการี ฯ 

(ปี 59) ในโลกนี ้มีบคุคลประเภทใดบา้งที่หาไดย้าก ? 

ตอบ มีบคุคลที่หาไดย้าก ๒ ประเภท คือ 

๑. บพุพการี บคุคลผูท้  าอปุการะก่อน   ๒. กตญัญกูตเวที บคุคลผูรู้อ้ปุการะท่ีท่านท าแลว้ และท าตอบแทนท่าน ฯ 

(ปี 58) บพุพการี และ กตญัญกูตเวที หมายถึงบคุคลเช่นไร ? 

ตอบ บพุพการี หมายถึงบคุคลผูท้  าอปุการะก่อน          กตญัญกูตเวท ีหมายถึงบคุคลผูรู้ ้อปุการะที่ท่านท าแลว้ และ ตอบแทน ฯ 

(ปี 55) กตญัญกูตเวที หมายความวา่อย่างไร? ตอบ กตญัญกูตเวที หมายถึง บคุคลผูรู้อ้ปุการะท่ีท่านท าแลว้ และตอบแทน ฯ 

(ปี 54, 52, 48) บพุพการีและกตญัญกูตเวที ไดแ้ก่บคุคลเช่นไร? จงยกตวัอย่างมาสกั ๒ คู ่

ตอบ บพุพการี  ไดแ้ก่บคุคลผูท้  าอปุการะก่อน  กตญัญกูตเวที  ไดแ้ก่บคุคลผูรู้อุ้ปการะท่ีท่านท าแลว้  และตอบแทน ฯ 

(ตอบเพยีง ๒ คู)่ คู่ที่ ๑ มารดาบดิากบับตุรธิดา คู่ที่ ๒ ครูอาจารยก์บัศิษย ์ คู่ที่ ๓ พระราชากบัราษฎร คู่ที่ ๔ พระพทุธเจา้กบัพทุธบรษิัทฯ 

(ปี 45) ไดช้ื่อว่ากตญัญกูตเวทีบคุคล เพราะปฏิบตัิตนอย่างไร? ตอบ เพราะเป็นผูรู้อ้ปุการะท่ีทา่นท าแลว้ และตอบแทน ฯ 

 

หมวด ๓ 

➢ รัตนะ ๓ คือ แกว้ ๓ ดวง 

๑. พระพุทธ ท่านผูส้อนใหป้ระชาชนประพฤติชอบดว้ยกาย วาจา ใจ ตามพระธรรมวินยั 

๒. พระธรรม พระธรรมวินยัที่เป็นค าสั่งสอนของพระพทุธเจา้ 

๓. พระสงฆ ์หมู่ชนที่ฟังค าสั่งสอนของพระพทุธเจา้แลว้ปฏิบตัชิอบตามพระธรรมวินยั 
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พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ ์ไดช้ื่อวา่รัตนะ เพราะเป็นของมีคณุค่าและหาไดย้าก เหมือนเพชรนิลจินดามคี่ามาก น าประโยชนแ์ละ

ความสขุมาใหแ้ก่ผูเ้ป็นเจา้ของ 

➢ คุณของรตนะ ๓ อย่าง 

๑. พระพุทธเจ้า รูด้ีรูช้อบดว้ยพระองคเ์องก่อนแลว้ สอนผูอ้ื่นใหรู้ต้ามดว้ย. 

๒. พระธรรม ย่อมรกัษาผูป้ฏิบตัิไมใ่หต้กไปในที่ชั่ว. 

๓. พระสงฆ ์ปฏิบตัิชอบตามค าสั่งสอนของพระพทุธแลว้ สอนผูอ้ื่นใหก้ระท าตามดว้ย. 

➢ อาการทีพ่ระพุทธเจ้าทรงสั่งสอน ๓ อย่าง 

๑. ทรงสั่งสอนเพื่อใหผู้ฟั้งรูย้ิ่งเห็นจรงิในธรรมทีค่วรรูค้วรเห็น 

๒. ทรงสั่งสอนมีเหตทุี่ผูฟั้งอาจตรองตามใหเ้ห็นจรงิได.้ 

๓. ทรงสั่งสอนเป็นอศัจรรย ์คือผูป้ฏิบตัิตามย่อมไดป้ระโยชนโ์ดยสมควรแกค่วามปฏิบตัิ. 

(ปี 63, 58, 53, 49) พระธรรม คอือะไร ? มีคณุต่อผูป้ฏิบตัิอย่างไร ? 

ตอบ พระธรรม คือค าสั่งสอนของพระพทุธเจา้ ฯ มีคณุ คือย่อมรกัษาผูป้ฏิบตัิไม่ใหต้กไปในท่ีชั่ว ฯ 

(ปี 62, 46) รตันะ ๓ มีอะไรบา้ง? รตันะ ๓ นัน้ มีคณุอย่างไร? 

ตอบ มี พระพทุธ ๑ พระธรรม ๑ พระสงฆ ์๑ ฯ        มีคณุอย่างนี ้คือ ๑.พระพทุธเจา้รูด้ีรูช้อบดว้ยพระองคเ์องก่อนแลว้ สอนผูอ้ื่นใหรู้ต้าม     

๒. พระธรรมย่อมรกัษาผูป้ฏิบตัิไม่ใหต้กไปในท่ีชั่ว   ๓. พระสงฆป์ฏิบตัิชอบตามค าสอนของพระพทุธเจา้แลว้ สอนผูอ้ื่นใหก้ระท าตาม ฯ 

(ปี 60, 48) พระพทุธ พระธรรม พระสงฆ ์ไดช้ื่อวา่รตันะ เพราะเหตไุร ? 

ตอบ เพราะเป็นของมคีณุค่าและหาไดย้าก เหมือนเพชรนิลจินดามีคา่มาก น าประโยชนแ์ละความสขุมาใหแ้ก่ผูเ้ป็นเจา้ของ ฯ 

(ปี 59, 44) พระรตันตรยั กบัไตรสรณคมน ์เป็นอย่างเดียวกนั หรือต่างกนัอยา่งไร ? 

การเปล่งวาจาถึงรตันะ ๓ เป็นท่ีพึ่ง จดัเป็นอย่างไหน ใน ๒ อย่างนัน้ ? 

ตอบ ตา่งกนั คือ พระรตันตรยั หมายถึง ส่ิงที่เป็นท่ีพึ่ง ๓ ประการ ไดแ้ก่ พระพทุธ พระธรรม พระสงฆ ์

ส่วนไตรสรณคมน ์หมายถึง การยอมรบันบัถือพระรตันตรยัไวเ้ป็นที่พึ่งของตน หรือการถงึ(เขา้ถึง) พระพทุธ พระธรรม พระสงฆ ์ฯ 

จดัเป็นไตรสรณคมน ์ฯ 

(ปี 57) รตันะ ๓ อยา่ง คืออะไรบา้ง? รตันะที่ ๒ มีคณุอย่างไร? 

ตอบ คือพทุธรตันะ ธรรมรตันะ สงัฆรตันะ ฯ ย่อมรกัษาผูป้ฏิบตัิไม่ใหต้กไปในท่ีชั่ว ฯ 

(ปี 54) พระพทุธเจา้คือใคร? ทรงสั่งสอนเป็นอศัจรรยอ์ย่างไร? 

ตอบ พระพทุธเจา้ คือท่านผูส้อนใหป้ระชมุชนประพฤตชิอบดว้ยกาย วาจา ใจ ตามพระธรรมวินยั ฯ 

ทรงสั่งสอนเป็นอศัจรรย ์คือ ผูป้ฏิบตัิตามย่อมไดป้ระโยชนโ์ดยสมควรแกค่วามปฏิบตัิ ฯ 

(ปี 52) อาการท่ีพระพทุธเจา้ทรงสั่งสอนมีก่ีอยา่ง?   ขอ้ที่ว่า “ทรงสั่งสอนเป็นอศัจรรย”์ นัน้คืออย่างไร? 

ตอบ มี ๓ อยา่ง ฯ คือ ผูป้ฏิบตัิตามย่อมไดป้ระโยชนโ์ดยสมควรแก่ความปฏิบตัิ ฯ 

(ปี 51) พระสงฆใ์นรตันตรยัมีคณุอย่างไร?    

ตอบ พระสงฆใ์นรตันตรยัมีคณุ คือ ท่านปฏิบตัิชอบตามค าสอนของพระพทุธเจา้แลว้ สอนใหผู้อ้ื่นกระท าตามดว้ย ฯ 

(ปี 45) รตันะที่ ๑ หมายถงึใคร? จงอธิบาย 

ตอบ หมายถงึพระพทุธเจา้ฯ ไดแ้ก่ท่านผูส้อนใหป้ระชมุชนประพฤติชอบดว้ยกาย วาจา ใจ ตามพระธรรมวินยัที่ท่านเรียกว่าพระพทุธศาสนาฯ 
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➢ โอวาท ๓ คือ ๑.เวน้จากทจุรติ ๒.ประกอบสจุรติ ๓.ท าจิตใจใหห้มดจดจากเครื่องเศรา้หมอง มีโลภ โกรธ หลง เป็นตน้ 

• พระพทุธศาสนาสอนเรื่องการท าใจของตนให้หมดจดจากเคร่ืองเศร้าหมอง เพราะใจเป็นธรรมชาติส าคญั ถา้ใจเศรา้หมอง 

ก็เป็นเหตใุหท้ าชั่ว การท าชั่วมีผลเป็นความทกุข ์ถา้ใจผอ่งแผว้ ก็เป็นเหตใุหท้ าดี  การท าดีมีผลเป็นความสขุ 

• ทุจริต ๓ คือ ประพฤติชั่วทางกาย วาจา ใจ 

กายทุจริต ๓ ประพฤติชั่วทางกาย คือ ฆ่าสตัว,์ ลกัทรพัย,์ ประพฤติทางกาม 

วจีทุจริต ๔  ประพฤติชั่วทางวาจา คือ พดูเทจ็, พดูส่อเสียด, พดูค าหยาบ, พดูเพอ้เจอ้ 

มโนทจุริต ๓  ประพฤติชั่วทางใจ คือ โลภอยากไดข้องเขา, พยาบาทปองรา้ยเขา, เห็นผิดจากคลองธรรม(เช่น เหน็ว่า บญุบาป

ไม่มี บิดามารดาไม่มีพระคณุ คณุบิดามารดาครูบาอาจารยไ์ม่มี) 

• สุจริต ๓ คือ ประพฤติชอบทางกาย วาจา ใจ 

กายสุจริต ๓ ประพฤติชอบทางกาย คือ เวน้จากฆา่สตัว,์ เวน้จากลกัทรพัย,์ เวน้จากประพฤติทางกาม 

วจีสุจริต ๔ ประพฤติชอบทางวาจา คือ เวน้จากพดูเท็จ, เวน้จากพดูส่อเสียด, เวน้จากพดูค าหยาบ, เวน้จากพดูเพอ้เจอ้ 

มโนสุจริต ๓ ประพฤตชิอบทางใจ คือ ไม่โลภอยากไดข้องเขา, ไมพ่ยาบาทปองรา้ยเขา, เห็นชอบตามคลองธรรม 

(ปี 61) ทจุรติ คอือะไร ? พดูใส่รา้ยผูอ้ืน่ จดัเขา้ในทจุรติขอ้ไหน ? ตอบ ทจุรติ คือ ความประพฤติชั่ว ฯ จดัเขา้ในวจีทจุรติ ฯ 

(ปี 55) กายทจุรติ หมายความวา่อย่างไร? ตอบ กายทจุรติ หมายถึง ความประพฤตชิั่วทางกาย 

(ปี 54) เห็นผิดจากคลองธรรม คอืเห็นอย่างไร? จดัเขา้ในทจุรติขอ้ไหน? 

ตอบ เห็นผิดจากคลองธรรม คือเห็นผิดจากความจรงิ เช่น เห็นวา่ บญุบาปไม่มี บิดามารดาไม่มีพระคณุเป็นตน้ฯ จดัเขา้ในมโนทจุรติฯ 

(ปี 53) พระโอวาทของพระพทุธเจา้ หรือท่ีเรียกกนัวา่หวัใจพระศาสนา มีก่ีขอ้? อะไรบา้ง? 

ตอบ มี ๓ ขอ้ ฯ คือ ๑. เวน้จากทกุจรติ คือประพฤติชั่วดว้ยกาย วาจา ใจ ๒. ประกอบสจุรติ คือประพฤติดดีว้ยกาย วาจา ใจ 

๓. ท าใจของตนใหห้มดจดจากเครื่องเศรา้หมอง มีโลภ โกรธ หลง เป็นตน้ ฯ 

(ปี 53) ทจุรติคือะไร? ความเห็นว่าคณุของบิดามารดาครูบาอาจารยไ์ม่มี บญุบาปไมม่ี จดัเป็นทจุรติขอ้ไหน? 

ตอบ ทจุรติ คือ ประพฤติชั่วดว้ยกาย วาจา ใจ ฯ จดัเป็นมโนทจุรติ ฯ 

(ปี 51, 49, 45) โอวาทของพระพทุธเจา้มีก่ีอย่าง? อะไรบา้ง? 

ตอบ มี ๓ อยา่ง คือ ๑. เวน้จากทจุรติ คือ ประพฤตชิั่วดว้ยกาย วาจา ใจ ๒. ประกอบสจุรติ คือ ประพฤติชอบดว้ยกาย วาจา ใจ 

๓. กระท าใจของตนใหห้มดจดจากเครื่องเศรา้หมองใจ มีโลภ โกรธ หลงเป็นตน้ ฯ 

(ปี 50) มโนสจุรติคืออะไร? มีอะไรบา้ง? ตอบ มโนสจุรติ คือ การประพฤติชอบดว้ยใจ ฯ มี ๑.ไม่โลภอยากไดข้องเขา  ๒.ไม่พยาบาทปองรา้ย

เขา  ๓.เห็นชอบตามคลองธรรม ฯ 

(ปี 47) เพราะเหตไุร หลกัค าสอนในทางพระพทุธศาสนาจึงสอนเรื่องการท าใจของตนใหห้มดจดจากเครื่องเศรา้หมอง? 

ตอบ เพราะใจเป็นธรรมชาติส าคญั   ถา้ใจเศรา้หมอง  ก็เป็นเหตใุหท้ าชั่ว การท าชั่วมีผลเป็นความทกุข ์ถา้ใจผ่องแผว้ ก็เป็นเหตใุหท้ าดี  การ

ท าดีมีผลเป็นความสขุ ฯ 

(ปี 43) คนที่รบัปากรบัค าเขาไวแ้ลว้ แต่ไม่ท าตามนัน้จดัเขา้ในทจุรติขอ้ไหน? ตอบ จดัเขา้ในวจีทจุรติ 

 

➢ อกศุลมูล ๓ รากเหงา้ของอกศุล   ๑. โลภะ อยากไดข้องเขา   ๒. โทสะ คิดประทษุรา้ยเขา  ๓.โมหะ หลงไม่รูจ้รงิ 

เมื่ออกศุลมลูเหล่านีม้ีอยู่แลว้ อกศุลอื่นที่ยงัไม่เกิดกเ็กิดขึน้ ที่เกิดขึน้แลว้ก็เจรญิมากขึน้ เหตนุัน้ ควรละเสีย. 
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(ปี 63, 52, 43) มลูเหตทุี่ท  าใหบ้คุคลท าความชั่ว เรียกว่าอะไร?  มีอะไรบา้ง? เมื่อเกิดขึน้แลว้ควรปฏิบตัิอย่างไร ? 

ตอบ เรยีกวา่ อกศุลมลู ฯ ม ี ๑. โลภะ อยากได ้  ๒. โทสะ คิดประทษุรา้ยเขา   ๓. โมหะ หลงไม่รูจ้รงิ ฯ 

เมื่อเกิดขึน้แลว้ควรละเสีย  ดว้ย ทาน ศีล ภาวนา ฯ 

(ปี 56) จงใหค้วามหมายของค าว่า อกสุลมลู ตอบ หมายถึง รากเหงา้ของอกศุล 

(ปี 54) รากเหงา้ของอกศุลเรียกว่าอะไร? มีอะไรบา้ง? เพราะเหตใุดจงึควรละเลีย? 

ตอบ เรยีกวา่ อกศุลมลู ฯ มี โลภะ โทสะ โมหะ ฯ เหตทุี่ตอ้งละเสียเพราะเมื่ออกศุลมลูเหล่านีม้ีอยู่ อกศุลอื่นที่ยงัไมเ่กิดก็เกดิขึน้ ที่เกดิแลว้ก็

เจรญิมากขึน้ 

 

➢ กุศลมูล ๓ รากเหงา้ของกศุล  ๑. อโลภะ ไม่อยากไดข้องเขา  ๒. อโทสะ ไม่คดิประทษุรา้ยเขา  ๓. อโมหะ ไม่หลงงมงาย 

ถา้กศุลมลูเหล่านีม้ีอยู่แลว้ กศุลอื่นที่ยงัไม่เกิดกเ็กิดขึน้ ที่เกิดแลว้ก็เจรญิมากขึน้ เหตนุัน้ ควรให้เกิดมีในสันดาน. 

(ปี 49) คนเราจะประพฤตดิีหรือประพฤติชั่วมีมลูเหตมุาจากอะไร? 

ตอบ คนประพฤติดมีีมลูเหตมุาจากอโลภะ อโทสะ อโมหะ   ส่วนคนประพฤติชั่วมมีลูเหตมุาจากโลภะ โทสะ โมหะ ฯ 

 

➢ สัปปุริสบัญญัติ ๓ ขอ้ที่สตับรุุษตัง้ไว ้หรือเรียกอีกอยา่งว่า บณัฑติบญัญัติ 

๑. ทาน สละส่ิงของของตนเพื่อประโยชนแ์ก่ผูอ้ื่น 

๒. ปัพพัชชา ถือบวช เป็นอบุายเวน้จากเบียดเบียนกนัและกนั 

๓. มาตาปิตอุุปัฏฐาน การบ ารุงบดิามารดาของตนใหเ้ป็นสขุ 

(ปี 55) มาตาปิตอุปัุฏฐาน หมายความวา่อยา่งไร? ตอบ มาตาปิตอุปัุฏฐาน หมายถึง การบ ารุงบิดามารดาของตนใหเ้ป็นสขุ 

 

➢ บุญกิริยาวัตถุ ๓ ส่ิงเป็นท่ีตัง้แหง่การบ าเพ็ญบญุ 

๑. ทานมัย บญุส าเรจ็ดว้ยการบรจิาคทาน     ๒. สีลมยั บญุส าเรจ็ดว้ยการรกัษาศีล     ๓.ภาวนามัย บญุส าเรจ็ดว้ยการเจรญิภาวนา 

(ปี 62, 43) ส่ิงเป็นท่ีตัง้แห่งการบ าเพ็ญบญุเรียกว่าอะไร? โดยย่อมีเท่าไร? อะไรบา้ง? 

ตอบ เรยีกวา่ บญุกิรยิาวตัถ ุโดยย่อมี ๓ คือ ๑. ทานมยั บญุส าเรจ็ดว้ยการบรจิาคทาน       ๒. สีลมยั บญุส าเรจ็ดว้ยการรกัษาศีล 

๓. ภาวนามยั บญุส าเรจ็ดว้ยการเจรญิภาวนา 

(ปี 58) บญุกิรยิาวตัถ ุคืออะไร ? โดยย่อมเีท่าไร ? อะไรบา้ง ? ตอบ คือสิ่งเป็นท่ีตัง้แห่งการบ าเพ็ญบญุ ฯ มี ๓ ฯ คือ ๑. ทานมยั บญุส าเรจ็

ดว้ยการบรจิาคทาน    ๒. สีลมยั บญุส าเรจ็ดว้ยการรกัษาศีล    ๓. ภาวนามยั บญุส าเรจ็ดว้ยการเจรญิภาวนา ฯ 

(ปี 56) การท าบญุโดยย่อมีก่ีอย่าง? อะไรบา้ง? ตอบ มี ๓ อยา่ง ฯ คือ ทาน ศีล ภาวนา ฯ 

(ปี 47) บญุกิรยิาวตัถ ุคืออะไร? ในบญุกิรยิาวตัถ ุ๓ นัน้ ขอ้ไหนก าจดัความโลภ ความโกรธ และ ความหลง? 

ตอบ คือ ส่ิงเป็นท่ีตัง้แหง่การบ าเพ็ญบญุ ฯ  ทานมยัก าจดัความโลภ  สีลมยัก าจดัความโกรธ ภาวนามยัก าจดัความหลง ฯ 

 

➢  สามัญลักษณะ ๓ (ไตรลกัษณะ ๓)  คือ ลกัษณะ ๓ ประการของสงัขารทัง้ปวง ไดแ้ก่ 

๑. อนิจจตา ความเป็นของไม่เที่ยง ๒. ทุกขตา ความเป็นทกุข ์ ๓. อนัตตตา ความเป็นของไม่ใชต่น 

(ปี 60, 53) ไตรลกัษณ ์ไดแ้ก่อะไรบา้ง? ตอบ ๑.อนิจจตา ความเป็นของไม่เท่ียง   ๒.ทกุขตา ความเป็นทกุข ์  ๓.อนตัตตา ความเป็นของไม่ใช่ตน 

(ปี 56) จงใหค้วามหมายของค าว่า อนตัตตา ตอบ อนตัตตา ความเป็นของไมใ่ชต่น 
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หมวด ๔ 

➢ วุฑฒิ ๔ ธรรมเป็นเครือ่งเจรญิ ๔ อย่าง 

๑. สัปปริุสสังเสวะ คบสตับรุุษ   ๓. โยนิโสมนสกิาร ตรติรองใหรู้จ้กัสิ่งที่ดีหรือชั่วโดยอบุายที่ชอบ 

๒. สัทธัมมัสสวนะ ฟังค าสั่งสอนของท่านโดยเคารพ ๔. ธัมมานุธัมมปฏิปัตติ ประพฤติธรรมสมควรแก่ธรรมซึ่งไดต้รองเห็นแลว้ 

(ปี 45) บคุคลผูห้วงัความเจรญิ ควรตัง้อยู่ในธรรมอะไร? มีอะไรบา้ง? 

ตอบ ควรตัง้อยู่ในวฑุฒธิรรม ฯ มี   ๑. คบสตับรุุษ     ๒. ฟังค าสั่งสอนของท่านโดยเคารพ    ๓. ตรติรองใหรู้จ้กัสิ่งที่ดีหรือชั่วโดยอบุายที่ชอบ 

๔. ประพฤติธรรมสมควรแก่ธรรมซึ่งไดต้รองเห็นแลว้ ฯ 

 

➢ จักร ๔ ธรรมเป็นดจุลอ้รถน าไปสู่ความเจรญิ. 

๑. ปฏิรูปเทสวาสะ อยูใ่นประเทศอนัสมควร  ๓. อัตตสัมมาปณิธิ ตัง้ตนไวช้อบ 

๒. สัปปุริสูปัสสยะ คบสตับรุุษ   ๔. ปุพเพกตปุญญตา ความเป็นผูไ้ดท้  าความดีไวใ้นปางก่อน 

(ปี 58, 46) ธรรมดจุลอ้รถน าไปสู่ความเจรญิ เรยีกว่าอะไร ? จงบอกมาสกั ๒ ขอ้ 

ตอบ เรยีกวา่ จกัร ฯ ไดแ้ก่ (เลือกตอบเพียง ๒ ขอ้) ๑. ปฏิรูปเทสวาสะ อยูใ่นประเทศอนัสมควร ๒. สปัปรุสิปัูสสยะ คบสตับรุุษ 

๓. อตัตสมัมาปณิธิ ตัง้ตนไวช้อบ ๔. ปพุเพกตปญุญตา ความเป็นผูไ้ดท้  าความดีไวใ้นปางก่อน ฯ 

(ปี 55, 46) ปพุเพกตปญุญตา หมายความวา่อยา่งไร? ตอบ ปพุเพกตปญุญตา หมายถึง ความเป็นผูไ้ดท้  าความดีไวใ้นปางก่อน 

(ปี 48) ธรรม ๔ อยา่ง ดจุลอ้รถน าไปสู่ความเจรญิ ขอ้ว่า  “คบสตับรุุษ คือคนดี”  นัน้ จะน าไปสู่ความเจรญิไดอ้ยา่งไร? 

ตอบ เมื่อคบสตับรุุษแลว้ย่อมเป็นเหตใุหค้ิดดีพดูดีท าดี อนัก่อใหเ้กิดความสขุความเจรญิ ทัง้แก่ตนเองและผูอ้ื่น พน้จากความทกุขค์วาม

เดือดรอ้น ทัง้ยงัใหถ้ึงความเจรญิอย่างที่สดุคือพระนิพพานได ้ฯ 

(ปี 43) หลกัธรรมดจุลอ้รถน าไปสู่ความเจรญิ มก่ีีอยา่ง? อะไรบา้ง? 

ตอบ มี ๔ อยา่งคือ  ๑. ปฏิรูปเทสวาสะ อยู่ในประเทศอนัสมควร ๒. สปัปรุสิปัูสสยะ คบสตับรุุษ 

 ๓. อตัตสมัมาปณิธิ ตัง้ตนไวช้อบ  ๔. ปพุเพกตปญุญตา ความเป็นผูไ้ดท้  าความดีไวใ้นปางก่อน 

 

➢ อคติ ๔ ความประพฤติที่ผิดดว้ยความล าเอยีง ดว้ยความไม่เที่ยงธรรม 

๑. ฉันทาคติ ล าเอยีงเพราะรกัใครก่นั ๓. โมหาคติ ล าเอียงเพราะโง่เขลา 

๒. โทสาคติ ล าเอียงเพราะไม่ชอบกนั ๔. ภยาคติ ล าเอียงเพราะกลวั 

(ปี 58) บคุคลผูร้กัษาความยตุิธรรมไวไ้ด ้ควรเวน้จากธรรมอะไร ? ธรรมนัน้มีอะไรบา้ง ? 

ตอบ ควรเวน้จากอคติ ๔ ฯ มี ๑. ความล าเอยีงเพราะรกัใครก่นั เรยีกวา่ ฉนัทาคติ ๒. ความล าเอียงเพราะไม่ชอบกนั เรียกวา่ โทสาคติ 

๓. ความล าเอียงเพราะเขลา เรียกว่า โมหาคติ ๔. ความล าเอียงเพราะกลวั เรียกว่า ภยาคติ ฯ 

(ปี 55) ผูจ้ะด ารงความยตุิธรรมไวไ้ด ้ตอ้งประพฤติอยา่งไรบา้ง? 

ตอบ ตอ้งประพฤตดิงันี ้๑. ไม่ล าเอียงเพราะรกัใครก่นั อนัเรียกว่า ฉนัทาคต ิ  ๒. ไม่ล าเอียงเพราะไมช่อบกนั อนัเรียกวา่ โทสาคต ิ

๓.ไม่ล าเอียงเพราะเขลา อนัเรยีกว่า โมหาคต ิ ๔.ไม่ล าเอียงเพราะกลวั อนัเรียกว่า ภยาคติ ฯ 

(ปี 51) ธรรมหมวดหนึง่ เป็นเหตใุหผู้ป้ระพฤติขาดความเที่ยงธรรมชื่อวา่อะไร? มีอะไรบา้ง? 

ตอบ ชื่อว่า อคติ ความล าเอียง ฯ มี ๑. ฉนัทาคติ ล าเอียงเพราะรกัใครก่นั  ๒. โทสาคติ ล าเอียงเพราะไม่ชอบกนั 

๓. โมหาคติ ล าเอยีงเพราะเขลา ๔. ภยาคติ ล าเอยีงเพราะกลวั ฯ 
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➢ อันตรายของภกิษุสามเณรผู้บวชใหม่ ๔ อย่าง 

๑. อดทนต่อค าสั่งสอนไม่ได ้คือเบื่อต่อค าสั่งสอนขีเ้กียจท าตาม. ๓. เพลิดเพลินในกามคณุ ทะยานอยากไดส้ขุยิง่ ๆ ขึน้ไป. 

๒. เป็นคนเห็นแก่ปากแก่ทอ้ง ทนความอดอยากไม่ได.้  ๔. รกัผูห้ญิง. 

(ปี 59) ภิกษุสามเณรผูบ้วชใหมค่วรเวน้อนัตราย ๔ อย่าง คืออะไรบา้ง ? 

ตอบ ควรเวน้อนัตราย ๔ อย่าง คือ ๑. อดทนต่อค าสอนไม่ได ้คือเบื่อหน่ายต่อค าสั่งสอน ขีเ้กียจท าตาม 

๒. เป็นคนเห็นแก่ปากแก่ทอ้ง ทนต่อความอยากไม่ได ้    ๓. เพลิดเพลินในกามคณุ ทะยานอยากไดส้ขุยิ่งๆ ขึน้ไป     ๔. รกัผูห้ญิง ฯ 

(ปี 43) อนัตรายของภิกษุสามเณรผูบ้วชใหม่ ขอ้ไหนเป็นอนัตรายที่สดุ? เพราะเหตไุร? 

ตอบ ขอ้ ๓ คือ เพลิดเพลินในกามคณุ ทะยานอยากไดส้ขุยิ่ง ๆ ขึน้ไป เป็นอนัตรายที่สดุ  เพราะอนัตรายขอ้อื่น ๆ ย่อมรวมลงในกามคณุทัง้สิน้ 

 

➢ ปธาน คือความเพยีร ๔ อย่าง หรือเรียกอีกอย่างหน่ึงว่า สัมมัปปธาน ๔ 

๑. สังวรปธาน เพยีรระวงัมิใหป้าปเกดิขึน้ในสนัดาน. ๓. ภาวนาปธาน เพยีรใหก้ศุลเกดิขึน้ในสนัดาน. 

๒. ปหานปธาน เพยีรละบาปที่เกิดขึน้แลว้.  ๔. อนุรักขนาปธาน เพยีรรกัษากศุลท่ีเกดิขึน้แลว้ไมใ่หเ้ส่ือม. 

ความเพยีร ๔ อย่างนี ้เป็นความเพียรชอบ ควรประกอบใหม้ีในตน. 

 (ปี 49) ปธานคือความเพียร ๔ มีอะไรบา้ง? งดเหลา้เขา้พรรษาอนุโลมเขา้ในปธานขอ้ไหน? 

ตอบ มี ๑.สงัวรปธาน เพยีรระวงัไม่ใหบ้าปเกิดขึน้ในสนัดาน ๒.ปหานปธาน เพียรละบาปท่ีเกดิขึน้แลว้ 

๓.ภาวนาปธาน เพียรใหก้ศุลเกิดขึน้ในสนัดาน  ๔.อนรุกัขนาปธาน เพยีรรกัษากศุลท่ีเกิดขึน้แลว้มใิหเ้ส่ือม ฯ 

งดเหลา้เขา้พรรษาอนโุลมเขา้ในปหานปธาน ฯ 

(ปี 46) เพยีรระวงัตนใหห้า่งไกลจากสิ่งเสพติด จดัเขา้ในปธานขอ้ไหน? ตอบ จดัเขา้ในสงัวรปธาน ฯ 

(ปี 44) คนเสพยาเสพยต์ิด เพียรพยายามจะเลิกใหไ้ด ้ชื่อวา่ตัง้อยูใ่นปธานขอ้ไหน? ตอบ ตัง้อยูใ่นปหานปธาน 

 

➢ อธิษฐานธรรม ๔ คือ ธรรมที่ควรตัง้ไวใ้นใจ ๔ อยา่ง 

(ปี 43) อธิษฐานธรรมคือธรรมที่ควรตัง้ไวใ้นใจ มก่ีีอยา่ง? อะไรบา้ง? 

ตอบ ๑. ปัญญา รอบรูส่ิ้งที่ควรรู.้   ๓. จาคะ สละส่ิงที่เป็นขา้ศกึแก่ความจรงิใจ. 

๒. สัจจะ ความจรงิใจ คือประพฤติสิ่งใดกใ็หไ้ดจ้รงิ. ๔. อุปสมะ สงบใจจากสิ่งที่เป็นขา้ศกึแก่ความสงบ. 

 

➢ อิทธิบาท ๔ คณุธรรมเครื่องใหส้ าเรจ็ความประสงค ์

๑. ฉันทะ พอใจรกัใครใ่นส่ิงนัน้ ๓. จิตตะ เอาใจฝักใฝ่ในส่ิงนัน้ ไม่วางธุระ 

๒. วิริยะ เพียรประกอบส่ิงนัน้ ๔. วิมังสา หมั่นตรติรองพจิารณาเหตผุลในส่ิงนัน้ 

(ปี 62, 60, 43) ผูท้ี่ท  างานไม่ส าเรจ็ผลตามที่มุง่หมายเพราะขาดคณุธรรมอะไรบา้ง? 

ตอบ เพราะขาดอิทธิบาท คือ คณุเครื่องใหส้ าเรจ็ความประสงค ์๔ อย่าง คือ ๑. ฉนัทะ  พอใจรกัใครใ่นส่ิงนัน้ 

๒. วิรยิะ เพียรประกอบส่ิงนัน้ ๓. จิตตะ เอาใจฝักใฝ่ในส่ิงนัน้ไมว่างธุระ ๔. วิมงัสา หมั่นตรติรองพจิารณาเหตผุลในส่ิงนัน้ 

(ปี 57) คณุธรรมเครื่องใหส้ าเรจ็ความประสงค ์คืออะไร? มีอะไรบา้ง? 

ตอบ คืออิทธิบาท ๔ ฯ มี ๑. ฉนัทะ พอใจรกัใครใ่นส่ิงนัน้ ๒. วิรยิะ เพียรประกอบส่ิงนัน้  ๓. จิตตะ เอาใจฝักใฝ่ในส่ิงนัน้ไม่วางธุระ 

๔. วิมงัสา หมั่นตรติรองพจิารณาเหตผุลในส่ิงนัน้ ฯ 
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(ปี 53) นกัเรียนผูต้อ้งการจะเรียนหนงัสือใหไ้ดผ้ลดี จะน าอิทธิบาทมาใชอ้ยา่งไร? 

ตอบ ในเบือ้งตน้ ตอ้งสรา้งฉนัทะคือความพอใจในการศกึษาเล่าเรียนก่อน เมื่อมีความพอใจ จะเป็นเหตใุหข้ยนัศกึษาหาความรูท้ี่เรียกวา่วิรยิะ 

และเกิดความใฝ่ใจใครรูส่ิ้งตา่งๆ มากขึน้ ที่เรยีกว่าจติตะ เมื่อเรยีนรูแ้ลว้ก็ตอ้งน าความรูน้ั้นมาใครค่รวญพิจารณาใหเ้ขา้ใจเหตแุละผลอย่าง

ถกูตอ้งที่เรียกวา่วิมงัสา ดงันีก้็จะประสบผลส าเรจ็ในการศกึษาเล่าเรียนได ้

(ปี 45) ผูป้ระกอบกจิการงานส าเรจ็ตามความประสงคเ์พราะประพฤติธรรมอะไร? มีอะไรบา้ง? 

ตอบ เพราะประพฤติอิทธิบาท ๔  มี ๑. ฉนัทะ  พอใจรกัใครใ่นส่ิงนัน้  ๒. วิรยิะ  เพียรประกอบส่ิงนัน้ 

๓. จิตตะ  เอาใจฝักใฝ่ในส่ิงนัน้ ไม่วางธุระ ๔. วิมงัสา  หมั่นตรติรองพิจารณาเหตผุลในส่ิงนัน้ ฯ 

 

➢ ปาริสุทธิศีล ๔ ขอ้ปฏิบตัิที่ท  าใหศ้ีลบรสิทุธ์ิ 

๑. ปาติโมกขสังวร ส ารวมในพระปาติโมกข ์เวน้ขอ้ที่พระพทุธเจา้หา้ม ท าตามขอ้ที่พระองคท์รงอนญุาต. 

๒. อนิทรียสังวร ส ารวมอินทรีย ์๖ คือ ตา ห ูจมกู ลิน้ กาย ใจ ไม่ใหย้ินดียินรา้ย ในเวลาเห็นรูป ฟังเสียง ดมกลิ่น ลิม้รส กายสมัผสั รูธ้รรมารมณ.์ 

๓. อาชีวปาริสุทธิ เลีย้งชวีิตโดยทางที่ชอบ ไม่หลอกลวงเขาเลีย้งชีวติ. 

๔. ปัจจยปัจจเวกขณะ พิจารณาเสียก่อนจึงบรโิภคปัจจยั ๔ คือ จวีร บิณฑบาต เสนาสนะ และเภสชั ไม่บรโิภคดว้ยตณัหา. 

(ปี 56) จงใหค้วามหมายของค าว่า อินทรียสงัวร ตอบ หมายถึง ความส ารวมอินทรีย ์

(ปี 55) การส ารวมอินทรีย ์ไดแ้กก่ารกระท าอย่างไร? เมื่อกระท าเช่นนัน้แลว้จะไดร้บัประโยชนอ์ะไร? 

ตอบ การส ารวมอินทรีย ์๖ คือ ตา ห ูจมกู ลิน้ กาย ใจ ไมใ่หย้ินดี ยินรา้ย เมื่อเห็นรูป ไดย้ินเสียง ดมกล่ิน ลิม้รส กายสมัผสั รูธ้รรมารมณ ์ฯ   

ไดป้ระโยชน ์คือ ไม่เกิดความยินดี ไม่เกิดความยินรา้ย ในเวลาเห็นรูป ไดย้ินเสียง เป็นตน้ ฯ 

(ปี 51) อินทรียสงัวร คือส ารวมอนิทรีย ์อินทรียไ์ดแ้ก่อะไรบา้ง ?  ตอบ อินทรีย ์ไดแ้ก่ ตา ห ูจมกู ลิน้ กาย ใจ ฯ 

(ปี 50) ภิกษุสามเณรผูบ้วชใหมจ่ะตอ้งมีอินทรียสงัวร คือส ารวมอินทรีย ์ส ารวมอินทรียน์ัน้ คืออยา่งไร ? 

ตอบ ส ารวมอินทรีย ์คือระวงัตา ห ูจมกู ลิน้ กาย ใจ ไม่ใหค้วามยนิดียินรา้ยครอบง าได ้ในเวลาเหน็รูป ฟังเสียง ดมกลิ่น ลิม้รส ถกูตอ้ง

โผฏฐัพพะ  รูธ้รรมารมณ ์ฯ 

(ปี 48) ปัจจยปัจจเวกขณะ หมายความว่าอยา่งไร ? ตอบ หมายความวา่ พิจารณา (ถึงคณุและโทษของปัจจยั ๔) ก่อน จึงบรโิภคปัจจยั ๔ 

คือ จีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และเภสชั ไม่บรโิภคดว้ยตณัหา ฯ 

(ปี 46) จงอธิบายความหมายของค าต่อไปนี ้? ก. ปัจจยปัจจเวกขณะ                 ข. อภิณหปัจจเวกขณะ 

ตอบ ก. ปัจจยปัจจเวกขณะคอืพิจารณาเสียก่อนจึงบรโิภคปัจจยั ๔ คือ จีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และเภสชั ไม่บรโิภคดว้ยตัณหา ฯ 

ข. อภณิหปัจจเวกขณะคือพิจารณาทกุ ๆ วนัวา่  เรามีความแก่  มีความเจ็บมคีวามตายเป็นธรรมดา ไม่ล่วงพน้ความแก่ เจ็บ ตายไปได ้ เรา

ตอ้งพลดัพรากจากของรกัของชอบใจทัง้สิน้ เรามีกรรมเป็นของ ๆ ตน เราท าดี จกัไดด้ี ท าชั่ว จกัไดช้ั่ว ฯ 

 

➢ พรหมวหิาร ๔ ธรรมเป็นเครื่องอยู่ของท่านผูใ้หญ่ 

๑. เมตตา ความรกัใคร ่ปรารถนาจะใหเ้ป็นสขุ.  ๓. มุทติา ความพลอยยินดี เมื่อผูอ้ื่นไดด้ี. 

๒. กรุณา ความสงสาร คดิจะชว่ยใหพ้น้ทกุข.์  ๔. อเุบกขา ความวางเฉย ไม่ดใีจ ไม่เสียใจ เมื่อผูอ้ื่นถงึความวิบตัิ. 

(ปี 57)เมื่อเพื่อนรว่มงานไดเ้ล่ือนต าแหน่ง ไมค่ิดรษิยา พลอยยินดกีบัเขาดว้ย ชื่อวา่ปฏิบตัิตามพรหมวิหารธรรมขอ้ใด? ตอบมทุิตาฯ 

(ปี 53) พรหมวิหาร ๔ มีอะไรบา้ง? ตอบ มี เมตตา กรุณา มทุิตา อเุบกขา ฯ 
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➢ ธาตุกัมมัฏฐาน ๔ การก าหนดพจิารณารา่งกายที่ประกอบดว้ยธาต ุ๔ คือ 

๑. ปฐวีธาตุ ธาตดุิน  ๒. อาโปธาตุ ธาตนุ า้ ๓. เตโชธาตุ ธาตไุฟ ๔. วาโยธาตุ ธาตลุม 

(ปี 63) ธาต ุ๔ คืออะไรบา้ง ? ฟันจดัเป็นธาตอุะไร ? ตอบ คือ ธาตดุิน ธาตนุ้ํา ธาตไุฟ ธาตลุมฯ เป็นธาตดุินฯ 

(ปี 51) ธาต ุ๔ มีธาตอุะไรบา้ง? ธาตมุีลกัษณะแขน้แข็ง คือธาตอุะไร? 

ตอบ ธาต ุ๔ คือ ธาตดุิน ธาตนุ า้ ธาตไุฟ ธาตลุม ฯ ธาตมุีลกัษณะแขน้แข็ง คือ ธาตดุิน ฯ 

(ปี 46) ธาตกุมัมฏัฐาน มอีะไรบา้ง? ก าหนดพจิารณาอย่างไร เรียกว่า ธาตุกมัมฏัฐาน? ตอบ มี  ๔ คือ ธาตดุิน ธาตนุ า้ ธาตไุฟ ธาตลุม ฯ 

ก าหนดพจิารณากายนี ้ใหเ้ห็นว่าเป็นแต่เพยีงธาต ุ๔ คือ ดิน น า้ ไฟ ลม ประชมุกนัอยู่ ไม่ใช่เรา ไม่ใช่ของเรา เรียกวา่ ธาตกุมัมฏัฐาน ฯ 

 

➢ อริยสัจ ๔ ความจรงิอนัประเสรฐิ 

๑. ทุกข ์ความไม่สบายกายไม่สบายใจ   ๓. นิโรธ ความดบัทกุข ์

๒. สมุทัย เหตใุหท้กุขเ์กิด คือ ตณัหา (ความทะยานอยาก) ๔. มรรค ขอ้ปฏิบตัิใหถ้ึงความดบัทกุข ์คือ มรรคมีองค ์๘ 

• ความไม่สบายกาย ไม่สบายใจ ไดช้ื่อวา่ทกุข ์เพราะเป็นของทนไดย้าก. 

• ตัณหา คือความทะยานอยาก ไดช้ื่อวา่สมทุัย เพราะเป็นเหตใุหท้กุขเ์กดิ. 

• ตัณหานัน้ มี ๓ ประเภท คือ ความอยากในอารมณท์ี่นา่รกัใคร ่เรียกวา่ กามตัณหา  

ความอยากเป็นโน่นเป็นน่ี เรยีกวา่ ภวตณัหา 

ความอยากไม่เป็นโน่นเป็นน่ี เรยีกว่า วิภวตัณหา 

• ความดบัตณัหาไดสิ้น้เชิง ทกุขด์บัไปหมด ไดช้ื่อว่านิโรธ เพราะเป็นความดบัทกุข.์ 

• ปัญญาอนัเห็นชอบว่า ส่ิงนีท้กุข ์ส่ิงนีเ้หตใุหท้กุขเ์กิด ส่ิงนีค้วามดบัทกุข ์ส่ิงนีท้างใหถ้งึความดบัทกุข ์

ไดช้ื่อวา่ มรรค เพราะเป็นขอ้ปฏิบตัิใหถ้งึความดบัทกุข.์ 

• มรรคน้ันมีองค ์๘ ประการ คือ ปัญญาอนัเห็นชอบ ๑ ด ารชิอบ ๑ เจรจาชอบ ๑ การงานชอบ ๑ เลีย้งชวีิตชอบ ๑ เพยีร

ชอบ ๑ ตัง้สติชอบ ๑ ตัง้ใจชอบ ๑.   [หมายเหต ุปัญญาอนัเห็นชอบ เรานยิมพูดสัน้ๆ วา่ “ความเห็นชอบ” ] 

(ปี 61) อรยิสจั ๔ มีอะไรบา้ง ? ความไม่สบายกายไม่สบายใจ จดัเป็นอรยิสจั ขอ้ไหน ? 

ตอบ มี ๑. ทกุข ์  ๒. สมทุยั คือเหตใุหเ้กิดทกุข ์  ๓. นิโรธ คือความดบัทกุข ์  ๔. มรรค คือขอ้ปฏิบตัิใหถ้งึความดบัทกุข ์ฯ จดัเป็นทกุข ์ฯ 

(ปี 57, 56) เหตใุหเ้กดิทกุขใ์นอรยิสจั ๔ คืออะไร? ตอบ คือตณัหา ความทะยานอยาก ฯ 

(ปี 54, 45) ทกุขใ์นอรยิสจั ๔ คืออะไร? เหตใุหเ้กดิทกุขค์ืออะไร? 

ตอบ ทกุข ์คอื ความไม่สบายกายไม่สบายใจ เหตใุหเ้กิดทกุขค์ือ ตณัหา (ความทะยานอยาก) 

(ปี 52) ปัญญาอนัเห็นชอบอยา่งไร จึงชื่อวา่มรรคในอรยิสจั ๔? เพราะเหตไุร? 

ตอบ ปัญญาอนัเห็นชอบว่าส่ิงนีท้กุข ์ส่ิงนีเ้หตใุหท้กุขเ์กิด ส่ิงนีค้วามดบัทกุข ์ส่ิงนีท้างใหถ้งึความดบัทกุข ์ไดช้ื่อวา่มรรค ฯ เพราะเป็นขอ้ปฏิบตัิ

ใหถ้ึงความดบัทกุข ์ฯ 

(ปี 44) อรยิสจั ๔ มีอะไรบา้ง? ปรารถนาสิ่งใด ไม่ไดส้มหวงั จดัเป็นอรยิสจัขอ้ไหน ? 

ตอบ มี ๑. ทกุข ์ ๒. สมทุยั คือ  เหตใุหท้กุขเ์กิด  ๓. นิโรธ  คือ  ความดบัทกุข ์ ๔. มรรค  คือ  ขอ้ปฏิบตัิใหถ้ึงความดบัทกุข ์ฯ   จดัเป็นทกุข ์ฯ 
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หมวด ๕ 

➢ อนันตริยกรรม ๕ กรรมอนัเป็นบาปหนกัที่สดุ หา้มสวรรค ์หา้มนพิพาน ตัง้อยูใ่นฐานปาราชิกของผูถื้อพระพทุธศาสนา หา้มไม่ให้

ท าเป็นเด็ดขาด. 

๑. มาตุฆาต ฆ่ามารดา.   ๔. โลหติุปบาท ท ารา้ยพระพทุธเจา้จนถงึยงัพระโลหิตใหห้อ้ขึน้ไป. 

๒. ปิตุฆาต ฆา่บิดา.   ๕. สังฆเภท ยงัสงฆใ์หแ้ตกจากกนั. 

๓. อรหันตฆาต ฆา่พระอรหนัต.์ 

(ปี 62, 44) กรรมที่เป็นบาปหนกัที่สดุ มีชื่อเรียกวา่อะไร ? คืออะไรบา้ง ? 

ตอบ มชีื่อเรียกวา่ อนนัตรยิกรรม ฯ คือ ๑. มาตฆุาต ฆ่ามารดา ๒. ปิตฆุาต ฆ่าบดิา    ๓. อรหนัตฆาต ฆ่าพระอรหนัต ์

๔. โลหิตปุบาท ท ารา้ยพระพทุธเจา้จนถึงยงัพระโลหิตใหห้อ้ขึน้ไป ๕. สงัฆเภท ยงัสงฆใ์หแ้ตกจากกนั ฯ 

(ปี 58) กรรมอนัเป็นบาปหนกัที่สดุ หา้มสวรรค ์หา้มนิพพาน คือกรรมอะไร ? จงยกตวัอย่างสกั ๓ ขอ้ 

ตอบ คืออนนัตรยิกรรม ฯ มี (เลือกตอบเพียง ๓ ขอ้)  ๑. มาตฆุาต ฆ่ามารดา  ๒. ปิตฆุาต ฆ่าบดิา   ๓. อรหนัตฆาต ฆ่าพระอรหนัต ์

๔. โลหิตปุบาท ท ารา้ยพระพทุธเจา้จนถึงยงัพระโลหิตใหห้อ้ขึน้ไป ๕. สงัฆเภท ยงัสงฆใ์หแ้ตกจากกนั ฯ 

(ปี 47) ในพระพทุธศาสนา บคุคลผูฆ้่ามารดาบิดา ไดช้ื่อวา่เป็นผูท้  าอนนัตรยิกรรม จะไดร้บัโทษอย่างไร ? 

ตอบ จะไดร้บัโทษคือ ตอ้งไปสู่ทคุติ หา้มสวรรค ์หา้มนิพพาน ฯ 

(ปี 44) กรรมที่เป็นบาปหนกัที่สดุ มีชื่อเรียกวา่อะไร? คืออะไรบา้ง? เพราะเหตไุรจงึเป็นกรรมที่เป็นบาปหนกัที่สดุ? 

ตอบ มชีื่อเรียกวา่  อนนัตรยิกรรม ฯ คือ ๑. มาตฆุาต  ฆ่ามารดา ๒. ปิตฆุาต  ฆ่าบดิา ๓. อรหนัตฆาต  ฆ่าพระอรหนัต ์

๔. โลหิตปุบาท ท ารา้ยพระพทุธเจา้จนถึงยงัพระโลหิตใหห้อ้ขึน้ไป ๕. สงัฆเภท  ยงัสงฆใ์หแ้ตกจากกนั ฯ 

เพราะหา้มสวรรค ์หา้มนิพพาน ตัง้อยูใ่นฐานปาราชิกของผูน้บัถือพระพทุธศาสนา หา้มไม่ใหท้ าเป็นเด็ดขาด ฯ 

 

➢ อภณิหปัจจเวกขณ ์๕ ส่ิงที่ควรพิจารณาทกุวนั ๆ 

๑. ควรพิจารณาทุกวัน ๆ ว่า เรามีความแก่เป็นธรรมดา ไม่ลว่งพ้นความแก่ไปได้. 

ประโยชนค์ือ เพื่อบรรเทาความเมาในความเป็นเดก็หรือในความเป็นหนุ่มเป็นสาว เห็นแก่ความสนุกเพลิดเพลิน ใหต้ัง้ใจศกึษา

เล่าเรียน และท ากิจที่ควรท าในขณะที่ยงัไม่แก่. 

๒. ควรพิจารณาทุก ๆ วันว่า เรามีความเจ็บเป็นธรรมดา ไม่ลว่งพ้นความเจ็บไปได้. 

ประโยชนค์ือ เพื่อบรรเทาความเมาในความไม่มีโรคภยัไขเ้จ็บแลว้ รีบเรง่ศกึษาเล่าเรียน และท ากิจท่ีควรท าในขณะท่ียงัไม่มีโรค. 

๓. ควรพิจารณาทุก ๆ วันว่า เรามีความตายเป็นธรรมดา ไม่ลว่งพน้ความตายไปได้.  

ประโยชนค์ือ เพื่อบรรเทาความเมาในชีวติ แลว้รีบเรง่ท ากจิที่ควรท าใหส้ าเรจ็ก่อนท่ีควรตายจะมาถึง. 

๔. ควรพิจารณาทุก ๆ วันว่า เราจะต้องพลดัพรากจากของรักของชอบใจทัง้สิน้. 

ประโยชนค์ือ เพื่อบรรเทาความยดึมั่น ถือมั่นว่า ส่ิงนัน้ คนนัน้ เป็นที่รกัของเรา จกัไมต่อ้งเสียใจในเมื่อตอ้งพลดัพรากจรงิ ๆ. 

๕. ควรพิจารณาทุกวัน ๆ ว่า เรามีกรรมเป็นของตวั เราท าดีจักได้ดี ท าชั่วจักได้ชั่ว. 

ประโยชนค์ือ เพื่อบรรเทาความเห็นผิดว่า คนจะดีก็ดเีอง จะชั่วก็ชั่วเอง จะไดส้ขุทุกขก์็ไดเ้อง แลว้รีบเรง่ท าแต่กรรมดี งดเวน้กรรมชั่ว. 

(ปี 61) ส่ิงที่พระพทุธเจา้ทรงสอนใหพ้ิจารณาเนืองๆ มีอะไรบา้ง ? ทรงใหพ้ิจารณาอยา่งไร ? 

ตอบ มี ความแก่ ความเจ็บไข ้ความตาย ความพลดัพราก และกรรม ฯ 
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ทรงสอนใหพ้ิจารณาวา่  ๑. เรามคีวามแกเ่ป็นธรรมดาไม่ล่วงพน้ความแก่ไปได ้   ๒. เรามีความเจ็บไขเ้ป็นธรรมดาไม่ล่วงพน้ความเจ็บไขไ้ปได้

๓. เรามีความตายเป็นธรรมดาไม่ล่วงพน้ความตายไปได ้  ๔. เราจะตอ้งพลดัพรากจากของรกัของชอบใจทัง้สิน้ 

๕. เรามีกรรมเป็นของตวัเรา ท าดจีกัไดด้ีท าชั่วจกัไดช้ั่ว ฯ 

(ปี 56) อภิณหปัจจเวกขณ ์คือขอ้ที่ควรพิจารณาเนือง ๆ ๕ อย่าง ทรงสอนใหพ้ิจารณาอะไรบา้ง? 

ตอบ ทรงสอนใหพ้จิารณา ๑. ความแก่ วา่เรามีความแก่เป็นธรรมดาไม่ล่วงพน้ความแก่ไปได ้

๒. ความเจ็บไข ้วา่เรามีความเจบ็ไขเ้ป็นธรรมดาไม่ล่วงพน้ความเจ็บไขไ้ปได  ้

๓. ความตาย ว่าเรามีความตายเป็นธรรมดาไม่ล่วงพน้ความตายไปได ้

๔. ความพลดัพราก ว่าเราจะตอ้งพลดัพรากจากของรกัของชอบใจทัง้สิน้ 

๕. กรรม ว่าเรามีกรรมเป็นของตวัเราท าดจีกัไดด้ีท าชั่วจกัไดช้ั่วฯ 

(ปี 54) อภิณหปัจจเวกขณข์อ้ว่า ควรพิจารณาทกุๆ วนัวา่ เราจะตอ้งพลดัพรากจากของรกัของชอบใจทัง้สิน้ ดงันี ้ผูพ้ิจารณาไดร้บัประโยชน์

อย่างไร? ตอบ ประโยชนค์ือ ชว่ยบรรเทาความพอใจรกัใครใ่นของรกัของชอบใจและป้องกนัความทกุขโ์ทมนสั ในเวลาเมื่อตนตอ้งพลดัพราก

จากของรกัของชอบใจ 

(ปี 50)  ควรพิจารณาทกุ ๆ วนัวา่ เราจะตอ้งพลดัพรากจากของรกัของชอบใจทัง้สิน้ ขอ้ความนีอ้ยูใ่นหมวดธรรมอะไร? ท่านใหพ้ิจารณาอย่าง

นีเ้พื่ออะไร? ตอบ อยู่ในธรรมหมวดอภิณหปัจจเวกขณ ์๕ ฯ   เพื่อบรรเทาความยึดมั่นถือมั่นว่า ส่ิงนัน้ คนนัน้ เป็นท่ีรกัของเรา  จกัไม่ตอ้ง

เสียใจในเมื่อตอ้งพลดัพรากจากส่ิงนัน้ คนนัน้ จรงิ ๆ ฯ 

(ปี 46) จงอธิบายความหมายของค าต่อไปนี ้? ก. ปัจจยปัจจเวกขณะ    ข. อภิณหปัจจเวกขณะ 

ตอบ ก.ปัจจยปัจจเวกขณะ คือ พิจารณาเสียก่อนจงึบรโิภคปัจจยั ๔ คือ จีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และเภสชั ไม่บรโิภคดว้ยตณัหา ฯ 

ข.อภณิหปัจจเวกขณะ คือ พิจารณาทกุ ๆ วนัว่า  เรามีความแก ่ มีความเจ็บมีความตายเป็นธรรมดา ไม่ล่วงพน้ความแก่ เจ็บ ตายไปได ้ เรา

ตอ้งพลดัพรากจากของรกัของชอบใจทัง้สิน้ เรามีกรรมเป็นของ ๆ ตน เราท าดี จกัไดด้ี ท าชั่ว จกัไดช้ั่ว ฯ 

 

➢ องคแ์หง่พระธรรมกถึก ๕ คณุสมบตัิของนกัเทศน ์

(ปี 57) การจะเป็นนกัเทศกท์ี่ดจีะตอ้งมคีณุสมบตัิอะไรบา้ง? จงตอบมาสกั ๓ ขอ้ 

ตอบ  ๑. แสดงธรรมโดยล าดบั ไม่ตดัลดัใหข้าดความ  ๔. ไม่แสดงธรรมเพราะเห็นแก่ลาภ 

 ๒. อา้งเหตผุลแนะน าใหผู้ฟั้งเขา้ใจ   ๕. ไม่แสดงธรรมกระทบตนและผูอ้ื่น คือไม่ยกตนเสียดสีผูอ้ื่น ฯ 

 ๓. ตัง้จิตเมตตาปรารถนาใหเ้ป็นประโยชนแ์ก่ผูฟั้ง 

 (เลือกตอบเพียง ๓ ขอ้) 

 

➢ อานิสงสแ์ห่งการฟังธรรม ๕ อย่าง 

(ปี 58) อานิสงสแ์ห่งการฟังธรรม มีอะไรบา้ง ? 

ตอบ ม ี ๑. ผูฟั้งธรรมย่อมไดฟั้งส่ิงที่ยงัไมเ่คยฟัง   ๔. ท าความเห็นใหถ้กูตอ้งได ้

๒. ส่ิงใดไดเ้คยฟังแลว้ แต่ไมเ่ขา้ใจชดั ย่อมเขา้ใจสิ่งนัน้ชดั  ๕. จิตของผูฟั้งย่อมผ่องใส ฯ 

 ๓. บรรเทาความสงสยัเสียได ้
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➢ พละ ๕ ธรรมเป็นก าลงั ๕ อย่าง (หรือ จะเรียกอีกอยา่งหน่ึงวา่ อนิทรีย ์๕ เพราะเป็นใหญ่ในกจิของตน) 

๑. สัทธา   ความเชื่อ ๔. สมาธิ   ความตัง้ใจมั่น 

๒. วิริยะ   ความเพียร ๕. ปัญญา   ความรอบรู ้

๓. สติ   ความระลกึได ้

(ปี 52) ธรรมเป็นก าลงั ๕ อยา่ง  คืออะไรบา้ง?  ธรรม ๕ อย่างนัน้ เรียกว่าอินทรีย ์เพราะเหตไุร? 

ตอบ ธรรมเป็นก าลงั ๕ อย่าง คอื   ๑. สทัธา  ความเชื่อ  ๒. วิรยิะ   ความเพียร  ๓. สติ  ความระลกึได ้  ๔. สมาธิ    ความตัง้ใจมั่น 

๕. ปัญญา   ความรอบรู ้ฯ    ธรรม ๕ อย่างนัน้ เรยีกวา่อินทรีย ์เพราะเป็นใหญ่ในกจิของตน ฯ 

 

➢ นิวรณ ์๕ ธรรมอนักัน้จิตไมใ่หบ้รรลคุวามด ี

๑. กามฉันทะ พอใจรกัใครอ่ารมณท์ี่ชอบใจ มีรูป เป็นตน้  ๔. อุทธัจจกุกกุจจะ ฟุ้งซา่นและร าคาญ 

๒. พยาบาท ปองรา้ยผูอ้ื่น     ๕. วิจิกิจฉา ลงัเลไม่ตกลงได ้

๓. ถีนมิทธะ ความที่จิตหดหู่และเคลิบเคลิม้ 

(ปี 60, 50) ธรรมอนัเป็นเครื่องกัน้จิตไม่ใหบ้รรลคุวามดี คืออะไร ? มีอะไรบา้ง ? 

ตอบ คือ นิวรณ ์๕ ฯ ม ี๑. กามฉนัท ์พอใจรกัใครใ่นอารมณท์ี่ชอบใจมีรูปเป็นตน้   ๒. พยาบาท ปองรา้ยผูอ้ื่น 

๓. ถีนมิทธะ ความที่จติหดหู่และเคลิบเคลิม้   ๔. อทุธัจจกกุกจุจะ ฟุ้งซ่านและราคาญ   ๕. วิจกิิจฉา ลงัเลไม่ตกลงใจ ฯ 

(ปี 56) จงใหค้วามหมายของค าว่า กามฉนัท ์ตอบ หมายถึง ความพอใจรกัใครใ่นอารมณท์ี่ชอบใจมีรูปเป็นตน้ ฯ 

(ปี 55) คดิอย่างไรเรียกวา่พยาบาท? คิดอยา่งนัน้เกิดโทษอะไร? ตอบ คดิปองรา้ยผูอ้ื่นฯ เกิดโทษคือปิดกัน้จติใจไม่ใหบ้รรลคุวามดีฯ 

(ปี 49) อทุธัจจกกุกจุจะ คือความฟุ้งซา่นและร าคาญ จดัเขา้ในขนัธไ์หนในขนัธ ์๕?  เพราะเหตไุร? 

ตอบ จดัเขา้ในสงัขารขนัธ ์ฯ  เพราะความฟุง้ซา่นและร าคาญ เป็นเจตสิกธรรมที่เกดิขึน้กบัใจ ฯ 

(ปี 47) ธรรมอนักัน้จิตไมใ่หบ้รรลคุวามดี เรียกวา่อะไร? ความดทีีถู่กกั้นไว้ไม่ใหบ้รรลุ หมายถึง ความดอีย่างไหน? 

ตอบ เรยีกวา่ นิวรณ ์ฯ  หมายถึงความดีทกุๆ อย่าง  ความดีที่ถกูกัน้ไวไ้ม่ใหบ้รรลแุต่เมื่อกล่าวโดยตรง ไดแ้ก่สมาธิ คือการท าจิตใจใหส้งบ ฯ 

 

➢ ขันธ ์๕ " ขนัธ ์" แปลว่า " กอง " คือ กายกบัใจ 

๑. รูป ธาต ุ๔ คือ ดิน น า้ ไฟ ลม มาประชมุกนัเป็นกายนี ้

๒. เวทนา ความเสวยอารมณ ์สขุ ทกุข ์เฉยๆ 

๓. สัญญา ความจ าไดห้มายรู ้

๔. สังขาร ส่ิงที่ปัจจยัปรุงแตง่ หรือ ความคิด (คิดปรุง คิดดีบา้ง คิดชั่วบา้ง คิดไม่ดีไมช่ั่วบา้ง ความคิดปรุงแต่งจิต ใหม้ีอาการตา่ง ๆ) 

๕. วิญญาณ ความรูแ้จง้อารมณ ์ในเวลาเมื่อรูปมากระทบตาเป็นตน้ 

ขันธ ์๕ นี ้เรียกโดยย่อวา่ นามรูป.   เวทนา สญัญา สงัขาร วญิญาณ รวมเขา้เป็นนาม, รูปคงเป็นรูป. 

(ปี 63) ขนัธ ์๕ ไดแ้ก่อะไรบา้ง ? สงัขารขนัธจ์ดัเป็นรูปหรือนาม ? 

ตอบ ไดแ้ก่ รูปขนัธ ์เวทนาขนัธ ์สญัญาขนัธ ์สงัขารขนัธ ์และวิญญาณขนัธ์ฯ จดัเป็นนามฯ 

(ปี 59) กายกบัใจของเรานีแ้บ่งออกเป็นก่ีกอง ? อะไรบา้ง ? 

ตอบ แบ่งออกเป็น ๕ กอง ฯ คือ  ๑. กองรูป ๒. กองเวทนา  ๓. กองสญัญา ๔.กองสงัขาร ๕. กองวิญญาณ ฯ 

(ปี 56) ขนัธ ์๕ ไดแ้ก่อะไรบา้ง ? ย่อเป็น ๒ อย่างไร? ตอบ ไดแ้ก่ รูปขนัธ ์เวทนาขนัธ ์สญัญาขนัธ ์สงัขารขนัธ ์และวญิญาณขนัธ ์ฯ 
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อย่างนีค้ือ รูปขนัธ ์คงเป็นรูป เวทนาขนัธ ์สญัญาขนัธ ์สงัขารขนัธ ์และวิญญาณขนัธ ์๔ ขนัธน์ีเ้ป็นนาม ฯ 

(ปี 51, 48) ขนัธ ์๕ ไดแ้ก่อะไรบา้ง? โดยย่อเรียกวา่อะไร? ตอบ ขนัธ ์๕ ไดแ้ก่ รูป เวทนา สญัญา สงัขาร วิญญาณ ฯ โดยย่อเรียกว่า นามรูป ฯ 

 

หมวด ๖ 

➢ คารวะ ๖ คือ ความเคารพ เอือ้เฟ้ือ มี ๖ อย่าง 

๑. ความเคารพในพระพุทธเจา้ (พุทธคารวะ) คือเคารพเอือ้เฟ้ือนบัถือบูชาดว้ยอามิสและดว้ยการปฏิบตัิดีปฏิบตัิชอบ ทางกายวาจา

ใจ อนัประกอบดว้ยความเชื่อความเล่ือมใสในพระพทุธเจา้ แมด้บัขนัธปรนิิพพานนานแลว้ ก็ไม่ลบหลู่ดหูมิ่น แมท้ าท่าเล่นพดูเล่นเพื่อ

สรวลเสเฮฮา ก็ไม่ควร ตอ้งเคารพส ารวมกิรยิามารยาท 

๒. ความเคารพในพระธรรม (ธัมมคารวะ) คือเคารพเอือ้เฟ้ือ เล่ือมใสในพระธรรม คือค าสั่งสอนของพระพทุธเจา้ทัง้หมด แมว้ตัถทุี่

จารกึพระธรรมก็ตอ้งใหค้วามเคารพ ไม่เหยียบย ่าขา้มกราย. 

๓. ความเคารพในพระสงฆ ์(สงัฆคารวะ) คือเคารพเอือ้เฟ้ือ เล่ือมใสในพระสงฆ ์คือภิกษุ (สามเณร) ทัง้ที่เป็นอรยิสงฆ ์ทัง้ที่เป็นสมมติ

สงฆ ์แมก้าสาวพสัตร ์คือผา้ยอ้มน า้ฝาดที่พระสงฆน์ุง่ห่ม อนัเป็นดจุธงชยัในพระพทุธศาสนา ก็ตอ้งใหค้วามเคารพ. ไม่แสดงกิรยิาอาการ

ลอ้เล่นดถูกูดหูมิ่นพระสงฆ ์ซึง่เป็นผูส้อนพระธรรมรกัษาพระธรรม น าพระศาสนาสืบต่อมาไม่ขาดสาย. ตัง้ใจกราบไหว ้และปฏิบตัิตาม 

ค าสอนของพระสงฆ ์ซึ่งเป็นผูแ้ทนพระพทุธเจา้. 

๔. ความเคารพในการศึกษา (สิกขาคารวะ) คือเคารพเอือ้เฟ้ือในความศกึษา ตัง้ใจศกึษาหาความรูค้วามเขา้ใจความช านาญ ในส่ิงที่

ควรรู ้ทัง้ทางโลก (ไดแ้กศ่ิลปวิชาสาขาต่าง ๆ ซึ่งเป็นทางใหด้  ารงชีพอยู่โดยผาสกุในโลก) และทางธรรม (ไดแ้ก่ไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ 

และปัญญา) 

๕. ความเคารพในความไม่ประมาท (อัปปมาทคารวะ) คือเคารพเอือ้เฟ้ือในความไม่ประมาท คือ มีสติควบคมุกาย วาจา จติ ในกาล

ท าพดูคดิอย่าใหผิ้ดสม ่าเสมอ ไม่พลัง้เผลอ ในท่ีทกุสถาน ในกาลทกุเมื่อ. 

๖. ความคารพในการต้อนรับ (ปฏิสันถารคารวะ) คือความเคารพเอือ้เฟ้ือในปฏิสนัถาร ๒ อย่าง คือ 

ก. อามิสปฏิสนัถาร ตอ้นรบัแขกดว้ยวตัถส่ิุงของ เช่น ที่นั่งที่พกั ขา้ว น า้ เป็นตน้. 

ข. ธรรมปฏิสันถาร ตอ้นรบัแขก ดว้ยการกล่าวเชือ้เชิญสนทนาปราศรยัดว้ยไมตรจีิต และจดัแจงอามิสใหพ้อสมควรแก่ฐานะของ

แขก ตามสมควรแก่ฐานะของตน 

(ปี 52) คารวะ คืออะไร? มีก่ีอย่าง? ขอ้ว่า คารวะในความศกึษา หมายถึงอะไร ? 

ตอบ คารวะ คือ ความเคารพ เอือ้เฟ้ือ ฯ มี ๖ อย่าง ฯ คารวะในความศกึษา หมายถงึ ความเคารพ เอือ้เฟ้ือในไตรสิกขา ฯ 

 

➢ สาราณิยธรรม ๖ ธรรมเป็นท่ีตัง้แห่งความใหร้ะลกึถงึ 

๑. เขา้ไปตัง้กายกรรมประกอบดว้ยเมตตา ในเพื่อนภิกษุสามเณร ทัง้ต่อหนา้และลบัหลงั คือช่วยขวนขวายกิจธุระของเพื่อนกนั ดว้ยการมี

พยาบาลภิกษุไขเ้ป็นตน้ ดว้ยจติเมตตา. 

๒. เขา้ไปตัง้วจกีรรมประกอบดว้ยเมตตา ฯลฯ ดว้ยวาจา เช่นกล่าวสั่งสอนเป็นตน้ 

๓. เขา้ไปตัง้มโนกรรมประกอบดว้ยเมตตา ฯลฯ คือคิดแต่สิ่งที่เป็นประโยชนแ์ก่เพื่อนกนั. 

๔. แบ่งปันลาภที่ตนไดม้าแลว้โดยชอบธรรม ใหแ้ก่เพื่อนภิกษุสามเณร ไม่หวงไวบ้รโิภคจ าเพาะผูเ้ดยีว. 

๕. รกัษาศีลบรสิทุธ์ิเสมอกนักบัเพ่ือนภิกษุสามเณรอื่น ๆ ไม่ท าตนใหเ้ป็นท่ีรงัเกียจของผูอ้ื่น. 

๖. มีความเห็นวา่รว่มกนักบัภิกษุสามเณรอื่น ๆ ไม่ววิาทกับใคร ๆ เพราะมคีวามเห็นผิดกนั. 
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ธรรม ๖ อย่างนี ้ท าผูป้ระพฤติใหเ้ป็นท่ีรกัเคารพของผูอ้ื่น เป็นไปเพื่อความสงเคราะหก์นัและกนั เป็นไปเพื่อความไม่ววิาทกนัและกนั เป็นไป

เพื่อความสามัคคเีป็นอนัหนึ่งอนัเดียวกนั. 

(ปี 47) สาราณิยธรรม แปลวา่อะไร?  ธรรมขอ้นีย้่อมอ านวยผลแกผู่ป้ฏิบตัิตามอยา่งไร? 

ตอบ ธรรมเป็นท่ีตัง้แหง่ความใหร้ะลกึถึง ฯ ท าผูป้ฏิบตัิตามใหเ้ป็นท่ีรกั เป็นท่ีเคารพของผูอ้ื่น เป็นไปเพื่อความสงเคราะหก์นัและกนั เป็นไป

เพื่อความไมว่ิวาทกนัและกนั เป็นไปเพื่อความพรอ้มเพรียงกนั เป็นไปเพื่อความเป็นอนัหนึ่งอนัเดยีวกนั ฯ 

(ปี 45) "รู้รักสามัคค"ี เกิดขึน้เพราะปฏิบตัิธรรมอะไร? ตอบ สาราณิยธรรม ฯ 

 

➢ ๑.ตา  ๒.ห ู ๓.จมกู  ๔.ลิน้  ๕.กาย  ๖.ใจ เรียกว่า อายตนะภายใน ๖ เพราะทัง้ ๖ นีเ้ป็นของเนื่องอยู่ในรา่งกาย คือในตวั และ

เพราะเป็นเครื่องต่อหรือเป็นบ่อเกิด คือเป็นเครื่องต่อกบัอายตนะภายนอก ๖ เช่นตาส าหรบัต่อกบัรูป, หสู าหรบัต่อกบัเสียงเป็นตน้. 

หรือตาเป็นบ่อเกิดปรากฏแห่งรูป, หเูป็นบ่อเกิดปรากฏแห่งเสียงเป็นตน้ 

➢ ๑.ตา  ๒.ห ู ๓.จมกู  ๔.ลิน้  ๕.กาย  ๖.ใจ เรียกอกีอยา่งหน่ึงวา่ อนิทรีย ์๖ เพราะเป็นใหญ่ในกจิของตน คือตาเป็นใหญ่ในกิจคือการ

เห็นรูป หเูป็นใหญ่ในกิจคือการฟังเสียง จมกูเป็นใหญ่ในกจิคือการรบัสมัผสั ลิน้เป็นใหญ่ในกิจคือการลิม้รส การเป็นใหญ่ในกจิคือ

การรบัสมัผสั ใจเป็นใหญ่ในกิจคอืรบัรูเ้รื่อง. จะสบัเปล่ียนกนัไม่ไดเ้ลย เช่นจะใชต้าฟังเสียง หรือใชห้ดูรููปไม่ได.้ 

➢ ๑.ตา  ๒.ห ู ๓.จมกู  ๔.ลิน้  ๕.กาย  ๖.ใจ เรียกอกีอยา่งหน่ึงวา่ ทวาร ๖ เพราะเป็นประตแูหง่อารมณ ์๖, คืออารมณม์ีรูปารมณ ์

(อารมณค์ือรูป) เป็นตน้ เขา้มาภายในบคุคล ก็ตอ้งผ่านเขา้มาทางจกัษุทวาร ประตูคือตา เป็นตน้. 

➢ ๑.รูป  ๒.รส  ๓.กลิ่น  ๔.เสียง  ๕.โผฏฐัพพะ(คืออารมณท์ี่มาถกูตอ้งกาย)  ๖.ธรรม(คืออารมณเ์กดิกบัใจ) เรียกวา่ อายตนะ

ภายนอก ๖ เพราะเป็นเครื่องตอ่กบัอายตนะภายใน ๖ เช่นรูปตอ่กบัตา เป็นตน้. และเพราะรูปเป็นตน้นีเ้ป็นของอยู่นอกจาก

รา่งกายออกไป 

➢ ๑.รูป  ๒.รส  ๓.กลิ่น  ๔.เสียง  ๕.โผฏฐัพพะ(คืออารมณท์ี่มาถกูตอ้งกาย)  ๖.ธรรม(คืออารมณเ์กดิกบัใจ) 

เรียกอีกอย่างหน่ึงว่า อารมณ ์๖ เพราะเป็นท่ีหน่วงเหน่ียวของจติ หรือเป็นท่ียินดีของตาเป็นตน้ จงึมีชื่อเรียก ดงันี ้:- 

๑. รูปารมณ ์ส่ิงเป็นท่ีหน่วงเหน่ียวจติ คือ รูป เป็นท่ียินดีของตา เขา้มาทางประตคูือตา. 

๒. สัททารมณ ์ส่ิงเป็นท่ีหน่วงเหนี่ยวจติ คือ เสียง เป็นท่ียินดีของห ูเขา้มาทางประตคูือห.ู 

๓. คันธารมณ ์ส่ิงเป็นท่ีหน่วงเหนี่ยวจติ คือ กล่ิน เป็นท่ียินดีของจมกู เขา้มาทางประตคูือลิน้. 

๔. รสารมณ ์ส่ิงเป็นท่ีหน่วงเหน่ียวจติ คือ รส เป็นท่ียินดีของลิน้ เขา้มาทางประตคูือลิน้. 

๕. โผฐัพพารมณ ์ส่ิงเป็นท่ีหน่วงเหน่ียวจิต คือ ส่ิงถกูกาย เป็นท่ียนิดีของกาย เขา้มาทางประตคูอืกาย. 

๖. ธรรมารมณ ์ส่ิงเป็นท่ีหน่วงเหน่ียวจติ คือ เรื่อง เป็นท่ียินดีของใจ เขา้มาทางประตคูือใจ 

➢ วิญญาณ ๖ ความรู ้หรือความรูแ้จง้อารมณ ์

อาศยัรูปกระทบตา เกิดความรูข้ึน้ เรียก จักขุวิญญาณ 

อาศยัเสียงกระทบห ูเกิดความรูข้ึน้ เรียก โสตวิญญาณ 

อาศยักล่ินกระทบจมกู เกดิความรูข้ึน้ เรียก ฆานวิญญาณ 

อาศยัรสกระทบลิน้ เกดิความรูข้ึน้ เรียก ชิวหาวิญญาณ 

อาศยัโผฏฐัพพะกระทบกาย เกิดความรูข้ึน้ เรียก กายวิญญาณ 

อาศยัธรรมเกดิกบัใจ เกดิความรูข้ึน้ เรียก มโนวิญญาณ. 
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เพราะอาศยั ๒ ส่ิง คือ อายตนะภายใน ๑ อายตนะภายนอก ๑ กระทบกนั, หรือทวาร ๑ อารมณ ์๑ ประจวบกนั จงึเกิดวญิญาณ คือ

ความรูข้ึน้, ความรูท้ี่เกิดขึน้นัน้ มชีื่อเรียกไปตามชื่อของอายตนะภายใน เช่น จักขวุิญญาณ แปลว่า ความรูท้างตาเป็นตน้. วิญญาณทัง้ ๖ นี ้

รวมเขา้เป็นกองหน่ึง เรียกว่า วิญญาณขนัธ ์

➢ สัมผัส ๖ การกระทบกนัระหวา่งอายตนะภายในมีตาเป็นตน้ กบัอายตนะภายนอกมีรูปเป็นตน้ วญิญาณ มีจกัขวุิญญาณเป็นตน้  

เพราะอาศยั ๓ ส่ิง คือ อายตนะภายใน ๑ อาตนะภายนอก ๑ วิญญาณ ๑ ประชมุกนัเขา้ จงึเรยีกวา่ สัมผัส 

สมัผสัมี ๖ อย่าง เรียกชื่อตามอายตะนะภายใน คือ จักขุสัมผัส กระทบทางตา, โสตสัมผัส กระทบทางห,ู ฆานสัมผัส กระทบทาง

จมกู, ชิวหาสัมผัส กระทบทางลิน้ กายสัมผัส กระทบทางกาย, มโนสัมผัส กระทบทางใจ. 

(ปี 61) อายตนะภายนอก ๖ ไดแ้ก่อะไรบา้ง ? 

ตอบ ไดแ้ก่ รูป  เสียง  กลิ่น  รส  โผฏฐัพพะ อารมณท์ี่มาถกูตอ้งกาย  ธรรม คืออารมณท์ี่เกดิกบัใจ ฯ 

(ปี 59, 43) อินทรีย ์๖ กบัอารมณ ์๖ มีความสมัพนัธก์นัอยา่งไร? อะไรเรียกว่า สมัผสั? 

ตอบ มคีวามสมัพนัธก์นัอย่างนี ้ ตา เป็นใหญ่ในการเห็นอารมณ ์คือรูป 

ห ูเป็นใหญ่ในการฟังอารมณ ์คือเสียง 

จมกู เป็นใหญ่ในการสดูดมอารมณ ์คือกล่ิน 

ลิน้ เป็นใหญ่ในการลิม้อารมณ ์คอืรส 

กาย เป็นใหญ่ในการถกูตอ้งอารมณ ์คือโผฏฐัพพะ 

ใจ เป็นใหญ่ในการรูอ้ารมณ ์คือธรรม ฯ 

การกระทบกนัระหว่างอายตนะภายในมี ตา เป็นตน้ กบัอายตนะภายนอก มีรูปเป็นตน้ เกดิความรูข้ึน้ เรียกวา่ จกัขวุิญญาณ เป็นตน้ ทัง้ ๓ 

อย่างนีร้วมกนัในขณะเดียวกนั เรยีกวา่ สมัผสั ฯ 

(ปี 54) อายตนะภายใน ๖ ไดแ้กอ่ะไรบา้ง? ตอบ ไดแ้ก่ ตา  ห ู จมกู ลิน้  กาย  ใจ ฯ 

 

หมวด ๗ 

➢ อปริหานิยธรรม ๗ ธรรมไม่เป็นท่ีตัง้แห่งความเส่ือม เป็นไปเพื่อความเจรญิฝ่ายเดียว 

(ปี 48) อปรหิานยิธรรม คืออะไร? ขอ้ที่ ๔ ความว่าอยา่งไร? ตอบ คือ ธรรมไม่เป็นท่ีตัง้แหง่ความเส่ือม เป็นไปเพื่อความเจรญิฝ่ายเดยีว ฯ  

ขอ้ที่ ๔ ความวา่ ภิกษุเหล่าใดเป็นผูใ้หญ่เป็นประธานในสงฆ ์เคารพนบัถือภิกษุเหล่านัน้ เชื่อฟังถอ้ยค าของท่าน ฯ 

(ปี 45) อปรหิานยิธรรม คืออะไร? มีก่ีขอ้? จงแสดงมา ๑ ขอ้ 

ตอบ คือธรรมไมเ่ป็นท่ีตัง้แห่งความเส่ือม   มี ๗ ขอ้ ฯ  (ตอบขอ้ใดขอ้หน่ึง) คือ 

๑)หม่ันประชุมกนัเนืองนิตย ์

๒)เม่ือประชุมก็พร้อมเพรียงกนัประชุม เม่ือเลกิประชุมก็พร้อมเพรียงกนัเลกิและพร้อมเพรียงกันชว่ยท ากิจทีส่งฆจ์ะตอ้งท า 

๓)ไม่บัญญัติสิ่งทีพ่ระพทุธเจ้าไม่บัญญัติขึน้ ไม่ถอนสิ่งทีพ่ระองคท์รงบัญญัติไว้แล้ว สมาทานศึกษาอยู่ในสกิขาบทตามทีพ่ระองค์

ทรงบัญญัติไว ้

๔)ภกิษุเหล่าใดเป็นผู้ใหญ่ เป็นประธานในสงฆ ์เคารพนับถือภกิษุเหล่าน้ัน เชือ่ฟังถ้อยค าของท่าน 

๕)ไม่ลุอ านาจแก่ความอยากทีเ่กิดขึน้ 

๖)ยินดีในเสนาสนะป่า 

๗)ตั้งใจอยู่ว่า เพือ่นภกิษุสามเณรซ่ึงเป็นผู้มีศีล ซ่ึงยังไม่มาสูอ่าวาส ขอให้มาทีม่าแล้ว ขอให้อยู่เป็นสุข ฯ 
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➢ อริยทรัพย ์๗ 

ทรพัย ์คือคณุความดีที่มใีนสนัดานอย่างประเสรฐิ เรียก อริยทรัพย ์มี ๗ อย่างคือ 

๑. สัทธา เชื่อส่ิงที่ควรเชื่อ.  ๕. พาหุสัจจะ ความเป็นคนเคยไดย้ินไดฟั้งมาก คือทรงธรรมและรูศ้ิลปวิทยามาก. 

๒. สีล รกัษากาย วาจา ใหเ้รียบรอ้ย. ๖. จาคะ สละใหปั้นส่ิงของของตนแก่คนที่ควรใหปั้น. 

๓. หริิ ความละอายต่อบาปทจุรติ. ๗. ปัญญา รอบรูส่ิ้งที่เป็นประโยชนแ์ละไม่เป็นประโยชน.์ 

๔. โอตตปัปะ สะดุง้กลวัต่อบาป. 

อริยทรัพย ์๗ ประการนี ้ดีกว่าทรัพยภ์ายนอก เพราะอรยิทรพัยเ์ป็นคณุธรรม เครื่องบ ารุงจิตใจใหป้ลืม้ใหอ้บอุ่น มีแลว้ไม่ตอ้งเป็นทกุข์

กงัวลในการคุม้ครองป้องกนัโจรภยัเป็นตน้ ใครแย่งชิงไปไม่ได ้ใชเ้ท่าใดก็ไมต่อ้งกลวัหมดสิน้ ไม่ตอ้งเส่ียงภยัในการแสวงหา เป็นตน้  ทัง้

สามารถติดตามเป็นท่ีพึ่งในสมัปรายภพไดด้ว้ย 

(ปี 56) จงใหค้วามหมายของค าว่า พาหสุจัจะ ตอบ หมายถงึ ความเป็นผูศ้กึษามาก 

(ปี 49) อรยิทรพัย ์คือทรพัยเ์ช่นไร ?  เมื่อเทียบกบัทรพัยสิ์นมีเงินทอง เป็นตน้ ดีกว่ากนัอยา่งไร? 

ตอบ คือ คณุงามความดีอยา่งประเสรฐิที่เกดิมีขึน้ในสนัดาน มี ศรทัธา ศีล เป็นตน้ ฯ 

ดีกวา่กนั เพราะเป็นคณุธรรมเครื่องบ ารุงจิตใหอ้บอุ่น ไม่ตอ้งกงัวล เดือดรอ้น ใครจะแยง่ชงิไปไม่ได ้ใชเ้ทา่ใดก็ไม่ตอ้งกลวัหมดสิน้ ทัง้สามารถ

ติดตามไปไดถ้ึงชาติหนา้ เป็นท่ีพึง่ในสมัปรายภพไดด้ว้ย ฯ 

(ปี 46) พาหสุจัจะ หมายความวา่อย่างไร? พาหสุจัจะ เป็นอรยิทรพัยอ์ย่างหน่ึงนัน้ อธิบายอยา่งไร? 

ตอบ หมายความวา่ ความเป็นผูเ้คยไดย้ินไดฟั้งมามาก ฯ 

อธิบายวา่ พาหสุจัจะ คือความเป็นผูเ้คยไดย้ินไดฟั้งมามากนัน้ (ทรงจ าธรรมและศิลปวิทยามาก) ไดช้ื่อวา่อรยิทรพัย ์เพราะเป็นเหตใุหไ้ดอ้ิฏฐ

ผล มีลาภ ยศ สรรเสรญิ สขุ และไมตรีเป็นตน้ ทัง้ไมเ่ป็นภาระแกเ่จา้ของและที่ดีพิเศษกวา่ทรพัยสิ์น เงินทองทั่วไปคือยิ่งใชย้ิ่งมฯี 

(ปี 44) ทรพัยป์ระเภทไหนเรียกวา่อรยิทรพัย?์ อรยิทรพัยด์กีวา่ทรพัยภ์ายนอกเพราะเหตไุร? 

ตอบ ทรพัย ์ คือคณุความดีที่มีในสนัดานอย่างประเสริฐ  เรียกวา่ อรยิทรพัย ์ มี  ศรทัธา  ศีล  เป็นตน้ ฯ 

ดีกวา่ เพราะอรยิทรพัย ์เป็นคณุธรรม เครื่องบ ารุงจิตใจใหป้ลืม้ใหอ้บอุ่น มีแลว้ไม่ตอ้งเป็นทกุขก์งัวลในการคุม้ครองป้องกนัโจรภยัเป็นตน้ ใคร

แย่งชงิไปไม่ได ้ใชเ้ท่าใดก็ไมต่อ้งกลวัหมดสิน้ ไม่ตอ้งเส่ียงภยัในการแสวงหา เป็นตน้  ทัง้สามารถตดิตามเป็นท่ีพึ่งในสมัปรายภพไดด้ว้ย ฯ 

 

➢ สัปปุริสธรรม ๗ ธรรมของสตับรุุษ 

๑. ธัมมัญญุตา ความเป็นผูรู้จ้กัเหต ุเช่นรูจ้กัว่า ส่ิงนีเ้ป็นเหตแุหง่ความสขุ ส่ิงนีเ้ป็นเหตแุหง่ทกุข.์ 

๒. อัตตถัญญุตา ความเป็นผูร้กัจกัผล เช่นรูจ้กัวา่ สขุเป็นผลแห่งเหตอุันนี ้ทกุขเ์ป็นผลแห่งเหตอุนันี.้ 

๓. อัตตัญญุตา ความเป็นผูรู้จ้กัตน ว่าเราก็โดยชาติตระกลูยศศกัดิ์ สมบตั ิบรวิาร ความรู ้และคณุธรรม เพียงเท่านี ้ๆ แลว้

ประพฤติตนใหส้มควรแก่ที่เป็นอยู่อย่างไร. 

๔. มัตตัญญุตา ความเป็นผูรู้จ้กัประมาณ ในการแสวงหาเครื่องเลีย้งชีวติแต่โดยทางที่ชอบ และรูจ้กัประมาณในการบรโิภคแต่

พอสมควร. 

๕. กาลัญญุตา ความเป็นผูรู้จ้กักาลเวลา อนัสมควรในอนัประกอบกจินัน้ ๆ. 

๖. ปริสัญญุตา ความเป็นผูรู้จ้กัชมุชน และกิรยิาที่ตอ้งประพฤติต่อประชมุชนนัน้ ๆ วา่ หมู่นีเ้มื่อเขา้ไปหา จะตอ้งท ากิรยิาอย่างนี ้

จะตอ้งพดูอยา่งนี ้เป็นตน้. 

๗. ปุคคลปโรปรัญญุตา ความเป็นผูรู้จ้กัเลือกบคุคลว่า ผูน้ีเ้ป็นคนดคีวรคบ ผูน้ีเ้ป็นคนไมด่ีไม่ควรคบ เป็นตน้. 
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(ปี 57) จงใหค้วามหมายของค าต่อไปนี ้๑. ธัมมญัญตุา ๒. มตัตญัญตุา ๓. กาลญัญตุา 

ตอบ ๑. ธัมมญัญตุา ความเป็นผูรู้จ้กัเหต ุเช่นรูจ้กัว่า ส่ิงนีเ้ป็นเหตุแห่งสขุ ส่ิงนีเ้ป็นเหตแุห่งทกุข ์

๒. มตัตญัญตุา ความเป็นผูรู้ป้ระมาณ ในการแสวงหาเครื่องเลีย้งชีวิตแต่โดยทางที่ชอบ และรูป้ระมาณในการบรโิภคแต่พอสมควร 

๓. กาลญัญตุา ความเป็นผูรู้จ้กักาลเวลาอนัสมควรในอนัประกอบกิจนัน้ๆ ฯ 

(ปี 45) มตัตญัญตุา ความเป็นผูรู้ป้ระมาณ ในสปัปรุสิธรรม มีอธิบายไวอ้ยา่งไร? 

ตอบ ความเป็นผูรู้ป้ระมาณในการแสวงหาเครื่องเลีย้งชวีิตแต่โดยทางที่ชอบและรูจ้กัประมาณในการบรโิภคแต่พอควร ฯ 

 

หมวด ๘ 

➢ โลกธรรม ๘ ธรรมที่ครอบง าสตัวโลกอยู่ และสตัวโลกย่อมเป็นไปตามธรรมนัน้ 

๑.มีลาภ   ๒.ไม่มีลาภ 

๓.มียศ   ๔.ไม่มียศ 

๕.นินทา   ๖.สรรเสรญิ 

๗.สขุ   ๘.ทกุข ์

ในโลกธรรม ๘ ประการนี ้อย่างใดอย่างหน่ึงเกิดขึน้ ควรพิจารณาวา่ ส่ิงนีเ้กดิขึน้แลว้แก่เรา ก็แต่ว่ามนัไม่เที่ยง เป็นทกุข ์มีความแปรปรวน

เป็นธรรมดา ควรรูต้ามที่เป็นจรงิ อย่าใหม้นัครอบง าจติไดค้ือ อยา่ยินดีในส่วนท่ีนา่ปรารถนา อย่ายนิรา้ยในส่วนท่ีไม่นา่ปรารถนา. 

(ปี 63, 55) โลกธรรม ๘ มีอะไรบา้ง? ตอบ คือ ๑.มีลาภ ๒.ไม่มีลาภ  ๓.มียศ  ๔.ไม่มียศ  ๕.นินทา   ๖.สรรเสรญิ   ๗.สขุ   ๘.ทกุข ์

(ปี 59) เมื่อโลกธรรม ๘ เกิดขึน้แก่ตน ควรพจิารณาอย่างไร ? 

ตอบ ควรพิจารณาว่า ส่ิงนีเ้กิดขึน้แลว้แก่เรา ก็สกัแตว่่าเกิดขึน้ มนัไม่เที่ยง เป็นทกุข ์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดา เมื่อพจิารณาเหน็แลว้ก็อยา่

ยินดี ในส่วนท่ีนา่ปรารถนา และอย่ายินรา้ยในส่วนท่ีไม่น่าปรารถนา ฯ 

(ปี 47) โลกธรรม คืออะไร? เมื่อเกิดขึน้แลว้ควรพิจารณาอย่างไร? ตอบ คือ ธรรมที่ครอบง าสตัวโลกอยู่ และสตัวโลกย่อมเป็นไปตามธรรมนัน้ฯ 

ในโลกธรรม ๘ ประการนี ้อย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึน้ ควรพิจารณาว่า ส่ิงนีเ้กิดขึน้แลว้แก่เรา ก็แตว่า่มนัไม่เที่ยง เป็นทกุข ์มคีวามแปรปรวนเป็น

ธรรมดา ควรรูต้ามที่เป็นจรงิ อย่าใหม้นัครอบง าจติได ้คืออยา่ยินดใีนส่วนท่ีปรารถนา อย่ายินรา้ยในส่วนท่ีไม่ปรารถนา ฯ 

(ปี 44) โลกธรรมมีก่ีอย่าง? อะไรบา้ง? ท่านสอนใหป้ฏิบตัิต่อโลกธรรมอย่างไร? 

ตอบ มี  ๘  อย่าง ฯ  คือ   มีลาภ ๑   ไม่มีลาภ ๑   มียศ ๑   ไม่มียศ ๑   สรรเสรญิ ๑   นินทา ๑   สขุ ๑   ทกุข ์๑ ฯ 

สอนอย่างนี ้คือในโลกธรรมทัง้ ๘ อย่างนี ้อยา่งใดอยา่งหน่ึงเกิดขึน้ ควรพิจารณาวา่  ส่ิงนีเ้กดิขึน้แลว้แก่เรา  มนัเป็นของไมเ่ที่ยง เป็นทกุข ์ มี

ความแปรปรวนเป็นธรรมดา  ควรรูต้ามที่เป็นจรงิ  อย่าใหค้รอบง าจิตได ้ คืออยา่ยินดใีนส่วนท่ีปรารถนา  อย่ายินรา้ยในส่วนท่ีไม่ปรารถนา ฯ 

 

➢ มรรคมีองค ์๘ ทางปฏิบตัใิหถ้ึงความดบัทกุข ์

๑.สัมมาทฏิฐิ เห็นชอบ คือเหน็อริยสัจ ๔(ทุกข ์สมุทัย นิโรธ มรรค) 

๒.สัมมาสังกัปปะ ด ารชิอบ คือด าริจะออกจากกาม ๑ ด าริในอันไม่พยาบาท ๑ ด าริในอนัไม่เบียดเบียน ๑. 

๓.สัมมาวาจา เจรจาชอบ คือเวน้จากวจทีุจริต ๔ (เทจ็ สอ่เสียด หยาบ เพอ้เจอ้) 

๔.สัมมากัมมนัตะ การงานชอบ คือเวน้จากกายทุจริต ๓(ฆ่าสตัว ์ลกัทรัพย ์ประพฤติผิดในกาม) 

๕.สัมมาอาชีวะ เลีย้งชวีิตชอบ คือเวน้จากความเลีย้งชีวติโดยทางที่ผิด 
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๖. สัมมาวายามะ เพียรชอบ คือเพียรในที ่๔ สถาน (สัมมัปปธาน ๔) คือ เพียรระวังไม่ใหบ้าปเกิดขึน้ เพียรละบาปทเีกดิขึน้แล้ว 

เพียรให้กุศลเกิดขึน้ เพียรรักษากุศลทีเ่กดิขึน้แล้ว 

๗.สัมมาสติ ระลกึชอบ คอืระลึกในสติปัฏฐาน ๔ (กาย เวทนา จิต ธรรม) 

๘.สัมมาสมาธ ิตัง้ใจไวช้อบ คือเจริญฌาน ๔ 

 

ในองคท์ัง้ ๘ นัน้, เห็นชอบ ด ารชิอบ สงเคราะหเ์ขา้ในปัญญาสกิขา.  

วาจาชอบ การงานชอบ เลีย้งชีพชอบ สงเคราะหเ์ขา้ในสลีสิกขา. 

เพียรชอบ ระลกึชอบ ตัง้ใจไวช้อบ สงเคราะหเ์ขา้ในจิตตสกิขา. 

 

(ปี 61) สมัมากมัมนัตะ ท าการงานชอบ คือท าอย่างไร ? 

ตอบ คือ ท าโดยเวน้จากกายทจุรติ ๓ ไดแ้ก่ เวน้จากการฆา่สตัว ์เวน้จากการลกัทรพัย ์เวน้จากการประพฤติผิดในกาม ฯ 

(ปี 60, 45) ค าว่า เจรจาชอบ  ในมรรคมีองค ์๘ นัน้ คือเจรจาอยา่งไร? 

ตอบ คือเวน้จากพดูเทจ็ เวน้จากพดูส่อเสียด เวน้จากพดูค าหยาบ และเวน้จากพดูเพอ้เจอ้ ฯ 

(ปี 55, 48) สมัมาวายามะ เพียรชอบ คือเพียรอย่างไร? 

ตอบ เพยีรในท่ี ๔ สถาน (สมัมปัปธาน ๔) คือ ๑.เพียรระวงัไมใ่หบ้าปเกดิขึน้ ๒.เพียรละบาปทเีกิดขึน้แลว้ ๓.เพียรใหก้ศุลเกิดขึน้ ๔.เพียรรกัษา

กศุลท่ีเกดิขึน้แลว้ ฯ 

(ปี 50) มรรคมีองคแ์ปดจดัเขา้ในสิกขา ๓ ไดห้รือไม่ ?   ถา้ไดจ้งจดัมาด ู

ตอบ ได ้ฯ  จดัดงันี ้ สมัมาทิฏฐิและสมัมาสงักปัปะ จดัเขา้ในปัญญาสิกขา 

สมัมาวาจา สมัมากมัมนัตะ สมัมาอาชีวะ จดัเขา้ในสีลสิกขา 

สมัมาวายามะ สมัมาสติ สมัมาสมาธิ จดัเขา้ในจิตตสิกขา ฯ 

(ปี 46) สมัมาสงักปัปะ ด ารชิอบ คือ ด ารอิยา่งไร? มรรคมีองค ์๘ ขอ้ใดบา้งสงเคราะหเ์ขา้ในสีลสิกขา? 

ตอบ คือ ด ารจิะออกจากกาม ๑  ด ารใินอนัไม่พยาบาท ๑  ด ารใินอนัไม่เบียดเบียน ๑ ฯ 

วาจาชอบ การงานชอบ เลีย้งชวีติชอบ สงเคราะหเ์ขา้ในสีลสิกขา ฯ  

 

หมวด ๙ 

➢ มละ ๙ คือ มลทิน 

๑.โกธะ (โกรธ) แกด้ว้ยเจรญิเมตตา ....(*ข้อนีเ้คยออกขอ้สอบ) 

๒.มักขะ (ลบหลู่บญุคณุท่าน) แกด้ว้ยกตญัญกูตเวที ....(*ข้อนีเ้คยออกข้อสอบ) 

๓.อิสสา (รษิยา) แกด้ว้ยมทุิตา 

๔.มัจฉริยะ (ตระหน่ี) แกด้ว้ยทาน 

๕.มายา (มายา หรือ มารยา) แกด้ว้ย อชุุ, อาชวะ ความซื่อตรง 

๖.สาเถยยะ (มกัอวด) แกด้ว้ยอตัตญัญตุา, อปจายนะ 

๗.มุสาวาท (พดูปด) แกด้ว้ยสจัจวาจา 

๘.ปาปิจฉา (มคีวามปรารถนาลามก) แกด้ว้ยสนัโดษ, มกันอ้ย 
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๙.มิจฉาทฏิฐิ (เห็นผิด) แกด้ว้ยสมัมาทิฏฐิ ....(*ข้อนีเ้คยออกขอ้สอบ) 

(ปี 52, 50) มละ คืออะไร? เป็นศษิยไ์ดด้ีแลว้ท ามึนตงึกบัอาจารย ์จดัเขา้ในมละอย่างไหน และควรช าระมละอย่างนัน้ดว้ยธรรมอะไร? ตอบ 

มละคือมลทิน ฯ เป็นศิษยไ์ดด้ีแลว้ท ามึนตงึกบัอาจารย ์จดัเขา้ใน มกัขะ ลบหลู่คณุท่าน และควรช าระดว้ยกตญัญกูตเวทติา ความรูค้ณุท่าน

แลว้ตอบแทน ฯ 

(ปี 43) มละคือมลทิน หมายถึงอะไร? มลทินขอ้ที่ ๑ และขอ้ที่ ๙ คืออะไร?  แกด้ว้ยธรรมอะไร? 

ตอบ หมายถงึกเิลสเป็นเครื่องท าจิตใหเ้ศรา้หมอง ไม่ผ่องใส ฯ 

มลทินขอ้ที่ ๑ คือ โกรธ แกด้ว้ยเจรญิเมตตา และมลทินขอ้ที่ ๙ คือ เห็นผิด แกด้ว้ยสมัมาทิฏฐิ 

 

หมวด ๑๐ 

➢ ธรรมทีบ่รรพชิตควรพิจารณาเนืองๆ ๑๐ อย่าง 

๑. บดันี ้เรามเีพศตา่งจากคฤหสัถแ์ลว้ อาการกิรยิาใดๆ ของสมณะ เราตอ้งท าอาการกิรยิานัน้ๆ 

๒. การเลีย้งชวีิตของเราเนื่องดว้ยผูอ้ื่น เราควรท าตวัใหเ้ขาเลีย้งง่าย 

๓. อาการทางกาย วาจา อยา่งอื่นท่ีเราจะตอ้งท าใหด้ีขึน้ไปกว่านีย้งัมอียู่อีก ไม่ใชเ่พียงเทา่นี ้

๔. ตวัเราเองติเตียนตวัเราเองโดยศลีไดห้รือไม่ 

๕. ผูรู้ใ้ครค่รวญแลว้ติเตียนเราโดยศลีไดห้รือไม่ 

๖. เราจะตอ้งพลดัพรากจากของรกัของชอบใจทัง้สิน้ 

๗. เรามกีรรมเป็นของตวั เราท าดีจกัไดด้ี ท าชั่วจกัไดช้ั่ว 

๘. วนัคืนล่วงไป ๆ บดันี ้เราท าอะไรอยู่ 

๙. เรายินดใีนท่ีสงดัหรือไม่ 

๑๐. คณุวิเศษของเรามีอยู่หรือไม่ ที่จะท าใหเ้ราเป็นผูไ้ม่เกอ้เขินในเวลาเพื่อนบรรพชิตถามในกาลภายหลงั 

(ปี 56) บรรพชิตผูพ้ิจารณาเนือง ๆ ว่า วนัคืนล่วงไป ๆ บดันีเ้ราท าอะไรอยู่ จะไดร้บัประโยชนอ์ะไร? 

ตอบ จะไดร้บัประโยชนค์ือเป็นผูไ้ม่ประมาท มีความเพียร งดเวน้ส่ิงที่เป็นโทษ ท าในส่ิงที่เป็นประโยชน ์ฯ 

 

➢ นาถกรณธรรม ๑๐ 

๑. ศีล รกัษากายวาจาใหเ้รียบรอ้ย.   ๖. ธัมมกามตา ความใครใ่นธรรมที่ชอบ. 

๒. พาหุสัจจะ ความเป็นผูไ้ดส้ดบัตรบัฟังมาก.  ๗. วิริยะ เพียรเพื่อจะละความชั่ว ประพฤติความดี. 

๓. กัลยาณมิตตตา ความเป็นผูม้ีเพื่อนดงีาม.  ๘. สันโดษ ยินดีดว้ยผา้นุง่ผา้ห่ม อาหาร ท่ีนอนที่นั่งและยาตามมตีามได.้ 

๔. โสวจัสสตา ความเป็นผูว้่าง่ายสอนง่าย.   ๙. สติ จ าการท่ีท า และค าที่พดูแลว้แมน้านได.้ 

๕. กิงกรณีเยสุ ทกัขตา ความขยนัช่วยเอาใจใส่ในกิจธุระของเพื่อนภิกษุสามเณร.  ๑๐. ปัญญา รอบรูใ้นกองสงัขารตามเป็นจรงิอย่างไร. 

(ปี 45) นาถกรณธรรมคืออะไร? นาถกรณธรรมขอ้วา่ กลัยาณมิตตตา หมายความวา่อยา่งไร? 

ตอบ คือธรรมท าที่พึ่ง ฯ   ความเป็นผูม้ีเพื่อนดีงาม ไม่คบคนชั่ว ฯ 
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คิหปิฎิบัติ หลกัปฏิบัตขิองคฤหัสถ ์

(ปี 49) คหิปิฏิบตัิ คืออะไร?  หมวดธรรมต่อไปนี ้คือ 

๑. อิทธิบาท ๔   

๒. สงัคหวตัถ ุ๔   

๓. อธิษฐานธรรม ๔ 

๔. ทิฏฐธัมมิกตัถประโยชน ์๔  

๕. ปารสิทุธิศีล ๔   

หมวดไหนมใีนคิหิปฏิบตัิ ? ตอบ คือ หลกัปฏิบตัิของคฤหสัถ ์ฯ ขอ้ ๒. และขอ้ ๔. มีในคิหิปฏิบตัิ ฯ 

 

หมวด ๔ 

➢ อบายมุข คือ  เหตเุครื่องฉิบหาย หรือ ทางแห่งความเส่ือม 

อบายมุข ๔ มี ๔ อยา่งดงันี ้

๑.ความเป็นนกัเลงหญิง  ๓.ความเป็นนกัเลงเล่นการพนนั 

๒.ความเป็นนกัเลงสรุา  ๔.ความคบคนชั่วเป็นมิตร 

อบายมุข ๖ มี ๖ อย่างดงันี ้

๑.ดืม่น า้เมา  ๔.เล่นการพนนั 

๒.เที่ยวกลางคืน ๕.คบคนชั่วเป็นมติร 

๓.เที่ยวดกูารเล่น ๖.เกียจครา้นท าการงาน 

 

โทษของคบคนชั่วเป็นมิตร คือ (มาจากอบายมุข ๔ และ อบายมุข ๖) 

๑.ท าใหเ้ป็นนกัเลงการพนนั  ๔. ท าใหเ้ป็นคนลวงเขาดว้ยของปลอม 

๒. ท าใหเ้ป็นนกัเลงเจา้ชู ้  ๕. ท าใหเ้ป็นคนโกงเขาซึง่หนา้ 

๓. ท าใหเ้ป็นนกัเลงเหลา้  ๖. ท าใหเ้ป็นนกัเลงหวัไม ้ฯ 

(ปี 60) อบายมขุ ๔ มีอะไรบา้ง ? 

ตอบ มี ๑. ความเป็นนกัเลงหญิง    ๒. ความเป็นนกัเลงสรุา     ๓. ความเป็นนกัเลงเล่นการพนนั     ๔. ความคบคนชั่วเป็นมิตร ฯ 

(ปี 59) การคบคนชั่วเป็นมิตร เป็นเหตใุหเ้กิด ความเสียหายอย่างไร ? 

ตอบ เป็นเหตใุหเ้กดิความเสียหายอย่างนี ้คือการรว่มกินรว่มนอน ร่วมเที่ยว รว่มพรรครว่มพวก รว่มไปมาหาสู่กบัคนชั่ว มกัจะถกูคนชั่วชกัจงู

ไปในทางชั่ว เช่น คนไม่เคยเป็นนกัเลงหญิง ไม่ติดสรุา ไม่เล่นการพนนั ไม่เป็นอนัธพาล ก็ย่อมถกูชกัจงูไปจนกลายเป็นนกัเลงหญิงได ้เป็นตน้ ฯ 

(ปี 52) อบายมขุ  คืออะไร ?  คบคนชั่วเป็นมิตรมีโทษอยา่งไร ? 

ตอบ อบายมขุ คือ ทางแหง่ความเส่ือม ฯ คบคนชั่วเป็นมิตรมีโทษอย่างนี ้คือ ๑.น าใหเ้ป็นนกัเลงการพนนั  ๒.น าใหเ้ป็นนกัเลงเจา้ชู ้

๓.น าใหเ้ป็นนกัเลงเหลา้  ๔.น าใหเ้ป็นคนลวงเขาดว้ยของปลอม  ๕.น าใหเ้ป็นคนลวงเขาซึ่งหนา้   ๖.น าใหเ้ป็นคนหวัไม ้ฯ 

 

โทษของการดื่มสุรา (มาจากอบายมุข ๖ เร่ืองดื่มน ้าเมา) 

๑. เสียทรพัย ์ ๒. ก่อการทะเลาะววิาท ๓. เกิดโรค ๔. ถกูติเตยีน ๕. ไม่รูจ้กัอาย ๖. ทอนก าลงัปัญญา ฯ 
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(ปี 62, 60, 46) อบายมขุ คืออะไร? ดื่มน า้เมามีโทษอย่างไรบา้ง? 

ตอบ คือ เหตเุครื่องฉิบหาย ฯ 

มีโทษ ๖ อย่าง คอื ๑. เสียทรพัย ์๒. ก่อการทะเลาะววิาท ๓. เกดิโรค ๔. ถกูติเตยีน ๕. ไม่รูจ้กัอาย ๖. ทอนก าลงัปัญญา ฯ 

(ปี 57) อบายมขุ คืออะไร? ความเป็นนกัเลงสรุาจดัเป็นอบายมขุเพราะเหตไุร? 

ตอบ คือเหตเุครื่องฉิบหาย ฯ เพราะเป็นเหตใุหเ้สียทรพัย ์ก่อการทะเลาะววิาท เกิดโรค ตอ้งตเิตียน ไม่รูจ้กัอาย ทอนก าลงัปัญญา ฯ 

(ปี 53) จงบอกโทษของการดื่มสรุามาสกั ๓ ขอ้ 

 

โทษของการเทีย่วกลางคนื (ใน อบายมขุ ๖) 

(ปี 44) การเที่ยวกลางคืนมีโทษอย่างไรบา้ง? 

ตอบ มีโทษ ๖ อยา่งคือ   ๑. ชื่อว่าไม่รกัษาตวั   ๒. ชื่อว่าไม่รกัษาลกูเมีย   ๓. ชื่อวา่ไม่รกัษาทรพัยส์มบตัิ   ๔. เป็นท่ีระแวงของคนทัง้หลาย 

๕. มกัถกูใส่ความ   ๖. ไดค้วามล าบากมาก 

 

➢ ธรรมที่เป็นไปเพื่อประโยชนใ์นปัจจุบัน เรยีกว่า ทฏิฐธัมมิกัตถประโยชน ์

๑.อุฏฐานสัมปทา ถึงพรอ้มดว้ยความหมั่นในการประกอบกิจเครื่องเลีย้งชีวิตก็ดี  ในการศกึษาเล่าเรียนก็ดี  ในการท าธุระหนา้ทีข่องตนก็ดี 

๒.อารักขสัมปทา ถึงพรอ้มดว้ยการรกัษา คือรกัษาทรพัยท์ี่แสวงหามาไดด้ว้ยความหมั่น ไม่ใหเ้ป็นอนัตรายก็ดี รกัษาการงานของตน  ไม่ใหเ้สื่อมเสียไปก็ด ี

๓.กัลยาณมิตตตา ความมเีพื่อนเป็นคนดี ไม่คบคนชั่ว 

๔.สมชีวิตา ความเลีย้งชวีิตตามสมควรแกก่ าลงัทรพัยท์ี่หาไดไ้มใ่ห ้ฝืดเคืองนกั ไม่ใหฟ้มูฟายนกั 

เมื่อปฏิบตัิตามทฏิฐธัมมกิัตถประโยชน ์ผลที่ตอ้งการในปัจจบุนัทนัตาเห็นนี ้ไดแ้ก่ ทรัพย ์ยศ ไมตรี เป็นต้น 

(ปี 62) ผูห้วงัประโยชนปั์จจบุนัจะตอ้งปฏิบตัิอยา่งไรจงึจะไดส้มหวงั ? 

ตอบ ตอ้งปฏิบตัิตามหลกัทิฏฐธมัมิกตัถประโยชน ์๔ ประการ คือ 

๑. อฏุฐานสมัปทา ถึงพรอ้มดว้ยความหมั่น ในการประกอบกิจการงานในการศกึษาเล่าเรียนในการท าธุระหน้าที่ของตน 

๒. อารกัขสมัปทา ถงึพรอ้มดว้ยการรกัษาทัง้ทรพัยแ์ละการงานไม่ใหเ้ส่ือมไป 

๓. กลัยาณมิตตตา ความมเีพื่อนเป็นคนดี ไม่คบคนชั่ว 

๔. สมชีวิตา ความเลีย้งชีวิตตามสมควรแกก่ าลงัทรพัยท์ี่หาได ้ฯ 

(ปี 58) ธรรม ๔ ประการ ที่เป็นไปเพื่อประโยชนเ์กือ้กลูเพื่อสขุในปัจจบุนั เรียกวา่อะไร ? มีอะไรบา้ง ? 

ตอบ เรยีกวา่ ทิฏฐธัมมิกตัถประโยชน ์ฯ มี ๑. อฏุฐานสมัปทา ถึงพรอ้มดว้ยความหมั่นในการประกอบกิจอนัควร 

๒. อารกัขสมัปทา ถงึพรอ้มดว้ยการรกัษา ทัง้ทรพัยแ์ละการงานของตน ไม่ใหเ้ส่ือมไป 

๓. กลัยาณมิตตตา ความมเีพื่อนเป็นคนดี ไม่คบคนชั่ว 

๔. สมชีวิตา ความเลีย้งชีวิตตามสมควรแกก่ าลงัทรพัยท์ี่หาได ้ฯ 

(ปี 52) ธรรมที่เป็นไปเพื่อประโยชนใ์นปัจจบุนัเรียกวา่อะไร?  มีอะไรบา้ง? 

(ปี 48) บคุคลจะไดร้บัประโยชนปั์จจบุนั จะตอ้งปฏิบตัิตามหลกัธรรมอะไร? 

ตอบ ตอ้งปฏิบตัิตามหลกัทิฏฐธมัมิกตัถประโยชน ์๔ ประการ คือ 

๑. อฏุฐานสมัปทา  ถึงพรอ้มดว้ยความหมั่น ในการประกอบกิจการงาน ในการศกึษาเล่าเรียน  ในการท าธุระหนา้ที่ของตน 

๒. อารกัขสมัปทา ถงึพรอ้มดว้ยการรกัษา ทัง้ทรพัยแ์ละการงาน ไม่ใหเ้ส่ือมไป 
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๓. กลัยาณมิตตตา ความมเีพื่อนเป็นคนดี ไม่คบคนชั่ว 

๔. สมชีวิตา ความเลีย้งชีวิตตามสมควรแกก่ าลงัทรพัยท์ี่หาได ้ฯ 

(ปี 43) เหตใุหเ้กิดประโยชนใ์นปัจจบุนัเรียกวา่อะไร? มีก่ีอยา่ง? อะไรบา้ง? เมื่อปฏิบตัิตามเหตนุัน้แลว้จะไดร้บัผลอะไร? 

ตอบ เรยีกวา่ทิฏฐธัมมิกตัถะ ฯ มี ๔ อย่าง ฯ คือ ๑. อฏุฐานสมัปทา ถึงพรอ้มดว้ยความหมั่น  ๒. อารกัขสมัปทา ถงึพรอ้มดว้ยการรกัษา 

๓. กลัยาณมิตตตา ความมเีพื่อนเป็นคนดี  ๔. สมชีวติา ความเลีย้งชีวติตามสมควร ฯ 

จะไดร้บัผล คือ ทรพัย ์ยศ ไมตรี เป็นตน้ในปัจจบุนั ฯ 

 

➢ มิตรแท้ ๔ มี    ๑. มิตรมีอปุการะ ๒. มิตรรว่มสขุรว่มทกุข ์ ๓. มิตรแนะประโยชน ์ ๔. มิตรมีความรกัใคร ่

(ปี 63, 60, 58, 56, 45) มติรแท ้มีก่ีประเภท ? อะไรบา้ง ? 

 

มิตรมีอุปการะ มี ๔ ลักษณะ (ในเร่ืองมิตรแท)้ 

๑.ป้องกนัเพื่อนผูป้ระมาทแลว้   ๓.เมื่อมีภยั เอาเป็นท่ีพึง่พ านกัได ้

๒.ป้องกนัทรพัยส์มบตัิของเพื่อนผูป้ระมาทแลว้ ๔.เมื่อมีธุระ ชว่ยออกทรพัยใ์หเ้กนิกว่าที่ออกปาก 

 

มิตรร่วมสุขร่วมทุกข ์มี ๔ ลักษณะ (ในเร่ืองมิตรแท)้ 

๑.ขยายความลบัของตนแก่เพื่อน   ๓.ไม่ละทิง้ในยามวิบตัิ 

๒.ปิดความลบัของเพื่อนไม่ใหแ้พรง่พราย  ๔.แมช้ีวติก็อาจสละแทนได ้

 

มิตรแนะประโยชน ์มี ๔ ลักษณะ (ในเร่ืองมิตรแท้) 

๑.หา้มไม่ใหท้ าความชั่ว   ๓.ใหฟั้งส่ิงที่ยงัไม่เคยฟัง 

๒.แนะน าใหต้ัง้อยูใ่นความด ี  ๔.บอกทางสวรรคใ์ห ้

 

มิตรมีความรักใคร่ มี ๔ ลกัษณะ (ในเร่ืองมิตรแท้) 

๑.ทกุข ์ทกุขด์ว้ย   ๓.โตเ้ถียงคนที่พดูตเิตยีนเพื่อน 

๒.สขุ สขุดว้ย    ๔.รบัรองคนท่ีพดูสรรเสรญิเพื่อน 

 

➢ มิตรเทยีม ๔ หรือเรียกอีกอยา่งหน่ึงว่า มิตรปฏิรูป 

๑.คนปอกลอก   ๓.คนหวัประจบ 

๒.คนดีแต่พดู    ๔.คนชกัชวนในทางฉิบหาย 

 

มิตรปอกลอก มี ๔ ลกัษณะ (ในเร่ืองมิตรเทยีม) 

๑.คิดเอาแต่ไดฝ่้ายเดยีว   ๓.เมื่อมีภยัแก่ตวั จึงรบัท ากิจของเพื่อน 

๒.เสียใหน้อ้ย คดิเอาใหไ้ดม้าก  ๔.คบเพื่อนเพราะเห็นแก่ประโยชนข์องตวั 
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มิตรดีแต่พดู มี ๔ ลกัษณะ (ในเร่ืองมติรเทยีม) 

๑.เก็บเอาของที่ล่วงแลว้มาปราศรยั ๓.สงเคราะหด์ว้ยสิ่งที่หาประโยชนม์ิได ้

๒.อา้งเอาของที่ยงัไมม่ีมาปราศรยั ๔.ออกปากพึง่มิได ้

 

มิตรหัวประจบ มี ๔ ลกัษณะ (ในเร่ืองมิตรเทยีม) 

๑.จะท าชั่วก็คลอ้ยตาม   ๓.ต่อหนา้วา่สรรเสรญิ 

๒.จะท าดกี็คลอ้ยตาม   ๔.ลบัหลงัตัง้นินทา 

 

มิตรชักชวนในทางฉิบหาย มี ๔ ลักษณะ (ในเร่ืองมิตรเทยีม) 

๑.ชกัชวนดื่มน า้เมา   ๓.ชกัชวนใหม้วัเมาในการเล่น 

๒.ชกัชวนเที่ยวกลางคืน   ๔.ชกัชวนเล่นการพนนั 

(ปี 54) คนชกัชวนในทางฉิบหาย มีลกัษณะอยา่งไร? 

(ปี 53) จงจบัคูข่อ้ทางซา้ยมือกบัขอ้ทางขวามือใหถ้กูตอ้ง 

ก. จะท าดีท าชั่ว ก็ตอ้งคลอ้ยตาม  ๑. มิตรดีแต่พดู 

ข. ป้องกนัเพื่อนผูป้ระมาทแลว้  ๒. มิตรหวัประจบ 

ค. สงเคราะหด์ว้ยสิ่งหาประโยชนม์ิได ้  ๓. มิตรมีความรกัใคร ่

ง. หา้มไม่ใหท้ าความชั่ว    ๔. มิตรมีอปุการะ 

จ. ทกุข ์ๆ ดว้ย สขุ ๆ ดว้ย    ๕. มิตรแนะประโยชน ์

ตอบ     ขอ้ ก. คู่กบั ขอ้ ๒,     ขอ้ ข. คู่กบั ขอ้ ๔,     ขอ้ ค คู่กบั ขอ้ ๑,     ขอ้ ง คู่กบั ขอ้ ๕,     ขอ้ จ คู่กบั ขอ้ ๓. 

(ปี 51) ขอ้วา่ “แมช้ีวติก็อาจสละแทนได”้ ดงันี ้เป็นลกัษณะของมติรแทป้ระเภทใด ? ตอบ มิตรรว่มสขุรว่มทกุข ์ฯ 

(ปี 49) นาย ก เป็นผูฉ้ลาดในการเล่นพนนัฟุตบอล เขาหวงัใหน้าย ข ผูเ้ป็นเพื่อน มีเงินทองไวก้่อรา่งสรา้งตวั จึงชกัชวน นาย ข ใหเ้ล่นดว้ย 

นาย ก จดัเขา้ในประเภทมติรแนะประโยชนไ์ดห้รือไม่?  เพราะเหตไุร? 

ตอบ ไม่ได ้ ฯ   เพราะ นาย ก ก าลงัชกัชวนในทางฉิบหาย ผิดลกัษณะมิตรแนะประโยชน ์ฯ 

(ปี 49) พระพทุธเจา้ทรงสอนใหป้ฏิบตัิต่อพวกมิตรเทียมอยา่งไร?  

ตอบ ทรงสอนใหห้ลีกเล่ียงไมค่วรคบเป็นมิตร เหมือนคนเดินทางหลีกเล่ียงทางที่มีภยัอนัตรายเสีย ฉะนัน้ 

(ปี 44) มิตรปฏิรูปไดแ้กค่นพวกไหนบา้ง? พระพทุธเจา้ทรงสอนใหป้ฏิบตัิต่อคนพวกนีอ้ย่างไร? 

ตอบ ไดแ้ก่ ๑. คนปอกลอก  ๒. คนดีแต่พดู  ๓. คนหวัประจบ  ๔. คนชกัชวนในทางฉิบหาย ฯ 

ทรงสอนใหห้ลีกเล่ียงไม่ควรคบเป็นมิตร เหมือนคนเดินทางหลีกเล่ียงทางที่มีภยัอนัตรายเสีย ฉะนัน้ ฯ 

 

➢ ธรรมเป็นเครื่องยึดเหน่ียวใจของผูอ้ื่นไวไ้ด ้คือ สังคหวัตถุ ๔  

๑. ทาน ใหส่ิ้งของของตนแก่ผูอ้ื่นที่ควรใหปั้น ๓. อัตถจริยา ประพฤติส่ิงที่เป็นประโยชนแ์ก่ผูอ้ื่น 

๒. ปิยวาจา เจรจาวาจาที่อ่อนหวาน  ๔. สมานัตตา ความเป็นคนมีตนสม ่าเสมอไม่ถือตวั 

(ปี 61, 56, 54, 51, 46) คณุธรรมเป็นเครื่องยดึเหน่ียวน า้ใจของผูอ้ื่นไวไ้ด ้คืออะไร? มีอะไรบา้ง? 

ตอบ คือ สงัคหวตัถ ุ๔ ฯ   มี ๑. ทาน  ใหปั้นส่ิงของของตนแก่ผูอ้ื่นท่ีควรใหปั้น    ๒. ปิยวาจา  เจรจาวาจาที่อ่อนหวาน 
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๓. อตัถจรยิา  ประพฤติสิ่งที่เป็นประโยชนแ์ก่ผูอ้ื่น    ๔. สมานตัตตา  ความเป็นคนมีตนเสมอไม่ถือตวั ฯ 

 

➢ สุขของคฤหัสถ ์๔ อย่าง 

๑. สขุเกิดแต่ความมีทรพัย ์   ๓. สขุเกิดแตค่วามไม่ตอ้งเป็นหนี ้

๒. สขุเกิดแต่การจา่ยทรพัยบ์รโิภค  ๔. สขุเกิดแต่ประกอบการงานท่ีปราศจากโทษ 

(ปี 62) ความสขุของผูค้รองเรือนตามหลกัพระพทุธศาสนาเกดิมาจากเหตอุะไรบา้ง ? 

ตอบ เกิดจากเหต ุ๔ อยา่ง คือ ๑. สขุเกิดแต่ความมีทรพัย ์ ๒. สขุเกิดแตก่ารจา่ยทรพัยบ์รโิภค 

๓. สขุเกิดแตค่วามไม่ตอ้งเป็นหนี ้ ๔. สขุเกิดแต่ประกอบการงานท่ีปราศจากโทษ ฯ 

(ปี 48) มนษุยท์กุคนลว้นปรารถนาความสขุ พระพทุธศาสนาแสดงความสขุของผูค้รองเรือนไวอ้ยา่งไร? 

ตอบ ความสขุของผูค้รองเรือน แสดงไว ้๔ อย่าง คือ ๑. สขุเกิดแตค่วามมีทรพัย ์ ๒. สขุเกิดแต่การจ่ายทรพัยบ์รโิภค 

๓. สขุเกิดแตค่วามไม่ตอ้งเป็นหนี ้ ๔. สขุเกิดแต่ประกอบการงานท่ีปราศจากโทษ ฯ 

➢ ความปรารถนาทีส่มหมายไดย้าก ๔ อย่าง 

๑. ขอสมบัติ จงเกิดมีแกเ่ราโดยทางที่ชอบ.  ๓. ขอเราจงรกัษาอายุให้ยืนนาน. 

๒. ขอยศ จงมีแก่เรากบัญาติพวกพอ้ง.  ๔. เมื่อสิน้ชีพแลว้ ขอเราจงไปบงัเกิดในสวรรค.์ 

➢ ธรรมเป็นเหตุใหส้มหมาย ๔ อยา่ง  (หรือเรียกอกีหน่ึงว่า สัมปรายิกัตถประโยชน ์คือ ประโยชนภ์ายหนา้ ๔ อย่าง) 

๑. สทัธาสมัปทา ถึงพรอ้มดว้ยศรทัธา  ๓. จาคสมัปทา ถึงพรอ้มดว้ยการบรจิาคทาน 

๒. สีลสมัปทา ถึงพรอ้มดว้ยศีล   ๔. ปัญญาสมัปทา ถึงพรอ้มดว้ยปัญญา 

(ปี 47) สมบตัิ ยศ อายุยืน สวรรค ์ท่านว่าเป็นผลที่ไดส้มหมายยาก  บคุคลพงึบ าเพญ็ธรรมอะไร จึงจะไดส้มหมาย ? 

ตอบ พึงบ าเพ็ญธรรมเป็นเหตใุหไ้ดส้มหมาย ๔ อยา่ง คือ ๑. สทัธาสมัปทา ถึงพรอ้มดว้ยศรทัธา   ๒. สีลสมัปทา ถึงพรอ้มดว้ยศีล  

๓. จาคสมัปทา  ถงึพรอ้มดว้ยการบรจิาคทาน   ๔. ปัญญาสมัปทา ถึงพรอ้มดว้ยปัญญา ฯ 

 

➢ ตระกูลอนัม่ังคั่งจะตั้งนานไม่ได้เพราะสถาน ๔ 

๑.ไม่แสวงหาพสัดทุี่หายแลว้  ๓.ไม่รูจ้กัประมาณในการบรโิภคสมบตัิ 

๒.ไม่บรูณะพสัดทุี่คร  ่าครา่  ๔.ตัง้สตรีหรือบรุุษทศุีลใหเ้ป็นแมเ่รือนพ่อเรือน 

(ปี 55) ตระกลูอนัมั่งคั่งจะตัง้นานไม่ได ้เพราะเหตอุะไร? 

ตอบ เพราะเหต ุ๔ อย่าง คือ  ๑.ไม่แสวงหาพสัดทุี่หายแลว้  ๒.ไม่บรูณะพสัดทุี่คร  ่าครา่  ๓.ไม่รูจ้กัประมาณในการบรโิภคสมบตั ิ

๔. ตัง้สตรีหรือบรุุษทศุีลใหเ้ป็นแม่เรือนพ่อเรือน 

(ปี 43) ตระกลูอนัมั่งคั่งจะตัง้อยู่ไดน้านเพราะสถานใดบา้ง? 

ตอบ เพราะสถาน ๔ คือ ๑.ไม่แสวงหาพสัดทุี่หายแลว้  ๒.ไม่บรูณะพสัดทุี่คร  ่าครา่  ๓.ไม่รูจ้กัประมาณในการบรโิภคสมบตัิ 

๔. ตัง้สตรีหรือบรุุษทศุีลใหเ้ป็นแม่เรือนพ่อเรือน 

 

➢ ฆราวาสธรรม ๔ ธรรมะส าหรบัการอยู่ครองเรือนของคฤหสั 

๑. สัจจะ สตัยซ์ื่อต่อกนั  ๓. ขันติ ความอดทน 

๒. ทมะ รูจ้กัข่มจติของตน ๔. จาคะ สละใหปั้นส่ิงของของตนแก่คนที่ควรใหปั้น 
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(ปี 61, 59, 43) ฆราวาสผูค้รองเรือนควรตัง้อยู่ในธรรมขอ้ใดบา้ง ? 

ตอบ ควรตัง้อยู่ในฆราวาสธรรม ๔ ประการ คือ ๑. สจัจะ สตัยซ์ื่อต่อกนั  ๒. ทมะ รูจ้กัข่มจิตของตน   ๓. ขนัติ อดทน 

๔. จาคะ สละใหปั้นส่ิงของของตนแก่คนที่ควรใหปั้น ฯ 

(ปี 55) การอยู่ครองเรือนนัน้ ควรมีธรรมอะไร? อะไรบา้ง? 

(ปี 49) ผูอ้ยู่ครองเรือนควรมีธรรมของฆราวาสเป็นหลกัปฏิบตัิจงึจะอยู่เป็นสขุ ธรรมของฆราวาสนัน้มีอะไรบา้ง ? 

 

หมวด ๕ 

➢ ประโยชนเ์กดิแตก่ารถือโภคทรัพย ์๕ อย่าง  

(ปี 50) เมื่อแสวงหาโภคทรพัยไ์ดโ้ดยทางที่ชอบแลว้  ควรท าอะไรบา้งเพื่อใหเ้กิดประโยชนใ์นโภคทรพัยท์ี่ไดม้านัน้?  

ตอบ ควรท า ประโยชนเ์กิดแต่การถือโภคทรพัย ์๕ อย่าง 

๑.เลีย้งตัว มารดา บดิา บตุร ภรรยา บ่าวไพร่ ให้เป็นสุข 

๒.เลีย้งเพือ่นฝูงให้เป็นสุข 

๓.บ าบัดอันตรายทีเ่กิดแต่เหตตุ่าง ๆ 

๔.ท าพลี ๕ อย่าง คือ 

 ๔.๑  ญาติพลี สงเคราะหญ์าต ิ

 ๔.๒  อติถิพลี ต้อนรับแขก 

 ๔.๓  ปุพพเปตพลี ท าบุญอุทศิให้ผู้ตาย 

 ๔.๔  ราชพลี ถวายเป็นหลวง มีภาษีอากรเป็นต้น 

 ๔.๕  เทวตาพลี ท าบุญอุทศิให้เทวดา 

๕.บริจาคทานในสมณพราหมณผู้์ประพฤติชอบ ฯ 

(ปี 45) ค าต่อไปนีแ้ปลวา่อย่างไร? ก)อติถิพล ีข)ปพุพเปตพลี 

 

➢ ศีล ๕ แปลว่า ความปกติ ๕ อยา่ง คือ ความประพฤติดีทางกายวาจา 

๑. ปาณาติปาตา เวรมณ ีเวน้จากท าชีวติสตัวใ์หต้กล่วงไป. 

๒. อทนินาทานา เวรมณี เวน้จากถือเอาสิ่งของที่เจา้ของไม่ไดใ้หด้ว้ยอาการแห่งขโมย. 

๓. กาเมสุ มิจฉาจารา เวรมณี เวน้จากประพฤติผิดในกาม. 

๔. มุสาวาทา เวรมณ ีเวน้จากพดูเท็จ. 

๕. สุราเมรยมัชชปมาทัฏฐานา เวรมณี เวน้จากดื่มน า้เมา คือสรุาและเมรยั อนัเป็นท่ีตัง้แหง่ความประมาท. 

(ปี 63, 61, 56, 53) ศีลท่ีคฤหสัถค์วรรกัษาเป็นนิตย ์คือศีลอะไร ? ไดแ้ก่อะไรบา้ง ? 

ตอบ คือ ศีล ๕ ฯ ไดแ้ก่ ๑. เวน้จากท าชีวติสตัวใ์หต้กล่วงไป  ๒. เวน้จากถือเอาสิ่งของที่เจา้ของไมไ่ดใ้หด้ว้ยอาการแห่งขโมย 

๓. เวน้จากประพฤติผิดในกาม  ๔. เวน้จากพดูเท็จ  ๕. เวน้จากดืม่น า้เมาคอืสรุาและเมรยัอนัเป็นที่ตัง้แห่งความประมาท ฯ 

(ปี 44) จงเขยีนศีล ๕  ขอ้ที่ ๓  พรอ้มทัง้ค าแปล ตอบ กาเมส ุ มิจฉาจารา  เวรมณี  เวน้จากการประพฤติผิดในกาม 

(ปี 43) จงเขยีนศีล ๕ ขอ้ที่ ๕ พรอ้มทัง้ค าแปล 

ตอบ สรุาเมรยมชัชปมาทฏัฐานา เวรมณี แปลความว่า เวน้จากการดื่มน า้เมา คือสรุาและเมรยั อนัเป็นท่ีตัง้แห่งความประมาท 
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➢ มิจฉาวณิชชา ๕ คือ การคา้ขายไม่ชอบธรรม ๕ อย่าง เป็นขอ้หา้มอบุาสกอบุาสกิาไมใ่หป้ระกอบ 

๑.คา้ขายเครื่องประหาร    ๒.คา้ขายมนษุย ์  ๓.คา้ขายสตัวเ์ป็นส าหรบัฆา่เพื่อเป็นอาหาร   ๔.คา้ขายน า้เมา   ๕.คา้ขายยาพษิ 

➢ อุบาสกอุบาสกิา ไดแ้ก่ คฤหสัถผ์ูถ้ึงพระรตันตรยัเป็นสรณะ 

(ปี 54, 44) อบุาสกอบุาสกิา ไดแ้ก่บคุคลเช่นไร? การคา้ขายที่หา้มอบุาสกอุบาสิกาประกอบ คืออะไรบา้ง? 

ตอบ อบุาสกอบุาสิกา ไดแ้ก่ คฤหสัถผ์ูถ้ึงพระรตันตรยัเป็นสรณะ ฯ หา้มคา้ขายคือ ๑.คา้ขายเครื่องประหาร ๒.คา้ขายมนษุย ์๓.คา้ขายสตัว์

เป็นส าหรบัฆ่าเพื่อเป็นอาหาร ๔.คา้ขายน า้เมา ๕.คา้ขายยาพิษ ฯ 

(ปี 52) มจิฉาวณิชชา คืออะไร? การคา้ขายเดก็ การคา้ขายยาเสพติด การคา้ขายเบด็ตกปลา จดัเป็นมิจฉาวณิชชาขอ้ใด? 

ตอบ มิจฉาวณิชชา  คือ การคา้ขายไมช่อบธรรม ฯ 

การคา้ขายเดก็  จดัเขา้ในคา้ขายมนษุย ์

การคา้ขายยาเสพติด  จดัเขา้ในคา้ขายน า้เมา 

การคา้ขายเบ็ดตกปลา  จดัเขา้ในคา้ขายเครื่องประหาร ฯ 

(ปี 51) การคา้ขายสรุา เป็นอาชพีท่ีถกูตอ้งตามกฎหมาย ในทางพระพทุธศาสนา มคีวามเห็นไวอ้ย่างไร? 

ตอบ การคา้ขายสรุาทางพระพทุธศาสนา จดัเป็นมจิฉาวณิชชา การคา้ขายไมช่อบธรรม   เป็นขอ้หา้ม อบุาสกไมค่วรประกอบ ฯ 

(ปี 50) การคา้ขายสตัวเ์พื่อเอาไปฆ่าเป็นอาหาร เป็นการผิดศีลขอ้ปาณาติบาตหรือไม่?   เพราะเหตไุร?   อบุาสกควรปฏิบตัิอย่างไรในเรื่องนี?้  

ตอบ ไม่ผิด ฯ   เพราะไม่ไดเ้ป็นผูฆ้่าหรือสั่งใหฆ้า่ ฯ อบุาสกควรเวน้การคา้ขายชนิดนีเ้สีย ฯ 

(ปี 45) ค าวา่ อบุาสก  อบุาสิกา  แปลว่าอะไร?  การคา้ขายยาเสพติดมียาบา้เป็นตน้จดัเขา้ในมิจฉาวณิชชาขอ้ไหน? 

ตอบ อบุาสก  แปลว่า ชายผูเ้ขา้ถงึพระรตันตรยั อบุาสิกา แปลวา่ หญิงผูเ้ขา้ถงึพระรตันตรยั ฯ  การคา้ขายน า้เมา ฯ 

 

➢ สมบัติและวิบตัิ ๕ 

สมบัติของอุบาสกอุบาสกิา ๕ ประการ 

๑. ประกอบดว้ยศรทัธา.    ๔. ไม่แสวงหาเขตบญุนอกพทุธศาสนา. 

๒. มีศีลบรสิทุธ์ิ.     ๕. บ าเพ็ญบญุแตใ่นพทุธศาสนา. 

๓. ไม่ถือมงคลตื่นขา่ว คือ เชื่อกรรมไม่เชื่อมงคล. 

             ตรงขา้มกบัสมบตัิทัง้ ๕ นี ้ เป็นวิบัติของอบุาสกอุบาสกิา 

(ปี 57) อบุาสกอบุสิกาควรตัง้อยูใ่นคณุสมบตัิอะไรบา้ง? 

(ปี 43) สมบตัิและวิบตัิของอบุาสกอบุาสิกามีอะไรบา้ง? 

ตอบ มี ๑. ประกอบดว้ยศรทัธา  ๒. มีศีลบรสิทุธ์ิ  ๓. ไม่ถือมงคลตืน่ข่าว คือเชื่อกรรม ไม่เชื่อมงคล 

๔) ไม่แสวงหาเขตบญุนอกพระพทุธศาสนา  ๕. บ าเพ็ญบญุแต่ในพระพทุธศาสนา     ตรงขา้มกบัสมบตัิทัง้ ๕ นี ้ เป็นวิบตัขิองอบุาสกอบุาสิกา 

 

หมวด ๖ 

➢ ทศิ ๖ บคุคลประเภทต่างๆ ท่ีเราตอ้งเก่ียวขอ้งสมัพนัธท์างสงัคมดจุทิศที่อยู่รอบตวั 

๑.ทศิเบือ้งหน้า บิดามารดา ๔.ทศิเบือ้งซ้าย มติร 

๒.ทศิเบือ้งขวา ครูอาจารย ์ ๕.ทศิเบือ้งล่าง บ่าว 

๓.ทศิเบือ้งหลัง บตุรภรรยา ๖.ทศิเบือ้งบน สมณพราหมณ ์
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(ปี 57) ในทิศ ๖ ทิศเหล่านีห้มายถึงใคร?   ก. ทิศเบือ้งหนา้        ข. ทิศเบือ้งขวา ค. ทศิเบือ้งหลงั ง. ทิศเบือ้งซา้ย จ. ทิศเบือ้งบน 

ตอบ ก. มารดาบดิา ข. ครูอาจารย ์ ค. บตุรภรรยา ง. มิตร  จ. สมณพราหมณ ์ฯ 

(ปี 50) ทิศ ๖ ในคิหิปฏิบตัิ มีอะไรบา้ง?  แต่ละทิศหมายถงึใคร? 

 

บุตรพึงบ ารุงมารดาบดิา ๕ สถาน (ในเร่ืองทศิ ๖) 

๑.ท่านไดเ้ลีย้งมาแลว้ เลีย้งทา่นตอบ  ๔.ประพฤติตนใหเ้ป็นคนควรรบัทรพัยม์รดก 

๒.ช่วยท ากิจของทา่น   ๕.เมื่อท่านล่วงลบัไปแลว้ ท าบญุอทุิศใหท้่าน 

๓.ด ารงวงศส์กลุ     

(ปี 63, 58, 55) บตุรธิดาพงึปฏิบตัิต่อมารดาบดิาอย่างไร ? 

 

ศิษยพ์ึงปฏิบัตติ่อครูอาจารย ์๕ สถาน (ในเร่ืองทศิ ๖) 

๑. ลกุขึน้ยืนรบั  ๔. อปัุฏฐาก 

๒. เขา้ไปยืนคอยรบัใช ้ ๕.เรียนศิลปวิทยาโดยเคารพ 

๓. เชื่อฟัง   

(ปี 59) ศษิยท์ี่ดีพงึปฏิบตัิต่อครูอาจารย ์อย่างไรบา้ง? 

 

➢ คฤหัสถค์วรบ ารุงบรรพชิตด้วยการท า การพดู การคิดประกอบดว้ยเมตตา ดว้ยความเป็นผูไ้มปิ่ดประต ูคือมิไดห้า้มเขา้บา้นเรือน  

ดว้ยใหอ้ามิสทาน    

➢ บรรพชิตควรอนุเคราะหต์อ่คฤหัสถด์ว้ยหา้มไมใ่หก้ระท าความชั่ว ใหต้ัง้อยู่ในความดี อนเุคราะหด์ว้ยน า้ใจอนังาม  ใหไ้ดฟั้งส่ิงที่

ยงัไม่เคยฟัง ท าส่ิงที่เคยฟังมาแลว้ใหแ้จ่ม บอกทางสวรรคใ์ห ้

(ปี 47) คฤหัสถแ์ละบรรพชิต มหีน้าทีจ่ะพงึปฏิบตัิแกก่นัและกนัอย่างไรบา้ง? 

ตอบ คฤหสัถค์วรบ ารุงบรรพชติดว้ยการท า การพดู การคิดประกอบดว้ยเมตตา ดว้ยความเป็นผูไ้ม่ปิดประต ูคือมิไดห้า้มเขา้บา้นเรือน  ดว้ยให้

อามิสทาน    

ส่วนบรรพชิตควรอนเุคราะหต์่อคฤหสัถด์ว้ยหา้มไมใ่หก้ระท าความชั่ว ใหต้ัง้อยู่ในความดี อนเุคราะหด์ว้ยน า้ใจอนังาม  ใหไ้ดฟั้งส่ิงที่ยงัไม่เคย

ฟัง ท าส่ิงที่เคยฟังมาแลว้ใหแ้จ่ม บอกทางสวรรคใ์ห ้ฯ 

(ปี 45) การถือมงคลตืน่ข่าวคอืถืออยา่งไร? พระพทุธศาสนาสอนใหถื้ออยา่งนัน้หรืออยา่งไร? 

สมณพราหมณ ์เมื่อไดร้บัการบ ารุงแลว้ ย่อมอนเุคราะหก์ลุบตุรอย่างไรบา้ง ? 

ตอบ ถือว่านีฤ้กษด์ี ยามดี เป็นมงคลดี นีฤ้กษไ์ม่ดี ยามไม่ด ีไม่เป็นสวัสดิมงคล ฯ   

พระพทุธศาสนาสอนไม่ใหถื้อเช่นนัน้ สอนใหเ้ชื่อวา่ เรามีกรรมเป็นของของตน เราท าดีจกัไดด้ี ท าชั่วจกัไดช้ั่ว ฯ 

อย่างนี ้คือ ๑. หา้มไม่ใหก้ระท าความชั่ว  ๒. ใหต้ัง้อยูใ่นความดี  ๓. อนเุคราะหด์ว้ยน า้ใจอนังาม  ๔. ใหไ้ดฟั้งส่ิงที่ยงัไมเ่คยฟัง 

๕. ท าส่ิงที่เคยฟังแลว้ใหแ้จม่   ๖. บอกทางสวรรคใ์ห ้ฯ 
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ทบทวน พุทธประวัติ นักธรรมชั้นตรี 
ความหมาย/ประโยชนว์ิชาพุทธประวัต ิ

(ปี 61) พทุธประวตัิ คืออะไร? การเรียนรูพ้ทุธประวตัินัน้ไดป้ระโยชนอ์ย่างไร? 

ตอบ คือ เรื่องที่พรรณนาความเป็นไปของสมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจา้ ฯ 

ไดป้ระโยชน ์คือท าใหท้ราบความเป็นมาของพระพทุธเจา้ และแนวทางในการด าเนินชวีิตตามพระพทุธจรยิา ฯ 

(ปี 59, 52) การเรียนรูพ้ทุธประวตัิไดป้ระโยชนอ์ยา่งไร ? 

ตอบ ไดป้ระโยชน ์๒ ประการ คอื 

๑. ในดา้นการศกึษา ท าใหท้ราบความเป็นมาของพระพทุธเจา้ เชน่เดียวกบัการศกึษาต านานความเป็นมาของชาติตน ท าใหบ้คุคลไดท้ราบว่า 

ชาติของตนเป็นมาอย่างไร มีความส าคญัอยา่งไร เป็นตน้ 

๒. ในดา้นปฏิบตัิ ท าใหบ้คุคลไดแ้นวในการด าเนินชวีิตตามพระพทุธจรยิา อนัเป็นปฏิปทาน าความสขุความเจรญิมาใหแ้ก่บคุคลตามสมควร

แก่การประพฤติปฏิบตัิ ฯ 

(ปี 58, 43) พทุธประวตัิ คืออะไร ? มีความส าคัญอยา่งไรจึงตอ้งเรียนรู ้? 

ตอบ คือเรือ่งที่พรรณนาความเป็นไปของสมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ ฯ มีความส าคญั ในการศกึษาและปฏิบตัิพระพทุธศาสนา เพราะแสดง

พระพทุธจรยิาใหป้รากฏ ฯ 

(ปี 49) พทุธประวตัิว่าด้วยเร่ืองอะไร?  มีความส าคญัอยา่งไรท่ีตอ้งเรยีนรู?้ 

ตอบ วา่ดว้ยเรื่องความเป็นมาของพระพทุธเจา้ เป็นการแสดงพระพทุธจรยิาในดา้นตา่งๆ ของพระองคใ์หป้รากฏ ฯ 

มีความส าคญัในการศกึษาและปฏิบตัิพระพทุธศาสนา เพราะแสดงพระพทุธจรยิาใหป้รากฏ เช่นเดยีวกบัต านานย่อมมีความส าคญัต่อชาติ

ของตนท่ีใหรู้ไ้ดว้่าชาติไดเ้ป็นมาแลว้อย่างไร ฯ 

(ปี 45) พทุธประวตัิวา่ดว้ยเรื่องอะไร? การเรียนรูพ้ทุธประวตัิไดป้ระโยชนอ์ย่างไร? 

ตอบ วา่ดว้ยเรื่องความเป็นมาของพระพทุธเจา้ เป็นการแสดงพระพทุธจรยิาในดา้นตา่งๆ ของพระองคใ์หป้รากฏ ฯ 

ไดป้ระโยชน ์๒ ประการ  คือ 

๑. ในดา้นการศกึษา ท าใหท้ราบความเป็นมาของพระพทุธเจา้ เชน่เดียวกบัการศกึษาต านานความเป็นมาของชาติตน ท าใหบ้คุคลไดท้ราบว่า

ชาติของตนเป็นมาอย่างไร มีความส าคญัอยา่งไรเป็นตน้ 

๒. ในดา้นปฏิบตัิ ท าใหบ้คุคลไดแ้นวในการด าเนินชวีิตตามพระพทุธจรยิา  อนัเป็นปฏิปทาน าความสขุความเจรญิมาใหแ้ก่บคุคล  ตามสมควร

แก่การประพฤติปฏิบตัิ ฯ 

 

ชมพูทวีป  

วรรณะ๔ มี กษัตริย(์ปกครองบา้นเมือง) ,พราหมณ ์(สั่งสอน ท าพิธีกรรม), แพศย ์(เป็นท านาคา้ขาย), ศูทร (รบัจา้งท างาน เป็นกรรมกร) 

(ปี 63, 56) คนในชมพทูวีปแบง่ออกเป็นก่ีวรรณะ? อะไรบา้ง?  

ตอบ แบ่งเป็น ๔ วรรณะ ฯ คือ วรรณะกษัตรยิ ์วรรณะพราหมณ ์วรรณะแพศย ์และวรรณะศทูร ฯ 

(ปี 63, 61) เจา้ชายสิทธัตถะอบุตัิขึน้ในวรรณะใด ? ชนชาติไหน ? ตอบ วรรณะกษัตรยิ ์ฯ ชนชาตอิรยิกะ ฯ 

(ปี 62) พระพทุธเจา้สืบเชือ้สายมาจากชนชาติใด ? ชนชาตินัน้มาตัง้ถิ่นฐานในชมพทูวีปไดอ้ย่างไร ? 

ตอบ สืบเชือ้สายมาจากชนชาตอิรยิกะ ฯ  ชาวอรยิกะนัน้เป็นผูเ้จรญิดว้ยความรูแ้ละขนบธรรมเนียม มีสติปัญญามากกวา่พวกมิลกัขะ เจา้ของ

ถิ่นเดิม เมื่อขา้มภเูขาหิมาลยัมา ก็รุกไล่พวกมิลกัขะ เจา้ของถิ่นเดมิใหถ้อยเล่ือนลงมาทางใตแ้ลว้เขา้ตัง้ถิ่นฐานในชมพทูวีปแทน ฯ 
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(ปี 60, 54, 46) ประชาชนในชมพทูวีป มีก่ีจ าพวก ? พระพทุธเจา้สืบเชือ้สายมาจากชนชาตใิด ? 

ตอบ มี ๒ จ าพวก คือ ๑)มิลกัขะ เจา้ของถิ่นเดิม   ๒) อรยิกะ พวกอพยพมาใหม่ ฯ สืบเชือ้สายมาจากชนชาติอรยิกะ ฯ 

(ปี 59) วรรณะทัง้ ๔ มีหนา้ที่ตา่งกนัอย่างไร ? 

ตอบ มีหนา้ที่ต่างกนัอย่างนี ้๑. วรรณะกษัตรยิ ์มีหนา้ที่ปกครอง ๒. วรรณะพรามหณ ์มีหนา้ที่ทางฝึกสอนและท าพิธีกรรม 

๓. วรรณะแพศย ์มีหนา้ที่ทางท านาคา้ขาย ๔. วรรณะศทูร มีหนา้ที่รบัจา้ง ฯ 

(ปี 57) ชมพทูวีปแบง่เป็น ๒ ส่วนใหญ่ ๆ คืออะไรบา้ง? ตอบ คือมชัฌิมชนบท และ ปัจจนัตชนบท ฯ 

(ปี 51) คนในชมพทูวีปแบ่งเป็นก่ีวรรณะ? อะไรบา้ง? พระพทุธบิดาอยู่ในวรรณะอะไร? 

ตอบ แบ่งเป็น ๔ วรรณะ ฯ   คือ วรรณะกษตัรยิ ์วรรณะพราหมณ ์วรรณะแพศย ์วรรณะศทูร ฯ  อยู่ในวรรณะกษตัรยิ ์ฯ 

(ปี 48) ประชาชนในชมพทูวีปแบ่งออกเป็นก่ีวรรณะ? อะไรบา้ง? มหีนา้ที่ต่างกนัอยา่งไร?  

ตอบ แบ่งออกเป็น ๔ วรรณะ คือ ๑. กษัตรยิ ์มีหนา้ที่ปกครอง ๒. พราหมณ ์มีหนา้ที่ทางฝึกสอนและท าพิธี 

๓. แพศย ์มีหนา้ที่ทางท านาคา้ขาย  ๔. ศทูร มีหนา้ที่รบัจา้ง ฯ 

(ปี 44) ในครัง้พทุธกาล  ชาวชมพทูวีปส่วนมากนบัถือศาสนาอะไร? ชนเหล่านัน้มีความคิดเห็น เรือ่งความตาย และความเกิด โดยสรุป

อย่างไร? ตอบ ศาสนาพราหมณ ์ฯ     เห็นอย่างนี ้คือเห็นวา่ตายแลว้เกิดอย่างหน่ึง เห็นว่าตายแลว้สญูอย่างหน่ึง ฯ 

 

ศากยวงศ ์

• ศากยวงศ ์สืบเชือ้สายมาจาก ชนชาตอิริยกะ เป็นชนชาติที่มคีวามเจรญิดว้ยความรูแ้ละขนบธรรมเนียม มีอ  านาจมากกวา่พวก

มิลักขะเป็นเจา้ของถิ่นเดมิ เมื่อชาวอรยิกะขา้มภเูขาหิมาลยัก็มารุกไล่ชาวมิลกัขะเจา้ของถิ่นเดิมใหถ้อยรน่ลงมาทางใต ้แลว้ชาว

อรยิกะก็ตัง้ถิ่นฐานท่ีชมพทูวีปแทน 

• พระเจ้าโอกกากราช เป็นตน้วงศข์องศากยสกลุ 

• สักชนบท แบ่งออกเป็น ๓ นคร คือ  ๑.นครเดิมของพระเจา้โอกกากราช   ๒.นครกบิลพสัดุ ์  ๓.นครเทวทหะ 

• (ปี 55) พระเจ้าสหีหนุ ปู่ ของพระพทุธเจา้ 

• (ปี 60, 47) พระเจ้าสุทโธทนะ พ่อของพระพทุธเจา้ 

• (ปี 60, 47) พระนางสิริมหามายา แม่ของพระพทุธเจา้ (ทา่นสวรรคตแลว้ ไปเกิดที่สวรรคช์ัน้ดสิุต) 

• (ปี 59, 55) พระนางมหาปชาบดีโครตมี พระนา้นางของพระพทุธเจา้ 

• (ปี 60, 47) พระนันทะ นอ้งชายต่างมารดาของพระพทุธเจา้ (พระเจา้สทุโธทนะ+พระนางมหาปชาบดีโครตม)ี 

• รูปนันทา นอ้งสาวตา่งมารดาของพระพทุธเจา้ (พระเจา้สทุโธทนะ+พระนางมหาปชาบดีโครตม)ี 

• (ปี 55) พระนางพิมพา หรือ ยโสธรา พระชายาของพระพทุธเจา้ 

(ปี 60) พระเจา้สทุโธทนะ มีพระราชโอรสพระราชธิดาก่ีพระองค ์? มีพระนาม ว่าอะไรบา้ง ? 

ตอบ มีพระราชโอรส ๒ พระองค ์คือ ๑. พระสิทธัตถกมุาร ๒. พระนนัทกมุาร  มีพระราชธิดา ๑ พระองค ์คือ พระนางรูปนนัทา ฯ 

(ปี 59, 49) อสิตดาบส (กาฬเทวลิดาบส) และ มหาปชาบดีโคตมี เก่ียวขอ้งกบัเจา้ชายสิทธัตถะอยา่งไร? 

ตอบ อสิตดาบส (กาฬเทวิลดาบส) คือ ดาบสผูเ้ป็นที่คุน้เคยของราชสกลุ ไดเ้ขา้เฝา้พระเจา้สทุโธทนะ เมื่อเจา้ชายสิทธัตถะ ประสตูใิหม่ๆ และ

พยากรณว์่า พระราชกมุารจะไดเ้ป็นพระเจา้จกัรพรรดิราช หรือศาสดาเอกในโลก ฯ 

ส่วน มหาปชาบดีโคตมี เป็นพระมาตจุฉา คือพระนา้นางของเจา้ชายสิทธัตถะ ฯ 
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(ปี 56) พระพทุธบิดาทรงมีพระนามวา่อะไร ? ทรงปกครองแควน้อะไร ? เมืองหลวงชื่ออะไร ? 

ตอบ พระนามวา่พระเจา้สทุโธทนะ ฯ  แควน้สกักะ ฯ  ชื่อกบิลพสัดุ ์ฯ 

(ปี 53, 47) ศากยวงศสื์บเชือ้สายมาจากชนชาตใิด? ชนชาตินัน้มาตัง้ถิ่นฐานในชมพทูวีปไดอ้ย่างไร? 

ตอบ สืบเชือ้สายมาจากชนชาตอิรยิกะ ฯ ชาวอรยิกะนัน้เป็นผูเ้จรญิดว้ยความรูแ้ละขนบธรรมเนียม มีอ านาจมากกวา่พวกมิลกัขะเจา้ของถิ่น

เดิม เมื่อขา้มภเูขาหมิาลยัมาก็รุกไล่พวกมิลกัขะ เจา้ของถิ่นเดิมใหถ้อยรน่ลงมาทางใตแ้ลว้เขา้ตัง้ถิ่นฐานในชมพทูวีปแทน ฯ 

(ปี 50) เจา้ชายนนัทกมุารกบัเจา้หญิงรูปนนัทา เป็นพระโอรสและพระธิดาของใคร?  มีความเก่ียวขอ้งกบัเจา้ชายสิทธตัถกมุารอยา่งไร? ตอบ 

เป็นพระโอรสและพระธิดาของพระเจา้สทุโธทนะกบัพระนางปชาบดีโคตมี ฯ   มีความเก่ียวขอ้งกบัเจา้ชายสิทธัตถกมุารโดยเป็นพระกนิฏฐ

ภาดาและ กนิฏฐภคินตี่างพระมารดา ฯ 

(ปี 46) กษัตรยิพ์ระองคใ์ดที่เป็นตน้ศากยวงศ?์ พระโอรสและพระธิดาของเจา้ศากยะไปสรา้งพระนครขึน้ใหมช่ื่อวา่เมืองอะไร?  ที่ชื่ออย่างนัน้

เพราะเหตไุร? ตอบ พระเจา้โอกกากราช ฯ   เมืองกบิลพสัดุ ์ฯ เพราะเป็นท่ีอยู่ของกบิลดาบสมากอ่น ฯ 

(ปี 44) กาฬเทวิลดาบส กราบที่พระบาทพระราชโอรสของพระเจา้สทุโธทนะ เพราะเหตไุร? 

ตอบ เพราะเห็นพระราชโอรสนัน้มีลกัษณะตอ้งดว้ยต ารบัมหาบรุุษลกัษณะครัน้เห็นอศัจรรยเ์ช่นนัน้แลว้ก็มีความเคารพนบัถือจึงกราบท่ีพระ

บาทของพระราชโอรสนัน้ 

 

กลุ่มคนและบุคคลในพทุธกาล 

• สหชาติ ๗   มี คน ๔ สตัว ์๑ ตน้ไม ้๑ ส่ิงของ ๑ 

๑.พิมพา (ยโสธรา)     ๕.ม้ากัณฐกะ (ตายแลว้ ไปเกดิทีด่าวดึงส)์ 

๒.อานนท ์      ๖.ต้นพระศรีมหาโพธิ ์

๓. (ปี 60, 55, 47) ฉันนะ เป็นผูต้ามเสด็จคราวเสด็จออกบวช ๗.ขุมทรัพยท์ัง้ ๔ 

๔.กาฬุทายี 

• อสิตดาบส (เรียกอีกชื่อว่า กาฬเทวิลดาบส) เมื่อเจา้ชายสิทธัตถะประสตูิใหม่ๆ  อสิตดาบสไดเ้ขา้เฝา้และทายพระลกัษณะวา่ ถา้

อยู่ครองสมบตัจิะไดเ้ป็นพระเจา้จกัรพรรดิ ถา้ออกบวชจะไดเ้ป็นศาสดาเอกของโลก 

• (ปี 60, 47) วิศวามติร ป็นครูผูส้อนศิลปวิทยาของเจา้ชายสิตธัตถะ เมื่อยงัทรงพระเยาว ์

(ปี 63, 57) อสิตดาบสกลา่วท านายพระมหาบรุุษไวว้่าอย่างไร? 

ตอบ วา่มคีติเป็น ๒ คือ ถา้อยูค่รองฆราวาสจกัไดเ้ป็นพระเจา้จกัรพรรดิ ถา้ออกบวชจกัไดต้รสัรูเ้ป็นพระสมัมาสมัพทุธเจา้ ฯ 

(ปี 61, 51) อสิตดาบสไดท้ านายสิทธัตถกมุารวา่อยา่งไร ? 

ตอบ ท านายว่า ถา้อยูค่รองสมบตัิ จกัไดเ้ป็นพระเจา้จกัรพรรดิ์    ถา้ออกบวช จกัไดเ้ป็นพระศาสดาเอกในโลก ฯ 

(ปี 56) อสิตดาบส อาฬารดาบส และอทุกดาบส มีความเก่ียวขอ้งกบัพระมหาบรุุษอย่างไร? 

ตอบ อสิตดาบส เป็นผูคุ้น้เคยเป็นท่ีเคารพนบัถือของศากยสกลุ ในเวลาที่พระมหาบรุุษประสตูใิหม่ๆ ท่านไดไ้ปเยี่ยม และไดพ้ยากรณท์ านาย

พระลกัษณะของพระมหาบรุุษ วา่มีคติเป็น ๒ ก่อนคนอื่นทัง้หมด อาฬารดาบสและอทุกดาบส เป็นผูท้ี่พระองคไ์ดเ้คยอยู่อาศยัศกึษาลทัธิของ

ท่านทัง้ ๒ ฯ 
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เหตกุารณใ์นระหว่างพระชนมข์องพระพทุธเจ้า 

เม่ือประสูตใิหม่ๆ  อสิตดาบส(กาฬเทวิลดาลส) เขา้เฝา้และทายพระลกัษณะ 

  ๕ วัน ขนานพระนาม (ตัง้ชื่อ) ว่า “สิทธตัถกมุาร” 

 ๗ วัน พระมารดาสวรรคต 

 ๗ ปี  พระราชบิดาตรสัสั่งใหข้ดุสระโบกขรณี ๓ สระในพระราชวงั ใหเ้ป็นท่ีเล่นส าราญแก่พระองค ์และ ทรงศกึษาศิลปวิทยา (เรียน) 

๑๖ ปี  พระราชบิดาตรสัสั่งใหส้รา้งปราสาท ๓ หลงั เพื่อเป็นท่ีเสดจ็อยู่ใน ๓ ฤด ูและตรสัขอพระนางยโสธรามาอภิเษกเป็นพระชายา 

๒๙ ปี  ไดพ้ระโอรสนามว่าพระราหลุ และเสด็จออกบรรพชา 

๓๕ ปี  ตรสัรู ้

๘๐ ปี ปรนิิพพาน 
 

(ปี 63) พระพทุธเจา้ ประสตูิ ตรสัรู ้แสดงปฐมเทศนา ปรนิิพพาน และถวายพระเพลิงในวนัใด ? 

ตอบ  ประสตูิในวนัเพญ็เดือน ๖ 

ตรสัรูใ้นวนัเพ็ญเดือน ๖ 

แสดงปฐมเทศนาในวนัเพ็ญเดือน ๘ 

ปรนิิพพานในวนัเพ็ญเดือน ๖ 

ถวายพระเพลิงในวนัอฏัฐมีแรม ๘ ค่ําเดือน ๖ฯ 

(ปี 62, 59, 53) พระพทุธเจา้เสดจ็ออกผนวช ตรสัรู ้และปรนิิพพาน เมื่อมีพระชนมายเุท่าไรบา้ง ? 

ตอบ เสด็จออกผนวช เมื่อมีพระชนมาย ุ๒๙ ปี 

ตรสัรู ้เมื่อมีพระชนมาย ุ๓๕ ปี 

ปรนิิพพาน เมื่อมีพระชนมาย ุ๘๐ ปี ฯ 

(ปี 61, 60, 58, 49, 43) เจา้ชายสิทธัตถะทรงปรารภอะไรจึงเสด็จออกบวช ? ทรงบวชไดก่ี้ปี จงึตรสัรู ้? 

ตอบ ทรงปรารภความแก่ ความเจ็บ ความตาย และสมณะ ฯ   ๖ ปี จึงตรสัรู ้ฯ 

(ปี 57) พระมหาบรุุษประสตูิที่ไหน? เมื่อไร?  ตอบ ลมุพินีวนั ระหว่างกรุงกบิลพสัดุก์ับกรุงเทวทหะ ฯ วนัเพ็ญ เดือน ๖ ก่อนพทุธศก ๘๐ ปี ฯ 

(ปี 56) เมื่อเจา้ชายสิทธัตถะประสตูิได ้๕ วนั พระราชบิดาโปรดใหท้ าอะไรเพื่อพระราชกมุารบา้ง? 

ตอบ โปรดใหช้มุนมุพระญาตวิงศ ์และเสนามาตยพ์รอ้มกบัเชิญพราหมณร์อ้ยแปดคนมาฉนัโภชนาหาร แลว้ท ามงคลรบัพระลกัษณะ และ

ขนานพระนามว่าสิทธตัถกมุาร ฯ 

(ปี 54) เมื่อพระมหาบรุษมีพระชนมายไุด ้๕ วนั ๗ วนั ๗ ปี ๑๖ ปี ๒๙ ปี มีเหตกุารณส์ าคญัเกดิแกพ่ระองคอ์ะไรบา้ง? 

(ปี 53) ภายใน ๗ วนั หลงัจากสทิธัตถะราชกมุารประสตูิแลว้ มเีหตกุารณส์ าคญัเกิดขึน้แก่พระองคอ์ย่างไรบา้ง? 

ตอบ  ๑. เมื่อประสตูิแลว้ใหม่ ๆ อสิตดาบส (หรือกาฬเทวิลดาบส) เขา้ไปเฝา้เยี่ยมและท านายพระลกัษณะ 

๒. วนัท่ี ๕ พระเจา้สทุโธทนะเชญิพราหมณ ์๑๐๘ คนมาฉนัโภชนาหารและขนานพระนามพระราชกมุารวา่สิทธัตถกมุาร 

๓. วนัท่ี ๗ พระราชมารดาทวิงคต ฯ 

(ปี 58, 49) พระพทุธเจา้ประสตูิ ตรสัรู ้ปรนิิพพานท่ีใตต้น้ไมอ้ะไร?ตอบ ประสตูิและปรนิิพพาน ใตต้น้สาละฯ ตรสัรู ้ใตต้น้โพธ์ิ(อสัสตัถพฤกษ์ฯ 

(ปี 50) พระพทุธเจา้ ประสตูิ ตรสัรู ้และปรนิิพพาน ในวนัใด? ที่ไหน? 

ตอบ ประสตูิในวนัเพญ็เดือน ๖ ก่อนพทุธศก ๘๐ ปี 
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ตรสัรูใ้นวนัเพ็ญเดือน ๖ ก่อนพทุธศก ๔๕ ปี 

และปรนิิพพานในวนัเพ็ญเดือน ๖ ปีตัง้ตน้พทุธศก ฯ 

ส่วนสถานท่ีนัน้ คือ ประสตูิที่ใตร้ม่ไมส้าละในลมุพินวีนั ระหว่างกรุงกบิลพสัดุแ์ละกรุงเทวทหะ 

ตรสัรูท่ี้ใตต้น้โพธ์ิ (อสัสตัถพฤกษ)์ รมิฝ่ังแม่น า้เนรญัชรา 

ปรนิิพพานที่ป่าไมส้าละ (สาลวโนทยาน) เมืองกสิุนารา ฯ 

(ปี 50, 44) เมื่อพระพทุธเจา้ประสตูิได ้๕ วนั และ ๗ วนั มีเหตกุารณส์ าคญัอะไรเกิดขึน้? 

ตอบ เมื่อประสตูิได ้๕ วนั พระราชบิดาเชิญพราหมณ ์๑๐๘ คนมาฉนัโภชนาหาร ท านายพระลกัษณะและขนานพระนาม   

และเมื่อประสตูิได ้๗ วนั  พระราชมารดาเสด็จสวรรคต ฯ 

 

พิธีแรกนาขวัญ (เรียกอีกอยา่งว่า พิธวีัปปมงคล) 

(ปี 50) เหตกุารณท์ี่เงาตน้หวา้ในเวลาบา่ยแลว้ไมค่ลอ้ยไปตามตะวนั กลบัตัง้อยูด่จุเวลาเที่ยง ปรากฏเมื่อคราวพระมหาบรุุษทรงท าอะไรอยู่?   

ตอบ ทรงนั่งขดับลัลงักส์มาธิ เจรญิอานาปานสติกมัมฏัฐาน ท าปฐมฌาน ใหเ้กิดขึน้ ฯ 

(ปี 48) ในวนัเสดจ็แรกนาขวญั พระเจา้สทุโธทนะบงัคมสิทธัตถราชกมุารผูป้ระทบันั่งใตต้น้หวา้ เพราะเหตไุร? 

ตอบ เพราะทรงเห็นอศัจรรยใ์นขณะที่สิทธัตถราชกมุารประทบันั่งใตต้น้หวา้ เงาของตน้หวา้ไมค่ลอ้ยไปตามตะวนั แมจ้ะเป็นเวลาบา่ยแลว้ ยงั

ด ารงอยู่เสมือนเที่ยงวนั ฯ 

 

เสด็จออกบวช 

• บรรพชา รมิฝ่ังแม่น า้อโนมา ณ อนปิุยอมัพวนั แควน้มลัละ 

• อาฬารดาบส มหาบรุษไดไ้ปศกึษาดว้ยจนส าเรจ็ สมาบตัิ ๗ (รูปฌาณ ๔ อรูปฌาณ ๓) 

• อุททกดาบส มหาบรุษไดไ้ปศกึษาดว้ยจนส าเร็จ สมาบตัิ ๘ (อรูปฌาณ ๔) 

(ปี 62) อาฬารดาบสและอทุกดาบส มีความเก่ียวขอ้งกบัพระพทุธเจา้อย่างไร ? 

ตอบ อาฬารดาบสและอทุกดาบส เป็นผูท้ี่พระองคไ์ดเ้คยอยู่อาศยัศกึษาลทัธิของท่านทัง้ ๒ ฯ 

(ปี 56) อสิตดาบส อาฬารดาบส และอทุกดาบส มีความเก่ียวขอ้งกบัพระมหาบรุุษอย่างไร? 

ตอบ อสิตดาบส เป็นผูคุ้น้เคยเป็นท่ีเคารพนบัถือของศากยสกลุ ในเวลาที่พระมหาบรุุษประสตูิใหม่ๆ ท่านไดไ้ปเยี่ยม และไดพ้ยากรณท์ านาย

พระลกัษณะของพระมหาบรุุษ วา่มีคติเป็น ๒ ก่อนคนอื่นทัง้หมด ฯ 

อาฬารดาบสและอทุกดาบส เป็นผูท้ี่พระองคไ์ดเ้คยอยู่อาศยัศกึษาลทัธิของท่านทั้ง ๒ ฯ 

 

(ปี 63, 60, 58, 49, 43) เจา้ชายสิทธัตถะทรงปรารภอะไรจึงเสด็จออกบวช ? ทรงบวชไดก่ี้ปี จงึตรสัรู ้? 

ตอบ ทรงปรารภความแก่ ความเจ็บ ความตาย และสมณะ ฯ   ๖ ปี จึงตรสัรู ้ฯ 

(ปี 62) อะไรเป็นมลูเหตใุหเ้จา้ชายสิทธัตถะเสด็จออกผนวช ? 

ตอบ พระอรรถกถาจารยแ์สดงตามนยัมหาปทานสตูรว่า ไดท้อดพระเนตรเห็นเทวทตูทัง้ ๔ คือ คนแก่ คนเจ็บ คนตาย และสมณะ ทรงสงัเวช

เพราะไดท้อดพระเนตรเหน็เทวทตู ๓ ขา้งตน้ ยงัความพอพระหฤทยัในการออกผนวชใหเ้กิดขึน้ เพราะไดท้อดพระเนตรเห็นสมณะ ฯ 

(ปี 56) พระมหาบรุุษทรงทอดพระเนตรเห็นคนแก่คนเจ็บคนตาย และบรรพชิตแลว้ทรงด ารอิยา่งไร? 
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ตอบ เมื่อทรงเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายแลว้ ทรงนอ้มเขา้มาเปรียบกบัพระองคเ์อง เกิดความสงัเวชวา่ เราจะตอ้งแก่ตอ้งเจ็บตอ้งตายเช่นกนั 

เมื่อทรงเห็นบรรพชิต ทรงด ารวิา่ สาธุโขปพฺพชฺชา บวชดีนกัแล ฯ 

(ปี 55) พระมหาบรุุษเสด็จออกบรรพชา เพราะทรงปรารภเหตอุะไร? 

ตอบ พระมหาบรุุษเสด็จออกบรรพชา เพราะทรงปรารภความแก่ ความเจ็บ ความตาย อนัครอบง ามหาชนทกุคน อีกนัยหน่ึง เพราะทรง

ทอดพระเนตรเห็นเทวทตูทัง้ ๔ คอื คนแก่ คนเจ็บ คนตาย และสมณะ ทรงสลดพระทยัเพราะไมเ่คยพบเห็นมาแต่ก่อน ครัน้ไดท้อดพระเนตร

เห็นสมณะเขา้เกิดพระทยัในการบรรพชา ฯ 

(ปี 52) เทวทตู ๔ ที่เจา้ชายสิทธตัถะทรงเห็นคืออะไรบา้ง? ทรงเหน็แลว้ มีพระด ารอิย่างไร? 

ตอบ คือ  คนแก่ คนเจ็บ คนตาย และสมณะ ฯ  ทรงมีพระด ารวิา่  บคุคลทั่วไปถกูความเจ็บ ความแก่ ความตายครอบง า ไม่ล่วงพน้ไปได ้ถึง

พระองคเ์องก็มอีย่างนัน้เป็นธรรมดา ควรแสวงหา อบุายเครื่องพน้  แต่ฆราวาสเป็นท่ีคบัแคบ ดจุเป็นทางที่มาแห่งธุลี บรรพชาเป็นช่องวา่ง 

พอท่ีจะแสวงหาอบุายนัน้ได ้จึงนอ้มพระหฤทยัไปในบรรพชา ฯ 

(ปี 48) พระมหาบรุุษเสด็จออกบรรพชา เพราะทอดพระเนตรเห็นอะไร? และเมื่อเห็นแลว้ทรงพระด ารอิย่างไร? 

ตอบ เพราะทอดพระเนตรเห็นเทวทตู ๔ คือ คนแก่ คนเจ็บ คนตาย และสมณะ ฯ ทรงพระด ารวิ่า บคุคลทั่วไปเมาอยูใ่นวยั ในความไม่มีโรค 

และในชีวติ ถกูความเจ็บ ความแก่ ความตายครอบง า ไม่ล่วงพน้ไปได ้ถึงพระองคเ์องก็มีอยา่งนัน้เป็นธรรมดา ควรแสวงหาอบุายเครื่องพน้ 

ธรรมดาสภาวะทัง้ปวงย่อมมีของที่เป็นฝ่ายตรงกนัขา้มแกก้นั เช่นมีรอ้นก็ตอ้งมีเย็นแก ้มีมดืก็ตอ้งมสีว่างแก ้แต่ฆราวาสเป็นท่ีคบัแคบ ดจุเป็น

ทางที่มาแห่งธุลี บรรพชาเป็นช่องว่าง พอที่จะแสวงหาอบุายนัน้ได ้จึงนอ้มพระทยัไปในบรรพชา ฯ 

(ปี 47) การท่ีพระราชบดิาและพระญาติวงศ ์คดิผกูพนัเจา้ชายสิทธัตถะไวใ้หเ้พลิดเพลินอยู่ในกามสขุเพราะเหตไุร? 

และดว้ยวิธีใด? ตอบ เพราะพระราชบิดาและพระญาติวงศไ์ดท้รงฟังค าท านายของอสิตดาบสวา่ พระราชกมุารนีจ้กัมีคติเป็นสอง คอื ถา้อยู่

ครองราชสมบตัิจกัไดเ้ป็นจกัรพรรดิราช  หรือถา้ออกบรรพชาจกัไดเ้ป็นศาสดาเอกในโลก  จึงปรารถนาใหอ้ยู่ครองราชสมบตัิมากกวา่ที่จะยอม

ใหเ้สด็จออกบรรพชา ฯ  

ดว้ยการตรสัใหข้ดุสระโบกขรณีในพระราชนิเวศน ์๓ สระ เพื่อใหเ้ป็นท่ีเล่นส าราญพระราชหฤทยั ใหจ้ดัเครื่องทรง คือจนัทนส์ าหรบัทา ผา้โพก

พระเศียร ฉลองพระองค ์ผา้ทรงสะพกั พระภษูา ลว้นเป็นของประณีต  ใหส้รา้งปราสาท ๓ หลงัส าหรบัเป็นท่ีประทบัทัง้ ๓ ฤด ู ตรสัขอพระนาง

ยโสธรามาอภิเษกเป็นพระชายา ฯ 

(ปี 45) พระมหาบรุุษทรงอธิษฐานเพศเป็นบรรพชติที่ไหน ? ตอบ ที่รมิฝ่ังแม่น า้อโนมา ณ อนปิุยอมัพวนั แควน้มลัละ ฯ 

(ปี 44) อะไรเป็นมลูเหตใุหเ้จา้ชายสิทธัตถะเสด็จออกผนวช? พระสิทธัตถะทรงบ าเพ็ญทกุรกิรยิา ดว้ยวธีิอย่างไรบา้ง? 

ตอบ พระอรรถกถาจารยแ์สดงตามนยัมหาปทานสตูรว่า ไดท้อดพระเนตรเห็นเทวทตูทัง้ ๔ คือ คนแก่  คนเจ็บ  คนตาย  และสมณะ ทรงสงัเวช 

เพราะไดท้อดพระเนตรเห็นเทวทตู  ๓  ขา้งตน้  ยงัความพอพระหฤทยัในการออกผนวชใหเ้กดิขึน้ เพราะไดท้อดพระเนตรเห็นสมณะ ฯ 

วิธีแรก  ทรงกดพระทนตด์ว้ยพระทนต ์ กดพระตาลดุว้ยพระชิวหา 

วิธีที่สอง  ทรงผ่อนกลัน้ลมอสัสาสะปัสสาสะ 

วิธีที่สาม  ทรงอดพระกระยาหาร ฯ 

 

(ปี 54) พระมหาบรุุษไดท้รงศกึษาในส านกัอาฬารดาบสและอทุกดาบสจนจบวิชาความรูข้องอาจารย ์การที่จะกล่าวว่า พระองคต์รสัรูช้อบดว้ย

พระองคเ์องโดยไมม่ีใครเป็นครูอาจารย ์นัน้เพราะเหตไุร? 

ตอบ เพราะความรูท้ี่เรียนในส านกัดาบสทัง้ ๒ นัน้ เป็นโลกิยธรรม ส่วนความรูท้ี่ตรสัรูเ้อง เป็นโลกตุรธรรมที่ไม่มีใครรูม้าก่อน 
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บ าเพ็ญทกุรกิริยา 

(ปี 56) พระมหาบรุุษเสด็จประทบับ าเพ็ญเพยีรจนถงึตรสัรู ้ณ ต าบลใด? ตอบ ณ ต าบลอรุุเวลาเสนานิคม ฯ 

(ปี 55) ทกุรกิรยิา คืออะไร? พระมหาบรุุษทรงบ าเพญ็ทกุรกิรยิาดว้ยอยา่งไรบา้ง? จงบอกมา ๑ ขอ้ 

ตอบ ทุกรกิริยา คอื การทรมานกายใหล้ าบาก ฯ 

พระพทุธเจา้ทรงบ าเพ็ญทกุรกิรยิา ๓ วาระ 

๑.ทรงกดพระทนตด์ว้ยพระทนต ์(กดัฟัน) กดพระตาลดุว้ยพระชิวหา (เอาลิน้ดนุเพดาน) ไวจ้นแน่จนพระเสโท (เหง่ือ) ไหลออกจากพระกจัฉะ(รกัแร)้ 

๒.ทรงผ่อนกลัน้ลมหายใจเขา้ออก 

๓.ทรงอดพระกระยาหาร ฯ 

(ปี 54) พระมหาบรุุษทรงบ าเพ็ญทกุรกิรยิา ณ ท่ีไหน? ผูท้ี่รูเ้ห็นเป็นพยานในเรื่องนีค้ือใคร? 

ตอบ ณ ต าบลอรุุเวลาเสนานิคม แควน้มคธ ท่ีรูเ้ห็นเป็นพยานคือ พระปัญจวคัค ี

(ปี 52) การท่ีพระมหาบรุุษทรงเลิกบ าเพ็ญทกุกรกิรยิานัน้ เพราะเหตไุร? 

ตอบ เพราะทรงด ารวิ่า ทกุกรกิรยิาที่ทรงบ าเพ็ญนัน้จะยิ่งไปกว่านีไ้ม่มี แต่ก็ไม่เป็นทางใหต้รสัรูไ้ด ้การบ าเพ็ญเพียรทางจิตจกัเป็นทางตรสัรูไ้ด้

กระมงั แตค่นซูบผอมเช่นนีไ้ม่สามารถท าได ้จึงทรงเลิกบ าเพ็ญทกุกรกิรยิา กลบัมาเสวย พระอาหารตามปกติ ฯ 

 

ก่อนตรัสรู้ 

• (ปี 55) นางสุชาดา เป็นผูถ้วายขา้วมธุปายาสก่อนตรสัรู ้

(ปี 44) ในวนัตรสัรูท้รงอธิษฐานพระหฤทยัท่ีใตต้น้มหาโพธ์ิว่าอยา่งไร? 

ตอบ ทรงอธิษฐานพระหฤทยัวา่ "ยังไม่บรรลุโพธิญาณเพียงใด  จักไม่ลุกขึน้เพียงน้ัน  เนือ้เลอืดแหง้ไป  เหลือหนังหุ้มกระดูกก็ตาม" 

(ปี 44) พระสิทธัตถะทรงผจญมารไดช้ยัชนะดว้ยบารมีธรรมอะไรบา้ง? 

ตอบ ดว้ยบารมีธรรม ๑๐ อย่าง  คือ  ทาน  ศีล  เนกขมัมะ  ปัญญา  วิรยิะ  ขนัติ  สจัจะ  อธิษฐาน  เมตตา  อเุบกขา 

 

(ปี 48) พระญาณที่เกดิขึน้แก่พระมหาบรุุษในวนัท่ีตรสัรูน้ัน้ คืออะไรบา้ง? 

ตอบ คือ ๑.ปพุเพนวิาสานสุสตญิาณ ญาณเป็นเครื่องระลกึถงึชาติหนหลงัของพระองคไ์ด ้ 

๒.จตุปูปาตญาณหรือทิพพจกัขญุาณ ญาณหยั่งรูก้ารจุติและการเกิดของสตัวท์ัง้หลายที่เป็นไปตามกรรม 

๓.อาสวกัขยญาณ ญาณเป็นเหตสิุน้อาสวะอนัหมกัหมมอยูใ่นจติตสนัดาน ฯ 

(เร่ืองญาณ ๓ ปี 45, 43) ในราตรีแห่งการตรสัรู ้ พระมหาบรุุษทรงบรรลญุาณอะไรในแต่ละยาม? 

ตอบ ทรงบรรลปุพุเพนิวาสานสุสติญาณ ในปฐมยาม 

ทรงบรรลจุตุปูปาตญาณหรือทิพพจกัษุญาณ ในมชัฌมิยาม 

ทรงบรรลอุาสวกัขยญาณ ในปัจฉิมยาม ฯ 

(ปี 43) ญาณขอ้ไหน ท่ีท าใหพ้ระองคท์รงส าเรจ็ความเป็นพทุธะโดยสมบรูณ ์? ตอบ ญาณ ขอ้ที่ ๓ 

 

หลังตรัสรู้ 

(ปี 53) เมื่อพระพทุธเจา้ตรสัรูใ้หม่ ๆ พระองคท์รงพจิารณาบคุคลผูส้ามารถจะตรสัรูธ้รรมไดโ้ดยเปรียบเทียบกบับวั ๓ เหล่า อยา่งไรบา้ง? 

ตอบ บวั ๓ เหล่า 
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๑.ดอกบัวทีโ่ผล่พน้น ้าแลว้ เม่ือถูกแสงพระอาทติยก์็พร้อมทีจ่ะเบ่งบานทันท ีคือผูเ้ขา้ใจเรว็พลนั เพียงท่านยกหวัขอ้ธรรมขึน้แสดง 

(กิเลสนอ้ย อินทรียก์ลา้) 

๒.ดอกบวัทีอ่ยู่เสมอน ้า พร้อมจะบานในวันพรุ่ง คือผูรู้แ้ละเขา้ใจไดต้่อเมื่อท่านอธิบายขยายเนือ้ความจงึรูแ้จง้ (กเิลสปานกลาง อินทรยี์

ปานกลาง) 

๓.ดอกบวัทีอ่ยู่ใตน้ ้า พร้อมทีจ่ะบานในวันต่อๆ ไป คือผูพ้อแนะน าพร ่าสอนบ่อยๆ ค่อยเขา้ใจได ้(กิเลสหนา อินทรียอ์่อน) 

(ปี 58) ผูป้ระกาศตนเป็นอบุาสกดว้ยการถงึรตันะ ๒ เป็นครัง้แรก คือใคร ? ไดพ้บพระพทุธเจา้ที่ไหน ? 

ตอบ คือตปสุสะ และภลัลิกะ ฯ ที่ใตต้น้ราชายตนะ ฯ 

(ปี 51) พระกระยาหารมือ้แรกของพระพทุธเจา้หลงัตรสัรูค้ืออะไร? ใครเป็นผูถ้วาย? 

ตอบ คือ ขา้วสตัตผุง ขา้วสตัตกุอ้น ฯ พ่อคา้ ๒ คน ชื่อตปสุสะและภลัลิกะ ฯ 

(ปี 45) พระพทุธองคท์รงตดัสินพระทยัแสดงธรรมโปรดเวไนยสตัวเ์พราะทรงพิจารณาอย่างไร? 

ตอบ เพราะทรงพจิารณาวา่ บคุคลผูม้ีกิเลสนอ้ยเบาบางก็มี หนาก็มี ผูม้ีอินทรียก์ลา้ก็มี อ่อนก็มี เป็นผูจ้ะพึงสอนใหรู้ไ้ดโ้ดยง่ายก็ม ีโดยยากก็มี 

เป็นผูส้ามารถจะรูไ้ดก้ม็ี ไม่สามารถจะรูไ้ดก้็มี เปรียบเหมือนดอกบวั ๔ เหล่า เมื่อเป็นเช่นนัน้ พระธรรมเทศนาคงไม่ไรผ้ล จกัยงัประโยชนใ์ห้

ส าเรจ็แกค่นทกุเหล่า เวน้แต่จ าพวกที่มใิชเ่วไนยสตัวท์ี่เปรียบดว้ยดอกบวัอนัเป็นภกัษาแห่งปลาและเต่า ฯ 

(ปี 44) พระสิทธัตถะทรงบ าเพ็ญเพียรอยู่เป็นเวลาก่ีปีจงึไดต้รสัรู ้? ตอบ เป็นเวลา  ๖  ปี 

 

(ปี 56) เมื่อพระศาสดาเสด็จไปเมืองพาราณสีเพื่อโปรดปัญจวคัคยี ์ทรงพบใครในระหวา่งทาง? และหลงัสนทนากนัแลว้ผูน้ัน้ไดบ้รรลผุลอะไร? 

ตอบ ทรงพบอปุกาชวีก ฯ ไม่ไดบ้รรลผุลอะไร ฯ 

(ปี 47) หลงัจากตรสัรูแ้ลว้ ในระหว่างทางที่เสด็จไปป่าอิสิปตนมฤคทายวนั พระพทุธองคท์รงสนทนากบัใคร?  และผูน้ัน้ไดบ้รรลธุรรมชัน้ไหน? 

ตอบ ทรงพบอปุกาชวีก ฯ  อปุกาชีวกไม่ไดบ้รรลธุรรมชัน้ไหนเลย ฯ 

 

(ปี 45) พระพทุธองคต์รสัรูธ้รรมพิเศษแลว้ ในพรรษาแรกเสด็จประทบัอยู่ที่ไหน? และทรงบ าเพ็ญพทุธกิจไวอ้ยา่งไร? 

ตอบ ประทบัอยู่ ณ ป่าอิสิปตนมฤคทายวนั แขวงเมืองพาราณสี ฯ 

ไดท้รงบ าเพ็ญพทุธกิจที่ส  าคญัไวด้งันี ้

๑.ทรงแสดงธรรมโปรดพระภิกษุปัญจวคัคียใ์หไ้ดส้ าเรจ็มรรคผลสงูสดุ 

๒.ทรงแสดงธรรมโปรดพระยสะพรอ้มดว้ยสหายอีก ๕๔ คน จนส าเรจ็พระอรหตัผลทัง้หมด 

๓.ทรงแสดงธรรมโปรดบิดามารดาและภรรยาเก่าของพระยสะใหไ้ดด้วงตาเห็นธรรม แลว้แสดงตนเป็นอบุาสกอบุาสิกา ผูถ้ึงพระรตันตรยัก่อน

กว่าชนทัง้ปวงในโลก 

๔. ทรงส่งพระอรหนัตสาวก ๖๐ องค ์ไปประกาศพระศาสนายงัถิ่นต่างๆ เพื่อประโยชนส์ขุแกช่าวโลก ฯ 

 

ปัญจวัคคีย ์

• ปัญจวัคคีย ์(คอยอุปัฏฐาก) ไดแ้ก่ โกณฑัญญะ วัปปะ ภัททยิะ มหานามะ อัสสชิ  

วนัอาสาฬหบชูา พระพทุธเจา้แสดงธรรมจักรกัปปวตัตนสตูร บรรพชิตไม่ควรเสพ ๑.กามสขุลัลิกานโุยค ๒.อตัตกิลมถานโุยค 

มัชฌิมาปฏิปทา ขอ้ปฏิบตัิอนัเป็นทางสายกลางอรยิมรรคมีองค ์๘ และอริยสัจ ๔]  
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บรรลเุป็นพระอรหนัตพ์รอ้มกนัทัง้หมดในวนัแรม ๕ ค ่าเดือน ๘ ดว้ยธรรมะชื่อวา่ อนัตตลักขณสตูร (ขนัธท์ัง้ ๕ เป็นของไม่เที่ยง เป็น

ทกุข ์เป็นอนตัตา ไม่ควรยึดมั่น) 

• พระอัญญาโกณฑัญญะ ไดด้วงตาเห็นธรรมว่า “สิ่งใดสิ่งหน่ึง มีความเกิดเป็นธรรมดา สิ่งน้ันทัง้หมดมีความดับไปเป็น

ธรรมดา” 

• ปัญจวัคคีย ์-> ไดฟั้ง ธรรมจกัรกปัปวตัตนสตูร มชัฌิมาปฏิปทา อรยิสจั ๔ และอตัตลกัขณสตูร 

(ปี 63, 61, 55) พระพทุธเจา้ทรงตดัสินพระทยั จะแสดงธรรมแก่ปัญจวคัคียก์่อนเพราะเหตไุร?  

ตอบ เพราะทรงระลกึถึงอปุการคณุของปัญจวคัคียท์ี่ไดค้อยอปัุฏฐากพระองคเ์มื่อครัง้ทรงบ าเพ็ญทกุรกิรยิา ฯ 

(ปี 62, 54) พระอญัญาโกณฑญัญะไดช้ื่อวา่เป็นปฐมสาวก เพราะเหตไุร ? 

ตอบ เพราะไดฟั้งธมัมจกักปัปวตัตนสตูร ไดด้วงตาเห็นธรรมแลว้อปุสมบทในพระพทุธศาสนาเป็นองคแ์รก ฯ 

(ปี 59) พระอรหนัตสาวก ๕ รูปแรก คือใครบา้ง ? 

ตอบ ๑. พระอญัญาโกณฑญัญะ  ๒. พระวปัปะ  ๓. พระภทัทิยะ  ๔. พระมหานามะ  ๕. พระอสัสชิ  เรียกวา่ พระปัญจวคัคยี ์ฯ 

(ปี 59) หลงัจากตรสัรูแ้ลว้ พระพทุธเจา้ทรงพระประสงคจ์กัแสดงธรรมแก่ใครก่อน? และสมพระประสงคห์รือไม่ ? เพราะเหตไุร ? 

ตอบ ทรงพระประสงคจ์กัแสดงแก่อาฬารดาบส กาลามโคตร และอทุกดาบส รามบตุร ฯ 

ไม่สมพระประสงค ์ฯ  เพราะท่านทัง้ ๒ นัน้สิน้ชีพเสียแลว้ ฯ 

(ปี 58) ปัญจวคัคยี ์ไดแ้กใ่ครบา้ง ? ท่านเหล่านัน้อปุสมบทดว้ยวธีิอะไร ? 

ตอบ ไดแ้ก่พระอญัญาโกณฑญัญะ พระวปัปะ พระภทัทิยะ พระมหานามะ และ พระอสัสชิ ฯ ดว้ยวิธีเอหิภิกขอุปุสมัปทาฯ 

(ปี 57) พระพทุธเจา้ทรงแสดงปฐมเทศนาแกใ่คร และบงัเกิดผลเลิศอย่างไร? 

ตอบ แก่พระปัญจวคัคีย ์ฯ บงัเกดิผลเลิศ คือพระอญัญาโกณฑญัญะไดด้วงตาเห็นธรรมแลว้ทลูขอบรรพชา ฯ 

(ปี 53) ปัญจวคัคีย ์คือใคร? มีความเก่ียวขอ้งกบัพระพทุธเจา้ขณะที่ยงัทรงบ าเพ็ญทกุรกิรยิาอย่างไร? 

ตอบ คือ นกับวชกลุ่มหนึ่ง มีทัง้หมด ๕ คน มีท่านโกณทญัญะเป็นหวัหนา้ ฯ ไดต้ามเสดจ็ คอยอปัุฏฐากรบัใชอ้ยู่ตลอดเวลา ฯ 

(ปี 46) ปัญจวคัคีย ์ไดแ้กใ่ครบา้ง? ท่านเหล่านัน้อปุสมบทดว้ยวิธีอะไร? และบรรลอุรหตัผลที่ไหน? 

ตอบ ไดแ้ก่ พระอญัญาโกณฑญัญะ ๑ พระวปัปะ ๑ พระภทัทิยะ ๑  พระมหานามะ ๑ พระอสัสชิ ๑ ฯ 

อปุสมบทดว้ยวิธีเอหิภิกขอุปุสมัปทา ฯ   บรรลอุรหตัผลที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวนั เมืองพาราณสี ฯ 

(ปี 44) จงใหค้วามหมายของค าว่า  ปฐมเทศนา  และมชัฌิมาปฏิปทา 

ดอบ ปฐมเทศนา  คือการแสดงธรรมครัง้แรก     มชัฌิมาปฏิปทา  คือขอ้ปฏิบตัิอนัเป็นทางสายกลาง 

(ปี 43) พระพทุธองคท์รงแสดงปฐมเทศนาเมื่อไร? ใจความแห่งปฐมเทศนานัน้วา่ดว้ยเรื่องอะไร? 

ตอบ เมื่อวนัเพ็ญ เดือนอาสาฬหะ สองเดือนหลงัจากตรสัรู ้

ว่าดว้ยที่สดุสองอย่างอนับรรพชิตไม่ควรเสพ, มชัฌิมาปฏิปทา, และอรยิสจั ๔ 

 

ยสะกุลบุตร 

• ยสกุลบุตร -> ไดฟั้ง อนปุพุพีกถา และ อรยิสจั ๔ 

(ปี 62, 59, 55, 44 ออกแทบทกุปี) ค าว่า "ที่นี่วุ่นวายหนอ ที่นี่ขดัขอ้งหนอ" เป็นค าอทุานของใคร ? เพราะเหตใุดจงึอุทานเช่นนัน้ ?  ตอบ 

ของยสกลุบตุร ฯ  เพราะเห็นอาการพิกลต่าง ๆ ของหมูช่นบรวิารท่ีนอนหลบั ไม่เป็นท่ีตัง้แห่งความยนิดีเหมือนเมื่อก่อน หมูช่นบรวิารเหล่านัน้

ปรากฏแก่ยสกลุบตุร ดจุซากศพที่ทิง้อยู่ในป่าชา้ ครัน้เห็นแลว้เกิดความสงัเวชสลดใจ คดิเบื่อหน่าย จึงไดอ้อกอทุานเช่นนัน้ ฯ 
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(ปี 58) อนปุพุพีกถา ๕ วา่ดว้ยเรือ่งอะไร ? ทรงแสดงครัง้แรกแกใ่คร ? 

ตอบ วา่ดว้ยทาน ศีล สวรรค ์โทษแห่งกาม และอานิสงสแ์ห่งการออกจากกาม ฯ แก่ยสกลุบตุร ฯ 

(ปี 57) ค าวา่ “ที่นี่ไม่วุ่นวาย ที่นี่ไม่ขดัขอ้ง” เป็นวาจาของใคร? กลา่วกะใคร? ตอบ ของพระพทุธเจา้ ฯ กะยสกลุบตุร ฯ 

(ปี 54) ทีน่ี่วุ่นวายหนอ ทีน่ี่ขดัข้องหนอ” เป็นค าอทุานของใคร? ความวุ่นวายขัดขอ้งน้ันสงบลงไดอ้ย่างไร 

ตอบ ค าอทุานของ ยสะกลุบตุร ความวุ่นวายขดัขอ้งนัน้สงบลงไดโ้ดยการฟังพระธรรมเทศนา อนปุพุพีกถาและอรยิสจั ๔ ที่พระพทุธเจา้แสดง

โปรด 

 

ชฎิล ๓ พี่น้อง 

• ชฎิล ๓ พี่น้อง -> ไดฟั้ง อาทติตปรยิายสตูร 

• ชฎิล ๓ พี่น้อง คือ อุรุเวลกัสสปะ นทกีัสสปะ คยากัสสปะ และบริวาร ๑,๐๐๐ คน พระพทุธเจา้แสดงอาทติตปริยายสตูร ที่

ต  าบลคยาสีสะ ใกลแ้ม่น า้คยา ใจความว่า “อายตนะภายใน อายตนะภายนอก เป็นของรอ้นๆ เพราะไฟกิเลสมีความก าหนดั ความ

โกรธหรือความหลง เผาลนจติใจ และรอ้นเพราะไฟทกุข ์มีความเกดิ แก่ เจ็บ ตาย ความโศก ร  ่าไร ร  าพนั ความคบัแคน้ใจ เป็นตน้ มา

เผาลนใหร้อ้น” 

(ปี 51) พระพทุธเจา้ทรงแสดงอาทิตตปรยิายสตูรแกใ่คร? ที่ไหน? 

ตอบ แกช่ฎิล ๓ พี่นอ้ง และบรวิาร ๑,๐๐๐ คน ฯ ท่ีต าบลคยาสีสะ ใกลแ้ม่น า้คยา ฯ 

 

โปรดพระเจ้าพิมพิสาร 

• ลัฏฐิวนั (สวนตาลหนุ่ม) เมืองราชคฤห ์แควน้มคธ เป็นสถานท่ีแสดงธรรมเทศนาโปรดพระเจา้พมิพสิารและขา้ราชบรพิารจนส าเรจ็

เป็นพระโสดาบนั (๑๑  นหตุ บรรลโุสดาบนั ส่วนอีก ๑ นหตุขอถึงพระรตันตรยั) นหตุ คือหน่ึงหมื่น 

(ปี 52) พระพทุธเจา้ทรงเลือกแควน้มคธเป็นท่ีประดิษฐานพระพทุธศาสนาเป็นแห่งแรก เพราะเหตไุร ? 

ตอบ เพราะแควน้มคธ เป็นแควน้ใหญ่มีอ านาจและบรบิรูณด์ว้ยสมบตัิ มีประชาชนมาก มเีจา้ลทัธิมาก จึงทรงเลือก ฯ 

(ปี 49) เพราะเหตใุดพระพทุธเจา้ทรงเลือกแควน้มคธเป็นท่ีประดษิฐานพระพทุธศาสนาเป็นครัง้แรก ? 

ตอบ เพราะแควน้มคธเป็นเมืองใหญ่มีอ านาจและบรบิรูณด์ว้ยสมบตัิ คบัคั่ง ดว้ยประชาชน พระเจา้พิมพิสารทรงปกครองโดยสิทธ์ิขาด ทัง้เป็น

ที่อยู่แห่งครูเจา้ลทัธิมากกวา่มาก ฯ 

(ปี 45) พระราชาของแควน้ไหนที่นบัถือพระพทุธศาสนาเป็นองคแ์รก? และทรงพระนามว่าอะไร?  

ความปรารถนาวา่ "ขอใหข้า้พเจา้รูท้ั่วถึงธรรมของพระอรหนัต"์ เป็นความปรารถนาของใคร? และความปรารถนานัน้ส าเรจ็บรบิรูณเ์มื่อไร? 

ตอบ พระราชาของแควน้มคธ ทรงพระนามว่า พิมพิสาร ฯ ของพระเจา้พมิพิสารครัง้ยงัทรงเป็นพระราชกมุาร ฯ  ส าเรจ็บรบิรูณใ์นวนัท่ีไดฟั้งอนุ

ปพุพีกถาและอรยิสจั ๔ ท่ีพระพทุธเจา้ทรงแสดงโปรด ณ สวนตาลหนุ่ม จนไดด้วงตาเห็นธรรม ฯ 

(ปี 43) พระพทุธองคเ์สดจ็กรุงราชคฤหค์รัง้แรกภายหลงัตรสัรูป้ระทบัท่ีไหน? ทรงรบัถวายพระอารามแห่งแรกชื่ออะไร? 

ตอบ ประทบั ณ ลฏัฐิวนั  สวนตาลหนุ่มฯ   ชื่อว่าเวฬวุนารามฯ 

 

พระอัสสชิ พระสารีบุตร พระพระโมคคัลลานะ 

• พระอัสสชิ แสดงธรรมใหอ้ปุติสสะว่า “ธรรมเหล่าใดเกิดแต่เหตุ พระพุทธเจ้าทรงแสดงเหตแุห่งธรรมเหล่าน้ัน และความ

ดบัของธรรมเหล่าน้ัน พระองคมี์ปกติตรัสอย่างนี”้ 
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• พระสารีบุตร(อุปติสสะ) ส าเรจ็เป็นพระโสดาบนัเพราะฟังธรรมจากพระอสัสชิ ไดด้วงตาเห็นธรรมว่า “สิ่งใดสิ่งหน่ึง มีความเกดิ

เป็นธรรมดา สิง่น้ันทัง้หมดมีความดับไปเป็นธรรมดา” และหลงับวชได๑้๕ วนับรรลพุระอรหนัต ์

• พระโมคคัลลานะ(โกลิตะ) ส าเรจ็เป็นพระโสดาบนัเพราะฟังธรรมจากพระสารีบตุร ไดด้วงตาเห็นธรรมเพราะฟังธรรมจากพระสารี

บตุร และหลงับวชได ้๗ วนับรรลพุระอรหนัต ์

(ปี 61) พระสารีบตุรส าเรจ็เป็นพระโสดาบนั เพราะไดฟั้งธรรมจากใคร ? ธรรมนัน้มีใจความวา่อยา่งไร ? 

ตอบ จากพระอสัสชเิถระ ฯ  ใจความว่า "ธรรมใดเกิดแต่เหตุ พระศาสดาทรงแสดงเหตแุหง่ธรรมนัน้ และความดบัแห่งธรรมนัน้" ฯ 

(ปี 60, 52) พระอคัรสาวกทัง้ ๒ องคส์ าเรจ็เป็นพระโสดาบนั เพราะฟังธรรมจากใคร ? 

ตอบ พระสารีบตุร ฟังธรรมจากพระอสัสชิเถระ ฯ พระโมคคลัลานะ ฟังธรรมจากพระสารีบตุร ฯ 

(ปี 57) พระสารีบตุร พระโมคคลัลานะ ไดด้วงตาเห็นธรรมเพราะฟังธรรมจากใคร? 

ตอบ พระสารีบตุรฟังธรรมจากพระอสัสชิ พระโมคคลัลานะฟังธรรมจากพระสารีบตุร ฯ 

(ปี 53) ค าวา่ ดวงตาเห็นธรรม นัน้คือเห็นอยา่งไร? พระโมคคลัลานะและพระสารีบตุรไดด้วงตาเหน็ธรรมเพราะฟังธรรมจากใคร? 

ตอบ คือเห็นวา่ ส่ิงใดสิ่งหนึ่งมคีวามเกดิขึน้เป็นธรรมดา ส่ิงนัน้ทัง้มวลมีความดบัเป็นธรรมดา ฯ พระโมคคลัลานะไดด้วงตาเห็นธรรมเพราะฟัง

ธรรมจากพระสารีบตุร และพระสารีบตุรไดด้วงตาเห็นธรรมเพราะฟังธรรมจากพระอสัสชิเถระ ฯ 

 

จาตุรงคสนันิบาต (วนัมาฆบูขา) 

• จาตุรงคสนันิบาต เกิดขึน้ท่ีวดัเวฬวุนั 

(ปี 51) จาตรุงคสนันิบาต คือ การประชมุที่ประกอบดว้ยองคอ์ะไรบา้ง? 

ตอบ ดว้ยองค ์คือ ๑. พระสาวกผูเ้ขา้ประชมุนัน้ ลว้นเป็นพระอรหนัต ์

๒. ทกุท่านลว้นไดร้บัเอหิภิกขอุปุสมัปทา 

๓. ไม่ไดม้ีการนดัหมาย ตา่งมาประชมุพรอ้มกนัเอง 

๔. วนันัน้เป็นวนัเพ็ญเดือนมาฆะ และพระศาสดาประทาน 

พระบรมพทุโธวาท ซึง่เรียกวา่ โอวาทปาฏิโมกข ์ฯ 

(ปี 48) ในวนัจาตรุงคสนันิบาต พระศาสดาทรงแสดงโอวาทปาฏิโมกขแ์กใ่คร? ที่ไหน? ทรงยกธรรมขอ้ใดขึน้แสดงเป็นขอ้ตน้? 

ตอบ ทรงแสดงแก่พระอรหนัตขณีาสพ จ านวน ๑,๒๕๐ องค ์ฯ ณ เวฬวุนาราม ยกธรรมขอ้ขนัติขึน้แสดงเป็นขอ้ตน้ 

 

พระธรรมเทศนาพระสูตร 

• อริยสัจ ๔ 

(ปี 49) ในปฐมเทศนา พระพทุธเจา้ทรงแสดงอรยิสจัไวเ้ท่าไร?  อะไรบา้ง?  

ตอบ ทรงแสดงอรยิสจัไว ้๔ ประการ ฯ คือ ๑.ทกุข ์  ๒.สมทุยั   ๓.นิโรธ   ๔.มรรค ฯ 

 

• อนัตตลกัขณสูตร (ขนัธท์ัง้ ๕ เป็นของไม่เที่ยง เป็นทกุข ์เป็นอนตัตา ไม่ควรยึดมั่น) มีผลใหพ้ระปัญจวคัคีทัง้ ๕ บรรลอุรหตัตผล 

(ปี 52) อนตัตลกัขณสตูร วา่ดว้ยเรื่องอะไร? ทรงแสดงเมื่อไร? ผลเป็นอย่างไร? 

ตอบ วา่ดว้ย ขนัธ ์๕ เป็นอนตัตา ฯ เมื่อวนัแรม ๕ ค ่า เดือน ๘ ฯ ผลคือจิตของพระปัญจวคัคยีท์ัง้ ๕ พน้แลว้จากอาสวะ  ไม่ถือมั่นดว้ย

อปุาทาน ฯ 
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(ปี 43)  พระธรรมเทศนาต่อไปนี ้พระพทุธองคท์รงแสดงที่ไหน และมีผลอย่างไร ? ก.อนตัตลกัขณสตูร ข.อาทิตตปรยิายสตูร 

ตอบ ก.ทรงแสดงที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวนั  มีผลใหพ้ระปัญจวคัคยีท์ัง้ ๕ ไดบ้รรลอุรหตัตผล 

ข.ทรงแสดงที่ต  าบลคยาสีสะ ใกลแ้ม่น า้คยา มีผลใหพ้ระภิกษุปรุาณชฎิลบรรลอุรหตัตผล 

 

• อนุปพุพีกถา 

(ปี 58) อนปุพุพีกถา ๕ วา่ดว้ยเรือ่งอะไร ? ทรงแสดงครัง้แรกแกใ่คร ? 

ตอบ วา่ดว้ยทาน ศีล สวรรค ์โทษแห่งกาม และอานิสงสแ์ห่งการออกจากกาม ฯ แก่ยสกลุบตุร ฯ 

(ปี 48) อนปุพุพีกถา คืออะไรบา้ง? ทรงแสดงแกใ่ครเป็นครัง้แรก? ตอบ คือ ทาน ศีล สวรรค ์กามาทีนพ และเนกขมัมานิสงสฯ์ แก่ยสกลุบตุรฯ 

 

• อาทติตปริยายสูตร ที่ต  าบลคยาสีสะ ใกลแ้ม่น า้คยา ใจความว่า “อายตนะภายใน อายตนะภายนอก เป็นของรอ้นๆ เพราะไฟกิเลส

มีความก าหนดั ความโกรธหรือความหลง เผาลนจิตใจ และรอ้นเพราะไฟทกุข ์มีความเกิด แก่ เจ็บ ตาย ความโศก ร  ่าไร ร  าพนั ความ

คบัแคน้ใจ เป็นตน้ มาเผาลนใหร้อ้น” มีผลท าใหช้ฎิล บรรลอุรหตัตผล 

 

• เวทนาปริคคหสตูร แก่ทีฆนขปรพิาชก ณ ถ า้สกุรขาตา เขาคชิฌกฏู แขวงเมืองราชคฤห ์ฯ มีใจความวา่ “ใหพ้จิารณารา่งกาย ซึง่มี

ความแตกท าลายไม่ยั่งยืน และแสดงผลเสียของการยดึมั่น พรอ้มกบัตรสัใหล้ะเลิกทิฏฐิอย่างนัน้เสยี” 

(ปี 45) พระพทุธองคท์รงแสดงธรรมต่อไปนีแ้ก่ใคร? ที่ไหน? ก. โอวาทปาฏิโมกข ์ ข. เวทนาปรคิคหสตูร 

ตอบ ก. แก่พระอรหนัตขีณาสพ ๑,๒๕๐ องค ์ณ เวฬวุนาราม แควน้มคธ 

 ข. แก่ทีฆนขปรพิาชก ณ ถ า้สกุรขาตา เขาคิชฌกฏู แขวงเมืองราชคฤห ์ฯ 

 

สิ่งแรก/สิ่งสุดท้าย ทีน่่าจ า 

(ปี 63, 58) ใครถวายบิณฑบาตแด่พระพทุธองคก์่อนตรสัรู ้และกอ่นปรนิิพพาน ? 

ตอบ ก่อนตรสัรู ้คือนางสชุาดา   ก่อนปรนิิพพาน คือนายจนุทะ ฯ 

(ปี 62, 54) พระอญัญาโกณฑญัญะไดช้ื่อวา่เป็นปฐมสาวก เพราะเหตไุร ? 

ตอบ เพราะไดฟั้งธมัมจกักปัปวตัตนสตูร ไดด้วงตาเห็นธรรมแลว้อปุสมบทในพระพทุธศาสนาเป็นองคแ์รก ฯ 

(ปี 61) ปฐมสาวกและปัจฉิมสาวก คือใคร ? ตอบ ปฐมสาวก คือ พระอญัญาโกณฑญัญะ     ปัจฉิมสาวก คือ พระสภุทัทะ ฯ 

(ปี 60, 55, 46) เทศนากณัฑแ์รก ชื่ออะไร ? ปัจฉิมสกัขิสาวก คือสาวกองคส์ดุทา้ย ที่ไดเ้ห็นพระศาสดา ไดแ้ก่ใคร ? 

ตอบ เทศนากณัฑแ์รก ชื่อ ธัมมจกักปัปวตัตนสตูร ฯ    ปัจฉิมสกัขิสาวก ไดแ้ก่ พระสภุทัทะ ฯ 

(ปี 60, 50) ธรรมจกัษุ ดวงตาเหน็ธรรมนัน้ คือเห็นวา่อย่างไร? ไดเ้กิดขึน้แก่ ผูใ้ดเป็นคนแรก? 

ตอบ เห็นว่า “ส่ิงใดสิง่หน่ึงมคีวามเกิดขึน้เป็นธรรมดา ส่ิงนัน้ทัง้หมดลว้นมคีวามดบัเป็นธรรมดา” ฯ เกิดแก่โกณฑญัญพราหมณเ์ป็นคนแรก ฯ 

(ปี 58) ผูป้ระกาศตนเป็นอบุาสกดว้ยการถงึรตันะ ๒ เป็นครัง้แรก คือใคร ? ไดพ้บพระพทุธเจา้ที่ไหน ? 

ตอบ คือตปสุสะ และภลัลิกะ ฯ ที่ใตต้น้ราชายตนะ ฯ 

(ปี 56) บคุคลผูแ้สดงตนเป็นอบุาสกดว้ยการถึงรตันะ ๒ และรตันะ ๓ เป็นคนแรกคือใคร ? 

ตอบ ผูถ้ึงรตันะ ๒ คือตปสุสะและภลัลิกะ ฯ ผูถ้ึงรตันะ ๓ คือ บิดาพระยสะ ฯ 

(ปี 55) พระโสดาบัน องคแ์รก เรียกว่าเป็น ปฐมสาวก คือ พระอญัญาโกณฑญัญะ 
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(ปี 55) พระอรหนัต ์มีครัง้แรก คอื พระปัญจวัคคีย ์ 

(ปี 60, 52) คฤหสัถท์ี่บรรลพุระอรหตัผลคนแรกคือใคร ? เพราะฟังธรรมอะไร ? ตอบ คือ ยสกลุบตุร ฯ เพราะฟังอนปุพุพีกถา และอรยิสจั ๔ ฯ 

(ปี 52) พระพทุธเจา้ทรงเลือกแควน้มคธเป็นท่ีประดิษฐานพระพุทธศาสนาเป็นแห่งแรก เพราะเหตไุร ? 

ตอบ เพราะแควน้มคธ เป็นแควน้ใหญ่มีอ านาจและบรบิรูณด์ว้ยสมบตัิ มีประชาชนมาก มเีจา้ลทัธิมาก จึงทรงเลือก ฯ 

(ปี 51) พระอรหนัตสาวก ๕ รูปแรก คือใครบา้ง? ตอบ คือ ๑. พระโกณฑญัญะ ๒. วปัปะ ๓. ภทัทิยะ ๔. มหานามะ ๕. อสัสชิ 

(ปี 49) ผูใ้ดไดถ้วายภตัตาหารมือ้แรกหลงัจากตรสัรู ้และภตัตาหารมือ้สดุทา้ยก่อนปรนิิพพานแกพ่ระพทุธเจา้? 

ตอบ ตปุสสะและภัลลิกะ ๒ พาณิช ไดถ้วายภตัตาหารมือ้แรกหลงัจากตรสัรูแ้ลว้  

นายจุนทกัมมารบุตร ไดถ้วายภตัตาหารมือ้สดุทา้ยก่อนปรนิิพพาน ฯ 

(ปี 48) อนปุพุพีกถา คืออะไรบา้ง? ทรงแสดงแกใ่ครเป็นครัง้แรก? ตอบ คือ ทาน ศีล สวรรค ์กามาทีนพ และเนกขมัมานิสงสฯ์ แก่ยสกลุบตุรฯ 

(ปี 45) พระพทุธองคป์ระทบัจ าพรรษาสดุทา้ย ณ ที่ใด? พระองคท์รงปลงอายสุงัขารเมื่อใด? 

ตอบ ณ บา้นเวฬวุคาม กรุงเวสาลี แควน้วชัชี ฯ เมื่อวนัเพ็ญเดือน ๓  คือ  ๓ เดือนก่อนเสดจ็ดบัขนัธปรนิิพพาน ฯ 

(ปี 43) พระพทุธองคเ์สดจ็กรุงราชคฤหค์รัง้แรกภายหลงัตรสัรูป้ระทบัท่ีไหน? ทรงรบัถวายพระอารามแห่งแรกชื่ออะไร? 

ตอบ ประทบั ณ ลฏัฐิวนั  สวนตาลหนุ่มฯ     ชื่อว่าเวฬวุนารามฯ 

 

ก่อนปรินิพพาน 

(ปี 62, 47) การปลงอายสุงัขารของพระพทุธองค ์ถือโดยใจความว่าอยา่งไร ? และทรงปลงอายสุงัขารเมื่อใด ? 

ตอบ ถือโดยใจความว่า พระองคท์รงปรารภถึงสงัขารวา่ ทรงพระชราล่วงกาลผ่านไปไม่สามารถ บ าเพ็ญพทุธกิจต่อไปไดอ้ีกแลว้ ฯ 

เมื่อวนัเพ็ญ เดือน ๓ ก่อนวนัปรนิพิพาน ๓ เดือน ฯ 

(ปี 50) พระพทุธองคท์รงปลงอายสุงัขาร คือทรงท าอยา่งไร? ที่ไหน? เมื่อไร? 

ตอบ คือทรงก าหนดพระหฤทยัวา่ “จกัปรนิพิพานในอีก ๓ เดือนขา้งหนา้” ฯ ทรงท าที่ปาวาลเจดีย ์เมืองเวสาลี แควน้วชัชี ฯ 

เมื่อวนัเพ็ญเดือน ๓ ก่อนปรนิิพพาน ๓ เดือน (วนัมาฆบชูา) ฯ 

(ปี 45) พระพทุธองคป์ระทบัจ าพรรษาสดุทา้ย ณ ที่ใด? พระองคท์รงปลงอายสุงัขารเมื่อใด? 

ตอบ ณ บา้นเวฬวุคาม กรุงเวสาลี แควน้วชัชี ฯ เมื่อวนัเพ็ญเดือน ๓  คือ  ๓ เดือนก่อนเสดจ็ดบัขนัธปรนิิพพาน ฯ 

(ปี 43) พระพทุธองคท์รงจ าพรรษาสดุทา้ยที่เมืองอะไร? ทรงรบัภตัตาหารมือ้สดุทา้ยที่เมืองอะไร? 

ตอบ ที่เวฬวุคาม เขตเมืองเวสาลีฯ  ที่ปาวานคร ฯ 

(ปี 44) พระพทุธองคไ์ดต้รสัถงึสาเหตขุองแผ่นดินไหวไวอ้ย่างไรบา้ง ? จงบอกมา ๕ สาเหต ุ

ตอบ ตรสัถงึสาเหตดุงัต่อไปนี ้ (เลือกตอบเพียง  ๕  ขอ้) 

๑. ลมก าเรบิ    ๕. พระพทุธเจา้ตรสัรูพ้ระอนตุตรสมัมาสมัโพธิญาณ 

๒. ท่านผูม้ีฤทธ์ิบนัดาล   ๖. พระพทุธเจา้ยงัธรรมจกัรใหเ้ป็นไป 

๓. พระโพธิสตัวจ์ตุิจากดสิุตลงสูพ่ระครรภ ์ ๗. พระพทุธเจา้ทรงปลงอายสุงัขาร 

๔. พระโพธิสตัวป์ระสตูิ   ๘. พระพทุธเจา้ปรนิิพพานดว้ยอนปุาทิเสสนิพพานธาต ุ

 

(ปี 50) พระพทุธเจา้เสวยพระกระยาหารอะไร ก่อนแต่เสดจ็ปรนิิพพาน? ใครถวาย? 

ตอบ เสวยมงัสะสกุรอ่อน (สกูรมทัทวะ) ฯ  นายจนุทกมัมารบตุรถวาย ฯ 
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(ปี 45) เมื่อจะเสด็จดบัขนัธปรนิพิพาน พระพทุธองคไ์ดป้ระทานพระโอวาทเรื่องศาสดาแทนพระองคไ์วอ้ยา่งไร? 

พระผูม้ีพระภาคไดต้รสัถึงวิธีปฏิบตัิต่อภิกษุผูถ้กูลงพรหมทณัฑไ์วอ้ย่างไร? 

ตอบ ไดป้ระทานพระโอวาทว่า "ดูกอ่นอานนท ์ธรรมก็ดี วนัิยก็ดี อนัใด อันเราได้แสดงแล้ว ได้บัญญัติแลว้แกท่่านทัง้หลาย ธรรม

และวินัยน้ัน จักเป็นศาสดาแห่งท่านทัง้หลาย โดยกาลทีล่่วงไปแล้วแห่งเรา" ฯ 

ตรสัไวว้่า "ภิกษุนัน้จะพึงปรารถนาเจรจาค าใด ก็พงึเจรจาค านัน้ ภิกษุทัง้หลายไม่พึงว่า ไม่พงึโอวาท ไม่พึงสั่งสอนเลย" ฯ 

(ปี 44) พระพทุธเจา้ทรงแสดงแกพ่ระอานนทเ์ก่ียวกบัการท่ีภิกษุจะพึงปฏิบตัิต่อสตรีไวอ้ยา่งไร? 

ตอบ ทรงแสดงว่า " ไม่เหน็เสียเลยดีกว่า  ถ้าจ าเป็นจะต้องเหน็ก็อย่าพูดด้วย  ถ้าจ าเป็นจะต้องพดูก็ให้มีสติส ารวมระวังอย่าให้

แปรปรวนไปดว้ยราคะ " 

 

(ปี 48) พระปัจฉิมโอวาท มใีจความวา่อยา่งไร? ทรงประทานที่ไหน? 

ตอบ พระปัจฉิมโอวาท มใีจความ “ดกูรภิกษุทัง้หลาย บดันีเ้ราขอเตือนท่านทัง้หลายว่า สงัขารทัง้ปวงมคีวามเส่ือมไปเป็นธรรมดา ท่าน

ทัง้หลายจงยงักิจของตนและของคนอื่นใหถ้งึพรอ้ม ดว้ยความไม่ประมาทเถิด” ทรงประทานท่ี สาลวโนทยาน เมืองกสิุนารา แควน้มลัละ 

 

(ปี 61, 53) พระพทุธเจา้ทรงสรรเสรญิปฏบิัติบูชายิง่กว่าอามิสบชูาเพราะเหตไุร ? 

ตอบ การปฏิบัติบชูา ถา้ปฏิบตัสิมควรแก่ธรรม ก็จะเป็นเหตปัุจจยัใหต้รสัรูธ้รรมได ้เป็นไปตามจดุมุ่งหมายสงูสดุในพระศาสนา เป็นพทุธ

ประสงคห์ลกัในการเผยแผศ่าสนา และท าใหศ้าสนาตัง้อยู่ไดน้าน 

 

ถูปารหบุคคล คือ บคุคลที่ควรแก่การบรรจุอฐิัธาตไุวใ้นสถปูเพื่อบชูา มี ๔ ประเภท ไดแ้ก่ พระสมัมาสมัพทุธเจา้, พระปัจเจกพทุธเจา้, พระ

อรหนัตสาวก และพระเจา้จกัรพรรดิ์  

(ปี 59) ถปูารหบคุคล มีก่ีประเภท ? คือใครบา้ง ? 

ตอบ  มี ๔ ประเภท ฯ คือ ๑. พระสมัมาสมัพทุธเจา้  ๒. พระปัจเจกพทุธเจา้  ๓. พระอรหนัตสาวก  ๔. พระเจา้จกัรพรรดิ์ ฯ 

(ปี 54, 46) ถปูารหบคุคล คือบคุคลเช่นไร? ไดแ้ก่ใครบา้ง? 

 

หลังปรินิพพาน 

(ปี 58) สถานท่ีถวายพระเพลิงพระพทุธสรีระ ชื่อว่าอะไร ? ตัง้อยูใ่นเมืองอะไร ? ตอบ ชื่อวา่ มกฏุพนัธนเจดยี ์ฯ เมืองกสิุนารา ฯ 

(ปี 57) ผูท้ี่กล่าวสนุทรพจนร์ะงบัไม่ใหเ้กดิสงครามแยง่ชงิพระบรมสารีรกิธาต ุคือใคร? ตอบ โทณพราหมณ ์ฯ 

(ปี 46) เมื่อวนัพระศาสดาปรนิิพพาน มีพระสาวกผูใ้หญ่อยูใ่นท่ีนัน้ก่ีรูป? ใครบา้ง? 

หลงัพทุธปรนิิพพานแลว้ ไดม้ีการถวายพระเพลิงพระพทุธสรีระที่ไหน? เมื่อไร? 

ตอบ มี ๒ รูป คือ พระอนรุุทธเถระ และพระอานนทเถระ ฯ  ที่ มกฏุพนัธนเจดีย ์ฯ  หลงัพทุธปรนิิพพานได ้๗ วนั ฯ 

 

สังคายนา 

(ปี 47) พระพทุธศาสนาสืบเนื่องมาถงึปัจจบุนันีไ้ดอ้ย่างไร? 

ตอบ ไดด้ว้ยการท่ีบรษิัททัง้ ๔ ปฏิบตัิตามพระธรรมวินยั และดว้ยวิธีที่พระสงฆส์าวกผูใ้หญ่ มีพระมหากสัสปะเป็นตน้ เป็นประธานจดัท า

สงัคายนาพระธรรมวินยั วางแบบแผนท่ีถกูตอ้งลงไวใ้นพระพทุธศาสนาเป็นครัง้แรก เพื่อใหบ้รษิัท ๔ ไดเ้ล่าเรียนปฏิบตัิตาม เมื่อมส่ิีงไรไม่เป็น
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ธรรมเกิดขึน้ในพระพทุธศาสนา พระอรยิสงฆใ์นยคุนัน้ๆ ไดช้ว่ยกนัท าสงัคายนาเป็นครัง้ที่ ๒ และครัง้ที่ ๓ เป็นล าดบัมา เพื่อช าระสทัธรรม

ปฏิรูปนัน้เสีย จนไดจ้ารกึไวใ้นพระคมัภีรใ์หแ้พรห่ลาย รวมทัง้จดัการส่งพระสงฆไ์ปประกาศพระพทุธศาสนาในดินแดนต่างๆ  ใหช้มุชนใน

ดินแดนนัน้ๆ เล่ือมใสปฏิบตัิตาม จึงท าใหพ้ระพทุธศาสนาสืบเนื่องมาจนปัจจบุนันี ้ฯ 

 

สถานทีเ่กี่ยวกับพระพทุธเจ้า 

สังเวชนีสถาน ๔ 

• ประสตู ิใตต้น้สาละ สวนลมุพินวีนั 

• ตรัสรู้ ตน้พระศรีมหาโพธ์ิ รมิฝ่ังแม่น า้เนรญัชรา ต าบลอรุุเวลาเสนานิคม 

• ปฐมเทศนา ป่าอิสิปตนมฤคทายวนั เมืองพาราณสี แควน้มคธ  

• ปรินิพพาน ใตต้น้สาละคู่ ณ สาลวนั (สาลวโนทยาน) เมอืงกสิุนารา แควน้มลัละ 

(ปี 63, 57) สงัเวชนียสถาน ๔ ต าบล เป็นสถานท่ีใหร้ะลกึถึงเหตกุารณส์ าคญัอะไรบา้ง? 

ตอบ เหตกุารณท์ี่พระพทุธองค ์ ๑. ประสตูิ    ๒. ตรสัรู ้   ๓. ทรงแสดงธรรมจกักปัปวตัตนสตูรเป็นครัง้แรก    ๔. เสด็จปรนิิพพาน ฯ 

(ปี 53, 44) สงัเวชนียสถาน ๔ ไดแ้ก่ที่ใดบา้ง? ตอบ ไดแ้ก่ ๑.สถานท่ีประสตูิ ๒.สถานท่ีตรสัรู ้๓.สถานท่ีแสดงปฐมเทศนา ๔.สถานท่ีปรนิิพพานฯ 

(ปี 51) สถานท่ีต่อไปนีเ้ก่ียวขอ้งกบัพระพทุธเจา้อยา่งไร    ก. ลมุพินีวนั ข. อิสิปตนมฤคทายวนั ค. สาลวโนทยาน 

ตอบ ก. ลมุพินีวนั เป็นสถานท่ีประสตูิ  ข. อิสิปตนมฤคทายวนั เป็นสถานท่ีทรงแสดงปฐมเทศนา  ค. สาลวโนทยาน เป็นสถานท่ีปรนิิพพาน 

 

สถานทีอ่ื่นๆ 

➢ ป่าอิสิปตนมฤคทายวนั เมืองพาราณสี แควน้มคธ ทรงแสดงปฐมเทศนาโปรดปัญจวคัคีย ์

➢ ลัฏฐิวนั (สวนตาลหนุ่ม) เมืองราชคฤห ์แควน้มคธ เป็นสถานท่ีแสดงอนปุพุพีกถาและอรยิสจั ๔ เพื่อโปรดพระเจา้พมิพิสารและขา้ราช

บรพิารจนส าเรจ็เป็นพระโสดาบนั (๑๑  นหตุ บรรลโุสดาบนั ส่วนอีก ๑ นหตุขอถึงพระรตันตรยั) นหตุ คือหน่ึงหมื่น 

➢ วัดเวฬุวนั (สวนไมไ้ผ่ หรือ เวฬวุนาราม) เมืองราชคฤห ์แควน้มคธ วดัแรกในพระพทุธศาสนา พระเจา้พมิพิสาร เป็นผูส้รา้งถวาย เป็น

สถานทีพ่ระพุทธเจ้าแสดงโอวาทปาฏิโมกขแ์ก่พระอรหนัตขีณาสพ ๑,๒๕๐ องค ์ 

➢ วัดเชตวัน เมืองสาวตัถี แควน้โกศล อนาถบิณฑิกเศรษฐี เป็นผูส้รา้งถวาย และพระพทุธองคป์ระทบัจ าพรรษานานถึง ๑๙ พรรษา 

➢ สาลวนั (สาลวโนทยาน) เมืองกสิุนารา แควน้มลัละ ทรงแสดงมรรคมีองคแ์ปดแก่สภุสัททปรพิาชก เป็นสถานท่ีปรนิิพพาน  

(ปี 62, 55) ครัง้พทุธกาล วดัเชตวนั ตัง้อยู่ที่เมืองอะไร ? ใครเป็นผูส้รา้งถวาย ? 

ตอบ เมืองสาวตัถี ฯ  อนาถบิณฑิกเศรษฐีเป็นผูส้รา้งถวาย ฯ 

(ปี 54, 46) สถานท่ีต่อไปนีเ้ก่ียวขอ้งกบัพระบรมศาสดาอย่างไร? 

๑. ลมุพินีวนั ๒. อิสิปตนมฤคทายวนั ๓. ลฏัฐิวนั ๔. เวฬวุนั ๕. สาลวนั 

ตอบ  ๑. ลมุพินีวนั  เป็นสถานท่ีประสตูิ 

๒. อิสิปตนมฤคทายวนั  เป็นสถานท่ีทรงแสดงปฐมเทศนาโปรดพระปัญจวคัคีย ์

๓.  ลฏัฐิวนั  เป็นสถานท่ีทรงแสดงธรรมเทศนาโปรดพระเจา้พิมพิสารและบรวิารจนส าเรจ็เป็นพระโสดาบนั 

๔. เวฬวุนั  เป็นสถานท่ีทรงแสดงโอวาทปาติโมกข ์

๕. สาลวนั  เป็นสถานที่ทรงแสดงมรรคมีองคแ์ปดแก่สภุทัทปริพาชก  และเป็นสถานท่ีเสด็จดบัขนัธปรนิิพพาน ฯ 

(ปี 46) สถานท่ีต่อไปนีเ้ก่ียวขอ้งกบัพระพทุธเจา้อยา่งไร ? ก. ลฏัฐิวนั  ข. เชตวนั 
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ตอบ ก.ลฏัฐิวนั เป็นสถานท่ีที่พระศาสดาทรงแสดงอนปุพุพีกถาและอรยิสจั ๔  แด่พระเจา้พิมพิสารพรอ้มดว้ยขา้ราชบริพารผูเ้สด็จไปเขา้เฝา้ ณ ที่นั่น ฯ 

ข. เชตวนั เป็นพระอารามซึง่อนาถบิณฑิกเศรษฐีสรา้งถวาย และพระพทุธองคป์ระทบัจ าพรรษานานถึง ๑๙ พรรษา ฯ 

(ปี 45) สถานท่ีต่อไปนีม้ีความเก่ียวเนื่องกบัพระพทุธองคอ์ยา่งไร ? ก. เวฬวุนั  ข. สาลวนั 

ตอบ ก. เป็นพระราชอทุยานของพระเจา้พิมพิสารซึ่งทรงถวายเป็นท่ีประทบัของพระพทุธองคพ์รอ้มกบัพระสงฆ ์เป็นสงัฆารามแหง่แรกฯ 

ข. เป็นสถานท่ีแสดงธรรมโปรดสภุทัทปรพิาชกผูเ้ป็นปัจฉิมสกัขิสาวก และเป็นสถานท่ีปรนิิพพาน ฯ 

 

ประเภทของเจดีย ์

๑.ธาตุเจดีย ์บรรจพุระบรมสารีรกิธาต ุ

๒.บริโภคเจดีย ์ส่ิงของหรือสถานท่ีที่พระพทุธเจา้เคยทรงใชส้อย มี สงัเวชนียสถาน, บาตร, จีวร, กฏิุ, วิหาร,ตมุพสถปู (สถปูบรรจทุะนานทอง

ที่ใชต้วงพระธาต ุเมื่อพระพทุธเจา้ปรนิิพพานแลว้) ,องัคารสถปู 

๓.ธรรมเจดีย ์ส่ิงที่จารกึค าสอนพระพทุธเจา้ เช่น ค าภีร ์พระไตรปิฎก ใบลาน แผ่นศิลา หนงัสือ 

๔.อทุเทสกิเจดีย ์พระพทุธรูป 

(ปี 52) พระพทุธรูป สงัเวชนียสถาน ตมุพสถปู และ องัคารสถปู อย่างไหนเป็นบริโภคเจดียแ์ละอทุเทสิกเจดยี ์? 

ตอบ สงัเวชนยีสถาน ตมุพสถปู และ องัคารสถปู เป็นบรโิภคเจดยี ์   พระพทุธรูป เป็นอทุเทสิกเจดีย ์ฯ 

 

อื่น ๆ 

(ปี 47) ในพิธีศิวาราตรี ถือวา่การอาบน า้ช าระรา่งกายในแม่น า้เป็นการลอยบาป  ส่วนในทางพระพทุธศาสนาพระพทุธเจา้ทรงแสดงวิธีลอย

บาปไวอ้ยา่งไร? ตอบ ทรงแสดงไวว้่า การยงับาปใหส้งบระงบัจากสนัดาน ละกิเลสที่ท  าใหเ้ป็นผูด้รุา้ยเย่อหยิ่งและกิเลสที่ยอ้มจติใหต้ิดแน่น

ในกามารมณ ์เป็นการลอยบาป ฯ 

 

ศาสนพิธ ๊

ศาสนพิธี คือ แบบอยา่งหรือแบบแผนต่างๆ ที่พึงปฏิบตัใินทางพระพทุธศาสนา แยกออกเป็น ๔ หมวด ดงันี ้

๑.กุศลพิธี (หมายถึง พิธีการบ าเพ็ญกุศล) เป็นพิธีกรรมท าความดีแกต่นเอง ไดแ้ก่ พธิีแสดงตนเป็นพทุธมามกะ พธิเีวยีนเทยีนในวนัส าคญั

ทางพทุธศาสนา พธิีรกัษาอโุบสถ 

๒.บุญพิธี (หมายถึง พิธีการท าบุญ) เป็นพิธีบญุเนื่องดว้ยประเพณีในครอบครวัของชาวพทุธ เก่ียวกบัชีวิตของคนไทยทั่วไป เก่ียวกบัเรื่อง

ฉลองบา้น เรื่องตอ้งการใหเ้กิดสิรมิงคลบา้ง เรื่องตายบา้ง จึงเกิดมพีิธีกรรมที่จะตอ้งปฏิบัติขึน้ และถือปฏิบตัิสืบๆ กนัมาตัง้แต่โบราณกาล 

ไดแ้ก่ ท าบญุงานมงคล ท าบญุงานอวมงคล 

๓.ทานพิธี พิธีถวายทานตา่งๆ มกีาร ถวายสงัฆทาน เป็นตน้ 

๔.ปกิณกพิธี ขอ้ปฏิบตัิในพิธีกรรมทั่วๆ ไปท่ีชาวพทุธนิยมท ากนั แต่ยงัไมเ่ป็นหมวดมารวบรวมเป็นหมวดหมู่ ไดแ้ก่ การแสดงความเคารพพระ 

การประเคนของพระ การท าหนงัสอือาราธนาและใบปวารณาถวายจตปุัจจยั การอาราธนาศลี อาราธนาธรรม อาราธนาพระปริตร และ การ

กรวดน า้ 

(ปี 62, 59) ศาสนพิธี คืออะไร ? ผูท้ี่ไดเ้รียนรูแ้ลว้ไดร้บัประโยชนอ์ย่างไรบา้ง ? 

ตอบ คือ แบบอยา่ง หรือแบบแผนต่าง ๆ ที่พึงปฏิบตัใินทางพระศาสนา ฯ 
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ย่อมไดร้บัประโยชน ์คือ เป็นผูฉ้ลาดในพิธีกรรมที่เก่ียวดว้ยการบ าเพ็ญกศุล การท าบญุและการถวายทาน สามารถในการจดัพิธีตา่ง ๆ ได้

ถกูตอ้งตามระเบยีบแบบแผน ชื่อว่า เป็นผูร้กัษาขนบประเพณีอนังดงามของพระพทุธศาสนาไวไ้ดด้ว้ย ฯ 

ปี 57) ศาสนพิธี คืออะไร? มีหมวดอะไรบา้ง? 

ตอบ คือแบบอย่างหรือแบบแผนต่างๆ ท่ีพงึปฏิบตัิในทางพระพทุธศาสนา ฯ มี   ๑. หมวดกศุลพิธี   ๒. หมวดบญุพิธี   ๓. หมวดทานพิธี      

๔. หมวดปณิณกะ ฯ 

(ปี 56) บญุพิธีมก่ีีอยา่ง ? อะไรบา้ง ? ตอบ มี ๒ อย่าง ฯ คือ ๑. การท าบญุงานมงคล   ๒. การท าบญุงานอวมงคล ฯ 

(ปี 50, 44) ศาสนพิธี คืออะไร? เมื่อแยกเป็นหมวดจะไดห้มวดอะไรบา้ง การท าบญุขึน้บา้นใหมจ่ดัอยู่ในหมวดไหน? 

ตอบ คือ แบบอยา่งหรือแบบแผนต่าง ๆ ที่พึงปฏิบตัใินทางพระพทุธศาสนา ฯ 

จะได ้๑.  หมวดกศุลพิธี  ๒. หมวดบญุพิธี   ๓. หมวดทานพิธี  ๔. หมวดปกณิกะ ฯ จดัอยูใ่นหมวดบญุพิธี ฯ 

(ปี 49) กศุลพิธี หมายถึง? บญุพธีิ หมายถงึ? ตอบ  กศุลพิธี หมายถึง พิธีการบ าเพ็ญกศุลฯ บญุพิธี หมายถงึ พิธีการท าบญุฯ 

(ปี 48) ศาสนพิธี คืออะไร?  ผูท้ี่ไดเ้รียนรูแ้ลว้ไดร้บัประโยชนอ์ย่างไรบา้ง? 

ตอบ คือ แบบอยา่ง หรือแบบแผนต่าง ๆ ที่พึงปฏิบตัใินทางพระศาสนา ฯ  ย่อมไดร้บั 

ประโยชน ์คือ เป็นผูฉ้ลาดในพิธีกรรมที่เก่ียวดว้ยการบ าเพ็ญกศุล การท าบญุ และการถวายทาน สามารถในการจดัพิธีตา่งๆ ไดถ้กูตอ้งตาม

ระเบียบแบบแผน ชื่อวา่เป็นผูร้กัษาขนบประเพณีอนังดงามของพระพทุธศาสนาไวไ้ดด้ว้ย ฯ 

(ปี 47) ในพิธีท าบญุตา่งๆ มีผูเ้ก่ียวขอ้งในการปฏิบตัิก่ีฝ่าย? คือใครบา้ง? 

ตอบ มีผูเ้ก่ียวขอ้งในการปฏิบตัิ ๒ ฝ่าย คือ  ๑. ฝ่ายเจา้ภาพ คือทายกทายิกา  ผูป้ระกอบการท าบญุ 

๒. ฝ่ายปฏิคาหก คือผูร้บัทานและประกอบพิธีกรรมตามประสงค ์ของเจา้ภาพ ซึง่เป็นบรรพชติ เรียกอีกอยา่งว่า ฝ่ายพระสงฆ ์ฯ 

(ปี 46, 43) ท่านไดศ้กึษาศาสนพิธีแลว้ เขา้ใจเรื่องต่อไปนีอ้ย่างไร?  ก.บญุพิธี   ข.ทานพิธี 

ตอบ ก.บญุพิธี ว่าดว้ยพิธีท าบญุ มี ๒ อย่าง คือ ๑. ท าบญุงานมงคล เช่น ท าบุญขึน้บา้นใหม่ ท าบญุอายเุป็นตน้ 

      ๒. ท าบญุงานอวมงคล เช่น งานศพ เป็นตน้ ฯ 

 ข.ทานพิธี ว่าดว้ยพธีิถวายทานตา่ง ๆ เช่น ถวายสงัฆทานเป็นตน้ ฯ 

 

พุทธมามกะ (กุศลพิธ)ี หมายถงึ ผูท้ี่ประกาศตนว่าเป็นผูร้บันบัถือพระพทุธเจา้ เป็นการแสดงตนใหป้รากฏว่ายอมรบันบัถือพระพทุธศาสนา

ประจ าชวีิตของตน 

(ปี 61, 58) การแสดงตนเป็นพทุธมามกะ หมายถงึอะไร ? 

ตอบ หมายถงึ การประกาศตนของผูแ้สดงวา่ ยอมรบันบัถือพระพทุธศาสนาประจ าชวีิตของตน ฯ 

(ปี 53) พทุธมามกะหรือพทุธมามิกาหมายถึงบคุคลเช่นไร? 

ตอบ หมายถงึบคุคลผูเ้ป็นชายหรือหญิงผูร้บันบัถือพระพทุธเจา้เป็นของตน เป็นการยอมรบันบัถือพระพทุธศาสนาประจ าชวีิตของตนนั่นเอง ฯ 

(ปี 49) พทุธมามกะ หมายถึง? 

(ปี 44) พิธีแสดงตนเป็นพทุธมามกะ  หมายถึงอะไร? 

ตอบ หมายถงึ การประกาศตนของผูแ้สดงวา่เป็นผูร้บันบัถือพระพทุธเจา้เป็นของตน เป็นการแสดงตนใหป้รากฏวา่ ยอมรบันับถือ

พระพทุธศาสนาประจ าชวีิตของตน 
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การแสดงความเคารพในศาสนพิธี มี ๓ อย่าง (ปกิณกพิธ)ี 

ประนมมือ (อญัชล)ี คือการไหวก้ระพุ่มมือทัง้สองประกบกันไวร้ะหว่างอกโดยใหท้กุนิว้ของมือ ทัง้สองแนบชิดตดิตรงกนั 

ไหว้ (วนัทา หรือ นมสัการ) คือการยกมือที่ประนมขึน้พรอ้มกม้ศีรษะเล็กนอ้ย ใหม้ือประนมจรดหนา้ผาก นิว้มือทัง้ ๒ อยู่ระหว่างคิว้ 

กราบ (อภิวาท) คือการแสดงอาการกราบราลงพืน้ดว้ยเบญจางคประดิษฐ์ 

 

(ปี 63, 56, 49) การแสดงความเคารพพระมีก่ีวิธี? อะไรบา้ง? 

ตอบ มี ๓ วธีิ ฯ คือ  ๑. ประนมมือ เรียกวา่ อญัชล ี ๒. ไหว ้เรียกวา่ นมสัการ  ๓. กราบ เรียกว่า อภิวาท ฯ 

(ปี 52) การแสดงความเคารพในศาสนพิธีมีอะไรบา้ง?  ในแต่ละอย่างมีวิธีปฏิบตัิอย่างไร? 

ตอบ มี ประนมมือ ๑  ไหว ้๑  กราบ ๑ ฯ 

ประนมมือ  คือการกระพุ่มมือทัง้สองประกบกนัไวร้ะหวา่งอก โดยใหท้กุนิว้ของมือทัง้สองแนบชดิตดิตรงกนั 

ไหว ้ คือการยกมือที่ประนมขึน้พรอ้มกม้ศีรษะเล็กนอ้ยใหม้ือประนมจรดหนา้ผาก นิว้มือทัง้ ๒ อยูร่ะหว่างคิว้ 

กราบ  คือการแสดงอาการกราบราบลงพืน้ดว้ยเบญจางคประดษิฐ์ ฯ 

(ปี 46) การแสดงความเคารพมีก่ีวิธี? อะไรบา้ง? ในแต่ละวิธีนัน้ มวีิธีปฏิบตัิอย่างไร? 

ตอบ มี ๓ วธีิคือ ประนมมือ ๑  ไหว ้๑  กราบ ๑ ฯ 

ประนมมือ คือการกระพุ่มมือทัง้สองประกบกนัไวร้ะหว่างอก  โดยใหท้กุนิว้ของมือทัง้สองแนบชิดติดตรงกนั 

ไหว ้คือการยกมือที่ประนมขึน้พรอ้มกม้ศีรษะเล็กนอ้ยใหม้ือประนมจรดหนา้ผาก นิว้มือทัง้ ๒ อยู่ระหว่างคิว้ 

กราบ คือการแสดงอาการกราบราบลงพืน้ดว้ยเบญจางคประดษิฐ ์ไดแ้ก่กราบดว้ยองค ์๕ คือ หนา้ผาก ๑  ฝ่ามือ ๒  เข่า ๒ จรดพืน้ ฯ 

(ปี 45, 43) การกราบดว้ยเบญจางคประดิษฐ์ หมายถึงอย่างไร? 

ตอบ หมายถงึการกราบพรอ้มดว้ยองค ์๕ คือใหห้นา้ผาก กบัฝ่ามือสองขา้ง เขา่สองขา้งจดพืน้ ฯ 

 

การประเคนของ (ปกิณกพีธ)ี  

(ปี 53) ในการประเคนของถวายพระ มีวิธีปฏิบตัิอยา่งไร? 

ตอบ จบัของที่ประเคนดว้ยมือทัง้สอง ยกขึน้สงูเล็กนอ้ยแลว้นอ้ยไปประเคนพระ ซึ่งพระทา่นจะยื่นมือมารบั ถา้ผูป้ระเคนเป็นผูห้ญิง พระผูร้บั

ท่านจะปผูา้รบัประเคนแลว้ผูป้ระเคนกเ็อาของวางบนผา้รบัประเคน เสรจ็พึงไหวห้รือกราบก็เป็นอนัเสรจ็ 

(ปี 44) จงอธิบายวิธีปฏิบตัใินการประเคนของถวายพระ 

 

การเผดียงสงฆ/์การอาราธนา 

การเผดียงสงฆ ์(ปกิณกพิธ)ี หมายถึง การแจง้ความประสงคใ์หส้งฆท์ราบ 

การอาราธนา (ปกิณกพธิี) หมายถงึ การนิมนตพ์ระสงฆใ์นพิธีใหศ้ีล สวดพระปรติร หรือแสดงธรรม 

(ปี 61) การเผดียงสงฆแ์ละการอาราธนา ต่างกนัอยา่งไร ? 

ตอบ ตา่งกนัคือ การเผดยีงสงฆ ์ไดแ้ก่ การแจง้ความประสงคใ์หส้งฆท์ราบ 

การอาราธนา ไดแ้ก่ การนิมนตพ์ระสงฆใ์นพิธีใหศ้ีล สวดพระปรติร หรือแสดงธรรม ฯ 

(ปี 47) การเผดียงสงฆ ์และ การอาราธนา หมายถึงอะไร? 

(ปี 45) ค าวา่ "เผดียงสงฆ"์ หมายถึงอะไร ? 
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ปาฏิบุคลิกทาน/สังฆทาน 

(ปี 63, 54) ปาฏิบคุลิกทานและสงัฆทาน ต่างกนัอย่างไร ? 

ตอบ ปาฏิบุคลิกทาน คือ ทานท่ีถวายเจาะจงเฉพาะพระรูปนัน้รูปนี ้

สังฆทาน คือ ทานท่ีถวายไม่เจาะจงพระรูปใด มอบเป็นของกลางใหส้งฆเ์ฉล่ียกนัใชส้อย 

(ปี 60, 49, 44) ปาฏิบคุลิกทาน และ สงัฆทาน หมายถึงอะไร ? 

 

งานมงคล/อวมงคล (บุญพิธี) 

 (ปี 55, 45) เจรญิพระพทุธมนต ์กบั สวดพระพทุธมนต ์ใชใ้นพิธีต่างกนัอยา่งไร? 

ตอบ เจริญพระพุทธมนต ์ใชใ้นพิธีมงคล  สวดพระพุทธมนต ์ใชใ้นพิธีอวมงคล 

(ปี 51) ค าอาราธนาพระสงฆม์าสวดมนตใ์นพิธีท าบญุงานมงคลกบัในพิธีท าบญุงานอวมงคล ต่างกนัอยา่งไร ? 

ตอบ ในงานมงคล ใชค้  าวา่ ขออาราธนาเจรญิพระพทุธมนต ์ ส่วนในงานอวมงคล ใชค้  าวา่ ขออาราธนาสวดพระพทุธมนต ์

(ปี 51)ในพิธีท าบญุงานมงคล เจา้ภาพพึงจดุเทยีนน า้มนต ์เมื่อพระสงฆเ์จรญิพระพทุธมนตส์ตูรใด?  ตอบ มงคลสตูร ฯ 

(ปี 44) ในงานมงคลควรจดุเทยีนน า้มนตเ์มื่อไร?  ตอบ เมื่อพระสงฆเ์จรญิพระพทุธมนต ์ถึงมงคลสตูร ขึน้ตน้บทว่า อเสวนา จ  พาลาน  

 

พิธีเวียนเทยีนในวนัส าคัญทางพุทธศาสนา (กุศลพิธ)ี 

วันส าคัญทางศาสนา มี ๔ วนั (พิธีเวียนเทยีนในวันส าคัญทางพุทธศาสนา) 

๑.วันมาฆบูชา ขึน้ ๑๕ ค ่าเดือน ๓ เป็นวนัคลา้ยวนัท่ีพระพทุธเจา้ทรงแสดงโอวาทปาฏิโมกขใ์นท่ามกลางพระอรยิสงฆจ์ านวน ๑,๒๕๐ องค ์

๒.วันวิสาขบชูา ขึน้ ๑๕ ค ่าเดือน ๖ เป็นวนัคลา้ยวนัท่ีพระพทุธเจา้ ประสตูิ ตรสัรู ้ปรนิิพพาน 

๓.วันอัฏฐมีบูชา แรม ๘ ค ่าเดือน ๖ เป็นวนัคลา้ยวนัถวายพระเพลิงพระพทุธเจา้ 

๔.วันอาสาฬหบูชา ขึน้ ๑๕ ค ่าเดือน ๘ เป็นวนัคลา้ยวนัท่ีพระพทุธเจา้ทรงแสดงปฐมเทศนา 

 

(ปี 62, 58) วนัส าคญัทางพระพทุธศาสนา ก าหนดไวก่ี้วนั? มีวนัอะไรบา้ง? 

ตอบ ๔ วนั ฯ มวีนัวิสาขบชูา วนัอฏัฐมีบชูา วนัมาฆบชูา และวนัอาสาฬหบชูา ฯ 

(ปี 60) วนัสาคญัทางพระพทุธศาสนาที่นิยมประกอบพิธีการบชูาเป็นพิเศษ ในปีหน่ึง ๆ มวีนัอะไรบา้ง ? 

ตอบ วนัวิสาขบชูา วนัอฏัฐมีบชูา วนัมาฆบชูา และวนัอาสาฬหบชูา ฯ 

(ปี 59) วนัแรม ๘ ค ่า เดือน ๖ เป็นวนัอะไร ? มีเหตกุารณส์ าคญัอะไรเกิดขึน้ในวนันัน้ ? 

ตอบ เป็นวนัอฏัฐมีบชูา ฯ   เป็นวนัถวายพระเพลิงพระพทุธสรีระ ฯ 

(ปี 50) วนัส าคญัทางพระพทุธศาสนาที่นิยมประกอบพิธีกรรมมีการบชูาเป็นตน้  ปีหน่ึง ๆ มีวนัอะไรบา้ง? 

ตอบ วนัวิสาขบชูา วนัอฏัฐมีบชูา วนัมาฆบชูา และวนัอาสาฬหบชูา ฯ 

(ปี 50) การเดินเวยีนเทียนรอบปชูนียสถานในวนัส าคญัทางพระศาสนา เดินเวยีนซา้ยหรือเดินเวยีนขวา? เดินเวยีนก่ีรอบ? 

แต่ละรอบพึงปฏิบตัิอยา่งไร? 

ตอบ การเดินเวยีนเทียนรอบสถานท่ี(ปชูนยีสถาน) เดนิเวียนขวา คือ เดินเวียนไปทางที่มือขวาของตน หนัเขา้หาสถานท่ีที่เวยีนนัน้ 

เวียน ๓ รอบ พึงปฏิบตัิอยา่งนี ้

รอบที่ ๑ พึงตัง้ใจระลกึถึงพระพทุธคณุโดยนยับท อิติปิ โส ภควา อรห  ฯลฯ 



20 | P a g e  

 

รอบที่ ๒ พึงตัง้ใจระลกึถงึพระธรรมคณุโดยนยับท สฺวากฺขาโต ภควตา ธมฺโม ฯลฯ 

รอบที่ ๓ พึงตัง้ใจระลกึถงึพระสงัฆคณุโดยนยับท สปุฏิปนฺโ ภควโต สาวกสงฺโฆ ฯลฯ 

(ปี 48) วนัอาสาฬหบชูา ตรงกบัวนัอะไรทางจนัทรคติ?  มีความส าคญัอยา่งไร? 

ตอบ ตรงกบัวนัเพ็ญเดือน ๘ ก่อนวนัเขา้ปรุมิพรรษา ๑ วนั ฯ มีความส าคญั เพราะเป็นวนัท่ีพระพทุธเจา้ทรงแสดงปฐมเทศนาโปรดพระปัญจ

วคัคยีท์ี่ป่าอิสิปตนมฤคทายวนั แขวงเมืองพาราณสี ในปีที่ตรสัรูใ้หม่ และผลของการแสดงพระธรรมเทศนากณัฑน์ี ้เป็นเหตใุหพ้ระโกณฑญัญะ

ไดด้วงตาเห็นธรรม และทลูขอบรรพชาอปุสมบท เป็นพระอรยิสงฆอ์งคแ์รกในพระพทุธศาสนา จงึเป็นวนัท่ีมีรตันะครบ ๓ บรบิรูณ ์เรยีกวา่พระ

รตันตรยั ฯ 

(ปี 45) วนัส าคญัทางพระพทุธศาสนา ก าหนดไวก่ี้วนั ? มีวนัอะไรบา้ง ? วนัแรม ๘ ค ่า เดือน ๖ เป็นวนัส าคญัทางพระพทุธศาสนาอย่างไร ? 

ตอบ ๔ วนั มวีนัวิสาขบชูา วนัอฏัฐมีบชูา วนัมาฆบชูา และวนัอาสาฬหบชูา ฯ 

เป็นวนัอฏัฐมีบชูา คือวนัคลา้ยกบัวนัถวายพระเพลิงพระพทุธสรีระ ฯ 

 

อุโบสถ กับ ปกตอิุโบสถ 

(ปี 48) อโุบสถ กบั ปกติอโุบสถ หมายถึงอะไร? 

ตอบ  อุโบสถ หมายถึง การเขา้จ า คือการจ าศีล เป็นอบุายขดัเกลากิเลสอย่างหยาบใหเ้บาบาง เป็นทางแห่งความสงบระงบัอนัเป็น

ความสขุอยา่งสงูสดุในพระพทุธศาสนา 

ปกตอิุโบสถ หมายถงึ อโุบสถที่รกัษากนัในวนัพระตามปกตเิฉพาะวนัหนึง่คืนหน่ึงอย่างที่อบุาสกอบุาสิการกัษาอยู่ปัจจบุนั 

 

บทสวดต้องท่องไปสอบ ให้ฝึกเขียนให้ถูกตอ้งทกุบท () 

ค าอาราธนาศีล ๕ (ออกปี 55, 51) 

มย  ภนเฺต วิสุ   วิสุ   รกฺขณตถฺาย ตสิรเณน สห, ปญฺจ สีลานิ ยาจาม 

ทตุิยมฺปิ, มย  ภนฺเต วิสุ   วิสุ   รกฺขณตฺถาย ติสรเณน สห, ปญฺจ สีลานิ ยาจาม 

ตติยมฺปิ, มยฺ ภนฺเต วิสุ   วิสุ   รกฺขณตฺถาย ติสรเณน สห, ปญฺจ สีลานิ ยาจาม 

 

ค าอาราธนาพระปริตร (ออกปี 57, 54 , 45) 

วิปตฺติปฏิพาหาย  สพฺพสมฺปตฺติสิทฺธิยา 

สพฺพทกฺุขวินาสาย  ปรติฺต   พฺรูถ มงฺคล  

วิปตฺติปฏิพาหาย  สพฺพสมฺปตฺติสิทฺธิยา 

สพฺพภยวินาสาย  ปรติฺต   พฺรูถ มงฺคล  

วิปตฺติปฏิพาหาย  สพฺพสมฺปตฺติสิทธิฺยา 

สพฺพโรควินาสาย  ปรติฺต   พฺรูถ มงฺคล  

 

ค าสมาทานอุโบสถศีล (ออกปี 52) => อยู่ในหมวดกุศลพิธี 

๑.ปาณาติปาตา เวรมณีสิกฺขาปท  สมาทิยามิ 

๒.อทินฺนาทานา เวรมณีสิกขฺาปท  สมาทิยามิ 
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๓.อพฺรหฺมจรยิา เวรมณีสิกขฺาปท  สมาทิยาม ิ

๔.มสุาวาทา เวรมณีสิกฺขาปท  สมาทิยามิ 

๕.สรุาเมรยมชฺชปมาทฏฺฐานา เวรมณีสิกฺขาปท  สมาทิยาม ิ

๖.วิกาลโภชนา เวรมณีสิกฺขาปท  สมาทิยาม ิ

๗.นจฺจคีตวาทิตวิสกูทสฺสนา มาลาคนฺธวเิลปนธารณมณฺฑนวิภสูนฏฺฐานา เวรมณี สิกฺขาปท  สมาทิยาม ิ

๘.อจฺุจาสยนมหาสยนา เวรมณี สิกฺขาปท  สมาทิยาม ิ

(ปี 52) อโุบสถศีล มีก่ีขอ้? ขอ้ที่ ๓ ว่าอยา่งไร? การเขา้จ าอโุบสถศีลนีอ้ยู่ในหมวดไหนของศาสนพิธี? 

ตอบ มี ๘ ขอ้ ฯ ขอ้ที่ ๓ วา่ อพฺรหฺมจรยิา เวรมณี สิกฺขาปท  สมาทยิามิ ฯ อยูใ่นหมวดกศุลพิธี  

 

การกรวดน ้า(ปกณิกพธิี ปี 49 ปี 47 ปี 43)  

(ปี 49, 43) การกรวดน า้มวีิธีท าอย่างไรบา้ง ?  ค ากรวดน า้แบบยอ่ที่สดุว่าอยา่งไร ? 

ตอบ วธีิกรวดน า้คือ เตรียมน า้สะอาดใส่ไวใ้นภาชนะที่ใส่น า้กรวด พอพระสงฆเ์ริ่มอนโุมทนาดว้ยบทว่า ยถา… ก็เริม่กรวดน า้ เวลารนิไม่ใหน้ า้

ขาดสาย โดยตัง้ใจนึกอทุิศส่วนบญุฯ 

ค ากรวดน า้ แบบย่อวา่ อิท  เม ญาตีน  โหตุ แปลว่า ขอบญุกศุลนี ้จงส าเรจ็แก่ญาติทัง้หลายของขา้พเจา้เถิด (หรือ สุขิตา โหนฺตุ ญาตโย 

แปลว่า ขอญาติทัง้หลายจงเป็นสขุๆ เถิดๆ)  

(ปี 47) เพื่อปฏิบตัใิหถ้กูตอ้งตามหลกัศาสนพิธี เจา้ภาพพงึกรวดน า้และประนมมือรบัพรตอนไหน? 

ตอบ เมื่อพระสงฆเ์ริ่มอนโุมทนาดว้ยบทว่า ยถา วารวิหา ฯเปฯ  เจา้ภาพพึงกรวดน า้ ไม่ใชน้ิว้มือรอง เวลารนิไมใ่หน้ า้ขาดสาย  พอว่าบท สพฺพี

ติโย ฯเปฯ  รนิน า้ใหห้มดแลว้ประนมมือรบัพรต่อไปจนจบ ฯ 

 

(ค าลากลับบ้าน ปี 46) ค าวา่  หนฺททานิ มย  ภนฺเต อาปจฺุฉาม พหกุิจฺจา มย  พหกุรณียา  ใครเป็นผูก้ล่าว และกล่าวในโอกาสอะไร? ใครเป็นผู้

กล่าวตอบค านัน้ และกลา่วว่าอยา่งไร? 

ตอบ อบุาสกอบุาสิกาผูไ้ปฟังธรรมในวนัธมัมสัสวนะเป็นผูก้ล่าวในโอกาสลากลบับา้น ฯ 

พระสงฆก์ล่าว และกล่าวว่า  ยสสฺทานิ  ตมฺุเห  กาล   มญฺญถ ฯ 

 

ค าถวายสังฆทานพร้อมค าแปล (ปี 43) 

อิมานิ มย  ภนฺเต, ภตฺตาน,ิ สปรวิารานิ, ภิกฺขสุงฺฆสฺส, โอโณชยาม, สาธุโน ภนฺเต, ภิกฺขสุงฺโฆ, อิมาน,ิ ภตฺตานิ สปรวิารานิ, ปฏิคฺคณฺหาต,ุ อมฺ

หาก , ทีฆรตฺต , หิตาย, สขุาย 

แปล  

ขา้แต่พระสงฆผ์ูเ้จรญิ ขา้พเจา้ทัง้หลายขอนอ้มถวายซึ่งภตัตาหารกบัของที่เป็นบรวิาร ทัง้หลายเหล่านีแ้ด่พระสงฆ ์ขอพระสงฆจ์งรบัซึ่ง

ภตัตาหารกบัของที่เป็นบรวิารทัง้หลาย เหล่านีเ้พื่อประโยชน ์เพื่อความสขุแก่ขา้พเจา้ทัง้หลายสิน้กาลนานเทอญ 

 



1 | P a g e  

 

ทบทวน วนัิยมุข 

เร่ืองการบวช 

วิธีอุปสมบทมี ๓ อย่าง 

๑.เอหภิกิขุอปุสัมปทา พระพทุธเจา้บวชให ้ดว้ยวาจาวา่ “เธอจงเป็นภกิษุมาเถิด” 

๒.ติสรณคมนูปสัมปทา พระสาวกบวชให ้อปุสมบทดว้ยการใหถ้งึสรณะ ๓ ในปัจจบุนัเป็นการบวชเณร 

๓.ญัตติจตุตถกัมมอุปสัมปทา มอบใหส้งฆเ์ป็นใหญ่ในการอปุสมบท อปุสมบทดว้ยกรรมมีญัตติเป็นท่ี ๔ 

(ปี 47) อปุสมัปทา (การอปุสมบท) มี ๓ วิธี ในปัจจบุนัใชว้ิธีไหน? ก าหนดสงฆอ์ย่างต ่าไวเ้ทา่ไร? 

ตอบ  ใชญ้ัตติจตตุถกมัมอปุสมัปทา  การอปุสมบทดว้ยกรรมมีญตัตเิป็นที่ ๔ ฯ 

ก าหนดสงฆอ์ย่างต ่าไวค้ือ  ในมธัยมประเทศ ๑๐ รูป  ในปัจจนัตชนบท ๕ รูป ฯ 

 

ความหมายพระวินัย 

พระวินัย ไดแ้ก่ พระพทุธบญัญตัิ และอภิสมาจาร [ทัง้ ๒ นีเ้รียกว่า พระวินยั] 

พุทธบัญญัติ คือ ขอ้หา้มที่พระพทุธเจา้ทรงตัง้ขึน้เพื่อป้องกนัความประพฤติเสียหาย และวางโทษแก่ภิกษุผูล่้วงละเมิดดว้ยปรบัอาบตัิหนกั

บา้ง เบาบา้ง 

อภสิมาจาร คือ ขนบธรรมเนียมที่ทรงแต่งตัง้ขึน้เพื่อชกัน าความประพฤติของภิกษุสงฆใ์หด้งีาม 

 

(ปี 62 ,58) พระวินยั คืออะไร ? ภิกษุรกัษาพระวินยัแลว้ ย่อมไดอ้านิสงสอ์ะไร ? 

ตอบ คือพระพทุธบญัญตัิและอภิสมาจาร ฯ ไดอ้านิสงส ์คือไมต่อ้งเดือดรอ้นใจ ไดร้บัความแชม่ชื่นว่า ไดป้ระพฤตดิีงาม จะเขา้หมูภิ่กษุผูม้ีศีล

ก็องอาจไม่สะทกสะทา้น ฯ 

(ปี 55) ภิกษุผูป้ฏิบตัิอย่างไร จึงชื่อว่ามีศีล? ตอบ ภิกษุส ารวมกายวาจาใหเ้รียบรอ้ย เวน้ขอ้ที่ทรงหา้ม ท าตามขอ้ที่ทรงอนญุาต จึงชื่อว่ามีศีล 

(ปี 53) พระวินยั ไดแ้ก่อะไร? สิกขาบทที่เป็นอเตกิจฉา คือที่ภิกษุล่วงละเมดิ แลว้ไม่สามารถจะแกไ้ขได ้ไดแ้ก่อะไร? 

ตอบ ไดแ้ก่ พระพทุธบญัญตัิ และอภิสมาจาร ฯ ไดแ้ก่ ปาราชกิ ๔ 

(ปี 52) พทุธบญัญัตแิละอภิสมาจาร คืออะไร? ทัง้ ๒ รวมเรยีกว่าอะไร? 

ตอบ พทุธบญัญัติ  คือขอ้หา้มที่พระพทุธเจา้ทรงตัง้ขึน้  เพื่อป้องกนัความประพฤติเสียหาย และวางโทษแก่ภิกษุผูล่้วงละเมดิดว้ยปรบัอาบตัิ

หนกับา้ง เบาบา้ง ส่วนอภิสมาจาร คือขนบธรรมเนียมที่ทรงแตง่ตัง้ขึน้ เพื่อชกัน าความประพฤติของภิกษุสงฆใ์หด้ีงาม ฯ ทัง้ ๒ นีร้วมเรียกว่า 

พระวินัย ฯ 

(ปี 50) พระศาสดาทรงบญัญัติพระวินยัไวเ้พื่ออะไร? 

ตอบ เพื่อปอ้งกนัความประพฤตเิสียหายของภิกษุสงฆ ์และเพื่อชกัน าความประพฤติของภกิษุสงฆใ์หด้ีงาม 

(ปี 49) ท าไมตอ้งมีพระวินยัส าหรบัปกครองหมู่ภิกษุ และหมู่ภิกษุท าไมตอ้งประพฤติตามพระวินยั? 

ตอบ หากจะไมม่ีพระวินยัส าหรบัปกครอง หรือหมู่ภิกษุจะไม่ประพฤติตามพระวินยั ก็จะเป็นหมู่ภิกษุที่เลวทราม ไม่เป็นท่ีตัง้แหง่ศรทัธาและ

เล่ือมใส แต่ถา้ตา่งรูปประพฤติตามพระวินยั ก็จะเป็นหมู่ภิกษุที่ดี ท าใหเ้กิดศรทัธาเล่ือมใส พระวินยัจึงรกัษาหมู่ภิกษุใหต้ัง้อยูเ่ป็นอนัดี และท า

ใหเ้ป็นหมู่ที่งดงาม ฯ 

(ปี 49) พระศาสดาผูเ้ป็นสงัฆบิดรดแูลภิกษุสงฆ ์ทรงท าหนา้ที่ทางพระวินยัอยา่งไร ? 

ตอบ ทรงท าหนา้ที่ ๒ ประการ คอื  
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๑.ทรงตัง้พทุธบญัญัตเิพื่อป้องกนัความประพฤตเิสียหาย และวางโทษแก่ภิกษุผูล่้วงละเมิดดว้ยปรบัอาบตัิหนกับา้งเบาบา้ง 

๒.ทรงตัง้ขนบธรรมเนียม ซึ่งเรียกว่าอภิสมาจารเพื่อชกัน าความประพฤติของภิกษุสงฆใ์หด้งีาม 

(ปี 48) ในพระวินยั ก าหนด ๑ ปีมีก่ีฤดู? อะไรบา้ง? ตัง้แตว่นัแรม ๑ ค ่าเดือน ๘ ถงึวนัขึน้ ๑๕ ค ่า เดือน ๑๒ เป็นฤดูอะไร? 

ตอบ ๓ ฤด ูคือ ฤดหูนาว ๑  ฤดรูอ้น ๑  ฤดฝูน ๑ ฯ  ฤดฝูน ฯ 

(ปี 46) ขอ้ความวา่  “ พระศาสดาทรงตัง้อยูใ่นท่ีเป็นพระธรรมราชาผูป้กครอง ” หมายความวา่อยา่งไร? 

ตอบ หมายความวา่ ทรงตัง้พระพทุธบญัญัติเพื่อป้องกนัความประพฤติเสียหาย และวางโทษแก่ผูล่้วงละเมดิ ดว้ยปรบัอาบตัิหนกับา้ง เบาบา้ง 

อย่างเดยีวกบัพระเจา้แผ่นดินทรงตราพระราชบญัญัติ ฯ 

(ปี 46) พระบญัญัติที่ทรงตัง้ไวเ้ดมิเรียกว่าอะไร ?   ตอบ เรียกวา่ มลูบญัญัติ ฯ 

(ปี 45) พระวินยั คืออะไร? ตอบ คือพระพทุธบญัญัติและอภิสมาจาร ฯ 

(ปี 45) "อาทิกมัมกิะ" ความหมายอย่างไร?  ตอบ ภิกษุผูก้่อเหตใุหท้รงบญัญัติสิกขาบทขึน้ 

(ปี 44) พทุธบญัญัติ มลูบญัญัติ อนบุญัญัติ คืออะไร? 

ตอบ  พุทธบัญญัติ คือขอ้ที่พระพทุธเจา้ทรงตัง้ไวเ้ป็นบทบงัคบัใหภิ้กษุประพฤติ 

มูลบัญญัต ิ คือขอ้ที่ทรงบญัญตัไิวเ้ดิม 

อนุบัญญัติ  คือขอ้ที่ทรงบญัญัตเิพิ่มเติมภายหลงั 

(ปี 44) ท่านเปรียบพระวินยัเหมอืนดา้ยรอ้ยดอกไม ้หมายความวา่อย่างไร? 

ตอบ หมายความวา่ ดา้ยรอ้ยดอกไมค้วบคมุดอกไมไ้วไ้ม่ใหก้ระจดักระจายฉนัใด พระวินยัย่อมรกัษาสงฆใ์หต้ัง้อยูเ่ป็นอนัดีฉนันัน้ 

 

อานิสงสข์องผู้รักษาวนัิยด ี

๑.ไม่เดือดรอ้นใจภายหลงั (เกิดวปิฏิสาร) 

๒.ไดร้บัความแช่มชื่นใจ เพราะรูส้กึว่าตนประพฤติดงีามแลว้ 

๓.มีความองอาจในหมู่ภิกษุผูม้ีศลี 

(ปี 59) ภิกษุปฏิบตัศิีล สมาธิ ปัญญาดีแลว้ จะไดร้บัประโยชนอ์ย่างไร ? 

ตอบ ย่อมไดร้บัประโยชน ์คือ ปฏิบตัิศีล ท าใหเ้ป็นผูม้กีาย วาจาเรียบรอ้ย 

ปฏิบตัิสมาธิ ท าใหใ้จสงบมั่นคง ไม่ฟุู้งซ่าน 

ปฏิบตัิปัญญา ท าใหร้อบรูใ้นกองสงัขาร ฯ 

(ปี 58) พระวินยั คืออะไร ? ภิกษุรกัษาพระวินยัแลว้ ย่อมไดอ้านิสงสอ์ะไร ? 

ตอบ คือพระพทุธบญัญตัิและอภิสมาจาร ฯ ไดอ้านิสงส ์คือไมต่อ้งเดือดรอ้นใจ ไดร้บัความแชม่ชื่นว่า ไดป้ระพฤตดิีงาม จะเขา้หมูภิ่กษุผูม้ีศีล

ก็องอาจไม่สะทกสะทา้น ฯ 

(ปี 54 ,44) พระภิกษุผูร้กัษาพระวินยัดีโดยถกูทางแลว้ ย่อมไดอ้านิสงสอ์ะไร? 

 

ความหมายสกิขา สิกขาบท อาบัต ิ

สิกขา ไดแ้ก่ ขอ้ที่ภิกษุควรศกึษา มี ๓ อย่าง คือ สีลสิกขา จิตตสกิขา และ ปัญญาสิกขา 

สิกขาบท ไดแ้ก่ พระบญัญตัิมาตราหน่ึงๆ (มาในพระปาติโมกข ์และมานอกปาติโมกข)์ 

อาบัติ ไดแ้ก่ โทษที่เกิดเพราะความละเมิดในขอ้ที่พระพทุธเจา้หา้ม  
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(ปี 63 ,61) สิกขา คืออะไร ? มีอะไรบา้ง ? ตอบ คือ ขอ้ที่ภิกษุตอ้งศกึษาฯ มี   ๑. ศีล ความรกัษากาย วาจา ใหเ้รียบรอ้ย 

๒. สมาธิ ความรกัษาใจมั่น   ๓. ปัญญา ความรอบรูใ้นกองสงัขาร ฯ 

(ปี 60) สิกขา กบั สิกขาบท ตา่งกนัอย่างไร ? 

ตอบ ตา่งกนัอย่างนี ้สิกขา ไดแ้กข่อ้ที่ควรศกึษา คือศีล สมาธิ และปัญญา ฯ  สิกขาบท ไดแ้ก่พระบญัญัตมิาตราหน่ึง ๆ ฯ 

(ปี 58) สิกขาบทที่มาในพระปาตโิมกขม์ีเทา่ไร ? สิกขาบทว่าดว้ยปาราชกิมีอะไรบา้ง ? 

ตอบ มี ๒๒๗ สิกขาบท ฯ ม ี๑. เสพเมถนุ 

๒. ภิกษุถือเอาของที่เจา้ของเขาไม่ไดใ้ห ้ไดร้าคา ๕ มาสก 

๓. ภิกษุแกลง้ฆา่มนษุยใ์หต้าย 

๔. ภิกษุอวดอตุตรมินสุสธรรม (คอืธรรมอนัยิ่งของมนษุย)์ ท่ีไมม่ีในตน ฯ 

(ปี 57) สิกขา และ สิกขาบท ไดแ้ก่อะไร? ตอบ สิกขา ไดแ้กข่อ้ที่ควรศกึษา สิกขาบท ไดแ้ก่พระบญัญัตมิาตราหน่ึง ๆ ฯ 

(ปี 56) อาบตัิ คืออะไร? อาการท่ีภิกษุตอ้งอาบตัมิี ๖ อย่าง จงบอกมาสกั ๓ อยา่ง ฯ 

ตอบ คือ โทษที่เกิดเพราะความละเมิดในขอ้ที่พระพทุธเจา้ทรงหา้ม ฯ 

(เลือกตอบเพียง ๓ ขอ้) 

๑. ตอ้งดว้ยไม่ละอาย   ๔. ตอ้งดว้ยส าคญัว่าควรในของที่ไม่ควร 

๒. ตอ้งดว้ยไม่รูว้า่ส่ิงนีจ้ะเป็นอาบตัิ  ๕. ตอ้งดว้ยส าคญัว่าไมค่วรในของที่ควร 

๓. ตอ้งดว้ยสงสยัแลว้ขืนท าลง  ๖. ตอ้งดว้ยลืมสติฯ 

(ปี 54) สิกขา สิกขาบท และอาบตัิ ไดแ้ก่อะไร? 

(ปี 52 ,47 ,45) สิกขากบัสิกขาบท ต่างกนัอย่างไร? อย่างไหนมเีท่าไร? อะไรบา้ง? 

ตอบ สิกขา คือ ขอ้ที่ภิกษุควรศกึษา มี ๓ ไดแ้ก่ สีลสิกขา จติตสิกขา ปัญญาสิกขา 

ส่วนสิกขาบท คือ พระบญัญัตมิาตราหน่ึง ๆ เป็นสิกขาบทหน่ึง ๆ  มี ๒๒๗ สิกขาบท  ไดแ้ก่ ปาราชกิ ๔ สงัฆาทิเสส ๑๓ อนิยต ๒ นิสสคัคิย

ปาจิตตีย ์๓๐ ปาจติตยี ์๙๒ ปาฏเิทสนียะ ๔ เสขิยะ ๗๕ และ อธิกรณสมถะ ๗ ฯ 

(ปี 51) อะไรเรียกวา่ สิกขาบท? มาจากไหน? 

ตอบ พระบญัญัตมิาตราหน่ึง ๆ เรียกวา่ สิกขาบท ฯ มาในพระปาติโมกข ์๑ มานอกพระปาติโมกข ์๑ ฯ 

(ปี 50 ,45) สิกขาบทที่มมีาในพระปาติโมกข ์มีเท่าไร? วา่โดยหมวดมีอะไรบา้ง? 

ตอบ มี ๒๒๗ สิกขาบท ฯ มี ปาราชิก ๔ สงัฆาทิเสส ๑๓ อนิยต ๒ นิสสคัคิยปาจิตตีย ์๓๐ ปาจิตตยี ์๙๒ ปาฏิเทสนียะ ๔ เสขิยะ ๗๕  

อธิกรณสมถะ ๗ ฯ 

(ปี 45) สิกขา ๓ เมื่อศกึษาแลว้จะไดป้ระโยชนอ์ย่างไร? 

ตอบ ย่อมไดป้ระโยชนด์งันี ้ศกึษาเรื่องศีล ท าใหเ้ป็นผูม้ีกาย วาจาเรียบรอ้ย ศกึษาเรื่องสมาธิท าใหใ้จสงบมั่นคง ไม่ฟุง้ซ่าน ศกึษาเรือ่งปัญญา 

ท าใหร้อบรูใ้นกองสงัขาร ฯ 

 

อาบัตทิีเ่ป็นโลกวชัชะ/อาบตัิทีเ่ป็นปัณณัตติวชัชะ 

(ปี 52 ,44) อาบตัิ คืออะไร? อาบตัิที่เป็นโลกวชัชะและที่เป็นปัณณตัติวชัชะหมายความว่าอย่างไร?จงยกตวัอยา่งประกอบดว้ย 

ตอบ คือ โทษที่เกิดเพราะความละเมิดในขอ้ที่พระพทุธเจา้หา้ม ฯ 
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อาบัตทิีเ่ป็นโลกวชัชะหมายความวา่ อาบตัิที่มีโทษซึง่ภิกษุท าเป็นความผิดความเสีย คนสามญัท าก็เป็นความผิดความเสียเหมือนกนั เช่น 

ท าโจรกรรม เป็นตน้ ส่วนท่ีเป็นปัณณัตติวัชชะหมายความว่า อาบตัิที่มีโทษเฉพาะภิกษุท า แต่คนสามญัท าไมเ่ป็นความผิดความเสีย เช่น ขดุ

ดิน เป็นตน้ ฯ 

 

อนุศาสน ์๘  

นิสสัย ๔ คือ ปัจจยัเครื่องอาศยัของบรรพชิต 

๑.เที่ยวบิณฑบาต  ๒.นุ่งหม่ผา้บงัสกลุ  ๓.อยู่โคนไม ้ ๔.ฉนัยาดองดว้ยน า้มตูรเนา่ 

อกรณียกิจ ๔ คือ กิจที่ไมค่วรท า 

๑.เสพเมถนุ  ๒.ลกัของเขา  ๓.ฆ่าสตัว ์ ๔.พดูอวดคณุพิเศษที่ไม่มใีนตน 

(ปี 63 ,56) อกรณียกจิ คือกจิที่บรรพชิตไม่ควรท า มีก่ีอย่าง? อะไรบา้ง? 

ตอบ มี ๔ อยา่ง ฯ คือ ๑. เสพเมถนุ ๒. ลกัของเขา  ๓. ฆ่าสตัว ์๔. พดูอวดคณุพเิศษที่ไม่มใีนตน ฯ 

(ปี 62 ,53) นิสสยัคืออะไร ? มีเท่าไร ? อะไรบา้ง ? 

ตอบ คือปัจจยัเครื่องอาศยัของบรรพชิต ฯ มี ๔ อย่าง ฯ 

ไดแ้ก่ ๑. เที่ยวบิณฑบาต ๒. นุ่งห่มผา้บงัสกุลุ  ๓. อยู่โคนตน้ไม ้๔. ฉนัยาดองดว้ยน า้มตูรเน่า ฯ 

(ปี 61 ,59) กิจที่บรรพชติไม่ควรท า เรียกว่าอะไร ? มีอะไรบา้ง ? 

ตอบ เรยีกวา่ อกรณียกิจ ฯ มี ๔ คือ ๑. เสพเมถนุ  ๒. ลกัทรพัย ์ ๓. ฆ่าสตัว ์ ๔. พดูอวดคณุวเิศษที่ไม่มีในตน ฯ 

(ปี 60, 47 ,44) นิสสยั และ อกรณียกิจ คืออะไร ? ทัง้ ๒ อย่างรวมเรียกว่าอะไร ? 

ตอบ นิสสยัคือ ปัจจยัเครื่องอาศยัของบรรพชิต  อกรณียกิจคือ กจิที่บรรพชิตไม่ควรท า ฯ ทัง้ ๒ อย่าง รวมเรยีกว่า อนศุาสน ์ฯ 

(ปี 58) ปัจจยัเครื่องอาศยัของบรรพชิตเรียกวา่อะไร ? มีก่ีอย่าง ? อะไรบา้ง ? 

ตอบ เรยีกวา่นิสสยัฯ มี ๔ อย่างฯ คือ๑.เที่ยวบิณฑบาต ๒.นุ่งหม่ผา้บงัสกุลุ ๓.อยู่โคนตน้ไม ้๔.ฉนัยาดองดว้ยน า้มตูรเนา่ฯ 

(ปี 55) นิสสยั ๔ ในอนศุาสน ์๘ อย่าง หมายถึงอะไร? มีอะไรบา้ง? 

(ปี 51) อรณียกิจ ๔ คืออะไร? ขอ้ที่ ๓ ว่าอยา่งไร ตอบ คือ กิจที่ไม่ควรท า ๔ ฯ ว่า ฆา่สตัว ์ฯ 

(ปี 49 ,48) กิจที่บรรพชติไม่ควรท าซึ่งเรียกว่า อกรณียกจิ มีก่ีอยา่ง? อะไรบา้ง? 

 

อาบัติมีโทษ ๓ สถาน 

• อย่างหนัก ยงัผูต้อ้งใหข้าดจากความเป็นภิกษุ 

• อย่างกลาง ยงัผูต้อ้งใหอ้ยูก่รรม คือประพฤตวิตัรอยา่งหน่ึง เพื่อทรมานตน 

• อย่างเบา ยงัผูต้อ้งใหป้ระจานตนต่อหนา้ภิกษุดว้ยกนั ฯ 

อาบัติมีโทษ ๒ สถาน 

• อเตกิจฉา อาบตัิที่แกไ้ขไม่ได ้

• สเตกจิฉา อาบตัิที่แกไ้ขได ้

(ปี 61) อาบตัิ คืออะไร ? มีโทษก่ีสถาน ? อะไรบา้ง ? 

ตอบ คือ โทษที่เกิดเพราะความละเมิดในขอ้ที่พระพทุธเจา้ทรงหา้ม ฯ 

มี ๓ สถาน ฯ คือ  อย่างหนกั ยงัผูต้อ้งใหข้าดจากความเป็นภิกษุ 
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อย่างกลาง ยงัผูต้อ้งใหอ้ยู่กรรม คือประพฤตวิตัรอยา่งหน่ึง เพื่อทรมานตน 

อย่างเบา ยงัผูต้อ้งใหป้ระจานตนต่อหนา้ภิกษุดว้ยกนั ฯ 

(หรือจะตอบว่า มี ๒ สถาน คอื แก้ไขได้ และแก้ไขไม่ได้ ก็ได้) 

(ปี 57) จงอธิบายความหมายของอาบตัติ่อไปนี ้ ก. สเตกิจฉา ข. สจิตตกะ 

ตอบ ก. ไดแ้ก่อาบตัิที่แกไ้ขได ้ ข. ได้แก่อาบัตทิีต่อ้งเพราะมีเจตนา ฯ 

(ปี 55 ,45 ,44) อเตกจิฉา และสเตกจิฉา ไดแ้ก่อาบตัิอะไร? ทัง้ ๒ อย่างนัน้ ภิกษุตอ้งเขา้แลว้ จะเกดิโทษอย่างไร? ตอบ อเตกิจฉา อาบตัิที่

แกไ้ขไม่ได ้คือ ปาราชิก ท าใหข้าดจากความเป็นภิกษุ ฯ 

สเตกจิฉา อาบตัิที่แกไ้ขได ้คือ สงัฆาทเิสส และอาบัตอิีก ๕ ทีเ่หลือ ฯ สงัฆาทิเสสตอ้งอยู่กรรมจึงพน้ได ้อาบตัิอกี ๕ ที่เหลือพึงแสดงต่อ

หนา้สงฆห์รือคณะหรือรูปใดรูปหนึ่งจึงพน้ได ้ฯ 

(ปี 54) ครุกาบตัิ ที่แกไ้ขไดก้็มี ท่ีแกไ้ขไม่ไดก้็มี ท่ีแกไ้ขไดไ้ดแ้ก่อาบตัิอะไร? 

ตอบ ที่แกไ้ขได ้ไดแ้ก่ อาบตัิสงัฆาทิเสส ท่ีแกไ้ม่ได ้ไดแ้ก่อาบตัิปาราชิก 

(ปี 50) เมื่อภิกษุตอ้งอาบตัิแลว้ จะพึงปฏิบตัิอยา่งไร? ตอบ พึงบอกภิกษุดว้ยกนัในวนันัน้ และพงึแกไ้ขตามวิธีนัน้ ๆ ฯ 

(ปี 49 ,44) ค าว่า ตอ้งอาบตัิ หมายความวา่อยา่งไร? อาบตัิมีโทษก่ีสถาน? อะไรบา้ง? 

ตอบ หมายความวา่ ตอ้งโทษ คอืมีความผิดฐานละเมิดขอ้ที่พระพทุธเจา้ทรงหา้ม ฯ   

มี ๓ สถาน คือ อย่างหนัก อยา่งกลาง และ อย่างเบา  

(หรือจะตอบว่า มี ๒ สถาน คอื แก้ไขได้ และแก้ไขไม่ได้ ก็ได้) 

 

สจิตตกะ/อจติตกะ 

สจิตตกะ อาบตัิที่ตอ้งเพราะมเีจตนาล่วงละเมดิ   อจิตตกะ อาบตัิที่ตอ้งแมไ้ม่มเีจตนาล่วงละเมดิ 

(ปี 59) ปาราชิกทัง้ ๔ สิกขาบท เป็นสจิตตกะหรืออจิตตกะ ? เพราะเหตใุด ? ตอบ เป็นสจติตกะ ฯ เพราะมเีจตนาล่วงละเมดิ ฯ 

(ปี 57) จงอธิบายความหมายของ สจิตตกะ 

(ปี 48) สจิตตกะ และ อจติตกะ  มีความหมายอย่างไร  

ตอบ สจิตตกะ อาบตัิที่ตอ้งเพราะมีเจตนาล่วงละเมิด  อจิตตกะ อาบตัิที่ตอ้งแมไ้ม่มีเจตนาล่วงละเมิด ฯ 

 

อาการทีภ่กิษุต้องอาบตั ิ๖ อย่าง 

๑.ตอ้งดว้ยไม่ละอาย   ๔.ตอ้งดว้ยส าคญัวา่ควรในของที่ไม่ควร 

๒.ตอ้งดว้ยไม่รูว้า่ส่ิงนีจ้ะเป็นอาบตัิ  ๕.ตอ้งดว้ยส าคญัวา่ไม่ควรในของที่ควร 

๓.ตอ้งดว้ยสงสยัแลว้ขืนท า   ๖.ตอ้งดว้ยลืมสต ิ

(ปี 60, 59 ,43) อาบตัิคืออะไร ? อาการท่ีภิกษุตอ้งอาบตัิ ๖ อยา่งนัน้ อย่างไหนเสียหายมากที่สดุ ? 

ตอบ คือ โทษที่เกิดเพราะความละเมิดในขอ้ที่พระพทุธเจา้หา้ม ฯ   ตอ้งดว้ยไม่ละอาย จดัวา่เสียหายมากที่สดุ ฯ 

(ปี 56) อาบตัิ คืออะไร? อาการท่ีภิกษุตอ้งอาบตัมิี ๖ อย่าง จงบอกมาสกั ๓ อยา่ง ฯ 

ตอบ คือ โทษที่เกิดเพราะความละเมิดในขอ้ที่พระพทุธเจา้ทรงหา้ม ฯ 

(เลือกตอบเพียง ๓ ขอ้) ๑.ตอ้งดว้ยไม่ละอาย ๒.ตอ้งดว้ยไม่รูว้า่ส่ิงนีจ้ะเป็นอาบตัิ ๓.ตอ้งดว้ยสงสยัแลว้ขืนท า 

๔.ตอ้งดว้ยส าคญัวา่ควรในของที่ไม่ควร ๕.ตอ้งดว้ยส าคญัวา่ไม่ควรในของที่ควร ๖.ตอ้งดว้ยลืมสติ ฯ 
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(ปี 54) อาการท่ีภิกษุจะตอ้งอาบตัิ มีอะไรบา้ง? 

(ปี 50) อาการท่ีภิกษุจะตอ้งอาบตัิ มีเท่าไร?   ตอ้งดว้ยไม่ละอาย มีอธิบายอย่างไร? 

ตอบ มี ๖ อยา่ง ฯ ภิกษุรูอ้ยู่แลว้ และละเมิดพระบญัญัตดิว้ยใจดา้นไม่รูจ้กัละอาย ชื่อว่าตอ้งดว้ยไมล่ะอาย ฯ 

(ปี 47) อาการท่ีภิกษุจะตอ้งอาบตัิขอ้ที่วา่ ตอ้งดว้ยสงสยัแลว้ขืนท าลง มีอธิบายอยา่งไร ? 

ตอบ มีอธิบายว่า ภิกษุสงสยัอยูว่่า ท าอย่างนัน้ๆ ผิดพระบญัญัตหิรือไม่ แต่ขืนท าดว้ยความสะเพรา่เช่นนี ้ถา้การท่ีท านัน้ผิดพระบญัญัติก็ตอ้ง

อาบตัิตามวตัถ ุถา้ไม่ผิด ก็ตอ้งอาบตัิทกุกฏเพราะสงสยัแลว้ขืนท า ฯ 

(ปี 45) อาการท่ีภิกษุจะตอ้งอาบตัิมีเทา่ไร? อะไรบา้ง? 

 

อาบัตวิ่าโดยชื่อมี ๗ อย่าง คือ… 

๑.ปาราชิก ๒.สงัฆาทิเสส ๓.ถลุลจัจยั ๔.ปาจิตตีย ์ ๕.ปาฏิเทสนียะ ๖.ทกุกฏ  ๗.ทพุภาสิต 

(ปี 63 ,57) อาบตัิ คืออะไร? วา่โดยชื่อมอีะไรบา้ง? 

ตอบ อาบตัิ คือโทษที่เกิดเพราะความละเมดิในขอ้ที่พระพทุธเจา้หา้ม ฯ 

มี ๑. ปาราชิก    ๒. สงัฆาทิเสส    ๓. ถลุลจัจยั    ๔. ปาจิตตีย ์   ๕. ปาฏิเทสนียะ    ๖. ทกุกฏ    ๗. ทพุภาสิต ฯ 

(ปี 53) อาบตัิวา่โดยชื่อมีก่ีอย่าง? อะไรบา้ง? 

 

อนุปสัมบัน หมายถงึ บคุคลที่มใิช่ภิกษุ 

(ปี 54) อนปุสมับนั หมายถงึ? 

 

เภสัช ๕ ไดแ้ก่ เนยใส เนยขน้ น า้มนั น า้ผึง้ น า้ออ้ย พระภกิษุรับประเคนแล้วเก็บไว้ฉันได้ ๗ วนั 

(ปี 63 ,57) เภสชั ๕ ไดแ้ก่อะไรบา้ง? ตอบ ไดแ้ก่ เนยใส เนยขน้ น า้มนั น า้ผึง้ น า้ออ้ย ฯ 

(ปี 61 ,43) เภสชั ๕ มีอะไรบา้ง? น า้ตาลทรายจดัเขา้ในเภสชัประเภทใด? 

ตอบ เภสชั ๕ มี เนยใส เนยขน้ น า้มนั น า้ผึง้ น า้ออ้ย น า้ตาลทรายจดัเขา้ในน า้ออ้ย 

(ปี 54 ,48) เภสชั ๕ ไดแ้ก่อะไรบา้ง? ภิกษุรบัประเคนแลว้เก็บไวฉ้นัไดก่ี้วนัเป็นอยา่งยิ่ง? 

(ปี 51) เภสชั ๕ ในปัตตวรรคที่ ๓ ไดแ้ก่อะไรบา้ง? รบัประเคนแลว้เก็บไวฉ้นัไดก่ี้วนั? 

 

ไตรครอง/อติเรกจวีร/จีวรกาล 

จีวรกาล หมายถงึ คราวที่เป็นฤดถูวายจวีร (คืออยู่จ  าพรรษาแลว้ ถา้ไม่ไดก้รานกฐิน นบัแตว่นัปวารณาไป ๑ เดือน ถา้ไดก้รานกฐิน เพิ่ม

ออกไปอีก ๔ เดือนในฤดหูนาว) 

ไตรจีวร ประกอบดว้ย ผ้าสังฆาฏิ (ผา้คลมุ) ผ้าอตุตราสงค ์(จีวร หรือ ผา้ห่ม) และอันตรวาสก (สบง หรือ ผา้นุ่ง) 

ผ้าไตรครอง เป็นผา้ที่ภิกษุอธิษฐาน มีจ านวนจ ากดั คือ ๓ ผืน 

อติเรกจวีร หมายถึง จวีรท่ีไม่ใชจ่ีวรอธิษฐาน [หรือ ผา้ที่นอกเหนอืจากผา้ไตรครองมีไดไ้ม่จ ากดัจ านวน] 

ผ้าจ าน าพรรษา ไดแ้ก่ผา้ที่ทายกถวายแก่ภิกษุผูป้วารณาออกพรรษาแลว้ 

 

(ปี 61) ผา้ไตรจวีร ที่ทรงอนญุาตใหภิ้กษุอธิษฐานไวใ้ชม้ก่ีีอย่าง ? อะไรบา้ง ? 
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ตอบ มี ๓ อยา่ง ฯ คือ ๑. สงัฆาฏิ (ผา้คลมุ) ๒. อตุตราสงค ์(ผา้หม่) ๓. อนัตรวาสก (ผา้นุง่) ฯ 

(ปี 57) อตเิรกจวีร และผา้จ าน าพรรษา ไดแ้ก่ผา้เช่นไร? 

ตอบ อตเิรกจวีร ไดแ้ก่ผา้ยาว ๘ นิว้ กวา้ง ๔ นิว้ขึน้ไป พอใชป้ระกอบเขา้เป็นเครื่องนุ่งห่มได ้นอกจากผา้ที่อธิษฐาน 

ผา้จ าน าพรรษา ไดแ้ก่ผา้ที่ทายกถวายแก่ภิกษุผูป้วารณาออกพรรษาแลว้ ฯ 

(ปี 56) ไตรจวีร อติเรกจีวร ไดแ้กจ่ีวรเช่นไร? 

ตอบ ไตรจวีร ไดแ้ก่จวีร ๓ ผืน ประกอบดว้ย อตุตราสงค ์(ผา้ห่ม) อนัตรวาสก (ผา้นุ่ง) และสงัฆาฏิ (ผา้คลมุหรือผา้ทาบ) ฯ 

อติเรกจวีร ไดแ้ก่ผา้มีขนาดกวา้ง ๔ นิว้ยาว ๘ นิว้ ซึง่อาจน าไปท าเป็นเครื่องนุง่ห่มได ้นอกจากผา้ที่อธิษฐาน ฯ 

(ปี 54) อตเิรกจวีร หมายถึง? จวีรกาล หมายถึง?  

ตอบ อตเิรกจวีร หมายถึงจีวรท่ีไม่ใชจ่ีวรอธิษฐาน ฯ 

จีวรกาล หมายถึงคราวที่เป็นฤดถูวายจวีร (คืออยู่จ  าพรรษาแลว้ ถา้ไม่ไดก้รานกฐิน นบัแตว่นัปวารณาไป ๑ เดือน ถา้ไดก้รานกฐิน เพิ่มออกไป

อีก ๔ เดือนในฤดหูนาว) 

(ปี 52) ผา้ไตรครอง มีอะไรบา้ง? ต่างจากอติเรกจีวรอย่างไร? 

ตอบ มี สงัฆาฏิ อตุตราสงค ์อนัตรวาสก ฯ ตา่งกนัอยา่งนี ้ผา้ไตรครองเป็นผา้ที่ภิกษุอธิษฐาน มีจ านวนจ ากดั คือ ๓ ผืน ส่วนอติเรกจีวร คือผา้

ที่นอกเหนือจากผา้ไตรครอง มีไดไ้ม่จ ากดัจ านวน ฯ 

(ปี 48) ผา้ไตรจวีรคือผา้อะไร? ไดแ้ก่อะไรบา้ง? 

(ปี 48) อตเิรกบาตร คืออะไร?  ภิกษุเก็บไวเ้กินก่ีวนั ตอ้งอาบตัินิสสคัคิยปาจิตตยี?์ ตอบ คือ บาตรนอกจากบาตรอธิษฐาน ฯ  เกิน ๑๐ วนั ฯ 

(ปี 46) อตเิรกจวีร ไดแ้ก่จวีรเช่นไร? การท่ีทรงหา้มไมใ่หภิ้กษุเก็บอติเรกจวีร  ดว้ยมีพระพทุธประสงคอ์ยา่งไร? 

ตอบ ไดแ้ก่ จีวรนอกจากจีวรอธิษฐาน ฯ  ดว้ยมีพระพทุธประสงคเ์พื่อป้องกนัความสรุุย่สรุา่ย และความมกัมากของภิกษุ ฯ 

 

ปาจิตตีย ์

(ปี 60) ภิกษุตอ้งอาบตัินิสสคัคยิปาจิตตีย ์หรืออาบตัิปาจติตีย ์มวีธีิแสดงอาบตัิ ต่างกนัอยา่งไร ? 

ตอบ นิสสคัคิยปาจติตีย ์ตอ้งเสียสละวตัถอุนัเป็นเหตใุหต้อ้งอาบตัินัน้เสียก่อน จงึแสดงอาบตัิได ้ส่วนอาบตัิปาจติตียน์ัน้ ภิกษุพงึแสดงอาบตัิ

ไดเ้ลย ไม่มีวตัถใุด ๆ ที่ตอ้งสละ ฯ 

(ปี 49 , 46 ,44) นิสสคัคิยปาจติตีย ์หมายความว่าอย่างไร? ภิกษุตอ้งอาบตัินีแ้ลว้ ท าอย่างไรจึงจะพน้? 

ตอบ นิสสคัคิยปาจติตีย ์หมายความว่า อาบตัิปาจิตตียท์ี่จ  าตอ้งสละส่ิงของ ฯ  

ภิกษุตอ้งอาบตัินีแ้ลว้ตอ้งสละส่ิงของอนัเป็นเหตใุหต้อ้งอาบตัินัน้กอ่นแลว้แสดงอาบตัิจงึพน้จากอาบตัินัน้ได ้ฯ 

(ปี 47) จวีรท่ีเป็นนิสสคัคียแ์ลว้ ควรสละใหแ้กใ่คร? ถา้จีวรนัน้สญูหาย พึงปฏิบตัิเช่นไร? 

ตอบ ควรสละใหแ้ก่สงฆก์็ได ้แกค่ณะก็ได ้แก่บคุคลก็ได ้ฯ ถา้จีวรนัน้สญูหาย พึงแสดงอาบตัเิท่านัน้ ฯ 

(ปี 44) ปาจิตตยีแ์บ่งเป็น นิสสคัคิยปาจิตตยี ์และสทุธิกปาจติตีย ์เพราะเหตไุร? 

ตอบ เพราะวา่นิสสคัคิยปาจติตยีน์ัน้ จ าตอ้งเสียสละวตัถอุนัเป็นเหตใุหต้อ้งอาบตัินัน้เสียก่อน จงึแสดงอาบตัิได ้ส่วนสทุธิกปาจติตยีน์ั้น ภิกษุ

พึงแสดงอาบตัิไดเ้ลย ไม่มีวตัถใุด ๆ ที่จ  าตอ้งสละ 

(ปี 43) ในปาจิตตีย ์๙ วรรคน้ัน วรรคทีเ่ท่าไร มี ๑๒ สกิขาบท? ตอบ วรรคที่ ๘ (สหธรรมิกวรรค) 
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บริขาร ๘ 

(ปี 43) บริขาร ๘ มีอะไรบา้ง?  

ตอบ บรขิาร ๘ มี ๑.สังฆาฏิ ๒.อุตตราสงค ์๓.อันตรวาสก ๔.บาตร ๕.มีดโกน ๖.กลอ่งเข็ม ๗.ประคดเอว ๘.ผ้ากรองน ้า 

 

อาบัตทิีไ่ม่มีมูล ก าหนดโดยอาการอย่างไร? 

๑.ไม่ไดเ้ห็นเอง ๒.ไม่ไดย้ินเอง ๓.ไม่ไดเ้กิดรงัเกียจสงสยั 

(ปี 60, 52 ,45) อาบตัิไม่มมีลู ก าหนดโดยอาการอย่างไร ? โจทดว้ยอาบตัิไม่มีมลูเป็น อาบตัิอะไร ? 

ตอบ ก าหนดโดยอาการ ๓ คือ ไม่ไดเ้ห็นเอง ๑ ไม่ไดย้ิน ๑ ไม่ไดร้งัเกียจ ๑ วา่ภิกษุนัน้ตอ้งอาบตัิชื่อนัน้ ฯ 

โจทดว้ยอาบตัิปาราชกิตอ้งสงัฆาทิเสส 

โจทดว้ยอาบตัิสงัฆาทิเสสตอ้งปาจิตตีย ์

โจทดว้ยอาบตัิอื่นจากนีต้อ้งปาจติตีย ์ในสมัปชานมสุาวาทสิกขาบท ฯ 

(ปี 58) ภิกษุโจทภิกษุอื่นดว้ยอาบตัิปาราชิกอยา่งไร ภิกษุผูโ้จทจงึตอ้งอาบตัิสงัฆาทิเสส ? 

ตอบ ภิกษุโกรธเคือง แกลง้โจทภิกษุอื่นดว้ยอาบตัิปาราชกิไม่มีมลู และภิกษุโกรธเคือง แกลง้หาเลสโจทภิกษุอื่นดว้ยอาบตัิปาราชิก 

 

อาบัตทิีต่อ้งใหท้่องจ าเป็นชุดๆ 

(ปี 46) ภกิษุตอ้งอาบัติเพราะความซกุซน มีอย่างไรบ้าง? 

ภกิษุซอ่นบาตร ซอ่นปากกาของภกิษุอืน่เพือ่ล้อเลน่ ต้องอาบัติอะไร? 

ตอบ มีอย่างนี ้คือ เล่นจี ้เล่นน า้ หลอนภิกษุ ซ่อนของเพื่อลอ้เล่น พดูเยา้ใหเ้กิดร  าคาญ ฯ 

ซ่อนบาตร ตอ้งอาบตัิปาจติตีย ์ซอ่นปากกา ตอ้งอาบตัิทกุกฏ ฯ 

 

ซ่อนบริขาร 

• ภิกษุซ่อนบรขิาร คือ บาตร จีวร ผ้าปูน่ัง กลอ่งเข็ม ประคดเอว ส่ิงใดสิ่งหนึง่ของภิกษุอื่น ดว้ยคดิว่าจะล้อเล่น ต้องปาจติตีย ์

• ภิกษุซ่อนบรขิารอื่น(ไม่ใช่บาตร จวีร ผา้ปนูั่ง กล่องเข็ม ประคดเอว) หรือซ่อนของอนปุสมับนั(ผูไ้ม่ใชภิ่กษุ) เป็นทุกกฏ 

• เก็บบรขิารไม่ไดห้มายจะลอ้เล่น เห็นวางไมด่ี ช่วยเก็บให ้ไม่เป็นอาบัต ิ

(ปี 61) ภิกษุซ่อนบาตร จีวร รม่ และรองเทา้ของเพื่อนภิกษุเพื่อลอ้เล่น ตอ้งอาบตัิอะไรบา้ง ? 

ตอบ ซ่อนบาตร จวีร ตอ้งอาบตัปิาจิตตีย ์  ซ่อนรม่ รองเทา้ ตอ้งอาบตัิทกุกฏ ฯ 

(ปี 51) ภิกษุซ่อนผา้อาบน า้ฝน บาตร จีวร กล่องเขม็ ดา้ย ของเพื่อนภิกษุหรือสามเณรเพื่อลอ้เล่น เป็นอาบตัิอะไร?  

ตอบ ซ่อนผา้อาบน า้ฝน ดา้ย ของเพื่อนภิกษุ เป็นอาบตัิทกุกฏ 

ซ่อน บาตร จวีร กล่อมเขม็ ของเพื่อนภิกษุ เป็นอาบตัิปาจติตีย ์

ซ่อนของสามเณรทกุอย่างเป็นอาบตัิทกุกฏ 

 

ลักทรัพยท์ีเ่จ้าของไม่ได้ให้ ตอ้ง… 

ทรพัย ์มีราคาตัง้แต่ ๕ มาสกขึน้ เป็นเหตใุหต้อ้งอาบตัิปาราชกิ 

ทรพัย ์มีราคาไม่ถืง ๕ มาสก แตม่ากกวา่ ๑ มาสก เป็นเหตใุหต้อ้งอาบตัถิลุลจัจยั 
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ทรพัย ์มีราคาตัง้แต่ ๑ มาสกลงมา เป็นเหตใุหต้อ้งอาบตัิทกุกฏ 

(ปี 58) ในอทินนาทานสิกขาบท ก าหนดราคาทรพัย ์เป็นวตัถแุห่งอาบตัิไวอ้ยา่งไรบา้ง ? 

ตอบ ทรพัยม์ีราคาตัง้แต่ ๕ มาสก ขึน้ไป เป็นวตัถแุหง่อาบตัิปาราชิก 

ทรพัยม์ีราคาต ่ากว่า ๕ มาสก แตส่งูกวา่ ๑ มาสก เป็นวตัถแุห่งอาบตัิถลุลจัจยั 

ทรพัยม์ีราคาตัง้แต่ ๑ มาสก ลงไป เป็นวตัถแุหง่อาบตัิทกุกฏ ฯ 

(ปี 52) ในสิกขาบทที ่๒ แห่งอาบัติปาราชกิ ทรัพยเ์ป็นเหตุให้ตอ้งอาบตัิปาราชกิ อาบัติถุลลัจจัย และอาบัตทิุกกฏ มีก าหนดราคา

ไว้เท่าไร? 

ตอบ ทรพัย ์มีราคาตัง้แต่ ๕ มาสกขึน้ เป็นเหตใุหต้อ้งอาบตัิปาราชกิ 

ทรพัย ์มีราคาไม่ถืง ๕ มาสก แตม่ากกวา่ ๑ มาสก เป็นเหตใุหต้อ้งอาบตัถิลุลจัจยั 

ทรพัย ์มีราคาตัง้แต่ ๑ มาสกลงมา เป็นเหตใุหต้อ้งอาบตัิทกุกฏ 

 

ภกิษุมีความก าหนัดจบัตอ้ง... 

ภิกษุมีความก าหนดัจบัตอ้งกายหญิง ตอ้งสงัฆาทิเสส  

ภิกษุมีความก าหนดัจบัตอ้งกายกะเทย(บณัเฑาะก)์ ตอ้งถลุลจัจยั 

ภิกษุมีความก าหนดัจบัตอ้งกายบรุุษ จบัตอ้งสตัวด์ิรจัฉานทัง้เพศผูเ้พศเมยี ตอ้งทกุกฏ 

(ปี 63, 59 ,57) ภิกษุมีความก าหนดั จบัตอ้งกายอนปุสมับนั ตอ้งอาบตัิอะไร ? 

ตอบ ตอ้งอาบตัิดงันี ้๑. จบัตอ้งกายหญิง ตอ้งอาบตัิสงัฆาทิเสส ๒. จบัตอ้งกายกะเทย(บณัเฑาะก)์ ตอ้งอาบตัถิลุลจัจยั 

๓. จบัตอ้งกายบรุุษ ตอ้งอาบตัิทกุกฏ ฯ 

(ปี 49 ,45) ภิกษุมคีวามก าหนดัจบัตอ้งกายหญิง กะเทย บรุุษ สตัวด์ิรจัฉานเพศผู ้สตัวด์ิรจัฉานเพศเมีย ตอ้งอาบตัิอะไร? 

พระภกิษุจับต้องวัตถุอนามาสโดยไม่มีความก าหนัด เป็นอาบัติทกุกฏ 

หมายเหตุ อธิบายเพิ่มเตมิ วัตถุอนามาส คอื สิง่ทีพ่ระไม่ควรแตะตอ้ง มี ๖ ประเภท ดงันี ้

๑.คนหญิง คนกะเทย เครือ่งแตง่กายของคนเหล่านัน้ แต่ทีเ่ขาสละแลว้ไม่นบั ตุ๊กตาหญงิ สตัวด์ริจัฉานตวัเมีย 

๒.ทอง เงนิ มกุดา มณี ไพฑูรย์ ประพาฬ ทบัทมิ บษุราคมั สงัข์ทีข่ดัแลว้ ศลิาชนดิด ีเช่น หยก โมรา 

๓.ศสัตราวธุต่างชนดิ ทีใ่ชท้ ารา้ยชีวติร่างกาย 

๔.เครือ่งดกัสตัวบ์ก-น า้ 

๕.เครือ่งประโคม 

๖.ขา้วเปลือกและผลไมอ้นัเกิดอยู่ในที ่

 

ภกิษุแกล้งฆ่าสตัวใ์ห้ตาย ตอ้งอาบัต…ิ 

ฆ่ามนษุยใ์หต้าย ตอ้งอาบตัิปาราชิก 

ฆ่าอมนษุยใ์หต้าย และ การปลงชีวิตมนษุยแ์ต่ไม่ส าเรจ็ คือไม่ตาย เป็นแค่บาดเจ็บ  ตอ้งอาบตัิถลุลจัจยั 

ฆ่าสตัวเ์ดรจัฉานใหต้าย ตอ้งอาบตัิปาจติตีย ์

พยายามฆา่ตนเอง ตอ้งอาบตัิทกุกฏ ฯ 

(ปี 63 ,59) ภิกษุท าคนอื่นใหถ้ึงแก่ความตาย ตอ้งอาบตัิอะไรหรือไม่ ? 
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ตอบ ถา้ไม่จงใจ ไม่เป็นอาบตัิ แต่ถา้จงใจประสงคจ์ะใหเ้ขาตาย เป็นอาบตัิ ฯ 

(ปี 57) ภิกษุฆ่ามนษุย ์ฆา่สตัวเ์ดยีรจัฉาน ตอ้งอาบตัิอะไร? ตอบ ฆ่ามนษุย ์ตอ้งอาบตัิปาราชิก         ฆ่าสตัวเ์ดียรจัฉาน ตอ้งอาบตัปิาจิตตียฯ์ 

(ปี 56) ภิกษุพยายามฆ่าตนเอง แต่ท าไม่ส าเรจ็ จะตอ้งอาบตัิอะไร? ตอบ ตอ้งอาบตัิทกุกฏ ฯ 

(ปี 54) ภิกษุแกลง้ฆา่สตัวใ์หต้าย ตอ้งอาบตัิอะไร? 

ตอบ ฆา่มนษุยใ์หต้าย ตอ้งอาบตัิปาราชิก 

ฆ่าอมนษุยใ์หต้าย และ การปลงชีวิตมนษุยแ์ต่ไม่ส าเรจ็ คือไม่ตาย เป็นแค่บาดเจ็บ  ตอ้งอาบตัิถลุลจัจยั 

ฆ่าสตัวเ์ดรจัฉานใหต้าย ตอ้งอาบตัิปาจติตีย ์

พยายามฆา่ตนเอง ตอ้งอาบตัิทกุกฏ ฯ 

(ปี 48 ,44) ภิกษุฆา่สตัวใ์หต้ายและพยายามฆา่ตนเอง ตอ้งอาบตัิอะไร? 

(ปี 46) การปลงชวีิตอยา่งไร ตอ้งอาบตัถิลุลจัจยั? 

ตอบ การปลงชวีิตมนษุยแ์ต่ไม่ส าเรจ็ คือไมต่าย เป็นแค่บาดเจ็บ ๑  ปลงชีวิตอมนษุย ์มียกัษ์ เปรต เป็นตน้ ๑ ฯ 

 

ภกิษุโจทภกิษุอืน่ด้วยอาบัติไม่มีมูล ต้องอาบัต…ิ 

โจทดว้ยอาบตัิปาราชกิ เป็นอาบตัิสงัฆาทเิสส 

โจทดว้ยอาบตัินอกจากนี ้เป็นอาบตัิปาจติตีย ์

(ปี 53) ภกิษุโจทภกิษุอืน่ด้วยอาบัติไม่มีมูล เป็นอาบตัิอะไรบา้ง 

ตอบ โจทดว้ยอาบตัิปาราชกิ เป็นอาบตัิสงัฆาทิเสส  โจทดว้ยอาบตัินอกจากนี ้เป็นอาบตัิปาจติตีย ์

ภกิษุรู้อยู่ น้อมลาภเพื่อ… ต้องอาบัต…ิ 

นอ้มมาเพื่อตน เป็นอาบตัินิสสคัคิยปาจิตตยี ์

นอ้มมาเพื่อบคุคลอื่น เป็นอาบตัปิาจิตตีย ์

นอ้มมาเพื่อเจดียแ์ละเพื่อสงฆห์มูอ่ื่น เป็นอาบตัิทกุกฏ 

(ปี 59 ,46) ภิกษุรูอ้ยู่ นอ้มลาภที่เขา จะถวายสงฆม์าเพื่อตนตอ้งอาบตัิอะไร ? ลาภนัน้ ไดแ้ก่อะไรบา้ง ? 

ตอบ ตอ้งอาบตัินิสสคัคิยปาจิตตีย ์ฯ   ไดแ้ก่ จีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และเภสชั ซึ่งเรยีกว่าปัจจยั ๔ และของที่เป็นกปัปิยะอยา่งอื่นอีก ฯ 

(ปี 56) มีผูน้  าอาหารบิณฑบาตมาถวายแก่สงฆ ์ภิกษุแนะน าใหถ้วายแกต่นเองและไดม้า เช่นนีจ้ะตอ้งอาบตัิหรือไม่ ? ถา้ตอ้ง จะตอ้งอาบตัิ

อะไร ? ตอบ ตอ้งอาบตัิ ฯ   ตอ้งอาบตัินิสสคัคิยปาจติตีย ์ฯ 

(ปี 53 ,47) ภิกษุรูอ้ยู่ นอ้มลาภที่เขานอ้มไปจะถวายสงฆ ์มาเพื่อตน เพื่อบคุคลอื่น เพื่อเจดีย ์เพื่อสงฆห์มู่อื่น จะตอ้งอาบตัิอะไร? 

ตอบ นอ้มมาเพื่อตน เป็นอาบตันิิสสคัคิยปาจติตีย ์

นอ้มมาเพื่อบคุคลอื่น เป็นอาบตัปิาจิตตีย ์

นอ้มมาเพื่อเจดียแ์ละเพื่อสงฆห์มูอ่ื่น เป็นอาบตัิทกุกฏ 

 

(ปี 51) ภกิษุนอนในทีมุ่งทีบ่ังอันเดียวกับอนุปสัมบนั(ผู้ไม่ใช่ภกิษุ) เป็นอาบตัหิรือไม่อย่างไร? 

ตอบ ถา้เป็นผูช้าย เกินกว่า ๓ คืน เป็นอาบตัิปาจิตตีย ์  ถา้เป็นผูห้ญิง แม้ในคนืแรก เป็นอาบตัิปาจิตตยี ์
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เสขิยวตัร ๗๕ คือ ธรรมเนียมหรือวตัรที่ภิกษุพงึศกึษา มี ๗๕ ข้อ ภิกษุไม่ปฏิบตัิตาม ตอ้งอาบตัิทกุกฏ 

แบ่งออกเป็น ๔ หมวด ดงันี ้

๑.สารูป ว่าดว้ยธรรมเนยีมควรประพฤติในเวลาเขา้บา้น 

๒.โภชนปฏิสงัยุต วา่ดว้ยธรรมเนียมรบับิณฑบาตและฉนัอาหาร (การขบฉนั) หมวด๒ ออกขอ้สอบบ่อย** 

๓.ธัมมเทสนาปฏิสังยุต ว่าดว้ยธรรมเนียมไมใ่หแ้สดงธรรมแก่บคุคลผูแ้สดงอาการไมเ่คารพ 

๔.ปกิณกะ วา่ดว้ยธรรมเนียมถ่ายอจุจาระ ปัสสาวะ หมวด๔ ออกข้อสอบบอ่ย** 

(ปี 63 ,49) เสขิยวตัร คืออะไร? มีก่ีขอ้? ภิกษุละเมิดตอ้งอาบตัิอะไร? ตอบ คือวตัรที่ภิกษุจะตอ้งศกึษา ฯ  มี ๗๕ ขอ้ ฯ  ตอ้งอาบตัิทกุกฏ ฯ 

(ปี 62 ,56) เสขิยวตัร คืออะไร ? โภชนปฏิสงัยตุ ว่าดว้ยเรื่องอะไร ? 

ตอบ คือ วตัรหรือธรรมเนยีมที่ภิกษุจ าตอ้งศกึษา ฯ  วา่ดว้ยเรื่องการรบัและการฉนัอาหาร ฯ 

(ปี 61, 48 ,44) เสขยิวตัร คืออะไร ? ภิกษุไม่เอือ้เฟ้ือในเสขยิวตัรนัน้ ตอ้งอาบตัิอะไร ? 

ตอบ คือ วตัรหรือธรรมเนยีมที่ภิกษุตอ้งศกึษา ฯ  ตอ้งอาบตัิทกุกฏ ฯ 

(ปี 59) เสขิยวตัร คอือะไร ? ภิกษุไม่ปฏิบตัิตาม ตอ้งอาบตัิอะไร ? ตอบ คือธรรมเนยีมที่ภิกษุตอ้งศกึษา ฯ ตอ้งอาบตัิทกุกฏ ฯ 

(ปี 57) วตัรที่ภิกษุสามเณรจะตอ้งศกึษา เรยีกว่าอะไร? มีทัง้หมดก่ีขอ้? ตอบ เรยีกวา่เสขยิวตัร ฯ มี ๗๕ ขอ้ ฯ 

(ปี 56) ภิกษุไมเ่อือ้เฟ้ือในเสขิยวตัร ปฏิบตัิผิดธรรมเนียมไป ตอ้งอาบตัิอะไร? ตอบ ตอ้งอาบตัิทกุกฏ ฯ 

(ปี 53) เสขยิวตัร คืออะไร? แบ่งเป็นก่ีหมวด? หมวดที่ ๒ วา่ดว้ยเรือ่งอะไร? 

ตอบ คือ ธรรมเนียมหรือวตัรที่ภิกษุพึงศกึษา ฯ แบ่งเป็น ๔ หมวด ฯ  ว่าดว้ยเรื่อง โภชนปฏิสงัยตุ คอืธรรมเนียมว่าดว้ยเรื่องการขบฉนั ฯ 

(ปี 51) เสขยิวตัร คืออะไร? มีทัง้หมดก่ีขอ้? ตอบ คือ ธรรมเนยีมหรือวตัรที่ภิกษุตอ้งศกึษา ฯ มี ๗๕ ขอ้ ฯ 

(ปี 46) เสขยิวตัร คืออะไร? หมวดที่ ๒ ว่าดว้ยเรื่องอะไร? ภิกษุไมเ่อือ้เฟ้ือในเสขิยวตัร ปฏิบตัิผิดธรรมเนียม ตอ้งอาบตัิอะไร? 

ตอบ คือ วตัรหรือธรรมเนยีมที่ควรศกึษา ฯ หมวดที่ ๒ วา่ดว้ยธรรมเนียมรบับิณฑบาตและฉนัอาหาร ฯ ตอ้งอาบตัิทกุกฏ ฯ 

 

อธิกรณ ์๔  

อธิกรณ ์๔ คือ เรื่องที่เกิดขึน้แลว้จะตอ้งจดัตอ้งท า เม่ือเกดิขึน้แล้วตอ้งระงับด้วยอธิกรณสมถะอย่างใดอย่างหน่ึงตามสมควรแก่

อธิกรณน้ั์นๆ มี ๔ ประเภท ดงันี ้

๑.วิวาทาธิกรณ ์คือ ววิาท การเถียง ไดแ้ก่ การเถียงว่า สิง่น้ันเป็นธรรมเป็นวินัย สิ่งนีไ้ม่ใชธ่รรมไม่ใช่วินัย นีจ้ะตอ้งไดร้บัชีข้าดว่าถกูว่าผิด 

๒.อนุวาทาธกิรณ ์คือ การโจทกันด้วยอาบัติ นีจ้ะตอ้งไดร้บัวินจิฉยัวา่จรงิหรือไมจ่รงิ 

๓.อาปัตตาธิกรณ ์คือ กิรยิาที่ตอ้งอาบตัิหรือถกูปรบัอาบตัิ นีจ้ะตอ้งท าคืน คือท าใหพ้น้โทษ 

๔.กิจจาธกิรณ ์คือ กิจธุระที่สงฆจ์ะพึงท า เช่น ใหอ้ปุสมบท นีจ้ะตอ้งท าใหส้ าเรจ็ 

 

อธิกรณสมถะ คือ ธรรมเครื่องระงบัอธิกรณ ์มี ๗ อย่าง เช่น เยภยุยสิกา เป็นตน้ 

การตดัสินอธิกรณต์ามเสียงขา้งมาก เรียกวา่ เยภุยยสิกา (อนันีอ้อกขอ้สอบบ่อย) 

 

(ปี 63 ,58) การเถียงกนัดว้ยเรื่องอะไรจึงจดัเป็นววิาทาธิกรณ ์? ตอบ การเถียงกนัวา่ ส่ิงนัน้เป็นธรรมเป็นวินยั ส่ิงนีไ้มใ่ช่ธรรมไม่ใช่วนิยั ฯ 

(ปี 61 ,56) ภิกษุเถียงกนัดว้ยเรื่องอะไร จึงเรียกวา่ ววิาทาธิกรณ?์ ตอบ เถียงกนัดว้ยเรื่อง ส่ิงนัน้เป็นธรรมเป็นวินยั ส่ิงนีไ้มใ่ช่ธรรมไม่ใชว่ินยั ฯ 

(ปี 57) อธิกรณ ์อธิกรณสมถะ คอือะไร? ตอบ อธิกรณ ์คือเรื่องที่เกิดขึน้แลว้จะตอ้งจดัตอ้งท าฯ   อธิกรณสมถะ คือธรรมเครื่องระงบัอธิกรณ ์ฯ 
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(ปี 54) อธิกรณค์ืออะไร? การตดัสินอธิกรณต์ามเสียงขา้งมาก เรียกว่าอะไร? 

ตอบ อธิกรณ ์คือ เรื่องที่เกิดขึน้แลว้จะตอ้งจดัตอ้งท า ฯ เรียกวา่ เยภุยยสิกา ฯ 

(ปี 52) อธิกรณ ์คืออะไร? เมื่อเกดิขึน้แลว้ตอ้งท าอย่างไร? 

ตอบ คือ เรื่องที่เกิดขึน้แลว้จะตอ้งจดัตอ้งท า ฯ   ตอ้งระงบัดว้ยอธิกรณสมถะอยา่งใดอยา่งหน่ึงตามสมควรแก่อธิกรณน์ัน้ ๆ ฯ 

(ปี 51) อธิกรณสมถะ คืออะไร? มีก่ีอยา่ง? การตดัสินตามเสียงขา้งมาก เรียกว่าอะไร?  

ตอบ คือ ธรรมเครื่องระงบัอธิกรณ ์ฯ มี ๗ อย่าง ฯ  เรียกว่า เยภยุยสิกา ฯ 

(ปี 51) ววิาทาธิกรณก์บัอนวุาทาธิกรณ ์ต่างกนัอยา่งไร ? 

ตอบ ววิาทาธิกรณ ์คือการเถียงวา่ ส่ิงนัน้เป็นธรรมเป็นวินยั ส่ิงนีไ้ม่ใช่ธรรมไม่ใช่วินยั ส่วนอนวุาทาธิกรณ ์คือการโจทกนัดว้ยอาบตัิ ฯ 

(ปี 46) อธิกรณ ์ คืออะไร?  อธิกรณย์่อมระงบัไดด้ว้ยอะไร?  การแสดงอาบตัิจดัเขา้ในอธิกรณสมถะขอ้ไหน? ส าหรบัระงบัอธิกรณอ์ะไร? 

ตอบ คือ  เรื่องที่เกดิขึน้แลว้จะตอ้งจดัตอ้งท า ฯ   ระงบัไดด้ว้ยอธิกรณสมถะ คือธรรมส าหรบัระงบัอธิกรณ ์ฯ 

จดัเขา้ในปฏิญญาตกรณะ ฯ  ส าหรบัระงบัอาปัตตาธิกรณ ์ ฯ 

(ปี 43) การอปุสมบทจดัเป็นอธิกรณอ์ะไร? ใครเป็นผูร้ะงบัอธิกรณน์ัน้? ตอบ จดัเป็นกิจจาธิกรณ ์สงฆเ์ป็นผูร้ะงบัอธิกรณน์ัน้ 

(ปี 43)ภิกษุเถียงกนัเรื่องการแกปั้ญหาจราจรเป็นอธิกรณอ์ะไรหรือไม่ ตอบ ไม่จดัเป็นอธิกรณ ์เพราะไม่ใช่การเถียงกนัปรารถพระธรรมวินยั 

 

เร่ืองอื่นๆน่าจะไม่ออกขอ้สอบ 

(ปี 45 ยาก ไม่ไดอ้อกนานแลว้) ผา้จีวรท่ีทรงอนญุาตใหใ้ชไ้ดท้ าดว้ยวตัถก่ีุชนิด? อะไรบา้ง? 

ตอบ ๖ ชนิด คือ ๑.ท าดว้ยเปลือกไม ้เช่น ผา้ลินิน ๔.ท าดว้ยขนสตัว ์เช่น ผา้สกัหลาด 

๒.ท าดว้ยฝา้ย คือ ผา้สามญั  ๕.ท าดว้ยเปลือกไม ้เช่น ผา้ป่าน (สาณะ) 

๓.ท าดว้ยไหม คือ ผา้แพร  ๖.ท าดว้ยสมัภาระเจือกนั ฯ 

 

รายละเอียดอาบัตเิป็นข้อๆ 
ปาราชิก ๔ 

• สิกขาบทที ่๑ ภิกษุเสพเมถนุ (รว่มประเวณี, รว่มสงัวาส) ตอ้งปาราชิก 

• สิกขาบทที ่๒ ภิกษุถือเอาของที่เจา้ของไม่ไดใ้ห ้ไดร้าคา ๕ มาสก ตอ้งปาราชิก 

• สิกขาบทที ่๓ ภิกษุแกลง้ (จงใจ) ฆ่ามนษุยใ์หต้าย ตอ้งอาบตัิปาราชิก 

• สิกขาบทที ่๔ ภิกษุอวดอตุรมินสุสธรรม(คือธรรมอนัยิง่ยวดของมนษุย)์ที่ไม่มใีนตน ตอ้งปาราชิก 

 

(ปี 62 ,45) ปาราชิก ๔ สิกขาบทไหนที่ภิกษุใชใ้หค้นอื่นท าก็ตอ้งอาบตัิถงึที่สดุ ? ตอบ สิกขาบทที่ ๒ และสิกขาบทที่ ๓ ฯ 

(ปี 58) สิกขาบทที่มาในพระปาตโิมกขม์ีเทา่ไร ? สิกขาบทว่าดว้ยปาราชกิมีอะไรบา้ง ? 

ตอบ มี ๒๒๗ สิกขาบท ฯ ม ี๑. เสพเมถนุ 

๒. ภิกษุถือเอาของที่เจา้ของเขาไม่ไดใ้ห ้ไดร้าคา ๕ มาสก 

๓. ภิกษุแกลง้ฆา่มนษุยใ์หต้าย 

๔. ภิกษุอวดอตุตรมินสุสธรรม (คอืธรรมอนัยิ่งของมนษุย)์ ท่ีไมม่ีในตน ฯ 
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(ปี 58) ในอทินนาทานสิกขาบท ก าหนดราคาทรพัย ์เป็นวตัถแุห่งอาบตัิไวอ้ยา่งไรบา้ง ? 

ตอบ ทรพัยม์ีราคาตัง้แต่ ๕ มาสก ขึน้ไป เป็นวตัถแุหง่อาบตัิปาราชิก 

ทรพัยม์ีราคาต ่าากวา่ ๕ มาสก แต่สงูกวา่ ๑ มาสก เป็นวตัถแุห่งอาบตัิถลุลจัจยั 

ทรพัยม์ีราคาตัง้แต่ ๑ มาสก ลงไป เป็นวตัถแุหง่อาบตัิทกุกฏ ฯ 

(ปี 57) สงัหารมิทรพัย ์และ อสงัหารมิทรพัย ์ไดแ้ก่ทรพัยเ์ช่นไร? 

ตอบ สงัหารมิทรพัย ์ไดแ้ก่ทรพัยห์รือส่ิงของที่เคลื่อนที่ได ้เช่น สตัว ์เงินทอง เป็นตน้ ฯ 

อสงัหารมิทรพัย ์ไดแ้ก่ทรพัยห์รือส่ิงของที่เคลื่อนที่ไม่ได ้เช่น ที่ดิน ตน้ไม ้เรือน เป็นตน้ ฯ 

(ปี 50) สงัหารมิทรพัย ์และ อสงัหารมิทรพัยค์ือทรพัยเ์ช่นไร? ภิกษุจะตอ้งอาบตัิถงึที่สดุในเพราะลกัทรพัยท์ัง้ ๒ อย่างนัน้เมื่อใด? 

ตอบ สงัหารมิทรพัย ์คือทรพัยท์ี่เคลื่อนที่ได ้อสงัหารมิทรพัย ์คือทรพัยท์ี่เคลื่อนที่ไม่ได ้ฯ 

ส าหรบัสงัหารมิทรพัย ์ภิกษุจะตอ้งอาบตัถิึงที่สดุ ในเมื่อท าใหท้รพัยน์ัน้เคล่ือนจากที่เดิม   ส่วนอสงัหารมิทรพัย ์จะตอ้งอาบตัถิึงที่สดุ ในเมื่อ

เจา้ของทอดกรรมสิทธ์ิ ฯ 

(ปี 45) สงัหารมิทรพัย ์และอสงัหารมิทรพัย ์ไดแ้ก่ทรพัยเ์ช่นไร ?  การถือเอาทรพัยท์ัง้ ๒ อยา่งนัน้ ก าหนดว่าถงึที่สดุไวอ้ย่างไร? 

ตอบ สงัหารมิทรพัย ์ไดแ้ก่ทรพัยห์รือส่ิงของที่เคลื่อนที่ได ้ทัง้ที่มีวญิญาณและไม่มวีิญญาณ เช่นสตัวแ์ละเงินทองเป็นตน้ ฯ ส่วน

อสงัหารมิทรพัย ์ไดแ้ก่ทรพัยห์รือส่ิงของที่เคลื่อนที่ไม่ได ้โดยตรงไดแ้ก่ที่ดิน โดยออ้มนบัของที่ตดิเนื่องอยู่กบัท่ีนัน้ดว้ย เช่น ตน้ไมแ้ละเรือนเป็น

ตน้ ฯ สงัหารมิทรพัย ์ ก าหนดวา่ถงึที่สดุดว้ยท าใหเ้คลื่อนจากฐาน ฯ    อสงัหารมิทรพัย ์ก าหนดว่าถงึท่ีสดุดว้ยขาดกรรมสิทธ์ิแห่งเจา้ของ ฯ 

(ปี 49 ,45) ค าว่า "ไถยจิต" หมายถึงอะไร? ในอทินนาทานสิกขาบท ก าหนดราคาทรพัยเ์ป็นวตัถแุห่งอาบตัิไวอ้ย่างไรบา้ง? 

ตอบ หมายถงึจติคิดจะลกั คือจติคิดถือเอาของที่เจา้ของไมใ่หด้ว้ยอาการแห่งขโมย ฯ 

ก าหนดไวอ้ย่างนี ้ ทรพัยม์ีราคาตัง้แต่ ๕ มาสก ขึน้ไป เป็นวตัถแุหง่อาบตัิปาราชิก 

ทรพัยม์ีราคาต ่ากว่า ๕ มาสก แตส่งูกวา่ ๑ มาสก เป็นวตัถแุห่งอาบตัิถลุลจัจยั 

ทรพัยม์ีราคาตัง้แต่ ๑ มาสก ลงไป เป็นวตัถแุหง่อาบตัิทกุกฏ ฯ 

 

(ปี 62) พดูอยา่งไรเรยีกว่า อวดอตุตรมินสุสธรรม ? 

ตอบ พดูอวดคณุพิเศษอนัยิง่ของมนษุย ์เช่น ฌาน วิโมกข ์สมาธิ สมาบตัิ มรรค ผล นิพพาน เรียกว่า อวดอตุตรมินสุสธรรมฯ 

(ปี 49) อตุตรมินสุสธรรม คืออะไร?  มีอะไรบา้ง? 

ตอบ คือ ธรรมอนัยิ่งของมนษุย ์หรือคณุอย่างยวดยิง่ของมนษุย ์ฯ  มี ฌาน วิโมกข ์สมาธิ สมาบตั ิมรรค ผล นิพพาน ฯ 

(ปี 44) ภิกษุพดูอวดอตุตรมินสุสธรรมซึ่งไมม่ีจรงิในตน เม่ือคนอืน่ฟังแล้วเข้าใจแต่ไมเ่ชื่อ  ภิกษุนีจ้ะตอ้งอาบตัิอะไร? 

ตอบ ตอ้งอาบตัิปาราชิก 

(ปี 43) ปาราชกิ ๔ ขอ้ไหนเป็นสจิตตกะ ขอ้ไหนเป็นอจิตตกะ? ท าไมเป็นเช่นนัน้? 

ตอบ ปาราชกิ ๔ ขอ้ เป็นสจิตตกะ ท่ีเป็นเช่นนัน้ เพราะตอ้งดว้ยจงใจ เกิดขึน้โดยมีเจตนาเป็นสมฏุฐาน 

 

สังฆาทเิสส ๑๓  

• ๑. ภิกษุแกลง้ท าน า้อสจุิเคล่ือน 

• ๒. ภิกษุมีความก าหนดัอยู่ จบัตอ้งกายหญิง 
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• ๓. ภิกษุมีความก าหนดัอยู่ พดูเกีย้วหญิง 

• ๔. ภิกษุมีความก าหนดัอยู่ พดูลอ่ใหห้ญิงบ าเรอตนดว้ยกาม 

• ๕. ภิกษุชกัสื่อใหช้ายหญิงเป็นผวัเมียกนั 

• ๖. ภิกษุสรา้งกฎิุที่ตอ้งก่อและ โบกดว้ยปนูหรือดิน เป็นเจา้ของจ าเพาะเป็นท่ีอยู่ของตน ตอ้งท าใหไ้ดป้ระมาณ โดยยาวเพยีง ๑๒ คบื

พระสคุต กวา้งเพยีง ๗ คืบพระสคุต (๑ คืบพระสคุต = ๒๕ ซม) และตอ้งใหส้งฆแ์สดงที่ใหก้่อน ถา้ไม่ใหพ้ระสงฆแ์สดงที่ใหก้ด็ี ท าให้

เกินประมาณก็ดี ตอ้งสงัฆาทิเสส 

• ๗. ถา้ที่อยู่ซึง่จะสรา้งขึน้นัน้ มีทายกเป็นเจา้ของ ท าใหเ้กินประมาณนัน้ได ้แต่ตอ้งใหส้งฆ ์แสดงที่ใหก้่อน ถา้ไม่ใหส้ง)แสดงที่ใหก้่อน

ตอ้ง สงัฆาทิเสส 

• ๘. ภิกษุโกรธเคือง แกลง้โจทภิกษุอื่นดว้ยอาบตัิปาราชิกไมม่ีมลู ตอ้งสงัฆาทิเสส 

• ๙. ภิกษุโกรธเคือง แกลง้หาเลศโจทภิกษุอื่นดว้ยอาบตัิปาราชกิ ตอ้งสงัฆาทเิสส 

• ๑๐. ภิกษุพากเพยีรเพื่อจะท าลายพระสงฆใ์หแ้ตกกนั ภิกษุอื่นหา้มไม่ฟังสงฆส์วดกรรมเพื่อจะใหล้ะขอ้ที่ประพฤตินัน้ ถา้ไม่ละ ตอ้ง

สงัฆาทิเสส 

• ๑๑. ภิกษุประพฤติตามภิกษุผูท้  าลายสงฆน์ัน้ ภิกษุอื่นหา้มไม่ฟัง สงฆส์วดกรรมเพื่อจะใหล้ะขอ้ที่ประพฤตินัน้ ถา้ไม่ละ ตอ้ง

สงัฆาทิเสส 

• ๑๒. ภิกษุว่ายากสอนยาก ภิกษุอืน่หา้มไม่ฟัง สงฆส์วดกรรมเพื่อจะใหล้ะประพฤตินัน้ ถา้ไม่ละ ตอ้งสงัฆาทิเสส 

• ๑๓. ภิกษุประทษุรา้ยตระกลู คือประจบคฤหสัถ ์สงฆไ์ล่เสียจากวดั กลบัติเตยีนสงฆ ์ภิกษุอื่นหา้มไม่ฟัง สงฆส์วดกรรมเพื่อจะใหล้ะ

ขอ้ที่ประพฤตินัน้ ถา้ไม่ละ ตอ้งสงัฆาทเิสส 

 

สงัฆาทิเสส ๙ สิกขาบทขา้งตน้ใหต้อ้งอาบตัิแต่แรกที่เราเรียกว่า “ปฐมาปัตตกิะ” 

ส่วน ๔ สิกขาบทขา้งปลาย ใหต้อ้งอาบตัติ่อเมื่อสงฆส์วดประกาศหา้มครบ ๓ ครัง้ เรียกว่า “ยาวตติยกะ” 

อาบตัิหนกัในฝ่ายอาบตัิที่จะแกไ้ขได ้เรียกวา่ ครุกาบตัิ มเีรื่องหยาบคายอยู่มาก จงึเรยีกวา่ ทุฏฐุลลาบัติ ภิกษุผูต้อ้งแลว้จะท าไดด้ว้ยอยู่

กรรม จึงเรียกว่า วุฏฐานคามินี 

 

(ปี 63, 59 ,57) ภิกษุมีความก าหนดั จบัตอ้งกายอนปุสมับนั ตอ้งอาบตัิอะไร ? 

ตอบ ตอ้งอาบตัิดงันี ้   ๑. จบัตอ้งกายหญิง ตอ้งอาบตัิสงัฆาทิเสส   ๒. จบัตอ้งกายกะเทย(บณัเฑาะก)์ ตอ้งอาบตัถิลุลจัจยั 

๓. จบัตอ้งกายบรุุษ ตอ้งอาบตัิทกุกฏ ฯ 

(ปี 62 ,46) ค าว่า "ภิกษุประทษุรา้ยตระกลู" ในสิกขาบทที่ ๑๓ แห่งสงัฆาทเิสสหมายถึงการท าอย่างไร ? 

ตอบ หมายถงึการท่ีภิกษุประจบคฤหสัถ ์ยอมตนใหเ้ขาใชส้อย เชน่ เดินส่งข่าวใหเ้ขาเป็นตน้ หรือดว้ยการเอาเปรียบโดยเชงิใหส่ิ้งเล็กนอ้ยดว้ย

หวงัไดม้าก ฯ 

(ปี 60) ค าวา่ มาตคุาม ในสงัฆาทิเสส สิกขาบทที่ ๒ และ ๓ ต่างกนัอย่างไร ? 

ตอบ ในสิกขาบทที่ ๒ หมายรวมทัง้หญิงที่รูเ้ดียงสาและไม่รูเ้ดยีงสา โดยที่สดุแมเ้กิดในวนันัน้ 

ส่วนในสิกขาบทที่ ๓ หมายเฉพาะหญิงที่รูเ้ดยีงสาแลว้เทา่นัน้ ฯ 

(ปี 58) ภิกษุประพฤติอยา่งไร ชื่อว่าประทษุรา้ยตระกลู ? ตอบ ประจบคฤหสัถ ์ฯ 
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(ปี 56) ขอ้ความวา่ ภิกษุชกัสื่อใหช้ายหญิงเป็นผวัเมียกนั ตามสกิขาบทที่ ๕ แห่งสงัฆาทิเสสนัน้ หมายถึงการท าอย่างไร? ตอบ หมายถึงการท่ี

ภิกษุบอกความประสงคข์องชายแก่หญิง หรือบอกความประสงคข์องหญิงแก่ชายในความเป็นผวัเมีย ฯ 

(ปี 51) สงัฆาทิเสส มีก่ีสิกขาบท? ภิกษุตอ้งอาบตัินีจ้ะพน้ไดด้ว้ยวิธีอยา่งไร? 

ตอบ มี ๑๓ สิกขาบท ฯ ดว้ยวิธีอยู่กรรม ท่ีเรียกวา่ วฏุฐานคามินี ฯ 

(ปี 50) ภิกษุรูต้วัว่าตอ้งอาบตัิสงัฆาทิเสส จึงแสดงอาบตัินัน้ต่อภิกษุอีกรูปหนึ่ง อย่างนีจ้ะพน้จากอาบตัินัน้ไดห้รือไม่ เพราะเหตไุร? ตอบ พน้

ไม่ได ้เพราะอาบตัิสงัฆาทิเสสนัน้ ภิกษุผูต้อ้งจะพน้ไดด้ว้ยอยู่กรรม ฯ 

(ปี 47 ,44) ค าว่า มาตคุาม ในสงัฆาทเิสส สิกขาบทที่ ๒, ๓, ๔ และ ๕  ต่างกนัอยา่งไร ? 

ตอบ มาตคุามในสงัฆาทิเสสสิกขาบทที่ ๒ หมายหญิงมนษุยโ์ดยที่สดุแมเ้กดิในวนันัน้รวมทัง้หญิงที่รูเ้ดียงสาและไม่รูเ้ดยีงสา  ส่วนมาตคุามใน

สงัฆาทิเสสสิกขาบทที่ ๓, ๔ และ ๕ หมายเฉพาะหญิงผูรู้เ้ดียงสาแลว้เท่านัน้ ฯ 

(ปี 46) ค าวา่ “ภิกษุประทษุรา้ยตระกลู” ในสิกขาบทที่ ๑๓  แห่งสงัฆาทิเสส  หมายถึงการท าอย่างไร ? 

สงัฆาทิเสส  ๑๓  สิกขาบท ท่ีชื่อว่า ยาวตติยกะ หมายความว่าอย่างไร ? 

ตอบ หมายถงึการท่ีภิกษุประจบคฤหสัถ ์ยอมตนใหเ้ขาใชส้อย  เชน่เดินส่งขา่วใหเ้ขาเป็นตน้ หรือ ดว้ยการเอาเปรียบโดยเชงิใหส่ิ้งเล็กนอ้ย

ดว้ยหวงัไดม้าก ฯ ที่ชื่อว่า ยาวตตยิกะ เพราะใหต้อ้งอาบตัติ่อเมื่อสงฆป์ระกาศหา้มครบ ๓ ครัง้ ฯ 

(ปี 46) “ภิกษุวา่ยากสอนยาก ภิกษุอื่นหา้มไม่ฟัง สงฆส์วดกรรมเพื่อจะใหล้ะขอ้ที่ประพฤตินัน้ ถา้ไม่ละตอ้งสงัฆาทิเสส” คือสิกขาบทท่ีเท่าไร 

ทรงบญัญัติเพื่อประสงคใ์ด? ตอบ สิกขาบทที่  ๑๒  แห่งสงัฆาทเิสส  เพื่อป้องกนัไม่ไหภิ้กษุดือ้ดา้น ฯ 

(ปี 45) สงัฆาทิเสส ๑๓ สิกขาบทไหนบา้งตอ้งอาบตัติัง้แตแ่รกท า? มีชื่อเรียกอย่างไร? ตอบสิกขาบทที่ ๑ ถึงที่ ๙ ฯ เรียกวา่ ปฐมาปัตติกะฯ 

(ปี 43) เพราะเหตไุร สงัฆาทิเสส จึงเรยีกวา่ ครุกาบตัิ ทฏุฐุลลาบตัิ วฏุฐานคามินี? 

ตอบ เพราะเป็นอาบตัิหนกั จงึเรยีกวา่ ครุกาบตัิ 

เพราะมเีรื่องหยาบคายมาก จึงเรยีกวา่ ทฏุฐุลลาบตัิ 

เพราะภิกษุผูต้อ้งแลว้จะท าไดด้ว้ยอยู่กรรม จงึเรียกวา่ วฏุฐานคามินี 

 

อนิยต ๒ แปลวา่ วางอาบตัิไวไ้มแ่น ่

• ภิกษุนั่งในทีล่บัตากบัหญิงสองตอ่สอง ถา้มคีนที่ควรเชื่อไดม้าพดูขึน้ดว้ยธรรม ๓ อย่าง คือ ปาราชกิ หรือสงัฆาทิเสส หรือปาจติตีย ์

อย่างใดอย่างหน่ึง ภิกษุรบัอย่างใดใหป้รบัอยา่งนัน้หรือเขาวา่จ าเพาะธรรมอยา่งใดใหป้รบัอย่างนัน้ 

• ภิกษุนั่งในทีล่บัหกูบัหญิงสองตอ่สอง ถา้มคีนที่ควรเชื่อไดม้าพดูขึน้ดว้ยธรรม ๒ อย่าง คือ สงัฆาทิเสส หรือปาจิตตีย ์อย่างใดอย่าง

หน่ึง ภิกษุรบัอย่างใดใหป้รบัอยา่งนัน้หรือเขาว่าจ าเพาะธรรมอยา่งใดใหป้รบัอยา่งนัน้ 

(ปี 50) ที่ลบัตา กบัท่ีลบัห ูตา่งกนัอย่างไร? ที่ลบัทัง้ ๒ นัน้ เป็นทางใหป้รบัอาบตัิไดม้ากนอ้ยกวา่กนัอย่างไร ?  

ตอบ ตา่งกนัอย่างนี ้ท่ีที่มีสิ่งก าบงั เห็นกนัไม่ได ้เรียกวา่ ท่ีลบัตา ท่ีที่ไม่มีส่ิงก าบงั เห็นกนัได ้แต่ฟังเสียงพดูกนัไม่ไดย้ิน เรียกว่า ท่ีลบัห ูฯ  

ที่ลบัตา เป็นทางใหป้รบัอาบตัิไดม้ากกวา่ คือตัง้แต่ปาราชกิ สงัฆาทิเสส ถึง ปาจิตตีย ์ 

ส่วนท่ีลบัห ูเป็นทางใหป้รบัอาบตัติัง้แต่สงัฆาทเิสสลงมา ฯ 

(ปี 47) ในอนิยต ท่ีลบัตา และที่ลบัห ูไดแ้ก่ที่เช่นไร? ภิกษุอยู่กบัมาตคุามสองต่อสองในท่ีเช่นนัน้ เป็นทางปรบัอาบตัิอะไรไดบ้า้ง? 

ตอบ ที่ลบัตา ไดแ้ก่ ที่มีวตัถกุ าบงั แลเห็นไม่ได ้ ที่ลบัห ูไดแ้ก่ ที่แจง้ แลเห็นได ้แต่ห่าง ไม่ไดย้ินเสียงพดู ฯ 

ในท่ีลบัตา เป็นทางปรบัอาบตัิปาราชิก สงัฆาทิเสส และ ปาจิตตีย ์

 ในท่ีลบัห ูเป็นทางปรบัอาบตัิสงัฆาทิเสส และ ปาจิตตยี ์ฯ 
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ถุลลัจจัย  

• ฆ่าอมนษุยใ์หต้าย ตอ้งอาบตัิถลุลจัจยั  

• ภิกษุลกัทรพัย ์มีราคาไมถื่ง ๕ มาสก แต่มากกว่า ๑ มาสก เป็นเหตใุหต้อ้งอาบตัิถลุลจัจยั 

• ภิกษุมีความก าหนดัจบัตอ้งกายกะเทย ตอ้งถลุลจัจยั 

 

นิสสัคคิยปาจติตีย ์๓๐  

(ปี 60) ภิกษุตอ้งอาบตัินิสสคัคยิปาจิตตีย ์หรืออาบตัิปาจติตีย ์มวีธีิแสดงอาบตัิ ต่างกนัอยา่งไร ? 

ตอบ นิสสคัคิยปาจติตีย ์ตอ้งเสียสละวตัถอุนัเป็นเหตใุหต้อ้งอาบตัินัน้เสียก่อน จงึแสดงอาบตัิได ้ส่วนอาบตัิปาจติตียน์ัน้ ภิกษุพงึแสดงอาบตัิ

ไดเ้ลย ไม่มีวตัถใุด ๆ ที่ตอ้งสละ ฯ 

• จีวรและบาตรนอกจากจีวรและบาตรที่อธิษฐาน เก็บเกิน ๑๐ วนั ตอ้งอาบตัินิสสคัคิยปาจิตตีย ์(ในนิสสคัคิยปาจติตีย ์จีวรวรรค 

และปัตตวรรค) 

(ปี 55) อตเิรกจวีร อติเรกบาตร ไดแ้ก่จวีรและบาตรเช่นไร? จีวรและบาตรชนดินี ้ภิกษุเก็บไวไ้ดก่ี้วนั?  

• ภิกษุอยู่ปราศจากไตรจวีรแมเ้พียงคืนหน่ึง ตอ้งอาบตัินิสสคัคิยปาจิตตีย ์เวน้ไวแ้ต่ไดส้มมติ (สงฆต์กลงกนัใหอ้ยู่ปราศจากไตรจวีรได)้ 

(ในนิสสคัคยิปาจติตีย ์จีวรวรรค) ต้องสละไตรจีวรผืนทีอ่ยู่ปราศจากน้ัน แล้วแสดงอาบตันิิสสัคคิยปาจิตตีย ์เม่ือได้รับผ้า

กลับคนืมาแล้ว ต้องอธิษฐานใหม ่

(ปี 62 ,53) ไตรจีวร มีอะไรบา้ง ? ภิกษุอยู่ปราศจากไตรจวีรแมค้ืนหน่ึง ตอ้งอาบตัิอะไร ? 

ตอบ มี สงัฆาฏิ คือผา้คลมุ อตุตราสงค ์คือผา้หม่ และอนัตรวาสก คือผา้นุ่ง ฯ  ตอ้งอาบตัินิสสคัคิยปาจิตตีย ์ฯ 

(ปี 59) ผา้ไตรจวีร ที่ทรงอนญุาตใหภิ้กษุอธิษฐานไวใ้ชม้ก่ีีอย่าง ? อะไรบา้ง ? 

ตอบ มี ๓ อยา่ง ฯ คือ ๑. สงัฆาฏิ (ผา้คลมุ)  ๒. อตุตราสงค ์(ผา้ห่ม)  ๓. อนัตรวาสก (ผา้นุ่ง) ฯ 

(ปี 54) ไตรจวีรประกอบดว้ยผา้อะไรบา้ง? ภิกษุอยู่ปราศจากไตรจวีร ตอ้งปฏิบตัิอยา่งไร? 

ตอบ ไตรจวีร ประกอบดว้ย ผา้สงัฆาฏิ (ผา้คลมุ) ผา้อตุตราสงค ์(จีวร หรือ ผา้ห่ม) และอนัตรวาสก (สบง หรือ ผา้นุ่ง) ตอ้งสละไตร

จีวรผืนท่ีอยู่ปราศจากนัน้ แลว้แสดงอาบตัินิสสคัคิยปาจิตตีย ์เมื่อไดร้บัผา้กลบัคืนมาแลว้ ตอ้งอธิษฐานใหม่ 

• ภิกษุขอจวีรต่อคฤหสัถผ์ูไ้ม่ใช่ญาติ ไม่ใช่ปวารณา (คือไม่ไดบ้อกใหข้อ) ไดม้า ตอ้งนิสสคัคิยปาจติตีย ์เวน้ไวแ้ต่มีสมยัที่จะขอจีวรได ้

คือเวลาภิกษุมีจีวรอนัโจรลกัไป หรือมีจีวรอนัฉิบหายเสีย 

(ปี 58) พระพทุธองคท์รงอนญุาตใหภิ้กษุขอจวีรต่อคฤหสัถผ์ูไ้ม่ใช่ญาติ ไมใ่ช่ปวารณา ไดใ้นสมยัใดบา้ง ? 

ตอบ ในสมยัที่ภิกษุมีจวีรอนัโจรลกัไป หรือมีจีวรอนัฉิบหายเสีย ฯ 

(ปี 56) ภิกษุขอจีวรต่อสามีของนอ้งสาวแลว้ไดม้า เธอจะตอ้งอาบตัิอะไรหรือไม่? 

ตอบ ถา้สามีของนอ้งสาวเป็นญาติกด็ีมิใช่ญาติแต่ปวารณาก็ดี ไม่ตอ้งอาบตัิ 

ถา้มใิช่ญาติและมิไดป้วารณา เป็นเพียงนอ้งเขย ตอ้งนิสสคัคยิปาจิตตีย ์

เวน้ไวแ้ต่สมยั (คือในเวลาจีวรถกูขโมยหรือเสียหาย) ฯ 

• นอ้มมาเพื่อตน เป็นอาบตัินิสสคัคิยปาจิตตยี ์(ในนิสสคัคิยปาจิตตีย ์โกสิยวรรค) 

(ปี 56) มีผูน้  าอาหารบิณฑบาตมาถวายแก่สงฆ ์ภิกษุแนะน าใหถ้วายแกต่นเองและไดม้า เช่นนีจ้ะตอ้งอาบตัิหรือไม่ ? ถา้ตอ้ง จะตอ้ง

อาบตัิอะไร ? ตอบ ตอ้งอาบตัิ ฯ   ตอ้งอาบตัินิสสคัคยิปาจิตตยี ์ฯ 
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ปาจิตตีย ์๙๒  หรือเรียกอีกอย่างว่า สุทธกิปาจติตีย ์

• ภิกษุนอนในท่ีมงุที่บงัอนัเดียวกนักบัอนปุสมับนั(ผูไ้ม่ใช่ภิกษุ เช่น คฤหสัถผ์ูช้าย สามเณร) เกิน ๓ คนืขึน้ไป ตอ้งอาบตัิปาจิตตีย ์(ใน

ปาจิตตีย ์มสุาวาทวรรค)  

(ปี 61 ,53) ภิกษุนอนในท่ีมงุที่บงัเดยีวกนักบัสามเณร จะเป็นอาบตัิหรือไม่?  

ตอบ นอนได ้๓ คืนไม่อาบตัิ เกินกว่านัน้ตอ้งอาบตัิปาจิตตีย ์

• ภิกษุนอนในท่ีมงุที่บงัอนัเดียวกนักบัผู้หญิง แม้ในคนืแรกตอ้งปาจิตตีย ์(ในปาจิตตีย ์มสุาวาทวรรค) 

• ภิกษุบอกอตุตรมินสุธรรม (ธรรมอนัยวดยิ่งของมนษุย ์คือ คณุวิเศษ ไดแ้ก่ ฌาณ วิโมกข ์สมาธิ สมาบตัิ มรรคผล)ทีมี่จริงแก่

อนปุสมับนั(ผูไ้ม่ใช่ภิกษุ) ตอ้งปาจิตตีย ์(ในปาจิตตีย ์มสุาวาทวรรค) 

(ปี 60) ในปาจติตีย ์ภิกษุตอ้งอาบตัิเพราะพดูเรื่องจรงิ มีหรือไม่ ? เพราะเหตใุด ? 

ตอบ มี ฯ เพราะบอกอตุตรมินสุสธรรมที่มีจรงิแก่อนปุสมับนั ตามสิกขาบทที่ ๘ แห่งมสุาวาทวรรค และเพราะบอกอาบตัชิั่วหยาบ

ของภิกษุแก่อนปุสมับนั เวน้ไวแ้ตไ่ดร้บัสมมติ ตามสิกขาบท ท่ี ๙ แห่งมสุาวาทวรรค ฯ 

(ปี 45) ภิกษุพดูปดตอ้งอาบตัินัน้ทราบแลว้ แต่ถา้พดูเรื่องจรงิ จะตอ้งอาบตัิอะไรหรือไม่? 

ตอบ ตอ้งอาบตัิเหมือนกนัคือ บอกอตุตรมินสุสธรรมที่มจีรงิแก่อนปุสมับนั ตอ้งอาบตัิปาจติตีย ์ตามสิกขาบทที่ ๘ แห่งมสุาวาทวรรค 

บอกอาบตัชิั่วหยาบของภิกษุแก่อนปุสมับนั เวน้ไวแ้ต่ไดร้บัสมมติ ตอ้งอาบตัิปาจิตตยีต์ามสิกขาบทที่ ๙ แห่งมสุาวาทวรรค ฯ 

(ปี 60 ,44) พดูอยา่งไรเรียกวา่ อวดอตุตรมินสุสธรรม? 

ตอบ พดูอวดคณุพิเศษอนัยิง่ของมนษุย ์คือพดูว่าขา้พเจา้ได ้ฌาน วิโมกข ์สมาธิ สมาบตัิ มรรค ผล นิพพาน เรียกวา่ อวดอตุตรมิ

นสุสธรรม 

• พดูปด ตอ้งปาจิตตีย ์(ในปาจิตตยี ์มสุาวาทวรรค) และ ภิกษุดืม่น า้เมา ตอ้งปาจติตีย ์(ในปาจิตตีย ์สรุาปานวรรค) 

(ปี 52) พระ ก. น าเบยีรม์าใหพ้ระ ข. ดื่ม โดยหลอกว่าเป็นน า้อดัลม พระ ข. หลงเชื่อจึงดื่มเขา้ไป ถามวา่พระ ก. และพระ ข. ตอ้ง

อาบตัิอะไรหรือไม่? ตอบ พระ ก. เป็นอาบตัิปาจิตตีย ์เพราะพดูปด ส่วนพระ ข. เป็นอาบตัิปาจิตตยี ์เพราะดืม่น า้เมา แมไ้ม่รูก้็ตอ้ง

อาบตัิ เพราะสิกขาบทนีเ้ป็นอจติตกะ(คือไม่เจตนา ส าคญัวา่มใิชน่ า้เมาดื่มเขา้ไปก็คงเป็นอาบตัิ) 

• ด่าภิกษุ ตอ้งปาจิตตีย ์(ในปาจิตตีย ์มสุาวาทวรรค) 

[ประดับความรู้ ไม่ต้องจ า] อักโกสวตัถุ เรือ่งส าหรบัดา่ ม ี๑๐ อย่าง คอื 

๑. ชาต ิไดแ้กช่ัน้หรือก าเนดิของคน  ๖. โรค 

๒. ชือ่      ๗. รูปพรรณสณัฐาน 

๓. โคตร คอืตระกูลหรือแซ ่   ๘. กิเลส 

๔. การงาน    ๙. อาบตั ิ 

๕. ศลิปะ     ๑๐. ค าสบประมาทอย่างอืน่ๆ 

โอมสวาท คือ ค าพดูเสียดแทงใหเ้จ็บใจ 

(ปี 59) พดูอย่างไร ชื่อว่าส่อเสียดภิกษุ ? ภิกษุพดูอยา่งนัน้ตอ้งอาบตัิอะไร ? 

ตอบ เก็บความขา้งนีไ้ปบอกขา้งโนน้ เก็บความขา้งโนน้มาบอกขา้งนี ้ดว้ยประสงคจ์ะใหเ้ขารกัตน หรือใหเ้ขาแตกกนั ชื่อวา่ส่อเสียด

ภิกษุ ฯ  ตอ้งอาบตัิปาจิตตยี ์ฯ 

(ปี 46) โอมสวาท หมายถึง?   อกัโกสวตัถ ุหมายถึง? 
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ตอบ โอมสวาท คือ ค าพดูเสียดแทงใหเ้จ็บใจ ฯ     อกัโกสวตัถ ุคอื เรื่องส าหรบัดา่ ๑๐ อย่าง ฯ 

• ภิกษุเอาเตยีง ตั่ง ฟกู เกา้อี ้ของสงฆไ์ปตัง้ในท่ีแจง้แลว้เมื่อหลีกไปจากที่นัน้ ไม่เก็บเองก็ดี ไมใ่ชใ้หผู้อ้ื่นเก็บก็ดี ไมม่อบหมายแก่ผูอ้ื่น

ก็ดี ตอ้งอาบตัิปาจิตตีย ์(ในปาจติตีย ์ภตูคามวรรค)  

(ปี 63, 58 ,55) ภิกษุน าเกา้อีข้องสงฆไ์ปใชใ้นท่ีแจง้ เมื่อหลีกไปจากที่นัน้ พึงปฏิบตัิอยา่งไร? ถา้ไมป่ฏิบตัิ อย่างนัน้ ตอ้งอาบตัิอะไร? 

ตอบ พึงเก็บเอง หรือใชใ้หผู้อ้ื่นเก็บ หรือมอบหมายแก่ผูอ้ื่น ฯ ตอ้งอาบตัิปาจติตีย ์ฯ 

(ปี 52) ภิกษุน าตั่งของสงฆไ์ปตัง้ใชใ้นท่ีแจง้ จะหลีกไปสู่วดัอื่นตอ้งท าอยา่งไรจงึจะไมเ่ป็นอาบตัิ?  

ตอบ ตอ้งเก็บดว้ยตนเอง หรือใชใ้หผู้อ้ื่นเก็บ หรือมอบหมายใหผู้อ้ื่นจึงจะไมเ่ป็นอาบตัิ ฯ 

(ปี 44) ภิกษุน า เตยีง ตั่ง ฟกู เกา้อี ้ของสงฆ ์ไปใชใ้นท่ีแจง้แลว้ ครัน้หลีกไปจากที่นัน้ ไม่เก็บหรือไม่มอบหมายใหผู้อ้ื่นเก็บให้

เรียบรอ้ย  ตอ้งอาบตัิอะไรหรือไม?่ ภิกษุเขา้บา้นในเวลาวิกาล โดยไม่บอกลาภิกษุอื่นในวดั ตอ้งอาบตัิอะไรหรือไม่? ตอบ ตอ้งอาบตัิ

ปาจิตตีย ์ฯ  ตอ้งอาบตัิปาจิตตีย ์ เวน้ไวแ้ตม่ีกิจรีบด่วน ฯ 

• ภิกษุพรากของเขียวซึ่งเกิดอยู่กบัที่ ใหห้ลดุจากที่ ตอ้งปาจิตตีย ์(ในปาจิตตีย ์ภตูคามวรรค) 

(ปี 43) ภิกษุยกผกัตบชวาที่ลอยอยู่ในแม่น า้ มาไวใ้นสระจะตอ้งอาบตัิอะไร? 

ตอบ ตอ้งอาบตัิปาจติตยี ์ถือการยกออกจากที่เดิมเป็นประมาณ ผกัตบชวาจะตายหรือไม่ ไม่ส าคญั 

• ภิกษุฉนัของเคีย้วของฉนัท่ีเป็นอาหารในเวลาวิกาล คือ ตัง้แตเ่ที่ยงแลว้ไปจนถึงวนัใหม่ ตอ้งปาจิตตยี ์(ในปาจิตตีย ์โภชนวรรค) 

(ปี 53) ภิกษุ ก อาพาธ ไดร้บัค าแนะน าใหฉ้นัอาหารในเวลาวิกาลเพื่อช่วยใหห้ายป่วยเรว็ แลว้ฉนัตามค าแนะน านัน้ มีวินจิฉยัตาม

พระวินยัอยา่งไร? ตอบ มวีินิจฉยัว่า ภิกษุ ก ตอ้งอาบตัิปาจติตีย ์

• ภิกษุกลืนกินอาหารท่ียงัไม่มีผูใ้ห ้คือ ยงัไม่ไดร้บัประเคนใหล่้วงช่องปากเขา้ไป ตอ้งปาจิตตยี ์เวน้ไวแ้ต่น า้และไมสี้ฟัน (ในปาจติตีย ์

โภชนวรรค) 

(ปี 52) ลกัษณะการประเคนประกอบดว้ยองคอ์ะไรบา้ง? การช่วยกนัยกโต๊ะอาหารขึน้ประเคนก็ดี การจบัผา้ปโูต๊ะประเคนก็ดี ทัง้ ๒ 

วิธีนีถ้กูตอ้งหรือไม่? เพราะเหตไุร? 

ตอบ ลกัษณะการประเคน ประกอบดว้ยองคต์่อไปนี ้ 

๑.ของที่จะพึงประเคนนัน้ไมใ่หญ่โต หรือหนกัเกินไป พอคนปานกลางยกไดค้นเดียว 

๒.ผูป้ระเคนเขา้มาอยู่ในหตัถบาส (บ่วงมือ หรือท่ีใกลต้วั นั่งห่างกนัไม่เกิน ๑ ศอก) 

๓.เขานอ้มเขา้มา 

๔.กิรยิาที่นอ้มเขา้มาในนัน้ ดว้ยกายก็ได ้ดว้ยของเนื่องดว้ยกายกไ็ด ้ดว้ยโยนใหก้็ได ้

๕.ภิกษุรบัดว้ยกายก็ได ้ดว้ยของเนื่องดว้ยกายก็ได ้

การชว่ยกนัยกโต๊ะอาหารขึน้มาประเคนก็ดี การจบัผา้ปโูต๊ะประเคนก็ดี ทัง้ ๒ วิธีไมถ่กูตอ้ง เพราะไม่ตอ้งลกัษณะองคป์ระเคน การ

ช่วยกนัยกโต๊ะอาหารขึน้มาประเคนผิดลกัษณะองคท์ี่ ๑ และการจบัผา้ปโูต๊ะประเคนผิดลกัษณะองคท์ี่ ๓ 

• ภิกษุขอปัจจยั ๔ ต่อผู้ทีป่วารณาไว ้ถา้เขาปวารณาโดยมีก าหนดเวลา พึงขอไดเ้พียงก าหนดเวลานัน้ แต่ถา้เขาปวารณาโดยไม่ได้

ก าหนดเวลา พึงขอไดเ้พยีง ๔ เดอืนเท่านัน้ เวน้ไวแ้ตเ่ขาปวารณาอีก หรือปวารณาเป็นนิตย ์(ในปาจิตตีย ์อเจลกวรรค) 

(ปี 55) ภิกษุขอปัจจยั ๔ ต่อผูท้ี่ปวารณาไว ้มีพระพทุธานญุาตใหป้ฏิบตัิอย่างไร? 

ตอบ ใหป้ฏิบตัดิงันี ้ถา้เขาปวารณาโดยมกี าหนดเวลา พึงขอไดเ้พียงก าหนดเวลานัน้ แตถ่า้เขาปวารณาโดยไม่ไดก้ าหนดเวลา พึงขอ

ไดเ้พียง ๔ เดือนเทา่นัน้ เวน้ไวแ้ตเ่ขาปวารณาอีก หรือปวารณาเป็นนิตย ์ฯ 
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คนปวารณา(คนบอกใหข้อปัจจยัเมื่อตอ้งการ) จ าแนกอธิบาย ๔ อย่างดงันี ้

๑.ปวารณาก าหนดปัจจัย หมายความว่า ปวาณาที่ก าหนดชนิดส่ิงของ เช่น จีวร หรือ บิณฑบาตเป็น หรือก าหนดจ านวนส่ิงของ 

เช่น ผา้ก่ีผืน บิณฑบาตมีราคาเทา่ไร เป็นตน้ (ขอ้นีเ้คยออกขอ้สอบถามความหมาย) 

๒.ปวารณาก าหนดกาล 

๓.ปวารณาก าหนดทัง้ ๒ อย่าง 

๔.ปวาณาไม่ก าหนดทัง้ ๒ อยา่ง 

(ปี 51) ค าวา่ ปวารณาก าหนดปัจจยั หมายความวา่อยา่งไร? 

ตอบ หมายความวา่ ปวารณาที่ก าหนดชนิดสิ่งของ เช่นจีวร หรือบิณฑบาตเป็นตน้ หรือก าหนดจ านวนส่ิงของ เช่น ผา้ก่ีผืน 

บิณฑบาตมีราคาเทา่ไร เป็นตน้ ฯ 

• ภิกษุใหข้องเคีย้วของฉนัแก่นกับวชนอกศาสนา ดว้ยมือของตนตอ้งปาจติตีย ์(ในปาจิตตีย ์อเจลกวรรค) 

(ปี 48) บคุคลท่ีเรียกว่า ปรพิาชก และ ปรพิาชิกา คือใคร? ภิกษุใหข้องเคีย้วก็ดี ของกินก็ดี แก่บคุคลเหล่านัน้อย่างไรเป็นอาบตัแิละ

อย่างไรไม่เป็นอาบตัิ? ตอบ ปรพิาชก คือนกับวชผูช้ายนอกพระพทุธศาสนา ปรพิาชิกา คือนกับวชผูห้ญิงนอกพระพทุธศาสนา ฯ ให้

ดว้ยมือของตนตอ้งอาบตัิปาจิตตยี ์สั่งใหใ้หก้็ดี วางใหก้็ดี ไมเ่ป็นอาบตัิ ฯ 

• ภิกษุซ่อนบรขิาร คือ บาตร จีวร ผ้าปูน่ัง กลอ่งเข็ม ประคดเอว ส่ิงใดสิ่งหนึง่ของภิกษุอื่น ดว้ยคดิว่าจะล้อเล่น ต้องปาจิตตีย ์ 

(ในปาจิตตีย ์สรุาปานวรรค) 

• ภิกษุไดจ้วีรใหม่ ตอ้งพินท ุ(ท าวงกลมๆ เหมือนหยาดน า้) ดว้ยสี ๓ อย่าง คือ เขียวคราม โคลน ด าคล า้ อย่างใดอย่างหน่ึงก่อน จึงนุ่ง

ห่มได ้ถา้ไม่ท าพินทกุ่อนแลว้นุ่งห่ม ตอ้งปาจิตตีย ์(ในปาจิตตยี ์สรุาปานวรรค) 

(ปี 62 ,45) จีวร ผา้นิสีทนะ องัสะ ผา้เช็ดหนา้ ย่ามผา้ เมื่อจะใชส้อย อย่างไหนควรพินท ุ  อย่างไหนไม่ควร?  เพราะเหตใุด? 

ตอบ จีวร และองัสะ ควรพินท ุเพราะใชห้่ม 

ผา้นิสีทนะ ผา้เช็ดหนา้ และย่ามผา้ ไม่ตอ้งพินท ุเพราะไม่ไดใ้ชนุ้ง่ห่ม ฯ 

(ปี 48) เมื่อภิกษุไดจ้ีวรใหม่มา กอ่นท่ีจะนุ่งห่ม ตอ้งท าพินทดุว้ยสี ๓ สี อย่างใดอยา่งหน่ึง คือสีอะไรบา้ง? 

(ปี 43) ค าวา่ “พินทกุปัปะ” คืออะไร? 

ตอบ คือการท าใหเ้สียสี (วตัถสุ าหรบัท าใหเ้สียสี คือเขียวคราม โคลน ด าคล า้ ท าใหเ้ป็นจดุวงกลมใหญ่เท่าแววตานกยงู เล็กเท่าหลงั

ตวัเรือด) 

• ภิกษุ(เอานิว้) จีภิ้กษุ ตอ้งปาจติตยี ์(ในปาจิตตีย ์สรุาปานวรรค) 

• ภิกษุวา่ยน า้เล่น ตอ้งปาจิตตีย ์(ในปาจิตตีย ์สรุาปานวรรค) 

• ภิกษุหลอนภิกษุใหก้ลวัผี ตอ้งปาจิตตีย ์(ในปาจิตตีย ์สรุาปานวรรค) 

• ฆ่าสตัวเ์ดรจัฉานใหต้าย ตอ้งอาบตัิปาจติตีย ์(ในปาจิตตีย ์สปัปาณวรรค) 

• นอ้มมาเพื่อบคุคลอื่น เป็นอาบตัปิาจิตตีย ์(ในปาจิตตยี ์สหธรรมิกวรรค) 

• โจทดว้ยอาบตัิที่ไมใ่ช่ปาราชกิ เป็นอาบตัิปาจิตตยี ์(ในปาจติตีย ์สหธรรมิกวรรค) 

• ภิกษุอื่นท่องปาติโมกขอ์ยู่ ภิกษุแกลง้พดูใหเ้ธอคลายอตุสาหะ ตอ้งปาจติตีย ์(ในปาจิตตีย ์สหธรรมกิวรรค)  
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(ปี 49) ภิกษุก าลงัฟังพระปาฏิโมกขอ์ยู่ กล่าวขึน้วา่ “จะสวดไปท าไม ฟังก็ไม่รูเ้รื่อง น่าเบื่อน่าร  าคาญ”  เช่นนีต้อ้งอาบตัิอะไร? เพราะ

เหตไุร? ตอบ ตอ้งอาบตัิปาจติตยี ์ฯ  เพราะก่นสิกขาบท 

• ภิกษุเขา้บา้นไม่บอกลาภิกษุอื่นผูม้ีอยู่ในอาวาสในเวลาวิกาล (ตัง้แต่หลงัเที่ยงวนัไป)  เป็นอาบตัิปาจิตตีย ์เวน้ไวแ้ตม่ีกิจด่วน (ใน

ปาจิตตีย ์รตนวรรค) 

(ปี 62 ,44) ภิกษุเขา้บา้นในเวลาวิกาล โดยไม่บอกลาภิกษุอื่นท่ีมอียู่ในวดั ตอ้งอาบตัิอะไรหรือไม่ ? 

ตอบ ตอ้งอาบตัิปาจติตยี ์เวน้ไวแ้ต่มีกจิรีบด่วน ฯ 

(ปี 55) ภิกษุเขา้บา้นโดยไม่ไดบ้อกลาภิกษุอื่นผูม้ีอยู่ในอาวาส ตอ้งอาบตัิอะไรหรือไม่? จงอธิบาย 

ตอบ ถา้เขา้บา้นในเวลาที่เป็นกาล ตัง้แต่เชา้ถืงเวลาก่อนเที่ยงวนั ไม่ตอ้งอาบตัิ ถา้เขา้บา้นในเวลาวิกาล คือตัง้แต่หลงัเที่ยงวนัไป 

ตอ้งอาบตัิปาจิตตยี ์เวน้ไวแ้ต่มกีจิด่วน (หรือผูอ้ยู่ในนิสสยั)  

• ภิกษุท าผา้อาบน า้ฝน พึงท าใหไ้ดป้ระมาณ ๆ นัน้ ยาว ๖ คืบพระสคุต กวา้ง ๒ คืบครึง่ ถา้ท าใหเ้กินก าหนดนี ้ตอ้งปาจิตตยี ์ตอ้งตดั

ใหไ้ดป้ระมาณเสียก่อน จงึแสดงอาบตัิตก  (ในปาจิตตีย ์รตนวรรค) 

(ปี 50) ผา้อาบน า้ฝนมกี าหนดขนาดไวเ้ทา่ใด? ถา้ท าเกินกวา่ขนาดนัน้ตอ้งอาบตัิ ก่อนจะแสดงอาบตัินัน้ ตอ้งท าอย่างไร? 

ตอบ ยาว ๖ คืบ กวา้ง ๒ คืบครึง่ โดยคืบพระสคุต ฯ   ตอ้งตดัใหไ้ดข้นาดเสียก่อน 

• ภิกษุรบันิมนตไ์ปฉนัโภชนะทัง้ ๕ แลว้ จะไปในที่อื่นจากที่นิมนตน์ัน้ ในเวลาก่อนฉนัก็ดี ฉนักลบัมาแลว้ก็ดี ตอ้งลาภิกษุที่มีอยูใ่นวดั

ก่อนจึงจะไปได ้ถา้ไม่ลาก่อนเที่ยวไป ตอ้งปาจิตตยี ์เวน้ไวแ้ต่สมยั คือ จีวรกาล(คราวถวายจวีร) และเวลาท าจวีร(เวลาตดัจีวร) (ใน

ปาจิตตีย ์อเจลกวรรค) 

(ปี 50) ภิกษุรบันิมนตแ์ลว้ จะไปที่อื่นก่อนหรือหลงัฉนั ตอ้งปฏิบตัอิย่างไร? ถา้ไม่ท าเช่นนัน้ ตอ้งอาบตัิอะไร? 

ตอบ ตอ้งปฏิบตัิอยา่งนี ้คือ ตอ้งบอกลาภิกษุอื่นกอ่น ฯ ตอ้งอาบตัิปาจิตตยี ์ฯ 

 

ปาฏิเทสนียะ ไม่ออกข้อสอบ  

 

ทุกกฏ  

• พระภิกษุจบัตอ้งวตัถอุนามาสโดยไม่มีความก าหนดั เป็นอาบตัิทกุกฏ  

(ปี 55) ภิกษุจบัตอ้งกายมารดาในเวลาพยาบาลไขด้ว้ยจิตกตญัญ ูปรบัเป็นอาบตัิทกุฏผิดหรือถกู เพราะเหตไุร? 

ตอบ เป็นอาบตัิทกุกฏ เพราะมารดาเป็นวตัถอุนามาส  

• นอ้มมาเพื่อเจดียแ์ละเพื่อสงฆห์มูอ่ื่น เป็นอาบตัิทกุกฏ 

• ภิกษุลกัทรพัย ์มีราคาตัง้แต่ ๑ มาสกลงมา เป็นเหตใุหต้อ้งอาบตัทิกุกฏ 

• ภิกษุซ่อนบรขิารอื่น(ไม่ใช่บาตร จวีร ผา้ปนูั่ง กล่องเข็ม ประคดเอว) หรือซ่อนของอนปุสมับนั(ผูไ้ม่ใชภิ่กษุ) เป็นทุกกฏ 

• ภิกษุมีความก าหนดัจบัตอ้งกายบรุุษ จบัตอ้งสตัวด์ิรจัฉานทัง้เพศผูเ้พศเมยี ตอ้งทกุกฏ 

• ฝืนค าที่รบัปากเขาไว ้เรียกว่า ปฏิสสวะทกุกฏ อาบตัิทกุกฏ 

(ปี 45) ปฏิสสวะทกุกฏ คืออะไร?ตอบคืออาบตัิทกุกฏท่ีเกดิจากการรบัค าดว้ยจิตบรสิทุธ์ิ แต่ภายหลงัไม่ไดท้  าตามค าท่ีรบัปากไวฯ้ 
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เสขิยวตัร ๗๕  

• ภิกษุนั่งพดูเสียงดงัในบา้นจะตอ้งอาบตัิทกุกฏ (ในเสขิยวตัร สารูป) 

(ปี 55) ภิกษุนั่งในบา้นพดูเสียงดงัจะตอ้งอาบตัิอะไร? 

• ภิกษุพึงท าความศกึษาว่า เราจกันุ่งห่มใหเ้รียบรอ้ย (ในเสขยิวตัร สารูป) 

(ปี 60 ,45) การนุง่เป็นปรมิณฑล คือการนุ่งอยา่งไร? 

ตอบ คือ นุ่งเบือ้งบนปิดสะดือ แต่ไม่ถึงกระโจมอก เบือ้งล่างปิดหวัเขา่ทัง้ ๒ ลงมาเพยีงครึง่แขง้ ไม่คลมุขอ้เทา้ ฯ 

• เราจกัไม่เอามือค า้กายนั่งในบา้น จะตอ้งอาบตัิทกุกฏ (ในเสขิยวตัร สารูป)  

(ปี 50) หมวดสารูปในเสขิยวตัร ว่าดว้ยเรื่องอะไร ?  ขอ้ว่า  “ไม่เอามือค า้กายนั่งในบา้น”  คือไม่ท าอย่างไร ? 

ตอบ วา่ดว้ยธรรมเนียมควรประพฤติในเวลาเขา้บา้น ฯ คือ ไม่นั่งเทา้แขนขา้งเดียวกต็าม สองขา้งก็ตามในบา้น ฯ 

• เราจกัรบับิณฑบาตโดยเคารพ (ในเสขิยวตัร โภชนปฏิสงัยตุ)  

(ปี 63, 61 ,58) ในการรบับิณฑบาต ภิกษุพงึปฏิบตัิอย่างไรจึงถกูตอ้งตามเสขิยวตัร ? จงตอบมาเพียง ๒ ขอ้ 

ตอบ รบัโดยเคารพ แลดแูต่ในบาตร รบัแกงพอสมควรแก่ขา้วสกุ รบัแต่พอเสมอขอบปากบาตร ฯ (เลือกตอบเพียง ๒ ข้อ) 

(ปี 53) ขอ้ว่า เราจกัรบับิณฑบาตโดยเคารพ นัน้มีอธิบายอยา่งไร? 

ตอบ มีอธิบายว่า รบัโดยแสดงความเอือ้เฟ้ือ ในบคุคลผูใ้ห ้ไม่ดหูมิ่น และใหแ้สดงความเอือ้เฟ้ือในของที่เขาให ้ไม่ท าดงัรบัเอามา

เล่นหรือเอามาทิง้เสีย ฯ 

(ปี 45) เสขยิวตัรว่าดว้ยการรบับิณฑบาตมีหลายขอ้  จงระบมุาเพยีง ๒ ขอ้ 

ตอบ (เลือกตอบเพียง ๒ ขอ้)  ภิกษุพึงท าความศกึษาว่า เราจกัรบับิณฑบาตโดยเคารพ 

ภิกษุพึงท าความศกึษาว่า เมื่อรบับิณฑบาต เราจกัแลดแูตใ่นบาตร 

ภิกษุพึงท าความศกึษาว่า เราจกัรบัแกงพอสมควรแก่ขา้วสกุ 

ภิกษุพึงท าความศกึษาว่า เราจกัรบับิณฑบาตแต่พอเสมอขอบปากบาตร ฯ 

• ภิกษุพึงท าความศกึษาว่า เราจกัฉนับิณฑบาตโดยเคารพ (ในเสขิยวตัร โภชนปฏิสงัยตุ) 

(ปี 47) ขอ้ว่า ภิกษุพงึท าความศกึษาว่า เราจกัฉนับิณฑบาตโดยเคารพ นัน้ มีอธิบายอย่างไร? 

ตอบมีอธิบายว่าภิกษุฉนับิณฑบาต แมเ้ป็นของเลว ก็ไม่แสดงอาการวกิาร คือฉนัโดยปกติ และเมื่อฉนั ก็ไม่ฉนัพลางท ากิจอื่นพลางฯ 

• ภิกษุฉนัพลางท ากิจอื่นพลาง ตอ้งอาบตัิทกุกฏ (ในเสขิยวตัร โภชนปฏิสงัยตุ) 

(ปี 62 ,60) ภิกษุฉนัพลางพดูพลาง จะตอ้งอาบตัิอะไรหรือไม่? 

ตอบ พดูทัง้ที่ยงัมีอาหารอยูใ่นปาก ตอ้งอาบตัิทกุกฏ พดูไม่มีอาหารอยู่ในปาก ไม่ตอ้งอาบตัิ ฯ 

(ปี 54) ภิกษุฉนัพลางท ากิจอื่นพลาง ตอ้งอาบตัิอะไรหรือไม่? ตอบ ตอ้งอาบตัิทกุกฏ 

• ภิกษุผูไ้ม่ไข ้ถ่ายอจุจาระ ถ่ายปัสสาวะ และบว้นน า้ลายลงในของเขียว และในน า้ จะตอ้งอาบตัิทกุกฏ (ในเสขิยวตัร ปกิณกะ) 

(ปี 55) ในเสขิยวตัรมีสิกขาบทที่พระพทุธเจา้ทรงบญัญัตใิหภิ้กษุช่วยกนัรกัษาส่ิงแวดลอ้มโดยอนโุลมไวอ้ย่างไร? 

 

ทุพภาสติ  พดูไม่ไดเ้พง่ความเจบ็ใจ หรือความอปัยศ พดูลอ้เล่น แต่กระทบวตัถ ุมีชาตเิป็นตน้  กบัอปุสมับนัก็ตาม กบัอนปุสมับนัก็ตาม     

พดูเจาะตวัก็ตาม พดูเปรยกต็าม เป็นทุพภาษิต ไม่ออกข้อสอบ 


