
 

 

ทบทวนนักธรรมโท 

เวอรช่ั์น ๒๕๖๔ 
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ทบทวนกระทู้ธรรม นักธรรมช้ันโท 

กระทู้ธรรมทีอ่อกข้อสอบแต่ละปี 
ปี พ.ศ. ภาษิต หมวด 

2563 อคฺคทายี วรทาย ี  เสฎฺฐทายี จ โย นโร 

ทฆีายุ ยสวา โหต ิ ยตฺถ ยตฺถูปปชฺชติ. 

ผูใ้หส่ิ้งที่เลิศ ใหส่ิ้งที่ดี ใหส่ิ้งที่ประเสรฐิ ย่อมเป็นผูม้ีอายยุืน มียศในภพท่ีตนเกิด. 

(พทุธฺ)    อง.ฺ ปญฺจก. ๒๒/๕๖. 

ทาน 

2562 มธุวา มญฺญตี พาโล ยาว ปาปํ น ปจฺจติ, 

ยทา จ ปจฺจตี ปาปํ  อถ ทุกข ํนิคจฺฉติ. 

ตราบเทา่ที่บาปยงัไม่ใหผ้ล คนเขลายงัเขา้ใจว่ามีรสหวาน 

แต่บาปใหผ้ลเมื่อใด คนเขลาย่อมประสบทกุขเ์มื่อนัน้. 

(พทุธฺ)   ขุ. ธ. ๒๕/๒๔. 

บุคคล 

2561 อาท ิสีล ํปติฏฺา จ           กลฺยาณานญฺจ มาตกุ ํ

ปมุข ํสพฺพธมฺมานํ          ตสฺมา สีล ํวิโสธเย. 

ศีลเป็นท่ีพึ่งเบือ้งตน้ เป็นมารดาของกลัยาณธรรมทัง้หลาย 

เป็นประมขุของธรรมทัง้ปวง เพราะฉะนัน้ ควรช าระศีลใหบ้รสิทุธ์ิ. 

(สีลวตฺเถร)                    ขุ. เถร. ๒๖/๓๕๘. 

ศีล 

2560 เอโกปิ สทโฺธ  เมธาวี อสฺสทธฺานํ ญาตนิ ํ

ธมฺมฏฺโฐ สีลสมฺปนฺโน โหติ อตฺถาย พนฺธุนํ. 

ผูม้ีศรทัธา มีปัญญา ตัง้ในธรรม ถึงพรอ้มดว้ยศีล แมค้นเดียว 

ศรัทธา 



2 | P a g e  

 

ย่อมเป็นประโยชนแ์ก่ญาติและพวกพอ้งผูไ้ม่มศีรทัธา. 

(ปสฺสกิเถร)                    ขุ. เถร. ๒๖/๓๐๖. 

2559 อจฺจยนฺติ อโหรตฺตา ชีวิต ํอุปรุชฺฌต ิ

อายุ ขีวติ มจฺจานํ  กุนฺนทนีวํ โอทก.ํ. 

วนัคืนย่อมลว่งไป ชวีิตย่อมหมดเขา้ไป อายขุองสตัวย์่อมสิน้ไป 

เหมือนน า้แหง่แม่น า้นอ้ย ๆ ฉะนัน้ 

(พทุธฺ) ส.ํ ส. ๑๕/๑๕๙ ขุ. มหา. ๒๙/๑๔๔ 

ความตาย 

2558 อวณฺณญฺจ อกติฺติญจฺ ทุสฺสีโล ลภเต นโร 

วณฺณํ กติฺตึ ปสสํญฺจ สทา ลภติ สีลวา. 

คนผูท้ศุีล ย่อมไดร้บัความตเิตยีน และความเสียชื่อเสียง ส่วนผูม้ีศลี ย่อมไดร้บัชื่อเสียง และความยก

ย่องสรรเสรญิทกุเมื่อ. 

(สีลวตฺเถร) ขุ. เถร. ๒๖/๓๕๗. 

ศีล 

2557 โย จ วสฺสสต ํชีเว  ทุปฺปญฺโญ อสมาหโิต 

เอกาห ํชีวติ ํเสยฺโย ปญฺญวนฺตสฺส ฌายิโน. 

ผูใ้ดมีปัญญาทราม มใีจไมม่ั่นคง พึงเป็นอยู่ตัง้รอ้ยปี, 

ส่วนผูม้ีปัญญาเพง่พินิจ มชีีวติอยู่เพียงวนัเดียว ดีกว่า. 

(พทฺุธ)  ขุ.ธ. ๒๕/๒๙. 

ปัญญา 

2556 มธุวา มญฺญตี พาโล ยาว ปาปํ น ปจฺจติ, 

ยทา จ ปจฺจตี ปาปํ อถ ทุกข ํนิคจฺฉต ิ

ตราบเทา่ที่บาปยงัไม่ใหผ้ล คนเขลายงัเขา้ใจว่ามีรสหวาน, 

แต่บาปใหผ้ลเมื่อใด คนเขลาย่อมประสบทกุขเ์มื่อนัน้. 

บุคคล 
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(พทฺุธ)  ขุ.ธ. ๒๕/๒๔. 

2555 อุทพนฺิทุนิปาเตน  อุทกุมฺโภปิ ปูรต ิ

อาปูรติ พาโล ปาปสฺส โถก ํโถกปิํ อาจนิํ. 

แมห้มอ้น า้ยงัเต็มดว้ยหยาดน า้ฉนัใด คนเขลาสั่งสมบาป 

แมท้ีละนอ้ย ก็เต็มดว้ยบาปฉนันัน้. 

(พทฺุธ)  ขุ.ธ. ๒๕/๓๑. 

บาป 

2554 อคฺคสฺมึ  ทานํ ททต ํ อคฺค ํปุญฺญ ํปวฑฺฒต ิ

อคฺค ํอายุ  จ  วณโฺณ  จ ยโส  กิตตฺิ  สุข ํพล.ํ 

เมื่อใหท้านในวตัถอุนัเลิศ  บญุอนัเลิศ  อายวุรรณะยศเกียรติสขุและ 

ก าลงัอนัเลิศ  ก็เจรญิ. 

(พทฺุธ)  ขุ. อิติ. ๒๕/๒๙๙ 

ทาน 

2553 กลฺยาณิเมว  มุญฺเจยฺย น  ห ิ มุญฺเจยฺย  ปาปิก ํ

โมกฺโข  กลฺยาณิยา  สาธุ มุตฺวา  ตปปฺติ  ปาปิก.ํ 

พึงเปล่งวาจางามเท่านัน้  ไม่พึงเปล่งวาจาชั่วเลย  การเปล่งวาจางาม 

ยงัประโยชนใ์หส้ าเรจ็  คนเปล่งวาจาชั่วย่อมเดือดรอ้น. 

(พทฺุธ)  ขุ. ชา. เอก. ๒๗/๒๘ 

 

 

วาจา 

2552 อวณฺณญฺจ  อกติฺติญฺจ ทุสฺสีโล  ลภเต   นโร ศีล 
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วณฺณํ  กติฺตึ  ปสสํญฺจ สทา  ลภติ  สลีวา.         

คนผูท้ศุีล ย่อมไดร้บัความตเิตยีนและความเสียชื่อเสียง 

ส่วนผูม้ีศีล ย่อมไดร้บัชื่อเสียงและความยกย่องสรรเสรญิทกุเมื่อ.  

(สีลวตฺเถร)  ขุ.เถร. ๒๖/๓๕๗. 

2551 ขนฺติโก  เมตฺตวา  ลาภ ี ยสสฺสี  สุขสีลวา 

ปิโย  เทวมนุสฺสาน ํ มนาโป  โหติ  ขนฺตโิก. 

ผูม้ีขนัตินบัว่ามีเมตตา  มีลาภ  มียศ  และมีสขุเสมอ,  

ผูม้ีขนัติเป็นท่ีรกั ที่ชอบใจของเทวดาและมนษุยท์ัง้หลาย.   

       ส.ม. ๒๒๒. 

อดทน 

2550 สีลสมาธิคุณาน ํ  ขนฺติ  ปธานการณ ํ

สพฺเพปิ  กสุลา  ธมฺมา ขนฺตฺยาเยว  วฑฺฒนฺติ  เต ฯ 

ขนัติเป็นประธาน เป็นเหตแุหง่คณุคือศีลและสมาธิ  กศุลธรรมทัง้ปวงย่อมเจรญิเพราะขนัติเทา่นัน้ ฯ 

       ส. ม. ๒๒๒ 

อดทน 

2549 อถ  ปาปานิ  กมฺมานิ กร ํ พาโล  น  พุชฺฌต ิ

เสห ิ กมฺเมห ิ ทุมฺเมโธ อคฺคทิฑโฺฒว  ตปฺปติ. 

เมื่อคนโงม่ีปัญญาทราม  ท ากรรมชั่วอยู่ก็ไม่รูส้กึ  

เขาเดือดรอ้นเพราะกรรมของตน  เหมือนถกูไฟไหม.้ 

(พทฺุธ)  ขุ. ธ. ๒๕/๓๓. 

 

กรรม 

2548 ยมฺห ิ กิจฺจ ํ ตทปวทิธฺ ํ อกิจฺจ ํ ปน  กยีรต ิ
อุนฺนฬานํ  ปมตฺตาน ํ เตส ํ วฑฺฒนฺติ  อาสวา. 

ประมาท 
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คนทอดทิง้กจิที่ควรท า  ไปท ากิจที่ไม่ควรท า  เมื่อเขา 

ถือตวั มวัประมาท  อาสวะย่อมเจรญิ. 
(พทฺุธ)  ข.ุ ธ. ๒๕/๕๔. 

2547 ยาทสิ ํ วปเต  พีช ํ ตาทสิ ํ ลภเต  ผล ํ

กลฺยาณการี  กลฺยาณ ํ ปาปการี  จ  ปาปก ํ

บคุคลหว่านพืชเช่นใด  ย่อมไดร้บัผลเช่นนัน้  ผูท้  ากรรมดี ย่อมไดร้บัผลดี 

ผูท้  ากรรมชั่ว ย่อมไดร้บัผลชั่ว. 

(พทุธ)  ส.ํส. ๑๕/๓๓๓. 

กรรม 

2546 พฺรหมฺาติ มาตาปิตโร ปุพฺพาจริยาติ วุจฺจเร 

อาหุเนยฺยา จ ปุตตาน ํ ปชาย อนุกมฺปกา. 

มารดาบิดา ทา่นวา่เป็นพรหม เป็นบรุพาจารย ์เป็นท่ีนบัถือของบตุร 

และเป็นผูอ้นเุคราะหบ์ตุร. 

(โสณโพธิสตฺต)  ขุ.ชา.สตตฺติ.  ๒๗/๖๖. 

บุคคล 

2545 อุฏฺฐานวโต  สติมโต สุจิกมฺมสฺส  นิสมฺมการิโน 

สญฺญตสฺส  จ  ธมฺมชวีิโน อปฺปมตตฺสฺส  ยโสภวิฑฺฒติ. 

ยศย่อมเจรญิ  แก่ผูม้คีวามหมั่น  มีสติ  มีการงานสะอาด   

ใครค่รวญแลว้ท า  ระวงัดีแลว้  เป็นอยู่โดยธรรม  และไม่ประมาท. 

(พทฺุธ) ขุ. ธ. ๒๕/๑๘. 

ไม่ประมาท 

2544 พหุมฺปิ  เจ  สหํติภาสมาโน 

น  ตกกฺโร  โหติ  นโร  ปมตโฺต 

ประมาท 



6 | P a g e  

 

โคโปว  คาโว  คณย ํ ปเรส ํ

น  ภาควา  สามญฺญสสฺ  โหติ. 

หากกล่าวพทุธพจนไ์ดม้าก  แต่เป็นคนประมาท   

ไม่ท าตามพทุธพจนน์ัน้ ก็ไมม่ีส่วนแห่งสามญัผล  

เหมือนคนเลีย้งโค คอยนบัโคใหผู้อ้ื่นฉะนัน้. 

       ขุ. อิติ. ๒๕/๒๔๒. 

2543 โย  จ   วสฺสสต ํ ชีเว ทุปฺปญฺโญ   อสมาหโิต 

เอกาห ํ ชีวติ ํ เสยฺโย ปญฺญวนฺตสฺส  ฌายิโน. 

ผูใ้ดมีปัญญาทราม  มใีจไมม่ั่นคง  พึงเป็นอยูต่ัง้รอ้ยปี, 

ส่วนผูม้ีปัญญาเพง่พินิจ   มีชวีิตอยู่สิน้วนัเดยีว  ดีกว่า. 

       ขุ.ธ. ๒๕/๒๙ 

ปัญญา 

 



แบบฟอร์มการเขียนวิชาเรียงความแกก้ระทูธ้รรม  ธรรมศึกษาชั้นโท 
เลขที…่…. 

ประโยคนกัธรรมชัน้……… 
วชิา………………………………. 

สอบในสนามหลวง 
วนัที…่….เดอืน…………………..พ.ศ…………… 

 
oooooooooooooooooo 

oooooooooooooooooo 

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 
บดัน้ีจกัไดบ้รรยายขยายความตามธรรมภาษติทีไ่ดล้ขิติไว ้ ณ  เบือ้งตน้ เพือ่เป็นแนวทาง

แหง่การประพฤตปิฏบิตัขิองสาธุชนผูใ้ครใ่นธรรมสบืไป 

 อธบิายความวา่ (หรอืใช ้“อธบิายวา่,ด าเนินความวา่” กไ็ด)้................................................... 
............................................................................................................................. ........................ 
.................................................... น้ีสมดว้ยภาษติทีม่าใน....................................ความวา่ 

oooooooooooooooooo 

oooooooooooooooooo 

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 
 อธบิายความวา่ (หรอืใช ้“อธบิายวา่,ด าเนินความวา่” กไ็ด)้................................................... 
................................................................................................................................... .................. 
.................................................... น้ีสมดว้ยภาษติทีม่าใน....................................ความวา่ 

oooooooooooooooooo 

oooooooooooooooooo 

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 

อธบิายความวา่ (หรอืใช ้“อธบิายวา่,ด าเนินความวา่” กไ็ด)้.................................................... 
.................................................................................................................................................. .... 
 สรุปความวา่ (หรอืใช ้“รวมความวา่,ประมวลความวา่” กไ็ด)้................................................... 
.............................................................................................................................................. ........ 
สมดว้ยภาษติทีไ่ดล้ขิติไว ้ ณ  เบือ้งตน้วา่ 

oooooooooooooooooo 

oooooooooooooooooo 

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 
มอีรรถาธบิายดงัไดพ้รรณามาดว้ยประการฉะน้ี 

--------------------------------------------------------------------------------- 

 
**(ตอ้งเขยีนใหไ้ดอ้ยา่งน้อย ๓ หน้าขึน้ไป) 

** (ตอ้งมกีระทูม้ารบั ๒ กระทู)้ 
 

 



 

 

สว่นต่างๆ ของโครงรา่งกระทู ้  ๑. การเขยีนหวักระดาษ ๒. กระทูต้ ัง้  

     ๓. ค าน าและเน้ือเรื่องและ ๔. กรทูร้บั 

     ๕. สรุปความกระทู ้ ๖. กระทูต้ ัง้ 
 

 
แนวการใหค้ะแนน วชิากระทูธ้รรม  นกัธรรมและธรรมศกึษาชัน้โท 

(๑) แต่งได้ตามกฏ  ( เขยีนใหไ้ดค้วามยาว  ๓ หน้ากระดาษขึน้ไป  เวน้บรรทดั) 

(๒) อ้างกระทู้ได้ตามกฏ  (กระทูร้บั ๒ ขอ้  และบอกชือ่ทีม่าของกระทูร้บัดว้ย) 

(๓) เช่ือมกระทู้ได้ดี  (อธบิายกระทูต้ ัง้กบักระทูร้บั ใหม้เีน้ือความสมัพนัธก์นัสมกบัทีย่กกระทูร้บัมาอา้ง) 
(๔) อธิบายความสมกบักระทู้ท่ีตัง้ไว้  (อธบิายไมห่ลุดประเดน็ของกระทูต้ ัง้) 
(๕) ใช้ส านวนสภุาพเรียบร้อย 
(๖) สะกดค า/การนัต ์ถกูเป็นส่วนมาก 

(๗) สะอาดไม่เปรอะเป้ือน 
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ทบทวน ธรรมวิภาค นักธรรมช้ันโท 

หมวด ๒ 

➢ กรรมฐาน ๒ ทีต่ัง้ของการงาน หรือ อารมณ์อนัเป็นทีต่ัง้แห่งการงาน 

๑. สมถกรรมฐาน กรรมฐานเป็นอบุายสงบใจ  ๒. วิปัสสนากรรมฐาน กรรมฐานเป็นอบุายเรืองปัญญา 

(ปี 63, 58) สมถกรรมฐาน และวปัิสสนากรรมฐาน มุง่ผลแห่งการปฏิบตัิอย่างไร ? 

ตอบ สมถกรรมฐานมุ่งผลคือความสงบใจ   ส่วนวิปัสสนากรรมฐานมุง่ผลคือความเรืองปัญญา ฯ 

(ปี 60) การพิจารณาสงัขารทัง้หลายโดยความเป็นไตรลกัษณ ์จดัเป็นกมัมฏัฐานอะไร ? มีประโยชนอ์ย่างไร ? 

ตอบ จดัเป็นวิปัสสนากมัมฏัฐาน ฯ มีประโยชน ์คือท าใหรู้จ้กัสภาพท่ีเป็นจรงิแหง่สงัขารทัง้หลายวา่ ไม่เที่ยง เป็นทกุข ์เป็นอนตัตา แลว้เกดิ

ความเบื่อหนา่ยในสงัขารทัง้หลายเหล่านัน้ ฯ 

(ปี 57) ตจปัญจกกมัมฏัฐาน มีอะไรบา้ง? เรียกอกีอย่างหนึ่งว่าอยา่งไร? เป็นอารมณข์องสมถกมัมฏัฐานหรือของวิปัสสนากมัมฏัฐาน? ตอบ มี

เกสา ผม  โลมา ขน  นขา เล็บ  ทนฺตา ฟัน  และตโจ หนงั ฯ 

เรียกอีกอย่างวา่มลูกมัมฏัฐาน ฯ เป็นอารมณไ์ดท้ัง้สมถกมัมฏัฐาน และ วิปัสสนากมัมฏัฐาน ฯ 

(ปี 55) กมัมฏัฐานท่ีพระอปัุชฌายส์อนแก่ผูข้อบรรพชาอปุสมบทวา่ เกสา โลมา นขา ทนฺตา ตโจ ตโจ ทนฺตา นขา โลมา เกสา นัน้เรียกชื่อวา่

อะไร? เป็นสมถกมัมฏัฐานหรือวปัิสสนากมัมฏัฐาน? 

ตอบ ชื่อว่า ตจปัญจกกรรมฐาน หรือมลูกมัมฏัฐาน ฯ เป็นไดท้ัง้สมถกมัมฏัฐานและวิปัสสนากมัมฏัฐาน ฯ 

(ปี 52) ตจปัญจกกมัมฏัฐานเรยีกอีกอยา่งหน่ึงวา่อะไร มีอะไรบา้ง จดัเป็นสมถกมัมฏัฐานหรือวิปัสสนากมัมฏัฐาน? 

ตอบ เรยีกอีกอย่างหน่ึงว่ามลูกมัมฏัฐาน มีเกสา ผม, โลมา ขน, นขา เล็บ, ทนัตา ฟัน และตโจ หนงั เป็นไดท้ัง้สมถกมัมฏัฐานและวิปัสสนา

กรรมฐาน ฯ 

(ปี 49) มลูกมัมฏัฐาน คืออะไร ?  เจรญิอย่างไรเป็นอารมณข์องสมถะ ? เจรญิอยา่งไรเป็นอารมณข์องวิปัสสนา ? 

ตอบ คือ กมัมฏัฐานเดมิ ไดแ้ก่ เกสา โลมา นขา ทนัตา ตโจ ที่พระอปัุชฌายส์อนก่อนบรรพชา ฯ 

ถา้เพง่ก าหนดใหจ้ิตสงบดว้ยภาวนา จดัเป็นอารมณข์องสมถะ  ฯ 

ถา้ยกขึน้พิจารณาแยกออกเป็นส่วนๆใหเ้ห็นตามความเป็นจรงิโดยสามญัลกัษณะจดัเป็นอารมณข์องวิปัสสนาฯ 

(ปี 48) ตจปัญจกกมัมฏัฐานไดแ้ก่อะไรบา้ง ?  จดัเป็นสมถะหรือวปัิสสนา ?  จงอธิบาย 

ตอบ ไดแ้ก่ เกสา โลมา นขา ทนัตา และตโจ ฯ  เป็นไดท้ัง้สมถะและวิปัสสนา ฯ 

ถา้เพง่ก าหนดยงัจิตใหส้งบดว้ยภาวนาเป็นสมถะ  

ถา้เพง่พิจารณาถึงความแปรปรวนเปล่ียนแปลงไป หรือใหเ้ห็นวา่เป็นทกุข ์คือทนอยู่ไดย้ากและทนอยู่ไม่ได ้ตอ้งเส่ือมสลายไปในท่ีสดุ หรือให้

เห็นว่าเป็นอนตัตา บงัคบับญัชาไม่ได ้ไม่ใช่ตวัตน พิจารณาเช่นนีเ้ป็นวิปัสสนา ฯ 

(ปี 47) ความรูช้ัน้วิปัสสนาภาวนา หมายถึงความรูอ้ยา่งไร ? 

ตอบ หมายถงึ ความรูเ้ท่าทนัสภาวธรรมตามความเป็นจรงิ  เห็นอาการแห่งสภาวธรรมโดยความเป็นของไม่เที่ยง เป็นทกุข ์เป็นอนตัตา ซึง่

เรียกว่าสามญัญลกัษณะ ฯ 

 

➢ ปริเยสนา ๒ การแสวงหา ๑. อริยปริเยสนา แสวงหาอย่างประเสรฐิ ๒. อนริยปริเยสนา แสวงหาอยา่งไม่ประเสรฐิ 

(ปี 55) แสวงหาอะไรเป็นการแสวงหาอย่างประเสรฐิ แสวงหาอะไรเป็นการแสวงหาไม่ประเสรฐิ? 
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ตอบ ในพระสตูรแสดงว่า แสวงหาสภาพอนัมิใช่ของมีชรา พยาธิ มรณะ คือคุณธรรมมีพระนิพพานเป็นอย่างสงู เป็นการแสวงหาอย่างประ

เสรฐ็ เรียกว่าอรยิปรเิยสนา ฯ  แสวงหาของมชีรา พยาธิ มรณะ เช่นหาของเล่น เป็นการแสวงหาไม่ประเสรฐิ เรียกวา่อนรยิปรเิยสนา ฯ 

(ปี 43) ปรเิยสนา ๒ อย่างตามความในพระสตูรท่านแสดงไวอ้ย่างไร? ภิกษุควรแสวงหาเลีย้งชีพอย่างไรจงึเป็นการแสวงหาอย่างประเสรฐิ ? 

ตอบ แสดงวา่ แสวงหาส่ิงอนัมใิช่ของมชีรา พยาธิ มรณะ โสกะและสงักิเลส เป็นธรรมดา คือธรรมอนัเกษมมีพระนิพพานเป็นอยา่งสงู จดัเป็น

อรยิปรเิยสนา  แสวงหาส่ิงอนัมชีรา พยาธิ มรณะ โสกะและสงักเิลสเป็นธรรมดา ทัง้ที่สภาพเช่นนัน้ก็มีในตนอยู่พรอ้มแลว้ จดัเป็นอนรยิปริ

เยสนา ฯ 

ภิกษุแสวงหาเลีย้งชีพโดยอบุายอนัสมควร ทัง้ไม่เป็นโลกวชัชะมีโทษทางโลกและไม่เป็นปัณณตัตวิชัชะมีโทษทางพระบญัญัติ ไม่สรา้ง

ความเดือดรอ้นใหแ้ก่ตนและผูอ้ืน่จึงจะเป็นการแสวงหาอยา่งประเสรฐิ ฯ 
 

หมายเหตุ ความรู้เพ่ิมเติม  ไม่ต้องท่องไม่ต้องจ า… 

พยาธิ หมายถึง ความเจ็บไข ้  

สงักิเลส หมายถึง เครือ่งทาํใหใ้จเศรา้หมอง 

ชรา ความแก่ ความชาํรุดทรุดโทรมของกาย เป็นทกุข์. 

มรณะ ความสลาย หรือความทาํลาย ความตาย เป็นทกุข์. 

โสกะ ความแหง้ใจ คอืหวัใจทีเ่หีย่วแหง้. 

 

➢ อริยบุคคล ๒ บคุคลผูเ้ป็นอริยะหรือบคุคลผูป้ระเสริฐ 

๑. พระเสขะ พระผูย้งัตอ้งศกึษา คอื พระอริยบคุคล ๗ เบือ้งตน้ ช่ือว่าพระเสขะ เพราะเป็นผูย้งัตอ้งปฏิบตัิเพื่อมรรคผลเบือ้งสงูขึน้ไป. 

๒. พระอเสขะ พระผูไ้ม่ตอ้งศกึษา คือ พระอริยบคุคลผูต้ัง้อยู่ในพระอรหตัตผล ช่ือว่าพระอเสขะ เพราะเสรจ็กิจอนัจะตอ้งท าแลว้ 

➢ พระอรยิบุคคล ๔ บคุคลผูป้ระเสริฐ 

๑. พระโสดาบัน ผูแ้รกเขา้ถึงกระแสพระนิพพาน (ละสกักายทิฏฐิ  วจิิกิจฉา  และสีลพัพตปรามาสไดข้าด) 

๒. พระสกทาคามี ผูก้ลบัมาสู่โลกนีอ้ีกครัง้เดียว (ละสงัโยชนไ์ด ้๓ ประการเหมอืนพระโสดาบนัแลว้ยงับรรเทา ราคะ โทสะ 

โมหะ ใหเ้บาบางไดด้ว้ย) 

๓. พระอนาคามี ผูไ้ม่กลบัมาสู่โลกนีอ้ีก (ละกามราคะ และปฏิฆะไดข้าด) 

๔. พระอรหันต ์ผูห้่างไกลจากกเิลส (ละรูปราคะ อรูปราคะ มานะ อทุธัจจะ และอวชิชาไดข้าด) 

➢ พระอริยบุคคล ๘ ผูบ้รรลโุลกุตรธรรม 

๑. พระโสดาปัตติมรรค  ๕. พระอนาคามิมรรค 

๒. พระโสดาปัตติผล   ๖. พระอนาคามิผล 

๓. พระสกทาคามิมรรค  ๗. พระอรหัตตมรรค 

๔. พระสกทาคามิผล  ๘. พระอรหัตตผล 

➢ โสดาบนั ๓ พระอริยบคุคลผูไ้ดบ้รรลอุริยผลขัน้แรก 

๑. เอกพชีี พระโสดาบนัผูจ้ะเกิดอกี ๑ ชาติเป็นอยา่งยิ่ง 

๒. โกลังโกละ พระโสดาบนัผูจ้ะเกดิอีก ๒-๓ ชาตเิป็นอยา่งยิง่ 

๓. สัตตกัขตัตปุรมะ พระโสดาบนัผูจ้ะเกิดอกี ๗ ชาติเป็นอยา่งยิ่ง 

(ปี 63) พระอรยิบคุคล ๔ ไดแ้ก่ใครบา้ง ? พระอรยิบคุคลประเภทใดละอวชิชาไดเ้ดด็ขาด ? 

ตอบ ไดแ้ก่ พระโสดาบนั พระสกทาคามี พระอนาคามี และพระอรหนัต ์ฯ พระอรหนัตล์ะอวิชชาไดเ้ด็ดขาด ฯ 
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(ปี 59) พระอรยิบคุคล ๘ จ าพวก จ าพวกไหนชื่อวา่พระเสขะ และพระอเสขะ ? เพราะเหตไุร ? 

ตอบ  พระอรยิบคุคล ๗ เบือ้งตน้ ชื่อวา่พระเสขะ เพราะเป็นผูย้งัตอ้งปฏิบตัิเพื่อบรรลมุรรคผลเบือ้งสงู ฯ 

พระอรยิบคุคลผูต้ัง้อยู่ในอรหตัตผล ชื่อว่าพระอเสขะ เพราะเสรจ็กิจอนัจะตอ้งท าแลว้ ฯ 

(ปี 59 , 53, 46) ค าวา่ "โสดาบนั" แปลว่าอะไร ? ผูบ้รรลโุสดาบนันัน้ละสงัโยชนอ์ะไรไดเ้ด็ดขาด ? 

ตอบ โสดาบนั แปลวา่ ผูแ้รกถึงกระแสพระนิพพาน ฯ 

ท่านละสงัโยชนไ์ดเ้ด็ดขาด ๓ อยา่ง คือ ๑. สกักายทิฏฐิ   ๒. วิจิกจิฉา   ๓. สีลพัพตปรามาส ฯ 

(ปี 54) ในอรยิบคุคล ๒ พระเสขะผูย้งัตอ้งศกึษา คือศกึษาเรื่องอะไร?  ผูศ้กึษาก าลงัสอบธรรมอยูน่ีเ้รียกวา่พระเสขะไดห้รือไม่? 

ตอบ คือศกึษา  ในอธิสีล  ในอธิจิต  และในอธิปัญญา  อีกอย่างหน่ึงหมายถึงตอ้งศกึษาและตอ้งปฏิบตัิเพื่อมรรคผลเบือ้งสงูขึน้ไป ฯ  

ยงัเรียกวา่พระเสขะไม่ได ้ ถา้ไม่ใช่พระอรยิบคุคล ๗ จ าพวกเบือ้งตน้ ฯ 

(ปี 54) ค าวา่  พระสงฆ ์ ในบทสงัฆคณุนัน้  ท่านประสงคบ์คุคลเชน่ไร? จงจ าแนกมาด ู

ตอบ  ท่านประสงคพ์ระอรยิบคุคล  ๔  คู่  ๘  บคุคล  ซึ่งลว้นแต่ท่านผูท้ี่ตัง้อยู่ใน 

มรรคผลทัง้สิน้  คือ พระโสดาปัตติมรรค  พระโสดาปัตติผล  คู่ ๑  พระสกทาคามิมรรค  พระสกทาคามิผล  คู่ ๑  

พระอนาคามิมรรค  พระอนาคามิผล  คู่ ๑  พระอรหตัตมรรค  พระอรหตัตผล  คู่ ๑ ฯ 

(ปี 52) สงัโยชนค์ืออะไร พระโสดาบนัละสงัโยชนอ์ะไรไดข้าดบา้ง? 

ตอบ คือ กเิลสอนัผกูใจสตัวไ์ว ้ละสงัโยชน ์๓ เบือ้งตน้ไดข้าด คือ ๑. สกักายทิฏฐิ   ๒. วิจิกิจฉา   ๓. สีลพัพตปรามาส ฯ 

(ปี 51) ค าวา่ พระโสดาบนั และ สตัตกัขตัตปุรมะ มีอธิบายอยา่งไร ? 

ตอบ พระโสดาบนั คือพระอรยิบคุคลผูไ้ดบ้รรลอุรยิผลขัน้แรก ฯ สตัตกัขตัตปุรมะ คือพระโสดาบนัผูจ้ะเกิดอกี ๗ ชาติเป็นอยา่งยิ่ง ฯ 

(ปี 50) พระเสขะ ผูย้งัตอ้งศกึษา  คือศกึษาอะไร ?   ชื่อว่าพระอเสขะ  เพราะอะไร ? 

ตอบ ศกึษาสิกขา ๓  คือ  ๑. อธิสีลสิกขา  ๒. อธิจิตตสิกขา  ๓. อธิปัญญาสิกขา ฯ  เพราะเสรจ็กิจอนัจะตอ้งท าแลว้ ฯ 

(ปี 50) พระอรยิบคุคล ๔  ไดแ้ก่ใครบา้ง ?   พระโสดาบนัละสงัโยชนอ์ะไรไดบ้า้ง ? 

ตอบ ไดแ้ก่ พระโสดาบนั  พระสกทาคามี  พระอนาคามี  และพระอรหนัต ์ฯ 

พระโสดาบนัละสงัโยชนไ์ด ้๓   คือ  สกักายทิฏฐิ  วิจกิิจฉา  สีลพัพตปรามาส ฯ 

(ปี 47) อรยิบคุคล ๘ ไดแ้ก่ใครบา้ง ?  จดัเขา้ในพระเสขะและพระอเสขะไดอ้ย่างไร ? 

ตอบ ไดแ้ก ่ พระผูต้ัง้อยู่ในโสดาปัตตมิรรค ๑ พระผูต้ัง้อยู่ในโสดาปัตติผล ๑ 

พระผูต้ัง้อยู่ในสกทาคามมิรรค ๑ พระผูต้ัง้อยู่ในสกทาคามิผล ๑ 

พระผูต้ัง้อยู่ในอนาคามมิรรค ๑ พระผูต้ัง้อยู่ในอนาคามิผล ๑ 

พระผูต้ัง้อยู่ในอรหตัตมรรค ๑ พระผูต้ัง้อยู่ในอรหตัตผล ๑  ฯ 

จดัเขา้ไดอ้ยา่งนี ้ อรยิบคุคล ๗ ประเภทแรก เรียกว่า พระเสขะ 

อรยิบคุคล ๑ ประเภทหลงั เรียกวา่ พระอเสขะ ฯ 

 

➢ รูป ๒ ส่ิงที่ตอ้งสลายไปเพราะเหตปัุจจยัต่างๆ ขดัแยง้กนั, ส่ิงที่เป็นรูปรา่งพรอ้มทัง้ลกัษณะอาการของมนั 

๑. มหาภูตรูป รูปใหญ่  ไดแ้ก่ธาต ุ๔ มี  ปฐวี  อาโป  เตโช  วาโย  ๒. อุปาทายรูป รูปอาศยัมหาภตูรูปนัน้ ฯ 

(ปี 57) มหาภตูรูป คืออะไร? มีความเก่ียวเนื่องกบัอปุาทายรูปอย่างไร? 

ตอบ คือรูปท่ีเป็นใหญ่เป็นประธาน อนัประกอบดว้ยธาต ุ๔ ไดแ้กด่ิน น า้ ไฟ ลม ฯ 
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เป็นท่ีตัง้อาศยัแหง่อปุาทายรูปหรอืรูปย่อย เมื่อรูปใหญ่แตกท าลายไป อปุาทายรูปท่ีอิงอาศยัมหาภตูรูปนัน้ก็แตกท าลายไปดว้ย ฯ 

(ปี 54) มหาภตูรูปและอปุาทายรูปคืออะไร? 

ตอบ มหาภตูรูป  คือรูปใหญ่  ไดแ้ก่ธาต ุ๔ มี  ปฐวี  อาโป  เตโช  วาโย  อปุาทายรูป  คือรูปอาศยัมหาภตูรูปนัน้ ฯ 

(ปี 51) รูปในขนัธ ์๕  แบ่งเป็น ๒  ไดแ้ก่อะไรบา้ง ?  จงอธิบายมาสัน้ ๆ   พอเขา้ใจ 

ตอบ ไดแ้ก่ มหาภตูรูป และ อปุาทายรูป 

มหาภตูรูป คือ รูปใหญ่  อนัไดแ้ก ่ธาต ุ๔  มีดิน น า้ ไฟ ลม 

อปุาทายรูป คือ รูปอาศยั เป็นอาการของมหาภตูรูป  เช่น ประสาท ๕ มีจกัขปุระสาทเป็นตน้  โคจร ๕ มีรูปารมณเ์ป็นตน้ ฯ 

(ปี 48) มหาภตูรูป คือ อะไร ?  มีความเก่ียวเนื่องกบัอปุาทายรูปอย่างไร ? 

ตอบ คือ รูปท่ีเป็นใหญ่เป็นประธาน อนัประกอบดว้ย ธาต ุ๔ ไดแ้ก่ ดิน น า้ ไฟ ลม ฯ    

เป็นท่ีตัง้อาศยัแหง่รูปย่อยซึ่งเรียกว่าอปุาทายรูป  เมื่อรูปใหญ่แตกท าลายไป อปุาทายรูปท่ีอิงอาศัยมหาภตูรูปนัน้ก็แตกท าลายไปดว้ยฯ 

 

➢ วิมุตติ ๒ ความหลดุพน้ 

๑. เจโตวิมุตติ ความหลดุพน้ดว้ยอ านาจแห่งใจ  ๒. ปัญญาวิมุตติ ความหลดุพน้ดว้ยอ านาจแห่งปัญญา 

➢ วิมุตติ ๕ ความท าจิตใจใหห้ลดุพน้จากกิเลสาสวะ 

๑. ตทังควิมตุติ หลดุพน้ดว้ยองคธ์รรมนัน้ๆ [พน้ชั่วคราว] 

๒. วิกขัมภนวิมุตติ หลดุพน้ดว้ยข่มไว ้[พน้ดว้ยสะกด] 

๓. สมุจเฉทวิมุตติ หลดุพน้ดว้ยการตดัขาด [พน้ดว้ยเด็ดขาด] 

๔. ปฏิปัสสัทธิวิมตุติ หลดุพน้ดว้ยความสงบ [พน้ดว้ยสงบ] 

๕. นิสสรณวิมตุติ หลดุพน้ดว้ยการสลดัออก [พน้ดว้ยออกไป] 

➢ วิโมกข ์๓ ความที่จิตหลดุพน้จากอ านาจกเิลส 

๑. สุญญตวิโมกข ์หลดุพน้ดว้ยความว่าง (พจิารณาเห็นนามรูปโดยความเป็นอนตัตา) 

๒. อนิมติตวิโมกข ์หลดุพน้ดว้ยไมถื่อนิมิต (พจิารณาเห็นนามรูปโดยความเป็นอนิจจงั) 

๓. อัปปณหิติวิโมกข ์หลดุพน้ดว้ยไม่ท าความปรารถนา (พิจารณาเห็นนามรูปโดยความเป็นทกุข)์ 

(ปี 60, 48) ในวมิตุติ ๕ วิมตุติอย่างไหนเป็นโลกิยะ อย่างไหนเป็นโลกตุระ ? 

ตอบ ตทงัควิมตุติ และวิกขมัภนวิมตุติ จดัเป็นโลกิยะ ส่วนสมจุเฉทวมิตุติ ปฏิปัสสทัธิวมิตุติ และนิสสรณวิมตุติ จดัเป็นโลกตุระ ฯ 

(ปี 59, 51) เจโตวิมตุติ กบั ปัญญาวิมตุติ ตา่งกนัอย่างไร ? 

ตอบ เจโตวมิตุติ เป็นวิมตุติของท่านผูไ้ดบ้รรลฌุานมาก่อนแลว้ จึงบ าเพ็ญวิปัสสนาต่อ 

ส่วนปัญญาวมิตุติ เป็นวิมตุติของท่านผูไ้ดบ้รรลดุว้ยล าพงับ าเพ็ญวิปัสสนาลว้น 

อีกนยัหนึ่ง เรียกเจโตวมิตุตเิพราะพน้จากราคะ เรยีกปัญญาวิมตุติเพราะพน้จากอวชิชา ฯ 

(ปี 53) วมิตุติ กบั วิโมกข ์ ตา่งกนัอย่างไร ?  สมจุเฉทวิมตุติ  มีอธิบายอยา่งไร ? 

ตอบ ตา่งกนัแต่โดยพยญัชนะ  แต่ก็พน้จาก  ราคะ  โทสะ  โมหะไดเ้ท่ากนัโดยอรรถ ฯ 

มีอธิบายว่า ความพน้จากกเิลสดว้ยอ านาจอรยิมรรค กเิลสเหล่านั้นขาดเด็ดไป ไม่กลบัเกดิอีก ฯ 

(ปี 50) วิโมกข ์ คืออะไร ?   มีอะไรบา้ง ? ตอบ คือ  ความพน้จากกิเลส ฯ   มี  สญุญตวิโมกข ์ อนิมิตตวิโมกข ์ อปัปณิหิตวิโมกข ์ฯ 

(ปี 47) วมิตุติ คืออะไร?  ตทงัควมิตุติ มีอธิบายอยา่งไร? 
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ตอบ คือ ความท าจิตใจใหห้ลดุพน้จากกิเลสาสวะ ฯ    มีอธิบายว่า  ความพน้จากกิเลสไดช้ั่วคราว  เช่นเกิดเหตเุป็นท่ีตัง้แห่งสงัเวชขึน้ หาย

ก าหนดัในกาม  เกิดเมตตาขึน้ หายโกรธ  แต่ความก าหนดัและความโกรธนัน้ ไม่หายทเีดียว ท าในใจถึงอารมณง์าม ความก าหนดักลบัเกิดขึน้

อีก  ท าในใจถงึวตัถแุห่งอาฆาต ความโกรธกลบัเกิดขึน้อีก  อยา่งนีจ้ดัเป็นตทงัควิมตุติ ฯ 

(ปี 45) วมิตุตคิืออะไร ?  วิมตุติ ๒ อย่าง มีอะไรบา้ง ? วิมตุติ ๒ กบัวิมตุติ ๕ จดัเป็นโลกิยะและโลกตุตระอยา่งไร ? 

ตอบ คือความหลดุพน้  มี ๑. เจโตวิมตุติ ความหลดุพน้ดว้ยอ านาจแห่งใจ ๒. ปัญญาวิมตุติ ความหลดุพน้ดว้ยอ านาจแหง่ปัญญา ฯ 

วิมตุติ ๒ เป็นโลกตุตระอยา่งเดยีว ส่วนวิมตุติ ๕ เป็นไดท้ัง้โลกิยะและโลกตุตระ ฯ 

 

➢ ทฏิฐิ ๒ ความเห็นผิด 

๑. สัสสตทฏิฐิ ความเห็นวา่เที่ยง  ๒. อุจเฉททฏิฐิ ความเห็นว่าขาดสญู 

➢ ทฏิฐิ ๓ ความเห็นผิด 

๑. อกิริยทฏิฐิ ความเห็นว่าไมเ่ป็นอนัท า ๒. อเหตุกทฏิฐิ ความเห็นว่าหาเหตมุิได ้ ๓. นัตถิกทฏิฐิ ความเห็นว่าไมม่ ี

(ปี 56) ทิฏฐิ ท่ีหมายถงึความเหน็ผิด ๒ อย่าง มีอะไรบา้ง? ตอบ มี  ๑. สสัสตทิฏฐิ ความเห็นวา่เที่ยง   ๒. อจุเฉททิฏฐิ ความเห็นว่าขาดสญู ฯ 

(ปี 50) ความเห็นวา่เที่ยงและเหน็ว่าขาดสญู  คือเห็นอยา่งไร ?   มติในทางพระพทุธศาสนาเป็นเชน่ไร จงอธิบาย ?  

ตอบ เห็นว่าเที่ยง  คือเห็นวา่  คนและสตัวต์ายแลว้  ชวีะไม่สญู  ตอ้งเกิดอีกต่อไป  หรือเคยเป็นอะไร  ก็เป็นอย่างนัน้ตลอดไปหรือมีสภาพ

อย่างนัน้ไม่แปรผนั เป็นตน้   ส่วนเห็นว่าขาดสญู  คือเห็นว่า  อตัภาพจตุิแลว้เป็นอนัสญูสิน้ไป หรือคนสตัวต์ายแลว้ขาดสญูไปโดยประการทัง้

ปวง ฯ 

พระพทุธศาสนาปฏิเสธความเหน็ทัง้ ๒ นัน้  มีความเห็นประกอบดว้ยสมัมาญาณ อิงเหตผุล ยึดเหตผุลเป็นท่ีตัง้  โดยเห็นว่า  คนและสตัวต์าย

แลว้จะเกิดอีกหรือไม่ ขึน้อยู่กบัเหตปัุจจยั ฯ 

(ปี 45) ความเห็นวา่ "ถึงคราวเคราะหด์ีกด็ีเอง ถึงคราวเคราะหร์า้ยก็รา้ยเอง" อยา่งนีเ้ป็นทิฏฐิอะไร ?  จงอธิบาย 

คติทางพระพทุธศาสนาตา่งจากความเห็นนีอ้ยา่งไร ?  

ตอบ เป็นอเหตกุทิฏฐิ คือเห็นวา่ ส่ิงทัง้หลายไมม่ีเหตปัุจจยั คนเราจะไดด้ีหรือไดร้า้ยตามคราวเคราะห ์ถึงคราวจะดีกด็ีเอง ถึงคราวจะรา้ยก็

รา้ยเอง ไม่มีเหตปัุจจยัอื่น ฯ     พระพทุธศาสนาถือวา่สงัขตธรรมทัง้ปวงเกดิแต่เหต ุฯ  

 

➢ ปาพจน ์๒ ค าสอนอนัเป็นหลกัใหญ่ของพระพทุธเจา้ 

       ๑. ธรรม หลกัค าสอน  ๒. วินัย บทบญัญัติ/ขอ้หา้ม 

➢ ปิฎก ๓ คมัภีรท์ี่รวบรวมพระธรรมวินยัของพระพทุธเจา้มี ๓ คมัภรีใ์หญ่ๆ คือ 

๑. พระวินัยปิฎก วา่ดว้ยเรื่องกฎระเบียบขอ้บงัคบัที่น าความประพฤติใหส้ม ่าเสมอกนั หรือเป็นเครื่องบรหิารคณะ 

๒. พระสุตตนัตปิฎก ว่าดว้ยค าสอนยกบคุคลเป็นท่ีตัง้ 

๓. พระอภธิรรมปิฎก วา่ดว้ยค าสอนยกธรรมลว้นๆ ไม่เจือดว้ยสตัวห์รือบคุคลเป็นท่ีตัง้ 

(ปี 58) ปาพจน ์๒ คือธรรมและวนิยั นัน้ทราบแลว้ อยากทราบวา่ความปฏิบตัิอยา่งไรจดัเป็นธรรม ความปฏิบตัิอยา่งไรจดัเป็นวินยั? 

ตอบ ความปฏิบตัิเป็นทางน าความประพฤติและอธัยาศยัใหป้ระณีตขึน้ จดัเป็นธรรม ความปฏิบตัเินื่องดว้ยระเบียบอนัทรงตัง้ไวด้ว้ยพทุธ

อาณา เป็นสิกขาบทหรืออภิสมาจาร เป็นทางน าความประพฤติใหส้ม ่าเสมอกนั หรือเป็นเครื่องบรหิารคณะ จดัเป็นวินยั ฯ 

(ปี 52) ปิฎก ๓ ไดแ้ก่อะไรบา้ง แต่ละปิฎกว่าดว้ยเรื่องอะไร? 

ตอบ ไดแ้ก่พระวินยัปิฎก พระสตุตนัตปิฎก และพระอภิธรรมปิฎก 
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พระวินยัปิฎก วา่ดว้ยเรื่องกฎระเบียบขอ้บงัคบัท่ีน าความประพฤติใหส้ม ่าเสมอกนั หรือเป็นเครื่องบรหิารคณะ 

พระสตุตนัตปิฎก ว่าดว้ยค าสอนยกบคุคลเป็นท่ีตัง้ 

พระอภิธรรมปิฎก ว่าดว้ยค าสอนยกธรรมลว้นๆ ไม่เจือดว้ยสตัวห์รือบคุคลเป็นท่ีตัง้ ฯ 

(ปี 50) ปาพจน ์๒  ไดแ้ก่อะไรบา้ง ?   ถา้แจกเป็น ๓  จะไดอ้ะไรบา้ง ? 

ตอบ ไดแ้ก่  พระธรรม และ พระวินยั ฯ  ถา้แจกเป็น ๓  จะได ้พระวินยั ๑  พระสตูร ๑  พระอภิธรรม ๑ ฯ 

 

➢ บูชา ๒ มี ๑. อามิสบูชา บชูาดว้ยอามิสส่ิงของ  ๒. ปฏิปัตติบชูา บชูาดว้ยปฏิบตัิตาม. 

(ปี 61) บชูา ๒ คืออะไรบา้ง ? การสมาทานศีล ๕ เป็นประจ า จดัเป็นบชูา ประเภทใด ? 

ตอบ คือ อามิสบชูา บชูาดว้ยอามิสส่ิงของ ๑    ปฏิบตัิบชูา บชูาดว้ยการปฏิบตัิตาม ๑ ฯ      จดัเป็นปฏิบตัิบชูา ฯ 

 

➢ ปฏิสันถาร ๒ การตอ้นรบัผูม้าเยอืนดว้ยการพดูจาปราศรยั หรือดว้ยการรบัรองดว้ยของ  ตอ้นรบัตามสมควรดว้ยไมตรจีิต 

๑. อามิสปฏิสันถาร ปฏิสนัถารดว้ยสิ่งของ ๒. ธัมมปฏิสันถาร ปฏิสนัถารดว้ยธรรม 

(ปี 60, 45) ปฏิสนัถาร คืออะไร ?  มีอะไรบา้ง ? มีประโยชนแ์ก่ผูท้  าอย่างไรบา้ง ? 

ตอบ คือการตอ้นรบัแขกผูม้าถึงถิ่น ฯ   มี ๒ อย่าง 

๑. อามิสปฏิสนัถาร ปฏิสนัถารดว้ยสิ่งของ ๒. ธัมมปฏิสนัถาร ปฏิสนัถารดว้ยธรรม ฯ 

มีประโยชนแ์ก่ผูท้  าอย่างนี ้คือ 

๑. เป็นอบุายสรา้งความสามคัคแีละยึดเหน่ียวน า้ใจกนั ๒. เป็นการรกัษาไมตรจีิตระหว่างกนัและกนัใหม้ั่นคงยิง่ขึน้ ฯ 

(ปี 49) ปฏิสนัถาร คืออะไร ?  จงแสดงวิธีปฏิสนัถารตามความรูท้ี่ไดศ้กึษามา ? 

ตอบ คือ การตอ้นรบัผูม้าเยือนดว้ยการพดูจาปราศรยั หรือดว้ยการรบัรองดว้ยของ  ตอ้นรบัตามสมควรดว้ยไมตรีจิต ฯ  

ปฏิสนัถารท่ีไดศ้กึษามามี ๒ อยา่ง คือ 

๑.อามิสปฏิสนัถาร ปฏิสนัถารดว้ยสิ่งของ ไดแ้กก่ารจดัหาวตัถส่ิุงของตอ้นรบั เช่น ขา้ว น า้ หรือท่ีพกั เป็นตน้ 

๒.ธัมมปฏิสนัถาร ปฏิสนัถารดว้ยธรรม ไดแ้ก่การแสดงการตอ้นรบัตามความเหมาะสมแก่ผูม้าเยือน หรือการใหค้  าแนะน า 

ในส่ิงที่เป็นประโยชน ์เป็นตน้ ฯ 

 

➢ เทสนา ๒ วธีิการแสดงธรรมเพื่อสั่งสอนผูอ้ื่น มี ๑. ปุคคลาธิฏฐานา มีบคุคลเป็นท่ีตัง้      ๒. ธัมมาธิฏฐานา มีธรรมเป็นท่ีตัง้ 

(ปี 62) บคุคลาธิฏฐานาเทศนา เทศนามีบคุคลเป็นท่ีตัง้ มีอธิบายว่าอยา่งไร ? ตอบ มีอธิบายว่า การสอนท่ียกบคุคลมาเป็นตวัอย่าง เช่น ใน

มหาชนกชาดก สอนเรื่องความเพียรโดยกล่าวถงึพระมหาชนกโพธิสตัวว์า่ ทรงมคีวามเพยีรอย่างยิง่ พยายามว่าย น า้ในท่ามกลางมหาสมทุรที่

กวา้งใหญ่ มองไมเ่ห็นฝ่ังอยา่งไมย่่อทอ้ ดว้ยความมุง่มั่นท่ีจะถงึฝ่ังใหไ้ด ้และทรงถึงฝ่ังไดด้งัประสงค ์ฯ 

(ปี 46) เทสนา ๒ มีอะไรบา้ง ? เทสนา ๒ อย่างนัน้ตา่งกนัอยา่งไร จงอธิบาย ? 

ตอบ มี ปคุคลาธิฏฐานา มีบคุคลเป็นท่ีตัง้ ๑ ธัมมาธิฏฐานา มีธรรมเป็นท่ีตัง้ ๑ ฯ 

ต่างกนัอยา่งนี ้ 

 การสอนท่ียกบคุคลมาเป็นตวัอยา่ง เช่น ในมหาชนกชาดก  สอนเรื่องความเพียร โดยกล่าวถงึพระมหาชนกโพธิสตัวว์า่ ทรงมคีวาม

เพียรอยา่งยิง่  พยายามว่ายน า้ในท่ามกลางมหาสมทุรที่กวา้งใหญ่มองไม่เห็นฝ่ังอย่างไม่ย่อทอ้ ดว้ยความมุ่งมั่นท่ีจะถึงฝ่ังใหไ้ด ้เป็น ปคุค

ลาธิฏฐานา ฯ 
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 ส่วนการยกธรรมแต่ละขอ้มาอธิบายความหมายอยา่งเดียว เช่น สติ  แปลว่า ความระลกึได ้หมายความวา่ ก่อนจะท า ก่อนจะพดู

อะไร ตอ้งคิดใหร้อบคอบเสียก่อน จึงท า จงึพดูออกไป เป็นตน้ เป็น ธัมมาธิฏฐานา ฯ 

 

➢ ธรรม ๒ 

       ๑. โลกิยธรรม ธรรมอนัเป็นวิสยัของโลก  ๒. โลกุตตรธรรม ธรรมอนัพน้วิสยัของโลก 

➢ ธรรม ๒ 

๑. สังขตธรรม ธรรมอนัปัจจยัปรุงแต่ง [สภาพเกิดแต่เหตทุัง้ปวง มีแปรไปในท่ามกลางและมดีบัในที่สดุ] 

๒. อสังขตธรรม ธรรมอนัปัจจยัไม่ไดป้รุงแตง่ [นิพพานจดัเป็นอสงัขตธรรม] 

➢ สังขตธรรม หรือ สังขตลักษณะ ๓ ธรรมอนัปัจจยัปรุงแตง่ 

๑. ความเกิด ปรากฏ 

๒. ความดบั ปรากฏ 

๓. เม่ือยังตั้งอยู่ ความผันแปรปรากฏ 

(ปี 62, 53) สงัขตธรรม คืออะไร ? มีลกัษณะอยา่งไร ? 

ตอบ คือธรรมอนัปัจจยัปรุงแตง่ ฯ  มีลกัษณะ คือ มีความเกิดขึน้ในเบือ้งตน้ มคีวามแปรปรวนในท่ามกลางและมคีวามดบัไปในท่ีสดุ ฯ 

(ปี 57) สงัขตธรรม และ อสงัขตธรรม ต่างกนัอย่างไร? สตัว ์ตน้ไม ้ภเูขา เป็นสงัขตธรรม เพราะมีลกัษณะอยา่งไร? 

ตอบ สงัขตธรรม คือธรรมอนัปัจจยัปรุงแต่ง ส่วนอสงัขตธรรม คือธรรมอนัปัจจยัไม่ไดป้รุงแตง่ ฯ 

เพราะมีลกัษณะ คือมีความเกดิขึน้ในเบือ้งตน้ มีความดบัในที่สดุ และเมื่อยงัตัง้อยู่ ความแปรผนัปรากฏ ฯ 

(ปี 52) ความเกดิขึน้ ความตัง้อยู ่ความดบัไป เป็นลกัษณะของธรรมอะไร สตัวบ์คุคลมีลกัษณะเชน่นัน้หรือไม่? จงอธิบาย ตอบ เป็นลกัษณะ

ของสงัขตธรรม มีลกัษณะเช่นนัน้คือเมื่อสตัวบ์คุคลเกิดมาแลว้ก็เป็นความเกดิขึน้ ต่อมากเ็จรญิเติบโตผ่านวยัทัง้ ๓ ก็เป็นความตัง้อยู ่เมื่อตาย

ก็เป็นความดบัไป ฯ 

(ปี 47) สงัขารทัง้หลายไม่เป็นอนตัตาหรือ เพราะเหตไุรในธรรมนิยามจงึใชค้  าวา่ ธรรมทัง้หลายเป็นอนตัตา ?  จงอธิบาย 

ตอบ สงัขารทัง้หลายก็เป็นอนตัตา  แต่ที่ใชค้  าวา่ ธรรมทัง้หลายเป็นอนตัตา นัน้ เพราะธรรมนัน้หมายเอาธรรมคือสงัขตธรรมและอสงัขตธรรม 

สงัขตธรรมไดแ้ก่สงัขารนั่นเอง อสงัขตธรรมไดแ้กว่ิสงัขารคือพระนิพพาน ฯ 

 

➢ กาม ๒ 

๑. กิเลสกาม กิเลสเป็นเหตใุคร ่[ไดแ้ก่ กิเลสใหใ้คร ่คือ ราคะ โลภะ อิจฉา เป็นตน้] 

๒. วัตถุกาม วตัถอุนัน่าใคร ่[ไดแ้กก่ามคณุ ๕ รูป รส กล่ิน เสียง โผฏฐัพพะ อนัเป็นท่ีน่าปรารถนารกัใครช่อบใจ] 

➢ กามคุณ ๕ รูป  เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ อนัน่าปรารถนา นา่ใคร ่น่าพอใจ  

(ปี 63, 59) ราคะ โลภะ อิสสา กล่ิน รส อย่างไหนเป็นกิเลสกาม อย่างไหนเป็นวตัถกุาม ? 

ตอบ ราคะ โลภะ อิสสา เป็นกิเลสกาม   กลิ่น รส เป็นวตัถกุาม ฯ 

(ปี 44) กาม  และ กามคณุ  มีอธิบายอยา่งไร ?  รูป เสียง กล่ิน รส โผฏฐัพพะ ทัง้ ๕ นี ้เพราะเหตไุรจึงเรยีกวา่ กามคณุ ? 

ตอบ กาม ไดแ้ก่ ความใคร ่ความน่าปรารถนา ความพอใจ แบง่เป็น กิเลสกาม  และวตัถกุาม 

ส่วนกามคณุ ไดแ้ก่อารมณท์ี่น่าปรารถนา น่าใคร ่น่าพอใจ มี รูป  เสียง กล่ิน รส โผฏฐัพพะ  ซึ่งเป็นวตัถกุามนั่นเอง 

เพราะเป็นกลุ่มแห่งกาม  และเป็นส่ิงที่ใหเ้กดิความสขุ  ความพอใจได ้
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หมวด ๓ 

➢ วิเวก ๓ 

๑. กายวิเวก สงดักาย ไดแ้ก่อยูใ่นท่ีสงดั 

๒. จิตตวิเวก สงดัจิต ไดแ้ก่ท าจิตใหส้งบดว้ยสมถภาวนา 

๓. อุปธิวิเวก สงดักเิลส ไดแ้ก่ท าใจใหบ้รสิทุธ์ิจากกิเลสดว้ยวิปัสสนาภาวนา 

(ปี 58) วเิวก ๓ คืออะไรบา้ง ? จงอธิบายแต่ละอยา่งพอเขา้ใจ 

ตอบ คือกายวิเวก สงดักาย ไดแ้ก่อยู่ในท่ีสงดั จิตตวเิวก สงดัจติ ไดแ้ก่ท าจิตใหส้งบดว้ยสมถภาวนา อปุธิวิเวก สงดักิเลส ไดแ้ก่ท าใจ

ใหบ้รสิทุธ์ิจากกิเลสดว้ยวิปัสสนาภาวนา ฯ 

 

➢ อธิปเตยยะ ๓ (ความเป็นใหญ)่ ส่ิงที่ยึดถือเป็นส าคญัในการกระท าหรือด าเนินชีวติ 

๑. อัตตาธิปเตยยะ ความมตีนเป็นใหญ่     ๒. โลกาธิปเตยยะ ความมีโลกเป็นใหญ่     ๓. ธัมมาธิปเตยยะ ความมธีรรมเป็นใหญ่ 

(ปี 62, 44) อธิปเตยยะ ๓ มีอะไรบา้ง ?  บคุคลผูถื้อความถกูตอ้งเป็นใหญ่ท าดว้ยอ านาจ เมตตา กรุณา เป็นตน้ จดัเขา้ในขอ้ไหน ? 

ตอบ มี ๓ คือ ๑.อตัตาธิปเตยยะ ความมีตนเป็นใหญ่    ๒. โลกาธิปเตยยะ ความมีโลกเป็นใหญ่   ๓. ธัมมาธิปเตยยะ ความมีธรรมเป็นใหญ่ ฯ 

จดัเขา้ในธมัมาธิปเตยยะได ้ฯ 

(ปี 55) ผูม้ีอตัตาธิปเตยยะกบัผูม้ธีัมมาธิปเตยยะ มีความมุง่หมายในการท างานตา่งกนัอย่างไร? 

ตอบ ผูม้ีอตัตาธิปเตยยะปรารภภาวะของตนเป็นใหญ่ ท าดว้ยมุง่ใหส้มภาวะของตน ผูท้  ามุ่งผลอนัจะไดแ้ก่ตน หรือมุง่ความสะดวกแห่งตน 

ส่วนผูม้ีธัมมาธิปเตยยะ ท าดว้ยไม่มุ่งหมายอย่างอื่น เป็นแตเ่ห็นสมควรเห็นว่าถกูก็ท า หรือท าดว้ยอ านาจเมตตากรุณาเป็นอาทิ ฯ 

(ปี 44) ค าวา่  อธิปเตยยะ  แปลว่าอะไร ?  มีอะไรบา้ง ? บคุคลผูถื้อความถกูตอ้งเป็นใหญ่ ท าดว้ยอ านาจเมตตา กรุณา เป็นตน้ จดัเขา้ในอธิป

เตยยะขอ้ไหนไดห้รือไม่ ? 

ตอบ แปลวา่  ความเป็นใหญ่  ม ี ๓  คือ ๑.อตัตาธิปเตยยะ ความมีตนเป็นใหญ่    ๒. โลกาธิปเตยยะ ความมีโลกเป็นใหญ่ 

๓. ธัมมาธิปเตยยะ ความมีธรรมเป็นใหญ่ ฯ จดัเขา้ในธมัมาธิปเตยยะได ้ 

 

➢ ญาณ ๓ ความรูแ้จง้ในอริยสัจ ๔ 

๑. สัจจญาณ ปรีชาหยั่งรูอ้รยิสจั      ๒. กิจจญาณ  ปรีชาหยั่งรูก้ิจอนัควรท า ๓. กตญาณ  ปรีชาหยั่งรูก้จิอนัท าแลว้ 

อริยสัจ ๔   ญาณ ๓ สัจจญาณ กิจจญาณ กตญาณ 

ทุกข ์ รูว้่าความเกดิ 

เป็นตน้ เป็นทกุข ์

รูว้่าทกุข ์

ควรก าหนดรู ้

รูว้่าทกุข ์

ไดก้ าหนดรูแ้ลว้ 

สมุทัย รูว้่าตณัหาเป็น 

เหตเุกิดทกุข ์

รูว้่าสมทุยั 

ควรละ 

รูว้่าสมทุยั 

ไดล้ะแลว้ 

นิโรธ รูว้่าความดบัทกุข ์

คือการดบัตณัหา 

รูว้่านิโรธ 

ควรท าใหแ้จง้ 

รูว้่านิโรธ 

ไดท้ าใหแ้จง้แลว้ 

มรรค รูว้่ามรรค ๘ คือ 

เป็นทางดบัทกุข ์

รูว้่ามรรค 

ควรเจรญิ 

รูว้่ามรรค 

ไดเ้จรญิแลว้ 
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(ปี 61, 56) ญาณ ๓ ที่เป็นไปในทกุขสมทุยสจั มีอธิบายอยา่งไร? 

ตอบ มีอธิบายว่า ๑. ปรชีาหยั่งรูว้า่ นีท้กุขสมทุยั เป็นเหตใุหท้กุขเ์กดิจรงิ จดัเป็นสจัญาณ 

๒. ปรีชาหยั่งรูว้่า นีท้กุขสมทุยั ควรละ จดัเป็นกจิญาณ 

๓. ปรีชาหยั่งรูว้่า นีท้กุขสมทุยั ละไดแ้ลว้ จดัเป็นกตญาณ ฯ 

(ปี 57) กตญาณ เป็นไปในอรยิสจั ๔ อย่างไร? 

ตอบ ปรีชาหยั่งรูว้่า ทกุขค์วรก าหนดรูไ้ดก้ าหนดรูแ้ลว้ ทกุขสมทุยัที่ควรละไดล้ะแลว้ ทกุขนิโรธท่ีควรท าใหแ้จง้ไดท้ าใหแ้จง้แลว้ ทกุขนิโรธคา

มินีปฏิปทาที่ควรเจรญิไดเ้จรญิแลว้ ฯ 

(ปี 55) ญาณ ๓ ที่เป็นไปในทกุขสจั มีอธิบายอย่างไร? 

ตอบ มีอธิบายว่า ๑. ปรีชาหยั่งรูว้า่ นีท้กุขสจั จดัเป็นสจัจญาณ 

๒. ปรีชาหยั่งรูว้่า ทกุขสจัเป็นสภาพท่ีควรก าหนดรู ้จดัเป็นกจิจญาณ 

๓. ปรีชาหยั่งรูว้่า ทกุขสจัที่ควรก าหนดรู ้ไดก้ าหนดรูแ้ลว้ จดัเป็นกตญาณ ฯ 

(ปี 53) ญาณ  ๓  ที่เป็นไปในอรยิสจั  ๔  มีอะไรบา้ง ?  ญาณ  ๓  ที่เป็นไปในทกุขนิโรธสจัมีอธิบายอย่างไร ? 

ตอบ มี ๑. สจัจญาณ  ปรีชาหยั่งรูอ้รยิสจั ๒. กิจจญาณ  ปรีชาหยั่งรูก้ิจอนัควรท า ๓. กตญาณ  ปรีชาหยั่งรูก้จิอนัท าแลว้ ฯ 

มีอธิบายว่า ๑. ปรีชาหยั่งรูว้า่  นีท้กุขนิโรธสจั  จดัเป็นสจัจญาณ 

๒. ปรีชาหยั่งรูว้่า  ทกุขนิโรธสจัเป็นสภาพท่ีควรท าใหแ้จง้  จดัเป็นกิจจญาณ 

๓. ปรีชาหยั่งรูว้่า  ทุกขนิโรธสจัที่ควรท าใหแ้จง้ ๆ แลว้  จดัเป็นกตญาณ ฯ 

(ปี 51) กจิจญาณ คืออะไร ?   เป็นไปในอรยิสจั ๔ อย่างไร ? 

ตอบ คือ  ปรีชาหยั่งรูก้ิจอนัควรท า ฯ 

ปรีชาหยั่งรูว้่า       ทกุขเ์ป็นธรรมชาติที่ควรก าหนดรู ้      ทกุขสมทุยัเป็นธรรมชาติที่ควรละ       ทกุขนิโรธเป็นธรรมชาติที่ควรท าใหแ้จง้   

ทกุขนิโรธคามินีปฏิปทาเป็นธรรมชาติที่ควรท าใหเ้กิด ฯ 

(ปี 46) ญาณ ๓ ท่ีเป็นไปในอรยิสจั ๔ มีอะไรบา้ง ? ญาณ ๓ ที่เป็นไปในทกุขนิโรธ มีอธิบายอย่างไร ? 

ตอบ ม ี ๑. สจัจญาณ  ปรีชาหยั่งรูอ้รยิสจั ๒. กิจจญาณ  ปรีชาหยั่งรูก้ิจอนัควรท า ๓. กตญาณ  ปรีชาหยั่งรูก้จิอนัท าแลว้ ฯ 

มีอธิบายอย่างนี ้ ๑. ปรีชาหยั่งรูว้า่ นีท้กุขนิโรธ จดัเป็นสจัจญาณ 

  ๒. ปรีชาหยั่งรูว้่า ทกุขนิโรธ เป็นสภาพท่ีควรท าใหแ้จง้ จดัเป็นกิจจญาณ 

  ๓. ปรีชาหยั่งรูว้่า ทกุขนิโรธ เป็นสภาพท่ีควรท าใหแ้จง้ ท าใหแ้จง้แลว้ จดัเป็นกตญาณ ฯ 

(ปี 45) ญาณ ๓ ที่เป็นไปในจตรุารยิสจั  มีอะไรบา้ง ? ญาณ ๓ ที่เป็นไปในทกุขสมทุยัมีอธิบายอยา่งไร ? 

ตอบ ญาณ ๓ ท่ีเป็นไปในจตรุารยิสจั มี ๑. สจัจญาณ  ปรีชาหยั่งรูอ้รยิสจั   ๒. กิจจญาณ  ปรีชาหยั่งรูก้ิจอนัควรท า 

  ๓. กตญาณ  ปรีชาหยั่งรูก้ิจอนัท าแลว้ ฯ 

ญาณ ๓ ที่เป็นไปในทกุขสมทุยั ดงันี ้ ๑. ปรีชาหยั่งรูว้า่ นีท้กุขสมทุยั  จดัเป็นสจัจญาณ  

๒. ปรีชาหยั่งรูว้่า ทกุขสมทุยั เป็นสภาพท่ีควรละเสีย  จดัเป็นกิจจญาณ 

๓. ปรีชาหยั่งรูว้่า ทกุขสมทุยัที่ควรละๆ ไดแ้ลว้  จดัเป็นกตญาณ ฯ 

(ปี 43) ปรีชาหยั่งรูอ้ะไรจดัเป็นกจิจญาณ ? สิกขาคืออะไร ?  มีเท่าไร ?  อะไรบา้ง ? 

ตอบ ปรีชาหยั่งรูว้่า ทกุขเ์ป็นธรรมชาติที่ควรก าหนดรู ้ทกุขสมทุยัเป็นสภาพท่ีควรละเสีย ทกุขนิโรธเป็นสภาพท่ีควรท าใหแ้จง้ ทกุขนิโรธคามินี

ปฏิปทาเป็นธรรมชาติที่ควรท าใหเ้กิด จดัเป็นกจิจญาณ ฯ 
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ปฏิปทาที่ตัง้ไวเ้พื่อศกึษา คือฝึกหดัไตรทวารไปตาม ชื่อว่าสิกขา มี ๓ อย่างคือ อธิสีลสิกขา สิกขาคือศีลยิ่ง ๑  อธิจิตตสิกขา สิกขาคือจิตยิง่ ๑ 

อธิปัญญาสิกขา สิกขาคือปัญญายิ่ง ๑ ฯ 

 

➢ วัฏฏะ ๓ หรือเรียกว่า ไตรวัฏฏะ (วน, การหมนุเวยีนไปเป็นวงกลม) การหมนุเวียนไปตามอ านาจของกิเลส กรรม และวิบาก 

๑. กิเลสวัฏฏะ  ๒. กมัมวัฏฏะ  ๓. วิปากวัฏฏะ 

(ปี 63) กเิลส กรรม วิบาก ไดช้ื่อว่า วฏัฏะ ท่ีแปลว่าความหมนุเวยีน อยากทราบวา่หมนุเวียน อยา่งไร ? 

ตอบ อยา่งนี ้คือ กเิลสเกิดขึน้แลว้เป็นเหตใุหท้ ากรรม ครัน้ท ากรรมแลว้ ย่อมไดร้บัวิบากแห่งกรรม เมื่อไดร้บัวิบาก กเิลสเกิดขึน้อกี วนกนัไป 

อย่างนี ้ฯ 

(ปี 57) กเิลส กรรม วิบาก ไดช้ื่อว่า วฏัฏะ เพราะเหตไุร? จะตดัใหข้าดไดด้ว้ยอะไร? 

ตอบ เพราะหมนุเวียนกนัไป คือกิเลสเกิดขึน้แลว้เป็นเหตใุหท้ ากรรม ครัน้ท ากรรมแลว้ ย่อมไดร้บัวบิากแห่งกรรม เมื่อไดร้บัวิบาก กิเลสเกิดขึน้

อีก วนกนัไปอย่างนี ้ฯ   ดว้ยอรหตัตมรรค ฯ 

(ปี 54) ไตรวฏัฏะ  อนัไดแ้ก่  กิเลสวฏัฏะ  กมัมวฏัฏะ  วิปากวฏัฏะ  มีสภาพเก่ียวเนื่องวนกนัไปอยา่งไร?  ตดัใหข้าดไดด้ว้ยอะไร? 

ตอบ  อยา่งนี ้ คือ  กิเลสเกดิขึน้แลว้ใหท้ ากรรม  ครัน้ท ากรรมแลว้  ย่อมไดร้บัวิบากแห่งกรรม  เมื่อไดร้บัวิบาก  กิเลสกเ็กิดขึน้อกี  วนกนัไป

อย่างนี ้ฯ ไดด้ว้ยอรหตัตมรรคญาณ ฯ 

(ปี 51) กเิลส กรรม วิบาก เรียกวา่วฏัฏะ  เพราะเหตไุร ?   จงอธิบาย 

ตอบ เพราะวน คือหมนุเวียนกนัไป ฯ   อธิบายว่า กิเลสเกิดขึน้แลว้ใหท้ ากรรม  ครัน้ท ากรรมแลว้ ยอ่มไดร้บัวิบากแห่งกรรม  เมื่อได้รบัวิบาก 

กิเลสก็เกดิขึน้อีก วนกนัไปอย่างนี ้ฯ 

 

➢ อกุศลวติก ๓ ความตรใินทางไมด่ีไม่งาม 

๑. กามวิตก ความตรใินทางกาม ๒. พยาบาทวติก ความตรใินทางพยาบาท ๓. วิหงิสาวิตก ความตรใินทางเบียดเบียน 

(ปี 63, 59) ความตรใินฝ่ายชั่ว เรียกวา่อะไร ? มีก่ีอย่าง ? อะไรบา้ง ? 

ตอบ เรยีกวา่ อกศุลวิตก ฯ มี ๓ อย่าง ฯ 

คือ ๑. กามวติก ความตรใินทางกาม ๒. พยาบาทวติก ความตรใินทางพยาบาท ๓. วิหิงสาวติก ความตรใินทางเบยีดเบียน ฯ 

(ปี 54) เมตตากบัปรานมีีความหมายต่างกนัหรือเหมือนกนัอยา่งไร ?  และอย่างไหนก าจดัวิตกอะไร ? 

ตอบ เมตตาหมายถึงความรกัใครห่รือความหวงัดี  ปรานีหมายถึงความปรารถนาใหผู้อ้ื่นพน้จากความทกุขเ์ขา้ลกัษณะแห่งกรุณา ฯ 

เมตตาก าจดัพยาบาทวิตก ปรานีก าจดัวิหิงสาวิตก ฯ (หมายเหต ุคาํว่า “เมตตา” กบั “ปราณี” ในทีน่ีเ้ป็นธรรมทีอ่ยูใ่น อปัปมัญญา ๔) 

(ปี 49) อกศุลวิตก ๓  มีโทษอย่างไร ?  แกด้ว้ยวิธีอย่างไร ? 

ตอบ กามวิตก  ท าใจใหเ้ศรา้หมอง เป็นเหตใุหม้วัเมาตดิอยู่ในกามสมบตัิ  

พยาบาทวิตก  ท าใหเ้ดือดรอ้นกระวนกระวายใจ คิดท ารา้ยผูอ้ื่น  

วิหิงสาวิตก  ย่อมครอบง าจติ ใหค้ดิเบียดเบียนผูอ้ื่นโดยเห็นแก่ประโยชนส์ขุส่วนตวั ฯ  

กามวิตก   แกด้ว้ยการเจรญิกายคตาสติและอสภุกมัมฏัฐาน  

พยาบาทวิตก  แกด้ว้ยการเจรญิเมตตาพรหมวิหาร  

วิหิงสาวิตก  แกด้ว้ยการเจรญิกรุณาพรหมวิหารและโยนิโสมนสิการ ฯ 
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➢ กุศลวติก ๓ ความตรใินทางดงีาม 

(ปี 56) กศุลวิตก มีอะไรบา้ง? สงเคราะหเ์ขา้ในมรรคมีองค ์๘ ขอ้ไหนได?้ 

ตอบ ม ี ๑. เนกขัมมวิตก ความตรใินทางพรากจากกาม 

๒. อพยาบาทวิตก ความตรใินทางไม่พยาบาท 

๓. อวิหงิสาวติก ความตรใินทางไม่เบียดเบียน ฯ 

สงเคราะหเ์ขา้ในขอ้ สมัมาสงักปัปะ ฯ 

 

➢ สังขาร ๓  มี  ๑. กายสังขาร สภาพอนัแต่งกาย     ๒. วจีสังขาร สภาพอนัแต่งวาจา ๓. จิตตสังขาร สภาพอนัแต่งจติ 

(ปี 58) ในสงัขาร ๓ อะไรชื่อวา่กายสงัขารและวจีสงัขาร ? เพราะเหตไุรจึงไดช้ื่ออย่างนัน้ ? 

ตอบ ลมอสัสาสะปัสสาสะ ไดช้ื่อว่ากายสงัขาร เพราะปรนปรือกายใหเ้ป็นอยู่ วิตก กบัวจิาร ไดช้ื่อวา่วจีสงัขาร เพราะตรแิลว้ตรองแลว้จึงพดู 

ไม่เช่นนัน้วาจานัน้จกัไมเ่ป็นภาษา ฯ 

 

➢ อภสิังขาร ๓ สภาพผูต้กแตง่ สภาพท่ีปรุงแตง่ผลแห่งการกระท าของบคุคล หรือ เจตนาที่เป็นตวัการในการท ากรรม 

๑. ปุญญาภสิังขาร  อภิสงัขารคือบญุ [ปรุงด]ี 

๒. อปุญญาภสิังขาร  อภิสงัขารคือบาป [ปรุงชั่ว] 

๓. อเนญชาภสิังขาร  อภิสงัขารคืออเนญชา [ความตัง้ใจปรุงแตง่ใหเ้ป็นบญุอย่างมั่นคงไม่หวั่นไหว เช่น สมาธิฌาณ ๔ ฌาณ ๘] 

(ปี 54) พระบาลวี่า  “อวชิฺชาปจจฺยา  สงฺขารา”  เพราะอวิชชาเป็นปัจจยั  จงึมีสงัขารดงันี ้   ค าว่า  สงัขารหมายถงึอะไร?  ไดแ้ก่อะไรบา้ง? 

ตอบ หมายถงึสภาพผูป้รุงแตง่ ฯ ไดแ้ก่  ๑.  ปญุญาภิสงัขาร  อภิสงัขารคือบญุ   ๒.  อปญุญาภิสงัขาร  อภิสงัขารคือบาป 

๓.  อเนญชาภิสงัขาร  อภิสงัขารคืออเนญชา ฯ 

 

➢ ภพ ๓ โลกเป็นท่ีอยู่ต่างชัน้แห่งหมู่สตัว ์

๑. กามภพ ภพเป็นกามาวจร     ๒. รูปภพ ภพเป็นรูปาวจร ๓. อรูปภพ ภพเป็นอรูปาวจร 

➢ ภูมิ ๔ ภาวะอนัประณีตขึน้ไปเป็นชัน้ ๆ แห่งจิตและเจตสิก 

๑. กามาวจรภูมิ ชัน้ท่องเที่ยวอยู่ในกาม ๓. อรูปาวจรภูมิ ชัน้ท่องเที่ยวอยู่ในอรูป 

๒. รูปาวจรภูมิ ชัน้ท่องเที่ยวอยูใ่นรูป  ๔. โลกุตรภูมิ ชัน้พน้จากโลก 

(ปี 53) ภพกบัภมูิตา่งกนัอย่างไร ?  มีอย่างละเทา่ไร ? 

ตอบ ภพ  หมายถึงโลกเป็นท่ีอยูต่่างชัน้แห่งหมู่สตัว ์ มี ๓ ฯ   ภมูิ  หมายถงึภาวะอนัประณีตขึน้ไปเป็นชัน้ ๆ แห่งจิตและเจตสิก  มี ๔ ฯ 

 

➢ วิชชา ๓ ความรูแ้จง้หรือความรูท้ี่พิเศษ ท่ีเกิดแก่พระพทุธเจา้ในวนัตรสัรู ้

๑. ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ ญาณเป็นเหตใุหร้ะลกึอดีตชาติได ้

๒. จุตูปปาตญาณ ญาณเป็นเหตใุหรู้จ้ตุิและอบุตัิแห่งสตัวท์ัง้หลาย 

๓. อาสวกัขยญาณ ญาณเป็นเหตใุหสิ้น้อาสวะ 

(ปี 52) อาสวกัขยญาณ รูจ้กัท าอาสวะใหสิ้น้ อธิบายอยา่งไร? 
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ตอบ มีอธิบายอย่างนี ้รูช้ดัตามจริงว่า นีท้กุข ์นีท้กุขสมทุยั นีท้กุขนิโรธ นีท้กุขนิโรธคามินีปฏิปทา เหล่านีอ้าสวะ นีเ้หตเุกดิอาสวะ นีค้วามดบั

อาสวะ นีท้างไปถึงความดบัอาสวะ เมื่อรูเ้ห็นอย่างนีจ้ติพน้แลว้จากกามาสวะ ภวาสวะ  อวชิชาสวะ ฯ 

(ปี 47) ค าวา่ ทิพพจกัษุ คือ ตาทพิย ์ในนิทเทสแห่งวิชชา ๓  หมายถึงเห็นอย่างไร ? 

ตอบ หมายถงึการเห็นเหล่าสตัวท์ี่ก  าลงัจตุิ ก าลงัเกดิ เลว ดี มีผวิพรรณงาม มีผวิพรรณไม่งาม ไดด้ี ตกยาก รูช้ดัว่าเหล่าสตัวเ์ป็นไปตามกรรมฯ 

 

➢ ปาฏิหาริยะ ๓ หรือ ปาฏิหาริย ์๓ ความอศัจรรย ์

๑. อิทธิปาฏหิาริยะ  ฤทธ์ิเป็นอศัจรรย ์

๒. อาเทสนาปาฏหิาริยะ  ดกัใจเป็นอศัจรรย ์

๓. อนุสาสนีปาฏหิาริยะ ค าสอนเป็นอศัจรรย ์

(ปี 62, 44) ปาฏิหารยิค์ืออะไร ? พระพทุธเจา้ทรงยกย่องปาฏิหารยิอ์ะไรว่าเป็นอศัจรรยย์ิ่งกวา่ ปาฏิหารยิอ์ื่น ? 

ตอบ คือ การกระท าที่ใหบ้งัเกดิผลเป็นอศัจรรย ์ฯ  ทรงยกย่องอนสุาสนีปาฏิหารยิว์า่เป็นอศัจรรยย์ิง่กวา่ปาฏิหารยิอ์ื่น ฯ 

(ปี 60) ปาฏิหารยิม์ีอะไรบา้ง ? ท าไมจึงยกย่องอนสุาสนีปาฏิหารยิว์่าอศัจรรย ์? 

ตอบ มี ๓ อยา่ง คือ ๑. อิทธิปาฏิหารยิ ์ฤทธ์ิเป็นอศัจรรย ์ ๒. อาเทสนาปาฏิหารยิ ์รูใ้จเป็นอศัจรรย ์

๓. อนสุาสนีปาฏิหารยิ ์ค าสอนเป็นอศัจรรย ์ฯ 

เพราะอาจจงูใจผูฟั้งใหเ้ห็นคลอ้ยตาม ละความชั่วท าความดี ตัง้แต่ขัน้ต ่าคือการถึงสรณะและรกัษาศีล ตลอดถงึขัน้สงูคือมรรคผลนิพพานได ้ฯ 

(ปี 51) ปาฏิหารยิ ์๓  มีอะไรบา้ง ?   อย่างไหนเป็นอศัจรรยท์ี่สดุ ? 

ตอบ มี   ๑. อิทธิปาฏิหารยิ ์ฤทธ์ิเป็นอศัจรรย ์ ๒. อาเทสนาปาฏิหารยิ ์รูใ้จเป็นอศัจรรย ์   ๓. อนสุาสนีปาฏิหารยิ ์ค าสอนเป็นอศัจรรย ์ฯ 

อนสุาสนีปาฏิหารยิ ์ เป็นอศัจรรยท์ี่สดุ ฯ 

(ปี 44) ปาฏิหารยิค์ืออะไร ? พระพทุธเจา้ทรงยกย่องปาฏิหารยิอ์ะไรว่าเป็นอศัจรรยย์ิง่กว่าปาฏิหารยิอ์ื่น ? 

พทุธจรยิา  และพทุธิจรติ  ตา่งกนัอย่างไร ? 

ตอบ คือ การกระท าที่ใหบ้งัเกดิผลเป็นอศัจรรย ์ฯ ทรงยกย่องอนสุาสนีปาฏิหารยิว์า่เป็นอศัจรรยย์ิง่กวา่ปาฏิหารยิ์อื่น ฯ 

พทุธจรยิา  คือพระจรยิาของพระพทุธเจา้ พทุธิจรติ  คือผูม้ีความรูเ้ป็นปกติ ฯ 

 

➢ อัคคิ ๓ ไฟกิเลสที่แผดเผาใจใหเ้รา่รอ้น มี   ๑. ราคัคคิ ไฟคือราคะ   ๒. โทสัคคิ ไฟคือโทสะ ๓. โมหัคคิ ไฟคือโมหะ 

(ปี 50) พระพทุธเจา้ทรงอปุมากิเลสเหล่าไหนว่ามีลกัษณะเหมือนกบัไฟ ?   ที่ทรงอปุมาเช่นนัน้เพราะเหตไุร ? 

ตอบ กเิลสเหล่านี ้ คือ ราคะ โทสะ โมหะ ฯ 

เพราะเมื่อกเิลสทัง้ ๓ กองนี ้ กองใดกองหน่ึงเกิดขึน้ภายในใจของบคุคล  จะแผดเผาก่อใหเ้กิดความเรา่รอ้นขึน้ภายในใจ ฯ 

 

➢ กรรม ๓ การกระท า  

๑. กายกรรม กรรมที่ท  าดว้ยกาย ๒. วจีกรรม กรรมที่ท  าดว้ยวาจา ๓. มโนกรรม กรรมที่ท  าดว้ยใจ 

➢ กรรม ๑๒ 

หมวดที ่๑ ให้ผลตามคราว (*กรรมทีจั่ดตามช่วงเวลาของการให้ผล*) 

๑. ทฏิฐธรรมเวทนียกรรม กรรมใหผ้ลในภพนี ้

๒. อุปปัชชเวทนียกรรม กรรมใหผ้ลในภพหนา้ 
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๓. อปราปรเวทนียกรรม กรรมใหผ้ลในภพต่อๆ ไป 

๔. อโหสกิรรม กรรมใหผ้ลส าเรจ็แลว้     [กรรมเลิกใหผ้ล] 

หมวด ๒ ให้ผลตามกจิ (*กรรมทีจั่ดตามหน้าที*่) 

๕. ชนกกรรม กรรมแตง่ใหเ้กิด 

๖. อุปัตถัมภกกรรม กรรมสนบัสนนุ 

๗. อุปปีฬกกรรม กรรมบีบคัน้ 

๘. อุปฆาตกกรรม กรรมตดัรอน 

หมวด ๓ ให้ผลตามล าดับ (*กรรมทีจั่ดตามการให้ผลตามล าดับความหนักเบาของกรรม*) 

๙. ครุกรรม กรรมหนกั 

๑๐. พหุลกรรม กรรมชิน 

๑๑. อาสันนกรรม กรรมเมื่อจวนเจยีน 

๑๒.กตตัตากรรม กรรมสกัว่าท า 

➢ ทวาร ๓ ทางเกิดของกรรม 

๑. กายทวาร ทวารคือกาย  ๒. วจีทวาร ทวารคือวาจา  ๓. มโนทวาร ทวารคือใจ 

(ปี 60, 50) ในกรรม ๑๒  อปัุตถมัภกกรรม กบั อปุปีฬกกรรม  ท าหนา้ที่ต่างกนัอยา่งไร ? 

ตอบ อปัุตถมัภกกรรม  ท าหนา้ที่สนบัสนนุผลแห่งชนกกรรม อปุปีฬกกรรม  ท าหนา้ที่บีบคัน้ผลแห่งชนกกรรม ฯ 

(ปี 59, 46) จงใหค้วามหมายของค าต่อไปนี ้ ก. อโหสิกรรม ข. กตตัตากรรม 

ตอบ ก. อโหสิกรรม คือกรรมใหผ้ลส าเรจ็แลว้ เป็นกรรมลว่งคราวแลว้เลิกใหผ้ลเปรียบเหมือนพืชสิน้ยางแลว้ เพาะไม่ขึน้ 

ข. กตตัตากรรม คือกรรมสกัวา่ท า ไดแ้ก่กรรมอนัท าดว้ยไม่จงใจ ฯ 

(ปี 58) อปุฆาตกกรรม คือกรรมตดัรอน ท าหนา้ที่อะไร ? 

ตอบ ท าหนา้ที่ตดัรอนผลแห่งชนกกรรมและอปัุตถมัภกกรรมใหข้าดแลว้ เขา้ใหผ้ล แทนท่ี (ชนกกรรมและอปัุตถมัภกกรรมนัน้) ฯ ขบดว้ยทิฏฐิ 

(ทิฏฐิยา สปุฏิวิทธา) ฯ 

(ปี 56) การฆ่าสตัว ์อย่างไรเกดิทางกายทวาร อยา่งไรเกิดทางวจีทวาร ? 

ตอบ ฆา่ดว้ยตนเองเกิดทางกายทวาร   ใชใ้หผู้อ้ื่นฆ่าเกิดทางวจีทวาร ฯ 

(ปี 55) กรรมที่บคุคลท าไว ้ท าหนา้ที่อย่างไรบา้ง? 

ตอบ ท าหนา้ที่ คือ ๑. แต่ง (วิบาก) ใหเ้กิด เรียกวา่ ชนกกรรม 

๒. สนบัสนนุ (วิบากของกรรมอื่น) เรยีกว่า อปัุตถมัภกกรรม 

๓. บีบคัน้ (วิบากของกรรมอื่น) เรียกวา่ อปุปีฬกกรรม 

๔. ตดัรอน (วิบากของกรรมอื่น) เรยีกวา่ อปุฆาตกกรรม ฯ 

(ปี 50) กรรมและทวาร  คืออะไร ?   อภิชฌาเป็นกรรมใดและเกิดทางทวารใดบา้ง  จงอธิบาย ? 

ตอบ กรรม คือ การกระท า  ส่วนทวาร คือ ทางเกดิของกรรม ฯ 

อภิชฌา ความอยากได ้เป็นมโนกรรมไดอ้ย่างเดียว และเกิดไดท้ัง้ ๓ ทวาร  เป็นกายทวาร เช่น มีความอยากไดแ้ลว้ลบูคล าพสัดทุี่อยากไดน้ัน้  

แต่ไม่มีไถยจิต  เป็นวจีทวาร เช่น มีความอยากไดแ้ลว้บ่นวา่ ท าอยา่งไรดีหนอ จกัไดพ้สัดนุัน้  และเป็นมโนทวาร เช่น มคีวามอยากไดแ้ลว้ร  าพงึ

ในใจ ฯ 
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(ปี 49) ค าต่อไปนีม้ีความหมายอย่างไร ? 

ก.ชนกกรรม ข.อปัุตถมัภกกรรม  ค.ทิฏฐธัมมเวทนียกรรม ง.อปุปัชชเวทนียกรรม จ.กตตัตากรรม 

ตอบ ก. กรรมแต่งใหเ้กิด  ข. กรรมสนบัสนนุ  ค. กรรมใหผ้ลในภพนี ้ ง. กรรมใหผ้ลในภพหนา้ 

จ. กรรมสกัว่าท า คือกรรมที่ท  าดว้ยไม่จงใจ ฯ 

(ปี 48) พทุธภาษิตวา่ ผูท้  ากรรมดีย่อมไดร้บัผลดี ผูท้  ากรรมชั่วย่อมไดร้บัผลชั่ว แต่ปรากฏว่าผูท้  ากรรมชั่วยงัไดร้บัสขุก็มี ผูท้  ากรรมดยีงัไดร้บั

ทกุขก์็มี ท่ีเป็นเช่นนี ้เพราะเหตใุด ? 

ตอบ เพราะกรรมบางอย่างใหผ้ลในภพนี ้บางอยา่งใหผ้ลในภพหนา้ หรือในภพต่อ ๆ ไป ผูท้  ากรรมชั่วไดร้บัสขุ เพราะกรรมชั่วยงัไม่ไดช้่อง

ใหผ้ลในขณะนัน้ กรรมดีที่เขาท าไวใ้นอดีตก าลงัใหผ้ลอยู่ แต่กรรมชั่วนัน้ยงัไม่สญูหายไป ยงัติดตามใหผ้ลอยู่เสมอ เป็นแต่ยงัไม่ไดช้อ่งเท่านัน้ 

ส่วนผูท้  ากรรมดี ที่ไม่ไดร้บัสขุในขณะนัน้ เพราะกรรมชั่วที่เขาไดท้ าไวใ้นอดีตก าลงัใหผ้ลอยู่ จึงตอ้งรบัทกุขล์ าบากอยู่ในขณะนัน้ แตก่รรมดีที่

ท  าไวน้ัน้ยงัไม่สญูหายไป ยงัติดตามเขาไปเหมือนเงาตามตวั ฉะนัน้  เมื่อไดช้่องก็ย่อมใหผ้ลทนัที ฯ 

(ปี 45) ในกรรม ๑๒  กรรมที่ใหผ้ลตามล าดบั ไดแ้ก่กรรมอะไรบา้ง ? อปุฆาตกกรรม มีอธิบายอย่างไร ? 

ตอบ ไดแ้ก ่ ๑. ครุกรรม   กรรมหนกั 

๒. พหลุกรรม หรือ อาจิณณกรรม  กรรมชิน 

๓. อาสนันกรรม  กรรมเมื่อจวนเจียน 

๔. กตตัตากรรม  กรรมสกัวา่ท า ฯ 

อปุฆาตกกรรมเป็นกรรมที่แรง ซึง่ตรงกนัขา้มกบัชนกกรรม และอปัุตถมัภกกรรม เขา้ตดัรอนการใหผ้ลของกรรมสองอยา่งนัน้ใหข้าดไปเสีย

ทีเดียว เช่น เกิดในตระกลูสงูมั่งคั่ง แต่อายสุัน้ เป็นตน้ ฯ 

(ปี 44) กรรมหมายถึงการกระท าเช่นไร ? ทิฏฐธรรมเวทนียกรรม  และอปุปัชชเวทนียกรรม  คือกรรมเช่นไร ? 

ตอบ หมายถงึการกระท าทางกาย วาจา ใจ ที่มีเจตนาจงใจท า เป็นไดท้ัง้ฝ่ายดี  ฝ่ายชั่วหรือเป็นกลาง ๆ ฯ 

ทิฏฐธรรมเวทนียกรรม  คือกรรมใหผ้ลในภพปัจจบุนั  อปุปัชชเวทนียกรรม  คือกรรมใหผ้ลในภพท่ีจะเกิดถดัไป ฯ 

➢ เวทนา ๓ ไดแ้ก่ สขุ ทกุข ์เฉย ๆ 

➢ เวทนา ๕ 

๑. สุข ความสบายกาย   ๔. โทมนัส ความทกุขท์างใจ 

๒. โสมนัส ความสขุทางใจ  ๕. อุเบกขา ความรูส้กึเฉยๆ 

๓. ทุกข ์ความไม่สบายกาย 

(ปี 57) ความรูส้กึเฉยๆ ทางกาย กบัความรูส้กึเฉยๆ ทางใจ จดัเขา้ในเวทนา ๕ อย่างไร? 

ตอบ ความรูส้กึเฉยๆ ทางกาย จดัเป็นสขุ   ความรูส้กึเฉยๆ ทางใจ จดัเป็นอเุบกขา ฯ 

(ปี 50) เวทนา ๓ และเวทนา ๕ ไดแ้ก่อะไรบา้ง ? จดักลุ่มเทยีบกนัไดอ้ย่างไร ? 

ตอบ เวทนา ๓  ไดแ้ก่ สขุ ทกุข ์เฉย ๆ คือไม่สขุไม่ทกุข ์  ส่วนเวทนา ๕  ไดแ้ก่ สขุ โสมนสั ทกุข ์โทมนสั อเุบกขา ฯ 

ในเวทนา ๓  สขุ คือ สขุกายและสขุใจ  ซึ่งในเวทนา ๕  สขุกายก็คอืสขุ  และสขุใจก็คือโสมนสั 

ในเวทนา ๓  ทกุข ์คือ ทกุขก์ายและทกุขใ์จ  ซึง่ในเวทนา ๕  ทกุขก์ายก็คือทกุข ์ และทุกขใ์จก็คือโทมนสั 

ส่วนในเวทนา ๓  เฉย ๆ คือไม่สขุไม่ทกุข ์ ในเวทนา ๕  ก็คืออเุบกขานั่นเอง 
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➢ พุทธจริยา ๓ พระจรยิาวตัรของพระพทุธเจา้ 

๑. โลกัตถจริยา การบ าเพ็ญประโยชนแ์ก่ชาวโลก ในฐานะท่ีทรงเป็นโลกนาถ 

๒. ญาตัตถจริยา การบ าเพ็ญประโยชนแ์กเ่หล่าพระประยรูญาติ ในฐานะท่ีทรงเป็นสายโลหิตเดียวกนั 

๓. พุทธตัถจริยา การบ าเพ็ญประโยชนใ์นฐานะท่ีทรงเป็นพระพทุธเจา้ 

(ปี 58) โลกตัถจรยิา ท่ีพระพทุธองคท์รงประพฤติเป็นประโยชนแ์กโ่ลกนัน้ มีอธิบายอยา่งไร ? 

ตอบ มีอธิบายว่า ทรงประพฤติเป็นประโยชนแ์ก่มหาชนที่นบัวา่สตัวโลกทั่วไป เช่น ทรงแผ่ พระญาณตรวจดสูตัวโลกทกุเชา้ค ่า ผูใ้ดปรากฏใน

ข่ายพระญาณ เสด็จไปโปรดผูน้ัน้ สรุปคือ ทรงสงเคราะหค์นทัง้หลายโดยฐานเป็นเพื่อนมนษุยด์ว้ยกนั ฯ 

(ปี 48) พระพทุธเจา้ทรงประพฤติประโยชนโ์ดยฐานเป็นพระพทุธเจา้ที่เรียกว่าพทุธตัถจรยิา คือทรงประพฤติอยา่งไร ? 

ตอบ ทรงท าหนา้ที่ของพระพทุธเจา้ คือ ไดท้รงแสดงธรรมประกาศพระศาสนาใหบ้รษิัททัง้คฤหสัถแ์ละบรรพชิตรูท้ั่วถงึธรรมตามภมูชิัน้ และ

ทรงบญัญัติสิกขาบท อนัเป็นอาทิพรหมจรรยแ์ละอภิสมาจาร ฯ 

(ปี 44) ปาฏิหารยิค์ืออะไร ? พระพทุธเจา้ทรงยกย่องปาฏิหารยิอ์ะไรว่าเป็นอศัจรรยย์ิ่งกว่าปาฏิหารยิอ์ื่น ? 

พทุธจรยิา  และพทุธิจรติ  ตา่งกนัอย่างไร ? 

ตอบ คือ การกระท าที่ใหบ้งัเกดิผลเป็นอศัจรรย ์ฯ ทรงยกย่องอนสุาสนีปาฏิหารยิว์า่เป็นอศัจรรยย์ิง่กวา่ปาฏิหารยิอ์ื่น ฯ 

พทุธจรยิา  คือพระจรยิาของพระพทุธเจา้ พทุธิจรติ  คือผูม้ีความรูเ้ป็นปกติ ฯ 

 

หมวด ๔ 

➢ อปัสเสนธรรม ๔ ธรรมเป็นทีพ่งึพงิ 

๑. พิจารณาแล้วเสพของอย่างหน่ึง   ๓. พิจารณาแล้วเวน้ของอย่างหน่ึง 

๒. พิจารณาแล้วอดกลัน้ของอย่างหน่ึง  ๔. พิจารณาแล้วบรรเทาของอย่างหน่ึง 

(ปี 58) อปัสเสนธรรมขอ้ว่า “พจิารณาแลว้บรรเทาของอยา่งหน่ึง” ของอย่างหน่ึงนัน้ คืออะไร ? 

ตอบ คืออกศุลวติกอนัสมัปยตุดว้ยกาม พยาบาท วิหงิสา ฯ 

(ปี 55) อปัสเสนธรรม (ธรรมเป็นที่พึงพิง) ขอ้ที่ ๒ วา่ พิจารณาแลว้อดกลัน้ของอย่างหน่ึง นัน้มีอธิบายอยา่งไร? 

ตอบ มีอธิบายว่า อดกลัน้อารมณอ์นัไม่เป็นท่ีเจรญิใจ ตา่งโดยหนาว รอ้น หิว กระหาย ถอ้ยค าเสียดแทง และทกุขเวทนาอนัแรงกลา้ ฯ 

(ปี 46) ในอปัสเสนธรรม ขอ้ว่า  “ พิจารณาแลว้เสพของอย่างหน่ึง ”  ค าวา่ “ ของอยา่งหน่ึง ”  ในขอ้นีไ้ดแ้ก่อะไร ? 

ผูพ้ิจารณาตามขอ้ "พิจารณาแลว้เสพของอยา่งหน่ึง" นัน้ ไดป้ระโยชนอ์ย่างไร ? 

ตอบ ไดแ้ก่ ปัจจยั ๔  บคุคล และธรรม เป็นตน้ ที่ท  าใหเ้กดิความสบาย ฯ 

ไดป้ระโยชนอ์ย่างนี ้ คือ ท ากศุลที่ยงัไม่เกิดใหเ้กดิขึน้ ท ากศุลท่ีเกดิขึน้แลว้ใหเ้จรญิยิง่ขึน้  ท ากเิลสและอกศุลท่ีเกดิขึน้แลว้ใหเ้ส่ือมไป ฯ 

 

➢ อริยวงศ ์๔ ปฏิปทาของพระอรยิบคุคลผูเ้ป็นสมณะ 

๑. สันโดษด้วยจวีรตามมีตามเกิด  ๓. สันโดษดว้ยเสนาสนะตามมีตามเกดิ 

๒. สันโดษดว้ยบิณฑบาตตามมีตามเกดิ ๔. ยินดีในการเจริญกุศลและในการละอกุศล 

(ปี 62) ปฏิปทาของพระอรยิบคุคลผูเ้ป็นสมณะ เรียกวา่อะไร ? มีอะไรบา้ง ? 

ตอบ เรยีกวา่ อรยิวงศ ์ฯ มี ๔ คือ   ๑. สนัโดษดว้ยจีวรตามมีตามเกิด   ๒. สนัโดษดว้ยบิณฑบาตตามมตีามเกดิ 

๓. สนัโดษดว้ยเสนาสนะตามมตีามเกิด   ๔. ยินดีในการเจรญิกศุลและในการละอกศุลฯ 
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(ปี 55) อรยิวงศค์ืออะไร มีก่ีอยา่ง ขอ้ที่ ๔ ว่าอยา่งไร? 

ตอบ คือ ปฏิปทาของพระอรยิบคุคลผูเ้ป็นสมณะ มี ๔ อย่าง ฯ ขอ้ที่ ๔ ว่า ยินดใีนการเจรญิกศุลและในการละอกศุล ฯ 

(ปี 47) ภิกษุผูไ้ดร้บัการสรรเสรญิว่าด ารงอยู่ในอรยิวงศ ์เพราะเป็นผูป้ฏิบตัิอย่างไร ? 

เมื่อด ารงอยูใ่นอรยิวงศถ์กูตอ้งดแีลว้จะไดร้บัผลอย่างไร ? 

ตอบ เพราะเป็นผูส้นัโดษดว้ยจีวร บิณฑบาต เสนาสนะตามมตีามได ้และยินดีในการเจรญิกศุลและในการละอกศุล  ไม่ยกตนข่มผูอ้ื่น ขยนั 

ไม่เกียจครา้น มีสมัปชญัญะ มีสติ ฯ 

ย่อมไดร้บัผลคือความสขุใจและปลอดโปรง่ใจเพราะความประพฤติดีปฏิบตัิชอบของตน และไม่ตอ้งเดือดรอ้นใจเพราะความเดือดรอ้นเนื่อง

ดว้ยการแสวงหาไม่สมควรและประพฤติเสียหายโดยประการตา่งๆ ย่อมครอบง าความยินดีและความไม่ยินดีเสียได ้ ความยินดีและความไม่

ยินดีก็ไม่อาจครอบง าทา่นได ้และใครๆ ก็ไม่อาจตเิตยีนท่านได ้ฯ 

(ปี 43) อปัปมญัญา ๔ กบัพรหมวิหาร ๔ ต่างกนัอย่างไร ? อะไรเรียกวา่ อรยิวงศ ์?  แจกออกเป็นเทา่ไร ?  อะไรบา้ง ? 

ตอบ ตา่งกนัอย่างนีค้ือ อปัปมญัญาไดแ้ก่การแผ่โดยไม่เจาะจงตวั และไม่มีจ ากดั ส่วนพรหมวิหารไดแ้ก่การแผ่โดยเจาะจงตวั  หรือโดยไม่

เจาะจงตวัแต่ยงัจ ากดัมุ่งเอาหมูน่ีห้มู่นัน้ ฯ 

ปฏิปทาของพระอรยิบคุคลผูเ้ป็นสมณะเรียกว่า อรยิวงศ ์ แจกออกเป็น ๔ คือ ๑. สนัโดษดว้ยจีวรตามมตีามเกดิ   ๒. สนัโดษดว้ยบณิฑบาต

ตามมีตามเกิด   ๓. สนัโดษดว้ยเสนาสนะตามมีตามเกิด   ๔. ยินดีในการเจรญิกศุลและในการละอกศุลฯ 

 

➢ อัปปมัญญา ๔ (ไม่มขีอบเขต, ไม่มีประมาณ) ธรรมคอืเมตตา กรุณา มทุิตา อเุบกขา ท่ีแผ่ไปในสรรพสตัวท์ัง้หลายอย่างไม่มี

ขอบเขต 

๑. เมตตา ความรกัใคร ่,ความหวงัดี หรือปรารถนาใหผู้อ้ื่นเป็นสขุ 

๒. กรุณา สงสาร หรือปรารถนาใหผู้อ้ื่นพน้จากความทกุข ์หรือความปราณี 

๓. มุทติา พลอยยินดี หรือยินดีเมื่อผูอ้ื่นมีความสขุ 

๔. อุเบกขา วางเฉย หรือวางใจเป็นกลางเมื่อเห็นว่าสตัวโ์ลกย่อมเป็นไปตามกรรม ไม่อาจชว่ยเหลือได ้

(ปี 61) เมตตา มีความหมายวา่อย่างไร ? เมตตาในพรหมวิหารและในอปัปมญัญา ต่างกนัอยา่งไร ? 

ตอบ มคีวามหมายว่า ปรารถนาความสขุความเจรญิต่อผูอ้ื่นดว้ยความจรงิใจ ฯ 

ต่างกนัโดยวิธีแผ่ คือ แผ่โดยเจาะจงกด็ี โดยไม่เจาะจงกด็ี จดัเป็นพรหมวิหาร      ถา้แผ่โดยไม่เจาะจงไม่จ ากดั จดัเป็นอปัปมญัญา ฯ 

(ปี 57) การแผ่เมตตาในพรหมวหิาร กบัในอปัปมญัญา ต่างกนัอย่างไร? 

ตอบ ในพรหมวิหารเป็นการแผ่เมตตาโดยเจาะจงตวั หรือเจาะจงหมู่คณะ  ส่วนในอปัปมญัญาเป็นการแผ่มเตตาโดยไม่เจาะจงตวัไม่มีจ ากดั ฯ 

(ปี 54) เมตตากบัปรานมีีความหมายต่างกนัหรือเหมือนกนัอยา่งไร ?  และอย่างไหนก าจดัวิตกอะไร ? 

ตอบ เมตตาหมายถึงความรกัใครห่รือความหวงัดี  ปรานีหมายถึงความปรารถนาใหผู้อ้ื่นพน้จากความทกุขเ์ขา้ลกัษณะแห่งกรุณา ฯ  เมตตา

ก าจดัพยาบาทวติก ปรานีก าจดัวิหิงสาวิตก ฯ (หมายเหต ุคาํวา่ “วิตก” ในทีน่ี ้หมายถึง อกุศลวิตก ๓ ไดแ้ก่ กามวิตก พยาบาทวิตก วิหิงสาวิตก) 

(ปี 49) พรหมวิหารกบัอปัปมญัญา ต่างกนัอยา่งไร ?  อย่างไหนเป็นปฏิปทาโดยตรงของภิกษุในพระธรรมวินยันี ้?  

ตอบ ตา่งกนัโดยวธีิแผ่ คือ แผ่โดยเจาะจงตวัก็ดี โดยไมเ่จาะจงตวัก็ดี แต่ยงัจ ากดัหมู่นัน้หมู่นีจ้ดัเป็นพรหมวิหาร 

ถา้แผ่โดยไมเ่จาะจงไม่จ ากดั จดัเป็นอปัปมญัญา ฯ  อปัปมญัญาเป็นปฏิปทาของภิกษุในพระธรรมวินยันี ้ฯ 

(ปี 43) อปัปมญัญา ๔ กบัพรหมวิหาร ๔ ต่างกนัอย่างไร ? อะไรเรียกวา่ อรยิวงศ ์?  แจกออกเป็นเทา่ไร ?  อะไรบา้ง ? 
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ตอบ ตา่งกนัอย่างนีค้ือ อปัปมญัญาไดแ้ก่การแผ่โดยไม่เจาะจงตวั และไม่มีจ ากดั ส่วนพรหมวิหารไดแ้ก่การแผ่โดยเจาะจงตวั  หรือโดยไม่

เจาะจงตวัแต่ยงัจ ากดัมุ่งเอาหมูน่ีห้มู่นัน้ ฯ 

ปฏิปทาของพระอรยิบคุคลผูเ้ป็นสมณะเรยีกว่า อรยิวงศ ์ แจกออกเป็น ๔ คือ  ๑. สนัโดษดว้ยจีวรตามมีตามเกิด   ๒. สนัโดษดว้ยบิณฑบาต

ตามมีตามเกิด    ๓. สนัโดษดว้ยเสนาสนะตามมีตามเกิด   ๔. ยินดีในการเจรญิกศุลและในการละอกศุลฯ 

 

➢ ทักขิณาวสุิทธิ ๔ ความบรสิทุธ์ิแห่งทกัขิณา (ทกัขิณา คือ ของท าบญุ) 

๑. บริสุทธิ์ฝ่ายทายก ฝ่ายปฏิคาหกไม่บริสุทธิ ์ ๓. ไม่บริสุทธิ์ทัง้ฝ่ายทายก และฝ่ายปฏิคาหก 

๒. บริสุทธิ์ฝ่ายปฏิคาหก ฝ่ายทายกไม่บริสุทธิ ์ ๔. บริสุทธิ์ทัง้ฝ่ายทายก และฝ่ายปฏิคาหก 

(ปี 56) ทกัขิณาวิสทุธิ มีอะไรบา้ง? อย่างไหนใหอ้านิสงสม์ากที่สดุ? 

ตอบ ทกัขิณาบางอยา่ง บรสิทุธฝ่์ายทายก ไม่บรสิทุธฝ่์ายปฏิคาหก 

ทกัขิณาบางอยา่ง บรสิทุธฝ่์ายปฏิคาหก ไม่บรสิทุธฝ่์ายทายก 

ทกัขิณาบางอยา่ง ไม่บรสิทุธท์ัง้ฝ่ายทายก ทัง้ฝ่ายปฏิคาหก 

ทกัขิณาบางอยา่ง บรสิทุธท์ัง้ฝ่ายทายก ทัง้ฝ่ายปฏิคาหก ฯ 

อย่างที่ ๔ คือ ทกัขิณาที่บรสิทุธท์ัง้ฝ่ายทายก ทัง้ฝ่ายปฏิคาหก ฯ 

(ปี 54) ทกัขิณา  คืออะไร?  ทกัขิณานัน้  จะบรสิทุธ์ิหรือไม่บรสิทุธ์ิ  ในฝ่ายทายกและในฝ่ายปฏิคาหกนัน้  มีอะไรเป็นเครื่องหมาย? 

ตอบ คือ  ของท าบญุ ฯ   ทกัขิณาจะบรสิทุธ์ิ  มีศีลมีกลัยาณธรรมเป็นเคร่ืองหมาย  ทกัขิณาจะไม่บรสิทุธ์ิ มีทศุีลมีบาปธรรมเป็นเครือ่งหมายฯ 

(ปี 49) ทกัขิณา คืออะไร ?  ทกัขิณานัน้ จะบรสิทุธ์ิหรือไม่บรสิทุธ์ิ  มีอะไรเป็นเคร่ืองหมาย ? 

ตอบ คือ ของท าบญุ ฯ  มีศีลมกีลัยาณธรรมของทายก หรือปฏิคาหกฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ เป็นเครื่องหมายใหรู้ว้่า บรสิทุธ์ิ 

และมีความเป็นผูท้ศุีลและอธรรม ของทายกหรือปฏิคาหกฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นเครื่องหมายใหรู้ว้่า ไม่บรสิทุธ์ิ ฯ 

(ปี 46) ค าวา่ ทกัขิณา ในทกัขิณาวิสทุธินัน้ หมายถงึอะไร ? ทกัขิณาจะไม่บรสิทุธ์ิ และบรสิทุธ์ิ ก าหนดรูไ้ดอ้ย่างไร ? 

ตอบ หมายถงึ ของท าบญุ ฯ 

ก าหนดรูไ้ดอ้ยา่งนี ้  ทัง้ทายก ทัง้ปฏิคาหกเป็นผูไ้ม่บรสิทุธ์ิ ทกัขิณานัน้  ชื่อว่า ไม่บรสิทุธ์ิทัง้สองฝ่าย  

ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งบรสิทุธ์ิ  ชื่อว่าบรสิทุธ์ิฝ่ายเดยีว 

ทัง้สองฝ่ายบรสิทุธ์ิ  ชื่อวา่บรสิทุธ์ิทัง้สองฝ่าย ฯ 

 

➢ อวิชชา ๔ ความไม่รู ้

๑. ไม่รู้ในทุกข ์   ๓. ไม่รู้ในทุกขนิโรธ 

๒. ไม่รู้ในทุกขสมุทัย  ๔. ไม่รู้ในทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา. 

➢ อวิชชา ๘ ความไม่รู ้

๑. ไม่รู้จักทุกข ์

๒. ไม่รู้จักเหตเุกดิแห่งทกุข ์

๓. ไม่รู้จักความดบัทกุข ์

๔. ไม่รู้จักทางถึงความดับทกุข ์

๕. ไม่รู้จักอดตี  คือไม่รูจ้กัสาวหลงั เมื่อพบเห็นผลในปัจจบุนั ไม่รูจ้กัสาวหาตน้เคา้วา่อะไรเป็นเหตใุหเ้กดิมีขึน้. 
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๖. ไม่รู้จักอนาคต  คือไม่รูจ้กัคดิล่วงหนา้ ไม่อาจปรารภการท่ีท า หรือเหตอุนัเกิดขึน้ในปัจจบุนัวา่จกัมีผลเป็นอย่างนัน้ๆ. 

๗. ไม่รู้จักทัง้อดีตทัง้อนาคต คอืไม่รูจ้กัโยงเหตใุนอดีต และผลในอนาคตใหเ้นื่องถึงกนั. 

๘. ไม่รู้จักปฏิจจสมุปบาท คือไม่รูจ้กัก าหนดสภาวะนัน้ ๆ โดยความเป็นเหตเุป็นผลแห่งกนัและกนัเนื่องกนัไป ดจุลกูโซ่เกี่ยวกนัเป็นสาย 

(ปี 61) ในอวิชชา ๘ ขอ้ที่ว่า ไม่รูจ้กัอนาคต มีอธิบายว่าอยา่งไร ? 

ตอบ มีอธิบายว่า ไม่รูจ้กัคิดลว่งหนา้ ไม่อาจปรารภการท่ีท า หรือเหตอุนัเกิดขึน้ในปัจจบุนัว่าจกัมผีลเป็นอย่างนัน้ๆ ฯ 

 

➢ โอฆะ ๔ กิเลสเป็นดจุกระแสน า้อนัท่วมใจสตัว ์(กาม  ภพ  ทิฏฐิ  และอวิชชา) 

๑. กาโมฆะ โอฆะคือกาม  ๓. ทฏิโฐฆะ โอฆะคือทิฏฐิ 

๒. ภโวฆะ โอฆะคือภพ  ๔. อวิชโชฆะ โอฆะคืออวิชชา 

➢ อาสวะ ๔ กเิลสเป็นสภาพหมกัหมมอยูใ่นสนัดาน 

๑. กามาสวะ อาสวะคือกาม (อาสวะเป็นเหตอุยากได)้  ๓. ทฏิฐาสวะ อาสวะคือทิฏฐิ 

๒. ภวาสวะ อาสวะคือภพ (อาสวะเป็นเหตอุยากเป็น)  ๔. อวิชชาสวะ อาสวะคืออวชิชาความเขลา 

➢ โยคะ ๔ กิเลสเครื่องประกอบสตัวไ์วใ้นภพ 

๑. กามโยคะ กิเลสเครื่องประกอบคือกาม (ตรงึใหต้ดิอยู่กบักามคณุ) 

๒. ภวโยคะ กิเลสเครื่องประกอบคอืภพ (ตรงึใหต้ิดอยูก่บัความยินดีในอตัภาพของตน ตลอดจนชอบใจ ในรูปภพ อรูปภพ) 

๓. ทฏิฐิโยคะ กเิลสเครื่องประกอบคือทิฏฐิ (ตรงึใหต้ดิอยู่กบัความเห็นผิดจากท านองคลองธรรม) 

๔. อวิชชาโยคะ กิเลสเครื่องประกอบคืออวิชชา (ตรงึใหต้ิดอยู่กบัความหลง) 

(ปี 60) ทิฏฐิ ความเห็นผิด ท่านเรียกวา่ โอฆะ โยคะ อาสวะ เพราะเหตใุด ? 

ตอบ เรยีกวา่ โอฆะ เพราะเป็นดจุกระแสน า้าอนัท่วมใจสตัว ์ เรียกว่า โยคะ เพราะประกอบสตัวไ์วใ้นภพ 

เรียกว่า อาสวะ เพราะเป็นสภาพหมกัหมมอยู่ในกระแสจิต ฯ 

(ปี 57) กเิลส ชื่อว่าโอฆะ โยคะ และอาสวะ เพราะเหตไุร? 

ตอบ ชื่อว่าโอฆะ เพราะดจุเป็นกระแสน า้อนัท่วมใจสตัว ์  ชื่อว่าโยคะ เพราะประกอบสตัวไ์วใ้นภพ 

ชื่อว่าอาสวะ เพราะเป็นสภาพหมกัหมมอยู่ในสนัดาน ฯ 

(ปี 53) กาม  ภพ  ทิฏฐิ  และอวิชชา  ไดช้ื่อว่า  โอฆะ  โยคะ  และอาสวะ เพราะเหตไุร ? 

ตอบ ไดช้ื่อว่าโอฆะ  เพราะเป็นดจุกระแสน า้อนัท่วมใจสตัว ์ ไดช้ื่อวา่โยคะ  เพราะประกอบสตัวไ์วใ้นภพ 

ไดช้ื่อวา่อาสวะ  เพราะเป็นสภาพหมกัหมมอยู่ในสนัดาน ฯ 

(ปี 44) กาม ภพ ทิฏฐิ อวิชชา เพราะเหตไุรจงึเรียกวา่ โอฆะ โยคะ อาสวะ ? กิจในอรยิสจัแต่ละอย่างนัน้มีอะไรบา้ง ? 

ตอบ เรยีกวา่  โอฆะ  เพราะเป็นดจุกระแสน า้อนัท่วมใจสตัว ์ เรียกว่า  โยคะ  เพราะประกอบสตัวไ์วใ้นภพ 

เรียกว่า  อาสวะ  เพราะเป็นสภาพหมกัหมมอยู่ในสนัดาน ฯ 

มี  ๔  คือ  ๑. ปรญิญา  ก าหนดรูท้กุขสจั    ๒. ปหานะ  ละสมทุยัสจั   ๓. สจัฉิกรณะ  ท าใหแ้จง้นิโรธสจั   ๔. ภาวนา  ท ามคัคสจัใหเ้กิดฯ 

 

➢ อบาย ๔ ภมูิ ก าเนดิหรือพวก อนัหาความเจรญิมิได ้

๑. นิรยะ นรก    ๓. ปิตติวสิัย ภมูิแห่งเปรต 

๒. ติรัจฉานโยนิ ก าเนิดดิรจัฉาน  ๔. อสุรกาย พวกอสรุ 
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(ปี 51) อบาย ไดแ้ก่อะไร ?   มีอะไรบา้ง ? 

ตอบ ไดแ้ก่ ภมูิ ก าเนิดหรือพวก อนัหาความเจรญิมิได ้ฯ 

มี    ๑.นิรยะ คือนรก      ๒.ติรจัฉานโยนิ คือก าเนิดดิรจัฉาน       ๓.ปิตติวิสยั คือภมูิแหง่เปรต      ๔.อสรุกาย คือพวกอสรุะ ฯ 

(ปี 45) อาหารของสตัวน์รก และเปรต คืออะไร ? คนจ าพวกไหนเปรียบเหมือนอสรุกาย ในอบาย ๔ ? 

ตอบ อาหารของสตัวน์รกคือกรรม  ส่วนของเปรตคือกรรมและผลทานที่ญาตมิิตรท าบญุอทุศิให ้ฯ 

คนลอบท าโจรกรรม หลอกลวงฉกชิงเอาทรพัยข์องผูอ้ื่น เปรียบเหมือนอสรุกาย ฯ 

 

➢ โยนิ ๔ หรือเรียกอกีอยา่งหน่ึงวา่ ก าเนิด ๔ 

๑. ชลาพุชะ เกิดในครรภ ์  ๓. สังเสทชะ เกิดในเถา้ไคล 

๒. อัณฑชะ เกดิในไข่     ๔. โอปปาตกิะ เกิดผดุขึน้ 

(ปี 50) โยนิ คืออะไร ? มีอะไรบา้ง ? เทวดา และสตัวน์รก จดัอยูใ่นโยนิไหน ? 

ตอบ คือ  ก าเนิด ฯ มี  ๑.ชลาพชุะ เกิดในครรภ ์  ๒.อณัฑชะ เกิดในไข่   ๓.สงัเสทชะ เกิดในเถา้ไคล   ๔.โอปปาติกะ เกิดผดุขึน้ ฯ 

จดัอยูใ่น โอปปาติกะ ฯ 

(ปี 43) อปุาทานคืออะไร ?  มีก่ีอย่าง ?  อะไรบา้ง ? ก าเนดิ ๔ มีอะไรบา้ง ?  

ตอบ อปุาทาน คือการถือมั่นขา้งเลว ไดแ้ก่การถือรัน้ มี ๔ คือ กามปุาทาน ถือมั่นในกาม ๑ ทิฏฐุปาทาน ถือมั่นทิฏฐิ ๑ สีลพัพตปุาทาน ถือมั่น

ศีลพรต ๑  อตัตวาทปุาทาน  ถือมั่นวาทะว่าตน ๑ ฯ 

ก าเนดิ ๔ คือ ชลาพชุะ เกดิในครรภ ์๑ อณัฑชะ เกิดในไข่ ๑ สงัเสทชะ เกิดในเถา้ไคล ๑ โอปปาติกะ เกิดผดุขึน้ ๑ 

 

➢ อุปาทาน ๔ ความยึดมั่นถือมั่น  (คือ ถือมั่นขา้งเลว ไดแ้กถื่อรัน้) 

๑. กามุปาทาน ความถือมั่นในกาม (ถือมั่นวตัถกุามดว้ยอ านาจกามตณัหา หมกมุ่นอยู่วา่นั่นของเรา จนเป็น เหตอุิสสาหรือ

หึง) 

๒. ทฏิฐุปาทาน ความถือมั่นในทิฐิ (ถือมั่นความเห็นผิดดว้ยอ านาจหวัดือ้ จนเป็นเหตเุถียงกนัทะเลาะกนั) 

๓. สีลัพพตุปาทาน ความถือมั่นในศีลพรต (ถือมั่นศีลพรต คือ ธรรมเนียมที่เคยประพฤติมาจนชิน ดว้ยอ านาจความเชื่อว่า

ขลงั จนเป็นเหตหุวัดือ้งมงาย) 

๔. อัตตวาทุปาทาน ความถือมั่นในวาทะว่าตน (ถือเรา ถือเขาดว้ยอ านาจมานะ จนเป็นเหตถืุอพวก) 

(ปี 58) อปุาทาน คืออะไร ? การถือเราถือเขาดว้ยอ านาจมานะ จนเป็นเหตถืุอพวก จดัเป็นอปุาทานอะไร ในอปุาทาน ๔ ? 

ตอบ คือการถือมั่นขา้งเลว ไดแ้กถื่อรัน้ ฯ จดัเป็นอตัตวาทปุาทาน ฯ 

(ปี 48) ทิฏฐุปาทาน และสีลพัพตปุาทาน คืออะไร ? 

ตอบ ทิฏฐุปาทาน คือถือมั่นความเห็นผิดดว้ยอ านาจหวัดือ้  จนเป็นเหตเุถียงกนัทะเลาะกนั 

สีลพัพตปุาทาน คือ ถือมั่นธรรมเนียมที่เคยประพฤตมิาจนชินดว้ยอ านาจความเชื่อว่าขลงั จนเป็นเหตหุวัดือ้งมงาย ฯ 

(ปี 43) อปุาทานคืออะไร ?  มีก่ีอย่าง ?  อะไรบา้ง ?  ก าเนดิ ๔ มีอะไรบา้ง ?  

ตอบ อปุาทาน คือการถือมั่นขา้งเลว ไดแ้ก่การถือรัน้ มี ๔ คือ กามปุาทาน ถือมั่นในกาม ๑ ทิฏฐุปาทาน ถือมั่นทิฏฐิ ๑ สีลพัพตปุาทาน ถือมั่น

ศีลพรต ๑  อตัตวาทปุาทาน  ถือมั่นวาทะว่าตน ๑ ฯ 

ก าเนดิ ๔ คือ ชลาพชุะ เกดิในครรภ ์๑ อณัฑชะ เกิดในไข่ ๑ สงัเสทชะ เกิดในเถา้ไคล ๑ โอปปาติกะ เกิดผดุขึน้ ๑ 
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➢ กิจในอริยสัจ ๔ ส่ิงที่ควรท า หรือขอ้ที่ควรปฏิบตัิในอรยิสจั 

๑. ปริญญา  ก าหนดรูท้กุขสจั  ๓. สัจฉิกรณะ  ท าใหแ้จง้นิโรธสจั 

๒. ปหานะ  ละสมทุยัสจั   ๔. ภาวนา  ท ามคัคสจัใหเ้กดิ 

(ปี 62) กจิในอรยิสจั ๔ มอีะไรบา้ง ? 

ตอบ มี ๑. ปรญิญา ก าหนดรูท้กุขสจั  ๒. ปหานะ ละสมทุยัสจั  ๓. สจัฉิกรณะ ท าใหแ้จง้นิโรธสจั  ๔. ภาวนา ท ามคัคสจัใหเ้กิด ฯ 

(ปี 44) กาม ภพ ทิฏฐิ อวิชชา เพราะเหตไุรจงึเรียกวา่ โอฆะ โยคะ อาสวะ ? กิจในอรยิสจัแต่ละอย่างนัน้มีอะไรบา้ง ? 

ตอบ เรยีกวา่  โอฆะ  เพราะเป็นดจุกระแสน า้อนัท่วมใจสตัว ์ เรียกว่า  โยคะ  เพราะประกอบสตัวไ์วใ้นภพ 

เรียกว่า  อาสวะ  เพราะเป็นสภาพหมกัหมมอยู่ในสนัดาน ฯ 

มี  ๔  คือ    ๑. ปรญิญา  ก าหนดรูท้กุขสจั    ๒. ปหานะ  ละสมทุยัสจั    ๓. สจัฉิกรณะ  ท าใหแ้จง้นโิรธสจั    ๔. ภาวนา  ท ามคัคสจัใหเ้กิด ฯ 

 

หมวด ๕ 

➢ มาร ๕  (ผูฆ้่าหรือผูก้าํจดั) ส่ิงที่ลา้งผลาญท าลายความดี ชกัน าใหท้ าบาปกรรม ปิดกัน้ไม่ใหท้ าความดี จนถึงปิดกัน้ไมใ่หเ้ขา้ใจ

สรรพส่ิงตามความเป็นจรงิ ฯ 

๑. ขันธมาร มารคือขนัธ ์๕ (ปัญจขนัธ)์ ๔. เทวปตุตมาร มารคือเทวดา 

๒. กิเลสมาร มารคือกิเลส   ๕ มัจจุมาร มารคือความตาย 

๓. อภสิังขารมาร มารคืออภิสงัขาร 

(ปี 63) มาร ๕ คืออะไรบา้ง ? ปัญจขนัธ ์ไดช้ื่อวา่เป็นมารเพราะเหตไุร ? 

ตอบ คือ ขนัธมาร กิเลสมาร อภิสงัขารมาร มจัจมุาร และ เทวปตุตมาร ฯ 

เพราะปัญจขนัธน์ัน้ บางทีท าความล าบากให ้อนัเป็นเหตเุบื่อหน่ายจนถงึฆ่าตวัตายเสียเองก็มี ฯ 

(ปี 61) มาร ๕ คืออะไรบา้ง ? กิเลสไดช้ื่อว่ามารเพราะเหตไุร ? 

ตอบ คือ ปัญจขนัธ ์กิเลส อภิสงัขาร มรณะ และ เทวบตุร ฯ 

ไดช้ื่อวา่มาร เพราะผูท้ี่ตกอยู่ในอ านาจแห่งกเิลสแลว้ กิเลสย่อมผกูรดัไวบ้า้ง ย่อมท าใหเ้สียคนบา้ง ฯ 

(ปี 60, 55) ปัญจขนัธ ์พระผูม้ีพระภาคเจา้ตรสัว่าเป็นมาร มีอธิบายว่าอย่างไร ? 

ตอบ มีอธิบายว่า ปัญจขนัธน์ัน้ บางทีท าความล าบาก บางทีท าใหเ้กิดความเบื่อหนา่ย จนถึงฆา่ตวัตายก็มี ฯ 

(ปี 59, 48) มจัจมุารไดแ้ก่อะไร ? ไดช้ื่อว่าเป็นมารเพราะเหตไุร ? 

ตอบ ไดแ้กค่วามตาย ฯ  ชื่อว่าเป็นมาร เพราะเมื่อความตายเกิดขึน้ บคุคลย่อมหมดโอกาสที่จะท าประโยชนใ์ด ๆ อีกต่อไป ฯ 

(ปี 56) ในพระพทุธศาสนาพดูเรือ่งมารไวม้าก อยากทราบวา่ ค าว่า มาร หมายถึงอะไร? กิเลสไดช้ื่อว่ามารเพราะเหตไุร? 

ตอบหมายถึงส่ิงที่ลา้งผลาญท าลายความดี ชกัน าใหท้ าบาปกรรม ปิดกัน้ไม่ใหท้ าความดี จนถงึปิดกัน้ไม่ใหเ้ขา้ใจสรรพส่ิงตามความเป็นจริงฯ   

เพราะผูท้ี่ตกอยู่ในอ านาจของกิเลสแลว้ ย่อมจะถกูผกูมดัไวบ้า้ง ถกูท าใหเ้สียคนบา้ง ฯ 

(ปี 52) มารมีอะไรบา้ง อกศุลกรรมจดัเป็นมารประเภทใด? 

ตอบ มดีงันี ้       ๑.ขนัธมาร  มารคือปัญจขนัธ ์       ๒.กิเลสมาร  มารคือกเิลส        ๓.อภิสงัขารมาร  มารคืออภิสงัขาร 

๔.เทวปตุตมาร  มารคือเทวดา        ๕.มจัจมุาร  มารคือความตาย   อกศุลกรรมเป็นมารประเภทอภิสงัขารมาร ฯ 

(ปี 49) มาร คืออะไร ?  เฉพาะอภิสงัขารมาร หมายถงึอะไร ? 
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ตอบ คือ ส่ิงที่ลา้งผลาญท าลายความดี ชกัน าใหท้ าบาปกรรม ปิดกัน้ไม่ใหท้ าความดี จนถงึปิดกัน้ไม่ใหเ้ขา้ใจสรรพส่ิงตามความเป็นจรงิ ฯ 

หมายถึง อกศุลกรรม ฯ 

(ปี 46) ปัญจขนัธ ์ไดช้ื่อวา่ มาร เพราะเหตไุร ? กิเลสมาร และมจัจมุาร จดัเขา้ในอรยิสจัขอ้ใดไดห้รือไม่ ?  เพราะเหตไุร ? 

ตอบ เพราะบางทีท าความล าบากให ้อนัเป็นเหตเุบื่อหนา่ย จนถงึฆ่าตวัตายเสียเองก็มี ฯ 

ได ้ฯ กิเลสมาร จดัเขา้ในทกุขสมทุยัสจั เพราะกิเลสเป็นเหตใุหเ้กิดทกุข ์ มจัจมุาร  จดัเขา้ในทกุขสจั  เพราะเป็นตวัทกุข ์ฯ 

(ปี 44) กรรมฝ่ายอกศุลจดัเป็นมารอะไรในมาร ๕  ?  เพราะเหตไุรจึงไดช้ื่อว่ามาร ? สทุธาวาสมก่ีีชัน้ ?  อะไรบา้ง ?  เป็นท่ีเกิดของใคร ? 

ตอบ จดัเป็นอภิสงัขารมาร ฯ  ที่ไดช้ื่อวา่มารเพราะท าใหเ้ป็นผูท้รุพล ฯ 

มี  ๕  ชัน้ ฯ คือ ๑. อวิหา  ๒. อตปัปา  ๓. สทุสัสา  ๔. สทุสัสี  ๕. อกนฏิฐา ฯ    เป็นท่ีเกิดของพระอนาคามี ฯ 

 

➢ วิญญาณ ๕ ความรูแ้จง้อารมณ ์

๑. จักขุวิญญาณ ความรูอ้ารมณท์างตา  ๔. ชิวหาวิญญาณ ความรูอ้ารมณท์างลิน้ 

๒. โสตวิญญาณ ความรูอ้ารมณท์างห ู  ๕. กายวิญญาณ ความรูอ้ารมณท์างกาย 

๓. ฆานวิญญาณ ความรูอ้ารมณท์างจมกู 

➢ สัญญา ๑๐ ความก าหนดหมายรู ้เป็นแนวส าหรบัยกพิจารณาในการเจรญิวิปัสสนากรรมฐาน เพื่อท าใหเ้กิดปัญญารอบรูส้งัขาร

ธรรรมทัง้หลาย 

๑. อนิจจสัญญา ก าหนดพจิารณาขนัธ ์๕ ใหเ้ห็นของไมเ่ที่ยง 

๒. อนัตตสัญญา ก าหนดพจิารณาอายตนะภายในและอายตนะภายนอก ใหเ้ป็นอนตัตา 

๓. อสุภสัญญา ก าหนดพิจารณารา่งกาย ใหเ้ห็นเป็นของสกปรก 

๔. อาทนีวสัญญา ก าหนดพจิารณารา่งกายโดยความเป็นโทษ 

๕. ปหานสัญญา ก าหนดพิจารณาเพื่อละอกศุลวิตกรวมไปถงึอกศุลธรรมทัง้หลายใหห้มดสิน้ไป 

๖. วิราคสัญญา ก าหนดพิจารณาวริาคะ 

๗. นิโรธสัญญา ก าหนดหมายนิโรธว่าเป็นธรรมอนัละเอียดประณีต เป็นธรรมที่ดบักิเลสและกองทกุข ์

๘. สัพพโลเก อนภริตสัญญา ก าหนดพิจารณาเพื่อละอบุายและอปุาทานในโลก 

๙. สัพพสังขาเรสุ อนิฏฐสัญญา ก าหนดพจิารณาในสงัขารทัง้หลายที่เป็นไปตามกฏธรรมดา 

๑๐. อานาปานสติ การตัง้สตกิ าหนดดลูมหายใจเขา้-ออก 

(ปี 58) ชวิหาวิญญาณ และกายวิญญาณ เกิดขึน้ไดเ้พราะอาศยัอะไรบา้ง ? 

ตอบ ชวิหาวิญญาณเกดิขึน้ เพราะอาศยัลิน้กบัรส (กระทบกนั) และกายวิญญาณเกิดขึน้ เพราะอาศยักายกบัโผฏฐัพพะ (กระทบกนั)ฯ 

(ปี 47) วิญญาณกบัสญัญา ท าหนา้ที่ต่างกนัอยา่งไร ? 

ตอบ ท าหนา้ที่ตา่งกนัอย่างนีค้ือ วิญญาณท าหนา้ที่รูแ้จง้อารมณท์ี่เกิดขึน้ เมื่ออายตนะภายในและอายตนะภายนอกมากระทบกนั เช่น เมื่อ

รูปมากระทบตา เกดิการเห็นขึน้เป็นตน้   

ส่วนสญัญา ท าหนา้ที่จ  าไดห้มายรูเ้ท่านัน้คือหมายรูไ้วซ้ึ่งรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ และธรรมารมณ ์ว่า เขียว ขาว ด า แดง ดัง เบาเป็นตน้ ฯ 
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➢ มัจฉริยะ ๕ ความตระหนี่ การหวงแหนไม่อยากให ้

๑. อาวาสมัจฉริยะ ตระหน่ีที่อยู่ ๔. วัณณมัจฉริยะ ตระหน่ีวรรณะ 

๒. กุลมัจฉริยะ ตระหน่ีสกลุ  ๕. ธัมมมัจฉริยะ ตระหน่ีธรรม 

๓. ลาภมัจฉริยะ ตระหน่ีลาภ 

(ปี 58) ธรรมมจัฉรยิะ ความตระหน่ีธรรม มีอธิบายอย่างไร ? 

ตอบ มีอธิบายว่า ความหวงธรรม หวงศิลปวิทยา ไม่ปรารถนาจะแสดงจะบอกแก่คนอื่น เกรงว่าเขาจะรูเ้ทยีมตน ฯ 

(ปี 45) กลุมจัฉรยิะ ตระหนี่ตระกลู คืออย่างไร ? ครูสอนศิษย ์ ปิดบงัอ าพรางความรู ้ ไม่บอกใหสิ้น้เชงิ จดัเขา้ในมจัฉรยิะขอ้ไหน ? 

ตอบ คือหวงแหนตระกลูไม่ยอมใหต้ระกลูอื่นมาเก่ียวดองดว้ย  ถา้เป็นบรรพชิตก็หวงอปัุฏฐาก  ไม่พอใจใหไ้ปบ ารุงภิกษุอื่น ฯ ธัมมมจัฉรยิะฯ 

 

➢ สุทธาวาส ๕ ภูมิเป็นทีอ่ยู่ของท่านผูบ้ริสทุธิ ์เป็นชื่อของพรหมโลกอนัเป็นท่ีเกิดและทีอ่ยู่ของพระอนาคามี 

๑. อวิหา  ๒. อตปัปา ๓. สทุสัสา ๔. สทุสัสี  ๕. อกนฏิฐา 

(ปี 44) กรรมฝ่ายอกศุลจดัเป็นมารอะไรในมาร ๕  ?  เพราะเหตไุรจึงไดช้ื่อว่ามาร ? สทุธาวาสมก่ีีชัน้ ?  อะไรบา้ง ?  เป็นท่ีเกิดของใคร ? 

ตอบ จดัเป็นอภิสงัขารมาร ฯ  ที่ไดช้ื่อวา่มารเพราะท าใหเ้ป็นผูท้รุพล ฯ 

มี  ๕  ชัน้ ฯ คือ ๑. อวิหา  ๒. อตปัปา  ๓. สทุสัสา  ๔. สทุสัสี  ๕. อกนฏิฐา ฯ    เป็นท่ีเกิดของพระอนาคามี ฯ 

 

➢ สังวร ๕ การส ารวมระวงัปิดกัน้อกศุล 

๑. สีลสังวร ส ารวมดว้ยศีล    ๔. ขันตสิังวร ส ารวมดว้ยขนัต ิ

๒. สติสังวร ส ารวมดว้ยสต ิ   ๕. วิริยสังวร ส ารวมดว้ยความเพียร 

๓. ญาณสังวร ส ารวมดว้ยญาณ 

(ปี 62) สงัวรคืออะไร ? สติสงัวร ส ารวมดว้ยสตินัน้ มีอธิบายอย่างไร ? 

ตอบ คือ การส ารวมระวงัปิดกัน้อกศุล ฯ  มีอธิบายว่า ส ารวมอินทรียม์ีจกัษุเป็นตน้ ระวงัรกัษามิใหอ้กศุลกรรมเขา้ครอบง า เมื่อเหน็รูปเป็นตน้ 

ทัง้มีสติไม่ฟ่ันเฟือนหลงลืม ระลกึไดก้่อนแต่ท า พดู คดิ ไม่ใหผิ้ดทางกายวาจาใจ ไม่ประมาทหลงท ากรรมชั่ว ฯ 

(ปี 43) การส ารวมระวงัปิดกัน้อกศุลเรียกว่าอะไร?  มีเท่าไร?  อะไรบา้ง? สติสงัวร ส ารวมดว้ยสตินัน้ มีอธิบายอยา่งไร ? 

ตอบ เรยีกวา่ สงัวร มี ๕ คือ ๑. สีลสงัวร ส ารวมดว้ยศีล   ๒. สติสงัวร ส ารวมดว้ยสติ   ๓. ญาณสงัวร ส ารวมดว้ยญาณ 

๔. ขนัติสงัวร ส ารวมดว้ยขนัติ   ๕. วิรยิสงัวร ส ารวมดว้ยความเพยีร ฯ  มีอธิบายวา่ ส ารวมอินทรียม์ีจกัษุเป็นตน้ระวงัรกัษามใิหอ้กศุลธรรมเข้า   

ครอบง า เมื่อเห็นรูปเป็นตน้ ทัง้มสีติไม่ฟ่ันเฟือนลืมหลง ระลกึไดก้อ่นแต่ท า พดู คิด ไมใ่หผิ้ดทางกาย วาจา ใจ ไม่ประมาทหลงท ากรรมชั่ว ฯ 

 

หมวด ๖ 

➢ ธรรมคุณ ๖ คณุความดีของพระธรรม 

๑. สฺวากขฺาโต  ภควตา  ธมฺโม เป็นธรรมที่พระผูม้ีพระภาคเจา้ตรสัไวด้ีแลว้ 

๒. สนฺทฏฺิฐิโก เป็นส่ิงที่ผูป้ฏิบตัิจะพึงเห็นผลดว้ยตวัเอง 

๓. อกาลิโก เป็นส่ิงที่ไม่ประกอบดว้ยกาลเวลา 

๔. เอหปิสฺสิโก เป็นส่ิงที่ควรกล่าวกบัผูอ้ื่นว่า ท่านจงมาดเูถิด 

๕. โอปนยิโก เป็นส่ิงที่ควรนอ้มเขา้มาใส่ตวั 
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๖. ปจฺจตตฺ  เวทติพฺโพ วิญฺญูห ิเป็นส่ิงที่ผูรู้พ้ึงรูเ้ฉพาะตน 

(ปี 61, 56) ในธรรมคณุบทว่า "พระธรรมอนัพระผูม้ีพระภาคเจา้ตรสัดีแลว้" พระธรรมนัน้ หมายถงึอะไร ? 

ตอบ หมายถงึ ปรยิตัิธรรม กบั ปฏิเวธธรรม (หรือโดยพิสดารไดแ้ก่ สทัธรรม ๑๐ คือ โลกตุรธรรม ๙ กบั ปรยิตัิธรรม ๑) ฯ 

(ปี 54) บทนมสัการพระธรรมวา่  สฺวากฺขาโต  ภควตา  ธมฺโม  ธมมฺ   นมสฺสามิ ขา้พเจา้นมสัการพระธรรมอนัพระผูม้ีพระภาคเจา้ตรสัดีแลว้  

ที่ว่า  ตรสัดีแลว้  นัน้มีอธิบายอยา่งไร? 

ตอบ มีอธิบายอย่างนีค้ือ  ดีทัง้ในส่วนปรยิตัิและดีทัง้ในส่วนปฏิเวธ  ในส่วนปรยิตัิ ไดช้ื่อวา่ดีเพราะตรสัไม่วิปรติ  เพราะแสดงขอ้ปฏิบตัิโดย

ล าดบักนั มีความไพเราะในเบือ้งตน้  ท่ามกลาง  ที่สดุ  พรอ้มทัง้อรรถทัง้พยัญชนะ บรสิทุธ์ิบรบิรูณสิ์น้เชิง  ในส่วนปฏิเวธนัน้ไดช้ื่อวา่ดี  เพราะ

ปฏิปทากบัพระนิพพานย่อมสมควรแก่กนัและกนั ฯ 

(ปี 49) พระธรรมคณุบทใด มคีวามหมายตรงกบัค าวา่ “ทา้ใหม้าพิสจูนไ์ด”้? พระธรรมคณุบทนัน้  มีอธิบายว่าอย่างไร ? 

ตอบ บทวา่ เอหิปัสสิโก ฯ มีอธิบายว่า พระธรรมของพระสมัมาสมัพทุธเจา้สามารถที่จะใหพ้ิสจูนไ์ดท้กุเวลาและสามารถน าไปประพฤติใน

ชีวิตประจ าวนัเพื่อประโยชนส์ขุได ้ฯ 

(ปี 47) พระธรรมคณุบทว่า สฺวากฺขาโต ภควตา ธมฺโม พระธรรมอนัพระผูม้ีพระภาคเจา้ตรสัดีแลว้  ที่ว่า ดีแลว้ นัน้มอีธิบายอย่างไร ? 

ตอบ มีอธิบายอย่างนีค้ือ ดีทัง้ในส่วนปรยิตัิและดีทัง้ในส่วนปฏิเวธ  ในส่วนปรยิตัิ ไดช้ื่อวา่ดี เพราะตรสัไม่วิปรติ เพราะแสดงขอ้ปฏิบตัิโดย

ล าดบักนั มีความไพเราะในเบือ้งตน้ ท่ามกลาง ท่ีสดุ มีทัง้อรรถทัง้พยญัชนะบรสิทุธ์ิบรบิรูณสิ์น้เชิง และเพราะประกาศพรหมจรรยอ์ย่างนัน้   

ส่วนในปฏิเวธนัน้ ไดช้ื่อวา่ดี เพราะปฏิปทากบัพระนิพพานย่อมสมควรแก่กนัและกนัฯ 

(ปี 43) จงใหค้วามหมายของค าต่อไปนี ้ ก. ภควา  ข. โอปนยิโก 

ตอบ ก. ภควา คือพระผูม้ีพระภาคเจา้ ทรงเป็นผูม้ีโชค คือจะทรงท าการใดก็ลลุ่วงปลอดภยัทกุประการ  อีกอย่างหนึ่งเป็นผูจ้  าแนกแจกธรรม                     

 ข. โอปนยิโก คือพระธรรมมีคณุควรนอ้มเขา้มาในใจของตนหรือควรนอ้มใจเขา้ไปหาพระธรรมนัน้ดว้ยการปฏิบตัิใหเ้กดิมีขึน้ในใจ 

 

➢ จริต ๖ อปุนิสยัส่วนตวัของมนษุย ์

๑. ราคจริต ผูม้ีราคะเป็นปกต ิ ๔. วิตกจริต ผูม้ีวิตกเป็นปกต ิ

๒. โทสจริต ผูม้ีโทสะเป็นปกต ิ ๕. สัทธาจริต ผูม้ีศรทัธาเป็นปกติ 

๓. โมหจริต ผูม้ีโมหะเป็นปกต ิ ๖. พุทธิจริต ผูม้ีความรูเ้ป็นปกต ิ

(ปี 63) คนมีปกติรกัสวยรกังาม จดัเป็นจรติอะไร ? จะพึงแกไ้ดด้ว้ยการพิจารณากรรมฐานขอ้ใดไดบ้า้ง ? 

ตอบ จดัเป็นราคจรติ ฯ  จะพงึแกไ้ดด้ว้ยการพิจารณากายคตาสติ หรือ อสภุกรรมฐาน ฯ 

(ปี 59) จรติ คืออะไร ? คนมีปกตเิชื่องา่ยเป็นจรติอะไร ? 

ตอบ คือ พืน้เพอธัยาศยัของบคุคลท่ีแสดงออกมาตามปกติเป็นประจ า ฯ เป็นสทัธาจรติ ฯ 

(ปี 53) จรติ  ๖  ไดแ้ก่อะไรบา้ง ?  คนมีจรติมกันกึพล่านจะพงึแกด้ว้ยกมัมฏัฐานอะไร ? 

ตอบ ไดแ้ก่  ๑. ราคจรติ   ๒. โทสจรติ   ๓. โมหจรติ   ๔. วิตกจรติ  ๕. สทัธาจรติ   ๖. พทุธิจรติ ฯ 

พึงแกด้ว้ยวิธีเพง่กสิณ  หรือเจรญิอานาปานสัสติกมัมฏัฐาน ฯ 

(ปี 46) บคุคลผูม้ีปกติต่อไปนี ้จดัเขา้ในจรติอะไร ?  จะพึงแกด้ว้ยธรรมขอ้ใด ? ก. ผูม้ีปกติรกัสวยรกังาม ข. ผูม้ีปกตินึกพล่าน  

ตอบ ก. จดัเขา้ในราคจรติ ฯ  จะพึงแกด้ว้ยเจรญิกายคตาสติ   หรืออสภุกมัมฏัฐาน ฯ 

ข. จดัเขา้ในวิตกักจรติ ฯ  จะพงึแกด้ว้ยเพ่งกสิณ หรือเจรญิอานาปานสติ ฯ 

(ปี 44) ปาฏิหารยิค์ืออะไร ? พระพทุธเจา้ทรงยกย่องปาฏิหาริยอ์ะไรว่าเป็นอศัจรรยย์ิง่กว่าปาฏิหารยิอ์ื่น ? 
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พทุธจรยิา  และพทุธิจรติ  ตา่งกนัอย่างไร ? 

ตอบ คือ การกระท าที่ใหบ้งัเกดิผลเป็นอศัจรรย ์ฯ ทรงยกย่องอนสุาสนีปาฏิหารยิว์า่เป็นอศัจรรยย์ิง่กวา่ปาฏิหารยิอ์ื่น ฯ 

พทุธจรยิา  คือพระจรยิาของพระพทุธเจา้ พทุธิจรติ  คือผูม้ีความรูเ้ป็นปกติ ฯ 

 

➢ สวรรค ์๖ ชั้น ภมูิอนัเป็นท่ีอยู่ของเทวดา 

(ปี 52) สวรรคม์ีก่ีชัน้ อะไรบา้ง? 

ตอบ มี ๖ ชัน้ไดแ้ก่ ๑. ชั้นจาตุมหาราชิกา  ๒. ชั้นดาวดึงส ์ ๓. ชั้นยามา  ๔. ชัน้ดุสติ  ๕. ชั้นนิมมานรด ี ๖. ชัน้ปรนิมมิตวสวัตดี ฯ 

 

➢ ปิยรูปสาตรูป สภาวะทีร่กัทีช่ืน่ใจ ดว้ยเพง่อฏิฐารมณ์เป็นทีต่ัง้ 

มีทัง้หมด ๑๐ หมวด หมวดละ ๖ คือ อายตนะภายใน ๖, อายตนะภายนอก ๖, วิญญาณ ๖, สัมผัส ๖, เวทนา ๖, สัญญา ๖, 

ตัณหา ๖, วติก ๖ ,วิจาร ๖ 

(ปี 47) อายตนะภายใน อายตนะภายนอกเป็นตน้ ไดช้ื่อวา่ ปิยรูป สาตรูป เพราะเหตไุร? โดยตรงเป็นท่ีเกิดเป็นท่ีดบัแหง่กิเลสอะไร? 

ตอบ เพราะเป็นสภาวะที่รกัที่ชื่นใจ ดว้ยเพง่อิฏฐารมณเ์ป็นท่ีตัง้ ฯ    เป็นท่ีเกิด เป็นท่ีดบัแห่งตณัหา ฯ 

 

➢ อภฐิาน ๖ ฐานะอนัมีโทษหนกั 

๑. มาตุฆาต ฆ่ามารดา  ๔. โลหติุปบาท ท ารา้ยพระพทุธเจา้จนพระโลหิตหอ้ 

๒. ปิตุฆาต ฆา่บิดา  ๕. สังฆเภท ท าลายสงฆใ์หแ้ตกกนั 

๓. อรหันตฆาต ฆา่พระอรหนัต ์ ๖. อัญญสัตถุทเทส นบัถือศาสดาอื่น 

(ปี 44) อญัญสตัถทุเทสคืออะไร ?  หมายถึงผูป้ระพฤติเช่นไร ?   อญัญสตัถทุเทสตา่งจากสงัฆเภทอย่างไร ? 

ตอบ คือถือศาสดาอื่น  หมายถงึภิกษุผูไ้ปเขา้รีตเดียรถีย ์คือหนัเหไปนบัถือศาสนาอื่นทัง้ที่ยงัถือเพศบรรพชิตอยู่  ตอ้งหา้มมิใหอ้ปุสมบทอีกฯ 

ต่างกนั คืออญัญสตัถทุเทสนัน้ ละทิง้ศาสนาเดมิของตน เปล่ียนไปนบัถือศาสนาอื่น  แต่ไม่ท าลายพวกเดิมของตน ส่วนสงัฆเภทนัน้ ยงัอยู่ใน

ศาสนาเดิมของตน  แต่ท าลายพวกตนเองใหแ้ตกแยกเป็นพรรคเป็นพวกฯ 

 

หมวด ๗ 

➢ วิสุทธิ ๗ ปัจจยัส่งต่อกนัขึน้ไปเพือ่บรรลพุระนพิพาน 

๑. สีลวิสุทธิ ความหมดจดแห่งศีล 

๒. จิตตวิสุทธิ ความหมดจดแห่งจติ 

๓. ทฏิฐวิิสุทธิ ความหมดจดแห่งทฏิฐิ 

๔. กังขาวิตรณวิสุทธิ ความหมดจดแห่งญาณ เป็นเครื่องขา้มพน้ความสงสยั 

๕. มัคคามัคคญาณทัสสนวิสุทธิ ความหมดจดแหง่ญาณเป็นเครื่องเห็นวา่ทางหรือมใิช่ทาง 

๖. ปฏปิทาญาณทัสสนวสุิทธิ ความหมดจดแห่งญาณเป็นเครื่องเหน็ทางปฏิบตัิ 

๗. ญาณทัสสนวสุิทธิ ความหมดจดแห่งญาณทสัสนะ 

(ปี 55) สมาธิระดบัไหนจึงจดัเป็นจิตตวิสทุธิ ความหมดจดแหง่จติ? 

ตอบ สมาธิทัง้ที่เป็นอปุจาระทัง้ที่เป็นอปัปนา โดยที่สดุขณิกสมาธิ คือสมาธิชั่วขณะพอเป็นรากฐานแห่งวิปัสสนา จดัเป็นจติตวิสทุธิ ฯ 
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(ปี 43) ท าไมทา่นจงึเปรียบวิสทุธิ ๗ เหมือนรถ ๗ ผลดั ? อะไรจดัเป็นปฏิปทาญาณทสัสนวิสทุธิ ? 

ตอบ เพราะวิสทุธิ ๗ นี ้เป็นปัจจยัส่งต่อกนัขึน้ไปเพื่อบรรลพุระนพิพาน ท่านจงึเปรียบเหมือนรถ ๗ ผลดัต่างส่งต่อซึง่คนผูไ้ปใหถ้งึสถานท่ี

ปรารถนา ฯ   วิปัสสนาญาณ ๙ จดัเป็นปฏิปทาญาณทสัสนวิสทุธิ ฯ 

 

➢ อนุสัย ๗ กิเลสอยา่งละเอยีดทีน่อนเนือ่งอยูใ่นสนัดาน มกัไม่ปรากฏ ต่อเมื่อมีอารมณม์ายั่วจึงปรากฏขึน้ 

๑. กามราคะ ความก าหนดัในกาม 

๒. ปฏิฆะ ความขดัเคืองใจ 

๓. ทฏิฐิ ความเห็นผิด 

๔. วิจิกิจฉา ความลงัเล 

๕. มานะ ความถือตวั 

๖. ภวราคะ ความก าหนดัในภพ 

๗. อวิชชา ความไม่รูจ้รงิ 

➢ สังโยชน ์๑๐ กิเลสอนัผกูใจสตัวไ์ว ้

โอรัมภาคิยสังโยชน ์สงัโยชนเ์บือ้งต ่า ๕ ไดแ้ก ่

๑. สักกายทฏิฐิ ความเห็นว่าเป็นตวัของตน 

๒. วิจิกิจฉา ความลงัเลสงสยั 

๓. สีลัพพตปรามาส ความยดึมั่นในศีลพรต 

๔. กามราคะ ความพอใจรกัใครใ่นกามคณุ 

๕. ปฏิฆะ ความขดัเคืองใจ 

อุทธัมภาคิยสังโยชน ์สงัโยชนเ์บือ้งสงู ๕ ไดแ้ก่ 

๖. รูปราคะ ความตดิใจอยูใ่นรูปธรรมอนัประณีต 

๗. อรูปราคะ ความติดใจในอรูปธรรม 

๘. มานะ ความถือตวั 

๙. อุทธัจจะ ความฟุ้งซ่าน 

๑๐. อวิชชา ความไม่รูจ้รงิ 

(ปี 63, 56) อนสุยั หมายถึงกเิลสประเภทใด? ไดช้ื่อเช่นนัน้เพราะเหตไุร? 

ตอบ หมายถงึ กิเลสอยา่งละเอียดที่นอนเนื่องอยูใ่นสนัดานฯ เพราะกิเลสชนดินี ้บางทีไม่ปรากฏ แต่เมื่อมีอารมณม์ายั่ว ย่อมเกดิขึน้ในทนัใดฯ 

(ปี 61, 52) สงัโยชน ์คืออะไร ? พระโสดาบนัละสงัโยชนอ์ะไรไดข้าดบา้ง ? 

ตอบ คือ กเิลสอนัผกูใจสตัวไ์ว ้ฯ ละสงัโยชน ์๓ เบือ้งตน้ไดข้าด คอื ๑. สกักายทิฏฐิ ๒. วิจิกจิฉา ๓. สีลพัพตปรามาส ฯ 

(ปี 59, 48) กิเลสที่ไดช้ื่อว่าอนสุยั และไดช้ื่อวา่สงัโยชน ์มีอธิบายอย่างไร ? 

ตอบ  กิเลสที่ไดช้ื่อว่าอนสุยั เพราะเป็นกเิลสอย่างละเอียด นอนเนื่องอยู่ในสนัดานของสตัว ์มกัไมป่รากฏ ต่อเมื่อมีอารมณม์ายั่วจึงปรากฏขึน้ 

กิเลสที่ไดช้ื่อวา่โยชน ์เพราะเป็นกิเลสที่ผกูใจสตัวไ์วก้บัภพไมใ่หห้ลดุพน้ไปได ้ฯ 

(ปี 44) อะไรเรียกวา่  อนสุยั ?  เพราะเหตไุรจงึไดช้ื่อเช่นนัน้ ? 

การจอ้งตาต่อตากบัหญิงสาวแลว้ชื่นใจ จดัเป็นเมถนุสงัโยคไดห้รือไม่ ? เพราะเหตไุร ? 
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ตอบ กเิลสที่นอนเนื่องอยูใ่นสนัดาน เรียกว่าอนสุยั  เพราะกเิลสทัง้ ๗  อย่างลว้นเป็นกเิลสอย่างละเอียดที่นอนเนื่องอยูใ่นสนัดาน บางทีไม่

แสดงอาการท่ีแทจ้รงิออกมาใหป้รากฏ ต่อเมื่อมีอารมณภ์ายนอกอย่างใดอย่างหน่ึงมายั่วยวน ก็แสดงออกมาใหป้รากฏและท าจิตใหขุ้่นมวั  

เมื่อไม่มีอารมณม์ายั่วยวน ก็นอนสงบน่ิงอยู่ประหน่ึงว่าเป็นผูไ้ม่มกีิเลส  เป็นอยู่เช่นนี ้ จงึไดช้ื่อว่าอนสุยั ฯ 

ได ้ เพราะอาการเช่นนัน้อิงอาศยักาม ฯ 

(ปี 43) บารมคีืออะไร ? มีก่ีอย่าง ?  อะไรบา้ง ?  สงัโยชนอ์ะไรเรียกว่า โอรมัภาคิยสงัโยชน ์?  มีอะไรบา้ง ? 

ตอบ คือคณุสมบตัิหรือปฏิปทาอนัยวดยิ่ง 

มี ๑๐ อย่าง คือ ทาน ๑  ศีล ๑  เนกขมัมะ ๑  ปัญญา ๑  วิรยิะ ๑   ขนัติ ๑    สจัจะ ๑  อธิษฐาน ๑  เมตตา ๑  อเุบกขา ๑ ฯ 

สังโยชนเ์บือ้งต ่าคอือย่างหยาบ เรียกว่า โอรัมภาคิยสังโยชน ์  มี ๕ อย่างคือ สกักายทิฏฐิ ๑  วิจิกิจฉา ๑  สีลพัพตปรามาส ๑  

กามราคะ ๑  ปฏิฆะ ๑ ฯ 

 

➢ วิญญาณฐติิ ๗ ภมูิเป็นท่ีตัง้แหง่วิญญาณ 

๑. สัตวเ์หล่าหน่ึง มีกายต่างกนั มีสัญญาต่างกนั เชน่ พวกมนุษย ์พวกเทพบางหมู่ พวกวนิิปาติกะ(เปรต)บางหมู่ 

๒. สัตวเ์หล่าหน่ึง มีกายต่างกนั มีสัญญาอย่างเดียวกนั เชน่ พวกเทพผู้อยู่ในจ าพวกพรหม ผู้เกิดในภูมิปฐมฌาน 

๓. สัตวเ์หล่าหน่ึง มีกายอย่างเดียวกนั มีสัญญาต่างกนั เชน่ พวกเทพอาภัสสระ 

๔. สัตวเ์หล่าหน่ึง มีกายอย่างเดียวกนั มีสัญญาอย่างเดียวกัน เช่น พวกเทพสุภกิณหะ 

๕. สัตวเ์หล่าหน่ึง ผู้เข้าถืงชัน้อากาสานัญจายตนะ 

๖. สัตวเ์หล่าหน่ึง ผู้เข้าถืงชัน้วิญญาณัญจายตนะ 

๗. สัตวเ์หล่าหน่ึง ผู้เข้าถืงชัน้อากญิจัญญายตนะ 

➢ สัตตาวาส ๙ ภพเป็นท่ีอยู่แห่งสตัว ์

๑. สัตวเ์หล่าหน่ึง มีกายต่างกนั มีสัญญาต่างกนั เชน่ พวกมนุษย ์พวกเทวดาบางหมู่ พวกวนิิปาตกิะ(เปรต)บางหมู่ 

๒. สัตวเ์หล่าหน่ึง มีกายต่างกนั มีสัญญาอย่างเดียวกนั เชน่ พวกเทพผู้อยู่ในจ าพวกพรหม ผู้เกิดในภูมิปฐมฌาน 

๓. สัตวเ์หล่าหน่ึง มีกายอย่างเดียวกนั มีสัญญาต่างกนั เชน่ พวกเทพอาภัสสระ 

๔. สัตวเ์หล่าหน่ึง มีกายอย่างเดียวกนั มีสัญญาอย่างเดียวกัน เช่น พวกเทพสุภกิณหะ 

๕. สัตวเ์หล่าหน่ึง ไม่มีสัญญา ไม่เสวยเวทนา เชน่ พวกเทพผู้เป็นอสัญญีสัตว ์

๖. สัตวเ์หล่าหน่ึง ผู้เข้าถืงชัน้อากาสานัญจายตนะ 

๗. สัตวเ์หล่าหน่ึง ผู้เข้าถืงชัน้วิญญาณัญจายตนะ 

๘. สัตวเ์หล่าหน่ึง ผู้เข้าถืงชัน้อากญิจัญญายตนะ 

๙. สัตวเ์หล่าหน่ึง ผู้เข้าถืงชัน้เนวสัญญานาสัญญายตนะ 

(ปี 61) วิญญาณฐิติตา่งจากสตัตาวาสอยา่งไร ? 

ตอบ ตา่งกนัอย่างนี ้ ภมูิเป็นท่ีตัง้แหง่วิญญาณ เรียกวา่ วิญญาณฐิติ  ภพเป็นท่ีอยู่แห่งสตัว ์เรียกว่า สตัตาวาส ฯ 

(ปี 45) วิญญาณฐิติตา่งจากสตัตาวาสอยา่งไร ?  สญัญาเวทยตินิโรธกบันิโรธสมาบตัิต่างกนัหรือเหมือนกนั ? 

ตอบ ตา่งกนัอย่างนี ้ ภมูิเป็นท่ีตัง้แห่งวิญญาณเรียกว่า วิญญาณฐิติ  ภพเป็นท่ีอยู่แห่งสตัว ์เรียกวา่ สตัตาวาส ฯ 

ต่างกนัโดยพยญัชนะ  โดยอรรถเป็นอย่างเดียวกนั  คือท่านผูเ้ขา้ถงึสมาบตัชินิดนีแ้ลว้ย่อมไมม่ีสญัญาและเวทนา ฯ 
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➢ เมถุนสังโยค ๗ กิรยิาอาการท่ียงัเก่ียวขอ้งกบัเรื่องเมถนุอยู่ ถือเป็นกิรยิาอาการท่ีเป็นมลทินของบรรพชิต 

๑. ยินดกีารลูบไล้ ขดัสี ใหอ้าบน า้ และการนวดของมาตุคาม ปลืม้ใจด้วยการบ าเรอน้ัน 

๒. ไม่ถึงอย่างน้ัน แต่ยังกระซิกระซี ้เล่นหัว สัพยอกกับมาตุคาม ปลืม้ใจด้วยการสรวลเสน้ัน 

๓. ไม่ถึงอย่างน้ัน แต่ยังเพง่ดู จ้องดูตากับมาตุคาม ปลืม้ใจด้วยการเพ่งดน้ัูน 

๔. ไม่ถึงอย่างน้ัน แต่ยังชอบฟังเสียงมาตุคามหัวเราะ พูดจาขบัร้อง ร้องไห้ ข้างนอกฝา นอกก าแพง แลว้ปลืม้ใจ 

๕. ไม่ถึงอย่างน้ัน แต่ยังชอบตามนึกถืออดตีทีไ่ด้เคยหวัเราะพูดเล่นกับมาตคุาม แล้วปลืม้ใจ 

๖. ไม่ถึงอย่างน้ัน แต่ชอบดคูฤหบดี หรือบตุรคฤหบดีผู้อิ่มเอิบพร่ังพร้อมด้วยกามคุณ ๕ บ าเรอตนอยู่ แล้วปลืม้ใจ 

๗. ไม่ถึงอย่างน้ัน แต่ประพฤตพิรหมจรรย ์ตั้งปรารถนาเพื่อจะได้เป็นเทพเจ้าหรือเทพองคใ์ดองคห์น่ึง แลว้ปลืม้ใจ 

(ปี 44) อะไรเรียกวา่  อนสุยั ?  เพราะเหตไุรจงึไดช้ื่อเช่นนัน้ ? 

การจอ้งตาต่อตากบัหญิงสาวแลว้ชื่นใจ จดัเป็นเมถนุสงัโยคไดห้รือไม่ ? เพราะเหตไุร ? 

ตอบ กเิลสที่นอนเนื่องอยูใ่นสนัดาน เรียกว่าอนสุยั  เพราะกเิลสทัง้ ๗  อย่างลว้นเป็นกเิลสอย่างละเอียดที่นอนเนื่องอยูใ่นสนัดาน บางทีไม่

แสดงอาการท่ีแทจ้รงิออกมาใหป้รากฏ ต่อเมื่อมีอารมณภ์ายนอกอย่างใดอย่างหน่ึงมายั่วยวน ก็แสดงออกมาใหป้รากฏและท าจิตใหขุ้่นมวั  

เมื่อไม่มีอารมณม์ายั่วยวน ก็นอนสงบน่ิงอยู่ประหน่ึงว่าเป็นผูไ้ม่มกีิเลส  เป็นอยู่เช่นนี ้ จงึไดช้ื่อว่าอนสุยั ฯ 

ได ้ เพราะอาการเช่นนัน้อิงอาศยักาม ฯ 

 

หมวด ๘ 

➢ สมาบัติ ๘ ธรรมที่ควรเขา้ถึง 

๑. ปฐมฌาณ  ๕. อากาสานัญจายตนะ 

๒. ทุติยฌาณ  ๖. วิญญาณัญจายตนะ 

๓. ตติยฌาณ  ๗. อากิญจัญญายตนะ 

๔. จตุตถฌาณ  ๘. เนวสัญญานาสัญญายตนะ 

(ปี 61) ครุกรรม คืออะไร ? ในฝ่ายอกศุลและฝ่ายกศุลไดแ้ก่อะไร ? 

ตอบ คือ กรรมหนกั ฯ ครุกรรมในฝ่ายอกศุล ไดแ้ก่ อนนัตรยิกรรม ๕  ครุกรรมในฝ่ายกศุล ไดแ้ก่ สมาบตัิ ๘ ประการ ฯ 

(ปี 54) ครุกรรม  คืออะไร ?  อนนัตรยิกรรมกบัสมาบตัิ ๘ เป็นครุกรรมฝ่ายกศุล หรืออกศุล ? 

ตอบ คือ  กรรมหนกั ฯ อนนัตรยิกรรม  เป็นครุกรรมฝ่ายอกศุล   สมาบตัิ ๘ เป็นครุกรรมฝ่ายกศุล ฯ 

(ปี 45) วิญญาณฐิติตา่งจากสตัตาวาสอยา่งไร ? สญัญาเวทยิตนโิรธกบันิโรธสมาบตัิต่างกนัหรือเหมือนกนั ? 

ตอบ ตา่งกนัอย่างนี ้ ภมูิเป็นท่ีตัง้แห่งวิญญาณเรียกว่า วิญญาณฐิติ  ภพเป็นท่ีอยู่แห่งสตัว ์เรียกวา่ สตัตาวาส ฯ 

ต่างกนัโดยพยญัชนะ  โดยอรรถเป็นอย่างเดียวกนั  คือท่านผูเ้ขา้ถงึสมาบตัชินิดนีแ้ลว้ย่อมไมม่ีสญัญาและเวทนา ฯ 

 

หมวด ๙  

➢ พุทธคุณ ๙ คณุความดีของพระพทุธเจา้ 

๑. อรห  เป็นพระอรหนัต ์(มีความหมายหลายประการ ๑.เป็นผู้เวน้ไกลจากกิเลสและบาปธรรม ๒.เป็นผู้หักก าแห่งสัง

สารจักร ๓.เป็นผู้ควรแนะน าสั่งสอนเขา ๔.เป็นผู้ควรรับความเคารพนับถือของเขา ๕.เป็นผู้ไม่มีข้อลับ ไม่ไดท้ า

ความเสียหายอนัจะพึงซ่อนเพือ่มิให้คนอืน่รู้) 
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๒. สมฺมาสมฺพุทโฺธ เป็นผูต้รสัรูช้อบไดด้ว้ยพระองคเ์อง 

๓. วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน เป็นผูถ้งึพรอ้มดว้ยวิชชาและจรณะ (วิชชา ๓ และจรณะ ๑๕) 

๔. สุคโต เป็นผูเ้สด็จไปดีแลว้ 

๕. โลกวทิ ูเป็นผูรู้แ้จง้โลก 

๖. อนุตฺตโร ปุริสทมฺมสารถิ เป็นผูฝึ้กบรุุษที่สมควรฝึกไดอ้ย่างไม่มใีครยิ่งกว่า 

๗. สตฺถา เทวมนุสฺสาน  เป็นครูผูส้อนของเทวดาและมนษุยท์ัง้หลาย 

๘. พุทโฺธ เป็นผูรู้ ้ผูต้ื่น ผูเ้บิกบาน 

๙. ภควา ๑.เป็นผูม้ีโชค ๒.เป็นผูจ้  าแนกธรรม  

(ปี 62, 44) พระพทุธคณุ บทวา่ อรห  แปลว่าอย่างไรไดบ้า้ง ? 

ตอบ แปลวา่  เป็นผูเ้วน้ไกลจากกเิลสและบาปกรรม 

  เป็นผูห้กัก าแหง่สงัสารจกัร 

  เป็นผูค้วรแนะน าสั่งสอนเขา 

  เป็นผูค้วรรบัความเคารพนบัถือของเขา 

  เป็นผูไ้ม่มีขอ้ลบั ไม่ไดท้  าความเสียหายอนัจะพึงซ่อนเพื่อมใิหค้นอืน่รู ้ฯ 

(ปี 60, 45) พระพทุธคณุ บทวา่ อรห  ท่ีแปลว่า เป็นผูห้กัก าแห่งสงัสารจกัรนัน้ ก าแหง่สงัสารจกัร ไดแ้ก่อะไร ? 

ตอบ ไดแ้ก่ อวิชชา ตณัหา อปุาทาน และกรรม ฯ 

(ปี 59) พระพทุธคณุบทว่า อรห  เป็นพระอรหนัต ์มีความหมายอยา่งไรบา้ง ? เลือกตอบมา ๒ อย่าง 

ตอบ มคีวามหมายได ้๔ อยา่ง ฯ คือ 

๑. ชื่อว่าเป็นพระอรหนัต ์เพราะเป็นผูไ้กลจากกิเลสและบาปธรรม กล่าวคือ เป็นผูบ้รสิทุธ์ิ 

๒. ชื่อว่าเป็นพระอรหนัต ์เพราะเป็นผูห้กัก าสงัสารจกัร คือ อวชิชา ตณัหา อปุาทาน กรรม ได ้

๓. ชื่อว่าเป็นพระอรหนัต ์เพราะเป็นผูค้วรแนะน าสั่งสอนเขา หรือเป็นผูค้วรรบัความเคารพนบัถือ 

๔. ชื่อว่าเป็นพระอรหนัต ์เพราะเป็นผูไ้ม่มีความลบั คือมิไดท้  าความเสียหายอนัใดที่จะพึงซอ่นเรน้ ฯ 

(ปี 56) พทุธคณุ ๒ กม็ี พทุธคณุ ๓ ก็มี พทุธคณุ ๙ ก็มี จงแจกแจงแต่ละอย่างวา่มีอะไรบา้ง? 

ตอบ พทุธคณุ ๒ คือ อตัตสมบตั ิและ ปรหิตปฏิบตัิ 

พทุธคณุ ๓ คือ พระปัญญาคณุ พระวิสทุธิคณุ และพระกรุณาคณุ 

พทุธคณุ ๙ คือ อรห , สมฺมาสมฺพทฺุโธ, วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน, สคุโต,โลกวิท,ู อนตฺุตโร ปรุสิทมฺมสารถิ, สตฺถา เทวมนสฺุสาน , พทฺุโธ,ภควา ฯ 

(ปี 54) พระพทุธคณุว่า  อรห  ใชเ้ป็นคณุบทของพระสาวกไดด้ว้ยหรือไม่? ถา้ได ้ จะมีค าอะไรมาประกอบรว่มดว้ย  เป็นเครื่องหมายใหรู้ว้่าเป็น

คณุบทของพระศาสดาหรือของพระสาวก? 

ตอบ ได ้ฯ ส าหรบัพระศาสดา  ใชว้่า  อรห  สมฺมาสมฺพทฺุโธ  แปลว่า  พระอรหนัต ์

ผูต้รสัรูช้อบเอง  ส าหรบัพระสาวกใชว้่า  อรห  ขีณาสโว  แปลว่า พระอรหนัตผ์ูม้ีอาสวะสิน้แลว้ ฯ 

(ปี 53) พระพทุธคณุ ๙ บท คืออะไรบา้ง?  บทไหนจดัเป็นอตัตหติสมบตัิและปรหิตปฏิบตัิ ? 

ตอบ คือ  อรห , สมฺมาสมฺพทฺุโธ, วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน, สคุโต, โลกวิท,ู อนตฺุตโร ปรุสิทมฺมสารถิ, สตฺถา  เทวมนสฺุสาน , พทฺุโธ, ภควา ฯ ๕ บท

เบือ้งตน้เป็นอตัตหติสมบตัิ ๔  บทเบือ้งปลายเป็นปรหิตปฏิบตัิ ฯ 

(ปี 52) พระพทุธคณุบทหน่ึงวา่ เป็นผูห้กัก าแห่งสงัสารจกัร ถามวา่ก าไดแ้ก่อะไร สงัสารจกัรไดแ้ก่อะไร? 
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ตอบ ก า ไดแ้ก่ อวชิชา ตณัหา อปุาทาน กรรม   สงัสารจกัร ไดแ้ก่ กเิลส กรรม วิบาก ฯ 

(หมายเหต ุ" กเิลส กรรม วิบาก " เรียกว่า วัฏฏะ ๓) 

(ปี 48) พระพทุธคณุบทว่า  “อนตฺุตโร ปรุสิทมฺมสารถิ  เป็นสารถีฝึกบรุุษที่ควรฝึกไดไ้ม่มีใครยิง่กวา่” 

ค าวา่  “บรุุษที่ควรฝึกได”้  นัน้ หมายถึงบคุคลเช่นไร ? 

ตอบ หมายถงึบคุคลผูม้ีอปุนิสยัที่อาจฝึกใหด้ีไดแ้ละตัง้ใจจะเขา้ใจพระธรรมเทศนา แมฟั้งดว้ยตัง้ใจจะจบัขอ้บกพรอ่งขึน้ยกโทษเชน่เดียรถียก์็

ตาม ฯ 

(ปี 45) พระพทุธคณุต่อไปนีม้ีค  าแปลว่าอยา่งไร ? ก. สคุโต  ข. อนตฺุตโร ปรุสิทมฺมสารถิ 

ตอบ  ก. เป็นผูเ้สดจ็ไปดีแลว้ ฯ ข. เป็นสารถีแห่งบรุุษพงึฝึกได ้ไมม่ีบรุุษอื่นยิง่ไปกวา่ ฯ 

(ปี 44) พระพทุธคณุ  บทวา่  อรห   แปลว่าอย่างไรไดบ้า้ง ?  พระสงฆด์ีอยา่งไร  จึงจดัวา่เป็นนาบญุของโลก ? 

ตอบ แปลวา่   เป็นผูเ้วน้ไกลจากกเิลสและบาปธรรม   

  เป็นผูห้กัก าแหง่สงัสารจกัร 

  เป็นผูค้วรแนะน าสั่งสอนเขา   

  เป็นผูค้วรรบัความเคารพนบัถือของเขา 

  เป็นผูไ้ม่มีขอ้ลบั ไม่ไดท้  าความเสียหายอนัจะพึงซ่อนเพื่อมใิหค้นอืน่รู ้ฯ 

พระสงฆเ์ป็นผูบ้รสิทุธ์ิ  ทกัขิณาท่ีบรจิาคแก่ท่าน ย่อมมีผลานิสงส ์ดจุนาที่มีดินดีและไถดี พืชที่หวา่นท่ีปลกูลงย่อมเผล็ดผลไพบลูย ์จึงชื่อว่านา

บญุของโลก ฯ 

(ปี 43) จงใหค้วามหมายของค าต่อไปนี ้ ก. ภควา  ข. โอปนยิโก 

ตอบ   ก. ภควา คือพระผูม้ีพระภาคเจา้ ทรงเป็นผูม้ีโชค คือจะทรงท าการใด ก็ลลุ่วงปลอดภยัทกุประการ  อีกอย่างหนึ่งเป็นผูจ้  าแนกแจกธรรม                     

          ข. โอปนยิโก คือพระธรรมมีคณุควรนอ้มเขา้มาในใจของตนหรือควรนอ้มใจเขา้ไปหาพระธรรมนัน้ดว้ยการปฏิบตัใิหเ้กดิมีขึน้ในใจ 

 

➢ สังฆคุณ ๙ คณุความดีองพระสงฆผ์ูเ้ป็นสาวกของพระพทุธเจา้ 

๑. สุปฏิปนฺโน เป็นผูป้ฏิบตัิดีแลว้  ๖. ปาหุเนยฺโย เป็นผูค้วรของตอ้นรบั 

๒. อุชุปฏิปนฺโน เป็นผูป้ฏิบตัิตรงแลว้  ๗. ทกฺขเิณยฺโย เป็นผูค้วรของท าบญุ 

๓. ญายปฏิปนฺโน เป็นผูป้ฏิบตัิเป็นธรรม ๘. อญฺชลิกรณีโย เป็นผูค้วรท าอญัชลี (ประณมมือไหว)้ 

๔. สามีจิปฏิปนฺโน เป็นผูป้ฏิบตัิสมควร ๙. อนุตตฺร  ปุญฺญกฺเขตตฺ  โลกสฺส เป็นนาบญุของโลก ไม่มีนาบญุอื่นยิ่งกว่า 

๕. อาหุเนยฺโย เป็นผูค้วรของค านบั 

(ปี 63) พระสงฆป์ฏิบตัิอยา่งไร จงึไดช้ื่อวา่ อชุปุฏิปันโน เป็นผูป้ฏิบตัิตรง ? 

ตอบ คือ ไม่ปฏิบตัิลวงโลก ไม่มมีายาสาไถย ประพฤติตรงๆ ต่อพระศาสดาและเพื่อนสาวกดว้ยกนั ไม่อ  าพรางความในใจ ไมม่ีแงม่ีงอน ฯ 

(ปี 62) ค าวา่ พระสงฆ ์ในบทสงัฆคณุนัน้ ท่านประสงคบ์คุคลเช่นไร ? จงจ าแนกมาด ู

ตอบ ท่านประสงคพ์ระอรยิบคุคล ๔ คู่ ๘ บคุคล ซึ่งลว้นแต่ทา่นผูท้ี่ตัง้อยูใ่นมรรคผลทัง้สิน้ 

คือ พระโสดาปัตติมรรค พระโสดาปัตติผล คู่ ๑ พระสกทาคามิมรรค พระสกทาคามิผล คู่ ๑ 

พระอนาคามิมรรค พระอนาคามผิล คู่ ๑ พระอรหตัมรรค พระอรหตัผล คู่ ๑ ฯ 

(ปี 61) ค าวา่ "อชุปุฏิปนฺโน เป็นผูป้ฏิบตัิตรง" คือปฏิบตัิเช่นไร ? 

ตอบ คือ ไม่ปฏิบตัิลวงโลก ไม่มมีายาสาไถย ประพฤติตรงต่อพระศาสดา และเพื่อนสาวกดว้ยกนั ไม่อ  าพรางความในใจ ฯ 
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(ปี 60, 46) พระสงฆ ์ในบทสงัฆคณุ ๙ ท่านหมายถงึพระสงฆเ์ช่นไร? ค าว่า "อชุปุฏิปนฺโน เป็นผูป้ฏิบตัิตรง"คือปฏิบตัเิช่นไร? 

ตอบ หมายถงึ พระสาวกผูไ้ดบ้รรลธุรรมวิเศษตัง้แต่โสดาปัตติมรรคเป็นตน้ ฯ 

คือไม่ปฏิบตัิลวงโลก ไม่มีมายาสาไถย ประพฤตติรง ตรงต่อพระศาสดาและเพื่อนสาวกดว้ยกนั ไมอ่  าพรางความในใจ ไม่มีแงง่อน ฯ 

(ปี 55) สงัฆคณุ ๙ มีอะไรบา้ง จะย่นใหเ้หลือเพียง ๒ ไดอ้ยา่งไร? 

ตอบ ม ี ๑. สปุฏิปนฺโน เป็นผูป้ฏิบตัิดีแลว้  ๖. ปาหเุนยฺโย เป็นผูค้วรของตอ้นรบั 

๒. อชุปุฏิปนฺโน เป็นผูป้ฏิบตัิตรงแลว้  ๗. ทกฺขิเณยฺโย เป็นผูค้วรของท าบญุ 

๓. ญายปฏิปนฺโน เป็นผูป้ฏิบตัิเป็นธรรม ๘. อญฺชลิกรณีโย เป็นผูค้วรท าอญัชลี (ประณมมือไหว)้ 

๔. สามีจิปฏิปนฺโน เป็นผูป้ฏิบตัิสมควร  ๙. อนตฺุตร   ปญฺุญกฺเขตตฺ   โลกสฺส เป็นนาบญุของโลก ไม่มีนาบญุอืน่ยิ่งกว่า ฯ 

๕. อาหเุนยฺโย เป็นผูค้วรของค านบั 

ขอ้ ๑ ถึงขอ้ ๔ เป็นอตัตหติคณุ คอืคณุเกือ้กลูแก่ตนเอง 

ขอ้ ๕ ถึงขอ้ ๙ เป็นปรหิตคณุ คอืคณุเกือ้กลูแก่ผูอ้ื่น ฯ 

(ปี 44) พระพทุธคณุ  บทวา่  อรห   แปลว่าอย่างไรไดบ้า้ง ?   พระสงฆด์ีอยา่งไร  จึงจดัวา่เป็นนาบญุของโลก ? 

ตอบ แปลวา่   เป็นผูเ้วน้ไกลจากกเิลสและบาปธรรม   

  เป็นผูห้กัก าแหง่สงัสารจกัร 

  เป็นผูค้วรแนะน าสั่งสอนเขา   

  เป็นผูค้วรรบัความเคารพนบัถือของเขา 

  เป็นผูไ้ม่มีขอ้ลบั ไม่ไดท้  าความเสียหายอนัจะพึงซ่อนเพื่อมใิหค้นอืน่รู ้ฯ 

พระสงฆเ์ป็นผูบ้รสิทุธ์ิ  ทกัขิณาท่ีบรจิาคแก่ท่าน ย่อมมีผลานิสงสด์จุนาท่ีมีดินดีและไถดี พืชที่หวา่นท่ีปลกูลงย่อมเผล็ดผลไพบลูย ์จึงชื่อว่านา

บญุของโลก ฯ 

 

➢ มานะ ๙ (ความถือตวั) ความส าคญัตวัว่าเป็นนั่นเป็นนี ่

๑. เป็นผู้เลิศกว่าเขา ส าคัญตวัว่า เลิศกว่าเขา 

๒. เป็นผู้เลิศกว่าเขา ส าคัญตวัว่า เสมอเขา 

๓. เป็นผู้เลิศกว่าเขา ส าคัญตวัว่า เลวกว่าเขา 

๔. เป็นผู้เสมอกว่าเขา ส าคัญตวัวา่ เลิศกว่าเขา 

๕. เป็นผู้เสมอกว่าเขา ส าคัญตวัวา่ เสมอเขา 

๖. เป็นผู้เสมอกว่าเขา ส าคัญตวัวา่ เลวกว่าเขา 

๗. เป็นผู้เลวกว่าเขา ส าคัญตวัว่า เลิศกว่าเขา 

๘. เป็นผู้เลวกว่าเขา ส าคัญตวัว่า เสมอเขา 

๙. เป็นผู้เลวกว่าเขา ส าคัญตวัว่า เลวกว่าเขา 

(ปี 51) มานะ คืออะไร ?   ว่าโดยย่อ ๓ อย่าง  ไดแ้ก่อะไรบา้ง ? 

ตอบ คือ ความส าคญัตวัว่าเป็นนั่นเป็นน่ี ฯ ไดแ้ก่   ๑. ส าคญัตวัว่าเลิศกวา่เขา    ๒. ส าคญัตวัว่าเสมอเขา   ๓. ส าคญัตวัวา่เลวกวา่เขาฯ 
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หมวด ๑๐ 

➢ มิจฉัตตะ ๑๐ ความเป็นส่ิงที่ผิด 

๑. มิจฉาทฏิฐ ิ เห็นผิด   ๖. มิจฉาวายามะ พยายามผิด 

๒. มิจฉาสังกัปปะ ด ารผิิด   ๗. มิจฉาสต ิ ระลกึผิด 

๓. มิจฉาวาจา วาจาผิด   ๘. มิจฉาสมาธิ ตัง้จติผิด 

๔. มิจฉากัมมันตะ  การงานผิด  ๙. มิจฉาญาณะ รูผิ้ด 

๕. มิจฉาอาชีวะ เลีย้งชีพผดิ  ๑๐. มิจฉาวิมุตต ิ พน้ผิด 

(ปี 52) มจิฉตัตะคืออะไร มีอะไรบา้ง มิจฉาวายามะไดแ้ก่พยายามผิดอย่างไร? 

ตอบ ความเป็นส่ิงที่ผิด ม ี ๑. มิจฉาทิฏฐิ  ๖. มิจฉาวายามะ 

๒. มิจฉาสงักปัปะ  ๗. มิจฉาสต ิ

๓. มิจฉาวาจา  ๘. มิจฉาสมาธิ 

๔. มิจฉากมัมนัตะ  ๙. มิจฉาญาณะ 

๕. มิจฉาอาชีวะ  ๑๐. มิจฉาวิมตุต ิ

มิจฉาวายามะ ไดแ้ก่ พยายามในทางยงับาปธรรมใหเ้กิดขึน้และใหเ้จรญิ และในทางยงักศุลธรรมไม่ใหเ้กิดขึน้และใหเ้ส่ือมสิน้ ฯ 

(ปี 43) จงอธิบายค าต่อไปนี ้ก. มิจฉาสมาธิ ข. สมัมาสมาธิ 

ตอบ ก. มิจฉาสมาธิ คือการตัง้จติไวผิ้ด โดยน าสมาธิที่ไดน้ัน้ไปใชใ้นผิดทาง เช่น สะกดจิตในทางหาลาภใหแ้กต่นเอง ในทางหาผลประโยชน ์ 

ท าใหผู้อ้ื่นหลงงมงายในวชิาความรู ้ในทางใหร้า้ยผูอ้ื่นและในทางน าใหห้ลง ฯ 

ข. สมัมาสมาธิ คือการตัง้จติไวช้อบในองคฌ์าน ๔ หรือมีนยัตรงกนัขา้มกบั      มิจฉาสมาธิขา้งตน้ 

 

➢ บารมี ๑๐ ปฏิปทาอนัยิ่งยวด หรือคณุธรรมที่ประพฤติอย่างยิ่งยวด ไดแ้ก่ ความดีที่บ  าเพ็ญอย่างพเิศษ เพื่อบรรลเุป้าหมายสงูสดุ ฯ 

๑. ทานบารม ีการให ้   ๖. ขันติบารม ีความอดทนอดกลัน้ 

๒. สีลบารม ีการรกัษาศีลใหเ้ป็นปกติ  ๗. สัจจบารม ีความตัง้ใจจรงิ การท าจรงิ พดูจรงิและความจรงิใจ 

๓. เนกขัมมบารมี การออกจากกาม  ๘. อธิษฐานบารม ีความตัง้ใจมั่น 

๔. ปัญญาบารม ีความรอบรู ้  ๙. เมตตาบารม ีความรกัใคร ่ความปรารถนาดี 

๕. วิริยบารม ีความเพยีร   ๑๐. อุเบกขาบารมี ความวางเฉย 

(ปี 62, 60, 49) บารมี คืออะไร ? อธิษฐานบารมี คือการท าอย่างไร ? 

ตอบ ปฏิปทาอนัยิง่ยวด หรือคณุธรรมที่ประพฤติอยา่งยิ่งยวด ไดแ้ก่ ความดีที่บ  าเพ็ญอย่างพิเศษ เพื่อบรรลเุป้าหมายสงูสดุ ฯ 

คือความตัง้ใจมั่นตดัสินใจเดด็เดีย่ว วางจดุหมายแหง่การกระท าของตนไวแ้น่นอนและด าเนินตามนัน้อย่างแนว่แน่ ฯ 

(ปี 57) ผูบ้รจิาคทานระดบัใดจดัเป็นทานบารมี ทานอปุบารมี และทานปรมตัถบารมี? 

ตอบ บรจิาคพสัดภุายนอก จดัเป็นทานบารม ี บรจิาคอวยัวะ จดัเป็นทานอปุบารมี บรจิาคชีวิต จดัเป็นทานปรมตัถบารมี ฯ 

(ปี 43) บารมคีืออะไร ? มีก่ีอย่าง ?  อะไรบา้ง ?   สงัโยชนอ์ะไรเรียกว่า โอรมัภาคิยสงัโยชน ์?  มีอะไรบา้ง ? 

ตอบ คือคณุสมบตัิหรือปฏิปทาอนัยวดยิ่ง มี ๑๐ อย่าง คือ ทาน ๑  ศีล ๑  เนกขมัมะ ๑  ปัญญา ๑  วิรยิะ ๑   ขนัติ ๑    สจัจะ ๑  อธิษฐาน ๑  

เมตตา ๑  อเุบกขา ๑ ฯ สงัโยชนเ์บือ้งต ่าคืออยา่งหยาบเรยีกวา่ โอรมัภาคิยสงัโยชน ์  มี ๕ อย่างคือ สักกายทิฏฐิ ๑  วิจกิิจฉา ๑ 

สีลพัพตปรามาส ๑ กามราคะ ๑  ปฏิฆะ ๑ ฯ 
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หมวด ๑๒ 

➢ ปฏิจจสมุปบาท หรือ ปัจจยาการ ๑๒ ธรรมที่อิงอาศยักนัและกนัเกิดขึน้ 

๑. อวิชชา ความไม่รู ้

๒. สังขาร สภาพท่ีปรุงแต่ง ไดแ้ก่ อภิสงัขาร ๓ 

๓. วิญญาณ ปฏิสนธิวิญญาณ วิญญาณที่จะไปถือก าเนดิใหม่อยา่งหน่ึง หมายถึง วิญญาณ ๖ 

๔. นามรูป ไดแ้ก่ การประกอบกนัของนามรูปเป็นอตัภาพ 

๕. สฬายตนะ ไดแ้ก่ อายตนะ ๖ 

๖. ผัสสะ การสมัผสั การกระทบกนัระหว่างอายตนะภายในอายตนะภายนอกและวิญญาณ 

๗. เวทนา ความรูส้กึ การเสวยอารมณท์ี่เกดิจากผสัสะ สขุ ทกุข ์เฉยๆ 

๘. ตัณหา ความทะยานอยาก 

๙. อุปาทาน ความยึดมั่นถือมั่น 

๑๐. ภพ ไดแ้ก่ กรรมภพ(กรรมที่น าสตัวใ์หไ้ปอบุตัใินภพต่างๆ อนัไดแ้ก่ อภิสงัขาร ๓) และอปัุตติภพ(สถานท่ีที่สตัวไ์ปเกิดและ

ด ารงชีวติอยู่ อนัไดแ้ก่ ภพ ๓) 

๑๑. ชาติ การเกดิ 

๑๒. ชรามรณะ ความเส่ือมสลาย 

(ปี 51) สมทุยัวาร กบั นิโรธวาร ในปฏิจจสมปุบาท  ต่างกนัอยา่งไร ? 

ตอบ สมทุยัวาร คือการแสดงความเกิดแหง่ผล เพราะเกิดแห่งเหต ุ  ส่วนนิโรธวาร คือการแสดงความดบัแห่งผล เพราะดบัแห่งเหต ุฯ 

 

หมวด ๑๓ 

➢ ธุดงค ์๑๓ (องคค์ณุเป็นเครื่องฆา่หรือก าจดักเิลส) วตัตจรยิาพิเศษอย่างหน่ึง  พระพุทธเจ้าท่านทรงบัญญัติไว้เพือ่เป็นอุบายขดั

เกลากิเลส  และเป็นไปเพือ่ความมักน้อยสนัโดษ 

หมวด ๑ จีวรปฏิสังยุตต ์ธุดงคท์ีเ่กี่ยวกับจีวร 

๑. ปังสุกูลกิังคะ ถือการใชผ้า้บงัสกุลุเป็นวตัร 

๒. เตจีวรกิงัคะ ถือการใชผ้า้ไตรจวีรเป็นวตัร 

หมวด ๒ ปิณฑปาตปฏิสังยุตต ์ธุดงคท์ีเ่กี่ยวกบับิณฑบาต 

๓. ปิณฑปาติกังคะ ถือการเที่ยวบณิฑบาตเป็นวตัร 

๔. สปทานจาริกังคะ ถือการเที่ยวบิณฑบาตไปตามล าดบับา้นเป็นวตัร 

๕. เอกาสนิกังคะ ถือการนั่งฉนัอาสนะเดียวเป็นวตัร 

๖. ปัตตปิณฑกิังคะ ถือการฉนัในบาตรเป็นวตัร 

๗. ขลุปัจฉาภตัตกิังคะ ถือการไม่ฉนัปัจฉาภตัเป็นวตัร 

หมวด ๓ เสนาสนปฏิสังยุตต ์ธุดงคท์ีเ่กี่ยวกับเสนาสนะ 

๘. อรัญญิกังคะ ถือการอยู่ป่าเป็นวตัร 

๙. รุกขมูลิกังคะ ถือการอยู่โคนตน้ไมเ้ป็นวตัร 

๑๐. อัพโภกาสิกังคะ ถือการอยู่กลางแจง้เป็นวตัร 
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๑๑. โสสานิกังคะ ถือการอยู่ป่าชา้เป็นวตัร 

๑๒. ยถาสันถติกงัคะ ถือการอยู่เสนาสนะตามที่ไดเ้ป็นวตัร 

หมวด ๔ วิริยปฏิสังยุตต ์ธุดงคท์ีเ่กี่ยวกับความเพียร 

๑๓. เนสัชชิกังคะ ถือการนั่งเป็นวตัร 

(ปี 63) ธุดงค ์ท่านบญัญตัิไวเ้พื่อประโยชนอ์ะไร ? ภิกษุผูถื้อบิณฑบาตเป็นวตัรอยา่งเครง่ ท่านใหถื้อปฏิบตัิอย่างไร ? 

ตอบเพื่อเป็นอบุายขดัเกลากิเลส และเป็นไปเพื่อความมกันอ้ยสนัโดษฯ อย่างเครง่ เมื่อเลิกบิณฑบาต นั่งลงแลว้ แมม้ีผูม้าใส่บาตรอกี ก็ไม่รบัฯ 

(ปี 56) ธุดงค ์คืออะไร? มีก่ีหมวด? หมวดไหนวา่ดว้ยเรื่องอะไร? 

ตอบ คือ วตัตจรยิาพเิศษอยา่งหนึ่ง เป็นอบุายขดัเกลากเิลส และเป็นไปเพื่อความมกันอ้ยสนัโดษ ฯ 

มี ๔ หมวด ฯ ดงันี ้ หมวดที่ ๑ วา่ดว้ยเรื่องจวีร หมวดที่ ๒ วา่ดว้ยเรื่องบิณฑบาต หมวดที่ ๓ วา่ดว้ยเรื่องเสนาสนะ 

หมวดที่ ๔ วา่ดว้ยเรื่องความเพียร ฯ 

(ปี 53) ธุดงคท์า่นบญัญัติไวเ้พื่อประโยชนอ์ะไร ?  ธุดงคท์ี่ภิกษุถือไดม้ีก าหนดเฉพาะกาล  คือขอ้ใด ?  เพราะเหตใุด ฯ 

ตอบ เพื่อเป็นอบุายขดัเกลากเิลส  และเป็นไปเพื่อความมกันอ้ยสนัโดษ ฯ ขอ้  รุกขมลิูกงัคะ  และ  อพัโภกาสิกงัคะ ฯ  

ธุดงค ์ ๒  ขอ้นีภิ้กษุถือไดเ้ฉพาะกาลนอกพรรษา  เพราะในพรรษาภิกษุตอ้งถือเสนาสนะเป็นท่ีอยู่อาศยัประจ า ตามพระวินยันิยม ฯ 

(ปี 52) ธุดงคไ์ดแ้ก่อะไร การสมาทานธุดงคด์ว้ยการฉนัมือ้เดียวเป็นวตัรที่เรียกกนัทั่วไปว่า “ฉนัเอกา” จดัเขา้ในธุดงคข์อ้ไหน? ตอบ ไดแ้ก่ 

วตัตจรยิาพเิศษอยา่งหน่ึง เป็นอบุายขดัเกลากิเลสและเป็นไปเพื่อความมกันอ้ยสนัโดษ จดัเขา้ในขอ้ เอกาสนิกงัคะ คือถือนั่งฉนั ณ อาสนะ

เดียวเป็นวตัร ฯ 

(ปี 51) ธุดงค ์คืออะไร ?   ขอ้ใดของปัจจยั ๔ ไม่มีในธดุงค ์? 

ตอบ คือ วตัตจรยิาพเิศษอยา่งหนึ่ง บญัญัติขึน้ดว้ยหมายจะใหเ้ป็นอบุาย           ขดัเกลากิเลส  และเป็นไปเพื่อความมกันอ้ยสนัโดษ ฯ 

ขอ้ ยารกัษาโรค ฯ 

(ปี 49) ธุดงค ์ท่านบญัญตัิไวเ้พื่อประโยชนอ์ะไร ?  อารญัญิกงัคธดุงค ์คือการถือปฏิบตัิอย่างไร ? 

ตอบ เพื่อเป็นอบุายขดัเกลากเิลส และเป็นไปเพื่อความมกันอ้ยสนัโดษ ฯ คือ การถืออยู่ป่าเป็นวตัร หมายถงึการพกัอาศยัปฏิบตัิธรรมอยู่ในป่า

หรือ บรเิวณป่าและจะตอ้งหา่งจากบา้นคนอย่างนอ้ย ๒๕ เสน้ หรือ ๕๐๐ ชั่วธน ูฯ 

(ปี 48) ค าวา่  “วตัร”  ในธุดงควตัร หมายถงึอะไร ?  ผูถื้อธุดงคข์อ้เตจวีรกิงัคะอยา่งเครง่ มีวิธีปฏิบตัิอย่างไร ? 

ตอบ หมายถงึขอ้ปฏิบตัิพิเศษอย่างหน่ึง ตามแต่ใครจะสมคัรถือ บญัญัติขึน้ดว้ยหมายจะใหเ้ป็นอบุายขดัเกลากิเลส และเป็นไปเพื่อความมกั

นอ้ยสนัโดษ ฯ  มีวิธีปฏิบตัิอยา่งนี ้ใชเ้ฉพาะไตรจีวรของตนเท่านัน้ แมจ้ะซกัหรือจะยอ้มอนัตรวาสก ย่อมใชอ้ตุตราสงคน์ุง่ และใชส้งัฆาฏิห่ม ฯ 

(ปี 47) อตัตกิลมถานโุยค กบั การบ าเพ็ญธุดงควตัร ตา่งกนัอย่างไร ?  เตจีวรกิงัคธุดงค ์หมายความว่าอย่างไร ? 

ตอบ ตา่งกนัอย่างนี ้ อตัตกิลมถานโุยค การทรมานตนใหล้ าบากเพื่อใหบ้าปกรรมหมดไป เพราะการทรมานนัน้ หรือเพื่อบชูาพระเจา้ ซึ่งเมื่อ

ทราบแลว้จะทรงโปรดใหป้ระสบผลที่น่าปรารถนา ส่วนการบ าเพญ็ธุดงควตัร บญัญัติขึน้เพื่อจะใหเ้ป็นอบุายขดัเกลากเิลสและเป็นไปเพื่อ

ความมกันอ้ยสนัโดษ ฯ 

เตจวีรกิงัคธุดงค ์หมายถงึ ธุดงคข์องภิกษุผูถื้อเตจีวรกิงัคะ ย่อมไม่ใชจ้ีวรผืนท่ี ๔ นุ่งห่มเฉพาะไตรจีวรอนัเป็นผา้อธิษฐาน ฯ 

(ปี 46) ปังสกุลิูกงัคะ  องคแ์ห่งผูถื้อผา้บงัสกุลุเป็นวตัร คืออยา่งไร ? ธุดงคข์อ้ใด ที่ภิกษุสมาทานส าเรจ็ดว้ยอิรยิาบถ ๓ คือ ยืน เดิน นั่ง ? 

ตอบ คือไม่รบัจีวรจากทายก เที่ยวแสวงหาและใชเ้ฉพาะแต่ผา้บงัสกุลุมาเย็บยอ้มท าจีวรใชเ้อง ฯ 

คือ เนสชัชิกงัคะ องคแ์หง่ภิกษุผูถื้อการนั่งเป็นวตัร ถือเฉพาะอิรยิาบถ ๓ คือ ยืน เดิน และนั่งเท่านัน้ ฯ 

(ปี 45) ในธดุงค ์๑๓ นัน้ ธุดงคท์ี่ถือไดเ้ฉพาะกาลมีอะไรบา้ง ? การถือธุดงค ์ย่อมส าเรจ็ดว้ยอาการอย่างไร ? 
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ตอบ ๑. รุกขมลิูกงัคะ  ถืออยู่โคนไมเ้ป็นวตัร  ๒. อพัโภกาสิกงัคะ  ถืออยูใ่นท่ีแจง้ๆ เป็นวตัร ฯ 

ส าเรจ็ดว้ยการสมาทาน คือดว้ยอธิษฐานใจหรือแมด้ว้ยเปล่งวาจา ฯ 

(ปี 43) ธุดงค ์๑๓ ท่านกล่าวว่า เป็นวตัรจรยิาพิเศษอย่างหน่ึงไม่ใช่ศีลนัน้ คืออย่างไร ? ธุดงคน์ัน้ ทา่นบญัญัติไวเ้พื่ออะไร ? 

ตอบ คือการสมาทานหรือขอ้ที่ถือปฏิบตัิจ าเพาะผูส้มคัรใจจะพึงสมาทานประพฤติไม่มีโทษ  มีแตใ่หค้ณุแก่ผูถื้อปฏิบตัิ ฯ 

เพื่อเป็นอบุายบรรเทาขดัเกลาและก าจดักเิลส เป็นไปเพื่อความมกันอ้ยและสนัโดษ เป็นตน้ ฯ 

 

หมวด ๑๕ 

➢ จรณะ ๑๕ (ความประพฤต)ิ ขอ้ปฏิบตัิที่จะน าไปสู่การบรรลวุิชชาหรือนิพพาน อนัประกอบดว้ย สลีสัมปทา ๑, อปัณณกปฏปิทา 

๓, สัปปุริสธรรม ๗ และ ฌาณ ๔ 

๑. สีลสัมปทา ความถึงพรอ้มดว้ยศีล ความเป็นผูม้ศีีลบรสิทุธ์ิ สีลสัมปทา ๑ 

๒. อินทรียส์ังวร การส ารวมในอินทรีย ์๖ 

๓. โภชเนมตัตัญญุตา ความรูจ้กัประมาณในการบรโิภคอาหาร 

๔.ชาคริยานุโยค หมั่นประกอบความเพยีรดว้ยการตื่นอยู่เสมอ 

อปัณณกปฏิปทา ๓ 

๕. สัทธา ความเชื่อ 

๖. หริิ ความละอายแก่ใจ 

๗. โอตตปัปะ ความเกรงกลวัผิด 

๘. พาหุสัจจะ ความเป็นผูไ้ดฟั้งมาก 

๙, วิริยะ ความเพยีร 

๑๐. สติ ความระลกึได ้

๑๑. ปัญญา ความรอบรู ้

สัปปุริสธรรม ๗ 

(หรือเรียกว่า สทัธรรม) 

๑๒. ปฐมฌาน 

๑๓, ทุติยฌาน 

๑๔. ตติยฌาน 

๑๕. จตุตถฌาน 

ฌาณ ๔ 

(ปี 57, 53) บคุคลผูไ้ดร้บัการยกย่องวา่เป็นพหูสตู  เพราะประกอบดว้ยคุณสมบตัิอะไรบา้ง ? 

ตอบ ประกอบดว้ย  ๑. พหุสฺสุตา  ได้ยินได้ฟังมาก ๔. มนสานุเปกขฺิตา  เอาใจจดจ่อ 

๒. ธตา  ทรงจ าได ้  ๕. ทฏฺิฐิยา สุปฏิวทิธฺา  ขบดว้ยทฏิฐิ ฯ 

๓. วจสา  ปริจิตา  ท่องไวด้้วยวาจา 

(ปี 44) สทัธรรมในจรณะ ๑๕ คอือะไรบา้ง ? พาหสุจัจะ  ความเป็นผูไ้ดฟั้งมาก  หมายถงึฟังอะไร ?  ประกอบดว้ยองคเ์ท่าไร ?  อะไรบา้ง ? 

ตอบ คือ ๑.สทัธา  ความเชื่อ    ๒.หิร ิ ความละอายแก่ใจ    ๓.โอตตปัปะ  ความเกรงกลวัผิด    ๔.พาหสุจัจะ  ความเป็นผูไ้ดฟั้งมาก 

๕.วิรยิะ  ความเพยีร    ๖.สติ  ความระลกึได ้   ๗.ปัญญา  ความรอบรู ้ฯ 

หมายถึงฟังธรรม ซึ่งไพเราะในเบือ้งตน้ ไพเราะในท่ามกลาง ไพเราะในท่ีสดุ ประกอบดว้ยอรรถ ดว้ยพยญัชนะ ประกาศพรหมจรรยบ์รสิทุธ์ิ

บรบิรูณสิ์น้เชิง ฯ ประกอบดว้ยองค ์ ๕  คือ  ๑. พหสฺุสตุา  ไดย้ินไดฟั้งมาก        ๒. ธตา  ทรงจ าได ้      ๓. วจสา  ปรจิิตา  ท่องไวด้ว้ยวาจา 

๔. มนสานเุปกฺขิตา  เอาใจจดจ่อ ๕. ทิฏฺฐิยา  สปุฏิวิทฺธา  ขบดว้ยทิฏฐิ ฯ 
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ทบทวน อนุพุทธประวัติ นักธรรมช้ันโท 

ประโยชนแ์ละความส าคัญของอนุพุทธะ 

(ปี 62, 57) พระอรหนัต ์๖๐ องค ์ท่ีพระพทุธเจา้ทรงส่งไปประกาศพระศาสนา ครัง้แรกมใีครบา้ง ? 

ตอบ มีพระปัญจวคัคีย ์๕ พระยสะ ๑ สหายของพระยสะท่ีปรากฏนาม ๔ และที่ไม่ปรากฏนามอกี ๕๐ ฯ 

(ปี 61, 56) อนพุทุธบคุคล คือใคร ? มีความส าคญัอยา่งไร ? 

ตอบ คือ สาวกผูต้รสัรูต้ามพระพทุธเจา้ ฯ  อนพุทุธบคุคลเป็นสงัฆรตันะในรตันะ ๓ เป็นพยานยืนยนัความตรสัรูข้องพระพทุธเจา้ และเป็น

ก าลงัส าคญัชว่ยพระองคป์ระกาศพระพทุธศาสนา อนัเป็นประโยชนส์ขุแก่ชนเป็นอนัมาก จนแพรห่ลายมาถึงปัจจบุนั ฯ 

(ปี 59, 48) ประวตัิอนพุทุธบคุคลมีความส าคญัต่อผูศ้กึษาอย่างไร? 

ตอบ ท าใหผู้ศ้กึษาไดร้บัความรูใ้นจรยิาวตัรและคณุความดีที่ทา่นไดบ้ าเพ็ญมา ตลอดจนถึงผลงานในการช่วยเผยแผ่พระพทุธศาสนาอนัท าให้

เจรญิสืบมาถึงทกุวนันี ้น าใหเ้กดิความเล่ือมใสและความนบัถือ เป็นทิฏฐานคุติอนัดี สามารถนอ้มน ามาปฏิบตัติามได ้ฯ 

(ปี 57) พระสาวกที่พระพทุธองคท์รงส่งไปประกาศพระศาสนาครัง้แรก มีจ านวนเท่าไร? ประกอบดว้ยใครบา้ง? 

ตอบ มี ๖๐ องค ์ฯ ประกอบดว้ยพระปัญจวคัคีย ์พระยสะ สหายพระยสท่ีปรากฏนาม ๔ องค ์และไม่ปรากฏนามอกี ๕๐ องค ์ฯ 

(ปี 50) สมัมาสมัพทุธะ ปัจเจกพทุธะ และอนพุทุธะ ต่างกนัอย่างไร? การเรียนอนพุทุธประวตัิส าเรจ็ประโยชนอ์ย่างไร? 

ตอบ สมัมาสมัพทุธะ ตรสัรูเ้องโดยชอบ และสอนผูอ้ื่นใหรู้ต้ามไดด้ว้ย  

ปัจเจกพทุธะ ตรสัรูเ้ฉพาะตน แตไ่ม่สามารถสอนผูอ้ื่นใหรู้ต้ามได ้

อนพุทุธะ ตรสัรูต้าม คือมีพระพทุธเจา้สั่งสอนจึงรูต้ามได ้และสามารถสอนผูอ้ื่นใหก้ระท าตามดว้ย ฯ 

เพื่อจะไดท้ราบความเป็นไปและปฏิปทาของท่าน ที่ไดช้ว่ยประกาศพระศาสนาในท่ีนัน้ ๆ จนเป็นเหตเุจรญิแพรห่ลายและมั่นคง แลว้จกัไดถื้อ

เป็นทิฏฐานคุติ บ าเพ็ญประโยชนต์นและประโยชนท์่านโดยควรแกฐ่านะของตน ทัง้ใหส้ าเรจ็เป็นสงัฆานสุติมั่นคงอีกดว้ย ฯ 

(ปี 45) การศกึษาอนพุทุธประวตัมิีประโยชนอ์ยา่งไร? เมื่อครัง้ที่พระอรหนัต ์๖๑ องค ์เกิดขึน้ในโลก มีใครบา้ง? 

ตอบ น าใหเ้กิดความเล่ือมใสและความนบัถือ ก าหนดและจดจ าวตัรปฏิบตัิอนังดงามของทา่นมาเป็นปฏิปทาเครื่องด าเนินชีวติของตน และ

เมื่อความดีของพระสาวกปรากฏแลว้จะเชิดชเูกียรติคณุของพระศาสดาใหย้ิ่งขึน้ ฯ 

มีพระพทุธองค ์๑ พระปัญจวคัคยี ์๕ พระยสะ ๑ สหายของพระยสะที่ปรากฏนาม ๔ และที่ไม่ปรากฏนามอีก ๕๐ ฯ 

(ปี 43) การศกึษาอนพุทุธประวตัใิหป้ระโยชนอ์ยา่งไรต่อเจา้ของประวัติ? การศกึษาอนพุทุธประวตัใิหค้ณุคา่อยา่งไรต่อผูศ้กึษา? 

ตอบ เป็นการประกาศเกียรตคิณุพระสาวกผูเ้ป็นอปุการะแก่พระศาสนา ไดเ้ชดิชพูระคณุท่าน น าเพื่อนรว่มศาสนาใหเ้กิดปสาทะและนบัถือ 

ความดีของพระสาวกปรากฏแลว้จกัเชิดชพูระเกียรติคณุของพระศาสดายิง่ขึน้ ฯ 

ใหค้ณุคา่ในดา้นก าหนดและจดจ าวตัรปฏิบตัิอนังดงามของท่านมาเป็นปฏิปทาเครื่องด าเนินชีวติของตน ฯ 

 

• พุทธบคุคล มี ๓ ประเภท คือ 

๑. สัมมาสัมพุทธะ ตรสัรูเ้องโดยชอบ และสอนผูอ้ื่นใหรู้ต้ามไดด้ว้ย  

๒. ปัจเจกพทุธะ ตรสัรูเ้ฉพาะตน แต่ไม่สามารถสอนผูอ้ื่นใหรู้ต้ามได ้

๓. อนุพทุธะ ตรสัรูต้าม คือมีพระพทุธเจา้สั่งสอนจึงรูต้ามได ้และสามารถสอนผูอ้ื่นใหก้ระท าตามดว้ย 

(ปี 63, 51) พทุธบคุคล มีก่ีประเภท? อะไรบา้ง? ตอบ มี ๓ ประเภท ฯ   คือ ๑. พระสมัมาสมัพทุธะ  ๒. พระปัจเจกพทุธะ  ๓. พระอนพุทุธะฯ 

(ปี 62, 47) อนพุทุธบคุคล คือใคร ? เป็นไดเ้ฉพาะบรรพชิตหรือเฉพาะคฤหสัถ ์? 
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ตอบ คือ สาวกของพระพทุธเจา้ ที่ท่านไดต้รสัรูม้รรคผลตามพระพทุธเจา้ ฯ  เป็นไดท้ัง้บรรพชิตและคฤหสัถ ์ฯ 

(ปี 60) สมัมาสมัพทุธะ ปัจเจกพทุธะ และอนพุทุธะ ต่างกนัอย่างไร ? 

ตอบ สมัมาสมัพทุธะ ตรสัรูเ้องโดยชอบ และสอนผูอ้ื่นใหรู้ต้าม 

ปัจเจกพทุธะ ตรสัรูเ้ฉพาะตน ไม่สอนผูอ้ื่นใหรู้ต้าม 

อนพุทุธะ ตรสัรูต้ามที่พระพทุธเจา้ทรงสั่งสอน และสามารถสอนผูอ้ื่นใหรู้ต้าม ฯ 

(ปี 52) พระสาวกสงฆผ์ูไ้ดช้ื่อวา่อนพุทุธะมีความส าคญัอยา่งไร? 

ตอบ มคีวามส าคญัคือพระสาวกสงฆจ์ดัเป็นรตันะประการหนึ่งในรตันะ ๓ ซึ่งเป็นผูม้ศีีลและทิฏฐิเสมอกนั ถา้ไมม่ีพระสาวกสงฆเ์ป็นผูรู้ธ้รรม

และรบัปฏิบตัิธรรม ความตรสัรูข้องพระพทุธเจา้ก็ไม่ส าเรจ็ประโยชนแ์ละพระสาวกสงฆน์ัน้ไดเ้ป็นก าลังใหญ่ของพระศาสนา ในอนัช่วย

ประกาศพระธรรม ประดษิฐานพระพทุธศาสนาขึน้เพื่อประโยชนส์ขุแก่ชนเป็นอนัมาก  

(ปี 49) อนพุทุธบคุคล คือใคร? ท่านเหล่านัน้มคีวามส าคญัต่อพระศาสดาอย่างไร ? 

ตอบ คือ สาวกผูต้รสัรูต้ามพระพทุธเจา้ ฯ  มคีวามส าคญัอยา่งนี ้แมพ้ระศาสดาไดต้รสัรูแ้ละทรงแสดงธรรม แต่เมื่อขาดผูรู้ธ้รรมและรบัปฏิบตัิ 

ความตรสัรูข้องพระองคก์็ไม่ส าเรจ็ประโยชน ์ฯ 

(ปี 43) อนพุทุธบคุคลคือบคุคลพวกไหน? ไดช้ื่อว่าอย่างนัน้เพราะเหตไุร? อนพุทุธบคุคล เป็นนกับวชหรือบคุคลทั่วไป? 

ตอบ คือบคุคลผูเ้ป็นสาวกของพระพทุธเจา้ ไดช้ื่ออยา่งนัน้เพราะเป็นผูรู้ต้ามพระพทุธเจา้ ฯ เป็นนกับวชกม็ี เป็นบคุคลทั่วไปก็มี ฯ 

 

พระเจ้าพิมพิสาร 

• ปกครองเมืองราชคฤห ์แควน้มคธ 

• บรรลโุสดาบนั เพราะไดฟั้ง อนปุพุพีกถาและอรยิสจั ๔ 

• ทรงถวายพระราชอทุยาน เพื่อสรา้งวดัแห่งแรกของพระพทุธศาสนา ชื่อวา่ “วดัเวฬวุนั” ทรงถวายดว้ยวิธีการทรงจบัพระเตา้ทองเต็ม

ดว้ยน า้ หลั่งลงถวายพระราชอทุยานเวฬวุนันัน้แก่พระภิกษุสงฆม์พีระพทุธเจา้เป็นประธาน 

(ปี 55) การท่ีพระเจา้พิมพิสารเขา้เฝา้พระพทุธเจา้ เป็นเหตใุหพ้ระองคไ์ดร้บัอนตุตรยิะอะไรบา้ง? 

ตอบ ไดอ้นตุตรยิะ ๓ อย่าง คือ ๑.พระองคไ์ดเ้ฝา้ เป็นทสัสนานตุตรยิะ  ๒.ไดท้รงสดบัธรรม เป็นสวนานตุตรยิะ 

๓.ไดธ้รรมจกัษุเห็นธรรมนัน้ เป็นลาภานตุตรยิะฯ 

(ปี 52) พระเจา้พมิพิสารทรงถวายพระราชอทุยานเวฬวุนัแด่พระภิกษุสงฆม์ีพระพทุธเจา้เป็นประธาน เพราะทรงพิจารณาเห็นอยา่งไรและทรง

ถวายดว้ยวธีิการอย่างไร? ตอบ เพราะทรงเห็นว่า พระราชอทุยานเวฬวุนัเป็นท่ีไม่ไกลไม่ใกลน้กั แตบ่า้นบรบิรูณด์ว้ยทางเป็นท่ีไปและเป็นท่ีมา 

ควรท่ีผูม้ีธุระจะพงึไปถึง กลางวนัไม่เกลื่อนกลน่ดว้ยหมู่คน กลางคนืเงียบเสียงที่จะอือ้องึกึกกอ้ง ปราศจากลมแต่ชนท่ีเดินเขา้ออกสมควรเป็นท่ี

ประกอบกิจของผูต้อ้งการท่ีสงดั และควรเป็นท่ีหลีกออกเรน้อยู่ตามวิสยัสมณะ ควรเป็นท่ีเสด็จอยูข่องพระศาสดาดงันี ้และทรงถวายดว้ย

วิธีการทรงจบัพระเตา้ทองเต็มดว้ยน า้ หลั่งลงถวายพระราชอทุยานเวฬวุนันัน้แก่พระภิกษุสงฆม์ีพระพทุธเจา้เป็นประธาน ฯ 

(ปี 47) ในคราวที่เสด็จไปโปรดพระเจา้พมิพิสาร ณ ลฏัฐิวนั มีพระสาวกตามเสด็จไปเป็นจ านวนมาก ผูท้ี่เป็นหวัหนา้ของพระสาวกเหล่านัน้คือ

ใคร? และท่านมีส่วนส าคญัในการประกาศพระศาสนาในครัง้นัน้อย่างไร? 

ตอบ คือ พระอรุุเวลกสัสปะ ฯ  ท่านเป็นท่ีเคารพนบัถือของมหาชน ไดป้ระกาศความไม่มีแก่นสารแห่งลทัธิเกา่ของตน และความที่ตนเป็น

สาวกของพระพทุธองค ์ท าใหพ้ระเจา้พิมพิสารพรอ้มดว้ยบรวิาร ๑๒ ส่วน นอ้มจิตลงสดบัพระธรรมเทศนาเรื่องอนปุพุพกีถาและอรยิสจั ๔  

พระเจา้พมิพิสารพรอ้มดว้ยบรวิาร ๑๑ ส่วน ไดด้วงตาเห็นธรรม อกี ๑ ส่วน ตัง้อยูใ่นไตรสรณคมน ์ฯ 
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มูลเหตุขอบวช 

• พระอญัญาโกณฑญัญะ ไดด้วงตาเห็นธรรมเป็นพระโสดาบนั จงึขอบวช 

• พระอรุุเวลกสัสปะ เห็นวา่ลทัธิของตนหาแก่นสารไม่ได ้ไดค้วามสลดใจ จงึขอบวช 

• พระรฐับาล บวชเพราะศรทัธา 

• พระนนัทะ บวชเพราะจ าใจ 

• พระวกักลิ บวชเพราะหลงไหลในรูป 

• พระมหากจัจายนะ ท่านไดร้บัมอบหมายจากพระเจา้จณัฑปัชโชตใหไ้ปทลูเชิญพระพทุธเจา้เสด็จกรุงอชุเชนี จึงทลูลาบวชดว้ย ครัน้

ไดเ้ขา้เฝา้ฟังธรรมแลว้ บรรลพุระอรหตั จึงทลูขอบวช 

• บวชเพราะเบื่อหน่าย คือ พระยสะ พระมหากสัสปะ 

• บวชเพราะเพื่อน คือ พระภทัทิยศากยะ พระวิมละ พระสพุาห ุพระปณุณชิ พระควมัปติ และเพื่อนชาวชนบทอีก ๕๐ คน ฯ 

(ปี 61) จงระบชุื่อพระสาวกผูท้ี่บวชเพราะเหตตุ่อไปนี ้?   ๑. บวชเพราะศรทัธา    ๒. บวชเพราะจ าใจ    ๓. บวชเพราะหลงใหลในรูป 

ตอบ ๑. บวชเพราะศรทัธา คือ พระรฐับาล ๒. บวชเพราะจ าใจ คือ พระนนัทะ ๓. บวชเพราะหลงใหลในรูป คือ พระวกักลิ ฯ 

(ปี 56) พระสาวกผูบ้วชเพราะเบือ่หน่าย บวชเพราะเพื่อน คือใคร? 

ตอบ บวชเพราะเบื่อหนา่ย คือ พระยสะ พระมหากสัสปะ ฯ 

บวชเพราะเพื่อน คือ พระภทัทิยศากยะ พระวิมละ พระสพุาห ุพระปณุณชิ พระควมัปติ และเพื่อนชาวชนบทอีก ๕๐ คน ฯ 

(ตอบองคใ์ดองคห์น่ึงก็ให้ และตอบองคอ์ืน่ ถ้าถูกกค็วรให)้ 

 

เอตทัคคะ แปลว่า ผู้เลิศ    (ให้ทอ่งไปสอบ) 

• พระอญัญาโกณฑญัญะ ผูร้ตัตญัญ ู(แปลว่า ผูรู้ร้าตรีนาน  ...หมายถึง ผูม้ีอายมุาก ผูม้ีประสบการณม์าก) 

• พระอรุุเวลกสัสปะ ผูม้ีบรวิารมาก 

• พระมหากสัสปะ ผูเ้ลิศในทางถือธุดงค ์

• พระปณุณมนัตานีบตุร ผูเ้ลิศในทางธรรมกถึก 

• พระสารีบตุร ผูเ้ลิศในทางมีปัญญามาก 

• พระโมคคลัลานะ ผูม้ีฤทธ์ิมาก 

• พระโสณกฏิุกณัณะ ผูแ้สดงธรรมดว้ยถอ้ยค าอนัไพเราะ (ผูม้ีวาจาไพเราะ) 

• พระราหลุ ผูใ้ครใ่นการศกึษา 

• พระราธะ ผูม้ีปฏิภาณ คือ มีญาณแจ่มแจง้ในธรรมเทศนา 

• พระโมฆราช  ผูท้รงจีวรเศรา้หมอง 

• พระอบุาลี   ผูท้รงพระวินยั 

• พระอานนท ์ผูเ้ลิศในทางพหสูตู มี ๕ ดา้น คือ เป็นพหสูตู มีสติ มคีติ มีความเพียร และเป็นพทุธอปัุฏฐาก 

• พระอนรุุทธะ ผูเ้ลิศในทางทิพยจกัขญุาณ (ตาทพิย)์ 

• พระมหากจัจายนะ ผูเ้ลิศในทางผูอ้ธิบายเนือ้ความย่อใหพ้ิสดาร 
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• พระรฐับาล ผูเ้ลิศในทางผูบ้วชดว้ยศรทัธา 

• พระวกักลิ ผูเ้ลิศในทางสทัธาธิมตุ คือ ผูพ้น้กิเลสดว้ยศรทัธา 

• พระโสณโกฬิวิสะ ผูเ้ลิศในทางมคีวามเพยีรปรารภแลว้ 

• พระกาฬทุายี ผูเ้ลิศทางยงัตระกลูใหเ้ล่ือมใส                ...ออกนกัธรรมเอก  อาจจะน ามาออกนกัธรรมโทก็ไดใ้หเ้ตรยีมไปดว้ย 

• พระพาหิยทารุจีรยิะ ผูเ้ลิศทางมขีิปปาภิญญาตรสัรูเ้รว็ ...ออกนกัธรรมเอก  อาจจะน ามาออกนกัธรรมโทกไ็ดใ้หเ้ตรยีมไปดว้ย 

• กิสาโคตมเีถรี ในทางทรงไวซ้ึง่จวีรอนัเศรา้หมอง (ภิกษุณี) 

• กณุฑลเกสีเถรี ในทางขิปปาภิญญา หรือ ตรสัรูเ้รว็ (ภิกษุณี)  

• ภทัทกาปิลานีเถรี ในทางระลกึไดซ้ึ่งปพุเพนวิาส (ภิกษุณี) 

• ภทัทากจัจานาเถรี ในทางถงึซึง่อภิญญาอนัใหญ่แลว้ (ภิกษุณี) 

• โสณาเถรี ในทางมคีวามเพยีรปรารภแลว้ (ภิกษุณี) 

• มหาปชาบดีโคตมีเถรี ผูร้ตัตญัญ ู(ภิกษุณี) 

• ธรรมทินนาเถรี ผูเ้ลิศในทางธรรมกถึก (ภิกษุณี) 

• อบุลวรรณาเถรี ผูเ้ลิศในทางมีฤทธ์ิ (ภิกษุณี) 

• ปฏาจาราเถรี ผูเ้ลิศในทางทรงวินยั (ภิกษุณี) 

• เขมาเถรี ผูเ้ลิศในทางมีปัญญา (ภิกษุณี)         ...ออกนกัธรรมเอก  อาจจะน ามาออกนกัธรรมโทไดใ้หเ้ตรียมไปดว้ย 

• จิตตคฤหบดี ผูเ้ลิศในทางธรรมกถึก (ฝ่ายอบุาสก)     ...ออกนกัธรรมเอก  อาจจะน ามาออกนกัธรรมโทไดใ้หเ้ตรียมไปดว้ย 

• นางขชุชตุตรา ผูเ้ลิศในทางธรรมกถึก (ฝ่ายอบุาสกิา) ...ออกนกัธรรมเอก  อาจจะน ามาออกนกัธรรมโทไดใ้หเ้ตรียมไปดว้ย 

 

 (ปี 62) พระโมฆราช และ พระอบุาลี ไดร้บัการยกย่องว่าเลิศในทางไหน ? 

ตอบ พระโมฆราช ไดร้บัยกยอ่งวา่เป็นผูท้รงจวีรเศรา้หมอง พระอบุาลี ไดร้บัยกย่องว่าเป็นผูท้รงพระวินยั ฯ 

(ปี 58) พระเถระและพระเถรีผูม้ชีื่อต่อไปนี ้ไดร้บัเอตทคัคะในทางไหน ? 

ก. พระมหากจัจายนะ     ข. พระโมฆราช     ค. พระราหลุ     ง. ปฏาจาราเถรี     จ. อบุลวรรณาเถรี 

ตอบ ก. พระมหากจัจายนะ เป็นเอตทคัคะในทางอธิบายคาย่อใหพ้ิสดาร 

ข. พระโมฆราช เป็นเอตทคัคะในทางทรงจีวรเศรา้หมอง 

ค. พระราหลุ เป็นเอตทคัคะในทางผูใ้ฝ่ใจศกึษาพระธรรมวินยั 

ง. ปฏาจาราเถรี เป็นเอตทคัคะในทางทรงวินยั 

จ. อบุลวรรณาเถรีเป็นเอตทคัคะในทางมีฤทธ์ิ ฯ 

(ปี 57) ภิกษุ ภิกษุณี ผูเ้อตทคัคะในทางเป็นพระธรรมกถึก คือใคร? ตอบ ภิกษุ คือพระปณุณมนัตานีบตุรฯ ภิกษุณี คือนางธรรมทินนาเถรีฯ 

 

พระพุทธเจ้าอุปสมบทให ้

• พระอญัญาโกณฑญัญะ พระพทุธเจา้ตรสัวา่ “จงเป็นภิกษุมาเถิด ธรรมอนัเรากลา่วดีแลว้ จงประพฤติพรหมจรรยเ์ถดิ เพื่อท าทีสุ่ด

ทุกขโ์ดยชอบ” เพราะทา่นเป็นโสดาบนัอยู ่
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• พระยสะ พระพทุธเจา้ตรสัว่า “จงเป็นภิกษุมาเถิด ธรรมอนัเรากล่าวดีแลว้ จงประพฤติพรหมจรรยเ์ถดิ” เพราะทา่นบรรลพุระอรหตัต์

แลว้ 

• พระมหากสัสปะ อปุสมบทดว้ยวธีิพิเศษ คือ อปุสมบทดว้ยวิธีรบัพระโอวาท ๓ ขอ้ 

• พระนางมหาปชาบดีโคตมี อปุสมบทดว้ยวิธีพเิศษ คือ อปุสมบทดว้ยวิธีรบัครุธรรม ๘ 

 

บรรลุ เพราะฟังธรรมจากพระพุทธเจ้า 

• พระอญัญาโกณฑญัญะ บรรลพุระอรหตัตเ์พราะฟัง อนตัตลกัขณสตูร  

• ยสกลุบตุร บรรลพุระอรหตัตเ์พราะฟัง อนุปพุพีกถา ๕ (ทาน ศีล สวรรค ์โทษแห่งกาม อานิสงสข์องการออกบวช) และอริยสัจ ๔ 

ณ ป่าอิสิปตนมฤคทายวนั  แขวงเมืองพาราณส ี

• ชฎิล ๓ (พระอรุุเวลกัสสปะ พระนทีกสัสปะ พระคยากสัสปะ) บรรลพุระอรหตัตเ์พราะฟัง อาทิตตปรยิายสตูร 

• พระมหากสัสปะไดร้บัอปุสมบทแลว้นาน ๘ วนั จึงบรรลพุระอรหตัต ์

 

พระสูตร / พระธรรมค าสอน 

• ธมัมจักรกัปปวัตตนสูตร วา่ดว้ยสิ่งที่บรรพชิตไมค่วรเสพหรือส่วนสุด ๒ อย่าง คือ ๑.กามสขุลัลิกานโุยค ๒.อตัตกิลมถานโุยค ,

มัชฌิมาปฏิปทา ขอ้ปฏิบตัิอนัเป็นทางสายกลางอรยิมรรคมีองค ์8 และอริยสัจ ๔ => แสดงแก่ พระปัญจวคัคีย ์

• อนัตตลกัขณสูตร วา่ดว้ยเรื่อง ขนัธ ์๕ คือ รูป เวทนา สญัญา สงัขาร วิญญาณ ไม่เที่ยง เป็นทกุข ์เป็นอนตัตา ไม่ควรยดึมั่นถือมั่น  

=> แสดงแก่ พระปัญจวคัคีย ์

• อาทติตปริยายสูตร วา่ดว้ยเรื่อง อายตนะภายใน อายตนะภายนอก วิญญาณ  ผสัสะ  และเวทนาซึ่งเกดิตามล าดบั เป็นของรอ้น  

รอ้นเพราะไฟคือความก าหนดั ความโกรธ  ความหลง  และรอ้นเพราะความเกิด ความแก่ ความตาย ความโศก ร  ่าไร ร  าพนั ความคบั

แคน้ใจ => แสดงแก่ ชฎิล ๓ พี่นอ้ง พรอ้มดว้ยบรวิาร ๑,๐๐๐ คน 

• เวทนาปริคคหสตูร มีใจความวา่ “ใหพ้ิจารณารา่งกาย ซึ่งมีความแตกท าลายไมย่ั่งยืน และแสดงผลเสียของการยึดมั่น พรอ้มกบั

ตรสัใหล้ะเลิกทิฏฐิอยา่งนัน้เสีย” => แสดงแก่ ทีฆนขปรพิาชก ณ ถ า้สกุรขาตา เขาคิชฌกฏู แขวงเมืองราชคฤห ์ฯ 

(ปี 58) พระธรรมเทศนาที่ไดช้ื่อวา่อาทิตตปรยิายสตูร เพราะเหตไุร ? พระพทุธองคท์รงแสดงแก่ใคร ? 

ตอบ เพราะแสดงสภาวธรรมเป็นของรอ้น อนัเหมาะแก่บรุพจรรยาของผูฟั้ง ฯ แก่พวกปรุาณชฎิล ฯ 

(ปี 56) พระศาสดาทรงแสดงอาทิตตปรยิายสตูรโปรดพวกปรุาณชฎิลเพราะเหตไุร? 

ตอบ เพราะเป็น พระสตรูท่ีเหมาะแกบุ่รพจรรยาของพวกปรุาณชฎิล ผูอ้บรมมาในการบชูาเพลิง ฯ 

(ปี 51) อนตัตลกัขณสตูร และ อาทิตตปรยิายสตูร วา่ดว้ยเรื่องอะไร? ทรงแสดงแก่ใคร? 

ตอบ อนตัตลกัขณสตูร วา่ดว้ยเรือ่ง ขนัธ ์๕ คือ รูป เวทนา สญัญา สงัขาร วิญญาณ ไม่เที่ยง เป็นทกุข ์เป็นอนตัตา ไม่ควรยึดมั่นถือมั่น  ทรง

แสดงแก่พระปัญจวคัคีย ์

อาทิตตปรยิายสตูร วา่ดว้ยเรื่อง ส่ิงทัง้ปวงเป็นของรอ้น  รอ้นเพราะไฟคือราคะโทสะโมหะ ฯ 

ทรงแสดงแกช่ฎิล ๓ พี่นอ้ง พรอ้มดว้ยบรวิาร ๑,๐๐๐ คน ฯ 

(ปี 48) ค าที่มีอยูใ่นธัมมจกักปัปวตัตนสตูรตอ่ไปนี ้ไดแ้ก่อะไร? ก. ส่วนสดุ ๒ อย่าง  ข. มชัฌิมาปฏิปทา 

ตอบ ก. ส่วนสดุ ๒ อย่าง คือ ๑. กามสขุลัลิกานโุยค ความหมกมุ่นอยู่ในกาม ๒. อตัตกิลมถานโุยค ความท าตนใหล้ าบาก 
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ข. มชัฌิมาปฏิปทา ไดแ้ก่ขอ้ปฏิบตัิสายกลาง คือ มรรคมีองค ์๘ ฯ 

 

พระปัญจวัคคีย ์(โกณฑัญญะ วัปปะ ภัททยิะ มหานามะ อัสสชิ) 

(ปี 62, 60, 44) พระปัญจวคัคียไ์ดส้ าเรจ็เป็นพระอรหนัต ์ดว้ยพระธรรมเทศนาชื่ออะไร ? ความย่อวา่อย่างไร ? 

ตอบ ชื่อ อนตัตลกัขณสตูร ฯ  ความย่อวา่ รูป เวทนา สญัญา สงัขาร วิญญาณ ไม่เที่ยง เป็นทกุข ์เป็นอนตัตา ฯ 

(ปี 54) ภิกษุผูร้ตัตญัญ ูย่อมมีคณุสมบตัิเช่นไร จึงพน้จากค าต าหนิว่า โตเพราะกินขา้ว เฒ่าเพราะบวชนาน? 

ตอบ ย่อมเป็นผูเ้กา่แก่ ไดพ้บเหน็และสนัทดัในกิจการของคณะ ย่อมอาจจดั อาจท าใหส้ าเรจ็ดว้ยตนเองหรือบอกเล่าแนะน าผูอ้ื่น  เป็นเจา้

แบบเจา้แผนดจุผูร้กัษาคลงัพสัด ุ 

(ปี 52) เอหิภิกขอุปุสมัปทาที่ประทานแก่พระปัญจวคัคีย ์และพระยสะต่างกนัอยา่งไร เพราะเหตไุร? 

ตอบ ตา่งกนัคือที่ประทานแก่พระปัญจวคัคียม์คี  าว่า เพื่อท าที่สดุทกุขโ์ดยชอบ 

ส่วนท่ีประทานแก่พระยสะไมม่ีค  าวา่ เพื่อท าที่สดุทกุขโ์ดยชอบ เพราะพระยสะไดถ้งึที่สดุทกุขแ์ลว้ ฯ 

(ปี 52) พระปัญจวคัคยีอ์งคไ์หนบา้งไดศ้ษิยด์ีมีความส าคญัต่อพระศาสนา ศษิยน์ัน้ชื่ออะไรและเป็นผูเ้ลิศในทางดา้นใด? 

ตอบ พระอญัญาโกณฑญัญะ ไดพ้ระปณุณมนัตานีบตุรเป็นศษิยเ์ป็นผูเ้ลิศในทางธรรมกถกึ 

พระอสัสชิไดพ้ระสารีบตุรเป็นศษิย ์เป็นผูเ้ลิศในทางมีปัญญามาก ฯ 

(ปี 52) พระปัญจวคัคยีไ์ดบ้รรลเุป็นพระอรหนัตพ์รอ้มกนั แต่พระอญัญาโกณฑญัญะไดร้บัยกย่องเป็นปฐมสาวก เพราะเหตไุร? 

ตอบ เพราะพระอญัญาโกณฑญัญะเป็นผูไ้ดด้วงตาเห็นธรรมก่อนและไดร้บัอปุสมบทก่อนองคอ์ื่น 

(ปี 51) ปัญจวคัคยีท์ัง้ ๕ ท่าน ไดด้วงตาเห็นธรรมก่อนหลงักนัอย่างไร? ตอบ ท่านโกณฑญัญะ ไดด้วงตาเห็นธรรมเป็นองคแ์รก ต่อมาท่าน

วปัปะและท่านภทัทิยะจงึได ้และต่อมาทา่นมหานามะและท่านอสัสชิจึงไดต้ามล าดบั ฯ 

(ปี 47) พระวาจาวา่ ท่านจงเป็นภิกษุมาเถดิ ธรรมอนัเรากล่าวดีแลว้ ท่านจงประพฤติพรหมจรรย ์เพื่อท าที่สดุทกุขโ์ดยชอบเถดิ ดงันี ้ค  าวา่ 

ที่สดุทกุข ์คืออะไร? ผูท้  าที่สดุทกุขไ์ดก้่อนกวา่ผูอ้ื่นคือใคร? ดว้ยพระธรรมเทศนาอะไร? 

ตอบ คือ พระอรหตัผล ฯ คือ พระภิกษุปัญจวคัคยี ์ฯ ดว้ยพระธรรมเทศนาชื่อว่า อนตัตลกัขณสตูร ฯ 

• พระอัญญาโกณฑัญญะ 

(ปี 63) โกณทญัญพราหมณ ์มีเหตจุงูใจอะไร จงึไดอ้อกบวชตามพระมหาบรุุษ ? 

ตอบ เพราะเคยเขา้รว่มท านายพระลกัษณะของพระมหาบรุุษโดยเชื่อมั่นว่า จะไดต้รสัรูเ้ป็นพระพทุธเจา้แน่นอน จึงออกบวชตามดว้ยหวงัว่า 

เมื่อพระมหาบรุุษตรสัรูแ้ลว้จกัทรงเทศนาโปรดตนใหรู้ต้าม ฯ 

(ปี 61) พระอนพุทุธองคแ์รก คือใคร ? ไดด้วงตาเห็นธรรมเพราะฟังพระธรรมเทศนาชื่ออะไร ? 

ตอบ คือพระอญัญาโกณฑญัญะ ฯ เพราะฟังธรรมจกักปัปวตัตนสตูร ฯ 

(ปี 59)  เอหิภิกขอุปุสมัปทาที่ประทานแก่พระโกณฑญัญะ และพระยสะต่างกนัอยา่งไร เพราะเหตไุร? 

ตอบ ตา่งกนัคือที่ประทานแก่พระโกณฑญัญะมีค าวา่ เพื่อท าที่สดุทกุขโ์ดยชอบ 

ส่วนท่ีประทานแก่พระยสะไมม่ีค  าวา่ เพื่อท าที่สดุทกุขโ์ดยชอบ เพราะพระยสะไดถ้งึที่สดุทกุขแ์ลว้ ฯ 

(ปี 58) อนพุทุธองคแ์รก คือใคร ? ส าเรจ็เป็นพระอรหนัตเ์พราะฟังพระธรรมเทศนาชื่ออะไร ? 

ตอบ คือ พระอญัญาโกณฑญัญะ ฯ ชื่ออนตัตลกัขณสตูร ฯ 

(ปี 55) พระอญัญาโกณฑญัญะ กบัพระอรุุเวลกสัสปะทลูขอบวชในพระศาสนาโดยมีมลูเหตุความเป็นมาตา่งกนัอย่างไร? 
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ตอบ ตา่งกนัอย่างนี ้พระอญัญาโกณฑฑญัญะไดธ้รรมจกัษุ คือดวงตาเห็นธรรม ที่ทา่นกล่าววา่เป็นพระโสดาบนั มีศรทัธาในพระศาสนา

มั่นคงแลว้ จึงขอบวช ฯ  พระอรุุเวลกสัสปะไดป้รีชาหยั่งเห็นว่าลทัธิของตนหาแก่นสารไม่ไดห้ลงถือตนว่า เป็นผูว้ิเศษ แต่หาเป็นเช่นนัน้ไม่ ได้

ความสลดใจจึงลอยบรขิารชฏิลของตนเสียแลว้จงึขอบวช ฯ 

(ปี 55) พระวาจาที่ตรสัใหอ้ปุสมบทแก่พระอญัญาโกณฑญัญะ และพระยสะเหมือนกนัหรือตา่งกนั? เพราะเหตไุร? 

ตอบ เหมือนกนัตรงที่ทรงรบัเขา้สู่พรหมจรรย ์ว่า “จงเป็นภิกษุมาเถิด ธรรมอนัเรากล่าวดแีลว้ จงประพฤติพรหมจรรยเ์ถดิ” 

ต่างกนัท่ีพระอญัญาโกณฑญัญะ มีพระพทุธด ารสัต่อทา้ยวา่ “เพื่อท าที่สดุทกุขโ์ดยชอบ” เพราะท่านยงัไม่บรรลพุระอรหตัต ์

ส่วนพระยสะ ไม่มีค  าว่า “เพื่อท าที่สดุทกุขโ์ดยชอบ” เพราะทา่นบรรลพุระอรหตัตแ์ลว้ ฯ 

(ปี 54) พระอญัญาโกณฑญัญะส าเรจ็เป็นพระอรหนัตห์ลงัจากบวชเป็นพระภิกษุแลว้ก่ีวนั ?   ส าเรจ็เพราะฟังพระธรรมเทศนาชื่ออะไร ? 

ตอบ ๕ วนั ฯ   ชื่อ  อนตัตลกัขณสตูร ฯ 

(ปี 53) พระอญัญาโกณฑญัญะมีมลูเหตจุงูใจอะไร จึงไดอ้อกบวชตามอปัุฏฐากพระมหาบรุุษขณะบ าเพ็ญทกุรกิรยิา? 

ตอบ เพราะไดเ้คยเขา้รว่มท านายพระลกัษณะของพระมหาบรุุษโดยเชื่อมั่นวา่จะตรสัรูเ้ป็นพระพทุธเจา้ จึงตามอปัุฏฐากดว้ยหวงัวา่ เมื่อพระ

มหาบรุุษตรสัรู ้จกัทรงเทศนาโปรด ฯ 

(ปี 50) พระอญัญาโกณฑญัญะ ชื่อเดมิวา่อะไร? เกิดที่ไหน? เรียนจบอะไร ? ท าไมจึงไดช้ื่ออญัญาโกณฑญัญะ ? 

ตอบ ชื่อเดิมวา่โกณฑญัญะ ฯ  เกิดที่บา้นพราหมณช์ื่อโทณวตัถ ุอยู่ไม่ห่างจากกรุงกบิลพสัดุ ์ฯ  เรียนจบไตรเพทและรูต้  าราท านายลกัษณะ ฯ 

เพราะอาศยัพระอทุานวา่ อญฺญาสิ ท่ีแปลว่า ไดรู้แ้ลว้ ท่ีพระผูม้ีพระภาคเจา้ทรงเปล่งเมื่อท่านโกณฑญัญะไดด้วงตาเห็นธรรม ฯ 

(ปี 49) พระอญัญาโกณฑญัญะ ใครค่รวญดตูามประวตัิ ความเชื่อถือของทา่นหนกัไปทางไหน ในต าราทายลกัษณะหรือในอตัตกิลมถานโุยค

ปฏิบตัิ? ขอฟังเหตผุล ตอบ เห็นว่าหนกัไปในอตัตกิลมถานโุยคปฏิบตัิ เหตผุลคือ เดิมทา่นเชื่อต าราแน่ใจ จึงบวชตามและเฝา้อปัุฏฐาก ครัน้

เห็นทรงเลิกทกุรกิรยิา ก็สิน้หวงันี่ก็เพราะเชื่อมั่นในอตัตกิลมถานโุยคปฏิบตัิวา่ เลิกเสียเป็นอนัไม่ส าเรจ็ เมื่อพระองคต์รสับอกวา่ ส าเรจ็แลว้ ก็

คดัคา้นไม่เชื่อถือ อาการท่ีคดัคา้นและพดูถอ้ยค าที่แสดงอคารวะนัน้ เป็นเครื่องยืนยนัความเห็นดงักล่าว ฯ 

(ปี 46) อนพุทุธองคแ์รกส าเรจ็เป็นพระภิกษุดว้ยพระพทุธด ารสัว่าอย่างไร? อนพุทุธองคน์ัน้ไดเ้ป็นพระโสดาบนัและไดเ้ป็นพระอรหนัต ์เพราะ

ไดฟั้งพระธรรมเทศนาอะไร? ตอบ ดว้ยพระพทุธด ารสัวา่  “ ท่านจงเป็นภิกษุมาเถิด ธรรมอนัเรากล่าวดแีลว้ ท่านจงประพฤติพรหมจรรย ์เพื่อ

ท าที่สดุทกุขโ์ดยชอบเถดิ ”  ฯ   ไดเ้ป็นพระโสดาบนั เพราะไดฟั้งธมัมจกักปัปวตัตนสตูร และไดเ้ป็นพระอรหนัต ์เพราะไดฟั้งอนตัตลกัขณสตูร ฯ 

(ปี 43) พระโกณฑญัญะไดเ้กิดความรูเ้ห็นอยา่งไรก่อน จงึนบัว่าเป็นปฐมอรยิสาวก? ท่านไดร้บัเกียรติยศเป็นพิเศษเพราะเหตนุีอ้ยา่งไรบา้ง? 

ตอบ ไดเ้กิดความรูเ้ห็นว่า ส่ิงใดส่ิงหน่ึงมีความเกดิขึน้เป็นธรรมดา ส่ิงนัน้ทัง้มวลมีความดบัไปเป็นธรรมดา คือไดด้วงตาเห็นธรรม (ธรรมจกัษุ) 

แลว้ทลูขอบวชกบัพระพทุธองค ์จึงนบัไดว้า่เป็นปฐมอรยิสาวกในพระศาสนา ฯ 

เมื่อท่านเกิดความรูเ้ห็นดงันี ้ พระบรมศาสดาจงึทรงเปล่งอทุาน วา่ "อญฺญาสิ วต โภ โกณฺฑญฺโญ อญฺญาสิ วต โภ โกณฺฑญฺโญ” แปลว่า โกณ

ฑญัญะไดรู้แ้ลว้หนอๆ แต่นัน้มา ท่านมีนามวา่ อญัญาโกณฑญัญะ ขอ้นีเ้ป็นเกียรติยศพเิศษส าหรบัท่านผูเ้ป็นปฐมอรยิสาวก ฯ 

• พระอัสสช ิ

(ปี 57) พระอสัสชิไดแ้สดงธรรมแก่อปุติสสปรพิาชก มใีจความย่อวา่อย่างไร? 

ตอบ มใีจความย่อว่า “ธรรมใดเกิดแตเ่หต ุพระศาสดาทรงแสดงเหตแุห่งธรรมนัน้ และความดบัแหง่ธรรมนัน้ พระศาสดาตรสัสอนอย่างนี”้ ฯ 

(ปี 53) มารยาทดีมีความส ารวมย่อมเป็นศรีของสมณะ สามารถจะปลกูศรทัธา เลื่อมใสใหเ้กิดแก่ผูพ้บเห็น น่ีเป็นปฏิปทาจรยิาวตัรของพระ

สาวกรูปใด? จงเล่าประวตัิของทา่นโดยย่อ 

ตอบ ของพระอสัสชิเถระ ฯ  ท่านเป็นหนึ่งในพระปัญจวคัคีย ์ไดฟั้งพระธรรมเทศนาจนไดบ้รรลพุระอรหตัแลว้ ไดเ้ป็นก าลงัในการประกาศพระ

ศาสนา  อปุติสสปรพิาชกพบเห็นแลว้เกดิความเล่ือมใส ขอฟังธรรมจากท่าน แลว้ไดเ้ขา้มาบวชในพระพทุธศาสนา ฯ 
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(ปี 51) อปุติสสปรพิาชกเล่ือมใสในพระพทุธศาสนาเพราะไดฟั้งธรรมจากใคร? มใีจความวา่อยา่งไร? 

ตอบ จากพระอสัสชิ ฯ มใีจความว่า พระศาสดาทรงแสดงความเกิดแห่งธรรมทัง้หลาย เพราะเป็นไปแห่งเหต ุและความดบัแห่งธรรมเหล่านัน้ 

เพราะดบัแห่งเหต ุพระศาสดาตรสัอย่างนี ้ฯ 

(ปี 48) ความเป็นผูส้  ารวมกิรยิาอาการใหเ้รียบรอ้ยดีงามสมความเป็นสมณะ เป็นการเผยแผ่พระพทุธศาสนาไดท้างหน่ึง ในขอ้นีม้ีปฏิปทาของ

พระสาวกองคใ์ดเป็นตวัอยา่ง? จงเล่าประวตัิโดยสงัเขปมาประกอบ 

ตอบ พระอรหนัตสาวกทกุรูปลว้นเป็นผูส้  ารวมกิรยิาอาการเรียบรอ้ยดีงามทัง้สิน้ แต่ที่ไดร้บัยกย่องเป็นพิเศษคือพระอสัสชิเถระ ท่านมีกิรยิา

อาการท่ีนา่เล่ือมใส เป็นเหตใุหอ้ปุติสสปรพิาชกเห็นแลว้เกดิศรทัธา เขา้ไปหา ขอฟังธรรมจนไดบ้รรลโุสดาปัตติผล ภายหลงัยงัชกัชวนสหาย

ของตนเขา้มาบวชในพระธรรมวนิยั ไดเ้ป็นก าลงัส าคญัช่วยพระศาสดาเผยแผ่พระพทุธศาสนาใหเ้จรญิรุง่เรืองกวา้งขวางและมั่นคงอย่าง

รวดเรว็ ฯ 

(ปี 44) ค าถามวา่ " ผูม้ีอาย ุอินทรียข์องท่านหมดจดผอ่งใส ท่านบวชจ าเพาะใคร ใครเป็นศาสดาผูส้อนของท่าน ท่านชอบใจธรรมของใคร " 

เป็นค าถามของใคร? ใครเป็นผูต้อบ? ตอบว่าอยา่งไร? 

ตอบ อปุติสสปรพิาชก ฯ  พระอสัสชิเป็นผูต้อบ ตอบว่า " ผูม้ีอาย ุเราบวชจ าเพาะพระมหาสมณะ  ผูเ้ป็นโอรสศากยราชออกจากศากยสกุล 

ท่านเป็นศาสดาของเรา เราชอบใจธรรมของทา่น " 

 

ยสกุลบุตร 

(ปี 63, 54) พระพทุธองคท์รงแสดงอนปุพุพีกถาแกใ่ครเป็นคนแรก? อนปุพุพีกถานัน้กล่าวถงึเรื่องอะไร ? 

ตอบ แสดงแก่ยสกลุบตุรเป็นคนแรก ฯ  กล่าวพรรณนาทานการให ้  แลว้พรรณนาศีลความรกัษากายวาจาเรียบรอ้ย   พรรณนาสวรรคค์ือกาม

คณุที่บคุคลใครซ่ึ่งจะพึงไดพ้งึถงึดว้ยกรรมอนัดีคือทานและศีล   พรรณนาโทษแห่งกาม และพรรณนาอานิสงสแ์หง่ความออกไปจากกาม  ฯ 

(ปี 62, 53) ยสกลุบตุรไดฟั้งธรรมจากพระศาสดาเป็นครัง้แรก ณ ที่ไหน ? ธรรมนัน้มีชื่อวา่อะไร ? 

ตอบ ณ ป่าอิสิปตนมฤคทายวนั แขวงเมืองพาราณสี ฯ  อนปุพุพีกถาและอรยิสจั ๔ ฯ 

(ปี 60, 46) อนปุพุพีกถา คืออะไร ?  ทรงยกขึน้แสดงดว้ยพระพทุธประสงคอ์ยา่งไร ? พระสาวกผูไ้ดฟั้ง อนปุพุพีกถา ครัง้แรกคือใคร? ณ ที่

ไหน? ตอบ คือ ถอ้ยค าที่กล่าวโดยล าดบั ฯ  ดว้ยพระพทุธประสงคเ์พื่อฟอกจติกลุบตุรใหห้า่งไกลจากความยินดีในกาม ควรรบัพระธรรม

เทศนาใหเ้กิดธรรมจกัษุ เหมือนผา้ที่ปราศจากมลทิน ควรรบัน า้ยอ้มได ้ฉะนัน้ ฯ  คือ ยสกลุบตุร ฯ   ณ ป่าอิสิปตนมฤคทายวนั ฯ 

(ปี 59)  เอหิภิกขอุปุสมัปทาที่ประทานแก่พระโกณฑญัญะ และพระยสะต่างกนัอยา่งไร เพราะเหตไุร? 

ตอบ ตา่งกนัคือที่ประทานแก่พระโกณฑญัญะมีค าวา่ เพื่อท าที่สดุทุกขโ์ดยชอบ 

ส่วนท่ีประทานแก่พระยสะไมม่ีค  าวา่ เพื่อท าที่สดุทกุขโ์ดยชอบ เพราะพระยสะไดถ้งึที่สดุทกุขแ์ลว้ ฯ 

(ปี 58) “ที่นี่วุ่นวายหนอ ที่นี่ขดัขอ้งหนอ” เป็นค าอทุานของใคร ? เพราะเหตใุดจงึอทุานอยา่งนัน้ ? 

ตอบ ของยสกลุบตุร ฯ เพราะเหน็หมู่ชนบรวิารนอนหลบัมีอาการพิกลต่าง ๆ ดจุซากศพท่ีทิง้อยูใ่นป่าชา้ เกิดความสลดใจ คิดเบื่อหน่าย ฯ 

(ปี 55) พระวาจาที่ตรสัใหอ้ปุสมบทแก่พระอญัญาโกณฑญัญะ และพระยสะเหมือนกนัหรือตา่งกนั? เพราะเหตไุร? 

ตอบ เหมือนกนัตรงที่ทรงรบัเขา้สู่พรหมจรรย ์ว่า “จงเป็นภิกษุมาเถิด ธรรมอนัเรากล่าวดแีลว้ จงประพฤติพรหมจรรยเ์ถิด” 

ต่างกนัท่ีพระอญัญาโกณฑญัญะ มีพระพทุธด ารสัต่อทา้ยวา่ “เพื่อท าที่สดุทกุขโ์ดยชอบ” เพราะท่านยงัไม่บรรลพุระอรหตัต ์

ส่วนพระยสะ ไม่มีค  าว่า “เพื่อท าที่สดุทกุขโ์ดยชอบ” เพราะทา่นบรรลพุระอรหตัตแ์ลว้ ฯ 

(ปี 52) เอหิภิกขอุปุสมัปทาที่ประทานแก่พระปัญจวคัคีย ์และพระยสะต่างกนัอยา่งไร เพราะเหตไุร? 
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ตอบ ตา่งกนัคือที่ประทานแก่พระปัญจวคัคียม์คี  าว่า เพื่อท าที่สดุทกุขโ์ดยชอบ ส่วนท่ีประทานแกพ่ระยสะไม่มีค  าว่า เพื่อท าที่สดุทกุขโ์ดยชอบ 

ส่วนท่ีประทานแก่พระยสะไมม่ีค  าวา่ เพื่อท าที่สดุทกุขโ์ดยชอบ เพราะพระยสะไดถ้งึที่สดุทกุขแ์ลว้ ฯ 

(ปี 51) พระสาวกผูส้  าเรจ็เป็นพระอรยิบคุคลเพราะฟังธรรมเทศนาเรื่องเดียวซ า้ ๒ ครัง้ คือใคร? ธรรมเทศนาเรื่องอะไร? 

ตอบ คือ พระยสะ ฯ  เรื่อง อนปุพุพีกถาและอรยิสจั ๔ ฯ 

(ปี 50) เศรษฐีบิดาพระยสะออกติดตามหาพระยสะใหก้ลบับา้น แต่เหตไุฉนเมื่อพบแลว้จงึมิไดน้ ากลบัไปตามความประสงคเ์ดิม? ตอบ เพราะ

ไดท้ราบว่า พระยสะบรรลเุป็นพระอรหนัตแ์ลว้ ไม่ควรเพื่อจะกลบัไปครองเรือนอีกต่อไป ควรจะออกบวชเป็นพระภิกษุ ฯ 

(ปี 49) พระยสะมมีารดาบิดาตัง้ภมูิล าเนาอยู่ที่ไหน? ออกบวชเพราะเหตไุร? 

ตอบ อยู่ที่เมืองพาราณสี ใกลป่้าอิสิปตนมฤคทายวนั ฯ เพราะมคีวามเบื่อหน่ายในการครองฆราวาส เนื่องจากไดเ้ห็นอาการของพวกชน

บรวิารอนัวิปรติไปโดยอาการตา่งๆ ไม่เป็นท่ีตัง้แหง่การยงัจิตใหเ้พลิดเพลิน จึงไดเ้ดินออกจากเรือนไปพบพระพทุธองคไ์ดฟั้งพระธรรมเทศนา

จนบรรลเุป็นพระอรหนัต ์จึงไดอ้อกบวช ฯ 

(ปี 47) พระพทุธเจา้ทรงท าอิทธาภิสงัขารแก่ใครเป็นครัง้แรก? ทรงท าเช่นนัน้ดว้ยพระพทุธประสงคอ์ย่างไร? 

ตอบ ทรงท าแก่ ยสกลุบตุรและบดิาของยสกลุบตุรเป็นครัง้แรก ฯ ดว้ยพระพทุธประสงคเ์พื่อใหย้สกลุบตุรพิจารณาภมูิธรรมอนัตนไดเ้ห็นแลว้ 

จนถึงไดบ้รรลพุระอรหตั และใหบ้ิดาไดฟั้งธรรมแลว้บรรลพุระโสดาปัตติผล ฯ 

 

ชฎิล ๓ (พระอุรุเวลกัสสปะ พระนทกีัสสปะ พระคยากัสสปะ) 

(ปี 63, 55) ชฎิล ๓ พี่นอ้ง มีชื่ออะไรบา้ง? ไดบ้รรลพุระอรหตัตเ์พราะฟังพระธรรมเทศนาชื่ออะไร? 

ตอบ พระอรุุเวลกสัสปะ พระนทีกสัสปะ พระคยากสัสปะฯ    ฟังอาทิตตปรยิายสตูร ฯ 

(ปี 61) ชฎิล ๓ พี่นอ้ง ตัง้อาศรมบชูาไฟอยู่ ณ สถานท่ีใด ? 

ตอบ ๑. อรุุเวลกสัสปะ ตัง้อาศรมอยู่ที่ต  าบลอรุุเวลา ๒. นทีกสัสปะ ตัง้อาศรมอยู่ล  าน า้ออ้มหรือคุง้แห่งแม่คงคา 

๓. คยากสัสปะ ตัง้อาศรมอยู่ที่ต  าบลคยาสีสะ ฯ 

(ปี 56) พระศาสดาทรงแสดงอาทิตตปรยิายสตูรโปรดพวกปรุาณชฎิลเพราะเหตไุร? 

ตอบ เพราะเป็น พระสตูรท่ีเหมาะแก่บรุพจรรยาของพวกปรุาณชฎิล ผูอ้บรมมาในการบชูาเพลิง ฯ 

(ปี 52) ชฎิล ๓ พี่นอ้งตา่งละลทัธิของตน บวชเป็นภิกษุในพระพทุธศาสนาเพราะเหตใุด? 

ตอบ อรุุเวลกสัสปะ ถือตวัวา่เป็นผูว้ิเศษ แต่พระพทุธเจา้ทรงใชอ้ทิธิปาฏิหารยิแ์ละอาเทสนาปาฏิหารยิท์รมานจนถอนทิฏฐิมานะ ไดป้รีชาหยั่ง

เหน็ว่าลทัธิของตนหาแก่นสารมิได ้ตนมิไดเ้ป็นผูว้เิศษแต่ประการใด ไดค้วามสลดใจ จึงทลูขออปุสมบท ส่วนนทีกสัสปะและคยากสัสปะ เห็น

พี่ชายถือเพศเป็นภิกษุ ถามทราบความวา่พรหมจรรยน์ีป้ระเสรฐิ จงึเขา้ไปเฝา้พระพทุธเจา้ทลูขออปุสมบท ฯ 

(ปี 51) อนตัตลกัขณสตูร และ อาทิตตปรยิายสตูร วา่ดว้ยเรื่องอะไร? ทรงแสดงแก่ใคร? 

ตอบ อนตัตลกัขณสตูร วา่ดว้ยเรือ่ง ขนัธ ์๕ คือ รูป เวทนา สญัญา สงัขาร วิญญาณ ไม่เที่ยง เป็นทกุข ์เป็นอนตัตา ไม่ควรยึดมั่นถือมั่น  ทรง

แสดงแก่พระปัญจวคัคีย ์

อาทิตตปรยิายสตูร วา่ดว้ยเรื่อง ส่ิงทัง้ปวงเป็นของรอ้น  รอ้นเพราะไฟคือราคะโทสะโมหะ ฯ  

ทรงแสดงแกช่ฎิล ๓ พี่นอ้ง พรอ้มดว้ยบรวิาร ๑,๐๐๐ คน ฯ 

(ปี 46) ชฎิล ๓ พี่นอ้ง ชื่ออะไรบา้ง? ใครไดร้บัยกย่องวา่เป็นผูม้ีบรวิารมาก? 

ท่านเหล่านัน้พรอ้มบรวิารไดบ้รรลอุรหตั เพราะฟังพระธรรมเทศนาอะไร? ใจความย่อวา่อย่างไร? 

ตอบ ชื่อ อรุุเวลกสัสปะ  นทีกสัสปะ  และคยากสัสปะ ฯ  อรุุเวลกสัสปะ ฯ   เพราะฟังอาทิตตปรยิายสตูร ฯ   
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ใจความย่อว่า  อายตนะภายใน อายตนะภายนอก วญิญาณ  ผสัสะ  และเวทนาซึง่เกดิตามล าดบั เป็นของรอ้น  รอ้นเพราะไฟคือความก าหนดั 

ความโกรธ  ความหลง  และรอ้นเพราะความเกิด ความแก่ ความตาย ความโศก ร  ่าไร ร  าพนั ความคบัแคน้ใจ ฯ 

• พระอุรุเวลกัสสปะ 

(ปี 62, 49) ความเป็นผูม้ีบรวิารมาก เป็นผลมาจากอะไร ? พระสาวกองคใ์ดไดร้บัการยกย่องว่าเลิศในทางนี ้? 

ตอบ เป็นผลมาจากความรูจ้กัเอาใจบรษิัท รูจ้กัสงเคราะหด์ว้ยอามิสบา้ง ดว้ยธรรมบา้ง ฯ  พระอรุุเวลกสัสปะ ฯ 

(ปี 60) พระสาวกผูไ้ดร้บัยกย่องวา่เป็นผูม้ีบรวิารมาก คือใคร ? ท่านท าอย่างไร จึงมีบรวิารมากอย่างนัน้ ? 

ตอบคือพระอรุุเวลกสัสปะฯ ท่านรูจ้กัสงเคราะหบ์รวิารดว้ยอามิสบา้งดว้ยธรรมบา้งจึงเป็นท่ีรกัใครน่บัถือ สามารถยึดเหน่ียวนา้ใจบรวิารไวไ้ดฯ้ 

(ปี 59)  พระพทุธเจา้ทรงยกย่องใครวา่เป็นผูม้ีบรวิารมาก ? เพราะเหตไุร ? 

ตอบ พระอรุุเวลกสัสปะ ฯ เพราะเหตทุี่ท่านเป็นผูรู้จ้กัเอาใจบรวิาร รูจ้กัสงเคราะหด์ว้ยธรรมบา้ง ดว้ยอามิสบา้ง ผูป้ระกอบดว้ยคณุสมบตัินี ้

ย่อมเป็นผูส้ามารถควบคมุบรวิารใหญ่ไวไ้ด ้ฯ 

(ปี 55) พระอญัญาโกณฑญัญะ กบัพระอรุุเวลกสัสปะทลูขอบวชในพระศาสนาโดยมีมลูเหตคุวามเป็นมาตา่งกนัอย่างไร? 

ตอบ ตา่งกนัอย่างนี ้พระอญัญาโกณฑฑญัญะไดธ้รรมจกัษุ คือดวงตาเห็นธรรม ที่ทา่นกล่าววา่เป็นพระโสดาบนั มีศรทัธาในพระศาสนา

มั่นคงแลว้ จึงขอบวช ฯ 

พระอรุุเวลกสัสปะไดป้รีชาหยั่งเห็นว่าลทัธิของตนหาแก่นสารไม่ไดห้ลงถือตนวา่ เป็นผูว้เิศษ แต่หาเป็นเช่นนัน้ไม่ ไดค้วามสลดใจจงึลอยบรขิาร

ชฏิลของตนเสียแลว้จงึขอบวช ฯ 

(ปี 53) พระสาวกผูไ้ดร้บัยกย่องวา่เป็นผูม้ีบรวิารมากคือใคร? ท่านมีบรวิารมากเพราะเหตไุร ? 

ตอบ พระอรุุเวลกสัสปะ ฯ   เพราะทา่นรูจ้กัเอาใจบรษิัท รูจ้กัสงเคราะหด์ว้ยอามิสบา้ง ดว้ยธรรมบา้ง ฯ 

(ปี 50) พระอรุุเวลกสัสปะบวชเป็นพระภิกษุในพระพทุธศาสนา เพราะเหตใุด? พระพทุธองคท์รงพาท่านไปกรุงราชคฤหด์ว้ย  เพราะทรงมีพทุธ

ประสงคอ์ย่างไร? 

ตอบ พระอรุุเวลกสัสปะเห็นอภินิหารของพระพทุธองคห์ลายประการ จนถอนทิฏฐิมานะของตน เหน็ว่าลทัธิของตนหาแก่นสารมิได ้และตนก็

มิไดเ้ป็นผูว้ิเศษ ไดค้วามสลดใจ จึงทลูขออปุสมบทฯ ทรงมีพทุธประสงคจ์ะปลกูศรทัธาแกม่หาชน เพราะท่านเป็นท่ีนบัถือของมหาชนมานานฯ 

(ปี 49) ความเป็นผูม้ีบรวิารมาก เป็นผลมาจากอะไร? และดีอย่างไร? พระสาวกองคใ์ดไดร้บัการยกย่องว่าเลิศในทางนี?้ 

ตอบ เป็นผลมาจากความรูจ้กัเอาใจบรษิัท รูจ้กัสงเคราะหด์ว้ยอามิสบา้ง ดว้ยธรรมบา้ง ฯ  

ดีอย่างนีค้ือ ภิกษุผูป้ระกอบดว้ยคณุสมบตัิเห็นปานนี ้ย่อมเป็นผูอ้นับรษิัทรกัใครน่บัถือ สามารถควบคมุบรษิัทไวอ้ยู่ เป็นผูอ้นัจะพึงปรารถนา

ในสาวกมณฑล ฯ   พระอรุุเวลกสัสปะ ฯ 

(ปี 48) พระสาวกผูไ้ดร้บัการยกยอ่งวา่เป็นผูม้ีบรวิารมาก คือใคร? เพราะท่านมีคณุธรรมอะไร? 

ตอบ คือ พระอรุุเวลกสัสปะ ฯ เพราะท่านรูจ้กัสงเคราะหบ์รวิารดว้ยอามิสบา้ง ดว้ยธรรมบา้ง จงึเป็นท่ีรกัใครน่บัถือ สามารถยึดเหน่ียวน า้ใจ

บรวิารไวไ้ด ้ฯ 

(ปี 44) พระสาวกรูปใดที่ไดร้บัยกย่องจากพระศาสดาวา่ เป็นยอดแห่งภิกษุผูม้ีบรวิารมาก? ความเป็นผูม้ีบรวิารมากนัน้ เป็นผลเกดิจากอะไร? 

ตอบ พระอรุุเวลกสัสปะ ฯ เกิดจากเหต ุคือความรูจ้กัเอาใจบรษิัท รูจ้กัสงเคราะหด์ว้ยอามิสบา้ง  ดว้ยธรรมบา้ง ฯ 

 

พระสารีบตุร (อุปตสิสะ) / พระโมคคัลลานะ(โกลิตะ) 

• พระสารีบุตร เกิดที่หมู่บา้นอปุตสิคาม ต าบลนาลนัทา กรุงราชคฤห ์แขวงมคธ 

บรรลโุสดาปัตติผล เพราะฟังธรรมจากพระอสัสชิ 
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หลงับวชได ้๑๕ วนั บรรลอุรหตัตผล เพราะฟังเวทนาปรคิคหสตูร ณ ถ า้สกุรขาตา ภเูขาคิชฌกฏู กรุงราชคฤห ์

ท่านนิพพานท่ีบา้นเกิด ต าบลนาลนัทา กรุงราชคฤห ์แขวงมคธ 

อฐิัธาตขุองทา่นบรรจไุวท้ี่เจดียใ์กลซุ้ม้ประตแูห่งวดัเชตวนั 

• พระโมคคัลลานะ เกิดที่หมู่บา้นโกลิตคาม ต าบลโกลิตคาม กรุงราชคฤห ์แขวงมคธ 

บรรลโุสดาปัตติผล เพราะฟังธรรมจากอปุติสสะ 

หลงับวชได ้๗ วนั บรรลอุรหตัตผล ณ บา้นกลัลวาลมตุตคาม แขวงมคธ(ก่อนพระสารีบตุร ๘ วนั) 

ท่านนิพพานหลงัพระสารีบตุร ๑๕ วนั ณ ต าบลกาฬศิลา แขวงมคธ 

อฐิัธาตขุองทา่นบรรจไุวท้ี่เจดียใ์กลซุ้ม้ประตแูห่งวดัเวฬวุนั 

(ปี 63 ,59, 43) พระพทุธองคท์รงยกย่องพระสารีบตุรคู่กบัพระโมคคลัลานะโดยอปุมาไวอ้ย่างไร? ที่ตรสัอปุมาไวอ้ยา่งนัน้เพราะเหตไุร? ตอบ 

พระพทุธองคต์รสัอปุมาวา่ พระสารีบตุรเปรียบเหมือนมารดาผูใ้หท้ารกเกดิ  พระโมคคลัลานะเปรียบเหมือนนางนมผูเ้ลีย้งทารกนัน้ที่เกิดแลว้ ฯ  

ที่ตรสัอปุมาไวอ้ยา่งนัน้เพราะพระสารีบตุรย่อมแนะน าใหต้ัง้อยู่ในโสดาปัตติผล พระโมคคลัลานะยอ่มแนะน าใหต้ัง้อยู่ในคณุเบือ้งบนท่ีสงูกวา่

นัน้ ฯ 

(ปี 62, 60, 48) ธรรมเสนาบดี และ นวกมัมาธิฏฐายี เป็นนามของพระสาวกองคใ์ด ? เพราะเหตไุรจึงมีนามเช่นนัน้ ? 

ตอบ ธรรมเสนาบดี เป็นนามของพระสารีบตุรเถระ เพราะท่านเป็นก าลงัส าคญัยิง่ในการประกาศพระพทุธศาสนา ฯ 

นวกมัมาธิฏฐายี เป็นนามของพระโมคคลัลานเถระ เพราะทา่นเป็นผูส้ามารถก ากบัดแูลการก่อสรา้ง ฯ 

(ปี 61) พระสาวกองคใ์ด เมื่อทราบวา่พระอาจารยข์องตนอยู่ในทิศใด ก็นอนหนัศีรษะไปทางทิศนัน้ ? การปฏิบตัิเช่นนัน้จดัเป็นคณุธรรมอะไร? 

ตอบ พระสารีบตุร ฯ จดัเป็นกตญัญ ูฯ 

(ปี 60, 52) “คนเหล่านีท้ัง้หมดยงัไม่ทนัถึง ๑๐๐ ปี ก็จกัไม่มีเหลือจกัล่วงไปหมด ดกูารเล่นไม่มีประโยชนอ์ะไร ควรขวนขวายหาธรรมเครื่องพน้

ดีกวา่” นี่เป็นค าพดูของใครพดูกะใคร?  ตอบ ของอปุติสสมาณพ พดูกะโกลิตมาณพ ฯ 

(ปี 58) โกลิตะถามอปุติสสะว่า “ดทู่านไม่สนกุเหมือนในวนัอื่น วนันีด้ใูจเศรา้ ท่านเป็นอยา่งไรหรือ ?” อปุติสสะตอบว่าอยา่งไร ? 

ตอบ ตอบว่า “โกลิตะ อะไรท่ีควรดใูนการเล่นนีม้ีหรือ ? คนเหล่านีท้ัง้หมดยงัไม่ทนัถงึ ๑๐๐ ปี ก็จกัไม่มีเหลือ จกัลว่งไปหมด ดกูารเล่นไม่มี

ประโยชนอ์ะไร ควรขวนขวายหาธรรมเครื่องพน้ดีกว่า” ฯ 

(ปี 58) พระโอวาทวา่ “เราจกัไมช่งูวง เขา้ไปสู่สกลุ” พระพทุธองคต์รสัแก่พระสาวกองคใ์ด ? ที่ไหน ? 

ตอบ แก่พระมหาโมคคลัลานะ ฯ ท่ีบา้นกลัลวาลมตุตคาม แควน้มคธ ฯ 

(ปี 56) พระสาวกรูปใดไดร้บัยกยอ่งจากพระศาสดาว่าเป็นผูก้ตญัญกูตเวที? จงแสดงตวัอยา่งมาสกั ๒ เรื่อง 

ตอบ พระสารีบตุรเถระ ฯ 

เรื่องที่ ๑ พระสารีบตุรนบัถือพระอสัสชิเป็นอาจารย ์เมื่ออาจารยอ์ยู่ในทิศใด ก่อนจะนอน ท่านจะนมสัการและนอนหนัศีรษะไปทางทิศนัน้ 

เรื่องที่ ๒ พระสารีบตุรระลกึถงึอปุการะของราธพราหมณท์ี่เคยถวายภิกษาแก่ทา่นทพัพีหนึ่ง ฯ 

(ปี 54) พระสารีบตุรไดร้บัการสรรเสรญิว่าเป็นผูก้ตญัญกูตเวที จงเล่าเรื่องมาประกอบสกั ๑ เรื่อง เพื่อยืนยนัค ากล่าวนี ้(ใหต้อบเพียง ๑ เรื่อง) 

ตอบ เรื่องที่ ๑ พระสารีบตุรนบัถือพระอสัสชิเป็นอาจารย ์เมื่ออาจารยอ์ยูใ่นทิศใด ก่อนจะนอน ทา่นจะนมสัการและนอนหนัศีรษะไปทางทิศ

นัน้ ฯ เรื่องที่ ๒  ราธพราหมณเ์สียใจมีรา่งกายซูบซีดเพราะไม่ไดอ้ปุสมบทตามปรารถนาพระศาสดาทรงทราบความแลว้ตรสัถามภิกษุทัง้หลาย

ว่า มใีครระลกึถงึอปุการะของราธะไดบ้า้ง, พระสารีบตุรทลูวา่ราธพราหมณเ์คยถวายภิกษาแก่ทา่นทพัพีหนึ่งพระศาสดาตรสัสรรเสรญิว่าเป็นผู้

กตญัญดูีนกั อปุการะเพียงเท่านีก้็ยงัจ าได ้ฯ 
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(ปี 54) ความเห็นวา่พระขีณาสพตายแลว้ดบัสญู เป็นความเห็นผิด ความเห็นที่ถกูตอ้งเป็นอยา่งไร? 

ตอบ ความเห็นที่ถกูตอ้งว่า พระขีณาสพตายแลว้ รูป เวทนา สญัญา สงัขาร วิญญาณ ท่ีไม่เที่ยงดบัไป ฯ 

(ปี 49) เมื่อเอ่ยถึง พระสารีบตุร ท าใหน้ึกถึงพระสาวกอกีองคห์น่ึง คือใคร? ท่านไดบ้รรลพุระอรหตัและนิพพานที่ไหน? ก่อนหรือหลงัพระสารี

บตุรก่ีวนั? ตอบ คือพระโมคคลัลานะ ฯ  ท่านไดบ้รรลพุระอรหตัที่บา้นกลัลวาลมตุตคาม แขวงมคธ ก่อนพระสารีบตุร ๘ วนั และนิพพานที่

ต  าบลกาฬศิลา แขวงมคธ หลงัพระสารีบตุร ๑๕ วนั ฯ 

(ปี 47) เมื่อครัง้พระพทุธเจา้ประทบัอยู่ที่เมืองเทวทหะ รบัสั่งกบัพระภิกษุผูเ้ขา้เฝา้เพื่อทลูลาไปปัจฉาภมูิชนบท ใหไ้ปลาพระเถระรูปใด?  และ

ทรงยกย่องพระเถระรูปนัน้ว่าอยา่งไร? ตอบ รบัสั่งใหไ้ปลาพระสารีบตุรเถระ ฯ  ทรงยกย่องท่านวา่ เป็นผูม้ีปัญญา อนเุคราะหเ์พื่อนบรรพชิต ฯ 

(ปี 47) บคุคลประเภทท่ีว่า ธัมมปัปมาณิกา ผูถื้อธรรมเป็นประมาณ มีอธิบายอย่างไร? ในขอ้นีม้ีตวัอย่างแสดงไวอ้ยา่งไร? 

ตอบ มีอธิบายว่า บคุคลประเภทนีถื้อธรรมเป็นส าคญั ชอบใจเฉพาะขอ้ปฏิบตัิ เห็นผูท้ี่ตัง้อยู่ในสงัวรมีมรรยาทเรียบรอ้ย และไดฟั้งธรรมอนั

ท่านแสดงมุง่กลา่วเฉพาะขอ้ปฏิบตัิ ย่อมเล่ือมใส ฯ 

ตวัอยา่งเช่นพระสารีบตุรไดเ้ห็นพระอสัสชิ และไดฟั้งธรรมของทา่นแลว้ จึงเกิดความเล่ือมใส ฯ 

(ปี 46) พระสารีบตุรไดบ้รรลอุรหตัผลชา้กว่าบรวิาร เพราะเหตไุร? พระโมคคลัลานะ นิพพานที่ไหน? อฐิัธาตขุองท่านบรรจไุวท้ี่ไหน? 

ตอบ เพราะท่านเป็นผูม้ีปัญญามาก ตอ้งใชบ้รกิรรมใหญ่ ซึ่งเปรียบดว้ยการเสด็จไปขา้งไหน ๆ แห่งพระราชา ตอ้งตระเตรียมราชพาหนะและ

ราชบรพิารที่จ  าเป็น จงึชา้กว่าการไปของคนสามญั ฯ 

นิพพานท่ีต าบลกาฬศิลา แขวงมคธ ฯ  อฐิัธาตขุองท่านบรรจไุวท้ี่เจดียใ์กลซุ้ม้ประตแูห่งเวฬวุนาราม ฯ 

(ปี 45) พระพทุธองคท์รงส่งสาวกออกไปประกาศพระศาสนา เพราะทรงเห็นประโยชนอ์ะไร? 

พระอสัสชิไดแ้สดงธรรมแก่อปุติสสปรพิาชก มใีจความย่อว่าอยา่งไร? 

ตอบ ทรงเห็นประโยชนเ์กือ้กลูแก่มหาชน เพื่อใหเ้ห็นธรรมและตัง้อยู่ในสมัมาปฏิบตัิอนัเป็นปัจจยัแห่งความสขุความสงบ ฯ มใีจความย่อวา่ 

"พระศาสดาทรงแสดงความเกิดแห่งธรรมทัง้หลาย เพราะเป็นไปแห่งเหต ุและความดบัแห่งธรรมเหล่านัน้ เพราะดบัแห่งเหต ุพระศาสดาตรสั

อย่างนี"้ ฯ 

(ปี 45) ปัญหาว่า "พระขีณาสพตายแลว้เป็นอะไร" ใครเป็นผูถ้าม? ใครเป็นผูต้อบ? และตอบวา่อยา่งไร? 

ขอ้ความวา่ "ท่านควรส าเหนียกใจอย่างนีว้า่ เราจกัไม่พดูค าอนัเป็นเหต ุเถียงกนั ถือผิดต่อกนั" ใครพดูกบัใคร? ที่ไหน? 

ตอบ พระสารีบตุรเป็นผูถ้าม พระยมกะเป็นผูต้อบ และตอบวา่ รูป เวทนา สญัญา สงัขาร วิญญาณ ที่ไม่เที่ยง ดบัไปแลว้ ฯ 

พระผูม้ีพระภาคเจา้ตรสัแก่พระโมคคลัลานะ ที่บา้นกลัลวาลมตุตคาม แขวงมคธ ฯ 

(ปี 43) การพบกนัของพระอสัสชแิละอปุติสสปรพิาชกมีผลต่อพระพทุธศาสนาอย่างไร ? 

พระสารีบตุรมีปัญญาเลิศกว่าพระสาวกทัง้หลายนัน้ มีอะไรเป็นเครื่องยืนยนั? 

ตอบ มีผลเกดิขึน้ดงันีค้ือ ๑. อปุติสสปรพิาชกไดค้วามเล่ือมใสในวตัรของพระอสัสชิ    ๒. อปุติสสปรพิาชกไดฟั้งธรรมแลว้ไดด้วงตาเห็นธรรม 

๓. อปุติสสปรพิาชกไดช้กัชวนเพื่อนไปบวช ฟังธรรมแลว้ไดบ้รรลธุรรม    ๔. พระพทุธองคไ์ดอ้คัรสาวกเบือ้งซา้ยเบือ้งขวา ฯ 

มีพระพทุธด ารสัตรสัยกย่องพระสารีบตุรว่า เป็นยอดแหง่พระสาวกผูม้ีปัญญาและตรสัสรรเสรญิวา่ พระสารีบตุรสามารถแสดงธรรมจกัร และ

จตรุารยิสจั ไดก้วา้งขวางพิสดารแมน้กบัพระองค ์ประกอบกบัพระธรรมเทศนาที่ท่าน ไดแ้สดงไวใ้นโอกาสนัน้ ๆ ส่องใหเ้ห็นถงึอจัฉรยิภาพ

อย่างแทจ้รงิของท่านในดา้นนี ้ฯ 
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พระมหากัสสปะ 

(ปี 63, 59)  พระสาวกองคใ์ด เป็นผูม้กันอ้ยสนัโดษอยา่งยิ่ง ? ท่านท าใจอย่างไร ? 

ตอบ พระมหากสัสปะ ฯ ท าใจอย่างนี ้คือ เมื่อแสวงหาไม่ได ้ก็ไมส่ะดุง้ตกใจ เมื่อแสวงหาไดแ้ลว้กไ็ม่ก าหนดัยินดีในปัจจยั ๔ นัน้ ฯ 

(ปี 62, 48) พระโอวาทท่ีพระศาสดาทรงประทานในการใหอ้ปุสมบทแก่พระมหากสัสปะมีก่ีขอ้ ? อะไรบา้ง ? 

ตอบ มี ๓ ขอ้ ฯ คอื ๑. เราจกัเขา้ไปตัง้ความละอาย และความย าเกรงอยา่งแรงกลา้ไวใ้นภิกษุทัง้ที่เป็นเถระปานกลาง และผูใ้หม่ 

๒. เราจกัเงี่ยหลูงฟังธรรม อนัประกอบดว้ยกศุล และพิจารณาเนือ้ความแห่งธรรมนัน้ ๓. เราจกัไม่ละสติที่ไปในกาย ฯ 

(ปี 61) พระมหากสัสปะโดยปกตถืิอธุดงคก่ี์อยา่ง ? อะไรบา้ง ? 

ตอบ ถือธดุงค ์๓ อย่าง ฯ คือ  ๑. ใชผ้า้บงัสกุลุจีวรเป็นวตัร  ๒. ถือเที่ยวบิณฑบาตเป็นวตัร  ๓. ถือการอยู่ป่าเป็นวตัร ฯ 

(ปี 60, 51) พระมหากสัสปเถระเป็นประธานในการท าสงัคายนาครัง้แรกที่ไหน? ใชเ้วลานานเท่าไร? 

ตอบ ที่ถ า้สตัตบณัณคหูา เวภารบรรพต กรุงราชคฤห ์ฯ ใชเ้วลา ๗ เดือน ฯ 

(ปี 58) พระมหากสัสปเถระ ชกัชวนภิกษุสงฆท์ าสงัคายนารวบรวมพระธรรมวินยั ตัง้ไวเ้ป็นแบบฉบบั เพื่อสมกบัพระพทุธพจนท์ี่ไดป้ระทานไว้

เมื่อครัง้ปรนิิพพาน พระพทุธพจนน์ัน้ใจความวา่อยา่งไร ? 

ตอบว่าธรรมก็ดี วินยัก็ดี อยา่งใด อนัเราไดแ้สดงไวแ้ลว้ ไดบ้ญัญตัิไวแ้ลว้ ธรรมวินยันัน้จกัเป็นศาสดาของทา่นทัง้หลาย ในเมื่อเราล่วงไปแลว้ฯ 

(ปี 56) การท าสงัคายนาก่อใหเ้กดิคณุประโยชนแ์ก่พระศาสนาอยา่งไรบา้ง? 

ตอบ ใหเ้กดิคณุประโยชนอ์ย่างนี ้ก าจดัและป้องกนัอลชัชีได ้ท าความเห็นพทุธศาสนิกใหถ้กูตอ้งและปฏิบตัิถกูตอ้งได ้และท าใหพ้ระศาสนา

มั่นคงและแพรห่ลายยิง่ขึน้ ฯ 

(ปี 56) อปุสมบทวิธีพเิศษดว้ยการรบัพระโอวาท ๓ ขอ้ และดว้ยการรบัครุธรรม ๘ ขอ้ ทรงประทานใหแ้ก่ใคร? และท่านนัน้ ๆ ไดร้บัการยกย่อง

เป็นเอตทคัคะในทางไหน? 

ตอบ การรบัพระโอวาท ๓ ขอ้ ทรงประทานแก่พระมหากสัสปะ 

การรบัครุธรรม ๘ ขอ้ ทรงประทานแก่พระนางมหาปชาบดีโคตมี ฯ 

พระมหากสัสปะไดร้บัยกย่องเป็นเอตทคัคะในทางทรงธดุงคคณุ 

พระนางมหาปชาบดีโคตมี ไดร้บัยกย่องเป็นเอตทคัคะในทางรตัตญัญ ูฯ 

(ปี 55) อนพุทุธท่ีเป็นสาวกสาวิกาของพระศาสดา ซึ่งไดร้บัการอปุสมบทดว้ยวิธีพิเศษมีบา้งหรือไม่? ถา้มี คือใคร? อปุสมบทดว้ยวิธีใด 

ตอบ มี ฯ คือ พระมหากสัสปะ อปุสมบทดว้ยวิธีรบัพระโอวาท ๓ ขอ้, พระนางมหาปชาบดีโคตมี อปุสมบทดว้ยวิธีรบัครุธรรม ๘ ประการ ฯ  

(ปี 54) พระมหากสัสปะไดร้บัอปุสมบทแลว้นานเทา่ไรจึงบรรลพุระอรหตั? 

พระโอวาทขอ้วา่ “เราจะไม่ละสตทิี่ไปในกาย คือพจิารณารา่งกายเป็นอารมณ”์ สงเคราะหเ์ขา้ในธรรมขอ้ใดบา้ง? 

ตอบ ๘ วนั ฯ สงเคราะหเ์ขา้ใน กายคตาสติ และ วิปัสสนาญาณ เป็นตน้ ฯ 

(ปี 53) พระพทุธโอวาทวา่ เราจะไม่ละสติที่ไปในกาย คือพจิารณารา่งกายเป็นอารมณ ์ดงันี ้

พระองคต์รสักะสาวกรูปใด? พระสาวกรูปนัน้เป็นเอตทคัคะในทางใด? ตอบ พระมหากสัสปะ ฯ   เป็นเอตทคัคะในทางถือธดุงค ์ฯ 

(ปี 49) พระสาวกผูป้รารภเหตวุ่า “ผูอ้ยู่ครองเรือนตอ้งคอยนั่งรบับาป เพราะการงานท่ีผูอ้ื่นท าไม่ดี” แลว้มีใจเบื่อหนา่ยสละทรพัยส์มบตัิออก

บวชคือใคร? ท่านไดร้บัยกย่องจากพระศาสดาวา่ เป็นผูเ้ลิศในทางไหน? เพราะเหตใุด? 

ตอบ คือ พระมหากสัสปะ ฯ ท่านไดร้บัยกย่องจากพระศาสดาว่า เป็นผูเ้ลิศในทางถือธดุงค ์เพราะท่านถือธุดงค ์๓ อยา่งเป็นประจ า คือ ทรงผา้

บงัสกุลุจีวรเป็นวตัร ๑ เที่ยวบิณฑบาตเป็นวตัร ๑ อยู่ป่าเป็นวตัร ๑ ฯ 

(ปี 47) พระมหากสัสปะออกบวชเพราะมคีวามเห็นอย่างไร? ท่านไดร้บัยกย่องวา่เลิศในทางไหน? 
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ตอบ เพราะมคีวามเห็นว่า ผูอ้ยูค่รองเรือนตอ้งคอยนั่งรบับาปเพราะการงานท่ีผูอ้ื่นท าไมด่ี และเหน็ว่าฆราวาสคบัแคบ เป็นทางมาแห่งกิเลสธุลี 

จึงมใีจเบื่อหน่ายสละสมบตัิ ออกบวชอทุิศพระอรหนัตใ์นโลก ฯ  ไดร้บัยกย่องวา่ เป็นเลิศแห่งภิกษุผูท้รงธุดงค ์ฯ 

(ปี 45) พระมหากสัสปะไดร้บัการอปุสมบทดว้ยวิธีใด?  พระมหากสัสปะโดยปกติถือธดุงคอ์ะไรบา้ง? 

ตอบ ดว้ยวิธีรบัพทุธโอวาท ๓ ขอ้ ฯ 

ถือธุดงค ์๓ อย่าง คือ ๑. ทรงผา้บงัสกุลุจีวรเป็นวตัร   ๒. ถือเที่ยวบิณฑบาตเป็นวตัร   ๓. ถือการอยู่ป่าเป็นวตัร ฯ 

(ปี 44) พระศาสดาทรงยกย่องพระสาวกรูปใดวา่ มีธรรมเครื่องอยูเ่สมอดว้ยพระองค?์ พระองคท์รงปฏิบตัิต่อพระสาวกรูปนัน้โดยพระอาการ

อย่างไร ? ตอบ พระมหากสัสปะ ฯ   ทรงรบัผา้สงัฆาฏิของท่านไปทรง และประทานผา้สงัฆาฏิของพระองคใ์หแ้ก่ท่าน ฯ 

 

พระอานนท ์

• บวชพรอ้มกนักบั พระเจ้าภัททยิราช เจ้าชายอนุรุทธะ เจ้าชายอานนท ์เจ้าชายภคุ เจ้าชายกมิพิละ เจ้าชายเทวทัต และอุ

บาล ีรวมแลว้ทัง้หมด ๗ คน 

(ปี 50) พรขอ้วา่ ถา้จกัไม่โปรดใหข้า้พระองคอ์ยู่ในท่ีประทบัของพระองค ์และขอ้วา่ ถา้พระองคจ์ะเสด็จไปสู่ที่นิมนตท์ี่ขา้พระองคร์บัไว ้พระ

อานนทท์ลูขอเพื่อประโยชนอ์ะไร? 

ตอบ ขอ้ตน้ เพื่อป้องกนัค าติเตยีนว่า พระอานนทบ์ ารุงพระศาสดาเพราะเห็นแก่ลาภ 

ขอ้หลงั เพื่อป้องกนัคนกล่าววา่ พระอานนทบ์ ารุงพระศาสดาไปท าอะไร เพราะพระองคไ์ม่ทรงอนเุคราะหแ์มด้ว้ยกิจเท่านี ้ฯ 

(ปี 46) พระอานนทไ์ดบ้รรลโุสดาปัตติผลเพราะไดฟั้งโอวาทจากใคร? และไดบ้รรลอุรหตัผลเมื่อไร? 

ท่านบรรลอุรหตัผลและนิพพาน ต่างจากพระสาวกองคอ์ื่นอย่างไร? 

ตอบ จากพระปณุณมนัตานีบตุร ฯ  บรรลอุรหตัผลก่อนวนัรุง่ขึน้จะท าปฐมสงัคายนา ฯ 

การบรรลอุรหตัผลของท่านในขณะที่ก าลงัเอนกายศีรษะยงัไม่ถึงหมอนเทา้ยกขึน้ในระหว่างอิรยิาบถ ๔ 

ท่านนิพพานบนอากาศ  กลางแมน่ า้โรหิณีแลว้อธิษฐานใหส้รีระของท่านแยกเป็น ๒ ภาค ใหต้กลงที่ฝ่ังแม่น า้ฝ่ังละภาค ฯ 

 

พระอนุรุทธเถระ 

(ปี 46) จงตอบค าถามเก่ียวกบัพระอนรุุทธเถระ ดงัต่อไปนี ้

ก. ท่านเป็นโอรสของใคร?   ข. เก่ียวเนื่องกบัพระบรมศาสดาอย่างไร? 

ค. ท่านออกบวชพรอ้มกบัใครบา้ง?  ง. ไดร้บัยกย่องจากพระบรมศาสดาอยา่งไร? 

ตอบ ก. ของพระเจา้ศากยะพระนามวา่ อมิโตทนะ พระมารดาไมป่รากฏพระนาม ฯ 

ข. เป็นพระโอรสของพระเจา้อาของพระบรมศาสดา จงึนบัเป็นพระอนชุาของพระบรมศาสดา ฯ 

ค. พรอ้มกบัพระอบุาลี พระภทัทิยะ พระภค ุพระกิมพิละ พระอานนท ์และพระเทวทตั ฯ 

ง. เป็นผูเ้ลิศในทางมจีกัษุทิพย ์ฯ 

 

กลุ่มศิษยข์องพราหมณพ์าวรีมี ๑๖ คน (เขา้ไปทลูถามปัญหาพระพทุธเจา้) 

• พระอชิตะ ทลูถามปัญหาพระพทุธเจา้ เป็นคนท่ี ๑ 

• พระปุณณกะ ทลูถามปัญหาพระพทุธเจา้ เป็นคนท่ี ๓ 



15 | P a g e  

 

• พระอุทยะ ทลูถามปัญหาพระพทุธเจา้ เป็นคนท่ี ๑๓ 

• พระโมฆราช ทลูถามปัญหาพระพทุธเจา้ เป็นคนท่ี ๑๕ 

• ปิงคิยมาณพ ทลูถามปัญหาพระพทุธเจา้ เป็นคนท่ี ๑๖ 

(ปี 61) ปิงคิยมาณพฟังพยากรณปั์ญหาจากพระบรมศาสดาแลว้ ไดบ้รรลธุรรมชัน้ไหน ? เพราะเหตไุร ? 

ตอบ ไดด้วงตาเห็นธรรม ฯ  เพราะความฟุ้งซ่านดว้ยความคิดถงึอาจารยใ์นขณะฟังพระธรรมเทศนา จึงไม่อาจท าจิตใหสิ้น้อาสวะ ฯ 

(ปี 58) บรรดาศิษย ์๑๖ คน ศิษยค์นใดน าพระธรรมเทศนาของพระพทุธองคไ์ปบอกแก่พราหมณ ์พาวรีผูเ้ป็นอาจารย ์? 

พราหมณพ์าวรี ฟังพระธรรมเทศนานัน้แลว้ ไดบ้รรลธุรรมชัน้ไหน ?  ตอบ ปิงคิยมาณพ ฯ ชัน้เสขภมูิ ฯ 

(ปี 57) มาณพทัง้ ๑๖ คนผูท้ลูถามโสฬสปัญหากะพระพทุธองค ์เป็นศิษยข์องใคร? ท่านตัง้ส านกัอยู่ที่ไหน? 

ตอบ ของพราหมณพ์าวรี ฯ  อยูท่ี่ฝ่ังแม่น า้โคธาวารี ระหว่างเมืองอสัสกะและเมืองอาฬกะ ฯ 

(ปี 56) ปัญหาว่า โลกคือหมู่สตัวอ์นัอะไรปิดบงัไวจ้ึงหลงอยูใ่นท่ีมดื ดงันี ้ใครเป็นผูถ้าม? และพระศาสดาทรงพยากรณว์า่อยา่งไร? 

ตอบ อชติมาณพเป็นผูถ้าม ฯ  ทรงพยากรณว์า่ โลกคือหมู่สตัว ์อนัอวิชชาคือความไม่รูแ้จง้ปิดบงัไว ้จึงหลงดจุอยูใ่นท่ีมดื ฯ 

(ปี 55) “หมูม่นษุยใ์นโลกนี ้อาศยัอะไรจึงบชูายญับวงสรวงเทวดา” นี่เป็นปัญหาของใคร? และไดร้บัพทุธพยากรณว์่าอยา่งไร? 

ตอบ เป็นปัญหาของปณุณกมาณพ ฯ ไดร้บัพทุธพยากรณว์า่ หมูม่นษุยเ์หล่านัน้ อยากไดข้องที่ตนปรารถนาอาศยัของที่มชีราทรุดโทรม จึง

บชูายญับวงสรวงเทวดา ฯ 

(ปี 54) อาจารยผ์ูผ้กูปัญหาใหศ้ษิย ์๑๖ คนไปทลูถามพระพทุธเจา้ ชื่ออะไร?  ทัง้อาจารยแ์ละศษิยฟั์งพทุธพยากรณแ์ลว้ไดบ้รรลผุลอะไร? 

ตอบ พราหมณพ์าวรีฯ  ปิงคิยมาณพไดด้วงตาเห็นธรรม ฯ  ศิษยอ์กี ๑๕ คน  ไดบ้รรลเุป็นพระอรหนัตฯ์ ส่วนอาจารยไ์ดบ้รรลเุสขภมูิฯ 

(ปี 53) พระพทุธเจา้ทรงแสดงธรรมโปรดพระโมฆราชดว้ยเรื่องอะไร? มีความหมายอย่างไร? 

ตอบ ดว้ยเรื่องสญุญตานปัุสสนาฯ  มีความหมายว่า ใหพ้ิจารณาเหน็โลกโดยความเป็นของว่างเปล่า ถอนความเห็นว่าเป็นตวัตนของเราเสีย ฯ 

(ปี 52) ค าถามวา่ “ขา้พเจา้จกัพจิารณาเห็นโลกอย่างไร มจัจุราชจึงจกัไม่แลเห็น” ใครเป็นผูถ้าม พระศาสดาทรงพยากรณไ์วอ้ยา่งไร? 

ตอบ พระโมฆราชเป็นผูท้ลูถาม พระศาสดาทรงพยากรณว์า่ ท่านจงเป็นคนมีสติ พิจารณาเห็นโลกโดยความเป็นของว่างเปล่า ถอนความตาม

เห็นว่าตวัของเราเสียทกุเมื่อเถดิ ท่านจกัขา้มล่วงมจัจรุาชเสียไดด้ว้ยอบุายอยา่งนี ้ท่านพิจารณาเหน็โลกอย่างนีแ้ล มจัจรุาชจงึไม่แลเห็น ฯ 

(ปี 51) “โลกมีอะไรผกูพนัไว ้อะไรเป็นเครื่องสญัจรของโลกนัน้ ท่านกล่าวกนัว่า นิพพานๆ ดงันี ้เพราะละอะไรได?้”  ปัญหานีใ้ครทลูถาม? 

ตอบ อทุยมาณพเป็นผูท้ลูถาม ฯ (**หมายเหตุ พระพทุธเจา้ไดพ้ยายากรณ์ไวว้่า ความเพลิดเพลินผูกพนัไว ้ความตรึกเป็นเครือ่งสญัจร เพราะละตัณหา) 

(ปี 50) พระโมฆราชทลูถามปัญหาพระพทุธองคเ์ป็นคนท่ีเทา่ไร? เพราะเหตไุร? 

ตอบ เป็นคนที่ ๑๕ ฯ เพราะครัง้แรกเห็นวา่ท่านอชิตมาณพเป็นผูใ้หญ่กวา่จงึยอมใหถ้ามก่อน แต่เมื่อปรารภจะทลูถามเป็นคนท่ี ๒ และคนที่ ๙ 

ถกูพระพทุธองคท์รงหา้มไวใ้หร้อก่อน จึงไดโ้อกาสทลูถามเป็นคนที่ ๑๕ ฯ 

(ปี 44) พระรฐับาล และพระนนัทะ ออกบวชเพราะเหตใุด? พระโมฆราช และพระอบุาลี ไดร้บัการยกย่องวา่เลิศในทางไหน? 

ตอบ พระรฐับาล  ออกบวชเพราะศรทัธา  พระนนัทะ  ออกบวชเพราะจ าใจ ฯ 

พระโมฆราช  ไดร้บัยกย่องวา่เป็นผูท้รงจีวรเศรา้หมอง พระอบุาลี   ไดร้บัยกย่องวา่เป็นผูท้รงพระวินยั ฯ 

 

พระมหากัจจายนะ 

(ปี 59, 49) พระสาวก ผูอ้ธิบายภทัเทกรตัตสตูรที่ทรงแสดงโดยยอ่ใหพ้ิสดาร คือใคร? ท่านไดร้บัการสรรเสรญิจากพระศาสดาวา่อย่างไร?  

ตอบ คือ พระมหากจัจายนะ ฯ  ท่านไดร้บัสรรเสรญิจากพระศาสดาวา่ เป็นผูฉ้ลาดในการอธิบายค าที่ย่อใหพ้ิสดาร ฯ 
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(ปี 56) พระมหากจัจายนะไดร้บัมอบหมายจากพระพทุธเจา้ใหไ้ปเผยแผ่พระพทุธศาสนาแทนพระองค ์ณ เมืองใด และไดผ้ลเป็นอย่างไร? 

ตอบ ณ เมอืงอชุเชนี ฯ    ไดร้บัผล คือ พระเจา้จณัฑปัชโชตและชาวพระนครเล่ือมใสในพระพทุธศาสนา ฯ 

(ปี 54) พระสาวกผูแ้สดงความไม่ต่างกนัแห่งวรรณะ ๔ เหล่า คือใคร? แสดงแกใ่คร? ที่ไหน? พระสตูรนัน้ชื่ออะไร ? 

ตอบ พระมหากจัจายนะเป็นผูแ้สดง ฯ  แก่พระเจา้มธุรราช  อวนัตีบตุร ฯ   ที่คนุธาวนั  แขวงมธุรราชธานี ฯ   สตูรนัน้ชื่อว่า  มธุรสตูร ฯ 

(ปี 53) พระมหากจัจายนะเคยไดร้บัมอบหมายจากพระพทุธเจา้ใหไ้ปเผยแผ่พระศาสนาแทนพระองคเ์มื่อครัง้ไหน? ไดผ้ลอย่างไร? ตอบ เมื่อ

ครัง้ที่ท่านบรรลพุระอรหตั และอปุสมบทเป็นภิกษุแลว้ ไดท้ลูเชิญพระพทุธเจา้ใหเ้สดจ็ไปกรุงอชุเชนี เพื่อประกาศพระศาสนาตามพระราช

ประสงค ์ของพระเจา้จณัฑปัชโชต แต่พระพทุธเจา้รบัสั่งใหท้่านไปแทน ฯ  พระเจา้จณัฑปัชโชตและชาวพระนครเล่ือมใสในพระพทุธศาสนา ฯ 

(ปี 51) การบวชของพระมหากจัจายนะ มคีวามเป็นมาอย่างไร? ตอบ มคีวามเป็นมาอย่างนี ้ท่านไดร้บัมอบหมายจากพระเจา้จณัฑปัชโชตให้

ไปทลูเชิญพระพทุธเจา้เสดจ็กรุงอชุเชนี จงึทลูลาบวชดว้ย ครัน้ไดเ้ขา้เฝา้ฟังธรรมแลว้ บรรลพุระอรหตั จึงทลูขอบวช ฯ 

(ปี 48) พระมหากจัจายนะ นิพพานก่อนหรือหลงัพระพทุธเจา้? มอีะไรเป็นขอ้อา้ง? 

ตอบ พระมหากจัจายนะ นิพพานหลงัพระพทุธเจา้ มีมธุรสตูรเป็นขอ้อา้ง โดยมีใจความ ตอนหน่ึงในพระสตูรนัน้ว่า พระเจา้มธุรราชตรสัถาม

ว่า เดี๋ยวนี ้พระผูม้ีพระภาคเจา้นัน้เสด็จอยู่ ณ ท่ีไหน พระมหากจัจายนะทลูว่า พระผูม้ีพระภาคเจา้ปรนิิพพานแลว้ ฯ 

 

พระรัฐบาล 

(ปี 60, 50) ธรรมเุทศ มีอะไรบา้ง ? ใครแสดงแกใ่คร? 

ตอบ มี ๑. โลกคือหมู่สตัว ์อนัชราน าเขา้ไปใกล ้ไม่ยั่งยืน 

๒. โลกคือหมู่สตัว ์ไม่มีผูป้้องกนั ไม่เป็นใหญ่จ าเพาะตน 

๓. โลกคือหมู่สตัว ์ไม่มีอะไรเป็นของ ๆ ตน จ าตอ้งละทิง้ส่ิงทัง้ปวงไป 

๔. โลกคือหมู่สตัว ์พรอ่งอยูเ่ป็นนิตย ์ไม่รูจ้กัอิ่ม เป็นทาสแห่งตณัหา ฯ 

พระรฐับาลแสดงถวายพระเจา้โกรพัยะ 

(ปี 55) จงระบชุื่อพระสาวกผูท้ี่บวชเพราะเหตตุ่อไปนี ้ ๑. บวชเพราะศรทัธา  ๒. บวชเพราะจ าใจ  ๓. บวชเพราะหลงไหลในรูป  

ตอบ  ๑.บวชเพราะศรทัธา คือ พระรฐับาล    ๒.บวชเพราะจ าใจ คือ พระนนัทะ    ๓.บวชเพราะหลงไหลในรูป คือ พระวกักลิ ฯ 

(ปี 55) ขอ้ธรรมว่า “โลกคือหมู่สตัวอ์นัชราน าเขา้ไปใกล ้ไม่ยั่งยืน” เรียกว่าธรรมอะไร? ใครแสดงวา่ใคร? 

ตอบ เรยีกวา่ ธรรมเุทศ ฯ   พระรฐับาลแสดงถวายแก่พระเจา้โกรพัยะ ฯ 

(ปี 44) พระรฐับาล และพระนนัทะ ออกบวชเพราะเหตใุด? พระโมฆราช และพระอบุาลี ไดร้บัการยกย่องวา่เลิศในทางไหน? 

ตอบ พระรฐับาล  ออกบวชเพราะศรทัธา  พระนนัทะ  ออกบวชเพราะจ าใจ ฯ 

พระโมฆราช  ไดร้บัยกย่องวา่เป็นผูท้รงจีวรเศรา้หมอง พระอบุาลี   ไดร้บัยกย่องวา่เป็นผูท้รงพระวินยั ฯ 

(ปี 43) ธรรมเุทศคืออะไรบา้ง? ใครแสดงแกใ่คร? 

ตอบ ธรรมเุทศ คือ ๑. โลกคือหมู่สตัวอ์นัชราน าเขา้ไปใกล ้ไม่ยั่งยืน 

๒. โลกคือหมู่สตัวไ์ม่มีผูป้้องกนั ไม่เป็นใหญ่จ าเพาะตน 

๓. โลกคือหมู่สตัวไ์ม่มีอะไรเป็นของ ๆ ตน จ าตอ้งละส่ิงทัง้ปวงไป 

๔. โลกคือหมู่สตัวพ์รอ่งอยูเ่ป็นนิตย ์ไม่รูจ้กัอิ่ม เป็นทาสแห่งตณัหา 

พระรฐับาลแสดงถวายพระเจา้โกรพัยะ 
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พระราหุล 

(ปี 61) พระสาวกองคใ์ด กอบทรายเต็มมือแลว้ปรารถนาวา่ "ขอใหเ้ราไดร้บัโอวาทค าสั่งสอนแต่ส านกัพระทศพล และพระอปัุชฌายอ์าจารย ์

เท่าเม็ดทรายในก ามือนีเ้ถดิ" ? และท่านเป็นเลิศในดา้นใด ? ตอบ พระราหลุ ฯ เป็นเลิศในดา้นเป็นผูใ้ครใ่นการศกึษา ฯ 

(ปี 46) การศกึษาเป็นการพฒันาชีวิตและสงัคมใหก้า้วหนา้และกา้วไกล จึงอยากทราบวา่ 

พระเถระองคใ์ด ไดร้บัการยกย่องว่า  เป็นผูใ้ฝ่ใจในการศกึษา? ท่านไดร้บัการยกย่องเช่นนัน้ เพราะมีปฏิปทาอย่างไร? 

ตอบ พระราหลุเถระ ฯ  มีปฏิปทาอย่างนีค้ือ ท่านตื่นขึน้แตเ่ชา้แลว้กอบเอาทรายมาเตม็ก ามือแลว้ปรารถนาว่า ขอใหเ้ราไดร้บัโอวาทค าสั่งสอน

แต่ส านกัพระทศพลและพระอปัุชฌายอ์าจารยเ์ทา่เม็ดทรายในก ามือเถดิ แลว้ตัง้ใจศกึษา ตัง้ใจปฏิบตัิอย่างจรงิจงั  ดว้ยปฏิปทาเช่นนีแ้ล จึง

ไดร้บัการยกย่องว่าเป็นผูใ้ฝ่ใจในการศกึษา ฯ 

(ปี 45) ราหลุกมุาร ไดบ้รรพชาเป็นสามเณรเพราะเหตใุด? พระราหลุ ไดร้บัยกย่องวา่เลิศในทางใด? 

ตอบ เพราะพระมารดาใหไ้ปขอราชสมบตักิบัพระพทุธองค ์ซึ่งเป็นพระราชบิดา ดงันัน้ พระองคจ์งึทรงประทานทรพัยอ์นัเป็นโลกตุตระ โดย

มอบหมายใหพ้ระสารีบตุร เป็นพระอปัุชฌาย ์บรรพชาใหร้าหลุกมุาร ดว้ยการรบัสรณคมน ์๓ ฯ 

ไดร้บัยกย่องว่าเลิศกว่าภิกษุทัง้หลายผูใ้ครศ่กึษาพระธรรมวินยั ฯ 

 

พระราธะ 

(ปี 63, 45) พระสาวกผูไ้ดร้บัการอปุสมบทดว้ยญตัติจตตุถกรรมวาจาเป็นองคแ์รกคือใคร? 

ท่านไดร้บัยกย่องจากพระศาสดาว่าเลิศกวา่ภิกษุทัง้หลาย อย่างไร? 

ตอบ พระราธะ ฯ ไดร้บัยกย่องวา่ เลิศกว่าภิกษุทัง้หลายผูม้ีปฏิภาณ คือญาณแจ่มแจง้ในธรรมเทศนา ฯ 

(ปี 43) พระสาวกรูปใดไดร้บัการบวชดว้ยญตัติจตตุถกรรมเป็นรูปแรก? พระสาวกรูปนัน้ไดร้บัยกยอ่งเป็นเลิศในทางไหน? 

ตอบ พระราธะ ฯ ในทางมีปฏิภาณ คือญาณแจม่แจง้ในพระธรรมเทศนา ฯ 

 

พระนันทะ / พระวักกลิ / พระอุบาล ี

• พระอบุาลี บวชพรอ้มกนักบั พระเจ้าภทัทยิราช เจา้ชายอนุรุทธะ เจ้าชายอานนท ์เจ้าชายภคุ เจ้าชายกิมพิละ เจ้าชาย

เทวทตั และอุบาลี รวมแลว้ทัง้หมด ๗ คน 

(ปี 57) การท่ีเจา้ศากยะทลูขอใหพ้ระอบุาลีผูเ้ป็นช่างกลับกบวชกอ่น เพราะเหตไุร? ตอบ เพราะประสงคจ์ะละมานะของตน ฯ 

(ปี 55) จงระบชุื่อพระสาวกผูท้ี่บวชเพราะเหตตุ่อไปนี ้ ๑. บวชเพราะศรทัธา  ๒. บวชเพราะจ าใจ  ๓. บวชเพราะหลงไหลในรูป 

ตอบ    ๑.บวชเพราะศรทัธา คือ พระรฐับาล    ๒.บวชเพราะจ าใจ คือ พระนนัทะ    ๓.บวชเพราะหลงไหลในรูป คือ พระวกักลิ ฯ 

(ปี 44) พระรฐับาล และพระนนัทะ ออกบวชเพราะเหตใุด? พระโมฆราช และพระอบุาลี ไดร้บัการยกย่องวา่เลิศในทางไหน? 

ตอบ พระรฐับาล  ออกบวชเพราะศรทัธา  พระนนัทะ  ออกบวชเพราะจ าใจ ฯ 

พระโมฆราช  ไดร้บัยกย่องวา่เป็นผูท้รงจีวรเศรา้หมอง พระอบุาลี   ไดร้บัยกย่องวา่เป็นผูท้รงพระวินยั ฯ 

 

พระโสณโกฬวิิสะ (ผูเ้ลิศในทางมีความเพียรปรารภแลว้) 

(ปี 59)  พระพทุธเจา้ทรงแสดงธรรมอปุมาดว้ยพิณ ๓ สาย แก่ใคร ? ดว้ยทรงพระประสงคใ์ด ? ตอบ แก่พระโสณโกฬิวิสะ ฯ ดว้ยทรงพระ

ประสงคจ์ะใหท้่านท าความเพียรพอประมาณ เพราะท่านท าความเพียรอยา่งยิง่ เดินจงกรมจนเท้าแตก ฯ 

(ปี 57) พระพทุธองคท์รงแสดงโทษแห่งความเพยีรที่ตงึเกินไปและหย่อนเกินไปแก่พระโสณโกฬิวิสะว่าอย่างไร? 
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ตอบ ทรงแสดงวา่ ความเพียรท่ีตงึเกินไปเป็นไปเพื่อความฟุ้งซ่าน ที่หย่อนเกินไปเป็นเพื่อความเกียจครา้น ฯ 

 

เป็นศิษยเ์ป็นอาจารยก์ัน 

(ปี 50) ในอสีตมิหาสาวก มีองคไ์หนบา้งมคีวามสมัพนัธเ์ป็นศิษยแ์ละอาจารยก์นั? จงบอกมาสกั ๒ คู่ 

ตอบ (ตอบเพยีง ๒ คู)่ พระอญัญาโกณฑญัญะกบัพระปณุณมนัตานีบตุร 

พระอสัสชิกบัพระสารีบตุร 

พระสารีบตุรกบัพระราธะ 

พระสารีบตุรกบัพระราหลุ 

พระมหากจัจายนะกบัพระโสณกฏิุกณัณะ ฯ 

 

ภกิษุณ ี

(ปี 55) อนพุทุธท่ีเป็นสาวกสาวิกาของพระศาสดา ซึ่งไดร้บัการอปุสมบทดว้ยวิธีพิเศษมีบา้งหรือไม่? ถา้มี คือใคร? อปุสมบทดว้ยวิธีใด? ตอบ 

มี ฯ คือ พระมหากสัสปะ อปุสมบทดว้ยวิธีรบัพระโอวาท ๓ ขอ้, พระนางมหาปชาบดีโคตมี อปุสมบทดว้ยวิธีรบัครุธรรม ๘ ประการ ฯ  

(ปี 45) พระนางปชาบดีโคตมี ยนิดีรบัครุธรรม ๘ ขอ้มาปฏิบตัิ อปุมาเหมือนอะไร? 

พระเถรีผูม้ีชื่อต่อไปนีไ้ดร้บัเอตทคัคะในทางไหน? 

ก. กิสาโคตมเีถร ี  ข. กณุฑลเกสีเถร ี  ค. ภทัทกาปิลานีเถร ี ง. ภทัทากจัจานาเถร ี จ. โสณาเถร ี

ตอบ เปรียบเหมือนหญิงหรือชายที่ยงัรุน่สาวรุน่หนุ่ม ก าลงัรกัแตง่กาย อาบน า้สระเกลา้แลว้ไดพ้วงดอกอบุล พวงมะลิ หรือพวงล าดวนแลว้ จะ

พึงรบัดว้ยมือทัง้ ๒ แลว้ตัง้ไวบ้นศีรษะดว้ยความยินดีฉนันัน้ ฯ 

ก. ในทางทรงไวซ้ึง่จวีรอนัเศรา้หมอง  ข. ในทางขิปปาภิญญา หรือ ตรสัรูเ้รว็  ค. ในทางระลกึไดซ้ึ่งปพุเพนิวาส 

ง. ในทางถึงซึ่งอภิญญาอนัใหญ่แลว้  จ. ในทางมีความเพียรปรารภแลว้ ฯ 

 

พระโสณกุฏิกัณณะ 

(ปี 44) พระศาสดาทรงทราบความขดัขอ้งจากพระสาวกรูปใด จงึไดท้รงพระอนญุาตใหส้งฆปั์ญจวรรคท าการอปุสมบทในปัจจนัตชนบทได?้ 

ท่านไดร้บัยกย่องวา่เลิศทางไหน?  ตอบ พระโสณกฏิุกณัณะ ฯ เป็นผูม้ีวาจาไพเราะ ฯ 

 

ปริพาชกทฆีนขะ 

(ปี 44) ทิฏฐิแสดงความเห็นวา่ " ส่ิงทัง้ปวงไม่ควรแก่ขา้พเจา้ ขา้พเจา้ไมช่อบใจทัง้หมด " ใครพดูกบัใคร? ตามทิฏฐิแสดงความเห็นนัน้  มีค  า

กล่าวตอบวา่อย่างไร ? ตอบ ปรพิาชกทีฆนขะ  อคัคิเวสสนโคตร  ทลูกบัพระศาสดา ฯ มีพระด ารสัตอบว่า " อคัคเิวสสนะ ถา้อย่างนัน้ 

ความเห็นอยา่งนัน้ กต็อ้งไมค่วรแก่ท่าน ท่านกต็อ้งไมช่อบความเหน็อย่างนัน้ " ฯ 

 

คนแรก/คนสุดท้าย 

• ผูถ้ึงรตันะ ๒ คือ ตปสุสะ และภลัลิกะ 

• ผูถ้ึงรตันะ ๓ คือบิดาของยสะ ฯ 

• พระพทุธองคท์รงแสดงอนปุพุพีกถาแกใ่ครเป็นคนแรก คือ ยสกลุบตุร 
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• ผูท้ี่ถวายผา้วสัสิกสาฎก (ผา้อาบน า้ฝน) เป็นคนแรก คือ นางวิสาขา 

• สามเณรรูปแรกในพระพทุธศาสนา คือ สามเณรราหลุ ไดบ้รรลพุระอรหตัเพราะฟังธรรมจากพระพทุธองค ์

• ภิกษุณีรูปแรกพระพทุธศาสนา คอื พระนางมหาปชาบดีโคตม ี

(ปี 63, 57) สามเณรรูปแรกในพระพทุธศาสนา คือใคร? ไดบ้รรลพุระอรหตัเพราะฟังธรรมจากใคร? ตอบ สามเณรราหลุ ฯ จากพระพทุธองค ์ฯ 

(ปี 61) พระอนพุทุธองคแ์รก คือใคร ? ไดด้วงตาเห็นธรรมเพราะฟังพระธรรมเทศนาชื่ออะไร ? 

ตอบ คือพระอญัญาโกณฑญัญะ ฯ เพราะฟังธรรมจกักปัปวตัตนสตูร ฯ 

(ปี 59) สตรีคนแรกที่ไดอ้ปุสมบทในพทุธศาสนาคือใคร ? อปุสมบทดว้ยวิธีใด ? 

ตอบ คือ พระมหาปชาบดีโคตมี ฯ ดว้ยวิธีรบัครุธรรม ๘ ประการ ฯ 

(ปี 58) อนพุทุธองคแ์รก คือใคร ? ส าเรจ็เป็นพระอรหนัตเ์พราะฟังพระธรรมเทศนาชื่ออะไร ? 

ตอบ คือ พระอญัญาโกณฑญัญะ ฯ ชื่ออนตัตลกัขณสตูร ฯ 

(ปี 57) อบุาสกผูป้ระกาศตนถึงรตันะ ๒ และรตันะ ๓ ว่าเป็นสรณะคนแรก คือใคร? 

ตอบ ผูถ้ึงรตันะ ๒ คือตปสุสะ และภลัลิกะ   ผูถ้ึงรตันะ ๓ คือบิดาของยสะ ฯ 

(ปี 53) พทุธบรษิัท ๔ ผูเ้ป็นอรยิสาวก มีล าดบัการเกดิขึน้ก่อนหลงักนัอยา่งไร? บคุคลแรกของแต่ละบรษิัทนัน้คือใคร? 

ตอบ มีล าดบัอยา่งนี ้คือ ภิกษุ อบุาสก อบุาสิกา และภิกษุณี ฯ 

พระอญัญาโกณฑญัญะ เป็นคนแรกของภิกษุบรษิัท 

บิดาของพระยสะ เป็นคนแรกของอบุาสกบรษิัท 

มารดาและภรรยาของพระยสะ เป็นคนแรกของอบุาสิกาบรษิัท 

พระนางปชาบดีโคตมี เป็นคนแรกของภิกษุณีบรษิัท ฯ 

 

ความหมายและความส าคัญของศาสนพธิ ี

(ปี 62, 49, 45) ศาสนพิธี คืออะไร? การศกึษาศาสนพิธีใหเ้ขา้ใจ มีประโยชนอ์ยา่งไร? 

ตอบ คือ พิธีทางศาสนา ฯ  มีประโยชนค์ือ   ๑. ท าใหเ้ขา้ใจเรื่องของศาสนพิธีไดโ้ดยถกูตอ้ง   ๒. ท าใหเ้ห็นเป็นเรื่องส าคญั ไม่ไรส้าระ 

๓. ท าใหป้ฏิบตัิไดถ้กูตอ้งไม่ผิดเพีย้นจากขนบธรรมเนยีมประเพณี ฯ  

(ปี 44) กศุลพิธี และบญุพิธี คือพิธีเช่นไร? 

ตอบ กศุลพิธี คือพิธีกรรมตา่งๆอนัเก่ียวดว้ยการอบรมความดีงามทางพระพทุธศาสนาเฉพาะตวับคุคล เช่น พิธีรกัษาอโุบสถศีลเป็นตน้ 

บญุพิธี คือพิธีท าบญุงานมงคล และงานอวมงคล ฯ 

 

• ทานพิธี ไดแ้ก่ พิธีถวายผา้วสัสิกสาฎก (ผา้อาบน า้ฝน) พิธีถวายเสนาสนะกฎีุวิหาร พิธีทอดผา้ป่า พิธีถวายผา้อจัเจกจวีร  ผา้จ าน า

พรรษา 

(ปี 59, 55) การถวายผา้วสัสิกสาฎกนัน้ มีมลูเหตมุาจากอะไร? ใครเป็นผูถ้วายคนแรก? 

ตอบ มมีลูเหตมุาจากเดิมยงัไมม่พีทุธานญุาตใหภิ้กษุมีผา้วสัสิกสาฎก ภิกษุทัง้หลายจงึเปลือยกายอาบน า้ นางวิสาขามหาอบุาสกิาทราบเรื่อง

นัน้แลว้เห็นวา่ไม่สมควรแก่เพศสมณะ จึงทลูขอพระพทุธานญุาต เพื่อถวายผา้อาบน า้ฝนแก่ภิกษุทัง้หลาย ฯ 

(ปี 58) จงใหค้วามหมายของคาต่อไปนี ้ ก. ปาฏิปคุคลิกทาน  ข. เภสชัทาน  ค. สลากภตั  ง. ผา้วสัสิกสาฎก  จ. ผา้อจัเจกจวีร ฯ 
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ตอบ ก. ปาฏิปคุคลิกทาน คือทานท่ีถวายเจาะจงเฉพาะรูปนัน้รูปนี ้

ข. เภสชัทาน คือการถวายเภสชั ๕ ไดแ้ก่ เนยใส เนยขน้ น า้มนั น า้ผึง้ น า้ออ้ย 

ค. สลากภตั คือภตัตาหารท่ีทายกทายิกาถวายตามสลาก 

ง. ผา้วสัสิกสาฎก คือผา้ที่อธิษฐานส าหรบัใชนุ้่งในเวลาอาบน า้ฝน หรืออาบน า้ทั่วไป 

จ. ผา้อจัเจกจวีร คือผา้จ าน าพรรษาที่ทายกรีบดว่นถวายก่อนวนัออกพรรษา 

(ปี 54) วิหารทานคาถา ซึ่งเป็นบทอนโุมทนาพิเศษ เริ่มตน้ดว้ย สีต  อณฺุห  ปฏิหนฺติ ฯลฯ นิยมใชส้วดเมื่อใด? 

ตอบ เมื่อทายกถวายเสนาสนะม ี โบสถ ์ วิหาร  กฎีุ  เป็นตน้ ฯ 

(ปี 48) ผา้ป่าคือผา้อะไร ?  ค าพจิารณาผา้ป่าว่าอย่างไร ? 

ตอบ คือ ผา้บงัสกุลุจีวร ไดแ้ก่ผา้เป้ือนฝุ่ นท่ีไม่มีเจา้ของหวงแหน ทิง้อยู่ตามป่าดงบา้ง ตามป่าชา้บา้ง ตามถนนหนทางและหอ้ยอยูต่ามกิ่งไม้

บา้ง ท่ีสดุจนกระทั่งที่เขา อทุิศไวแ้ทบเทา้ รวมเรียกวา่ “ผา้ป่า” ฯ   

ค าพิจารณาผา้ป่าว่า  อิม   ป สกุลูจีวร    อสฺสามิก   มยฺห   ปาปณุาติ   หรือว่า อิม   วตฺถ   อสฺสามกิ   ป สกุลูจีวร    มยฺห   ปาปณุาติ ฯ 

(ปี 48) จงใหค้วามหมายของค าต่อไปนี ้?   ก. ปาฏิปคุคลิกทาน   ข. เภสชัทาน   ค. สลากภตัต ์  ง. ผา้วสัสิกสาฎก   จ. ผา้อจัเจกจวีร 

ตอบ ก. คือทานที่ถวายเจาะจงเฉพาะรูปนัน้รูปนี ้

ข. คือการถวายเภสชั ๕ ไดแ้ก่ เนยใส เนยขน้ น า้มนั น า้ผึง้ น า้ออ้ย 

ค. คือภตัตาหารท่ีทายกทายกิาถวายตามสลาก 

ง. คือผา้ที่อธิษฐานส าหรบัใชนุ้ง่ในเวลาอาบน า้ฝน หรืออาบน า้ทั่วไป 

จ. คือผา้จ าน าพรรษาที่ทายกรีบด่วนถวายก่อนก าหนดกาล ฯ 

(ปี 47) สลากภตั หมายถงึอะไร? ตอบ หมายถงึ ภตัตาหารท่ีทายก ทายิกาถวายตามสลาก ฯ 

(ปี 45) ผา้วสัสิกสาฎก ใครเป็นผูถ้วายคนแรก? การถวายผา้วสัสิกสาฎกนัน้ มีมลูเหตมุาจากอะไร? 

ตอบ นางวิสาขา มหาอบุาสิกา ฯ มีมลูเหตมุาจากเดิมยงัไม่มีพทุธานญุาตใหภิ้กษุมีผา้อาบน า้ฝน ภิกษุทัง้หลายจึงเปลือยกายอาบน า้ นาง

วิสาขามหาอบุาสิกาทราบเรื่องนัน้แลว้ เห็นว่าไม่สมควรแก่เพศสมณะจึงทลูขอพระพทุธานญุาต เพื่อถวายผา้อาบน า้ฝนแก่ภิกษุทัง้หลาย ฯ 

(ปี 44) ผา้ป่า และผา้อจัเจกจีวร ไดแ้ก่ผา้เช่นไร? การทอดผา้ป่าก าหนดกาลเวลาทอดไวห้รือไม่? 

ตอบ ผา้ป่า หมายถึงผา้เป้ือนฝุ่ นที่ไม่มีเจา้ของหวงเเหน ทิง้อยู่ตามป่าดงบา้ง ตามป่าชา้บา้ง ตามถนนหนทางและหอ้ยยอ้ยอยูต่ามกิ่งไมบ้า้ง ฯ 

ผา้อจัเจกจวีร หมายถึงผา้จ าน าพรรษาที่ทายกรีบดว่นถวายก่อนก าหนดกาล คือถวายก่อนออกพรรษา ฯ 

ไม่มีก าหนดกาลเวลา  มศีรทัธาเมื่อไรก็ถวายได ้ฯ 

(ปี 43) ผา้วสัสิกสาฎกคือผา้เช่นไร? ผา้จ าน าพรรษาคือผา้เช่นไร? 

ตอบ คือ ผา้ส าหรบัภิกษุใชนุ้่งในเวลาอาบน า้ฝนหรืออาบน า้ทั่วไป เรียกกนัว่า ผา้อาบน า้ฝนบา้ง ผา้อาบบา้ง ผา้นีเ้กิดขึน้เฉพาะฤดกูาลที่ทรง

อนญุาตเป็นบรขิารพิเศษชั่วคราว อธิษฐานไวใ้ชไ้ดต้ลอด ๔ เดือนฤดฝูน พน้จากเขตนัน้เป็นธรรมเนียมใหว้ิกปั ฯ 

คือ ผา้ที่ทายกถวายแก่ภิกษุผูอ้ยูจ่  าพรรษาครบ ๓ เดือน เวน้ผา้กฐิน ฯ 

 

• บุญพิธ ีไดแ้ก่ พิธีท าบญุตกับาตรเทโวโรหณะ งานมงคล และงานอวมงคล พิธีแสดงธรรมเทศนา (เทศนม์หาชาต)ิ พิธีสวดแจง พิธี

สวดพระอภิธรรม พิธีสวดมาตกิา สามญัอนโุมทนา วเิสสอนโุมทนา 

งานมงคล ไดแ้ก่ งานท าบญุต่อนามหรือต่ออายุ 
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งานอวมงคล ไดแ้ก่ การท าบญุอฐิั 

(ปี 60) วนัท่ีพระพทุธเจา้เสดจ็ลงจากสวรรคช์ัน้ดาวดงึส ์เรียกวา่วนัอะไร ? ตรงกบัวนัอะไร ? 

ตอบ เรยีกวา่ วนัเทโวโรหณะ ฯ  ตรงกบัวนัมหาปวารณา เพ็ญเดือน ๑๑ ฯ 

(ปี 54) วนัเทโวโรหณะ คือวนัอะไร? เนื่องดว้ยวนันัน้ มีบญุพิธีอะไรท่ีท ากนัมาจนถงึบดันี?้ 

ตอบ คือ วนัท่ีพระพทุธเจา้เสดจ็ลงจากเทวโลก หลงัจากที่เสด็จขึน้ไปจ าพรรษาในดาวดงึสพิภพถว้นไตรมาส โบราณเรียกอีกอย่างหน่ึงว่า วนั

พระเจา้เปิดโลก ฯ  มีการท าบญุตกับาตรแด่พระพทุธเจา้พรอ้มทัง้พระสงฆ ์จนเป็นประเพณีท าบญุตกับาตรที่เรียกว่า ตกับาตรเทโวโรหณะ  มา

จนถึงปัจจบุนันี ้ฯ 

(ปี 53) ค าวา่ เจรญิพระพทุธมนตก์บัสวดพระพทุธมนตใ์ชต้า่งกนัอย่างไร?  การท าบญุฉลองอฐิัจดัเขา้ในอย่างไหนใน ๒ อยา่งขา้งตน้? 

ตอบ เจรญิพระพทุธมนตใ์ชใ้นงานมงคล สวดพระพทุธมนตใ์ชใ้นงานอวมงคล ฯ   จดัเขา้ในการสวดพระพทุธมนต ์ฯ 

(ปี 53) งานท าบญุต่อนามหรือตอ่อาย ุคืองานท าบญุเช่นไร? 

ตอบ คืองานท าบญุที่คณะญาตขิองผูก้  าลงัป่วยหนกัจดัขึน้ เพื่อใหผู้ป่้วยหายป่วย และเพื่อให้ผูป่้วยไดม้ีโอกาสบ าเพ็ญกศุลในบัน้ปลายแห่ง

ชีวิตของตน หรือ เป็นความประสงคข์องผูจ้ะท าบญุต่ออายเุองเพื่อความเป็นสิรมิงคลแกช่ีวิต ฯ 

(ปี 51) ในงานมงคลท่ีท ากนัอยา่งสามญัทั่วไป นิยมเจรญิพระพทุธมนตด์ว้ย บทสวดมนตท์ี่รวมเรียกสัน้ๆ ว่าอะไร?  และตอ้งมีบทอืน่มา

ประกอบอีก เรียกว่าอะไร?  ตอบ เรียกวา่ เจด็ต านาน ฯ    เรียกวา่ ตน้ต านาน และทา้ยต านาน ฯ 

(ปี 51) เทศนม์หาชาติ คือการเทศนเ์รื่องอะไร? มีก่ีกณัฑ?์ จบเทศนม์หาชาติแลว้ นยิมเทศนต์่อดว้ยเรื่องอะไร? 

ตอบ เรื่องเวสสนัดรชาดก ฯ   มี ๑๓ กณัฑ ์ฯ   เรื่อง จตรุารยิสจัจกถา ฯ 

(ปี 50) วนัเทโวโรหณะ คือวนัอะไร? เนื่องดว้ยวนันัน้ มีบญุพิธีอะไรท่ีท ากนัมาจนถงึบดันี?้ 

ตอบ คือ วนัท่ีพระพทุธเจา้เสดจ็ลงจากเทวโลก หลงัจากที่เสด็จขึน้ไป จ าพรรษาในดาวดงึสพิภพถว้นไตรมาส โบราณเรียกอีกอย่างหน่ึงว่า วนั

พระเจา้เปิดโลก ตรงกบัวนัขึน้ ๑๕ ค ่า เดือน ๑๑ ฯ  มีการท าบญุตกับาตรแด่พระพทุธเจา้พรอ้มทัง้พระสงฆใ์นวนัรุง่ขึน้ จนเป็นประเพณีท าบญุ

ตกับาตรที่เรียกว่าตกับาตรเทโวโรหณะ มาจนถงึปัจจบุนันี ้ฯ 

(ปี 47) ค าต่อไปนีห้มายถงึอะไร?   ก. เทศนม์หาชาติ   ข. ท าบญุอฐิั   ค. สามญัอนโุมทนา   ง. วิเสสอนโุมทนา   จ. สลากภตั 

ตอบ ก. หมายถงึ เทศนาเรื่องพระเวสสนัดรชาดก 

ข. หมายถงึ ท าบญุหลงัจากการปลงศพปรารภผูล่้วงลบัแลว้ 

ค. หมายถงึ การอนโุมทนาที่นิยมใชป้ฏิบตัิกนัทั่วไปเป็นปกติ 

ง. หมายถงึ การอนโุมทนาดว้ยบทสวดส าหรบัอนโุมทนาเป็นพิเศษ เฉพาะทาน เฉพาะกาล เฉพาะเรื่อง 

จ. หมายถงึ ภตัตาหารที่ทายก ทายิกาถวายตามสลาก ฯ 

(ปี 47) ประเพณีการเทศนแ์จงและการสวดแจงอาศยัเคา้มลูมาจากเรื่องอะไร? นิยมเทศนใ์นงานอะไร? 

ตอบ อาศยัเคา้มลูมาจากเรื่องการท าปฐมสงัคายนา ซึ่งเป็นการรวบรวมพระธรรมวินยั จดัไวเ้ป็นหมวดหมู่ เรียกว่า พระไตรปิฎก ดงันัน้การ

เทศนแ์จงจงึเป็นการแสดงธรรมแจกแจงวตัถแุละหวัขอ้ในพระไตรปิฎก  ในการท าปฐมสงัคายนา มกีารกสงฆจ์ านวน ๕๐๐ รูป การสวดแจงจงึ

นิยมนิมนตพ์ระสงฆ ์๕๐๐ รูป ใหเ้ท่าจ านวนการกสงฆใ์นครัง้นั้น ฯ นิยมเทศนใ์นงานฌาปนกิจศพ ฯ 

(ปี 45) งานท าบญุต่อนามคืองานท าบญุเช่นไร? ตอบ คืองานท าบญุที่คณะญาตขิองผูก้  าลงัป่วยหนกัจดัขึน้ เพื่อใหผู้ป่้วยหายป่วย และเพื่อให้

ผูป่้วยไดม้ีโอกาสบ าเพ็ญกศุลในบัน้ปลายแห่งชวีิตของตน ฯ 

(ปี 45) ในพิธีท าบญุตกับาตรเทโวโรหณะ พระพทุธรูปท่ีจะประดิษฐานบนรถทรงหรือคานหาม นิยมพระพทุธรูปปางอะไร? 

ตอบ นิยมพระพทุธรูปปางอุม้บาตร ถา้ไม่มจีะเป็นพระพทุธรูปปางอะไรก็ได ้ฯ 
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(ปี 44) วนัเทโวโรหณะ คือวนัอะไร? มีชื่อเรียกอีกอย่างหน่ึงว่าวนัอะไร? 

ตอบ คือวนัท่ีพระองคเ์สด็จลงจากเทวโลก เรียกอีกอยา่งหน่ึงวา่วนัพระเจา้เปิดโลก ฯ 

(ปี 44) พิธีสวดพระอภิธรรมมีก่ีอย่าง? อะไรบา้ง?  การสวดมาตกิาคือการสวดเรื่องอะไร? 

ตอบ มี  ๒  อย่างคือ    ๑. สวดประจ ายามหนา้ศพ ๒. สวดหนา้ไฟในขณะฌาปนกจิ ฯ 

คือการสวดบทมาติกาของพระอภิธรรมเจ็ดคมัภีรห์รือที่เรียกว่า " สตัตปัปกรณาภิธรรม " ซึ่งมีการบงัสกุลุเป็นท่ีสดุ เป็นประเพณีนยิมจดัให้

พระสงฆส์วดในงานท าบญุหนา้ศพอย่างหน่ึง เรียกโดยโวหารทางราชการในงานหลวงวา่ " สดบัปกรณ ์" แต่ราษฎรสามญัทั่วไปเรียกวา่ " สวด

มาตกิา " ฯ 

(ปี 43) ค าวา่ สวดมาตกิาหรือสดบัปกรณ ์หมายถงึอะไร? ค าทัง้สองนัน้ใชต้่างกนัอยา่งไร? 

ตอบ หมายถงึการสวดบทมาตกิาของพระอภิธรรม ๗ คมัภีร ์หรือที่เรียกวา่  สตัตปัปกรณาภิธรรม ซึ่งมกีารบงัสกุลุเป็นท่ีสดุ เป็นประเพณีนิยม

จดัใหพ้ระสงฆส์วดในงานท าบญุหนา้ศพอยา่งหน่ึง ฯ  ค าวา่สวดมาติกา ใชใ้นงานศพราษฎรสามญัทั่วไป ส่วนค าวา่ สดบัปกรณ ์ใชเ้รียกโดย

โวหารทางราชการในงานหลวง (ศพหรืออฐิัของเจา้นายตัง้แต่ชัน้หม่อมเจา้ขึน้ไป) ฯ 

 

• กุศลพิธี คือ พิธีบ าเพ็ญกศุล ไดแ้ก่ พธีิอาราธนาศีลอโุบสถ พิธีกรรมวนัธรรมสวนะ พิธีท าวตัรสวดมนต ์พิธีสงัฆอโุบสถ พิธีเขา้พรรษา 

พิธีออกพรรษา พิธีท าสามจีิกรรม 

(ปี 63, 56) จงใหค้วามหมายของค าต่อไปนี ้การเขา้พรรษา การออกพรรษา ฯ 

ตอบ การเขา้พรรษา หมายถึง การท่ีภิกษุผกูใจว่าจะอยู่ ณ ท่ีใดที่หน่ึงตลอดเวลา ๓ เดือนในฤดฝูน ไม่ไปคา้งแรมให้ล่วงราตรใีนท่ีแห่งอื่น

ระหว่างผกูใจนัน้ เวน้แต่ไปดว้ยสตัตาหกรณียะ ฯ  การออกพรรษา หมายถงึ กาลที่สิน้สดุก าหนดอยูจ่  าพรรษาของภิกษุตามพระวินยับญัญัติ มี

พิธีเป็นสงัฆกรรมพเิศษโดยเฉพาะ เรียกโดยภาษาพระวินยัว่า ปวารณากรรม คือการท าปวารณาของสงฆผ์ูอ้ยู่รว่มกนัตลอดเวลา ๓ เดือน ฯ 

(ปี 63, 61, 57, 48) วนัธรรมสวนะ คือวนัอะไร? ทรงอนญุาตใหม้ใีนวนัใดบา้ง? 

ตอบ คือวนัก าหนดประชมุฟังธรรม หรือท่ีเรียกวา่ "วนัพระ" ฯ ในวนั ๘ ค ่าและวนั ๑๔ ค ่าหรือ ๑๕ ค ่าของปักษ์ทัง้ขา้งขึน้และขา้งแรมฯ 

(ปี 62, 49) การท าวตัรสวดมนต ์มีประโยชนอ์ยา่งไร ? จงอธิบาย  ตอบ เป็นอบุายสงบใจ ไมใ่หค้ิดวุ่นวายตามอารมณไ์ดช้ั่วขณะที่ท  าเมื่อท า

ประจ าวนัละ๒เวลา ทัง้เชา้เย็น ครัง้ละครึง่ชั่วโมง หรือ ๑ ชั่วโมงเป็นอย่างนอ้ย ก็เทา่กบัไดใ้ชเ้วลาสงบจิตได ้วนัละไมต่  ่ากวา่ ๑ ใน ๒๔ ชั่วโมงฯ 

(ปี 61) สามจีิกรรม หมายถึงอะไร ? มีก่ีแบบ ? อะไรบา้ง ? 

ตอบ หมายถงึ การขอขมาโทษกนัใหอ้ภยักนัทกุโอกาส ไม่ว่าจะมโีทษขดัขอ้งหมองใจกนัหรือไมก่็ตาม ถึงโอกาสที่ควรท าสามีจิกรรมกนัแลว้ 

ทกุรูปไม่พึงละโอกาสเสีย ฯ  มี ๒ แบบ ฯ  คือ ๑. แบบขอขมาโทษ  ๒. แบบถวายสกัการะ ฯ 

(ปี 60) กศุลพิธี คืออะไร ? พิธีท าสามีจิกรรม หมายถึงอะไร ? 

ตอบ คือ พิธีบ าเพ็ญกศุล ฯ  หมายถงึ การขอขมาโทษกนั ใหอ้ภยักนัทกุโอกาส ไม่วา่จะมีโทษขดัขอ้งหมองใจกนัหรือไม่ก็ตาม ถงึโอกาสที่ควร

ท าสามจีิกรรมกนัแลว้ ทกุรูปไม่พงึละโอกาสเสีย ฯ 

(ปี 59) ธรรมเนยีมของสงฆท์ี่พงึปฏิบตัิชอบต่อกนั เพื่อความสามคัคี เรียกว่าอะไร ? หมายถึงอะไร ? 

ตอบ เรยีกวา่ สามจีิกรรม ฯ  หมายถงึ การขอขมาโทษ และการใหอ้ภยักัน ฯ 

(ปี 56) ศาสนพิธีเล่ม ๒ แสดงอโุบสถกรรมไวก่ี้ประเภท? อะไรบา้ง?ตอบ ๓ ประเภทฯ คือ สงัฆอโุบสถ๑ ปารสิทุธิอโุบสถ๑ อธิษฐานอโุบสถ๑ฯ 

(ปี 49) การท าวตัร คืออะไร? ท าวตัรสวดมนต ์เพื่อความมุง่หมายใด? 

ตอบ คือการท ากิจวตัรของภิกษุสามเณรและอบุาสกอบุาสิกา เป็นการท ากิจที่ตอ้งท าประจ าจนเป็นวตัร-ปฏิบตัิ เรยีกสัน้ๆ วา่ ท าวตัร ฯ 
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ความมุง่หมายของการท าวตัรสวดมนตน์ี ้บณัฑิตถือวา่เป็นอบุายสงบจิต ไม่ใหค้ิดวุ่นวายตามอารมณไ์ดช้ั่วขณะที่ท  า เมื่อท าประจ าวนัละ ๒ 

เวลา ทัง้เชา้เย็นครัง้ละครึง่ชั่วโมง หรือ ๑ ชั่วโมงเป็นอยา่งนอ้ย ก็เท่ากบัได ้ใชเ้วลาสงบจติไดว้นัละไม่ต ่ากว่า ๑ ใน ๒๔ ชั่วโมง ฯ 

(ปี 49) ในวนัอโุบสถ พระธรรมกถึกใหศ้ีล ๘ เป็นอโุบสถศีล แต่มผีูศ้รทัธาจะรกัษาเพียงศีล ๕ เท่านัน้  พึงปฏิบตัิอย่างไร? 

ตอบ พึงปฏิบตัิอย่างนี ้สมาทานเพียง ๕ ขอ้ ในระหวา่งขอ้ที่ ๓ ซึ่งพระธรรมกถึกใหด้ว้ยบทวา่ อพฺรหฺมจรยิา ... พึงรบัสมาทานวา่ กาเมส ุมิจฺฉา

จารา... และรบัต่อไปจนครบ ๕ ขอ้เมื่อครบแลว้ก็กราบ ๓ ครัง้ ลดลงนั่งราบไม่ตอ้งรบัต่อไป ฯ 

(ปี 47) การท าวตัร และการสวดมนต ์ต่างกนัอยา่งไร? 

ตอบ การท าวตัร คือ การท ากจิวตัรที่ตอ้งท าประจ า วนัละ ๒ เวลา คือ เชา้-เย็น จนเป็นวตัรปฏิบตัิ มีการสวดบชูาพระรตันตรยั และสวด

พิจารณาปัจจยัที่บรโิภคเป็นตน้ ส่วนการสวดมนตค์ือ การสวดพระพทุธมนตต์า่งๆ นอกเหนือจากบทสวดท าวตัรที่เป็นส่วนพระสตูรก็มี ที่เป็น

ส่วนพระปรติรก็มี ท่ีเป็นส่วนเฉพาะคาถาอนันิยมก าหนดใหน้ ามาสวดประกอบในการสวดมนตเ์ป็นประจ ากม็ี ฯ 

(ปี 46) ศาสนพิธีเล่ม ๒ แสดงอโุบสถกรรมไวก่ี้ประเภท? อะไรบา้ง? แต่ละประเภทต่างกนัอยา่งไร? 

ตอบ แสดงไว ้๓ ประเภทคือ สงัฆอโุบสถ ๑ ปารสิทุธิอโุบสถ ๑ อธิษฐานอโุบสถ ๑ ฯ 

มีความแตกตา่งกนัดงันี ้

๑. สงัฆอโุบสถ คือ อโุบสถกรรมที่พระภิกษุตัง้แต่ ๔ รูปขึน้ไปประชมุสวดพระปาฏิโมกข ์

๒. ปารสิทุธิอโุบสถ คือ อโุบสถกรรมที่พระภิกษุนอ้ยกว่า ๔ รูป มีเพียง ๓ รูป หรือ ๒ รูป รว่มกนัท าเป็นการคณะ ใหแ้ต่ละรูปบอกความบรสิทุธ์ิ

ของตน ๆ 

๓. อธิษฐานอโุบสถ คือ อโุบสถกรรมท่ีพระภิกษุรูปเดยีวท าเป็นการบคุคล ดว้ยการอธิษฐานความบรสิทุธ์ิใจของตนเอง ฯ 

(ปี 46) จงใหค้วามหมายของค าต่อไปนี ้ ก. การเขา้พรรษา  ข. การออกพรรษา 

ตอบ  ก. การเขา้พรรษา หมายถึง การที่ภิกษุผกูใจว่า จะอยู่ประจ าเสนาสนะในวดัใดวดัหนึง่ตลอดเวลา ๓ เดือนในฤดฝูน ไม่ไปคา้งแรมให้

ล่วงราตรใีนท่ีแห่งอื่น ระหว่างผกูใจนัน้ เวน้แต่ไปดว้ยสตัตาหกรณียะ ฯ 

ข. การออกพรรษา หมายถึง กาลที่สิน้สดุก าหนดอยูจ่  าพรรษาของภิกษุตามพระวินยับญัญัติ มีพิธีเป็นสงัฆกรรมพิเศษโดยเฉพาะ 

เรยีกโดยภาษาพระวินยัว่า ปวารณากรรม คือการท าปวารณาของสงฆผ์ูอ้ยู่รว่มกนัตลอดเวลา ๓ เดอืน ฯ 

(ปี 46) สามจีิกรรม หมายถึงอะไร? มีเท่าไร? อะไรบา้ง? การเทศนใ์นปัจจบุนันิยมท ากนัก่ีลกัษณะ? อะไรบา้ง? 

ตอบ หมายถงึ การขอขมาโทษกนัใหอ้ภยักนั ทกุโอกาสไมว่่าจะมโีทษขดัขอ้งหมองใจกนัหรือไมก่็ตาม ถึงโอกาสที่ควรท าสามีจิกรรมกนัแลว้ 

ทกุรูปไม่พึงละโอกาสเสีย ฯ มี ๒ แบบ คือ  ๑. แบบขอขมาโทษ   ๒. แบบถวายสกัการะ ฯ 

นิยมท ากนั ๔ ลกัษณะ คือ  ๑. เทศนใ์นงานท าบญุ  ๒. เทศนต์ามกาลนิยม  ๓. เทศนพ์ิเศษ   ๔. เทศนม์หาชาติ ฯ 

(ปี 43) ศาสนพิธีเล่ม ๒ แสดงอโุบสถกรรมไวก่ี้ประเภท? อะไรบา้ง? แต่ละประเภทมีความแตกต่างกนัอยา่งไร? 

ตอบ มี ๓ ประเภท คือ สงัฆอโุบสถ ๑  ปารสิทุธิอโุบสถ ๑  อธิษฐานอโุบสถ ๑ 

มีความแตกตา่งกนัดงันี ้

๑. สงัฆอโุบสถ คือ อโุบสถกรรมที่พระภิกษุตัง้แต่ ๔ รูปขึน้ไป ประชมุสวดพระปาฏิโมกข ์

๒. ปารสิทุธิอโุบสถ คือ อโุบสถกรรมท่ีพระภิกษุนอ้ยกว่า ๔ รูป มีเพียง ๓ รูป หรือ ๒ รูป รว่มกนัท าเป็นการคณะ ใหแ้ต่ละรูปบอกความบรสิทุธ์ิ

ของตน ๆ 

๓. อธิษฐานอโุบสถ คืออโุบสถกรรมท่ีพระภิกษุรูปเดยีวท าเป็นการบคุคลดว้ยการอธิษฐานความบรสิทุธ์ิใจของตนเอง 
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• ปกิณกพิธี ไดแ้ก่ บงัสกุลุเป็น 

(ปี 50) บงัสกุลุเป็น คอือะไร? คาถาที่ใชบ้งัสกุลุเป็น ว่าอย่างไร? 

ตอบ บงัสกุลุเป็น คือบญุกิรยิาที่เจา้ภาพประสงคจ์ะบรจิาควตัถุเนื่องดว้ยกายของตน โดยเฉพาะผา้อทุิศสงฆใ์หเ้ป็นผา้บงัสกุลุ ปกตนิิยมท า

เมื่อป่วยหนกั เป็นการก าหนดมรณานสุสติวิธีหน่ึง ฯ 

 ว่า อจิร   วตย  กาโย  ปฐว ึอธิเสสฺสต ิ

     ฉฑฺุโฑ อเปตวิญฺญาโณ นิรตฺถ ว กลิงคฺร   ฯ 

 

บทอนุโมทนาคาถา 

(ปี 52) บท อทาสิ เม อกาสิ เม… และบท อยญฺจ โข ทกฺขิณา ทินฺนา… ใชต้า่งกนัอย่างไร? 

ตอบ อทาสิ เม อกาสิ เม… ใชใ้นกรณีที่ศพยงัอยู่   อยญฺจ โข ทกฺขิณา ทินฺนา… ใชใ้นกรณีท าบญุอฐิั ฯ 

• สามัญอนุโมทนา / วิเสสอนุโมทนา 

(ปี 52) สามญัอนโุมทนากบัวิเสสอนโุมทนา ต่างกนัอยา่งไร? 

ตอบ ตา่งกนัอย่างนี ้สามญัอนโุมทนา คือการอนโุมทนาที่นิยมใชป้ฏิบตัิกนัทั่วไปเป็นปกติ ไมว่่างานใดกใ็ชอ้นโุมทนาอย่างนัน้ ส่วนวิเสสอนุ

โมทนา คือการอนโุมทนาดว้ยบทสวดส าหรบัอนโุมทนาเป็นพิเศษเฉพาะทาน เฉพาะกาล และเฉพาะเรื่อง  

 

*** บทสวดตอ้งทอ่งไปสอบ ให้ฝึกเขียนให้ถูกต้อง 

• อุโบสถศีล 

๑.ปาณาติปาตา เวรมณี สิกฺขาปท  สมาทิยาม ิ

๒.อทินฺนาทานา เวรมณี สิกฺขาปท  สมาทิยาม ิ

๓.อพฺรหฺมจรยิา เวรมณี สิกฺขาปท  สมาทิยาม ิ

๔.มสุาวาทา เวรมณี สิกฺขาปท  สมาทิยาม ิ

๕.สรุาเมรยมชฺชปมาทฏฺฐานา เวรมณี สิกฺขาปท  สมาทิยาม ิ

๖.วิกาลโภชนา เวรมณี สิกฺขาปท  สมาทิยาม ิ

๗.นจฺจคีตวาทติวิสกูทสฺสนา มาลาคนฺธวเิลปนธารณมณฺฑนวิภสูนฏฺฐานา เวรมณี สิกฺขาปท  สมาทิยาม ิ

๘.อจฺุจาสยนมหาสยนา เวรมณี สิกฺขาปท  สมาทิยามิ 

(ปี 58) จงเขยีนอโุบสถศีลขอ้ที่ ๓ มาด ูฯ ตอบ อพฺรหฺมจรยิา เวรมณี สิกฺขาปท  สมาทิยามิ ฯ 

(ปี 57) จงเขยีนคาถาที่ใชใ้นการบงัสกุลุเป็น และบงัสกุลุตาย มาด ู

ตอบ คาถาที่ใชใ้นการบงัสกุลุเป็น ว่า 

 อจิร   วตย  กาโย  ปฐว ึอธิเสสฺสต ิ

 ฉฑฺุโฑ อเปตวิญฺญาโณ นิรตฺถ ว กลิงคฺร   

    คาถาที่ใชใ้นการบงัสกุลุตายวา่ 

 อนิจฺจา วต สงฺขารา  อปุปฺาทวยธมฺมิโน 

 อปุปฺชฺชิตวฺา นิรุชฌฺนฺติ เตส  วปูสโม สโุข ฯ 

(ปี 55) จงเขยีนอโุบสถศีล เฉพาะขอ้ที่ ๗ มาด ู
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ตอบ  นจฺจคีตวาทิตวิสกูทสฺสนา มาลาคนฺธวเิลปนธารณมณฺฑนวภิสูนฏฺฐานา เวรมณี สิกฺขาปท  สมาทิยามิ ฯ 

(ปี 50) คาถาที่ใชบ้งัสกุลุเป็น วา่อย่างไร? 

ตอบ อจิร   วตย  กาโย  ปฐว ึอธิเสสฺสต ิ

ฉฑฺุโฑ อเปตวิญฺญาโณ นิรตฺถ ว กลิงคฺร   ฯ 

(ปี 48) ค าพิจารณาผา้ป่าวา่อยา่งไร ? 

ตอบ อิม   ป สกุลูจีวร    อสฺสามิก   มยฺห   ปาปณุาติ   หรือวา่ อิม   วตฺถ   อสฺสามิก   ป สกุลูจีวร    มยฺห   ปาปณุาติ ฯ 

(ปี 45) จงเขยีนค าบงัสกุลุเป็น มาด ู

ตอบ อจิร   วตย  กาโย  ปฐว ึอธิเสสฺสต ิ

ฉฑฺุโฑ อเปตวิญฺญาโณ นิรตฺถ ว กลิงคฺร   
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ทบทวน วินัยมุข นักธรรมชั้นโท 
วินัย แบ่งออกเป็น 

๑. อาทพิรหมจริยกาสกิขา สิกขาบทอนัมาในพระปาติโมกข ์

๒. อภสิมาจาริกาสกิขา หรือ อภสิมาจาร คือ ธรรมเนียมของภิกษุ (สิกขาบทนอกพระปาติโมกข)์ ภิกษุผูไ้ม่เอือ้เฟ้ือในอภิสมาจารมี

โทษปรบัอาบัติถุลลัจจัยเป็นอยา่งสงูแต่มีนอ้ย ส่วนมากปรบัอาบัติทกุกฏเป็นพืน้ 

(ปี 63, 61, 59) อภิสมาจาร คืออะไร ? ภิกษุผูไ้ม่เอือ้เฟ้ือในอภิสมาจาร มีโทษอยา่งไรบา้ง? [บางปีขอ้สอบก็ถามว่า ทา่นปรับอาบตัิ

อะไรบ้าง? ใหต้อบเหมือนขา้งล่าง] 

ตอบ คือ ธรรมเนียมหรือมารยาทท่ีดีงามของภิกษุ ฯ ปรบัอาบตัิถลุลจัจยัเป็นอยา่งสงู แต่มีนอ้ย ส่วนมากปรบัอาบตัิทกุกฏเป็นพืน้ ฯ 

(ปี 62, 60) สิกขาบทนอกพระปาฏิโมกขเ์รียกว่าอะไร ? ทรงบญัญตัิไว ้เพื่อประโยชนอ์ะไร ? 

ตอบ เรยีกวา่ อภิสมาจาร ฯ  ทรงบญัญัติไวเ้พื่อความเป็นระเบียบเรียบรอ้ยของภิกษุ และเพื่อความงามของพระศาสนา เช่นเดียวกบัตระกลู

ใหญ่ จ าตอ้งมขีนบธรรมเนียม และระเบียบไวร้กัษาเกียรติ และความเป็นผูด้ีของตระกลู ฯ 

(ปี 58) ภิกษุผูป้ฏิบตัิพระวินยัส่วนอภิสมาจารใหด้ีงาม จะตอ้งปฏิบตัิอย่างไร ? 

ตอบ ตอ้งปฏิบตัิโดยสายกลาง คอืไม่ถือเครง่ครดัอยา่งงมงาย จนเป็นเหตทุ าตนใหล้ าบากเพราะเหตธุรรมเนียมเล็กๆ นอ้ยๆ อนัขดัตอ่

กาลเทศะ และไม่สะเพรา่มกังา่ย ละเลยต่อธรรมเนยีมของภิกษุ จนถึงท าตนใหเ้ป็นคนเลวทราม ฯ 

(ปี 58) ภิกษุผูล้ะเมิดสิกขาบทนอกพระปาติโมกข ์ตอ้งอาบตัิอะไรไดบ้า้ง ? ตอบ ตอ้งอาบตัิถลุลจัจยั และ ทกุกฏ ฯ 

(ปี 57) พระวินยัแบ่งออกเป็นก่ีอย่าง? อะไรบา้ง? ตอบ แบ่งออกเป็น ๒ อย่างคืออาทิพรหมจรยิกาสิกขา๑ อภิสมาจารกิาสิกขา๑ ฯ 

(ปี 56) อภิสมาจาร คืออะไร? เป็นเหตใุหต้อ้งอาบตัิอะไรไดบ้า้ง?  ตอบ คือ ขนบธรรมเนียมของภิกษุ ฯ   อาบตัิถลุลจัจยัและอาบตัิทกุกฏ ฯ 

(ปี 54) ภิกษุผูป้ฏิบตัิพระวินยัส่วนอภิสมาจารใหไ้ดช้ื่อว่าเป็นผูป้ฏิบตัิดีงาม จะตอ้งปฏิบตัิอยา่งไร? 

ตอบ จะชื่อวา่เป็นผูป้ฏิบตัิดงีาม ตอ้งปฏิบตัิโดยสายกลาง คือไม่ถือเครง่ครดัอยา่งงมงาย จนเป็นเหตทุ าตนใหล้ าบากเพราะเหตธุรรมเนียม

เล็กๆ นอ้ยๆ อนัขดัต่อกาลเทศะ และไม่สะเพรา่มกัง่าย ละเลยต่อธรรมเนียมของภิกษุ จนถึงท าตนใหเ้ป็นคนเลวทราม ฯ 

(ปี 53) อาทิพรหมจรยิกาสิกขา กบั อภิสมาจารกิาสิกขา ต่างกนัอย่างไร? 

ตอบ ตา่งกนัดงันี ้ อาทิพรหมจรยิกาสิกขา ไดแ้ก่ขอ้ศกึษาอนัเป็นเบือ้งตน้แห่งพรหมจรรย ์อนัไดแ้ก่พระพทุธบญัญัติที่ทรงตัง้ไวใ้หเ้ป็นพทุธ

อาณา เป็นสิกขาบทอนัมาในพระปาติโมกข ์เป็นขอ้บงัคบัโดยตรงที่ภิกษุจะตอ้งประพฤติปฏิบตัิโดยเครง่ครดั 

ส่วนอภิสมาจารกิาสิกขา ไดแ้ก่ขอ้ศกึษาอนัเนื่องดว้ยอภิสมาจาร คือมารยาทอนัดี ท่ีทรงบญัญตัิหรอือนญุาตไว ้อนัมานอกพระปาตโิมกข ์เป็น

ขนบธรรมเนียมอนัดีงามของหมูค่ณะที่ควรประพฤต ิ

(ปี 52) สิกขาบทนอกพระปาติโมกขท์ี่เรียกว่าอภิสมาจารแบ่งเป็น ๒ คือเป็นขอ้หา้ม ๑ เป็นขอ้อนญุาต ๑ นัน้คืออยา่งไร? 

 ปรบัโทษแก่ผูล่้วงละเมดิไวอ้ยา่งไร? 

ตอบ ที่เป็นขอ้หา้มคือ กิรยิาบางอย่างหรือบรขิารบางประเภทไม่เหมาะแก่สมณสารูป จึงทรงหา้มไม่ใหก้ระท าหรือใชบ้รขิารเช่นนัน้ เช่น หา้ม

ไม่ใหไ้วผ้มยาว ไมใ่หไ้วห้นวดเครายาว ไม่ใหใ้ชบ้าตรไม ้เป็นตน้ 

ที่เป็นขอ้อนญุาต คือเป็นการประทานประโยชนพ์ิเศษแก่พระภิกษุ เช่น ทรงอนญุาตวสัสิกาสาฎกในฤดฝูน เป็นตน้ ฯ 

ปรบัโทษโดยตรงมเีพียง ๒ คือ ถลุลจัจยั ๑ ทกุกฏ ๑ แมใ้นขอ้ที่ทรงอนญุาต เมื่อไม่ท าตาม ก็เป็นอาบตัิทุกกฏ เพราะไม่เอือ้เฟ้ือ ฯ 

(ปี 51) อภิสมาจาร คืออะไร? ปรบัอาบตัิไดก่ี้อย่าง? อะไรบา้ง?ตอบ คือธรรมเนียมของภิกษุฯ ปรบัอาบตัิได ้๒ อย่างฯ คือถลุลจัจยัและทกุกฏฯ 

(ปี 50) อภิสมาจาร มีรูปเป็น ๒ อย่าง อยา่งหน่ึงเป็นขอ้อนญุาต อีกอย่างหน่ึงคืออะไร? และปรบัอาบตัิอะไรไดบ้า้ง? 



2 | P a g e  

 

ตอบ อีกอย่างหน่ึงคือ ขอ้หา้ม ฯ  ปรบัอาบตัิถลุลจัจยัและอาบตัิทกุกฏ ฯ 

(ปี 49) อภิสมาจาร คืออะไร? ภิกษุล่วงละเมิดจะเกิดความเสียหายอย่างไร? 

ตอบ คือ ธรรมเนียมของภิกษุ ฯ   ถา้ล่วงละเมิดแต่บางอยา่งหรือบางครัง้ก็เสียหายนอ้ย แต่ถา้ล่วงละเมิดมากอย่างหรือเป็นนิตย ์ธรรมเนียม

ย่อมกลายไปหรือเสื่อมไป ภิกษุจะแตกเป็น ๒ พวก คือเครง่และไมเ่ครง่ ฯ 

(ปี 48) ภิกษุผูล้ะเมิดสิกขาบทนอกพระปาฏิโมกขต์อ้งอาบตัิอะไรไดบ้า้ง? ตอบ ตอ้งอาบตัิถลุลจัจยั และ ทกุกฏ ฯ 

(ปี 46) สิกขาบทนอกพระปาฏิโมกข ์เรียกว่าอะไร? มีก่ีอย่าง? อะไรบา้ง? 

ภิกษุล่วงละเมิดสิกขาบทนอกพระปาฏิโมกขน์ัน้ ตอ้งอาบตัิโดยตรงอย่างไรบา้ง? 

ตอบ เรยีกวา่อภิสมาจาร ฯ    มี ๒ อย่าง คือ เป็นขอ้หา้ม ๑ เป็นขอ้อนญุาต ๑ ฯ    ตอ้งอาบตัิโดยตรง ๒ อย่าง คอื ถลุลจัจยั ๑ ทกุกฏ ๑ ฯ 

(ปี 45) อภิสมาจารคืออะไร?แบ่งเป็นก่ีประเภท?อะไรบา้ง? ขนัธแ์ห่งจีวรประกอบดว้ยอะไรบา้ง? ทรงมีพระพทุธานญุาตไวอ้ย่างไร? 

ตอบ คือธรรมเนียมของภิกษุ แบ่งเป็น ๒ ประเภทคือ เป็นขอ้หา้ม ๑ เป็นขอ้อนญุาต ๑ ฯ     ประกอบดว้ยมณฑล อฑัฒมณฑล และอฑัฒกสิุ ฯ 

ทรงมีพระพทุธานญุาตไวว้่า จีวรผืนหนึ่งใหม้ีขนัธไ์ม่นอ้ยกวา่ ๕ เกินกวา่นัน้ใชไ้ด ้แต่ใหเ้ป็นขนัธท์ี่เป็นคี่ คือ ๗, ๙, ๑๑ เป็นตน้ ฯ 

(ปี 44) พระวินยั แบ่งออกเป็นก่ีอย่าง? อะไรบา้ง? จะปฏิบตัิพระวนิยัอย่างไร จึงจะเรียกไดว้่า พอดพีองาม? 

ตอบ แบ่งออกเป็น ๒ อยา่งคือ อาทิพรหมจรยิกาสิกขาบท ๑  อภิสมาจาร ๑ ฯ 

ตอ้งปฏิบตัิพระวินยัโดยสายกลาง คือไม่ถือเครง่ครดัอยา่งงมงาย จนเป็นเหตตุอ้งท าตนใหเ้ป็นคนล าบาก เพราะเหตธุรรมเนยีมเล็ก ๆ นอ้ย ๆ 

อนัขดัต่อกาลเทศะ และไม่สะเพรา่มกัง่าย ละเลยต่อธรรมเนียมของภิกษุ จนถึงท าตนใหเ้ป็นคนเลวทราม จึงจะเรยีกไดว้า่ พอดีพองาม 

(ปี 44) ภิกษุผูไ้มเ่อือ้เฟ้ือในอภิสมาจารมีโทษอย่างไรบา้ง? 

ภิกษุเปลือยกายดว้ยอาการอยา่งไรบา้ง ท่ีเป็นเหตใุหต้อ้งอาบตัิและไม่ตอ้งอาบตัิ? 

ตอบ มีโทษปรบัอาบตัิถลุลจัจยัเป็นอย่างสงู แต่มีนอ้ย ส่วนมากปรบัอาบตัิทกุกฏเป็นพืน้ 

ถา้เปลือยกายเป็นวตัรอยา่งเดียรถีย ์ตอ้งอาบตัิถลุลจัจยั  

ถา้เปลือยกายท ากจิแกก่นั คือไหว ้รบัไหว ้ท าบรกิรรม ใหข้อง รบัของ เปลือยกายในเวลาฉนัและดื่ม ตอ้งอาบตัิทกุกฏ  

แต่ในเรือนไฟและในน า้ ไม่ตอ้งอาบตัิ 

 

ล่วงละเมิดพระวินัยแล้วไม่ต้องอาบัต ิ

(ปี 55) ภิกษุแมล่้วงละเมดิพระวนิยัแลว้ไม่ตอ้งอาบตัิ ไดร้บัยกเวน้ทกุสิกขาบท ไดแ้ก่ภิกษุประเภทไหนบา้ง? 

ตอบ ไดแ้ก่ ภิกษุบา้คลั่งจนไม่มสีติสมัปชญัญะ   ภิกษุเพอ้จนไมรู่ส้กึตวั   ภิกษุกระสบักระส่าย เพราะมีเวทนากลา้จนถึงไม่มีสติ ฯ 

 

น่ังลงบนอาสนะ 

(ปี 56) ภิกษุเมื่อจะนั่งลงบนอาสนะ ทรงใหป้ฏิบตัิอย่างไรก่อน? ที่ทรงใหป้ฏิบตัิอยา่งนัน้เพื่อประโยชนอ์ะไร? 

ตอบ ทรงใหพ้ิจารณาก่อน อย่าผลนุผลนันั่งลงไป ฯ  เพื่อว่าถา้มีของอะไรวางอยู่บนนัน้ จะทบัหรือกระทบของนัน้ ถา้เป็นขนัน า้ก็จะหก เสีย

มารยาท พึงตรวจดดูว้ยนยันต์า หรือดว้ยมือลบูกอ่น ตามแต่จะรูไ้ดด้ว้ยอย่างไร แลว้จงึค่อยนั่งลง ฯ 

 

สังฆกรรม ๓  

๑. การสวดปาฏิโมกข ์ตอ้งการสงฆจ์ตวุรรค คือ ๔ รูป เป็นอย่างนอ้ย 

๒. อุปสมบทกรรมในปัจจนัตประเทศ ตอ้งการสงฆปั์ญจวรรค คือ ๕ รูป เป็นอย่างนอ้ย 



3 | P a g e  

 

อุปสมบทกรรมในมัธยมประเทศ ตอ้งการสงฆท์สวรรค คือ ๑๐ รูป เป็นอย่างนอ้ย 

๓. อัพภาณกรรม ตอ้งการสงฆว์ีสติวรรค คือ ๒๐ รูปเป็นอยา่งนอ้ย 

(ปี 55) สงัฆกรรม ๓ อย่างนี ้คือ การสวดปาฏิโมกข ์อปุสมบทกรรมและอพัภาณกรรม มจี ากดัจ านวนสงฆอ์ยา่งนอ้ยเท่าไรจงึจะถกูตอ้งตาม

พระวินยั? 

ตอบ การสวดปาฏิโมกข ์ตอ้งการสงฆจ์ตวุรรค คือ ๔ รูป เป็นอย่างนอ้ย 

อปุสมบทกรรมในปัจจนัตประเทศ ตอ้งการสงฆปั์ญจวรรค คือ ๕ รูป เป็นอย่างนอ้ย อปุสมบทกรรมในมธัยมประเทศ ตอ้งการสงฆท์สวรรค คือ 

๑๐ รูป เป็นอย่างนอ้ย 

อพัภาณกรรมตอ้งการสงฆว์ีสตวิรรค คือ ๒๐ รูปเป็นอย่างนอ้ย ฯ 

 

กายบริหาร ๑๔ ธรรมเนยีมการดแูลรกัษารา่งกายของภิกษุใหส้ะอาดถกูสขุอนามยั (ในสรุปนีเ้อามาเฉพาะทีเ่คยออกขอ้สอบเท่านัน้) 

• อย่าพึงไวผ้มยาว จะไวไ้ดเ้พียง ๒ เดือน หรือ ๒ นิว้ 

• อย่าพึงไวเ้ล็บยาว พึงตดัเสียดว้ยมีดเล็กพอเสมอเนือ้ และอยา่พึงขดัเล็บใหเ้กลีย้งเกลา แต่เล็บเป้ือน จะขดัมลทิน หรือจะแคะมลูเล็บ

ไดอ้ยู่ นีเ้ป็นกิจที่ควรท า 

• อย่าพึงเปลือยกายในท่ีหรือเวลาไม่สมควร ถา้เปลือยกายเป็นวตัรเอาอย่างเดียรถีย ์ตอ้งอาบตัิถลุลจัจยั ถา้เปลือยกายท ากจิแกก่นั 

เช่นไหว ้รบัไหว ้ท าบรกิรรม ใหข้อง รบัของ และเปลือยกายในเวลาฉนั ในเวลาดื่ม ตอ้งอาบตัิทกุกฏ แต่เปลือยกายในเรือนไฟและใน

น า้ ไม่ตอ้งอาบตั ิ

• อย่าพึงนุง่ห่มผา้อย่างคฤหสัถ ์หา้มนุ่งห่มเครื่องนุง่ห่มของคฤหสัถ ์เช่น กางเกง เสือ้ ผา้โพก หมวก ผา้นุ่งผา้ห่มสีต่าง ๆ ชนิดตา่ง ๆ 

และหา้มอาการนุง่ห่มตา่ง ๆ ที่ไมใ่ช่ของภิกษุ 

• อย่าพึงผดัหนา้ อยา่พึงไลห้นา้ อย่างพงึทาหนา้ อย่าพงึยอ้มหนา้ อย่าพึงเจมิหนา้ อยา่พึงยอ้มตวั เวน้ไวแ้ต่อาพาธ.  

• อย่าพึงไวห้นวดไวเ้ครา คือตอ้งโกนเสมอ หา้มไมใ่หแ้ตง่หนวด และหา้มไมใ่หต้ดัหนวดดว้ยกรรไกร 

(ปี 62, 54) เปลือยกายอยา่งไรตอ้งอาบตัถิลุลจัจยั? อยา่งไรตอ้งอาบตัิทกุกฎ? 

ตอบ เปลือยกายเป็นวตัรเอาอยา่งเดียรถีย ์ตอ้งอาบตัิถลุลจัจยั ฯ  

เปลือยกายท ากิจแกก่นั เช่นไหว ้รบัไหว ้ท าบรกิรรม ใหข้อง รบัของ และเปลือยกายในเวลาฉนั ในเวลาดื่ม ตอ้งอาบตัิทกุกฏ ฯ 

(ปี 59) ในกายบรหิาร มีขอ้ปฏิบตัิเก่ียวกบัหนวดและคิว้ไวย้า่งไร ? 

ตอบ เก่ียวกบัหนวด มีขอ้ปฏิบตัไิวว้่า อยา่พึงไวห้นวดไวเ้ครา คือตอ้งโกนเสมอ หา้มไมใ่หแ้ต่งหนวด และหา้มไม่ใหต้ดัหนวดดว้ยกรรไกร ฯ  

เก่ียวกบัคิว้ ไม่ไดว้างหลกัปฏิบตัิไว ้แต่พระสงฆไ์ทยนิยมโกนพรอ้มกบัผม ฯ 

(ปี 57) การผดัหนา้ ไลห้นา้ ทาหนา้ ทรงหา้มและทรงอนญุาตไวใ้นกรณ๊ใด? 

ตอบ ทรงหา้มในกรณีที่ท  าเพื่อใหส้วยงาม ทรงอนญุาตในกรณีที่อาพาธ เช่น เป็นโรคผิวหนงั เป็นตน้ ฯ 

(ปี 57) ภิกษุเปลือยกายในกรณีต่อไปนี ้ตอ้งอาบตัิอะไรหรือไม่? 

ก. เปลือยเป็นวตัรอย่างเดียรถีย ์  ข. เปลือยท ากิจแก่กนั เช่นไหว ้รบัไหว ้  ค. เปลือยในเวลาฉนั ในเวลาดื่ม   ง. เปลือยในเรือนไฟ 

จ. เปลือยในน า้ 

ตอบ  ก. ตอ้งอาบตัิถลุลจัจยั  ข. และ ค. ตอ้งอาบตัิทกุกฏ   ง. และ จ. ไม่ตอ้งอาบตัิ ฯ 

(ปี 56) ขอ้วา่ อยา่พึงนุง่ห่มผา้อย่างคฤหสัถ ์นัน้มีอธิบายอย่างไร? 
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ตอบ มีอธิบายว่า หา้มนุ่งหม่เครือ่งนุ่งห่มของคฤหสัถ ์เช่น กางเกง เสือ้ ผา้โพก หมวก ผา้นุง่ผา้ห่มสีต่าง ๆ ชนิดต่าง ๆ และหา้มอาการนุ่งห่ม

ต่าง ๆ ที่ไมใ่ช่ของภิกษุ ฯ 

(ปี 52) มีพระบญัญตัิขอ้หน่ึงว่า อย่าพึงนุง่ผา้อยา่งคฤหสัถ ์อยา่พงึห่มผา้อยา่งคฤหสัถ ์ในกรณีที่ภิกษุถกูโจรชิงผา้นุ่งห่มไปหมด พึงปฏิบตัิ

อย่างไรจงึจะถกูตอ้งตามพระวินยั?ตอบ พึงปิดกายดว้ยวตัถอุย่างใดอย่างหน่ึงเป็นการชั่วคราว โดยที่สดุแมใ้บไมก้็ใชไ้ด ้หา้มมิใหเ้ปลือยกายฯ 

(ปี 51) มีขอ้ก าหนดในการไวผ้มยาวของพระภิกษุอย่างไร?  ในการโกนผม ภิกษุใชก้รรไกรแทนมีดโกนไดห้รือไม่? 

ตอบ ไวไ้ดเ้พียง ๒ เดือน หรือ ๒ นิว้ เป็นอย่างยิง่ ฯ  ไม่ได ้ เวน้ไวแ้ต่อาพาธ ฯ 

(ปี 50) ภิกษุใชเ้ครื่องนุ่งห่มของคฤหสัถป์กปิดกายแทนจีวร จะผิดหรือไม่ อย่างไร? 

ตอบ อาจจะผิดหรือไม่ผิดแลว้แต่กรณี ในกรณีที่ไม่มีจีวร เช่นจวีรถกูไฟไหม ้ถูกโจรชงิไปหมด นุ่งหม่ผา้ของคฤหสัถไ์ด ้หา้มมิใหเ้ปลือยกาย ถา้

ไม่ปกปิด ตอ้งอาบตัิทกุกฏ แต่ถา้ไม่มีเหตแุลว้นุ่งห่มตอ้งอาบตัิทกุกฏ ฯ 

(ปี 49) ภิกษุพงึปฏิบตัิเก่ียวกบัเลบ็มือเล็บเทา้ของตนอย่างไร จึงจะถกูตอ้งตามวินยัแผนกอภิสมาจาร? 

ตอบ พึงปฏิบตัิอย่างนี ้คือ ไม่พึงไวเ้ล็บยาว พึงตดัพอเสมอเนือ้ ไม่พึงขดัเล็บใหเ้กลีย้งเกลาดว้ยมุ่งหมายใหเ้กิดความสวยงาม แต่เล็บเป้ือน จะ

ขดัมลทินหรือแคะมลูเล็บไดอ้ยู่ นีเ้ป็นกิจควรท า ฯ 

(ปี 48) พระพทุธองคท์รงอนญุาตใหภิ้กษุไวผ้มไดย้าวที่สดุเท่าไร? ไวไ้ดน้านที่สดุเท่าไร? ตอบ ไมเ่กิน ๒ นิว้ ฯ ไม่เกิน ๒ เดือน ฯ 

(ปี 47) ในพระวินยัส่วนอภิสมาจาร มีพระพทุธบญัญัตใิหร้กัษาความสะอาดเก่ียวกบัรา่งกายไวอ้ยา่งไร? การเคีย้วไมช้ าระฟันมีประโยชน์

อย่างไร ? ตอบ มีพระพทุธบญัญตัิว่าดว้ยกายบรหิารไวว้่า หา้มไวผ้มยาว ๑ หา้มไวห้นวดเครา ๑ หา้มไวเ้ล็บยาว ๑ หา้มไวข้นจมกูยาว ๑ เมื่อ

ถ่ายอจุจาระแลว้ น า้มีอยู่ไม่ช าระไม่ได ้๑ อนญุาตใหใ้ชไ้มช้ าระฟัน ๑ น า้ดื่มใหก้รองก่อน ๑ ฯ 

มีประโยชน ์คือ ๑. ฟันไม่สกปรก  ๒. ปากไม่เหม็น  ๓. เสน้ประสาทรบัรสหมดจดดี  ๔. เสมหะไม่หุม้อาหาร   ๕. ฉนัอาหารมีรส ฯ 

 

บริขาร 

• บริขารบริโภค ส่ิงของจ าเป็นท่ีภิกษุจะตอ้งมี เช่น ไตรจวีร(จีวร สงัฆาฏิ สบง) บาตร ประคตเอว ผา้ปนูอน ผา้เช็ดหนา้ ผา้เชด็ปาก 

ผา้นิสีทนะ 

• บริขารอุปโภค ส่ิงของเครื่องใชส้อยเล็ก ๆ นอ้ย ๆ ส าหรบัภิกษุ เช่น เข็ม(รวมถึงกล่องเขม็) มดีโกน(รวมถึงหินส าหรบัลบั กบัเครื่อง

สะบดั) เครือ่งกรองน า้(หรือผา้กรองน า้) รม่ รองเทา้ 

• บริขารเสนาสนะ เครื่องใชน้ั่งและนอนในท่ีอยู่อาศยัของภิกษุ เชน่ ฟกูเตียง(ที่นอน) หมอนหนนุศรีษะ เตียง ฟกูตั่ง(เบาะ) 

(ปี 63, 61) บาตรท่ีทรงอนญุาต มีก่ีชนิด? อะไรบา้ง? บาตรแสตนเลสจดัเขา้ในชนิดไหน? 

ตอบ มี ๒ ชนดิ ฯ  คือ   ๑. บาตรดินเผา     ๒. บาตรเหล็ก ฯ     บาตรแสตนเลสจดัเขา้ในบาตรเหล็ก ฯ 

(ปี 62, 56) บรขิาร ๘ อย่างไหนจดัเป็นบรขิารบรโิภค อย่างไหนจดัเป็นบรขิารอปุโภค ? 

ตอบ ไตรจวีร บาตร ประคตเอว รวม ๕ อย่าง จดัเป็นบรขิารบรโิภค ฯ เข็ม มีดโกน และผา้กรอกน า้ จดัเป็นบรขิารอปุโภค ฯ 

(ปี 59) สงัฆาฏิ บาตร ประคตเอว เข็ม มดีโกน อย่างไหนจดัเป็นบรขิารบรโิภค อย่างไหนจดัเป็นบรขิาร อปุโภค ? 

ตอบ สงัฆาฏิ บาตร ประคตเอว จดัเป็นบรขิารบรโิภค  เข็ม มีดโกน จดัเป็นบรขิารอปุโภค ฯ 

(ปี 57) บาตรที่ทรงอนญุาตใหใ้ชม้ีก่ีชนิด และก่ีขนาด? อะไรบา้ง? 

ตอบ มี ๒ ชนดิ คือบาตรดินเผาและบาตรเหล็ก ฯ มี ๓ ขนาด คือขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ ฯ 

(ปี 56) บรขิาร ๘ มีอะไรบา้ง? ที่จดัเป็นบรขิารบรโิภคและบรขิารอปุโภคมีอะไรบา้ง? 
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ตอบ มี ไตรจวีร คือผา้นุง่ผา้ห่มและผา้ทาบ บาตร ประคดเอว เข็ม มีดโกนและผา้กรองน า้ ฯ 

ไตรจีวร บาตร ประคดเอว รวม ๕ อย่าง จดัเป็นบรขิารบรโิภค เข็ม มีดโกน และผา้กรองน า้ จดัเป็นบรขิารอปุโภค ฯ 

(ปี 49) ภิกษุพงึใชบ้รขิารบรโิภคและเครื่องอปุโภคอยา่งไร จึงจะดนู่าเล่ือมใสของประชาชน? 

ตอบ การใชบ้รขิารบรโิภคและเครื่องอปุโภคนัน้ ภิกษุควรรูต้น้เคา้คือนิสยั ๔ ว่า ภิกษุย่อมนิยมใชส้อยบรขิารท่ีเป็นของปอนหรือของเรียบๆ ไม่

ใชข้องดีที่ก าลงัตื่นกนัในสมยัอนัจะพึงเรยีกว่าโอ่โถง ความประพฤติปอนของภิกษุนีย้่อมท าใหเ้กดิความเล่ือมใสแก่คนบางพวกที่เรียกวา่ ลขู

ประมาณ แปลวา่ มีของปอนเป็นประมาณ คือมขีองปอนเป็นเหตนุบัถือ ฯ 

(ปี 49) ผา้สงัฆาฏิ คือผา้อะไร? มีหลกัฐานความเป็นมาอย่างไร?  

ตอบ คือ ผา้ส าหรบัห่มกนัหนาวหรือห่มซอ้นนอก ทรงอนญุาตเพื่อใชใ้นฤดหูนาว ฯ  

มีเรื่องเล่าวา่ ในฤดหูนาวจดั ทรงทดลองห่มจวีรผืนเดียวอยูใ่นท่ีแจง้ สามารถกนัความหนาวไดย้ามหน่ึง ถา้อยูต่ลอดราตรี ตอ้งผา้ ๓ ชัน้จึง

พอกนัความหนาวได ้จงึทรงอนญุาตสงัฆาฏิ ๒ ชัน้เขา้กบัอตุตราสงคช์ัน้เดียว จะไดเ้ป็น ๓ ชัน้ พอกนัความหนาวดงักล่าวได ้ฯ 

(ปี 47) บรขิารเหล่านีค้ือ ไตรจวีร ฟกูเตียง (ที่นอน) หมอนหนนุศีรษะ เตยีง ผา้ปนูอน ผา้เช็ดหนา้ ฟกูตั่ง (เบาะ) ผา้นิสีทนะ อย่างไหนจดัเป็น

บรขิารเครื่องบรโิภค อย่างไหนจดัเป็นบรขิารเครื่องเสนาสนะ? 

ตอบ ไตรจวีร ผา้ปนูอน ผา้เชด็หนา้ ผา้นิสีทนะ จดัเป็นบรขิารเครือ่งบรโิภค 

ฟกูเตียง (ที่นอน) หมอนหนนุศีรษะ เตยีง ฟกูตั่ง (เบาะ) จดัเป็นบรขิารเครื่องเสนาสนะ ฯ 

(ปี 46) บรขิารตอ่ไปนีไ้ดแ้ก่อะไรบา้ง? ก. บรขิารเครื่องบรโิภค  ข. บรขิารเครื่องอปุโภค 

ตอบ ก. ไดแ้ก่ ไตรจีวร ผา้ปนูอน ผา้เชด็หนา้เช็ดปาก ผา้นิสีทนะ บาตร ฯ 

ข. ไดแ้ก่ กล่องเข็ม เครื่องกรองน า้ มีดโกนพรอ้มทัง้ฝัก หินส าหรบัลบั กบัเครื่องสะบดั รม่ รองเทา้ ฯ 

ผ้าส าหรับท าจวีร ทรงอนุญาตไว้ ๖ ชนิด 

(ปี 58) ผา้ส าหรบัท าจวีรนุ่งห่มนัน้ ทรงอนญุาตไวก่ี้ชนิด ? อะไรบา้ง ? 

ตอบ ๖ ชนิด ฯ คือ ๑. โขมะ ผา้ท าดว้ยเปลือกไม ้  ๒. กปัปาสิกะ ผา้ท าดว้ยฝา้ย  ๓. โกเสยยะ ผา้ท าดว้ยใยไหม 

๔. กมัพละ ผา้ท าดว้ยขนสตัว ์ยกเวน้ผมและขนมนษุย ์  ๕. สาณะ ผา้ท าดว้ยเปลือกป่าน 

๖. ภงัคะ ผา้ที่ท  าดว้ยของ ๕ อยา่งนัน้ แต่อยา่งใดอยา่งหน่ึงปนกัน ฯ 

(ปี 52) ผา้ส าหรบัท าจวีรนุ่งห่มนัน้ทรงอนญุาตไวก่ี้ชนิด อะไรบา้ง? 

ตอบ ทรงอนญุาตไว ้๖ ชนิด คือ ๑. โขมะ ผา้ท าดว้ยเปลือกไม ้  ๒. กปัปาสิกะ ผา้ท าดว้ยฝา้ย  ๓. โกเสยยะ ผา้ท าดว้ยใยไหม 

๔. กมัพละ ผา้ท าดว้ยขนสตัว ์ยกเวน้ผมและขนมนษุย ์  ๕. สาณะ ผา้ท าดว้ยเปลือกป่าน 

๖. ภงัคะ ผา้ที่ท  าดว้ยของ ๕ อยา่งนัน้ แต่อยา่งใดอยา่งหน่ึงปนกัน ฯ 

(ปี 44) พระพทุธองคท์รงอนญุาตผา้ส าหรบัท าจีวรไวก่ี้ชนิด? อะไรบา้ง? 

วสัสิกสาฎกไดแ้ก่ผา้เช่นไร? มีจ ากดัประมาณ กวา้ง ยาว ไวอ้ย่างไร? 

ตอบ ทรงอนญุาตไว ้๖ ชนิดคือ ๑. โขมะ ผา้ท าดว้ยเปลือกไม ้  ๒. กปัปาสิกะ ผา้ท าดว้ยฝา้ย  ๓. โกเสยยะ ผา้ท าดว้ยใยไหม 

๔. กมัพละ ผา้ท าดว้ยขนสตัว ์ยกเวน้ผมและขนมนษุย ์  ๕. สาณะ ผา้ท าดว้ยเปลือกป่าน 

๖. ภงัคะ ผา้ที่ท  าดว้ยของ ๕ อยา่งนัน้ แต่อยา่งใดอยา่งหน่ึงปนกัน 

ไดแ้ก่ผา้อาบน า้ฝน มีจ ากดัประมาณยาว ๖ คืบ กวา้ง ๒ คืบครึง่ แห่งคืบพระสคุต 
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รูปแบบการตัดเย็บจีวร 

(ปี 51) จวีรผืนหนึ่ง มีก าหนดจ านวนขณัฑไ์วอ้ยา่งไร? ใน ๑ ขณัฑป์ระกอบดว้ยอะไรบา้ง? 

ตอบ ก าหนดจ านวนไวไ้ม่นอ้ยกว่า ๕ ขณัฑ ์แตใ่หเ้ป็นขณัฑค์ี่ คือ ๗, ๙, ๑๑ เป็นตน้ ฯ    ประกอบดว้ยมณฑล อฑัฒมณฑล อฑัฒกสิุ ฯ 

(ปี 45) อภิสมาจารคืออะไร? แบง่เป็นก่ีประเภท? อะไรบา้ง?  ขนัธแ์ห่งจวีรประกอบดว้ยอะไรบา้ง? ทรงมีพระพทุธานญุาตไวอ้ย่างไร? 

ตอบ คือธรรมเนียมของภิกษุ แบ่งเป็น ๒ ประเภทคือ เป็นขอ้หา้ม ๑ เป็นขอ้อนญุาต ๑ ฯ   ประกอบดว้ยมณฑล อฑัฒมณฑล และอฑัฒกสิุ ฯ 

ทรงมีพระพทุธานญุาตไวว้่า จีวรผืนหนึ่งใหม้ีขนัธไ์ม่นอ้ยกวา่ ๕ เกินกวา่นัน้ใชไ้ด ้แต่ใหเ้ป็นขนัธท์ี่ เป็นคี่ คือ ๗, ๙, ๑๑ เป็นตน้ ฯ 

ข้อก าหนดในการใช้ผ้า 

• ไตรจีวร ประกอบดว้ย ๑.ผ้าสังฆาฏ ิ(ผา้คลมุ) ๒.ผ้าอุตตราสงค ์(จวีร หรือ ผา้ห่ม) ๓.อันตรวาสก (สบง หรือ ผา้นุ่ง) 

(ปี 54) ผา้ต่อไปนี ้คือ สงัฆาฏิ อนัตรวาสก นิสีทนะ ผา้อาบน า้ฝน ผา้เช็ดปาก ผา้ถงุบาตร ผืนใดที่ทรงอนญุาตใหอ้ธิษฐานไดเ้พียงผืนเดียว? 

ตอบ สงัฆาฏิ นิสีทนะ อนัตรวาสก และผา้อาบน า้ฝน ฯ 

วิธีอธษิฐาน 

๑. การอธิษฐานด้วยกาย การใชม้อืจบัหรือลบูบรขิารท่ีจะอธิษฐานแลว้ท าความผูกใจตามค าอธิษฐานนัน้ ๆ 

๒. การอธิษฐานด้วยวาจา การเปล่งค าอธิษฐานนัน้ ๆ ไม่ถกูของดว้ยกายก็ได ้ 

(ปี 57) ภิกษุจะเปล่ียนไตรครอง พึงปฏิบตัิตามล าดบัอย่างไรบา้ง? 

ตอบ ตอ้งปัจจธุรณค์ือถอนอธิษฐานผืนเกา่ก่อน แลว้ท าพินทแุละอธิษฐานผืนใหม่ ฯ 

(ปี 54) ผา้บรขิารโจล ไดแ้ก่ผา้เชน่ไร? การอธิษฐานดว้ยกายกบัการอธิษฐานดว้ยวาจาต่างกนัอยา่งไร? 

ตอบ ไดแ้ก่ ผา้ที่ไมใ่ช่ของใหญ่ถึงกบันุ่งหม่ได ้เช่นผา้กรองน า้ ถงุบาตร ย่าม ฯ 

การอธิษฐานดว้ยกาย คือ การใชม้ือจบัหรือลบูบรขิารท่ีจะอธิษฐานแลว้ท าความผกูใจตามค าอธิษฐานนัน้ ๆ 

ส่วนการอธิษฐานดว้ยวาจา คือ การเปล่งค าอธิษฐานนัน้ ๆ ไม่ถกูของดว้ยกายก็ได ้ฯ 

(ปี 49) ค าวา่ อธิษฐานในวินยักรรม คืออะไร? ผา้สงัฆาฏิผืนเดิมเก่าขาดใชไ้ม่ไดจ้ะเปล่ียนใหม่ พึงปฏิบตัิอย่างไร? 

ตอบ คือ การตัง้บรขิารท่ีทรงอนญุาตส าหรบัภิกษุเอาไวใ้ชส้ าหรบัตวั (เช่นการตัง้ใจใชจ้ีวรผืนนัน้ ไม่ใชผื้นอื่น) ฯ  

พึงท าพินทผุา้สงัฆาฏิผืนใหมว่่า อิม  พินฺทกุปปฺ  กโรมิ เราท าหมายดว้ยจดุนี ้แลว้ปัจจทุธรณค์ือยกเลิกผา้สงัฆาฏิเดิมว่า อิม  สงฺฆาฏึ ปจฺจทฺุธรามิ 

เรายกเลิกผา้สงัฆาฏิผืนนี ้ต่อจากนัน้อธิษฐานผา้สงัฆาฏิผืนใหมว่า่ อิม  สงฺฆาฏึ อธิฏฺฐามิ เราตัง้เอาไวซ้ึง่ผา้สงัฆาฏิผืนนี ้ฯ 

 

วิธีใช้วธิีรักษาบาตร 

(ปี 50) วิธีใชว้ิธีรกัษาบาตรที่ถกูตอ้ง คืออยา่งไร? 

ตอบ คือ หา้มไม่ใหใ้ชบ้าตรตา่งกระโถน คือทิง้กา้งปลา กระดกู เนือ้ หรืออื่น ๆ อนัเป็นเดนลงในบาตร 

หา้มไม่ใหล้า้งมือหรือบว้นปากลงในบาตร 

จะเอามือเป้ือนจบับาตรก็ไม่ควร 

ฉนัแลว้ใหล้า้งบาตร 

หา้มไม่ใหเ้ก็บไวท้ัง้ยงัเปียก ใหผ่ึ้งแดดก่อน 

หา้มไม่ใหผ่ึ้งทัง้ยงัเปียก ใหเ้ช็ดจนหมดน า้ก่อนจึงผ่ึง 

หา้มไม่ใหผ่ึ้งไวน้าน ใหผ่ึ้งสกัครูห่นึ่ง ฯ 

(ปี 47) ในพระวินยั ทรงอนญุาตบาตรไวก่ี้ชนิด? อะไรบา้ง? และมธีรรมเนียมระวงัรกัษาบาตรอย่างกวดขนัไวอ้ย่างไร? 
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ตอบ ทรงอนญุาตไว ้๒ ชนดิ คือ บาตรดินเผา (สมุด าสนิท) ๑ บาตรเหล็ก ๑ ฯ 

มีธรรมเนียมระวงัรกัษาบาตรอยา่งกวดขนั คือ หา้มไมใ่หว้างบาตร เก็บบาตรไวใ้นท่ีๆบาตรจะตกแตก และในท่ีจะประทษุรา้ยบาตร, 

หา้มคว ่าบาตรไวท้ี่พืน้คมแข็งอนัจะประทษุรา้ยบาตร, หา้มไม่ใหแ้ขวนบาตร, หา้มไม่ใหใ้ชบ้าตรตา่งกระโถน, หา้มไมใ่หเ้ก็บไวท้ัง้ยงัเปียก 

มีบาตรอยูใ่นมือหา้มไมใ่หผ้ลกับานประต ูเป็นตน้ ฯ 

 

นิสัย 

ความหมายของค า 

(ปี 57) จงใหค้วามหมายของค าต่อไปนี ้

ก. อปุสมัปทาจารย ์ ข. อทุเทสาจารย ์  ค. สทัธิวิหารกิ  ง. อนัเตวาสิก  จ. นิสสยัมตุตกะ 

ตอบ ก. อาจารยผ์ูใ้หอ้ปุสมบท   ข. อาจารยผ์ูส้อนธรรม   ค. ภิกษุผูพ้ึ่งพิงอปัุชฌาย ์  ง. ภิกษุผูอ้ิงอาศยัอาจารย ์  จ. ภิกษุผูพ้น้นิสสยัแลว้ ฯ 

(ปี 63, 56) ค าว่า ถือนิสยั หมายความวา่อยา่งไร? ภิกษุผูเ้ป็นนวกะจะตอ้งถือนิสยัเสมอไปหรือไม่ประการไร? 

ตอบ หมายความวา่ ยอมตนอยูใ่นความปกครองของพระเถระผูม้คีณุสมบตัิควรปกครองตนได ้ยอมตนใหท้า่นปกครอง พ่ึงพิงพ านกัอาศยั

ท่าน ฯ  ตอ้งถือนิสยัเสมอไป แต่มีขอ้ยกเวน้ ภิกษุผูย้งัไม่ตัง้ลงเป็นหลกัแหล่ง คือภิกษุเดินทาง ภิกษุผูเ้ป็นไข ้ภิกษุผูพ้ยาบาลผูไ้ดร้บัขอของ

คนไขเ้พื่อใหอ้ยู่ ภิกษุผูเ้ขา้ป่าเพื่อเจรญิสมณธรรมชั่วคราว และกรณีที่ในท่ีใด หาท่านผูใ้หน้ิสยัมิได ้และมีเหตขุดัขอ้งที่จะไปอยู่ในท่ีอืน่ไม่ได ้จะ

อยู่ในท่ีนัน้ดว้ยผกูใจว่าเมื่อใดมีทา่นผูใ้หน้ิสยัไดม้าอยู่ จกัถือนิสยัในท่าน ก็ใชไ้ด ้ฯ 

(ปี 55) จงใหค้วามหมายของค าต่อไปนี ้อุปัชฌายะ สทัธิวิหารกิ นิสสยั 

ตอบ อปัุชฌายะ เป็นชื่อเรียกภิกษุผูร้บัใหพ้ึ่งพงิ แปลว่าผูฝึ้กสอนหรือผูด้แูล, สทัธิวิหารกิ เป็นชื่อเรียกภิกษุผูพ้ึง่พิง แปลวา่ผูอ้ยู่ดว้ย, 

นิสสยั เป็นชื่อเรียกกิรยิาที่พึง่พิง ฯ 

(ปี 49) พระอปัุชฌายแ์ละสทัธิวหิารกิ พึงปฏิบตัิต่อกนัอย่างไร จึงจะเกดิความเจรญิงอกงามในพระธรรมวินยั? 

ตอบ พึงปฏิบตัติามที่สมเดจ็พระบรมศาสดาตรสัสั่งไวว้่า  ใหพ้ระอปัุชฌายแ์ละสทัธิวิหารกิตัง้จิตสนิทสนมในกนัและกัน 

ใหพ้ระอปัุชฌายส์ าคญัสทัธิวิหารกิฉนับตุร  ใหส้ทัธิวิหารกินบัถือพระอปัุชฌายฉ์นับิดา เมื่อเป็นเชน่นี ้ต่างจะมีความเคารพเชื่อฟังถกูกนัอยู่ 

ย่อมจะถึงความเจรญิงอกงามไพบลูยใ์นพระธรรมวินยั ฯ 

(ปี 47) จงใหค้วามหมายของค าดงัต่อไปนี ้  ก. นิสสยั   ข. วตัร   ค. อปัุชฌายะ   ง. อาจารย ์  จ. สทัธิวิหารกิวตัร 

ตอบ ก. นิสสยั คือ กิรยิาที่พึ่งพิง 

ข. วตัร หมายถึง ขนบคือแบบอยา่ง อนัภิกษุควรประพฤติในกาลนัน้ๆ ในท่ีนัน้ๆ ในกิจนัน้ แก่บคุคลนัน้ๆ 

ค. อปัุชฌายะ คือ ภิกษุผูร้บัใหส้ทัธิวิหารกิพึ่งพิง 

ง. อาจารย ์คือ ภิกษุผูร้บัใหอ้นัเตวาสิกพึง่พิง 

จ. สทัธิวิหารกิวตัร คือ หนา้ที่อนัอปัุชฌายะจะพงึท าแก่สทัธิวิหารกิ ฯ 

 

อาจารยมี์ ๔ ประเภท 

๑. ปัพพัชชาจารย ์ อาจารยใ์นบรรพชา   ๓. นิสสยาจารย ์ อาจารยผ์ูใ้หน้สิสยั 

๒. อุปสัมปทาจารย ์ อาจารยใ์นอปุสมบท   ๔. อุทเทสาจารย ์ อาจารยผ์ูบ้อกธรรม 

(ปี 57) จงใหค้วามหมายของค าต่อไปนี ้  ก. อปุสมัปทาจารย ์  ข. อทุเทสาจารย ์  ค. สทัธิวิหารกิ   ง. อนัเตวาสิก   จ. นิสสยัมตุตกะ 

ตอบ   ก. อาจารยผ์ูใ้หอ้ปุสมบท   ข. อาจารยผ์ูส้อนธรรม   ค. ภิกษุผูพ้ึ่งพิงอปัุชฌาย ์  ง. ภิกษุผูอ้ิงอาศยัอาจารย ์  จ. ภิกษุผูพ้น้นิสสยัแลว้ ฯ 
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(ปี 53) ตามนยัแหง่อรรถกถาอาจารยม์ีก่ีประเภท? อะไรบา้ง? ค าขอนิสสยัอาจารยว์า่อยา่งไร? 

ตอบ มี ๔ ประเภท ฯ  คือ ๑. ปัพพชัชาจารย ์ อาจารยใ์นบรรพชา   ๒. อปุสมัปทาจารย ์ อาจารยใ์นอปุสมบท    ๓. นิสสยาจารย ์ อาจารยผ์ูใ้ห้

นิสสยั   ๔. อทุเทสาจารย ์ อาจารยผ์ูบ้อกธรรม ฯ   ว่า อาจรโิย เม ภนฺเต โหหิ อายสฺมโต นิสฺสาย วจฉฺามิ ฯ 

(ปี 44) อาจารยท์างพระวินยัตามนยัอรรถกถามเีท่าไร? อะไรบา้ง? อาจารยเ์หล่านัน้ท าหนา้ที่ตา่งกนัอย่างไร? 

ตอบ มี ๔ คือ ปัพพชาจารย ์๑     อปุสมัปทาจารย ์๑     นิสสยาจารย ์๑     อทุเทสาจารย ์๑ 

ท าหนา้ที่ตา่งกนั คือ ปัพพชาจารย ์ท าหนา้ที่ใหส้รณคมนเ์มื่อบรรพชา 

   อปุสมัปทาจารย ์ท าหนา้ที่สวดกรรมวาจาเมื่ออปุสมบท 

   นิสสยาจารย ์ท าหนา้ที่ใหน้ิสยั 

   อทุเทสาจารย ์ท าหนา้ที่สอนธรรม 

(ปี 44) ค าวา่ ถือนิสยั หมายความว่าอะไร? จงเขียนค าขอนิสยัอาจารยพ์รอ้มทัง้ค าแปล 

ตอบหมายความว่ายอมตนอยูใ่นความปกครองของพระเถระผูม้คีณุสมบตัิควรปกครองตนได ้ยอมตนใหท้า่นปกครองพึ่งพงิพ านักอาศยัทา่นฯ 

ค าขอนิสยัอาจารยว์า่ดงันี ้" อาจรโิย เม ภนฺเต โหหิ , อายสฺมโต นิสฺสาย วจฺฉามิ " ซึ่งแปลวา่ " ขอท่านจงเป็นอาจารยข์องขา้พเจา้ ขา้พเจา้จกัอยู่

อาศยัทา่น " 

การประณาม 

(ปี 52) การประณาม ในพระวินยัหมายความว่าอย่างไร? มีพระพทุธานญุาตใหอ้ปัุชฌายท์ าการประณามสทัธิวิหารกิผูป้ระพฤติอย่างไร? 

ตอบ หมายความวา่ การไล่สทัธิวิหารกิ หรืออนัเตวาสิกผูป้ระพฤติมิชอบ ผูป้ระพฤตดิงันี ้

๑. หาความรกัใครใ่นอปัุชฌายม์ไิด ้  ๒. หาความเล่ือมใสมิได ้  ๓. หาความละอายมิได ้  ๔. หาความเคารพมิได ้  ๕. หาความหวงัดีต่อมิได ้ฯ 

(ปี 45) อปัุชฌายป์ระณามสทัธิวหิารกิผูป้ระพฤติมชิอบดว้ยเหตอุะไรบา้ง? อาการท่ีอปัุชฌายป์ระณามสทัธิวิหารกิพึงท าอยา่งไร? 

ตอบ ดว้ยเหตดุงันี ้คือ หาความรกัใครใ่นอปัุชฌายม์ิได ้๑ หาความเล่ือมใสมิได ้๑ หาความละอายมิได ้๑ หาความเคารพมิได ้๑ หาความหวงั

ดีต่อมิได ้๑ ฯ  พึงพดูใหรู้ว้่าตนไล่เธอเสีย ในบาลีแสดงไวว้า่ เราประณามเธอ เธออยา่เขา้มา ณ ท่ีนี ้จงขนบาตรจวีรของเธอออกไปเสยี หรือเธอ

ไม่ตอ้งอปัุฏฐากเราดงันี ้หรือแสดงอาการทางกายใหรู้อ้ย่างนัน้ก็ได ้ฯ 

นิสัยระงับ / นิสัยมุตตกะ 

(ปี 62, 60) ภิกษุเช่นไรควรไดน้ิสยัมตุตกะ ? 

ตอบ ภิกษุผูค้วรไดน้ิสยัมตุตกะ คือ ๑. เป็นผูม้ีศรทัธา หิร ิโอตตปัปะ วิรยิะ สติ 

๒. เป็นผูถ้ึงพรอ้มดว้ยศีล อาจาระ ความเห็นชอบ เคยไดย้ิน ไดฟั้งมามาก มีปัญญา 

๓. รูจ้กัอาบตัิ มใิช่อาบตัิ อาบตัิเบา อาบตัิหนกั จ าพระปาฏิโมกขไ์ด ้แม่นย า ทัง้มีพรรษาพน้ ๕ ฯ 

(ปี 59, 51) นิสยัระงบั กบั นิสยัมตุตกะ มีอธิบายอย่างไร? 

ตอบ นิสยัระงบั หมายถึงการท่ีภิกษุผูถื้อนิสยัขาดจากปกครอง เชน่ อปัุชฌายม์รณภาพ เป็นตน้ 

นิสยัมตุตกะ หมายถึงภิกษุผูไ้ดพ้รรษา ๕ แลว้ และมีคณุสมบตัิพอรกัษาตนไดเ้มื่ออยู่ตามล าพงั ทรงพระอนญุาตใหพ้น้จากนิสยั ฯ 

(ปี 58) ในบาลีแสดงเหตนุิสสยัระงบัจากอปัุชฌายะไว ้๕ ประการ มีอะไรบา้ง ? 

ตอบ มีอปัุชฌายะหลีกไปเสีย ๑ สกึเสีย ๑ ตายเสีย ๑ ไปเขา้รีตเดยีรถียเ์สีย ๑ สั่งบงัคบั ๑ ฯ 

(ปี 54) ในบาลีแสดงเหตนุิสยัจะระงบัจากอปัุชฌายไ์วเ้ท่าไร? อะไรบา้ง? 

ตอบ แสดงไว ้๕ ประการ ฯ   คือ  อปัุชฌายห์ลีกไปเสีย ๑  สกึเสีย ๑  ตายเสีย ๑  ไปเขา้รีตเดียรถีย ์๑  สั่งบงัคบั ๑ ฯ 

(ปี 45) ในบาลีแสดงเหตนุิสยัจะระงบัจากอปัุชฌายไ์วเ้ท่าไร? อะไรบา้ง? ภิกษุผูค้วรจะไดน้ิสยัมตุตกะตอ้งมีคณุสมบตัิอยา่งไรบา้ง? 
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ตอบ แสดงไว ้๕ ประการคอื อปัุชฌายห์ลีกไปเสีย ๑ สึกเสีย ๑ ตายเสีย ๑ ไปเขา้รีตเดียรถีย ์๑  สั่งบงัคบั ๑ ฯ 

มีคณุสมบตัิ คือ ๑. เป็นผูม้ีศรทัธา มีหิร ิมีโอตตปัปะ มีวิรยิะ มีสติ 

  ๒. เป็นผูถ้ึงพรอ้มดว้ยศีล อาจาระ ความเห็นชอบ เคยไดย้ินไดฟั้งมาก มีปัญญา 

  ๓. รูจ้กัอาบตัิ มใิช่อาบตัิ อาบตัิเบา อาบตัิหนกั จ าปาฏิโมกขไ์ดแ้ม่นย า ทัง้มีพรรษาได ้๕ หรือยิ่งกว่า ฯ 

ชั้นภูมิของภกิษุ 

(ปี 60) ภิกษุเช่นไร ชื่อวา่ นวกะ มชัฌิมะ เถระ ? 

ตอบ ภิกษุมีพรรษาไม่ถึง ๕ ชื่อวา่ นวกะ 

ภิกษุมีพรรษาตัง้แต่ ๕ ขึน้ไป แตย่งัไม่ถงึ ๑๐ ตอ้งประกอบดว้ยคณุธรรมตามพระวินยัชื่อวา่ มชัฌมิะ 

ภิกษุมีพรรษาตัง้แต่ ๑๐ ขึน้ไป ตอ้งประกอบดว้ยคณุธรรมตามพระวินยั ชื่อว่า เถระ ฯ 

(ปี 44) ภิกษุเช่นไร ชื่อวา่ นวกะ มชัฌิมะ เถระ? วตัรอนัภิกษุควรประพฤติในค าว่า วตฺตสมฺปนฺโน นัน้คืออะไรบา้ง? 

ตอบ ภิกษุมีพรรษาไม่ถึง ๕ เรียกว่า นวกะ 

ภิกษุมีพรรษาตัง้แต่ ๕ ขึน้ไป แตย่งัไม่ถงึ ๑๐ เรียกว่า มชัฌิมะ 

ภิกษุมีพรรษาตัง้แต่ ๑๐ ขึน้ไป เรียกวา่ เถระ ฯ 

คือ   ๑. กิจวตัร ว่าดว้ยกิจอนัควรท า   ๒. จรยิาวตัร ว่าดว้ยมารยาทอนัควรประพฤติ   ๓. วิธิวตัร ว่าดว้ยแบบอย่าง ฯ 

 

วัตร แบบอย่างอนัภิกษุควรประพฤติในกาลนัน้ ๆ ในที่นัน้ ๆ ในกจินัน้ ๆ แก่บคุคลนัน้ ๆ แบ่งออกเป็น ๓ ประเภท คือ 

๑. กิจวัตร  ว่าดว้ยกิจอนัควรท า     ๒. จริยาวัตร  ว่าดว้ยมารยาทอนัควรประพฤติ     ๓. วิธิวัตร  ว่าดว้ยแบบอยา่ง 

(ปี 63, 61) วตัรอนัภิกษุควรประพฤติในค าว่า วตฺตสมฺปนฺโน นัน้ คืออะไรบา้ง ? 

ตอบ คือ ๑. กิจวตัร วา่ดว้ยกจิอนัควรท า   ๒. จรยิาวตัร ว่าดว้ยมารยาทอนัควรประพฤติ   ๓. วิธิวตัร วา่ดว้ยแบบอย่าง ฯ 

(ปี 54) ภิกษุผูไ้ดช้ื่อวา่ วตตฺสมฺปนฺโน ผูถ้ึงพรอ้มดว้ยวตัร วตัรคืออะไร? มีอะไรบา้ง? 

ตอบ วตัรคือแบบอยา่งอนัภิกษุควรประพฤตใินกาลนัน้ ๆ ในที่นัน้ ๆ ในกิจนัน้ ๆ แก่บคุคลนัน้ ๆ ฯ 

มี ๑. กิจวตัร วา่ดว้ยกจิอนัควรท า   ๒. จรยิาวตัร ว่าดว้ยมารยาทอนัควรประพฤติ   ๓. วิธิวตัร ว่าดว้ยแบบอยา่ง ฯ 

(ปี 51) ในค าว่า ภิกษุผูถ้ึงพรอ้มดว้ยวตัร วตัรไดแ้ก่อะไร? มีอะไรบา้ง? 

ตอบ ไดแ้ก่ ขนบ คือแบบอย่างอนัภิกษุควรประพฤติในกาลนัน้ๆ ในท่ีนัน้ๆ ในกิจนัน้ๆ แก่บคุคลนัน้ๆ  ฯ 

มี ๑. กิจวตัร วา่ดว้ยกจิอนัควรท า   ๒. จรยิาวตัร ว่าดว้ยมารยาทอนัควรประพฤติ   ๓. วิธิวตัร ว่าดว้ยแบบอยา่ง ฯ 

(ปี 49) วิธิวตัร คืออะไร? มีความส าคญัอยา่งไร? 

ตอบ คือ วินยัที่วา่ดว้ยแบบอยา่ง เช่นแบบอยา่งการห่มผา้เป็นตน้ ฯ  แบบอย่างนัน้เป็นเหตใุหภิ้กษุมีความประพฤติสม ่าเสมอกนั เชน่นุ่งห่ม

เป็นแบบเดยีวกนัอนัโบราณทา่นจดัไวถ้า้เป็นแบบท่ีล่วงเวลาและจะไม่ใชก้็ตอ้งมวีิธีใหม่แทน ไม่เชน่นัน้จะค่อยหลดุไปทีละอย่าง จนไม่มีอะไร

เหลือเมื่อถงึเวลานัน้พระสงฆก์็จะไม่มีอะไรท่ีต่างจากชาวบา้น ฯ 

(ปี 48) วตัร ๓ คืออะไรบา้ง? ภิกษุเหยยีบผา้ขาวอนัเขาลาดไวใ้นที่นิมนตผิ์ดวตัรขอ้ไหน? มีโทษใหเ้กิดความเสียหายอย่างไร? 

ตอบ คือ กจิวตัร ๑  จรยิาวตัร ๑  วิธิวตัร ๑ ฯ  ผิดวตัรขอ้จรยิาวตัร ฯ  มีโทษใหเ้กดิความเสียหาย คอืเป็นการเสียมารยาทของพระ ไม่ระวงั

กิรยิา ท าใหผ้า้ขาวมีรอยเป้ือนสกปรกน่ารงัเกียจ แมภิ้กษุพวกเดียวกนัจะนั่งก็รงัเกียจขยะแขยง เป็นที่ต  าหนิของบณัฑิตทัง้หลาย ฯ 
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กิจวตัร ๑๒ กิจอนัควรท า (ในสรุปนี ้น ามาเฉพาะทีเ่คยออกขอ้สอบเท่านัน้) 

• อุปัชฌายวตัร ธรรมเนียมที่สทัธิวิหารกิควรปฏิบตัิต่อพระอุปัชฌาย ์

• สัทธวิิหาริกวัตร ธรรมเนียมที่พระอปัุชฌายค์วรปฏิบตัติ่อสทัธิวหิารกิ 

• อาคันตกุวตัร ธรรมเนียมที่พระอาคนัตกุะควรปฏิบตัิต่อพระเจา้ถิ่น 

• อาวาสกิวตัร ธรรมเนียมที่พระเจา้ถิ่นควรปฏิบตัิต่อพระอาคนัตกุะ 

• ปิณฑจาริกวัตร ธรรมเนยีมที่ภิกษุผูเ้ขา้ไปบิณฑบาตในบา้น 

• เสนาสนคาหกวตัร ธรรมเนียมที่ภิกษุผูอ้าศยัอยู่ในเสนาสนะ 

• คลิานุปัฏฐากวัตร ธรรมเนียมที่ภิกษุที่ท  าหนา้ที่ดแูลภิกษุผูเ้จ็บป่วย 

(ปี 62 ,60, 45) ภิกษุผูเ้ป็นอาคนัตกุะ ไปสู่อาวาสอ่ืน พึงประพฤตอิย่างไรจงึจะถกูธรรมเนียมตามพระวินยั ? 

ตอบ พึงประพฤติดงันี ้ ๑. ท าความเคารพในเจา้ของถิ่น   ๒. แสดงความเกรงใจเจา้ของถิ่น   ๓. แสดงอาการสภุาพต่อเจา้ของถิ่น 

๔. แสดงอาการสนิทสนมกบัเจา้ของถิ่น   ๕. ถา้จะอยู่ที่นั่น ควรประพฤติใหถ้กูธรรมเนียมของเจา้ของถิ่น 

๖. ถือเสนาสนะแลว้อยา่ดดูาย เอาใจใส่ปัดกวาดใหส้ะอาดหมดจด ตัง้เครื่องเสนาสนะใหเ้ป็นระเบยีบ ฯ 

(ปี 59) วตัรคืออะไร ? อปัุชฌายวตัรและสทัธิวิหารกิวตัร ใครพึงท าแกใ่คร ? 

ตอบ คือ แบบอยา่งอนัดีงามที่ภิกษุควรประพฤตใินกาลนัน้ ๆ ฯ 

อปัุชฌายวตัร สทัธิวิหารกิพงึท าแก่อปัุชฌาย ์  สทัธิวิหารกิวตัร อปัุชฌายพ์งึท าแก่สทัธิวิหารกิ ฯ 

(ปี 58) ภิกษุผูอ้าพาธควรปฏิบตัตินอย่างไร จึงไม่เป็นภาระแก่ผูพ้ยาบาล ? 

ตอบ ควรปฏิบตัิตนใหเ้ป็นผูพ้ยาบาลง่าย คือท าความสบายใหแ้กต่น (ไม่ฉนัของแสลง) รูจ้กัประมาณในการบรโิภค ฉนัยาง่าย บอกอาการไข้

ตามเป็นจรงิแก่ผูพ้ยาบาล เป็นผูอ้ดทนต่อทกุขเวทนา ฯ 

(ปี 55) ภิกษุผูไ้ดร้บัเสนาสนะของสงฆใ์หเ้ป็นท่ีอยู่อาศยั ควรเอาใจใส่รกัษาเสนาสนะนัน้อย่างไร? 

ตอบ ควรเอาใจใส่รกัษาดงันี ้  ๑. อย่าท าเปรอะเป้ือน   ๒. ช าระใหส้ะอาด   ๓. ระวงัไม่ใหช้ ารุด   ๔. รกัษาเครื่องเสนาสนะ 

๕. ตัง้น า้ฉนัน า้ใชไ้วใ้หม้ีพรอ้ม   ๖. ของใชส้ าหรบัเสนาสนะหน่ึง อย่าเอาไปใชใ้นท่ีอื่นใหก้ระจดักระจาย ฯ 

 (ปี 50) สทัธิวิหารกิ คือใคร? อปัุชฌายค์วรมีใจเอือ้เฟ้ือสทัธิวิหารกิของตนอย่างไรบา้ง? 

ตอบ คือ ภิกษุผูพ้ึ่งพิง ในการอปุสมบท ภิกษุถือภิกษุรูปใดเป็นอปัุชฌาย ์ก็เป็นสทัธิวิหารกิของภิกษุรูปนัน้ ฯ 

อปัุชฌายค์วรมีใจเอือ้เฟ้ือสทัธิวิหารกิของตนอยา่งนี ้คือ ๑. เอาใจใส่ในการศกึษาของสทัธิวิหารกิ   

๒. สงเคราะหด์ว้ยบาตร จวีร และบรขิารอื่น ๆ ถา้ของตนไม่มกี็ขวนขวายให ้

๓. ขวนขวายป้องกนัหรือระงบัความเส่ือมเสียอนัจกัเกดิมีหรือไดม้แีลว้แก่สทัธิวิหารกิ 

๔. เมื่อสทัธิวิหารกิอาพาธ ท าการพยาบาล ฯ 

(ปี 49) เมื่อภิกษุเพื่อนสหธรรมิกอาพาธ ทรงใหใ้ครเป็นผูพ้ยาบาล? และทรงสั่งสอนปรารภภิกษุอาพาธไวว้า่อยา่งไร? 

ตอบ ทรงใหภิ้กษุเพื่อนสหธรรมิกเอาใจใส่รกัษาพยาบาลกนั อยา่ทอดธุระเสีย ฯ  

ทรงสั่งสอนปรารภภิกษุอาพาธไวว้่า ภิกษุทัง้หลาย มารดาและบิดาของเธอทัง้หลายไม่มี ถา้พวกเธอจะไม่พยาบาลกันเอง ใครเล่าจะพยาบาล

พวกเธอ ภิกษุใดปรารถนาจะอปัุฏฐากเรา ขอใหภิ้กษุนัน้พยาบาลภิกษุไขเ้ถดิ ฯ 

(ปี 48) ในพระวินยัส่วนอภิสมาจาร มีพระพทุธบญัญัติส าหรบัพระภิกษุผูร้บัถือเสนาสนะของสงฆ ์ควรเอาใจใส่รกัษาเสนาสนะดว้ยอาการ

อย่างไรบา้ง? 
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ตอบ ควรเอาใจใส่รกัษาอย่างนี ้คือ   ๑. อย่าท าเปรอะเป้ือน   ๒. ช าระใหส้ะอาด   ๓. ระวงัไมใ่หช้ ารุด   ๔. รกัษาเครื่องเสนาสนะ 

๕. ตัง้น า้ฉนัน า้ใชไ้วใ้หม้ีพรอ้ม   ๖. ของใชส้ าหรบัเสนาสนะหน่ึง อย่าเอาไปใชใ้นท่ีอื่นใหก้ระจดักระจาย ฯ 

(ปี 47) กจิวตัรที่สทัธิวิหารกิควรกระท าแก่พระอปัุชฌายะในขอ้วา่ เคารพในท่าน นัน้ ในบาลีท่านแสดงไวอ้ยา่งไร? 

ตอบ ในบาลีแสดงการเดินตามทา่น ไม่ใหช้ดินกั ไม่ใหห้า่งนกั และไม่พดูสอดในขณะท่ีทา่นก าลงัพดู เมื่อท่านพดูผิด ไม่ทกัหรือคา้นอย่างจงัๆ 

พดูออ้มพอท่านไดส้ติรูส้กึตวั จงึจะเป็นการดี ฯ 

(ปี 45) ภิกษุผูเ้ป็นอาคนัตกุะ ไปสู่อาวาสอื่น พึงประพฤติใหถ้กูธรรมเนียมอย่างไร? 

ภิกษุผูเ้ขา้ไปรบับิณฑบาตในละแวกบา้น พงึประพฤตใิหถ้กูธรรมเนียมอยา่งไร? 

ตอบ พึงประพฤติดงันี ้

๑. ท าความเคารพในเจา้ของถิ่น   ๒. แสดงความเกรงใจเจา้ของถิ่น   ๓. แสดงอาการสภุาพต่อเจา้ของถิ่น 

๔. แสดงอาการสนิทสนมกบัเจา้ของถิ่น   ๕. ถา้จะอยู่ที่นั่น ควรประพฤติใหถ้กูธรรมเนียมของเจา้ของถิ่น 

๖. ถือเสนาสนะแลว้อยา่ดดูาย เอาใจใส่ปัดกวาดใหส้ะอาดหมดจด ตัง้เครื่องเสนาสนะใหเ้ป็นระเบยีบ ฯ 

พึงประพฤติอยา่งนี ้

๑. นุ่งห่มใหเ้รียบรอ้ย   ๒. ถือบาตรในภายในจวีร   ๓. ส ารวมกิรยิาใหเ้รยีบรอ้ย   ๔. ก าหนดทางเขา้ทางออกแห่งบา้น 

๕. รบับิณฑบาตดว้ยอาการส ารวม ฯ 

จริยาวัตร มารยาทอนัควรประพฤติ (ในสรุปนี ้น ามาเฉพาะทีเ่คยออกขอ้สอบเท่านัน้) 

• หา้มจบัตอ้งวตัถอุนามาส 

(ปี 63, 55) ค าว่า วตัถเุป็นอนามาส คืออะไร ภิกษุจบัตอ้งวตัถเุป็นอนามาสเป็นอาบตัิอะไร? 

ตอบ คือ ส่ิงที่ภิกษุไม่ควรจบัตอ้ง ฯ  ภิกษุจบัตอ้งมาตคุาม เป็นอาบตัิสงัฆาทเิสส ถุลลจัจยั และทกุกฏตามประโยค จบัตอ้งบณัเฑาะกด์ว้ย

ความก าหนดัเป็นอาบตัิถลุลจัจยั นอกนัน้เป็นวตัถแุห่งอาบตัิทกุกฏทัง้หมด ฯ 

 

คารวะ กิรยิาที่แสดงอาการอ่อนนอ้มโดยสมควรแก่กาล สถานท่ี กิจ และบคุคล 

(ปี 63, 58) การลกุยืนขึน้รบั เป็นกิจที่ผูน้อ้ยพึงท าแก่ผูใ้หญ่ จะปฏิบตัิอย่างไรจึงไม่ขดัต่อพระวินยั ? 

ตอบ นั่งอยู่ในส านกัผูใ้หญ่ ไม่ลกุรบัผูน้อ้ยกวา่ท่าน นั่งเขา้แถวในบา้น เขา้ประชมุสงฆ ์ในอาราม ไม่ลกุรบัท่านผูใ้ดผูห้น่ึง ฯ 

(ปี 62 ,60, 51) ภิกษุอยู่ในกฎีุเดยีวกนักบัภิกษุผูม้ีพรรษามากกวา่ ควรปฏิบตัิตนอยา่งไรจงึชื่อว่าแสดงความเคารพท่านตามพระวินยั ? ตอบ 

ควรปฏิบตัิตนอยา่งนี ้คือ จะท าส่ิงใด ๆ ควรขออนญุาตท่านก่อน เช่น จะสอนธรรม จะอธิบายความ จะสาธยาย จะแสดงธรรม จะจดุจะดบัไฟ 

จะเปิดจะปิดหนา้ต่างหา้มมใิห ้ท าตามอ าเภอใจ ฯ 

(ปี 56) ก่อนหนา้ปรนิิพพาน ตรสัสั่งภิกษุทัง้หลายใหแ้สดงความเคารพดว้ยการเรียกกนัวา่อยา่งไร? 

ตอบ ตรสัใหภิ้กษุผูอ้่อนพรรษากว่าเรยีกผูแ้ก่พรรษากว่าวา่ ภันเต และใหภิ้กษุผูแ้ก่พรรษากวา่เรียกผูอ้่อนพรรษากวา่วา่ อาวุโส ฯ 

(ปี 54) คารวะ คืออะไร? การลกุขึน้ยืนรบัเป็นกิจที่ผูน้อ้ยพงึท าแกผู่ใ้หญ่ แต่ควรเวน้ในเวลาเช่นใดบา้ง? 

ตอบ คือ กิรยิาที่แสดงอาการอ่อนนอ้มโดยสมควรแก่กาล สถานท่ี กิจ และบคุคล ฯ  

ควรเวน้ในเวลานั่งอยูใ่นส านกัของผูใ้หญ่ ไม่ลกุรบัผูน้อ้ยกวา่ท่าน ในเวลานั่งเป็นแถวในบา้น ในเวลาเขา้ประชมุสงฆใ์นอาราม ฯ 

(ปี 53) กิรยิาที่แสดงความอ่อนนอ้มต่อกนัและกนัเป็นความดีของหมู่ แต่ตอ้งท าใหถ้กูตอ้งตามกาลเทศะ ในขอ้นีค้วร 

งดเวน้ในกรณีใดบา้ง? จงบอกมาสกั ๕ ขอ้ 
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ตอบ ไดแ้กใ่นเวลาดงัต่อไปนี ้(ตอบเพียง ๕ ขอ้) 

๑. ในเวลาประพฤติวฏุฐานวธีิ คอือยู่กรรม เพื่อออกจากอาบตัิสงัฆาทิเสส 

๒. ในเวลาถกูสงฆท์ าอกุเขปนียกรรม ที่ถกูหา้มสมโภคและสงัวาส (คอืถกูลงโทษหา้มไม่ใหส้มาคมกบัภิกษุอืน่) 

๓. ในเวลาเปลือยกาย 

๔. ในเวลาเขา้บา้นหรือเดินอยู่ตามทาง 

๕. ในเวลาอยู่ในท่ีมืดที่แลไม่เห็นกนั 

๖. ในเวลาที่ทา่นไม่รู ้คือนอนหลบัหรือขลกุขลุ่ยอยู่ดว้ยธุระอยา่งหน่ึง หรือ ส่งใจไปอ่ืน แมไ้หว ้ท่านก็คงไมใ่ส่ใจ 

๗. ในเวลาขบฉนัอาหาร 

๘. ในเวลาถ่ายอจุจาระ ถา่ยปัสสาวะ ฯ 

(ปี 48) ภิกษุพบพระเถระในเวลาเขา้บา้นหรือเดินอยูต่ามทาง ควรปฏิบตัิอย่างไร?ตอบ ไม่ควรไหว ้ควรหลีกทาง ลกุรบั และใหอ้าสนะแก่ท่านฯ 

(ปี 46) การแสดงความเคารพไดแ้ก่กิรยิาเช่นไร? ภิกษุควรงดท าความเคารพกนัในเวลาใดบา้ง? จงตอบมา ๕ ขอ้ 

ตอบ ไดแ้ก่ การกราบไหว ้การลกุรบั การท าอญัชลี การท าสามีจกิรรม ฯ  ในเวลาดงัต่อไปนี ้(ตอบมา ๕ ขอ้) 

๑. ในเวลาประพฤติวฏุฐานวธีิ คอื อยู่กรรมเพื่อออกจากอาบตัิสงัฆาทิเสส ๕. ในเวลาอยู่ในท่ีมืดแลไม่เห็นกนั 

๒. ในเวลาถกูสงฆล์งอกุเขปนียกรรม     ๖. ในเวลาที่ทา่นไม่รู ้

๓. ในเวลาเปลือยกาย      ๗. ในเวลาขบฉนัอาหาร 

๔. ในเวลาเขา้บา้นหรือเดินอยู่ตามทาง     ๘. ในเวลาถ่ายอจุจาระปัสสาวะ ฯ 

 

จ าพรรษา 

• วิธีจ าพรรษา 

(ปี 62, 45) ดิถีที่ก าหนดใหเ้ขา้จ าพรรษาในบาลีกลา่วไวเ้ท่าไร ? อะไรบา้ง ? 

ตอบ กล่าวไว ้๒ ฯ คือ ๑. ปรุมิิกาวสัสปูนายกิา วนัเขา้พรรษาตน้ คือวนัแรม ๑ ค ่า เดือน ๘ 

   ๒. ปัจฉิมิกาวสัสปูนายิกา วนัเขา้พรรษาหลงั คือวนัแรม ๑ ค ่า เดือน ๙ ฯ 

(ปี 49) การจ าพรรษาของภิกษุมวีิธีอยา่งไร? จงอธิบายพอเขา้ใจ  

ตอบ การจ าพรรษานัน้ ในบาลีกล่าวเพยีงใหท้ าอาลยั คือ ผกูใจวา่จะอยูใ่นท่ีนี ้๓ เดือน แต่ในบดันีม้ีธรรมเนียมที่ประชมุกนักล่าวค าอธิษฐาน

พรอ้มกนัวา่ อิมสฺมึ อาวาเส อิม  เตมาส  วสฺส  อเุปม แปลความวา่ เราเขา้ถึงฤดฝูนในอาวาสนีต้ลอด ๓ เดือน ฯ 

(ปี 48) การอธิษฐานเขา้พรรษา กบัการปวารณาออกพรรษา ทัง้ ๒ นี ้อย่างไหนก าหนดดว้ยสงฆเ์ท่าไร? และก าหนดเขตอย่างไร? 

ตอบ การอธิษฐานเขา้พรรษาไมเ่ป็นสงัฆกรรมจงึไม่ก าหนดดว้ยสงฆ ์แต่เป็นธรรมเนียมปฏิบตัิอธิษฐานเขา้พรรษาพรอ้มๆ กนั จะอธิษฐานท่ี

ไหนก็ได ้แต่ท่านหา้มไมใ่หจ้ าพรรษาในท่ีไม่สมควรเท่านัน้ เช่น ในโพรงไม ้บนค่าคบไม ้ในตุม่ หรือในกระท่อมผี เป็นตน้ ฯ และใหก้ าหนด

บรเิวณอาวาสเป็นเขต ฯ   ส่วนการปวารณาออกพรรษาเป็นสงัฆกรรม ก าหนดดว้ยสงฆต์ัง้แต่ ๕ รูปขึน้ไป ฯ  

และก าหนดใหท้ าภายในเขตสีมา ถา้ต ่ากวา่ ๕ รูป ท่านใหป้วารณาเป็นการคณะ ถา้รูปเดยีวใหอ้ธิษฐานเป็นการบคุคล ฯ 

 

• สัตตาหกรณียะ การหลีกไปในระหว่างอยู่จ  าพรรษาดว้ยกรณียธุระและกลับมาภายใน ๗ วนั โดยผกูใจว่าจะกลบัมาภายใน ๗ วนั 

(ปี 63, 57) สตัตาหกรณียะ คืออะไร? มีวิธีปฏิบตัิอย่างไร? 

ตอบ คือการหลีกไปในระหว่างอยู่จ  าพรรษาดว้ยกรณียธุระและกลบัมาภายใน ๗ วนั ฯ   ใหผ้กูใจวา่จะกลบัมาภายใน ๗ วนั ฯ 
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(ปี 61) สตัตาหกรณียะและสตัตาหกาลิก มีอธิบายอย่างไร ? 

ตอบ สตัตาหกรณียะ คือ กิจจาเป็นบางอยา่งที่พระพทุธเจา้ทรงอนญุาตใหภิ้กษุผูอ้ยูจ่  าพรรษาไปพกัแรมคืนท่ีอื่น แต่ตอ้งกลบัมาภายใน ๗ วนั 

สตัตาหกาลิก คือ เภสชั ๕ ท่ีรบัประเคนแลว้เก็บไวบ้รโิภคได ้๗ วนั ฯ 

(ปี 60) ธุระเป็นเหตใุหไ้ปคา้งแรมที่อื่นดว้ยสตัตาหกรณียะ ที่กล่าวไวใ้นบาลี มีก่ีอยา่ง ? อะไรบา้ง ? 

ตอบ มี ๔ อยา่ง ฯ คือ ๑. สหธรรมิกหรือมารดาบดิาเจ็บไข ้รูเ้ขา้แลว้ไปเพื่อพยาบาล 

๒. สหธรรมิกกระสนัจะสกึ รูเ้ขา้แลว้ไปเพื่อระงบั 

๓. มีกิจสงฆเ์กิดขึน้ เช่น วิหารช ารุด ไปเพื่อหาเครื่องทพัพสมัภาระมาซ่อมแซม 

๔. ทายกตอ้งการจะท าบญุ ส่งคนมานิมนต ์ไปเพื่อบ ารุงศรทัธา แมก้ิจอื่นท่ีอนโุลมตามนี ้ท่านก็อนญุาต ฯ 

(ปี 59) ภิกษุอยู่จ  าพรรษาแลว้ มีเหตไุปที่อื่น ผกูใจจะกลบัมาใหท้นัในวนันัน้ แต่กลบัมาไม่ทนั เช่นนีพ้รรษาขาดหรือไม่ เพราะเหตใุด? ตอบ ถา้

ไปดว้ยธุระที่ทรงอนญุาตใหไ้ปดว้ยสตัตาหกรณียะ พรรษาไม่ขาด เพราะยงัอยู่ในพระพทุธานญุาตนัน้เอง ทัง้จิตคดิจะกลบักม็ีอยู่ ถา้ไปดว้ย

มิใช่ธุระที่เป็นสตัตาหกรณียะ พรรษาขาด ฯ 

(ปี 58) ธุระเป็นเหตไุปดว้ยสตัตาหกรณียะที่ท่านกลา่วไวใ้นบาลี มอีะไรบา้ง ? 

ตอบ ม ี ๑. สหธรรมิกหรือมารดาบดิาเจ็บไข ้รูเ้ขา้ ไปเพื่อรกัษาพยาบาล 

๒. สหธรรมิกกระสนัจะสกึ รูเ้ขา้ ไปเพื่อระงบั 

๓. มีกิจสงฆเ์กิดขึน้ เป็นตน้วา่ วหิารช ารุดลงในเวลานัน้ ไปเพื่อหาเครื่อง ทพัพสมัภาระมาปฏิสงัขรณ ์

๔. ทายกตอ้งการจะบ าเพ็ญกศุล ส่งมานิมนต ์ไปเพื่อบ ารุงศรทัธาของเขา หรือแมธุ้ระอื่นนอกจากนีท้ี่เป็นกิจลกัษณะ อนโุลมตามนี ้ฯ 

(ปี 56) วนัเขา้พรรษาในบาลีกลา่วไว ้๒ วนั คือวนัเขา้พรรษาตน้ และวนัเขา้พรรษาหลงั ในแต่ละอยา่งก าหนดวนัไวอ้ยา่งไร? 

ตอบ วนัเขา้พรรษาตน้ ก าหนดเมื่อพระจนัทรเ์พ็ญเสวยฤกษ์อาสาฬหะล่วงไปแลว้วนัหนึ่ง คือวนัแรม ๑ ค ่า เดือน ๘ 

วนัเขา้พรรษาหลงั ก าหนดเมื่อพระจนัทรเ์พ็ญเสวยฤกษ์อาสาฬหะนัน้ล่วงแลว้เดือน ๑ คือ วนัแรม ๑ ค ่า เดือน ๙ ฯ 

(ปี 50) ภิกษุอยู่จ  าพรรษาแลว้ มีเหตใุหไ้ปท่ีอื่น คิดวา่จะกลบัมาทนัภายในวนันัน้ มิไดผ้กูใจสตัตาหะไว ้แต่มีเหตขุดัขอ้งใหก้ลบัถึงเมื่ออรุณขึน้

เสียแลว้ เช่นนีพ้รรษาขาดหรือไม?่ เพราะเหตใุด? 

ตอบ ถา้ไปดว้ยธุระที่ทรงอนญุาตใหไ้ปดว้ยสตัตาหกรณียะ พรรษาไม่ขาด ฯ 

เพราะยงัอยูใ่นพระพทุธานญุาตนัน้เอง ทัง้จติคิดจะกลบักม็ีอยู่ ถา้ไปดว้ยมิใช่ธุระท่ีเป็นสตัตาหกรณียะ พรรษาขาด ฯ 

(ปี 46) ท่านหา้มไมใ่หจ้ าพรรษาตลอด ๔ เดือนฤดฝูนนัน้ เพราะเหตไุร? 

อีก ๗ วนัจะถงึวนัปวารณา ภิกษุท าสตัตาหกรณียะไปปวารณาที่วดัอื่น เธอจะไดร้บัอานิสงสก์ารจ าพรรษาหรือไม่? เพราะเหตไุร? 

ตอบ เพราะตอ้งการเดือนทา้ยฤดฝูนไวเ้ป็นจวีรกาล คราวแสวงหาจีวร คราวท าจวีร เพื่อผลดั ผา้ไตรจีวรเดิม ฯ 

ไดร้บัอานิสงสก์ารจ าพรรษาเหมอืนกนั เพราะวนัสดุทา้ยแหง่วนัจ าพรรษาตกอยูใ่นวนัท่ี ๗ ในท่ีอื่นบ่งใหก้ลบัใน ๗ วนันัน้เพราะยงัไม่สิน้

ก าหนดวนัจ าพรรษา ฯ 

(ปี 45) สตัตาหกรณียะ และ สตัตาหกาลิก มีอธิบายอยา่งไร ? 

ตอบ สตัตาหกรณียะ คือภิกษุผูอ้ยู่จ  าพรรษาไปแรมคืนท่ีอื่นดว้ยกจิจ าเป็นบางอยา่ง แตก่ลบัมาภายใน ๗ วนั เรียกวา่ไปดว้ยสตัตาหกรณียะ 

หรือสตัตาหะ ฯ สตัตาหกาลิก คือของที่รบัประเคนแลว้เก็บไวบ้รโิภคได ้๗ วนั ฯ 

อานิสงสข์องการจ าพรรษา 

(ปี 55) ภิกษุอยู่จ  าพรรษาครบ ๓ เดือนจนไดป้วารณา ย่อมไดอ้านสิงสแ์ห่งการจ าพรรษาอะไรบา้ง? 

ตอบ ไดร้บัอานิสงส ์๕ อยา่ง คือ 
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๑. เที่ยวไปไม่ตอ้งบอกลาตามสิกขาบทที่ ๖ แห่งอเจลกวรรคในปาจิตติยกณัฑ ์

๒. เที่ยวจารกิไปไม่ตอ้งถือเอาไตรจวีรไปครบส ารบั 

๓. ฉนัคณโภชน ์และปรมัปรโภชนไ์ด ้

๔. เก็บอตเิรกจวีรไวไ้ดต้ามปรารถนา 

๕. จีวรอนัเกิดขึน้ในท่ีนัน้ เป็นของไดแ้ก่พวกเธอ 

ทัง้ไดโ้อกาสเพื่อกรานกฐิน และรบัอานิสงส ์๕ นัน้เพิ่มออกไปอีก ๔ เดือนตลอดเหมนัตฤด ูฯ 

(ปี 48) ภิกษุไมต่อ้งน าผา้ไตรจวีรไปครบส ารบั มีพระพทุธานญุาตไวใ้นกรณีใดบา้ง? 

ตอบ ใน ๒ กรณี คือ 

ในกรณีเขา้บา้นมีพระพทุธานญุาตไวอ้ย่างนี ้คือ ๑. คราวเจ็บไข ้ ๒. สงัเกตเห็นว่าฝนจะตก  ๓. ไปสู่ฝ่ังแม่น า้  ๔. วิหารคือกฎีุคุม้ไดด้ว้ยดาล 

๕. ไดร้บัอานิสงสพ์รรษา  ๖. ไดก้รานกฐิน ฯ 

ในกรณีตอ้งไปคา้งแรมที่อื่นมีพระพทุธานญุาตไวอ้ยา่งนี ้คือ ๑. ไดร้บัอานิสงสพ์รรษา  ๒. ไดก้รานกฐิน ฯ 

(ปี 44) ภิกษุผูอ้ยูจ่  าพรรษาไม่ขาดย่อมไดอ้านิสงสเ์ท่าไร? อะไรบา้ง?  ภิกษุพึงประชมุกนัสวดพระปาฏิโมกขใ์นวนัเช่นไรบา้ง? 

ตอบ ไดอ้านิสงส ์๕ คือ  ๑. เที่ยวไปโดยไม่ตอ้งบอกลาตามสิกขาบทที่ ๖ แห่งอเจลกวรรค   ๒. เที่ยวจารกิไปไม่ตอ้งน าไตรจวีรไปครบส ารบั 

๓. ฉนัคณโภชน ์และปรมัปรโภชนไ์ด ้  ๔. เก็บอติเรกจวีรไวไ้ดต้ามปรารถนา   ๕. จีวรท่ีเกิดขึน้ในที่นัน้ จกัเป็นของไดแ้ก่พวกเธอ 

ในวนัพระจนัทรเ์พ็ญ (ดถีิขึน้ ๑๕ ค ่า) วนัพระจนัทรด์บั (ดิถีแรม ๑๕ ค ่า หรือ ๑๔ ค ่า) และวนัสามคัคี 

 

อุโบสถ (สวดปาติโมกข)์ 

(ปี 63, 60) ก าลงัสวดพระปาฏิโมกขอ์ยู่ มีภิกษุอื่นเขา้มา จะพงึปฏิบตัิอย่างไร ? 

ตอบ ปฏิบตัิอยา่งนี ้คือ ถา้ภิกษุผูเ้ขา้มาใหม่มีจ านวนมากกวา่ ตอ้งเริ่มสวดใหม่ตัง้แต่ตน้ ถา้มจี านวนเท่ากนัหรือนอ้ยกว่า ส่วนท่ีสวดไปแลว้ก็

ใหเ้ป็นอนัสวดแลว้ ใหเ้ธอผูม้าใหม่ฟังส่วนท่ียงัเหลือต่อไป ฯ 

(ปี 59) สงฆส์วดปาฏิโมกขอ์ยู่ ภิกษุอื่นมาถงึ หรือมาถงึเมื่อสวดจบแลว้ พึงปฏิบตัิอย่างไร? 

ตอบ พึงปฏิบตัิอย่างนี ้คือ ถา้ภิกษุมาใหมม่ากกวา่ ภิกษุที่ประชมุกนัอยู่ ตอ้งสวดตัง้ตน้ใหม่ ถา้เท่ากนัหรือนอ้ยกวา่ ส่วนท่ีสวดไปแลว้ก็แล้วไป 

ใหภิ้กษุที่มาใหม่ฟังส่วนท่ียงัเหลืออยู่ ถา้สวดจบแลว้ จะมามากกว่าหรือนอ้ยกวา่ ก็ไม่ตอ้งสวดซ า้อีก ใหภิ้กษุที่มาใหม่บอกปารสิทุธิในส านกั

ภิกษุผูฟั้งปาฏิโมกขแ์ลว้ ฯ 

(ปี 57) ทรงอนญุาตใหส้วดปาติโมกขย์่อเพราะเหตฉุกุเฉิน ๑๐ อยา่ง จงบอกมาสกั ๕ อย่าง 

ตอบ  ๑. พระราชาเสดจ็มา (เลิกสวดปาติโมกขเ์พื่อจะรบัเสด็จได)้ 

 ๒. โจรมาปลน้ (เลิกสวดปาติโมกขเ์พื่อหนีภยัได)้ 

 ๓. ไฟไหม ้(เลิกสวดปาติโมกขเ์พื่อดบัไฟหรือเพื่อป้องกนัไฟได)้ 

 ๔. น า้หลากมา (เลิกสวดปาติโมกขเ์พื่อหนีน า้ได)้ สวดกลางแจง้ฝนตก (กเ็หมือนกนั) 

 ๕. คมมามาก (เลิกสวดปาติโมกขเ์พื่อจะรูเ้หต ุหรือเพื่อจะไดท้ าปฏิสนัถาร ไดอ้ยู่) 

 ๖. ผีเขา้ภิกษุ (เลิกสวดปาติโมกขเ์พื่อขบัผี ไดอ้ยู่) 

 ๗. สตัวร์า้ยมเีสือเป็นตน้ เขา้มาในอาราม (เลิกสวดปาติโมกขเ์พื่อไล่สตัว ์ไดอ้ยู่) 

 ๘. งรูา้ยเลือ้ยเขา้มาในท่ีประชมุ (ก็เหมือนกนั) 

 ๙. ภิกษุอาพาธเกิดโรครา้ยขึน้ในท่ีชมุนมุ อนัเป็นอนัตรายแก่ชีวิต (เลกิสวดปาติโมกขเ์พื่อช่วยแกไ้ขก็ได)้ มอีนัเป็นตายในท่ีนัน้ก็เหมือนกนั 
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 ๑๐. มีอนัตรายแก่พรหมจรรย ์เชน่มีใครมาเพื่อจบัภิกษุรูปใดรูปหนึ่ง (เลิกสวดปาติโมกข ์เพราะความอลหม่านก็ได)้ ฯ 

 (เลือกตอบเพียง ๕ ข้อ) 

(ปี 56) ในวดัหนึง่ มีภิกษุอยู่กนั ๔ รูป ๓ รูป ๒ รูป ๑ รูป เมื่อถึงวนัอโุบสถพึงปฏิบตัิอย่างไร? 

ตอบ มีภิกษุ ๔ รูป พึงประชมุกนัในโรงอโุบสถ สวดปาติโมกข ์

มีภิกษุ ๓ รูป พึงประชมุกนัท าปารสิทุธิอโุบสถ รูปหน่ึงสวดประกาศญัตตจิบแลว้แต่ละรูปพึงบอกความบรสิทุธ์ิของตน 

มีภิกษุ ๒ รูป ไม่ตอ้งตัง้ญัตติ พึงบอกความบรสิทุธ์ิแกก่นัและกนั 

มีภิกษุ ๑ รูป พึงอธิษฐาน 

หรือมีภิกษุต ่ากว่า ๔ รูป จะไปท าสงัฆอโุบสถกบัสงฆใ์นอาวาสอื่น ก็ควร ฯ 

(ปี 54) ในวดัที่ไม่มีภิกษุผูท้รงจ าปาติโมกขไ์ดจ้นจบ ถงึวนัอโุบสถ สวดเทา่ที่จ  าได ้แลว้ชกัสตุบท (สวดย่อ) โดยอา้งวา่เกิดเหตฉุกุเฉิน ถกูต้อง

หรือไม่? เพราะเหตใุด? ตอบ สวดปาติโมกขย์่อนัน้ ถกูตอ้งแลว้ แต่จะอา้งวา่สวดย่อเพราะเกิดเหตฉุกุเฉินนัน้ ไม่ถกูตอ้ง ฯ  

เพราะการสวดย่อเนื่องจากจ าไดไ้ม่หมด  ทรงอนญุาตไวแ้ผนกหน่ึงต่างหาก ไม่จดัเขา้ในเหตฉุกุเฉิน ๑๐ ประการ ฯ 

(ปี 53) ในวดัหนึง่ ถา้มีภิกษุจ าพรรษา ๔ รูป ๓ รูป ๒ รูป หรือ ๑ รูป เมื่อถึงวนัอโุบสถพึงปฏิบตัิอยา่งไร? 

ตอบ ๔ รูปพึงประชมุกนัในโรงอโุบสถสวดปาติโมกข ์

๓ รูปพึงประชมุกนัท าปารสิทุธิอโุบสถดงันี ้ประชมุกนัในโรงอโุบสถแลว้รูปหน่ึงสวดประกาศญัตติ จบแลว้แต่ละรูปพึงบอกความบรสิทุธ์ิของตน 

๒ รูปไม่ตอ้งตัง้ญัตติ พึงบอกความบรสิทุธ์ิแก่กนัและกนั 

๑ รูปพึงอธิษฐาน ฯ 

(ปี 51) การท าอโุบสถสวดปาติโมกข ์นอกจากวนัพระจนัทรเ์พ็ญและพระจนัทรด์บัแลว้ ยงัทรงอนญุาตใหท้ าไดใ้นวนัใดอีก? อโุบสถเช่นนัน้ 

เรียกว่าอะไร?  ตอบ ในวนัท่ีภิกษุผูแ้ตกกนัปรองดองกนัได ้ฯ   เรียกวา่ สามคัคีอโุบสถ ฯ 

(ปี 49) ในการท าอโุบสถของภิกษุ การสวดปาฏิโมกข ์การบอกความบรสิทุธ์ิและการอธิษฐาน ทรงใหท้ าไดใ้นกรณีใด? 

ตอบ ในกรณีที่ภิกษุประชมุกนัตัง้แต่ ๔ รูปขึน้ไป ตรสัใหส้วดปาฏิโมกข ์

ถา้มเีพียง ๓ รูป ๒ รูป เรียกว่าคณะ ตรสัใหบ้อกความบรสิทุธ์ิของตนแกก่นัและกนั 

ถา้มีรูปเดียวเรียกวา่บคุคล ใหอ้ธิษฐานใจ คือคิดว่าวนันีเ้ป็นวนัอโุบสถของเรา ฯ 

(ปี 47) ในอาวาสแห่งหนึง่มีภิกษุจ าพรรษาแรก ๔ รูป พรรษาหลงั ๒ รูป เมื่อถึงวนัปวารณาแรก (เพญ็เดือน ๑๑) และวนัปวารณาหลงั (เพ็ญ

เดือน ๑๒) เธอทัง้ ๖ รูปนัน้ จะปฏิบตัิอย่างไร? 

ตอบ เมื่อถงึวนัปวารณาแรก พึงประชมุกนัทัง้ ๖ รูปแลว้ ตัง้สงัฆญัตติ ภิกษุผูจ้  าพรรษาแรก ๔ รูปพึงปวารณา เมื่อเสรจ็แล้วภิกษุอกี ๒ รูปพึง

ท าปารสิทุธิอโุบสถในส านกัภิกษุ ๔ รูปนัน้ 

เมื่อถงึวนัปวารณาหลงั พึงประชมุกนั ๖ รูปเช่นเดียวกนัแลว้ ภิกษุผูจ้  าพรรษาแรก ๔ รูป พึงตัง้ญัตติสวดปาฏิโมกข ์เมื่อจบแลว้ภิกษุ ๒ รูป พึง

ปวารณาในส านกัภิกษุ ๔ รูปนัน้ ฯ 

(ปี 46) ภิกษุพงึประชมุกนัสวดพระปาฏิโมกขใ์นวนัเช่นไรบา้ง? ก าลงัสวดพระปาฏิโมกขค์า้งอยู่ หากมีภิกษุอื่นมาถงึเขา้จะปฏิบตัิอยา่งไร? 

ตอบ ในวนัพระจนัทรเ์พญ็ (ดถีิขึน้ ๑๕ ค ่า) วนัพระจนัทรด์บั (ดถีิแรม ๑๕ ค ่า หรือ ๑๔ ค ่า) และวนัสามคัคี ฯ 

ปฏิบตัิอย่างนี ้คือ ถา้ภิกษุผูเ้ขา้มาใหมม่ากกวา่ภิกษุผูช้มุนมุ ตอ้งสวดตัง้ตน้ใหม ่

ถา้เทา่กนั หรือนอ้ยกว่า ส่วนท่ีสวดไปแลว้ก็ใหเ้ป็นอนัสวดแลว้ ใหเ้ธอผูม้าใหม่ฟัง ส่วนท่ียงัเหลือต่อไป ฯ 

(ปี 46) สงัฆปวารณา คืออะไร? ค าบอกปารสิทุธิว่าอย่างไร? 

ตอบ คือ ปวารณาเป็นการสงฆ ์มีภิกษุประชมุตัง้แต่ ๕ รูปขึน้ไป ฯ 
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ว่าดงันี ้ ส าหรบัผูแ้ก่พรรษากว่าวา่ “ปรสิทฺุโธ อห  อาวโุส ปรสิทฺุโธติ ม  ธาเรหิ” ว่า ๓ หน 

ส าหรบัผูอ้่อนพรรษากวา่ว่า “ปรสิทฺุโธ อห  ภนฺเต ปรสิทฺุโธติ ม  ธาเรถ” ว่า ๓ หน ฯ 

(ปี 45) ผูท้  าและอาการท่ีท า ในการท าอโุบสถ มีอะไรบา้ง? การท าอโุบสถตอ้งพรอ้มดว้ยองคอ์ย่างไรบา้ง? 

ตอบ ผูท้  ามี ๓ คือสงฆ ์คณะ และบคุคล ฯ อาการท่ีท ามี ๓ คือสวดปาฏิโมกข ์บอกความบรสิทุธ์ิ และอธิษฐาน ฯ 

พรอ้มดว้ยองค ์๔ คือ ๑. วนันัน้เป็นวนัอโุบสถที่ ๑๔ หรือ ๑๕ หรือวนัสามคัคี วนัใดวนัหนึ่ง 

๒. ภิกษุผูเ้ขา้ประชมุครบองคป์ระชมุ คือตัง้แต่ ๔ รูปขึน้ไป 

   ๓. พวกเธอไม่ตอ้งสภาคาบตั ิ

   ๔. บคุคลที่จ าตอ้งเวน้ ไม่มีในท่ีประชมุนัน้ ฯ 

(ปี 44) ภิกษุผูอ้ยูจ่  าพรรษาไม่ขาดย่อมไดอ้านิสงสเ์ท่าไร? อะไรบา้ง? 

ภิกษุพึงประชมุกนัสวดพระปาฏิโมกขใ์นวนัเช่นไรบา้ง? 

ตอบ ไดอ้านิสงส ์๕ คือ ๑. เที่ยวไปโดยไม่ตอ้งบอกลาตามสิกขาบทท่ี ๖ แห่งอเจลกวรรค    ๒. เที่ยวจารกิไปไม่ตอ้งน าไตรจีวรไปครบส ารบั 

๓. ฉนัคณโภชน ์และปรมัปรโภชนไ์ด ้   ๔. เก็บอติเรกจีวรไวไ้ดต้ามปรารถนา    ๕. จีวรท่ีเกิดขึน้ในที่นัน้ จกัเป็นของไดแ้ก่พวกเธอ ฯ 

ในวนัพระจนัทรเ์พ็ญ (ดถีิขึน้ ๑๕ ค ่า) วนัพระจนัทรด์บั (ดิถีแรม ๑๕ ค ่า หรือ ๑๔ ค ่า) และวนัสามัคคี ฯ 

• บุพพกรณแ์ละบุพพกิจ 

(ปี 58) บพุพกรณแ์ละบพุพกจิ ในการท าอโุบสถสวดปาติโมกข ์ตา่งกนัอย่างไร ? 

ตอบ ตา่งกนัอย่างนี ้บพุพกรณเ์ป็นกิจที่ภิกษุพงึท ากอ่นแต่ประชมุสงฆ ์มีกวาดบรเิวณ ที่ประชมุเป็นตน้ ส่วนบพุพกิจเป็นกิจที่ภิกษุพึงท าก่อน

แต่สวดปาติโมกข ์มีน าปารสิทุธิของภิกษุผูอ้าพาธมาเป็นตน้ ฯ 

(ปี 52) บพุพกรณแ์ละบพุพกจิ ในการท าอโุบสถตา่งกนัอย่างไร? ในวดัที่มีภิกษุ ๓ รูป เมื่อถึงวนัอโุบสถ จะตอ้งท าบพุพกรณแ์ละบพุพกิจ

หรือไม่ เพราะเหตไุร?  ตอบ บพุพกรณ ์คือ กรณียะอนัจะพงึกระท าใหเ้สรจ็ก่อนประชมุสงฆ ์ส่วนบพุพกิจ เป็นธุระอันจะพงึท าก่อนแต่สวด

ปาติโมกข ์ฯ  บพุพกรณน์ัน้เป็นกรณียะ จะตอ้งท าเพราะตอ้งไปประชมุกนัตามกิจ ส่วนบพุพกจินัน้ไม่ตอ้งท าเพราะภิกษุ ๓ รูปไม่ตอ้งสวด

ปาติโมกข ์ฯ 

(ปี 50) ในการท าอโุบสถสวดปาติโมกขน์ัน้ มีบพุพกจิอะไรบา้ง? และภิกษุอาจตอ้งอาบตัถิลุลจัจยัดว้ยเรื่องอะไรไดบ้า้ง? 

ตอบ บพุพกจิ มีดงันี ้๑. น าปารสิทุธิของภิกษุผูอ้าพาธมา   ๒. น าฉนัทะของเธอมาดว้ย   ๓. บอกฤด ู   ๔. นบัภิกษุ    ๕. สั่งสอนนางภิกษุณีฯ 

ในเรื่องที่ว่า รูอ้ยูว่่าจะมีภิกษุอื่นมารว่มท าอโุบสถดว้ยอีก แต่นกึเสียว่า ช่างเป็นไร แลว้สวด ปรบัอาบตัิถลุลจัจยั ฯ 

องคป์ระกอบของการสวดปาฏิโมกข ์

(ปี 47) การตัง้ญตัติกรรม ในเวลาท าอโุบสถ มีค  าวา่ ปตฺตกลฺล  แปลว่า ความพรั่งพรอ้ม นัน้หมายความว่าอย่างไร? 

ตอบ หมายความวา่ การท าอโุบสถกรรมนัน้ ตอ้งประกอบดว้ยองค ์๔ คือ ๑.วนันัน้ เป็นวนัอโุบสถที่ ๑๔ หรือ ๑๕ หรือวนัสามคัคี วนัใดวนัหนึ่ง

๒. ภิกษุประชมุครบองคป์ระชมุ    ๓. พวกเธอไม่ตอ้งสภาคาบตัิ    ๔. บคุคลที่ควรเวน้ไม่มใีนท่ีประชมุ ฯ 

 

ปวารณา 

๑. สังฆปวารณา ภิกษุที่จ  าพรรษาในวดัเดียวกนัตัง้แต่ ๕ รูปขึน้ไป ท าปวารณาการสงฆ ์

๒. คณปวารณา ภิกษุที่จ  าพรรษาในวดัเดียวกนั ๒-๔ รูปท าปวารณาเป็นการคณะ 

๓. บุคคลปวารณา ภิกษุแมจ้ะจ าพรรษาอยูเ่พียงรูปเดียว ในวนัปวารณา ก็ตอ้งท าการอธิษฐานปวารณา ถา้ไม่ท าปรบัอาบตัิทกุกฏ 

(ปี 62, 50) ปวารณา คืออะไร? มีพระพทุธานญุาตใหภิ้กษุเช่นไรท าปวารณาได?้ และท าในวนัไหน? 
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ตอบ คือ การบอกใหโ้อกาสแก่ภกิษุทัง้หลายเพื่อปรารถนาตกัเตือนว่ากลา่วตนได ้ฯ 

มีพระพทุธานญุาตใหภิ้กษุผูอ้ยู่จ  าพรรษาถว้นไตรมาสท าปวารณาแทนอโุบสถ ฯ 

ในวนัขึน้ ๑๕ ค ่า เดือน ๑๑ ซึ่งเป็นวนัเตม็ ๓ เดือนแตว่นัจ าพรรษา ฯ 

(ปี 55) ปวารณามีก่ีอยา่ง? อะไรบา้ง? ในอาวาสหน่ึงมีภิกษุจ าพรรษา ๓ รูป เมื่อถงึวนัปวารณา พึงปฏิบตัิอย่างไร? 

ตอบ มี ๓ อยา่ง คือ สงัฆปวารณา คณปวารณา และบคุคลปวารณา ฯ พึงท าคณปวารณา ฯ 

(ปี 52) ภิกษุจ าพรรษาอยู่ดว้ยกนั ๕ รูป ๔ รูป ๓ รูป ๒ รูปหรืออยู่รูปเดียว ถึงวนัปวารณาพึงปฏิบตัอิย่างไร? 

ตอบ อยูด่ว้ยกนั ๕ รูปพึงท าปวารณาเป็นการสงฆ ์

อยู่ดว้ยกนั ๔ รูป ๓ รูป ๒ รูป พึงท าปวารณาเป็นการคณะ 

อยู่รูปเดียว พึงอธิษฐานเป็นการบคุคล ฯ 

(ปี 51) ในวดัหนึง่มีภิกษุจ าพรรษา ๔ รูป เมื่อถึงวนัปวารณาออกพรรษาพึงท าอยา่งไร? ถา้มีภิกษุอาคนัตกุะสตัตาหะมาสมทบอีก ๕ รูป จะพึง

ปฏิบตัิอย่างไร? ตอบ ในวนัมหาปวารณาพงึท าคณะปวารณา โดยรูปหนึ่งตัง้ญตัติแลว้กล่าวปวารณาตามล าดบัพรรษา ฯ 

ถา้มีภิกษุอาคนัตกุะสตัตาหะมาเพิ่มอีก ๕ รูป พึงท าปวารณาเป็นสงัฆปวารณา แลว้กลา่วปวารณาตามล าดบัพรรษา ฯ 

(ปี 48) การอธิษฐานเขา้พรรษา กบัการปวารณาออกพรรษา ทัง้ ๒ นี ้อย่างไหนก าหนดดว้ยสงฆเ์ท่าไร? และก าหนดเขตอย่างไร? 

ตอบ การอธิษฐานเขา้พรรษาไม่เป็นสงัฆกรรมจงึไม่ก าหนดดว้ยสงฆ ์แต่เป็นธรรมเนียมปฏิบตัิอธิษฐานเขา้พรรษาพรอ้มๆ กนั จะอธิษฐานท่ี

ไหนก็ได ้แต่ท่านหา้มไมใ่หจ้ าพรรษาในท่ีไม่สมควรเท่านัน้ เช่น ในโพรงไม ้บนค่าคบไม ้ในตุม่ หรือในกระท่อมผี เป็นตน้ ฯ และใหก้ าหนด

บรเิวณอาวาสเป็นเขต ฯ  ส่วนการปวารณาออกพรรษาเป็นสงัฆกรรม ก าหนดดว้ยสงฆต์ัง้แต่ ๕ รูปขึน้ไป ฯ  

และก าหนดใหท้ าภายในเขตสีมา ถา้ต ่ากวา่ ๕ รูป ท่านใหป้วารณาเป็นการคณะถา้รูปเดียวใหอ้ธิษฐานเป็นการบคุคล ฯ 

(ปี 47) ในอาวาสแห่งหนึง่มีภิกษุจ าพรรษาแรก ๔ รูป พรรษาหลงั ๒ รูป เมื่อถึงวนัปวารณาแรก (เพญ็เดือน ๑๑) และวนัปวารณาหลงั (เพ็ญ

เดือน ๑๒) เธอทัง้ ๖ รูปนัน้ จะปฏิบตัิอย่างไร? 

ตอบ เมื่อถงึวนัปวารณาแรก พึงประชมุกนัทัง้ ๖ รูปแลว้ ตัง้สงัฆญัตติ ภิกษุผูจ้  าพรรษาแรก ๔ รูปพึงปวารณา เมื่อเสรจ็แลว้ภิกษุอกี ๒ รูปพึง

ท าปารสิทุธิอโุบสถในส านกัภิกษุ ๔ รูปนัน้ 

เมื่อถงึวนัปวารณาหลงั พึงประชมุกนั ๖ รูปเช่นเดียวกนัแลว้ ภิกษุผูจ้  าพรรษาแรก ๔ รูป พึงตัง้ญัตติสวดปาฏิโมกข ์เมื่อจบแลว้ภิกษุ ๒ รูป พึง

ปวารณาในส านกัภิกษุ ๔ รูปนัน้ ฯ 

(ปี 45) วนัปวารณา และอาการท่ีกระท า คืออะไรบา้ง? การตัง้ญัตติในสงัฆปวารณามีก่ีอย่าง? อะไรบา้ง? 

ตอบ วนัปวารณามี ๓ คือ จาตทุทสี ท่ี ๑๔ ค ่า ๑ ปัณณรสี ท่ี ๑๕ ค ่า ๑ สามคัคีวนัท่ีภิกษุสงฆพ์รอ้มเพรียงกนั ๑ ฯ อาการท่ีกระท ามี ๓ คือ

ปวารณาต่อที่ประชมุ ๑ ปวารณากนัเอง ๑ อธิษฐานใจ ๑ ฯ 

มี ๕ อย่าง คอื เตวาจิกาญตัติ ๑ เทววาจกิาญตัติ ๑ เอกวาจิกาญตัติ ๑ สมานวสัสิกาญัตติ ๑ สพัพสังคาหิกาญัตติ ๑ ฯ 

(ปี 44) ภิกษุจ าพรรษา ๑ รูป ๒, ๓, ๔, ๕ รูป เมื่อถึงวนัปวารณาพงึปฏิบตัิอย่างไร?  เหตทุี่ท  าใหเ้ล่ือนปวารณาไดม้ีก่ีอยา่ง? อะไรบา้ง? 

ตอบ พึงปฏิบตัิอย่างนี ้ภิกษุ ๑ รูป พึงอธิษฐานเป็นการบคุคล, ภิกษุ ๒, ๓, ๔ รูป พึงท าคณะปวารณา, ภิกษุ ๕ รูปขึน้ไปพึงท าสงัฆปวารณา 

มี ๒ อย่างคือ ๑. ภิกษุจะเขา้มาสมทบปวารณาดว้ย ดว้ยหมายจะคดัคา้นผูน้ัน้ผูน้ี ้ท าใหเ้กดิอธิกรณข์ึน้ 

๒. อยู่ดว้ยกนัเป็นผาสกุ ปวารณาแลว้ตา่งจะจากกนัจารกิไปเสีย 
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อุปปถกิริยา การประพฤตินอกลูน่อกทางของสมณะ 

๑. อนาจาร ความประพฤติไม่ดีไมง่ามและการเล่นต่างๆ ท่ีไม่เหมาะสมแก่ความเป็นบรรชิต ท่านปรบัอาบตัิทกุกฏ 

๒. ปาปสมาจาร การประทษุรา้ยตระกลู หมายถงึ การประพฤติตวัไมเ่หมาะสมของภิกษุสามเณรต่อชาวบา้นท่ีตนคบคา้สมาคมดว้ย

อาการ ๒ อยา่งคือ ๑.อาการท่ีเนื่องดว้ยการสมาคม ๒.อาการท่ีเนื่องดว้ยการรุกรานหรือตดัรอน 

๓. อเนสนา การหาเลีย้งชีพในทางที่ไม่เหมาะสมของภิกษุสามเณร เป็นการกระท าท่ีไม่บรสิทุธ์ิน่าตเิตียน และน่ารงัเกียจ มี ๒ ประเภท 

คือ การแสวงหาที่เป็นโลกวชัชะ และการแสวงหาที่เป็นปัณณตัิวชัชะ 

(ปี 63, 60) อเนสนาไดแ้ก่อะไร ? มีอะไรบา้ง ? 

ตอบ อเนสนา ไดแ้ก่ กิรยิาแสวงหาเลีย้งชีพในทางไม่สมควร ฯ 

มี ๒ อย่าง คอื ๑. การแสวงหาเป็นโลกวชัชะ มีโทษทางโลก ๒. การแสวงหาเป็นปัณณตัติวชัชะ มีโทษทางพระบญัญัติ ฯ 

(ปี 62, 50) ดิรจัฉานวิชาไม่ดีอยา่งไร พระศาสดาจงึตรสัหา้มไว ้ไม่ใหบ้อกไมใ่หเ้รียน ? 

ตอบ เป็นความรูท้ี่เขาสงสยัว่าลวงหรือหลง ไม่ใช่ความรูจ้รงิจงั ผูบ้อกเป็นผูล้วง ผูเ้รียนก็เป็นผูห้ดั เพื่อจะลวงหรือเป็นผูห้ลงงมงาย ฉะนัน้พระ

ศาสดาจึงตรสัหา้มไว ้ไมใ่หบ้อกไม่ใหเ้รยีน ฯ 

(ปี 61) ปาปสมาจาร คืออะไร ? ภิกษุชื่อว่า กลุปสาทโก เพราะประพฤติอยา่งไร ? 

ตอบ คือ ความประพฤตเิลวทราม เนื่องดว้ยการคบคฤหสัถด์ว้ยการสมาคมอนัมิชอบ ฯ 

เพราะประพฤติพอดีพองาม ยงัความเล่ือมใสนบัถือของเขาใหเ้กิดในตน เป็นศรีของพระศาสนา ฯ 

(ปี 59) ภิกษุไดช้ื่อวา่ "กลุปสาทโก ผูย้งัตระกลูใหเ้ล่ือมใส" เพราะมีปฏิปทาอย่างไร ? 

ตอบ เพราะมีปฏิปทาอย่างนี ้คือเป็นผูถ้ึงพรอ้มดว้ยอาจาระ ไม่ทอดตนเป็นคนสนิทของสกลุ โดยฐานเป็นคนเลว และอีกอย่างหน่ึง ไม่รุกราน

ตดัรอนเขา แสดงเมตตาจิตต่อเขา ประพฤติพอดีพองาม ยงัความเล่ือมใสนบัถือของเขาใหเ้กดิในตน ฯ 

(ปี 59) อนาจาร หมายถงึอะไร ? เล่นอย่างไรบา้ง จดัเป็นอนาจาร ? 

ตอบ อนาจาร หมายถงึ ความประพฤติไม่ดีไมง่าม และการเล่นมปีระการตา่ง ๆ ฯ 

เล่นอย่างเดก็ เล่นคะนอง เล่นพนนั เล่นปู้ยี่ปู้ย  า เล่นองึคะนึง จดัเป็นอนาจาร ฯ 

(ปี 58) อปุปถกิรยิา คืออะไร ? มก่ีีอย่าง ? อะไรบา้ง ? 

ตอบ คือการท านอกรีตนอกรอยของสมณะ ฯ มี ๓ อย่าง ฯ คืออนาจาร ไดแ้ก่ความประพฤติไม่ดีไมง่าม ปาปสมาจาร ไดแ้กค่วามประพฤติเลว

ทราม และอเนสนา ไดแ้กค่วามหาเลีย้งชีพไม่สมควร ฯ 

(ปี 56) ภิกษุไดช้ื่อวา่ผูป้ระทษุรา้ยสกลุ กบัภิกษุไดช้ื่อว่าผูย้งัสกลุใหเ้ล่ือมใส เพราะมีความประพฤตติ่างกนัอยา่งไร? 

ตอบ ตา่งกนัอย่างนี ้ภิกษุผูป้ระทษุรา้ยสกลุ เป็นผูป้ระพฤติใหเ้ขาเสียศรทัธาเล่ือมใส ประจบเขาดว้ยกิรยิาท าตนอยา่งคฤหสัถ ์ใหข้องก านลัแก่

สกลุอย่างคฤหสัถเ์ขาท า ยอมตนใหเ้ขาใชส้อย หรือดว้ยอาการเอาเปรียบโดยเชิงใหส่ิ้งของเล็กนอ้ยดว้ยหวงัไดม้าก  

ส่วนภิกษุผูย้งัสกลุใหเ้ล่ือมใส เป็นผูถ้ึงพรอ้มดว้ยอาจาระ ไม่ทอดตนเป็นคนสนิทของสกลุโดยฐานเป็นคนเลวไม่รุกรานตดัรอนเขา แสดงเมตตา

จิต ประพฤติพอดีพองาม ท าใหเ้ขาเล่ือมใสนบัถือตน ฯ 

(ปี 56) อนามฏัฐบิณฑบาต ไดแ้ก่โภชนะเช่นไร? มีขอ้หา้มตามพระวินยัไวอ้ยา่งไร? 

ตอบ ไดแ้ก่โภชนะที่ภิกษุไดม้ายงัไม่ไดห้ยิบไวฉ้นั ฯ มีขอ้หา้มไมใ่หภิ้กษุใหแ้กค่ฤหสัถอ์ื่นนอกจากมารดาและบดิา ฯ 

(ปี 54) ภิกษุไดร้บัการสรรเสรญิวา่ กุลปสาทโก ผูย้งัตระกลูใหเ้ล่ือมใส กบัภิกษุผูไ้ดร้บัการต าหนิว่า กลุทสูโก ผูป้ระทษุรา้ยตระกลู เพราะมี

ความประพฤตเิช่นไร? ตอบ ภิกษุผูไ้ดร้บัการสรรเสรญิวา่ กลุปสาทโก เพราะถึงพรอ้มดว้ยอาจาระ ไม่ทอดตนเป็นคนสนิทของสกลุโดยฐาน

เป็นคนเลว ไม่รุกรานตดัรอนเขา แสดงเมตตาจิต ประพฤติพอดีพองาม ท าใหเ้ขาเล่ือมใสนบัถือตน ส่วนภิกษุผูไ้ดร้บัการต าหนิวา่ กลุทสูโก ผู้
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ประทษุรา้ยสกลุ เพราะประพฤตใิหเ้ขาเสียศรทัธาเล่ือมใส ประจบเขาดว้ยกิรยิาท าตนอย่างคฤหสัถ ์ใหข้องก านลัแก่สกลุอยา่งคฤหสัถเ์ขาท า

กนั ยอมตนใหเ้ขาใชส้อย หรือดว้ยอาการเอาเปรียบโดยเชิงใหส่ิ้งของเล็กนอ้ยดว้ยหวงัไดม้าก ฯ 

(ปี 53) อปุปถกิรยิา คืออะไร? ความประพฤติเช่นไรจดัเขา้ใน อนาจาร ปาปสมาจาร อเนสนา? 

ตอบ คือ การท านอกรีตนอกรอยของสมณะ ฯ 

ความประพฤติไมด่ีไม่งาม และเล่นมีประการตา่ง ๆ จดัเขา้ในอนาจาร  

ความประพฤตเิลวทราม จดัเขา้ในปาปสมาจาร 

ความเลีย้งชีพไม่สมควร จดัเขา้ในอเนสนา ฯ 

(ปี 52) การท านอกรตีนอกรอยของสมณะที่เรียกวา่ อนาจาร ปาปสมาจาร และอเนสนา ไดแ้ก่ความประพฤติเช่นไร รวมเรยีกวา่อะไร? 

ตอบ  อนาจาร ไดแ้ก่ ความประพฤติไมด่ี ไม่งาม และเล่นมีประการต่างๆ 

 ปาปสมาจาร ไดแ้ก่ ความประพฤติเลวทราม 

 อเนสนา ไดแ้ก่ ความเลีย้งชีพไมส่มควร 

 รวมเรียกวา่อปุปถกิรยิา ฯ 

(ปี 51) ภิกษุไดช้ื่อวา่ “กลุทสูโก ผูป้ระทษุรา้ยสกลุ” เพราะประพฤติอย่างไร? 

ตอบ เพราะประพฤตใิหเ้ขาเสียศรทัธาเล่ือมใส คือ เป็นผูป้ระจบเขาดว้ยกิรยิาท าตนอย่างคฤหสัถ ์ยอมตนใหเ้ขาใชส้อย  หรือดว้ยอาการ เอา

เปรียบโดยเชิงใหส่ิ้งของเล็กนอ้ยดว้ยหวงัไดม้าก ฯ 

(ปี 48) อเนสนา คืออะไร? ภิกษุท าอเนสนา ตอ้งอาบตัิอะไรไดบ้า้ง? 

ตอบ คือ กิรยิาที่แสวงหาเลีย้งชพีในทางไม่สมควร ฯ ปาราชกิ สงัฆาทิเสส ปาจติตียแ์ละ ทกุกฏ ฯ 

(ปี 48) ความรูใ้นการท าเสน่หใ์หช้ายหญิงรกักนั จดัเป็นดิรจัฉานวชิาเพราะเหตไุร ? 

ตอบ เพราะเป็นความรูท้ี่ไม่เก่ียวกบัธรรมวินยัของภิกษุ และเป็นความรูท้ี่ท  าใหเ้ขาสงสยัวา่ลวง ท าใหเ้ขาหลงงมงาย ไม่ใช่ความรูจ้รงิ ผูบ้อก

เป็นผูล้วง ฝ่ายผูเ้รยีนเป็นผูห้ดัเพื่อลวง หรือเป็นผูห้ลงงมงาย ฯ 

(ปี 46) ความประพฤตติ่อไปนี ้ จดัเขา้ในอปุปถกิรยิาขอ้ไหน ? 

ก. ชอบเล่นคะนอง  รอ้งร  าท าเพลง  ข. ชอบด่าวา่  เสียดสี  เปรียบเปรยเขา  ยยุงใหเ้ขาแตกกนั 

ตอบ ก. จดัเขา้ในขอ้อนาจาร  ความประพฤติไม่ดีไมง่าม ฯ  ข. จดัเขา้ในขอ้ปาปสมาจาร  ความประพฤติเลวทราม ฯ 

(ปี 45) ภิกษุผูเ้ขา้ไปในเจติยสถาน ควรปฏิบตัิอย่างไร? ภิกษุไดช้ื่อว่า "กลุปสาทโก ผูย้งัตระกลูใหเ้ล่ือมใส" เพราะมีปฏิปทาอย่างไร? 

ตอบ ควรปฏิบตัิอย่างนี ้คือไม่กัน้รม่ ไม่สวมรองเทา้ ไม่ห่มคลมุเขา้ไป ไม่แสดงอาการดหูมิ่นตา่งๆ เช่นพดูเสียงดงั และนั่งเหยียดเทา้เป็นตน้ ไม่

ถ่ายอจุจาระปัสสาวะ และไม่ถม่เขฬะในลานพระเจดยี ์ฯ  เพราะมปีฏิปทาอย่างนี ้คอืเป็นผูถ้ึงพรอ้มดว้ยอาจาระ ไม่ทอดตนเป็นคนสนิทของ

สกลุ โดยฐานเป็นคนเลว และอีกอย่างหน่ึง ไม่รุกรานตดัรอนเขา แสดงเมตตาจิตต่อเขา ประพฤติพอดีพองาม ยงัความเล่ือมใสนบัถือของเขา

ใหเ้กดิในตน ฯ 

(ปี 45) ภิกษุไม่สงัวรในอปุปถกิรยิา จะพงึไดร้บัโทษอยา่งไรบา้ง? การแสวงหาเช่นไรจดัเป็นโลกวชัชะ มีโทษทางโลก? เช่นไรจดัเป็นปัณณตัติ

วชัชะ มีโทษทางพระบญัญัติ? 

ตอบ ปรบัเป็นอาบตัิทกุกฏ และเป็นฐานท่ีสงฆจ์ะพึงลงโทษ ๔ สถาน อย่างใดอย่างหน่ึง ตามโทษานโุทษ คือ 

๑. ตชัชนียกรรม  ต าหนิโทษ    ๒. นิยสกรรม  ถอดยศ คือถอดความเป็นผูใ้หญ่    ๓. ปัพพาชนียกรรม  ขบัไล่จากวดั 

๔. ปฏิสารณียกรรม  ใหห้วนระลกึถึงความผิด ฯ 
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การแสวงหาในทางบาป เช่นท าโจรกรรมและหลอกลวงใหเ้ขาเชื่อถือ และในทางที่โลกเขาดหูมิ่น จดัเป็นโลกวชัชะ ฯ การแสวงหาในทางผิด

ธรรมเนียมของภิกษุ แมไ้ม่มีโทษแก่คนพวกอื่น จดัเป็นปัณณตัตวิชัชะ ฯ 

(ปี 44) การท านอกรตีนอกรอยของสมณะ เรียกวา่อะไร? มีก่ีอย่าง? อะไรบา้ง? จงบอกความหมายของแต่ละอย่างดว้ย 

ตอบ เรยีกวา่  อปุปถกิรยิา,  มี  ๓  อย่างคือ  อนาจาร ๑  ปาปสมาจาร ๑   อเนสนา ๑ 

ความประพฤติไมด่ีไม่งาม และเล่นมีประการตา่ง ๆ จดัเขา้ในอนาจาร      

ความประพฤตเิลวทราม  จดัเขา้ในปาปสมาจาร  

ความเลีย้งชีพไม่สมควร  จดัเขา้ในอเนสนา 

 

กาลิก ๔ ของกินท่ีภิกษุรบัประเคนไวแ้ลว้และฉนัไดใ้นเวลาที่ก าหนด แบ่งไว ้๔ ประเภท 

๑. ยาวกาลกิ ของที่รบัประเคนไวแ้ลว้ ฉันไดช้ั่วคราว คือตัง้แตเ่ชา้ถงึเที่ยงของวนันัน้ 

๒. ยามกาลิก ของที่รบัประเคนไวแ้ลว้ ฉนัไดช้ั่วระยะเวลาวนัหนึ่งกบัคืนหน่ึง 

๓. สัตตาหกาลิก ของที่รบัประเคนไวแ้ลว้ เก็บไวฉ้นัไดใ้นระยะเวลา ๗ วนั ไดแ้ก่ เภสชั ๕ (เนยใส เนยขน้ น า้มนั น า้ผึง้ น า้ออ้ย) 

๔. ยาวชีวกิ ของที่รบัประเคนไวแ้ลว้ เก็บไวฉ้นัไดต้ลอดชวีิต 

กาลิกระคนกนั มีกฎเกณฑโ์ดยก าหนดอายตุามกาลิกที่มอีายนุอ้ยที่สดุ ฯ เช่นยาผง เป็นยาวชีวกิ คลกุกบัน า้ผึง้ที่เป็นสตัตาหกาลิก ตอ้งถือ

อาย ุ๗ วนั เป็นเกณฑ ์

(ปี 62, 50) ยาวกาลิก กบั ยาวชวีิก ต่างกนัอย่างไร ? 

ตอบ ยาวกาลิก คือของที่ใชบ้รโิภคเป็นอาหาร บรโิภคไดช้ั่วคราว คือตัง้แต่เชา้ถงึเที่ยงวนั ไดแ้ก่ โภชนะ ๕ นมสด นมสม้ ของขบเคีย้ว เป็นตน้ฯ 

ส่วนยาวชวีิก เป็นของที่ใหป้ระกอบเป็นยา บรโิภคไดเ้สมอไป ไม่มีจ ากดัเวลา แตเ่มื่อมีเหตจุึงบรโิภคได ้ไดแ้ก่ รากไม ้น า้ฝาดใบไม ้ผลไม ้ยาง

ไม ้เกลือ เป็นตน้ฯ 

(ปี 61) ภิกษุฉนัเนือ้ง ูเนือ้มนษุย ์ตอ้งอาบตัิอะไร ? ตอบ ฉนัเนือ้ง ูตอ้งอาบตัิทกุกฏ  ฉนัเนือ้มนษุย ์ตอ้งอาบตัิถลุลจัจยั ฯ 

(ปี 57) กาลิก ๔ ไดแ้ก่อะไรบา้ง? โภชนะ ๕ เภสชั ๕ จดัเป็นกาลิกอะไร? 

ตอบ ไดแ้กย่าวกาลิก ยามกาลิก สตัตาหกาลิก ยาวชวีิก ฯ  โภชนะ ๕ เป็นยาวกาลิก  เภสชั ๕ เป็นสตัตาหกาลิก ฯ 

(ปี 55) เภสชั ๕ มีอะไรบา้ง จดัเป็นกาลิกอะไร? ตอบ เนยใส เนยขน้ น า้มนั น า้ผึง้ น า้ออ้ย ฯ จดัเป็นสตัตาหกาลิก ฯ 

(ปี 53) ยาวกาลิกกบัยาวชวีิกไดแ้ก่กาลิกเช่นไร? กาลิกระคนกนัมกีฎเกณฑก์ าหนดอายไุวอ้ย่างไร? จงยกตวัอย่าง 

ตอบ ยาวกาลิก ไดแ้กข่องที่ใหบ้รโิภคไดช้ั่วคราว ตัง้แต่เชา้ถึงเที่ยงวนั ยาวชีวกิ ไดแ้ก่ของที่ใหบ้รโิภคไดเ้สมอไป ไม่มีจ ากดักาล ฯ 

กฎเกณฑก์ าหนดอายตุามกาลิกที่มีอายนุอ้ยที่สดุ ฯ เช่นยาผง เป็นยาวชีวกิ คลกุกบัน า้ผึง้ที่เป็นสตัตาหกาลิก ตอ้งถืออาย ุ๗ วนั เป็นเกณฑ ์ฯ 

(ปี 53) ค าวา่ อนัโตวฏุฐะ อนัโตปักกะ สามปักกะ หมายถงึอะไร ? 

ตอบ อนัโตวฏุฐะ หมายถึงยาวกาลิกที่ภิกษุเก็บไวใ้นท่ีอยู่ของตน ฯ อนัโตปักกะ หมายถึงยาวกาลิกที่ภิกษุหงุตม้ภายใน (ที่อยู่ของตน) ฯ 

สามปักกะ หมายถึงยาวกาลิกที่ภิกษุท าใหส้กุเอง ฯ 

(ปี 52) กาลิกคืออะไร? มีอะไรบา้ง? กาลิกระคนกนัมกี าหนดอายไุวอ้ย่างไร? จงยกตวัอยา่ง 

ตอบ ของที่จะพึงกลืนใหล่้วงล าคอลงไป มีดงันี ้ยาวกาลิก ยามกาลิก สตัตาหกาลิก และยาวชีวกิ ฯ 

ก าหนดอายตุามกาลิกที่มอีายสุัน้ที่สดุเป็นเกณฑ ์เช่น เอายาผงที่เป็นยาวชีวกิซึ่งไมจ่ ากดัอายคุลกุบัน า้ผึง้ที่เป็นสตัตาหกาลิกซึง่มีก าหนดอายุ

ไว ้๗ วนั ดงันีต้อ้งถืออาย ุ๗ วนัเป็นเกฑ ์ฯ 

(ปี 51) กาลิก มีเทา่ไร? อะไรบา้ง? กลว้ยดองน า้ผึง้เป็นกาลิกอะไร? 
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ตอบ มี ๔ ฯ   ยาวกาลิก ยามกาลิก สตัตาหกาลิก ยาวชวีิก ฯ  เป็นยาวกาลิก ฯ 

(ปี 47) ภิกษุบิณฑบาตไดส้บัปะรดแลว้ น ามาฉันรวมกบัน า้ตาลทรายและเกลือซึ่งรบัประเคนไวแ้ลว้ ๒ วนั จะตอ้งอาบตัิอะไรหรือไม่? เพราะ

เหตไุร? ตอบ ตอ้งอาบตัิปาจติตยี ์เพราะน า้ตาลทรายเป็นสตัตาหกาลิก เกลือเป็นยาวชวีิก เมื่อน ามาฉนัรวมกบัสบัปะรดซึง่เป็นยาวกาลิก จึงมี

คติเป็นยาวกาลิก ท าใหต้อ้งอาบตัิปาจติตีย ์เพราะฉนัของเป็นสนันิธิ ฯ 

(ปี 46) อทุทิสมงัสะ ไดแ้กเ่นือ้เชน่ไร? ภิกษุฉนัเนือ้ง ูเนือ้มนษุย ์ตอ้งอาบตัิอะไร? 

ตอบ อทุทิสมงัสะ ไดแ้กเ่นือ้ที่เป็นกปัปิยะโดยก าเนดิและเขาท าใหส้กุแลว้ แต่เป็นของที่เขาฆ่าเพื่อท าเป็นอาหารถวายพระภิกษุโดยตรง ฯ  

ภิกษุฉนัเนือ้ง ูตอ้งอาบตัิทกุกฏ ฯ ฉนัเนือ้มนษุย ์ตอ้งอาบตัิถลุลจัจยั ฯ 

(ปี 45) สตัตาหกรณียะ และ สตัตาหกาลิก มีอธิบายอยา่งไร ? 

ตอบ สตัตาหกรณียะ คือภิกษุผูอ้ยู่จ  าพรรษาไปแรมคืนท่ีอื่นดว้ยกจิจ าเป็นบางอยา่ง แตก่ลบัมาภายใน ๗ วนั เรียกวา่ไปดว้ยสตัตาหกรณียะ 

หรือสตัตาหะ ฯ  สตัตาหกาลิก คอืของที่รบัประเคนแลว้เก็บไวบ้รโิภคได ้๗ วนั ฯ 

 

ภัณฑะต่างเจ้าของ 

• ภัณฑสงฆ ์

๑. ครุภัณฑ ์ทรพัยสิ์นท่ีจดัเป็นของใหญ่โต ใชแ้ลว้ไม่สิน้ไป คงอยูใ่นสภาพเดิมไดน้าน 

๒. ลหุภัณฑ ์ทรพัยสิ์นท่ีจดัเป็นของเล็ก ๆ นอ้ย ๆ ไดแ้ก่ อาหารบิณฑบาต เภสชั และบรขิาร 

(ปี 61) ลหภุณัฑแ์ละครุภณัฑท์ี่เป็นของสงฆ ์คือของเช่นไร ? อย่างไหน แจกกนัไดแ้ละไม่ได ้? 

ตอบ ลหภุณัฑ ์คือ ของเบา มีบณิฑบาต เภสชั กบับรขิารท่ีจะใชส้ าหรบัตวั คือบาตร จีวร ประคดเอว เข็ม มดีพบั มีดโกน เป็นของที่แจกกนัได  ้

ครุภณัฑ ์คือ ของหนกั ไม่ใช่ของส าหรบัใชใ้หสิ้น้ไป เป็นของควรรกัษาไวไ้ดน้าน เป็นเครื่องใชใ้นเสนาสนะ หรือเป็นตวัเสนาสนะเอง ตลอดถึง

กฎีุและที่ดิน เป็นของที่แจกกนัไมไ่ด ้ฯ 

(ปี 60) ภตัตทุเทสกะ จีวรภาชกะ และอปัปมตัตกวิสชัชกะ หมายถงึภิกษุ ผูม้ีหนา้ที่อะไร ? 

ตอบ ภตัตทุเทสกะ หมายถงึ ภิกษุผูม้ีหนา้ที่แจกภตัตาหาร ตลอดถึงรบันิมนตข์องทายกแลว้จดัส่งพระไปให ้

จีวรภาชกะ หมายถงึ ภิกษุผูม้ีหนา้ที่แจกจีวร  อปัปมตัตกวิสชัชกะ หมายถงึ ภิกษุผูม้ีหนา้ที่แจกเภสชัและบรขิารเล็กนอ้ย ฯ 

(ปี 47) ภณัฑะเช่นไรที่จดัเป็นของสงฆ?์ ก าหนดไวก่ี้ประเภท? อะไรบา้ง? 

บิณฑบาต กฎีุ ท่ีดิน จวีร ประคดเอว และเสนาสนะ เป็นภณัฑะประเภทไหน? 

ตอบ ภณัฑะที่เขาถวายเป็นสาธารณะแก่หมู่ภิกษุ ไม่เฉพาะตวั หรือภณัฑะอนัภิกษุรบัก็ดี ปกครองหวงหา้มไวก้ด็ีดว้ยความเป็นสาธารณะแก่

หมู่ภิกษุ จดัเป็นของสงฆ ์ฯ  ก าหนดไว ้๒ ประเภทคือ ครุภณัฑ ์๑ ลหภุณัฑ ์๑ ฯ 

บิณฑบาต จวีร ประคดเอว จดัเป็นลหภุณัฑ ์กฎีุ ที่ดิน และเสนาสนะ จดัเป็นครุภณัฑ ์ฯ 

(ปี 44) ลหภุณัฑ ์และครุภณัฑท์ี่เป็นของสงฆ ์คือของเช่นไร? อย่างไหนแจกกนัได ้และไม่ได?้ วินยักรรม กบัสงัฆกรรม ตา่งกนัอยา่งไร? 

ตอบ ลหภุณัฑ ์คือของเบา มีบิณฑบาต เภสชั กบับรขิารท่ีจะใชส้ าหรบัตวั คือบาตร จีวร ประคดเอว เข็ม มีดพบั มดีโกน เป็นของที่แจกกนัได ้

ครุภณัฑ ์คือของหนกั ไม่ใช่ของส าหรบัใชสิ้น้ไป เป็นของควรรกัษาไวไ้ดน้าน เป็นเครื่องใชใ้นเสนาสนะ หรือเป็นตวัเสนาสนะเอง ตลอดถึงกฎีุ

และที่ดิน เป็นของที่แจกกนัไม่ได ้ฯ 

ต่างกนัอยา่งนี ้กรรมที่ภิกษุแต่ละรูปหรือหลายรูปจะพึงกระท าตามพระวินยั เช่น การแสดงอาบตัิ อธิษฐาน วิกปั เป็นตน้ เรียกว่าวินยักรรม 

กรรมที่ภิกษุครบองคส์งฆจ์ตวุรรคเป็นตน้ พึงท าเป็นการสงฆ ์เช่น อปโลกนกรรม ญัตติกรรม เป็นตน้ เรียกวา่สงัฆกรรม ฯ 
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• องคท์ีเ่ป็นลักษณะแห่งการถือวิสาสะ 

๑. เป็นผูเ้คยไดเ้ห็นกนัมา  ๔. ยงัมีชวีิตอยู ่

๒. เป็นผูเ้คยคบกนัมา  ๕. รูว้่าของนัน้เราถือเอาแลว้เขาจกัพอใจ 

๓. ไดพ้ดูกนัไว ้

(ปี 63, 59) ภณัฑะของภิกษุผูม้รณภาพ จะตกเป็นของใคร ?  ภิกษุผูอ้ปัุฏฐากจะถือเอาดว้ยวิสาสะไดห้รือไม่ ? จงอธิบาย 

ตอบ ตกเป็นของสงฆ ์ฯ  ไม่ได ้เพราะการจะถือเอาดว้ยวิสาสะ ตอ้งถือเอาในเวลาที่เจา้ของภณัฑะยงัมชีีวติอยู่ ฯ 

(ปี 57) ลกัษณะถือวิสาสะที่มาในพระบาลีมีอะไรบา้ง? 

ตอบ ม ี ๑. เป็นผูเ้คยไดเ้ห็นกนัมา  ๒. เป็นผูเ้คยคบกนัมา  ๓. ไดพ้ดูกนัไว ้ ๔. ยงัมีชวีิตอยู่  ๕. รูว้่าของนัน้ เราถือเอาแลว้ เจา้ของจกัพอใจ ฯ 

(ปี 55) องคท์ี่เป็นลกัษณะแห่งการถือวิสาสะ คืออะไรบา้ง? เห็นวา่ขอ้ไหนส าคญั? 

ตอบ คือ เป็นผูเ้คยไดเ้ห็นกนัมา ๑   เป็นผูเ้คยคบกนัมา ๑   ไดพ้ดูกนัไว ้๑   ยงัมีชวีิตอยู่ ๑   รูว้่าของนัน้เราถือเอาแลว้เขาจกัพอใจ ๑ ฯ 

เห็นว่าขอ้สดุทา้ยส าคญั ฯ 

(ปี 45) ในบาลีแสดงลกัษณะการถือวิสาสะไวอ้ย่างไรบา้ง? เหตทุี่ควรถือเป็นประมาณ ๕ ประการใหบ้รขิารขาดอธิษฐาน มีอะไรบา้ง? 

ตอบ แสดงไวอ้ยา่งนี ้คือ ๑. เป็นผูเ้คยไดเ้ห็นกนัมา  ๒. เป็นผูเ้คยคบกนัมา  ๓. ไดพ้ดูกนัไว ้ ๔. ยงัมีชีวติอยู่  

๕. รูว้่าของนัน้ เราถือเอาแลว้ เจา้ของจกัพอใจ ฯ 

มีดงันี ้คือ   ๑. ใหแ้ก่ผูอ้ื่น   ๒. ถกูโจรชิงเอาไปหรือลกัเอาไป   ๓. มิตรถือเอาดว้ยวิสาสะ   ๔. ถอนเสียจากอธิษฐาน   ๕. เป็นช่องทะล ุฯ 

 

วินัยกรรม 

(ปี 61) จวีรท่ีวิกปัไว ้เมื่อจะน ามาใชต้อ้งท าอยา่งไร ? ถา้ไม่ท าเชน่นัน้ตอ้งอาบตัิอะไร ? 

ตอบ จวีรท่ีวกิปัไว ้เมื่อจะน ามาใชต้อ้งขอใหผู้ร้บัถอนก่อน ฯ ตอ้งอาบตัิปาจิตตยี ์ฯ 

(ปี 53) วินยักรรม กบั สงัฆกรรม มีความหมายต่างกนัอยา่งไร? การท าวินยักรรมนัน้ มีจ ากดับคุคลและสถานท่ีบา้งหรือไม่อย่างไร? 

ตอบ ตา่งกนัอย่างนี ้

กรรมที่ภิกษุแต่ละรูปหรือหลายรูปจะพึงท าตามพระวินยั เช่น พินท ุอธิษฐาน วิกปัจวีร เป็นตน้ เรยีกว่าวินยักรรม 

กรรมที่ภิกษุครบองคเ์ป็นสงฆ ์มีจ านวนอยา่งต ่าตัง้แต่ ๔ รูปขึน้ไปจะพึงท า เช่น อปโลกนกรรมเป็นตน้ เรียกว่าสงัฆกรรม ฯ 

จ ากดับคุคลและสถานท่ีไวด้งันี ้

๑. แสดงอาบตัิ ตอ้งแสดงแก่ผูเ้ป็นภิกษุดว้ยกนั 

๒. อธิษฐาน ตอ้งท าเอง 

๓. วิกปั ตอ้งวิกปัแก่สหธรรมกิทัง้ ๕ คือ ภิกษุ ภิกษุณี นางสิกขมานา สามเณร สามเณรี รูปใดรูปหนึ่ง 

๔. หา้มไม่ใหท้ าในท่ีมดื แต่ท าในสีมาหรือนอกสีมาใชไ้ดท้ัง้นัน้ ฯ 

(ปี 52) การแสดงอาบตัิ การอธิษฐาน การท าวกิปั ในทางพระวินยัเรียกว่าอะไร? การท ากิจเหล่านีจ้  ากดับคุคลไวอ้ยา่งไร?  

ตอบ เรยีกวา่ วินยักรรม ฯ 

การแสดงอาบตัิ จ ากดัภิกษุผูร้บั ตอ้งเป็นภิกษุผูม้ีสงัวาสเดียวกนั 

การอธิษฐาน ใหท้ าเอง 

การท าวิกปั จ ากดัผูร้บั ตอ้งท ากบัสหธรรมิกทัง้ ๕ คือ ภิกษุ ภิกษุณี สามเถร สามเณรี สิกขมานา รูปใดรูปหนึ่ง ฯ 

(ปี 46) วินยักรรม คืออะไร? มีก่ีอย่าง อะไรบา้ง? การท าวินยักรรมมีจ ากดับคุคลหรือสถานท่ีไวอ้ยา่งไรบา้ง? 
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ตอบ คือ การท ากิจตามพระวินยั ฯ มี ๓ อย่าง คอื ๑. การแสดงอาบตัิ  ๒. การอธิษฐาน  ๓. การวกิปั ฯ 

มีจ ากดับคุคลหรือสถานท่ีดงันี ้

๑. แสดงอาบตัิตอ้งแสดงแก่ภิกษุผูม้ีสงัวาสเสมอกนั 

๒. อธิษฐานตอ้งท าเอง 

๓. วิกปัตอ้งท าแก่สหธรรมกิทัง้ ๕ คือ ภิกษุ ภิกษุณี สิกขมานา สามเณร สามเณรี รูปใดรูปหนึ่ง ฯ ส่วนสถานท่ีหา้มไม่ใหท้ าในท่ีมืด แต่ในท่ีนอก

สีมา ก็ท าได ้ฯ   

(ปี 44) ลหภุณัฑ ์และครุภณัฑท์ี่เป็นของสงฆ ์คือของเช่นไร? อย่างไหนแจกกนัได ้และไม่ได?้ 

วินยักรรม กบัสงัฆกรรม ตา่งกนัอย่างไร? 

ตอบ ลหภุณัฑ ์คือของเบา มีบิณฑบาต เภสชั กบับรขิารท่ีจะใชส้ าหรบัตวั คือบาตร จีวร ประคดเอว เข็ม มีดพบั มดีโกน เป็นของที่แจกกนัได ้

ครุภณัฑ ์คือของหนกั ไม่ใช่ของส าหรบัใชสิ้น้ไป เป็นของควรรกัษาไวไ้ดน้าน เป็นเครื่องใชใ้นเสนาสนะ หรือเป็นตวัเสนาสนะเอง ตลอดถึงกุฎี

และที่ดิน เป็นของที่แจกกนัไม่ได ้ฯ 

ต่างกนัอยา่งนี ้กรรมที่ภิกษุแต่ละรูปหรือหลายรูปจะพึงกระท าตามพระวินยั เช่น การแสดงอาบตัิ อธิษฐาน วิกปั เป็นตน้ เรียกว่าวินยักรรม 

กรรมที่ภิกษุครบองคส์งฆจ์ตวุรรคเป็นตน้ พึงท าเป็นการสงฆ ์เช่น อปโลกนกรรม ญัตติกรรม เป็นตน้ เรียกวา่สงัฆกรรม ฯ 

การแสดงอาบัต ิ

(ปี 61) สภาคาบตัิ คืออาบตัิเช่นไร ? 

ตอบ คือ อาบตัิที่ภิกษุตอ้งเหมือนกนัเพราะล่วงละเมิดสิกขาบทเดียวกนั หา้มไมใ่หแ้สดง หา้มไม่ใหร้บั ใหแ้สดงในส านกัของภิกษุอืน่ ฯ 

(ปี 54) สภาคาบตัิ คืออาบตัิเช่นไร? ภิกษุตอ้งสภาคาบตัิ จะพงึปฏิบตัิอย่างไร? 

ตอบ คือ อาบตัิที่ภิกษุตอ้งวตัถเุดียวกนั เพราะล่วงละเมิดสิกขาบทเดียวกนั ฯ  

เมื่อภิกษุตอ้งสภาคาบตัิ หา้มไมใ่หแ้สดงอาบตัินัน้ต่อกนั หา้มไม่ใหร้บัอาบตัิของกนั ใหแ้สดงในส านกัภิกษุอื่น ถา้สงฆต์อ้งสภาคาบตัิทัง้หมด 

ตอ้งส่งภิกษุรูปหนึ่งไปแสดงในท่ีอื่น ภิกษุที่เหลือจึงแสดงในส านกัของภิกษุนัน้ ฯ 

(ปี 48) สภาคาบตัิ คืออาบตัิเช่นไร? ตอบ คือ อาบตัิที่ภิกษุตอ้งเหมือนกนัเพราะล่วงละเมิดสิกขาบทเดียวกนั ฯ 

 

มหาปเทส ๔ ขอ้ส าหรบัอา้งใหญ่ 

๑. ส่ิงใดไม่ไดท้รงหา้มไวว้า่ "ไม่ควร" แต่อนโุลมเขา้กบัส่ิงที่ "ไม่ควร"(ส่ิงที่หา้ม) ขดักบัส่ิงที่ "ควร"(ส่ิงที่อนญุาต) ใหต้ดัสินส่ิงนัน้ว่า "ไม่

ควร"(หา้มท า) 

๒. ส่ิงใดไม่ไดท้รงหา้มไวว้า่ "ไม่ควร" แต่อนโุลมเขา้กบัส่ิงที่ "ควร"(ส่ิงที่อนญุาต) ขดักบัส่ิงที่ "ไม่ควร"(ส่ิงที่หา้ม) ใหต้ดัสินส่ิงนัน้วา่ "ควร"

(อนญุาตใหท้ า) 

๓. ส่ิงใดไม่ไดท้รงอนญุาตไวว้า่ "ควร" แต่อนโุลมเขา้กบัส่ิงที่ "ไม่ควร"(ส่ิงที่หา้ม) ขดักบัส่ิงที่ "ควร"(ส่ิงที่อนญุาต) ใหต้ดัสินส่ิงนัน้ว่า "ไม่

ควร"(หา้มท า) 

๔. ส่ิงใดไม่ไดท้รงอนญุาตไวว้า่ "ควร" แต่อนโุลมเขา้กบัส่ิงที่ "ควร"(ส่ิงที่อนญุาต) ขดักบัส่ิงที่ "ไม่ควร"(ส่ิงที่หา้ม) ใหต้ดัสินส่ิงนัน้วา่ "ควร"

(อนญุาตใหท้ า) 

(ปี 58) มหาปเทส แปลว่าอะไร ? ทรงประทานไวเ้พื่อประโยชนอ์ะไร ? 

ตอบ แปลวา่ ขอ้ส าหรบัอา้งใหญ่ ฯ เพื่อเป็นหลกัแห่งการวินจิฉยัทัง้ในทางธรรมทัง้ในทางวินยั ฯ 

(ปี 47) มหาปเทส คืออะไร? น า้ตาลสด มิไดท้รงอนญุาตไวโ้ดยตรงใหภิ้กษุฉนัไดเ้หมือนน า้ออ้ย แตฉ่นัไดเ้พราะอะไร? จงตอบใหม้ีหลกั 
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ตอบ คือ ขอ้ส าหรบัอา้งใหญ่ ฯ  แมม้ิไดท้รงอนญุาตโดยตรงใหภิ้กษุฉนัไดก้็จรงิ แต่เพราะน า้ตาลสดเป็นของมีรสหวาน ส าเรจ็ประโยชน์

เช่นเดียวกนักบัรสหวานแห่งออ้ย ชื่อว่าเป็นของเขา้กนักบัรสหวานแห่งออ้ย ดงัมีระบไุวใ้นมหาปเทศ ๔ ขอ้ว่า ส่ิงใดไม่ไดท้รงอนญุาตไวว้า่ควร 

แต่เขา้กนักบัส่ิงเป็นกปัปิยะ ขดักนัต่อส่ิงเป็นอกปัปิยะ ส่ิงนัน้ควร ฯ 

 

พุทธบัญญัตทิีท่รงอนุญาตพิเศษ 

(ปี 53) ภิกษุจะฉนัส่ิงใด ๆ ตอ้งรบัประเคนก่อน มีกรณียกเวน้เป็นพิเศษอะไรบา้ง ท่ีไม่ตอ้งรบัประเคนก่อนก็ฉนัได?้ 

ตอบ ยกเวน้เป็นพิเศษเฉพาะภิกษุอาพาธถกูงกูดั ใหฉ้นัยามหาวิกฏั ๔ คือมตูร คถู เถา้ และดินได ้ฯ 

 

วิบัติ ๔ วิบตัิของภิกษุ มี ๑. สีลวบิตัิ  ๒. อาจารวิบตัิ  ๓. ทิฏฐิวิบตั ิ ๔. อาชีววิบตั ิ

(ปี 46) วิบตัิของภิกษุในทางพระวินยัมเีท่าไร? อะไรบา้ง? จงใหค้วามหมายของวิบตัิแต่ละอยา่งนัน้พอไดใ้จความ 

ตอบ มี  ๔  คือ ๑. สีลวิบตัิ  ๒. อาจารวิบตัิ  ๓. ทิฏฐิวิบตัิ  ๔. อาชวีวิบตัิ ฯ 

ความเสียแหง่ศีล  ชื่อวา่สีลวิบตัิ    

ความเสียมารยาท  ชื่อวา่อาจารวบิตัิ   

ความเห็นผิดธรรมผิดวินยั  ชื่อว่าทิฏฐิวิบตัิ   

ความเสียแหง่การเลีย้งชีพ  ชื่อวา่อาชีววิบตัิ ฯ 

 

อโคจร ๖ บคุคลและสถานท่ีที่ไม่ควรไป 

๑. หญิงแพศยา (โสเภณี) ๒. หญิงหมา้ย ๓. สาวเทือ้ (โสด) ๔. ภิกษุณี ๕. บณัเฑาะก ์ ๖. รา้นสรุา 

(ปี 60) ภิกษุผูไ้ดช้ื่อวา่ โคจรสมัปันโน ผูถ้ึงพรอ้มดว้ยโคจร เพราะปฏิบตัิอย่างไร ? 

ตอบ เพราะเวน้อโคจร ๖ จะไปหาใครหรือจะไปท่ีไหน เลือกบคุคล เลือกสถานอนัสมควร ไปเป็นกิจลกัษณะในเวลาอนัควร ไม่ไปพร า่เพรื่อ 

กลบัในเวลา ประพฤตตินไม่ใหเ้ป็นท่ีรงัเกียจของเพื่อนสหธรรมิก ฯ 

(ปี 55) ภิกษุไดช้ื่อวา่ อาจารโคจรสมัปันโน ผูถ้ึงพรอ้มดว้ยมารยาทและโคจร เพราะประพฤติปฏิบตัิเช่นไร? 

ตอบ เพราะมคีวามประพฤติปฏิบตัิสภุาพเรียบรอ้ยสมบรูณด์ว้ยอภิสมาจารกิวตัร เวน้จากอโคจร คอืบคุคลและสถานท่ีที่ไม่ควรไป ฯ 

(ปี 53) ภิกษุผูไ้ดช้ื่อวา่โคจรสมัปันโนผูถ้ึงพรอ้มดว้ยโคจรเพราะปฏิบตัิอย่างไร? 

ตอบ เพราะเวน้อโคจร ๖ จะไปหาใครหรือจะไปท่ีไหน เลือกบคุคล เลือกสถานอนัสมควร ไปเป็นกิจลกัษณะในเวลาอนัควร ไม่ไปพร า่เพร่ือ 

กลบัในเวลา ประพฤตตินไม่ใหเ้ป็นท่ีรงัเกียจของเพื่อนสหธรรมิกเพราะการไปเที่ยว ฯ 

(ปี 52) ภิกษุผูไ้ดช้ื่อวา่ประดบัพระศาสนาใหรุ้ง่เรืองเพราะประพฤติปฏิบตัิเช่นไร? จงชีแ้จง 

ตอบ เพราะมคีวามประพฤติปฏิบตัิสภุาพเรียบรอ้ย สมบรูณด์ว้ยอภิสมาจารกิวตัร เวน้จากบคุคลและสถานท่ีไม่ควรไป 

คืออโคจร เป็นผูไ้ดช้ื่อว่าอาจารโคจรสมัปันโน ผูถ้ึงพรอ้มดว้ยมรรยาทและโคจรอนัเป็นคู่กบัคณุบทว่า สีลสมัปันโน ผูถ้ึงพรอ้มดว้ยศลี ฯ 

(ปี 50) อโคจร คืออะไร? มีอะไรบา้ง? 

ตอบ คือ บคุคลก็ดี สถานท่ีก็ดี อนัภิกษุไม่ควรไปสู่ ฯ มีหญิงแพศยา ๑ หญิงหมา้ย ๑ สาวเทือ้ ๑ ภิกษุณี ๑ บณัเฑาะก ์๑ รา้นสรุา ๑ ฯ 

 

 

 



25 | P a g e  

 

สมบัติ ๔ สมบตัิของภิกษุ มี   ๑. สีลสมบตัิ ๒. อาจารสมบตั ิ ๓. ทิฏฐิสมบตัิ ๔. อาชีวสมบตัิ ฯ 

(ปี 61) สมบตัิของภิกษุในทางพระวินยัมเีท่าไร ? อะไรบา้ง ? 

ตอบ มี ๔ ฯ       คือ   ๑. สีลสมบตัิ   ๒. อาจารสมบตั ิ   ๓. ทิฏฐิสมบตัิ ๔. อาชีวสมบตัิ ฯ 

 


