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ทบทวนกระทู้ธรรม นักธรรมช้ันเอก 

 

กระทู้ธรรมทีอ่อกข้อสอบแต่ละปี 

ปี พ.ศ. ภาษิต หมวด 

2563 ปรสฺส วา อตตฺโน วาปิ เหต ุ

น ภาสติ อลิก ํภูริปญฺโญ 

โส ปูชิโต โหติ สภาย มชฺเฌ 

ปจฺฉาปิ โส สุคติคามิ โหติ. 

ผูม้ีภมูิปัญญา ย่อมไม่พดูพล่อยๆ เพราะเหตแุห่งคนอื่นหรือตนเอง 

ผูน้ัน้ย่อมมีผูบ้ชูาในท่ามกลางชมุชน แมภ้ายหลงัเขาย่อมไปสู่สคุต.ิ 

(มโหสธโพธิสตฺต)  ข.ุ ชา. วีสติ. ๒๗/๔๒๗. 

วาจา 

2562 มูฬฺโห อตฺถ ํน ชานาต ิ มูฬฺโห ธมฺม ํน ปสฺสต ิ

อนฺธตม ํตทา โหต ิ  ย ํโมโห สหเต นร.ํ 

ผูห้ลงย่อมไม่รูอ้รรถ ผูห้ลงย่อมไม่เห็นธรรม ความหลง 

ครอบง าคนใดเมื่อใด ความมืดมดิย่อมมเีมื่อนัน้. 

( พทฺุธ )     ข.ุ อิติ. ๒๕/๒๙๖. ข.ุ มหา. ๒๙/๑๘. 

กิเลส 

2561 อุฏฺาตา กมฺมเธยฺเยสุ อปฺปมตฺโต วิจกฺขโณ 

สุสวํหิติกมฺมนฺโต   ส ราชวสตึ วเส. 

ผูห้มั่นในการงาน ไม่ประมาท เป็นผูร้อบคอบ จดัการงานเรียบรอ้ย จึงควรอยูใ่นราชการ. 

(พทฺุธ)                                 ข.ุ ธ. ๒๕/๔๒. 

ไม่ประมาท 
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2560 ชย ํเวร ํปสวต ิ ทุกขฺ ํเสติ ปราชิโต 

อุปสนฺโต สุข ํเสต ิหติวฺา ชยปราชย.ํ 

ผูช้นะย่อมก่อเวร ผูแ้พย้่อมนอนเป็นทกุข ์คนละความชนะ 

และความแพไ้ดแ้ลว้ สงบใจได ้ยอ่มนอนเป็นสขุ. 

(พทฺุธ)    ข.ุ ธ. ๒๕/๔๒. 

บุคคล 

2559 อนฺนโท พลโท โหติ วตฺถโท โหติ วณฺณโท 

ยานโท สุขโท โหติ ทปีโท โหต ิจกฺขุโท. 

ผูใ้หข้า้ว ชื่อวา่ใหก้ าลงั ผูใ้หผ้า้ ชื่อว่าใหผิ้วพรรณ ผูใ้หย้าน- 

พาหนะ ชื่อวา่ใหค้วามสขุ ผูใ้หป้ระทีปโคมไฟ ชื่อว่าใหจ้กัษุ. 

    ( พทฺุธ ) ส . ส. ๑๕/๔๔. 

ทาน 

2558 อุฏฺฐานวโต สตีมโต สุจิกมมฺสฺส นิสมฺมการิโน 

สญฺญตสฺส จ ธมฺมชวีิโน อปฺปมตตฺสฺส ยโสภวิฑฺฒติ. 

เกียรตยิศย่อมเจรญิแก่ผูข้ยนั มีสติ มีการงานสะอาด ใครค่รวญแลว้จึงท า ส ารวมแลว้ เป็นอยู่โดย

ธรรม และไม่ประมาท. 

    (พทฺุธ) ข.ุ ธ. ๒๕/๑๘. 

บุคคล 

2557 ขนฺติ  ธีรสฺส  ลงกฺาโร ขนฺติ  ตโป  ตปสฺสิโน 

ขนฺติ  พล ํ ว  ยตนี ํ ขนฺติ  หติสุขาวหา. 

ขนัติเป็นเครื่องประดบัของนกัปราชญ ์ขนัตเิป็นตบะของผูพ้ากเพยีร ขนัติเป็นก าลงัของนกัพรต ขนัติ

น าประโยชนส์ขุมาให ้

   ส. ม. ๒๒๒. 

อดทน 
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2556 อุปนียติ  ชีวติมปฺปมายุ ํ

ชรูปนีตสฺส  น  สนฺติ  ตาณา 

เอต ํ ภย ํ มรเณ  เปกฺขมาโน 

โลกามิส ํ ปชเห  สนฺติเปกฺโข. 

ชีวิตคืออายอุนันอ้ยนี ้ ถกูชราน าเขา้ไป  เมื่อสตัวถ์กูชราน าเขา้ไปแลว้  ย่อมไม่มีเครื่องตา้นทาน 

ผูเ้ล็งเห็นภยัในมรณะนัน้  มุ่งความสงบ  พึงละโลกามิสเสีย. 

(พทฺุธ)  ส.ํ  ส.  ๑๕/๗๗. 

เบ็ดเตล็ด 

2555 นิททฺาสีลี สภาสีล ี อนุฏฺฐาตา จ โย นโร 

อลโส โกธปญฺญาโณ ต ํปราภวโต มุข.ํ 

คนใดมกัหลบั มกัคยุ และไม่ขยนั เกียจครา้น มีความมทุะล ุขอ้นัน้เป็นเหตขุองผูฉิ้บหาย. 

(พทฺุธ) ขุ. สุ. ๒๕/๓๔๖. 

เบ็ดเตล็ด 

2554 อนฺนโท  พลโท  โหต ิ วตฺถโท  โหติ  วณฺณโท 

ยานโท  สุขโท  โหต ิ ทปีโท  โหติ  จกขฺุโท. 

ผูใ้หข้า้ว  ชื่อว่าใหก้ าลงั  ผูใ้หผ้า้  ชื่อว่าใหผิ้วพรรณ  ผูใ้หย้านพาหนะ  

ชื่อว่าใหค้วามสขุ  ผูใ้หป้ระทีปโคมไฟ  ชื่อว่าใหจ้กัษุ. 

(พทฺุธ)       ส.ํ ส. ๑๕/๔๔. 

ทาน 

2553 วิวาท ํภยโต  ทสิฺวา อวิวาทญฺจ  เขมโต 

สมคฺคา  สขิลา  โหถ เอสา  พุทธฺานุสาสนี. 

ท่านทัง้หลายจงเห็นความวิวาทโดยความเป็นภยั  และความไมว่ิวาทโดย 

ความปลอดภยัแลว้  เป็นผูพ้รอ้มเพรียง  มีความประนีประนอมกนัเถิด.  

นีเ้ป็นพระพทุธานศุาสนี. 

สามัคค ี
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(พทฺุธ)  ขุ. จริยา. ๓๓/๕๙๕. 

2552 น ปเรส ํวิโลมานิ  น ปเรส ํกตากต ํ

อตตฺโน ว อเวกฺเขยฺย กตานิ อกตานิ จ. 

ไม่ควรฟังค ากา้วรา้วของคนอื่น ไม่ควรมองดกูารงานของคนอื่นท่ีเขาท าแลว้และยงัไม่ไดท้  า ควร

พิจารณาดแูตก่ารงานของตน ท่ีตนท าแลว้และยงัไม่ไดท้  าเท่านัน้ 

(พทฺุธ) ข.ุ ธ. ๒๕/๒๑. 

เบ็ดเตล็ด 

2551 วิวาท ํ ภยโต  ทสิฺวา  อวิวาทญฺจ  เขมโต 

สมคฺคา  สขิลา  โหถ  เอส  พุทธฺานุสาสนี. 

ท่านทัง้หลายเห็นความววิาทโดยความเป็นภยั และความไม่ววิาทโดยความเป็นธรรมอนัเกษม (จาก

ภยั) แลว้ จงเป็นผูพ้รอ้มเพรียง มคีวามประนีประนอมกนัเถิด. นีเ้ป็นพระพทุธานสุาสนี. 

(พทฺุธ) ขุ.จริยา. ๓๓/๕๙๕ 

สามัคค ี

2550 โอวเทยฺยานุสาเสยฺย  อสพฺภา  จ  นิวารเย 

สต ํ ห ิ โส  ปิโย  โหต ิ  อสต ํ โหติ  อปปิฺโย. 

บคุคลควรเตือนกนั  ควรแนะน าสั่งสอนกนั  และป้องกนักนัจากคนไม่ดี  แต่เขาย่อมเป็นท่ีรกัของคนดี  

ไม่เป็นท่ีรกัของคนไม่ดี. 

(พทุธ) ขุ. ธ. ๒๕/๒๕ 

ธรรม 

2549 เย  จ  สีเลน  สมฺปนฺนา ปญฺญายูปสเม  รตา 

อารกา  วิรตา  ธีรา  น  โหนฺติ  ปรปตฺติยา. 

ผูม้ีปัญญาเหล่าใด ประกอบดว้ยศีล ยินดีในความสงบ ดว้ยปัญญา  ผูม้ีปัญญาเหล่านัน้ เวน้ไกลจาก

ความชั่วแลว้ ไม่ตอ้งเชื่อผูอ้ื่น. 

บุคคล 



5 | P a g e  

 

(โพธิสตฺต)  ขุ. ชา. จตุกกฺ. ๒๗/๑๔๓. 

2548 ปมาท ํ ภยโต  ทสิฺวา  อปฺปมาทญจฺ  เขมโต 

ภาเวถฏฺฐงคฺิก ํ มคฺค ํ  เอสา  พุทธฺานุสาสนี. 

เห็นความประมาทเป็นภยั  และเห็นความไม่ประมาทเป็นความปลอดภยัแลว้  พึงเจรญิมรรคมีองค ์๘   

นีเ้ป็นพทุธานสุาสนี. 

(พทฺุธ) ขุ. จริยา. ๓๓/๕๙๕. 

เบ็ดเตล็ด 

2547 วิวาท ํภยโต  ทสิฺวา อวิวาทญฺจ  เขมโต 

สมคฺคา  สขิลา  โหถ เอสา  พุทธฺานุสาสนี. 

ท่านทัง้หลายจงเห็นความวิวาทโดยความเป็นภยั  และความไมว่ิวาทโดย 

ความปลอดภยัแลว้  เป็นผูพ้รอ้มเพรียง  มีความประนีประนอมกนัเถิด.  

นีเ้ป็นพระพทุธานศุาสนี. 

(พทฺุธ)  ขุ. จริยา. ๓๓/๕๙๕. 

สามัคค ี

2546 ชย ํเวร ํปสวต ิ  ทุกขฺ ํเสติ ปราชิโต 

อุปสนฺโต สุข ํเสต ิ หติวฺา ชยปราชย.ํ 

ผูช้นะย่อมก่อเวร ผูแ้พย้่อมนอนเป็นทกุข ์คนละความชนะและความแพไ้ดแ้ลว้ สงบใจได ้ย่อมนอน

เป็นสขุ. 

(พทฺุธ) ขุ.ธ. ๒๕/๔๒. 

บุคคล 

2545 ยมฺห ิ สจฺจญฺจ  ธมฺโม  จ  อหสึา  สญฺญโม  ทโม 

ส  เว  วนฺตมโล  ธีโร  โส  เถโรติ  ปวุจฺจติ. 

ผูใ้ดมีความสตัย ์มีธรรม มีความไม่เบียดเบียน มคีวามส ารวม และ 

บุคคล 
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มีความขม่ใจ ผูน้ัน้แล ชื่อว่า ผูม้ปัีญญา หมดมลทิน เขาเรยีกท่านว่า  เถระ. 

(พทฺุธ) ขุ. ธ. ๒๕/๕๐. 

2544 อปฺปมตตฺา  สตีมนฺโต  สุสีลา  โหถ  ภกิขฺโว 

สุสมาหติสงกฺปฺปา  สจิตฺตมนุรกขฺถ. 

ภิกษุทัง้หลาย  พวกเธอจงเป็นผูไ้ม่ประมาท  มีสติ   

มีศีลดีงาม  ตัง้ความด ารไิวใ้หด้ี  คอยรกัษาจติของตน. 

   ท.ี มหา. ๑๐/๑๔๒. 

ไม่ประมาท 

2543 สงเฺกยฺย สงกฺติพพฺานิ  รกฺเขยฺยานาคต ํภย ํ

อนาคตภยา ธีโร   อุโภ โลเก อเวกฺขติ. 

พึงระแวงภยัที่ควรระแวง พึงระวงัภยัที่ยงัไมม่าถงึ ผูฉ้ลาดย่อมมองดโูลกทัง้ ๒ เพราะกลวัต่ออนาคต. 

   ขุ. ชา. จตุกกฺ ๒๗/๑๓๖ 

เบ็ดเตล็ด 

 



แบบฟอร์มการเขียนวิชาเรียงความแกก้ระทูธ้รรม  ธรรมศึกษาชั้นเอก 
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)้.................................................... 
....................................................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 ๔ หน้าขึน้ไป) 

** (ตอ้งมกีระทูม้ารบั ๓ กระทู)้ 
 

สว่นต่างๆ ของโครงรา่งกระทู ้  ๑. การเขยีนหวักระดาษ ๒. กระทูต้ ัง้  

     ๓. ค าน าและเน้ือเรื่องและ ๔. กรทูร้บั 

     ๕. สรุปความกระทู ้ ๖. กระทูต้ ัง้ 
 

 
แนวการใหค้ะแนน วชิากระทูธ้รรม  นกัธรรมและธรรมศกึษาชัน้เอก 

(๑) แต่งได้ตามกฏ  ( เขยีนใหไ้ดค้วามยาว  ๔ หน้ากระดาษขึน้ไป  เวน้บรรทดั) 

(๒) อ้างกระทู้ได้ตามกฏ  (กระทูร้บั ๓ 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 ธรรมวิจารณ ์นักธรรมช้ันเอก 
อยู่ในค าน าของหนังสือ 

(ปี 54) สทัธรรมปฏิรูป คืออะไร? เกิดขึน้จากอะไร? 

ตอบ คือ สทัธรรมชนดิที่ปลอมหรือเทียม ไม่ใช่สทัธรรมแท ้ฯ  เกิดขึน้จากความเห็นผิดหรือเขา้ใจผดิของผูเ้รียบเรียง เมื่อเรียบเรียงไปแมผิ้ดก็

หารูไ้ม่ ดว้ยเขา้ใจว่าของตนถกู แลว้ไดน้ ามาปนไวใ้นสทัธรรมที่แท ้ฯ 

 

สังขาร 

(ปี 49) สงัขารในไตรลกัษณก์บัในขนัธ ์๕ ต่างกนัอย่างไร? 

ตอบ สงัขารในไตรลกัษณ ์หมายเอารูปธรรมและนามธรรมทัง้หมดที่ปัจจยัปรุงแตง่ขึน้ 

ส่วนสงัขารในขนัธ ์๕ หมายเอาเจตสิกธรรมที่ปรุงแต่งจิตใหม้ีอาการต่างๆ เวน้เวทนาและสญัญา ฯ 

 

อนิจจตา ทกุขตา อนัตตตา 

(ปี 45) อนิจจตา ทกุขตา อนตัตตา  มีอะไรปิดบงัไวจ้ึงไม่ปรากฏ? อนิจจตา ก าหนดรูไ้ดด้ว้ยอาการอย่างไรบา้ง? 

ตอบ อนิจจตา ความที่สงัขารทัง้หลายไมเ่ที่ยง ถกูสนัตติปิดบงัไวจ้งึไม่ปรากฏ 

 ทกุขตา ความที่สงัขารทัง้หลายเป็นทกุข ์ถูกอิรยิาบถปิดบงัไว ้จึงไม่ปรากฏ 

 อนตัตตา ความที่ธรรมทัง้หลายเป็นอนตัตา ถกูฆนสญัญาปิดบงัไว ้จึงไม่ปรากฏ ฯ 

ก าหนดรูไ้ดด้ว้ยอาการ ๓ อย่าง  คือ 

๑. ในทางงา่ย  ดว้ยความเกิดขึน้ในเบือ้งตน้ และความสิน้ไปในเบือ้งปลาย 

๒. ในทางละเอยีดกวา่นัน้ ย่อมก าหนดรูไ้ดด้ว้ยความแปรในระหวา่งเกิดและดบั 

๓. ในทางอนัเป็นอย่างสขุมุ ย่อมก าหนดเห็นความแปรแห่งสงัขารในชั่วขณะหน่ึงๆ  คือไมค่งที่อยู่นาน  เพียงในระยะกาลนิดเดียวกแ็ปรแลว้ ฯ 

 

ส่วนปรมตัถปฏิปทา 

นิพพทิา  ความหนา่ย 

(ปี 62, 59, 43) นิพพิทาคืออะไร ? ปฏิปทาเครื่องด าเนินใหถ้ึงนิพพิทานัน้อย่างไร ? 

ตอบ นิพพิทา คอืความหนา่ยในทกุขขนัธ ์ฯ  อย่างนีค้ือ พิจารณาเห็นดว้ยปัญญาว่า สงัขารทัง้หลายทัง้ปวงไมเ่ที่ยง เป็นทกุข ์ธรรมทัง้หลายทัง้

ปวงเป็นอนตัตา ย่อมเกิดนิพพิทา เบื่อหน่ายในทกุขขนัธ ์ไม่เพลิดเพลิน ไม่ยึดมั่น ไม่หมกมุ่นอยู่ในสงัขารอนัยั่วยวนเสน่หา ฯ 

(ปี 51) นิพพิทา คืออะไร? บคุคลผูไ้ม่ประสบลาภยศสรรเสรญิสขุ จึงเบื่อหนา่ยระอาอยา่งนี ้จดัเป็นนิพพิทาไดห้รือไม่? เพราะเหตใุด? ตอบ คือ 

ความหน่ายในเบญจขนัธห์รือในทกุขขนัธด์ว้ยปัญญา ฯ  จดัเป็นนิพพิทาไม่ได ้ฯ เพราะความเบื่อหน่ายดงัที่กล่าวนัน้ เป็นความทอ้แท ้มิใช่เป็น

ความหน่ายดว้ยปัญญา ฯ 

 

➢ เอทเทสแห่งนิพพทิา 

อุทเทสที ่๑ เอถ ปสฺสถิม    โลก   จิตฺต    ราชรถปูม  

ยตฺถ  พลา  วิสีทนฺต ิ นตฺถิ  สงฺโค  วิชานต .  

สูทัง้หลายจงมาดูโลกนี ้อนัตระการดุจราชรถ ทีพ่วกคนเขลาหมกอยู่ แต่พวกผู้รู้หาขอ้งอยู่ไม่.  
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(ปี 62, 43) บคุคลเช่นไรชื่อวา่ตดิอยู่ในโลก ? ผู้ติดอยู่ในโลกจะไดร้บัผลอย่างไร ? 

ตอบ บคุคลผูไ้รพ้ิจารณา ไม่หยั่งเห็นโดยถ่องแท ้เพลิดเพลินในส่ิงอนัใหโ้ทษ ระเรงิ จนเกินพอดใีนส่ิงอนัอาจใหโ้ทษ ตดิในส่ิงอนัเป็นอปุการะ

ชื่อว่าติดอยู่ในโลก ฯ  ย่อมไดเ้สวยสขุบา้ง ทกุขบ์า้ง อนัส่ิงนัน้ ๆ พึงอ านวย แมส้ขุกเ็ป็นเพียงสามิส คือ มีเหยื่อเจือดว้ยของล่อใจ เป็นเหตแุห่ง

ความติดดจุเหยื่อคือมงัสะอนัเบด็ เก่ียวไว ้ฯ [*หมายเหต ุปกตมิกัจะใชส้ านวน หมกอยู่ในโลก   แต่ขอ้สอบนีใ้ชค้ าว่า ตดิอยู่ในโลก แทน] 

(ปี 61) พระบรมศาสดาทรงชกัชวนใหม้าดโูลกนีโ้ดยมีพระประสงค ์อย่างไร ? 

ตอบ มีพระประสงคเ์พื่อใหรู้จ้กัสิง่ที่เป็นจรงิอนัมีอยูใ่นโลก จกัไดล้ะส่ิงที่เป็นโทษ และ ไม่ขอ้งตดิอยูใ่นส่ิงที่เป็นคณุ ฯ 

(ปี 59) อทุเทสวา่ "สทูัง้หลายจงมาดโูลกนี"้ โลกในท่ีนี ้หมายถงึ อะไร? คนมีลกัษณะอยา่งไรชื่อว่าหมกอยูใ่นโลก? 

ตอบ หมายถงึ โลก โดยตรงไดแ้ก่แผ่นดินเป็นท่ีอาศยั โดยออ้มไดแ้ก่หมู่สตัวผ์ูอ้าศยั ฯ 

คนผูไ้รว้ิจารณญาณไม่หยั่งเห็นโดยถ่องแท ้เพลิดเพลินในส่ิงอนัใหโ้ทษ ระเรงิจนเกินพอดี ในส่ิงอนัอาจใหโ้ทษ ติดในส่ิงอนัเป็นอปุการะจนถอน

ตนไม่ออก คนมีลกัษณะอยา่งนี ้ย่อมไดร้บัสขุบา้งทกุขบ์า้ง แมส้ขุก็เป็นเพียงสามิสสขุ สขุอนัมีเหยื่อล่อใจ เป็นเหตใุหต้ดิดจุเหยื่ออนัเบ็ดเก่ียวไว้

ฉะนัน้ ฯ 

(ปี 57) พระพทุธด ารสัที่ตรสัว่า “สทูัง้หลายจงมาดโูลกนีอ้นัตระการดจุราชรถ” กบัท่ีตรสักะ 

โมฆราชว่า “โมฆราช ท่านจงมีสติทกุเมื่อ เล็งเห็นโลกโดยความเป็นของสญู” ทรงมีพระประสงคต์่างกนัอยา่งไร ? 

ตอบ พระพทุธด ารสัแรก ทรงมีพระประสงค ์จะทรงปลกุใจใหห้ยั่งเห็นซึง้ลงไปถึงคณุโทษประโยชนม์ใิช่ประโยชนแ์ห่งสิ่งนัน้ๆ อนัคมุเขา้

เป็นโลก 

 พระพทุธด ารสัหลงั ทรงมีพระประสงคใ์หถ้อนอตัตานทุิฏฐิ คือความตามเห็นว่าเป็นอตัตา ฯ 

(ปี 55) พระพทุธด ารสัตอนหน่ึงวา่ "สทูัง้หลายจงมาดโูลกนีอ้นัตระการดจุราชรถ" ดงันี ้โดยมีพระพทุธประสงคอ์ย่างไร? 

ตอบ มีพระพทุธประสงคเ์พื่อทรงชกัชวนแนะน าใหด้ถูึงโทษประโยชนม์ิใช่ประโยชนข์องโลก เช่นเดยีวกบัดลูะคร มิใหห้ลงชมความสวยงาม

ต่างๆ แต่ใหเ้พ่งดคูติที่ดแีละชั่ว มใีหเ้มามวัไปตามสิ่งนัน้ ดงัตรสัตอ่ไปอีกว่า เป็นท่ีคนเขลาหมกอยู่ แต่ผูรู้ห้าขอ้ติดไม่ ฯ 

(ปี 54) บทอทุเทสวา่ เอถ ปสฺสถมิ  โลก  ซึ่งแปลว่า สทูัง้หลายจงมาดโูลกนี ้พระศาสดาตรสัชวนใหม้าดโูลกโดยมีพระประสงคอ์ย่างไร? ตอบ 

ทรงมีพระประสงคจ์ะทรงปลกุใจพวกเราใหห้ยั่งเห็นซึง้ลงไปถงึคณุโทษประโยชน ์มิใช่ประโยชนแ์ห่งสิ่งนัน้ ๆ อนัคมุเขา้เป็นโลก จะไดไ้ม่ตื่นเตน้

ไม่ติดในส่ิงนัน้ ๆ รูจ้กัละส่ิงที่เป็นโทษ ไม่ขอ้งติดอยู่ในส่ิงที่เป็นคณุ 

(ปี 53) อทุเทสวา่ “สทูัง้หลายจงมาดโูลกนี ้อนัตระการดจุราชรถที่พวกคนเขลาหมกอยู่ แต่พวกผูรู้ห้าขอ้งอยู่ไม่” จงวิจารณว์า่ ตอนไหนแสดง

ปรมตัถปฏิปทา ตอนไหนแสดงปรมตัถ ์ตอนไหนแสดงสงัสารวฏัฏ?์ เพราะเหตไุร? 

ตอบ ตอนที่ว่า “สทูัง้หลายจงมาดโูลกนี ้อนัตระการดจุราชรถ” แสดงปรมตัถปฏิปทา เพราะประสงคใ์หด้เูพื่อนิพพิทาเป็นตน้  

ตอนที่ว่า “แต่พวกผูรู้ห้าขอ้งอยู่ไม่” แสดงปรมตัถ ์เพราะแสดงถึงความรูท้ี่เป็นเหตใุหพ้น้จากความขอ้งอยู่ซึง่เป็นปรมตัถธรรม อนัจะพึงไดด้ว้ย

การปฏิบตัิในปรมตัถปฏิปทาโดยล าดบั 

ตอนที่ว่า “ที่พวกคนเขลาหมกอยู่” แสดงสงัสารวฏัฏ ์เพราะตอ้งวนเวียนท่องเที่ยวไปดว้ยความเขลา ฯ 

(ปี 49) อทุเทสแห่งนิพพิทา ดงัตอ่ไปนี ้มีความหมายวา่อยา่งไร?    ก. คนเขลา    ข. ผูรู้ ้   ค. หมกอยู่    ง. หาขอ้งอยู่ไม่    จ. โลกนี ้

ตอบ    ก. คนผูไ้รว้ิจารณญาณ    ข. ผูรู้โ้ลกตามความเป็นจรงิ    ค. เพลิดเพลินหลงติดอยู่ในส่ิงอนัมีโทษ    ง. ไม่พวัพนัในสิ่งล่อใจ  

จ. โดยตรง ไดแ้ก่แผ่นดินเป็นท่ีอยู่อาศยั โดยออ้ม ไดแ้ก่หมู่สตัวผ์ูอ้าศยั ฯ 

(ปี 43) ค าวา่โลก ในพระบาลีวา่ “เอถ ปสฺสถิม  โลก  ฯปฯ” หมายถงึอะไร? พระบรมศาสดาทรงชกัชวนใหม้าดโูลกนีโ้ดยมีพระประสงคอ์ย่างไร? 

ตอบ ค าวา่ โลก โดยตรงหมายถงึแผ่นดินซึง่เป็นท่ีอยู่อาศยั โดยออ้มหมายถึง หมู่สตัวผ์ูอ้ยู่อาศยั ฯ 
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ทรงมีพระประสงคใ์หพ้ิจารณาดใูหรู้จ้กัของจรงิ เพราะในโลกที่กลา่วนีย้่อมมีพรอ้มมลูบรบิรูณด์ว้ยส่ิงที่มีคณุและโทษ พระบรมศาสดาทรง 

ชกัชวนใหม้าดโูลก เพื่อใหรู้จ้กัสิง่ที่เป็นจรงิ จกัไดล้ะส่ิงที่เป็นโทษไม่ขอ้งตดิอยูใ่นส่ิงที่เป็นคณุ ฯ 

(ปี 43) บคุคลเช่นไรชื่อว่าหมกอยู่ในโลก? ผูห้มกอยู่ในโลกไดร้บัผลอย่างไร? 

ตอบ บคุคลผูไ้รพ้ิจารณา ไม่หยั่งเห็นโดยถ่องแท ้ย่อมเพลิดเพลินในส่ิงอนั ใหโ้ทษ ย่อมระเรงิจนเกินพอดีในส่ิงอนัอาจใหโ้ทษ ย่อมติดในส่ิงอนั

เป็นอปุการะ ชื่อว่าหมกอยูใ่นโลก ฯ  ย่อมไดเ้สวยสขุบา้ง ทกุขบ์า้ง อนัส่ิงนัน้ ๆ พึงอ านวย แมส้ขุกเ็ป็นเพียง สามิส คือ มีเหยื่อเจือดว้ยของล่อ

ใจ เป็นเหตแุห่งความตดิ ดจุเหยื่อคือมงัสะอนัเบ็ดเก่ียวไว ้ฯ 

 

อุทเทสที ่๒ 

เย  จิตฺต    สญฺญเมสฺสนฺติ โมกฺขนติ  มารพนฺธนา. ผู้ใดจักระวังจิต  ผู้น้ันจักพน้จากบ่วงแห่งมาร 

(ปี 63, 61) ค าว่า มาร และ บ่วงแห่งมาร หมายถึงอะไร ? 

ตอบ ค าวา่ มาร หมายถึงกเิลสกาม อนัท าจติใหเ้ศรา้หมอง ไดแ้ก่ ตณัหา ราคะ และอรติ เป็นตน้ 

ค าวา่ บ่วงแห่งมาร หมายถงึวตัถกุาม ไดแ้ก่ รูป เสียง กล่ิน รส และโผฏฐัพพะ ฯ 

(ปี57) การส ารวมจิตใหพ้น้จากบว่งแหง่มาร ในหนงัสือธรรมวจิารณ ์มีวิธีปฏิบตัิอยา่งไร ? 

ตอบ แนะน าวิธีปฏิบตัิไว ้๓ ประการคือ 

๑. ส ารวมอินทรียม์ใิหค้วามยินดคีรอบง า ในเมื่อเห็นรูป ฟังเสียง ดมกลิ่น ลิม้รส ถกูตอ้งโผฏฐัพพะ อนัน่าปรารถนา 

๒. มนสิการกมัมฏัฐานอนัเป็นปฏิปักษ์ต่อกามฉนัทะ คือ อสภุะและกายคตาสติหรืออนัยงัจติใหส้ลด คือมรณสัสติ 

๓. เจรญิวิปัสสนา คือ พิจารณาสงัขารแยกออกเป็นขนัธ ์สนันิษฐานเห็นเป็นสภาพ ไม่เที่ยง เป็นทกุข ์เป็นอนตัตา ฯ 

(ปี 53) ขอ้วา่ ผูใ้ดจกัระวงัจิต ผูน้ัน้จกัพน้จากบ่วงแห่งมาร ดงันี ้ค าวา่ มาร และ บ่วงแห่งมาร ไดแ้กอ่ะไร? เพราะเหตไุรจึงชื่ออยา่งนัน้? ตอบ 

มาร ไดแ้ก่กเิลสกาม คือ เจตสิกอนัเศรา้หมอง ชกัใหใ้ครใ่หร้กัใหอ้ยากได ้ชื่ออย่างนัน้เพราะเป็นโทษลา้งผลาญคณุความดีและท าใหเ้สียคน ฯ  

บ่วงแหง่มาร ไดแ้ก่วตัถกุาม คือ รูป เสียง กล่ิน รส โผฏฐัพพะ อนัเป็นของน่าชอบใจ ชื่ออย่างนัน้เพราะเป็นอารมณเ์ครื่องผกูใจใหต้ดิ ฯ 

(ปี 48) การส ารวมจิตใหพ้น้จากบ่วงแหง่มาร ในธรรมวจิารณท์า่นแนะน าวิธีปฏิบตัิไวอ้ย่างไร?  และถา้จะจดัเขา้ในไตรสิกขา จดัไดอ้ย่างไร? 

ตอบ แนะน าวิธีปฏิบตัิไว ้๓ ประการ คือ  

๑. ส ารวมอินทรียม์ใิหค้วามยินดคีรอบง า ในเมื่อเห็นรูป ฟังเสียง ดมกลิ่น ลิม้รส ถกูตอ้งโผฏฐัพพะ อันน่าปรารถนา 

๒. มนสิการกมัมฏัฐานอนัเป็นปฏิปักษ์ต่อกามฉนัทะ คือ อสภุะและกายคตาสติหรืออนัยงัจติใหส้ลด คือมรณสัสติ 

๓. เจรญิวิปัสสนา คือ พิจารณาสงัขารแยกออกเป็นขนัธ ์สนันิษฐานเห็นเป็นสภาพไม่เที่ยง เป็นทกุข ์เป็นอนตัตา ฯ 

จดัเขา้ในไตรสิกขาไดด้งันี ้   ประการท่ี ๑  จดัเขา้ในสีลสิกขา    ประการท่ี ๒  จดัเขา้ในจิตตสกิขา    ประการท่ี ๓  จดัเขา้ในปัญญาสิกขา ฯ 

(ปี 47) กเิลสกามและวตัถกุาม ไดแ้ก่อะไร? อย่างไหนจดัเป็นมารและเป็นบ่วงแหง่มาร? เพราะเหตไุร? 

ตอบ กเิลสกาม ไดแ้ก่ เจตสิกอนัเศรา้หมอง ชกัใหใ้คร ่ใหร้กั ใหอ้ยากได ้ กล่าวคือตณัหา ความทะยานอยาก  ราคะ ความก าหนดั  อรติ ความ

ขึง้เคยีด เป็นตน้  จดัเป็นมาร เพราะเป็นโทษลา้งผลาญคณุความดแีละท าใหเ้สียคน ฯ 

วตัถกุาม ไดแ้ก่ รูป เสียง กล่ิน รส โผฏฐัพพะ อนัเป็นของน่าชอบใจ จดัเป็นบ่วงแห่งมาร เพราะเป็นอารมณผ์กูใจใหต้ิดแหง่มาร ฯ 

(ปี 46) บาลีแสดงปฏิปทาแห่งนพิพิทาวา่  เย  จิตฺต    สญฺญเมสฺสนฺติ  โมกฺขนฺติ  มารพนฺธนา ผูใ้ดส ารวมจิต ผูน้ัน้จกัพน้จากบว่งแห่งมาร ค าว่า “ 

บ่วงแหง่มาร ” ไดแ้ก่อะไร? อาการส ารวมจติ คืออยา่งไร? 

ตอบ ไดแ้กว่ตัถกุาม คือ รูป เสียง กล่ิน รส โผฏฐัพพะ อนัน่าใคร ่น่าปรารถนา น่าชอบใจ ฯ 

อาการส ารวมจิตมี ๓ ประการ คอื  
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๑. ส ารวมอินทรียม์ใิหค้วามยินดคีรอบง า ในเมื่อเห็นรูป ฟังเสียง ดมกลิ่น ลิม้รส ถกูตอ้งโผฏฐัพพะ อนัน่าปรารถนา 

๒.  มนสิการกมัมฏัฐานอนัเป็นปฏิปักษ์ต่อกามฉนัท ์คือ อสภุและกายคตาสติ หรืออนัยงัจติใหส้ลด คือมรณสติ  

๓. เจรญิวิปัสสนา คือพิจารณาสงัขารแยกออกเป็นขนัธ ์สนันิษฐานเห็นเป็นสภาพไม่เที่ยง เป็นทกุข ์เป็นอนตัตา ฯ 

(ปี 44) ค าวา่ มาร และ บ่วงแห่งมาร หมายถึงอะไร? บคุคลจะพน้จากบว่งแหง่มารดว้ยวิธีอย่างไรบา้ง? 

ตอบ ค าวา่ มาร หมายถึงกเิลสกาม คอืเจตสิกอนัเศรา้หมอง ไดแ้ก่ ตณัหา ราคะ และอรติ เป็นตน้       

 ค าวา่ บ่วงแห่งมาร หมายถงึวตัถกุาม ไดแ้ก่ รูป เสียง กล่ิน รส และโผฏฐัพพะ ฯ 

ดว้ยวิธี ๓ อย่างคือ ๑. ส ารวมอินทรีย ์มิใหค้วามยินดคีรอบง าในเมื่อเห็นรูปเป็นตน้อนัน่าปรารถนา 

๒. มนสิการกมัมฏัฐาน อนัเป็นปฏิปักษ์แก่กามฉนัท ์คือ อสภุะและกายคตาสติหรือมรณสัสต ิ

๓. เจรญิวิปัสสนา  คือพิจารณาสงัขารแยกออกเป็นขนัธ ์สนันิษฐานเห็นเป็นสภาพไม่เที่ยง เป็นทกุข ์เป็นอนตัตา ฯ 

(ปี 49) อทุเทสวา่ “เย จิตตฺ   สญฺญเมสฺสนฺติ โมกฺขนฺติ มารพนฺธนา” นัน้ การส ารวมจิตท าอยา่งไร? 

ตอบ การส ารวมจิตมี ๓ วิธี คือ 

๑. ส ารวมอินทรียม์ิใหค้วามยินดคีรอบง า ในเมื่อเห็นรูป ฟังเสียง ดมกลิ่น ลิม้รส ถกูตอ้งโผฏฐัพพะ อนัน่าปรารถนา 

๒. มนสิการกมัมฏัฐานอนัเป็นปฏิปักษ์ต่อกามฉนัท ์คือ อสภุะ กายคตาสติ และมรณสติ  

๓. เจรญิวิปัสสนา พิจารณาสงัขารใหเ้ห็นเป็น อนิจจงั ทกุขงั อนตัตา ฯ 

(ปี 49) อทุเทสวา่ “เย จิตตฺ   สญฺญเมสฺสนฺติ โมกฺขนฺติ มารพนฺธนา” นัน้ การส ารวมจิตท าอยา่งไร? 

ตอบ การส ารวมจิตมี ๓ วิธี คือ 

๑. ส ารวมอินทรียม์ิใหค้วามยินดคีรอบง า ในเมื่อเห็นรูป ฟังเสียง ดมกลิ่น ลิม้รส ถกูตอ้งโผฏฐัพพะ อนัน่าปรารถนา 

๒. มนสิการกมัมฏัฐานอนัเป็นปฏิปักษ์ต่อกามฉนัท ์คือ อสภุะ กายคตาสติ และมรณสติ  

๓. เจรญิวิปัสสนา พิจารณาสงัขารใหเ้ห็นเป็น อนิจจงั ทกุขงั อนตัตา ฯ 

 

➢ ปฏิปทาแหง่นิพพทิา 

อุทเทส 

สพฺเพ  สงฺขารา  อนิจฺ จาติ... ... ...  

สพฺเพ  สงฺขารา  ทกฺุขาติ... ... ...  

สพฺเพ ธมฺมา อนตฺ ตาติ  ยทา ปญฺญาย  ปสฺสติ 

อถ นิพฺพินฺทติ  ทกฺุเข  เอส  มคฺโค  วิสทฺุธิยา.  

เม่ือใด เหน็ดว้ยปัญญาว่า   สงัขารทัง้หลายทัง้ปวงไม่เทีย่ง  

...เป็นทุกข.์..ธรรมทัง้หลายทัง้ปวง  เป็นอนัตตา  เม่ือน้ัน  ย่อมหน่ายในทุกข ์ น่ันทางแห่งวิสุทธิ. 

(ปี 45) นิพพิทาญาณ หมายถงึอะไร? ปฏิปทาแห่งนิพพิทา เป็นเชน่ไร? 

ตอบ หมายถงึปัญญาของผูบ้  าเพ็ญเพียรจนเกิดความหน่ายในสงัขาร ฯ 

การพิจารณาเห็นดว้ยปัญญาว่า สงัขารทัง้ปวงไมเ่ที่ยง เป็นทกุข ์ธรรมทัง้ปวงเป็นอนตัตา แลว้เกิดนพิพิทา เบื่อหน่ายในทกุขขนัธ ์ไม่

เพลิดเพลินหมกมุ่นอยูใ่นสงัขารอนัยั่วยวนเสน่หา นีเ้ป็นปฏิปทาแหง่นิพพิทา ฯ 
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อนิจจตา ความไมเ่ที่ยง จะก าหนดรูไ้ดด้ว้ยวิธี 

๑. ย่อมก าหนดรูไ้ด ้ในทางงา่ย ดว้ยความเกิดขึน้ในเบือ้งตน้ และความสิน้ในเบือ้งปลาย  

๒. ในทางที่ละเอียดกวา่นัน้ ย่อมก าหนดรูไ้ดด้ว้ยความแปรในระหวา่งเกดิและดบั  

๓. ในอีกทางอนัเป็นอย่างสขุมุ ย่อมก าหนดเห็นความแปรแห่งสงัขารในชั่วขณะหน่ึง ๆ คือ ไม่คงที่อยู่นาน เพียงในระยะกาลนิดเดียวก็

แปรแลว้  

(ปี 63, 58) อนิจฺจตา ความไม่เที่ยงแห่งสงัขาร ก าหนดรูใ้นทางง่ายไดด้ว้ยอาการอยา่งไร ? 

ตอบ ดว้ยความเกิดขึน้ในเบือ้งตน้ และความสิน้ในเบือ้งปลาย ฯ 

(ปี 60) ลกัษณะเช่นใดบา้ง เป็นเครื่องก าหนดใหรู้ว้่าสงัขารทัง้หลายไม่เที่ยง ? จงอธิบาย 

ตอบ  ๑. ก าหนดรูใ้นทางงา่ย ดว้ยความเกิดขึน้ในเบือ้งตน้ และความสิน้ ในเบือ้งปลาย 

๒. ก าหนดรูใ้นทางละเอยีดกวา่นัน้ ดว้ยความแปรในระหว่างเกดิและดบั 

๓. ก าหนดรูใ้นทางสขุมุ ดว้ยความแปรแห่งสงัขารในชั่วขณะหน่ึง ๆ ไม่คงที่อยู่นาน เช่น ความรูส้กึสุขทกุข ์เป็นตน้ ฯ 

(ปี 48) อนิจจตาแห่งสงัขารทัง้หลาย จะก าหนดรูไ้ดด้ว้ยวิธีใดบา้ง? 

ตอบ ๑. ก าหนดรูใ้นทางงา่ย ดว้ยความเกิดขึน้ในเบือ้งตน้ และความสิน้ในเบือ้งปลายได ้

๒. ก าหนดรูใ้นทางละเอยีดกวา่นัน้ดว้ยความแปรในระหว่างเกิดและดบัได ้

๓. ก าหนดรูใ้นทางสขุมุ ดว้ยความแปรแห่งสงัขารในชั่วขณะหน่ึง ๆ คือ ไม่คงที่อยู่นานเพียงระยะกาลนิดเดยีวก็แปรแลว้ 

(ปี 47) ไตรลกัษณ ์ท่ีว่าเห็นไดย้ากนัน้ เพราะอะไรปิดบงัไว?้ ผูพ้ิจารณาเห็นอนิจจตา ความเป็นของไม่เที่ยง ย่อมไดร้บัอานิสงสอ์ยา่งไร? 

ตอบ อนิจจตา มีสนัตติ ความสืบต่อแห่งนามรูป ปิดบงัไว ้ทกุขตา มีอิรยิาบถ ความผลดัเปล่ียนอิรยิาบถ ปิดบงัไว ้อนตัตตา มีฆนสญัญา 

ความส าคญัเห็นเป็นกอ้น ปิดบงัไว ้ฯ  ย่อมไดร้บัอานิสงส ์คือเพกิถอนสนัตติได ้ท าใหเ้ห็นความเกิดขึน้และความดบัไป ความไมเ่ที่ยงแห่ง

สงัขารทัง้หลายดว้ยปัญญาอนัชอบ ย่อมเบื่อหน่ายในสงัขารอันเป็นทกุข ์ด าเนินไปในหนทางแหง่ความบรสิทุธ์ิ ฯ 

 

ทกุขตา ความเป็นทุกขแ์ห่งสงัขาร ประกอบดว้ยทกุข ์๑๐ อยา่ง ย่อมก าหนดเหน็ด้วยทุกขอ์ย่างนี ้

๑. สภาวทกุข ์หรือทุกขป์ระจ าสังขาร คือ ชาติ ชรา มรณะ. 

๒. ปกิณณกทกุข ์หรือทุกขจ์ร คือ โสกะ ปรเิทวะ ทกุขะ โทมนสั อปุายาส. 

๓. นิพทัธทุกข ์คือ ทกุขเ์นืองนิตย ์หรือทุกขเ์ป็นเจ้าเรือน ไดแ้ก่ หนาว รอ้น หิว ระหาย ปวดอจุจาระ ปวดปัสสาวะ.ทกุขห์มวดนีไ้ม่คอ่ยมี

ใครค านึงถงึนกั เพราะเป็นของระงบัง่าย แต่ถา้เป็นรุนแรงก็เหลือทนอยู่. 

๔. พยาธิทกุข ์หรือทกุขเวทนา มีประเภทต่าง ๆ ตามสมฏุฐาน คืออวยัวะอนัเป็นเจา้การไม่ท าหนา้ที่โดยปกติ. สองหมวดนี ้แสดงไวใ้นคิริ

มานนัทสตูร ตอนอาทีนวสญัญา โดยความเป็นโทษแห่งกาย. 

๕. สันตาปทกุข ์ทกุขค์ือความรอ้นรุม หรือทุกขร้์อน ไดแ้ก่ ความกระวนกระวายใจเพราะถกูไฟคือกเิลส ราคะ โทสะ โมหะ เผา. ทกุขห์มวด

นีม้าในอาทิตตปรยิายสตูร กล่าวเพร่ือมาถึงปกิณณกทกุขด์ว้ย แตไ่ม่เรียกว่าไฟเหมือนกิเลส ใชก้ิรยิาเพียงวา่เผาเหมือนกนั. โสกะ ปรเิทวะ 

อปุายาส ดเูป็นผลสืบมาจากราคะ ในเมื่อไม่ไดปิ้ยารมณส์มหวงั หรือในเมื่อไดแ้ลว้มาพรากไปเสียโทมนสั ดเูป็นผลสืบมาจากโทสะ ทกุข ์

จะจดัเป็นผลสืบมาจากโมหะก็ไมส่นิท เช่นนีก้ารจดัเป็นปกิณณกทกุขเ์ป็นไฟอีกกองหน่ึง จงึไม่สนิท น่าจดัเป็นทกุขค์งเดิม เกิดเพราะถกู

กิเลสเผา ดจุความรอ้นแสบอนัเกดิเพราะถกูไฟลวก. 

๖. วิปากทุกข ์หรือผลกรรม ไดแ้ก่วิปฏิสารคือความรอ้นใจ การเสวยกรรมกรณ ์คือถกูลงอาชญา ความฉิบหาย ความตกยาก และความตก

อบาย มาในบาลมีากแห่ง. 
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๗. สหคตทกุข ์ทุกขไ์ปด้วยกัน หรือทุกขก์ ากับกัน ไดแ้ก่ทกุขม์เีนื่องมาจากวิบลุผล ดงัแสดงในโลกธรรมสตูร อฏัฐกงัคดุรว่า ลาภ ยศ 

สรรเสรญิ สขุ เป็นทกุขล์ะอย่าง ๆ . บางอาจารยอ์ธิบายวา่ เป็นวิปรณิามทกุข ์คือไดท้กุขเ์มื่อแปรเป็นอื่นไป. น่าเขา้ใจวา่ มีลาภคือทรพัย ์

ตอ้งเฝา้ตอ้งระวงัจนไม่เป็นอนัหลบันอนไดโ้ดยปกติ เสียชีวิตในการป้องกนัทรพัยก์็มี มียศคือไดร้บัตัง้เป็นใหญ่กว่าคนสามญัเป็นชัน้ ๆ 

ตอ้งเป็นอยู่เติบกวา่คนสามญั จ าตอ้งมีทรพัยม์ากเป็นก าลงั มกัหาไดไ้ม่พอใช ้ตอ้งมีภาระมาก เวลาไม่เป็นของตน เป็นท่ีเกาะของผูอ้ืน่จน

นงุนงั ตอ้งพลอยสขุทกุขด์ว้ยเขาไดร้บัสรรเสรญิ เหมือนดื่มเหลา้หวาน ชวนจะเพลินไปว่าตนดี ตอ้งมีสติระวงัมิใหเ้มากล่าวคือเผลอตวั ดื่ม

เหลา้เสียอกี ผูด้ื่มยงัอาจยัง้ได ้ส่วนสรรเสรญิมาจากผูย้ั่วยวนอยู่เสมอ มีสขุ เป็นทางปรารถนายิ่งขึน้ จึงยงัไม่อิม่ เป็นอนัไม่ได้สขุจรงิ วิบลุ

ผลอย่างนี ้มีทกุขก์ ากบัอยู่ดว้ย แสดงในโลกธรรมสตูรว่าเป็นทกุขก์็สม. 

๘. อาหารปริเยฏฐทิุกข ์คือทกุขใ์นการหากนิ ไดแ้ก่อาชวีทกุข ์คือ ทกุขเ์นื่องดว้ยการเลีย้งชวีิต. สตัวท์ัง้หลายย่อมแย่งกนัหากินดิรจัฉานมี

เนือ้เป็นภกัษา ย่อมผลาญชีวติชนิดเล็กกว่าตนเป็นอาหารย่อมสูก้นัเองบา้ง เพราะเหตแุหง่อาหาร สตัวม์ีหญา้เป็นภกัษา ออกหากิน ย่อม

เส่ียงต่ออนัตราย ย่อมหวาดเสียวเป็นนิตย ์ตอ้งคอยหลีกหนีศตัรู หมู่มนษุยม์ีการงานขดัทางแหง่กนัและกนั ต่างคิดแขง่ขนัตดัรอนกนั ท า

รา้ยกนั ผลาญชวีิตกนั เพราะเหตแุห่งอาชีวะก็มีไดเ้สวยทกุขอ์นัเป็นวิบากเนื่องมาจากอาชวีะกม็ีเป็นอนัมาก แมผู้ม้ีทางหาโดยไมต่อ้ง

ประกบัผูอ้ื่น แทบทกุคนยงัรูส้กึวา่ หาไดไ้ม่พอเพื่อเป็นอยู่สะดวก. ทกุขช์นิดนีแ้สดงในบาลี โดยเป็นสงัเวควตัถปุระการหนึ่ง. 

๙. วิวาทมูลกทกุข ์คือทุกขมี์ววิาทเป็นมูล ไดแ้กค่วามไม่โปรง่ใจ ความกลวัแพ ้ความหวั่นหวาด มเีนื่องมาจากทะเลาะกนักด็ี สูค้ดีกนัก็ดี 

รบกนัก็ดี แสดงในบาลีโดยความเป็นกามาทีนพ.ทกุขโ์ดยประเภทเหล่านี ้พอเป็นเครื่องก าหนดเห็นสงัขารวา่เป็นทกุขไ์ดอ้ยู่จงึยตุิไวเ้พียงนี.้ 

๑๐. ทุกขขนัธ ์หรือทกุขร์อบยอด หมายเอาสงัขารคือประชมุปัญจขนัธเ์อง แสดงในบาลีธมัมจกักปัปวตัตนสูตรว่า "โดยย่ออุปาทานขันธ ์๕ 

เป็นทุกข"์ แสดงในบาลีปฏิจจสมปุบาทวา่ "ความเกิดขึน้แห่งกองทกุขท์ัง้มวลนั่น ย่อมมดีว้ยอย่างนี.้ 

 

(ปี 62, 54) ทกุขป์ระจ าสงัขารกบัทกุขจ์ร ต่างกนัอยา่งไร ? 

ตอบ ทกุขป์ระจ าสงัขาร เป็นทกุขท์ี่ตอ้งมีแก่คนทกุคน ไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงพน้ ไดแ้ก่ ความเกิด ความแก่ ความตาย 

ส่วนทกุขจ์ร เป็นทกุขท์ี่เกดิขึน้เป็นครัง้คราวไดแ้ก่ โสกะ ปรเิทวะ ทกุขะ โทมนสั อปุายาส ประจวบดว้ยคนหรือส่ิงอนัไม่เป็นท่ีรกัพลัดพรากจาก

คนหรือส่ิงอนัเป็น ที่รกั ปรารถนาส่ิงใดไม่ไดส้มหวงั ฯ 

(ปี 57) สภาวทกุข ์สนัตาปทกุข ์ไดแ้ก่อะไร ? 

ตอบ สภาวทกุข ์ไดแ้ก่ทกุขป์ระจ าสงัขาร คือชาติ ชรา มรณะ      สนัตาปทกุข ์ไดแ้กค่วามกระวนกระวายใจเพราะถกูไฟคือกเิลสเผา ฯ 

(ปี 56) นิพทัธทกุข ์กบั สหคตทกุข ์ต่างกนัอย่างไร? 

ตอบ นิพทัธทกุข ์คือทกุขเ์นืองนติย ์หรือทกุขเ์ป็นเจา้เรือน ไดแ้ก่ หนาว รอ้น หิว ระหาย ปวดอจุจาระ ปวดปัสสาวะ 

ส่วนสหคตทกุข ์คือทกุขไ์ปดว้ยกนั หรือทกุขก์ ากบักนั ไดแ้ก่ทกุขม์เีนื่องมาจากวิบลุผล ฯ  

(ปี 53) ทกุขตา ความเป็นทกุขแ์ห่งสงัขารนัน้ ก าหนดเห็นดว้ยทกุขก่ี์หมวด? วิปากทกุขไ์ดแ้ก่ทกุขเ์ช่นไร? 

ตอบ ๑๐ หมวด ฯ ไดแ้ก่วิปฏิสาร คือความรอ้นใจ การเสวยกรรมกรณค์ือถกูลงอาชญา ความฉิบหาย ความตกยาก และความตกอบาย ฯ 

(ปี 52) ทกุขขนัธ ์หรือทกุขร์วบยอด หมายเอาอะไร? มีหลกัฐานอา้งองิในบาลีธมัมจกักปัปวตัตนสตูรว่าอย่างไร? 

ตอบ หมายเอา สงัขารคือประชมุปัญจขนัธ ์ฯ มีหลกัฐานวา่ สงฺขติฺเตน ปญฺจปุาทานกฺขนฺธา ทกฺุขา โดยย่อ อปุาทานขนัธ ์๕ เป็นทกุข ์

(ปี 50) สหคตทกุข ์คือทกุขเ์ช่นไร? มียศชื่อว่าเป็นทกุขน์ัน้ มีอธิบายอย่างไร? 

ตอบ คือ ทกุขไ์ปดว้ยกนั หรือทกุขก์ ากบักนั ไดแ้ก่ทกุขม์ีเนื่องมาจากวิบลุผล ฯ 

มียศคือไดร้บัตัง้เป็นใหญ่กว่าคนสามญัเป็นชัน้ ๆ ตอ้งเป็นอยู่เติบกว่าคนสามญั จ าตอ้งมีทรพัยม์ากเป็นก าลงั มกัหาไดไ้ม่พอใช ้ตอ้งมีภาระ

มาก เวลาไมเ่ป็นของตน เป็นท่ีเกาะของผูอ้ื่นจนนงุนงั ตอ้งพลอยสขุทกุขด์ว้ยเขา ฯ 
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(ปี 49) ปกิณกทกุข ์คืออะไร? จะบรรเทาไดด้ว้ยวิธีอย่างไร? 

ตอบ คือ ทกุขจ์ร เช่น ความเศรา้โศกเสียใจ ความร า่ไรบ่นเพอ้ร  าพนั ความไม่สบายกาย ความไม่สบายใจ ความคบัแคน้ใจ ความประสบส่ิงที่

ไม่พึงปรารถนา ความพลดัพรากจากของรกั ความผิดหวงัเป็นตน้ ฯ  

จะบรรเทาไดด้ว้ยการมีสติ ใชปั้ญญาพิจารณา รูจ้กัปลงรูจ้กัปล่อยวางไม่ยดึมั่นถือมั่น ฯ 

(ปี 49) อาหารปรเิยฏฐิทกุข ์คืออะไร? จะบรรเทาไดด้ว้ยวิธีอย่างไร? 

ตอบ คือ ทกุขใ์นการหาเลีย้งชีพ เช่น ตอ้งแก่งแย่งชิงดีชิงเด่นกนั เมื่อผลประโยชนข์ดักนั ก็ทะเลาะกนั และเมื่อยิง่แสวงหามากก็เป็นเหตใุหเ้กิด

ทกุขม์าก ฯ  จะบรรเทาไดด้ว้ยการขยนัประหยดัอดทนและ อดออม เป็นอยู่ดว้ยปัจจยัเครื่องเลีย้งชพีเท่าที่จ  าเป็น ตัดสิ่งฟุ้งเฟ้อท่ีไม่จ าเป็น

ออกไป ยินดีเท่าที่ตนมีอยู่โดยยึดทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพยีงเป็นหลกัในการด ารงชวีิต ฯ 

(ปี 48) สภาวทกุขแ์ละปกิณณกทกุข ์คือทกุขเ์ช่นไร? 

ตอบ สภาวทกุขค์ือทกุขป์ระจ าสงัขาร ไดแ้ก่ ชาติ ชรา มรณะ      ปกิณณกทกุขค์ือทกุขจ์ร ไดแ้ก่ โสกะ ปรเิทวะ ทกุขะ โทมนสั อปุายาส 

(ปี 47) ความเกดิ ความแก่ และความตาย จดัเขา้ในทกุขห์มวดไหน? โดยรวบยอด ทกุขท์ี่แสดงในธัมมจกักปัปวตัตนสตูร ไดแ้ก่ทกุขเ์ช่นไร? 

ตอบ จดัเขา้ในสภาวทกุข ์คือ ทกุขป์ระจ าสงัขาร ฯ  ไดแ้ก่ อปุาทานขนัธ ์๕ ฯ 

(ปี 46) นิพทัธทกุข ์หมายถงึทกุขอ์ย่างไร? ในทกุข ์๑๐ อยา่ง ความรอ้นใจ หรือความถกูลงอาชญา จดัเป็นทกุขเ์ช่นไร? 

ตอบ หมายถงึ ทกุขเ์นืองนิตย ์หรือทกุขเ์ป็นเจา้เรือน ไดแ้ก่ หนาว รอ้น หิว ระหาย ปวดอจุจาระ ปวดปัสสาวะ ฯ  จดัเป็นวิปากทกุข ์ฯ 

(ปี 44) ทกุขตา ความเป็นทกุขแ์ห่งสงัขารนัน้ก าหนดเห็นดว้ยทกุขก่ี์อย่าง? อะไรบา้ง? ความทกุขท์ี่เกิดจากการตอ้งดิน้รนต่อสูใ้นการท ามาหา

กิน จดัเป็นทกุขช์นิดไหน? 

ตอบ ดว้ยทกุข ์ ๑๐  อย่างคือ ๑. สภาวทกุข ์  ๒. ปกิณกทกุข ์ ๓. นิพทัธทกุข ์ ๔. พยาธิทกุข ์ ๕. สนัตาปทกุข ์ ๖. วิปากทกุข ์

๗. สหคตทกุข ์ ๘. อาหารปรเิยฏฐิทกุข ์ ๙. วิวาทมลูกทกุข ์ ๑๐. ทกุขขนัธ ์ฯ      จดัเป็นอาหารปรเิยฏฐิทกุข ์ฯ 

(ปี 43) วิปากทกุขไ์ดแ้ก่ทกุขอ์ย่างไร? อิฏฐารมณ ์จดัเป็นทกุขด์ว้ยหรือไม่? ถา้จดัได ้จดัเขา้ในทกุขห์มวดไหน? 

ตอบ ไดแ้ก่ วิปฏิสารคือความรอ้นใจ การเสวยกรรมกรณค์ือถกูลงอาชญา ความฉิบหาย ความตกยากและความตกอบายฯ 

อิฏฐารมณ ์จดัเป็นทกุขด์ว้ยเหมอืนกนั จดัเขา้ในหมวดสหคตทกุข ์ทกุขไ์ปดว้ยกนั ฯ 

 

อนตฺตตา ความเป็นอนัตตาแห่งสังขาร พึงก าหนดรู้ดว้ยอาการเหล่านี ้คือ. 

๑. ดว้ยไมเ่ป็นอยู่ในอ านาจ หรือดว้ยฝืนความปรารถนา  

๒. ดว้ยแยง้ต่ออตัตา  

๓. ดว้ยความเป็นสภาพหาเจา้ของมไิด ้ 

๔. ดว้ยความเป็นสภาพสญู คือว่างหรือหายไป  

๕. ดว้ยความเป็นสภาวธรรมเป็นไปตามเหตปัุจจยั  

*** การก าหนดรู้ความเป็นอนัตตาของสังขาร รูจ้กัพจิารณาก าหนดเห็นสงัขารกระจายเป็นส่วนย่อยๆ จากฆนคือกอ้นจนเห็นเป็นความวา่ง 

ถอนฆนสัญญาความส าคัญหมายว่าเป็นก้อน อนัไดแ้ก่ ความถือเอาโดยนมิิต  วา่เรา ว่าเขา ว่าผูน้ัน้ ว่าผูน้ี ้

 

*** ความเหน็อนัตตาพงึปรารถนาโยนิโสมนสกิารก ากับ จะไดก้ าหนดรูส้ัจจะทัง้ ๒ คือ 

๑. สมมติสัจจะ จริงโดยสมมต ิเช่นสงัขารผูใ้หเ้กิด ชายสมมติวา่บิดา หญิงสมมติวา่มารดา เป็นตน้ ย่อมเป็นจรงิโดยสมมติ 

เช่นเดียวกบัรถและเรือน จะพึงคดัคา้นมิได ้
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๒. ปรมัตถสัจจะ จริงโดยปรมตัถะ คือ อรรถอนัลกึ เช่น รูป เวทนา สญัญา สงัขาร วญิญาณ เป็นตน้ กระจายใหล้ะเอยีดออกไปไดอ้ีก

เพียงใด ยิง่ลกึดเีพียงนัน้ ย่อมเป็นจรงิโดยปรมตัถะ  

 

(ปี 58) ฆนสญัญา คืออะไร ? ก าหนดเห็นสงัขารอย่างไร จึงถอนสญัญานัน้ได ้? 

ตอบ คือความจ าหมายว่าเป็นกอ้น ไดแ้ก่ความถือโดยนิมิตว่าเรา ว่าเขา วา่ผูน้ัน้ ว่าผูน้ี ้ฯ ดว้ยการพิจารณาก าหนดเห็นสงัขารกระจายเป็น

ส่วนย่อย ๆ จากฆนะ คือ กอ้น จนเห็นสงัขารเป็นสภาพว่าง ฯ 

(ปี 57) พระพทุธด ารสัที่ตรสัว่า “สทูัง้หลายจงมาดโูลกนีอ้นัตระการดจุราชรถ” กบัท่ีตรสักะ 

โมฆราชว่า “โมฆราช ท่านจงมีสติทกุเมื่อ เล็งเห็นโลกโดยความเป็นของสญู” ทรงมีพระประสงคต์่างกนัอยา่งไร ? 

ตอบ พระพทุธด ารสัแรก ทรงมีพระประสงค ์จะทรงปลกุใจใหห้ยั่งเห็นซึง้ลงไปถึงคณุโทษประโยชนม์ใิช่ประโยชนแ์ห่งสิ่งนัน้ๆ อนัคมุเขา้

เป็นโลก 

 พระพทุธด ารสัหลงั ทรงมีพระประสงคใ์หถ้อนอตัตานทุิฏฐิ คือความตามเห็นว่าเป็นอตัตา ฯ 

(ปี 56) ความเป็นอนตัตาของสงัขารพึงก าหนดรูด้ว้ยอาการอย่างไรบา้ง? 

ตอบ ๑. ดว้ยไม่อยูใ่นอ านาจ หรือดว้ยฝืนความปรารถนา ๒. ดว้ยแยง้ต่ออตัตา ๓. ดว้ยความเป็นสภาพหาเจา้ของมิได ้

๔. ดว้ยความเป็นสภาพสญู คือวา่งหรือหายไป ฯ 

(ปี 55) การก าหนดรูค้วามเป็นอนตัตาแหง่สงัขารดว้ยความเป็นสภาพสญูนัน้คือ รูอ้ย่างไร? 

ตอบ รูจ้กัพิจารณาก าหนดเห็นสงัขารกระจายเป็นส่วนย่อยๆ จากฆนคือกอ้นจนเห็นเป็นความวา่ง ถอนฆนสญัญาความส าคญัหมายว่าเป็น

กอ้น อนัไดแ้ก่ ความถือเอาโดยนมิิต  ว่าเรา วา่เขา ว่าผูน้ัน้ ว่าผูน้ี ้เสียได ้ฯ 

(ปี 52) การพิจารณาเห็นสงัขารเป็นอนตัตาโดยมีโยนิโสมนสิการก ากบั จะไมก่ลายเป็นนตัถกิทิฏฐิ เพราะก าหนดรูถ้งึธรรม ๒ ประการ ธรรมทัง้ 

๒ นีไ้ดแ้ก่อะไร? ตอบ ไดแ้ก่ สมมติสจัจะ จรงิโดยสมมติ และปรมตัถสจัจะ จรงิโดยปรมตัถะ ฯ 

(ปี 51) ความเป็นอนตัตาแหง่สงัขาร พึงก าหนดรูด้ว้ยอาการอย่างไรบา้ง? 

ตอบ ดว้ยอาการดงันี ้คือ  ๑. ไม่อยู่ในอ านาจ หรือฝืนความปรารถนา  ๒. แยง้ต่ออตัตา  ๓. ความเป็นสภาพหาเจา้ของมิได ้

๔. ความเป็นสภาพสญูฯ 

(ปี 43) สงัขาร ในอธิบายแห่งปฏิปทาของนิพพิทานัน้ ไดแ้ก่อะไร?  จะพึงก าหนดรูส้งัขารนัน้โดยความเป็นอนตัตาดว้ยอาการอยา่งไร? 

ตอบ ไดแ้ก่ สภาพอนัธรรมดาแตง่ขึน้ โดยตรงไดแ้ก่เบญจขนัธ ์คือ รูป เวทนา สญัญา สงัขาร วิญญาณ อนัธรรมดาคมุกนัเขา้เป็นกายกบัใจ ฯ 

ดว้ยอาการอย่างนี ้คือ ๑. ดว้ยไมอ่ยู่ในอ านาจ หรือดว้ยฝืนความปรารถนา  ๒. ดว้ยแยง้ต่ออตัตา  ๓. ดว้ยความเป็นสภาพหาเจา้ของมิได ้

๔. ดว้ยความเป็นสภาพสญู คือวา่ง หรือหายไป  ๕. ดว้ยความเป็นสภาวธรรมเป็นไปตามเหตปัุจจยั ฯ 

 

วิราคะ  ความสิน้ก าหนดั 

➢ อุทเทสแหง่วิราคะ 

อุทเทสที ่๑ นิพฺพินฺท   วิรชฺ ชติ.    เม่ือหน่าย  ย่อมสิน้ก าหนัด.  

อุทเทสที ่๒ วิราโค  เสฏฺโฐ ธมฺมาน .    วิราคะ  เป็นประเสริฐ   แห่งธรรมทัง้หลาย.  

อุทเทสที ่๓ สขุา  วิราคตา  โลเก  กามาน   สมติกกฺโม.  วิราคะ  คือความก้าวล่วงเสียด้วยดี  ซ่ึงกามทัง้หลาย  เป็นสุขในโลก. 
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➢ ไวพจนแ์ห่งวิราคะ ๘ ค าที่ใชเ้รียกแทนกนั คือมคีวามหมายที่มุ่งถึงความสิน้ราคะเหมือนกนั 

๑. มทนิมฺมทโน ธรรมยงัความเมาใหส้รา่ง 

๒. ปิปาสวนิโย ความน าออกเสียซึ่งความกระหาย ความกระหายเกดิเพราะอ านาจกามตณัหา ความอยากในกามคณุ ๕ , 

ภวตัณหา ความอยากเป็นนั่นเป็นน่ี วิภวตณัหา ความอยากไม่เป็นนั่นเป็นน่ี 

๓. อาลยสมุคฺฆาโต ความถอนขึน้ดว้ยดีซึ่งความอาลยั 

๔. วฏฺฏูปจฺเฉโท ความเขา้ไปตดัเสียซึ่งวฏัฏะ 

๕. ตณฺหกฺขโย ความสิน้ตณัหา ไดแ้ก่ ความอยาก มี ๓ ประการ ๑) กามตัณหา ความอยากในกาม ๒) ภวตัณหา ความอยากใน

ภพ ๓) วิภวตัณหา ความอยากในวิภพ 

๖. วิราโค ความสิน้ก าหนดั 

๗. นิโรโธ ความดบั 

๘. นิพฺพาน  ธรรมชาติหาเครื่องเสียบแทงมิได ้

(ปี 63, 50) ไวพจนแ์ห่งวิราคะ ไดแ้ก่อะไรบา้ง? 

ตอบ ไดแ้ก ่ มทนิมฺมทโน แปลว่า ธรรมยงัความเมาใหส้รา่ง 

  ปิปาสวินโย แปลว่า ความน าเสียซึ่งความระหาย 

  อาลยสมคฺุฆาโต แปลว่า ความถอนขึน้ดว้ยดซีึ่งอาลยั 

  วฏฺฏปูจฺเฉโท แปลว่า ความเขา้ไปตดัเสียซึ่งวฏัฏะ 

  ตณฺหกฺขโย แปลว่า ความสิน้แห่งตณัหา 

  วิราโค  แปลว่า ความสิน้ก าหนดั 

  นิโรโธ  แปลว่า ความดบั 

  นิพฺพาน   แปลว่า ธรรมชาติหาเครื่องเสียบแทงมิได ้ฯ 

(ปี 62, 56) ค าว่า วฏัฏปัูจเฉโท ธรรมอนัเขา้ไปตดัซึ่งวฏัฏะ วฏัฏะ นัน้หมายถงึอะไร ? และตดัขาดไดอ้ย่างไร ? 

ตอบ หมายถงึ ความเวยีนเกดิดว้ยอ านาจ กเิลส กรรม วิบาก ฯ  ตดัขาดไดโ้ดยการละกิเลสอนัเป็นเบือ้งตน้เสีย ฯ 

(ปี 61) ค าวา่ มทนิมฺมทโน ธรรมยงัความเมาใหส้รา่ง หมายถงึความเมาในอะไร ? 

ตอบ หมายถงึความเมาในอารมณอ์นัยั่วยวนใหเ้กิดความเมาทกุประการ เช่น ชาติ สกลุ อิสรยิะ บรวิาร ก็ดี ลาภ ยศ สรรเสริญ สขุ ก็ดี ความ

เยาวว์ยั ความไมม่ีโรค และชีวิต ก็ดี นบัเขา้ในอารมณป์ระเภทนี ้ฯ 

(ปี 60) ตณัหา เมื่อเกิดขึน้ย่อมเกดิที่ไหนและเมื่อดบัย่อมดบัท่ีไหน ?  ตณัหานัน้ย่อมสิน้ไปเพราะธรรมอะไร ? 

ตอบ เมื่อเกดิขึน้ย่อมเกดิในส่ิงเป็นท่ีรกัที่ยินดีในโลก เมื่อดบัย่อมดบั ในส่ิงเป็นท่ีรกัที่ยินดีในโลก ฯ เพราะวิราคะ คือพระนิพพาน ฯ 

(ปี 59) วิราคะ ไดแ้ก่อะไร ? ค าวา่ "วฏฺฏปูจฺเฉโท ธรรมเขา้ไปตดัเสียซึ่งวฏัฏะ" มีอธิบายว่าอยา่งไร ? 

ตอบ ไดแ้ก่ ความสิน้ก าหนดั ฯ  อธิบายวา่ วฏัฏะ หมายเอาความเวียนว่ายตายเกิดดว้ยอ านาจกิเลสกรรมและวิบาก วิราคะเขา้ไปตดัความ

เวียนว่ายตายเกิดนัน้ จงึเรียกวา่ วฏฺฏปูจฺเฉโท ธรรมเขา้ไปตดัเสียซึง่วฏัฏะ ฯ 

(ปี 58) ไวพจนแ์หง่วิราคะว่า มทนิมฺมทโน ธรรมยงัความเมาใหส้รา่ง ความเมาในท่ีนี ้หมายถงึความเมาในอะไร ? 

ตอบ หมายถงึความเมาในอารมณอ์นัยั่วยวนใหเ้กิดความเมาทกุประการ เช่นความถงึพรอ้มแหง่ชาติ สกลุ อิสรยิะ และบรวิาร หรือลาภ ยศ 

สรรเสรญิ สขุ หรือความเยาวว์ยั ความหาโรคมิได ้และชีวติ ฯ 

(ปี 55) ความอยากที่เขา้ลกัษณะเป็นตณัหา และไม่เป็นตณัหานัน้ ไดแ้ก่ความอยากเช่นไร เพราะเหตไุร? 
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ตอบ ความอยากที่เขา้ลกัษณะท าใหเ้กิดในภพอีก ประกอบดว้ยความก าหนดัดว้ยอ านาจความยินดี เพลิดเพลินในอารมณน์ัน้ๆ อยา่งนี ้

จดัเป็นตณัหา เพราะเป็นทกุขสมทุยั เหตใุหท้กุขเ์กดิ 

ส่วนความอยากที่มอียู่โดยปกติธรรมดาของคนทกุคน แมก้ระทั่งพระอรยิเจา้ เช่นความอยากขา้ว อยากน า้เป็นตน้ ไมจ่ดัวา่เป็นตณัหา เพราะ

เป็นความอยากที่เป็นไปตามธรรมดาของสงัขาร ฯ 

(ปี 55) วิราคะในพระบาลีว่า “วิราโค เสฏฺโฐ ธมฺมาน  วิราคะประเสรฐิกวา่ธรรมทัง้หลาย” และในพระบาลีว่า “วิราคา วมิจุจฺติ เพราะสิน้ก าหนดั

ย่อมหลดุพน้” ตา่งกนัอย่างไร? 

ตอบ วิราคะในพระบาลีแรกเป็นไวพจนค์ือค าแทนชื่อพระนิพพาน  วิราคะในพระบาลีหลงัเป็นชื่อของพระอรยิมรรค ฯ 

(ปี 45) วิราคะเป็นยอดแหง่ธรรมทัง้ปวง ค าว่า "ธรรมทัง้ปวง" หมายถึงอะไร?  นิโรธท่ีเป็นไวพจนแ์หง่ วิราคะ หมายถึงอะไร? 

ตอบ หมายถงึ สงัขตธรรม คือธรรมอนัธรรมดาปรุงแตง่ และอสงัขตธรรม คือธรรมอนัธรรมดามิไดป้รุงแต่ง ฯ 

หมายถึงความดบัทกุข ์เนื่องมาจากดบัตณัหา ฯ 

(ปี 45) ตณัหาคืออะไร? ตณัหานัน้ เมื่อเกดิขึน้ย่อมเกดิที่ไหนและเมื่อดบัย่อมดบัท่ีไหน? 

ค าวา่ มทนิมมฺทโน ธรรมยงัความเมาใหส้รา่ง หมายถึงความเมาในอะไร? 

ตอบ คือความอยาก ฯ เมื่อเกดิขึน้ย่อมเกดิในส่ิงเป็นท่ีรกัที่ยินดีในโลก เมื่อดับย่อมดบัในส่ิงเป็นท่ีรกัที่ยินดีในโลก ฯ 

หมายถึงความเมาในอารมณอ์นัยั่วยวนใหเ้กิดความเมาทกุประการ เช่น สมบตัิแหง่ชาติ สกลุ อิสรยิะ บรวิาร ก็ดี ลาภ ยศ สรรเสรญิ สขุ ก็ดี 

เยาวว์ยั ความหาโรคมิได ้และชวีติ ก็ดี นบัเขา้ในอารมณป์ระเภทนี ้ฯ 

 

วิมุตติ ความหลุดพน้ 

➢ เอทเทสแห่งวิมตุต ิ

อุทเทสที ่๑ วิราคา  วมิจุจฺติ.    เพราะสิน้ก าหนัด  ย่อมหลุดพน้.  

อุทเทสที ่๒ กามาสวาปิ  จิตฺต    วิมจุจฺิตฺถ ภวาสวาปิ จิตฺต   วิมจฺุจิตถฺ อวิชชฺาสวาปิ  จิตฺต    วมิจุจฺิตฺถ.  

     จิตหลุดพ้นแลว้  แม้จากอาสวะเน่ืองดว้ยกาม  จิตหลุดพ้นแล้ว 

                            แม้จากอาสวะเน่ืองด้วยภพ  จิตหลุดพ้นแล้ว  แม้จากอาสวะ  เน่ืองด้วยอวิชชา.  

อุทเทสที ่๓ วิมตุตฺสสฺมึ  วิมตุตฺมติิ   ญาณ   โหติ.  เม่ือหลุดพน้แล้ว   ญาณว่าหลุดพน้แล้ว   ย่อมมี 

 

วิมุตติ ๕  

๑. ตทังควิมตุติ หลดุพน้ดว้ยองคน์ัน้ ๆ 

๒. วิกขัมภนวิมุตติ หลดุพน้ดว้ยข่มไว ้

๓. สมุจเฉทวิมุตติ หลดุพน้ดว้ยตดัขาด (จดัเขา้ใน อรยิมรรค) 

๔. ปฏิปัสสัทธิวิมตุติ ความหลดุพน้ดว้ยความสงบราบ (จดัเขา้ใน อรยิผล) 

๕. นิสสรณวิมตุติ ความหลดุพน้ดว้ยออกไปเสีย (จดัเขา้ใน นิพพาน) 

สาสวะ แปลว่า เป็นไปกบัดว้ยอาสวะ, ประกอบดว้ยอาสวะ, ยงัมอีาสวะ, เป็นโลกิยะ 

อนาสวะ แปลว่า ไม่มีอาสวะ, อนัหาอาสวะมิได ้

(ปี 62, 46) วิมตุติ ๕ อยา่งไหนเป็นโลกิยะ อย่างไหนเป็นโลกตุตระ ? 

ตอบ ตทงัควิมตุติ วิกขมัภนวิมตุติ เป็นโลกิยะ   สมจุเฉทวมิตุติ ปฏิปัสสทัธิวิมตุต ินิสสรณวิมตุติ เป็นโลกตุตระ ฯ 
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(ปี 61) บาลีอทุเทสว่า วมิตฺุตสฺมึ วิมตุตฺมิติ ญาณ  โหติ แปลว่า เมื่อหลดุพน้แลว้ ญาณวา่ หลดุพน้แลว้ ย่อมมี อะไรหลดุพน้ ? และหลดุพน้จาก

อะไร ? ตอบ จิตหลดุพน้ ฯ  จากอาสวะ ๓ ฯ 

(ปี 60, 54) ในวมิตุติ ๕ วิมตุติใดจดัเป็น อรยิมรรค อรยิผล นิพพาน ? 

ตอบ สมจุเฉทวิมตุติ จดัเป็น อรยิมรรค  ปฏิปัสสทัธิวิมตุติ จดัเป็น อรยิผล  นิสสรณวิมตุติ จดัเป็น นิพพาน ฯ 

(ปี 60, 46) พระบาลีวา่ "ปญฺญาย ปรสิชฺุฌติ บคุคลย่อมหมดจดดว้ยปัญญา" มีอธิบายอย่างไร ? 

ตอบ มีอธิบายว่า ผูพ้ิจารณาเห็นดว้ยปัญญาวา่ สงัขารไม่เที่ยง เป็นทกุข ์เป็นอนตัตา เกดิความเบื่อหน่ายแลว้วางเฉยในสงัขารนัน้ ไม่ยินดีไม่

ยินรา้ย ไดบ้รรลอุรยิมรรคอรยิผล ความหมดจดย่อมเกดิดว้ยปัญญาอย่างนี ้ฯ 

(ปี 59) ความหลดุพน้อย่างไรเป็นสมจุเฉทวิมตุติ? จดัเป็นโลกิยะหรือโลกตุตระ? 

ตอบ ความหลดุพน้ดว้ยการตดักเิลสไดเ้ด็ดขาด ไดแ้ก่อรยิมรรค ฯ จดัเป็นโลกตุตระ ฯ 

(ปี 58) จงสงเคราะหม์รรคมีองค ์๘ เขา้ในวิสทุธิ ๗ มาด ูฯ 

ตอบ สมัมาวาจา สมัมากมัมนัตะ สมัมาอาชีวะ จดัเขา้ในสีลวิสทุธิ 

สมัมาวายามะ สมัมาสติ สมัมาสมาธิ จดัเขา้ในจิตตวิสทุธิ 

สมัมาทิฏฐิ สมัมาสงักปัปะ จดัเขา้ในทิฏฐิวิสทุธิ กงัขาวิตรณวสิทุธิ มคัคามคัคญาณทสัสนวสิุทธิ ปฏปิทาญาณทสัสนวิสทุธิ ญาณทสัสนวิสทุธิฯ 

(ปี 56) ความเชื่อว่ามีพระเจา้ผูส้รา้ง ท าการออ้นวอนและบวงสรวงเป็นอาทิ จดัเขา้ในอาสวะขอ้ไหน? ตอบ จดัเขา้ใน อวิชชาสวะ ฯ 

(ปี 55) วิราคะในพระบาลีว่า “วิราโค เสฏฺโฐ ธมฺมาน  วิราคะประเสรฐิกวา่ธรรมทัง้หลาย” 

และในพระบาลีวา่ “วิราคา วิมจุจฺติ เพราะสิน้ก าหนดัย่อมหลดุพน้” ต่างกนัอย่างไร? 

ตอบ วิราคะในพระบาลีแรกเป็นไวพจนค์ือค าแทนชื่อพระนิพพาน  วิราคะในพระบาลีหลงัเป็นชื่อของพระอรยิมรรค ฯ 

(ปี 53) วมิตุติ ความหลดุพน้นัน้ ตวัหลดุพน้คืออะไร? หลดุพน้จากอะไร?  ตวัรูว้่าหลดุพน้คืออะไร? จงอา้งหลกัฐานประกอบดว้ย 

ตอบ ตวัหลดุพน้คือจิต ฯ หลดุพน้จากอาสวะทัง้หลาย ตามพระบาลีว่า กามาสวาปิ จิตฺต   วิมจุจฺิตถฺ ภวาสวาปิ จติฺต   วมิจุจฺิตฺถ อวิชฺชาสวาปิ 

จิตฺต   วมิจุจฺิตฺถ จติหลดุพน้แลว้ แมจ้ากอาสวะเนื่องดว้ยกาม จิตหลดุพน้แลว้ แมจ้ากอาสวะเนื่องดว้ยภพ จิตหลดุพน้แลว้ แมจ้ากอาสวะเนื่อง

ดว้ยอวิชชา ฯ  ญาณเป็นตวัรู ้ตามพระบาลีวา่ วิมตฺุตสฺมึ วมิตฺุตมิต ิญาณ  โหติ เมื่อหลดุพน้แลว้ ญาณว่าหลดุพน้แลว้ ย่อมมี ฯ 

(ปี 51) บาลีอทุเทสว่า วมิตฺุตสฺมึ วิมตุตฺมิติ ญาณ  โหติ แปลว่า เมื่อหลดุพน้แลว้ ญาณวา่หลดุพน้แลว้ ย่อมมี  ใครเป็นผูห้ลดุพน้? และหลดุพน้

จากอะไร?  ตอบ จิตเป็นผูห้ลดุพน้ ฯ   พน้จากอาสวะ ๓ ฯ 

(ปี 50) วมิตุติ เป็นโลกิยธรรมหรอืโลกตุตรธรรม? เป็นสาสวะหรืออนาสวะ? 

ตอบ ถา้เพง่ถึงวิมตุติที่สืบเนื่องมาจากนิพพิทาและวิราคะแลว้ กเ็ป็นโลกตุตระและอนาสวะอย่างเดียว ถา้เพ่งถงึวิมตุติ ๕   วิมตุติเป็นโลกิยะก็

มี เป็นสาสวะกม็ี คือตทงัควิมตุตแิละวิกขมัภนวมิตุติเป็นโลกิยะและเป็นสาสวะ วมิตุติอกี ๓ ที่เหลือ  เป็นโลกตุตระและเป็นอนาสวะ ฯ 

 

 

วิสุทธิ  ความหมดจด  

อุทเทสที ่๑ ปญฺญาย  ปรสิชฺุฌติ. ย่อมหมดจดด้วยปัญญา. 

อุทเทสที ่๒ เอส  มคฺโค  วิสทฺุธิยา. น่ัน  [คอืนิพพทิา] เป็นทางแหง่วิสุทธิ. 

ลทัธิพราหมณถื์อวา่ บาปท่ีท าแลว้อาจลอยเสียดว้ยท าพิธี เมื่ออาบน้ํา เช่นเดียวกบัช าระมลทินกายดว้ยอาบน า้โดยปกติ และลทัธิ

ครสิตงัถือว่า ออ้นวอนพระเจา้เพื่อโปรดยกประทานไดอ้ยู่ เช่นเดียวกบัพระเจา้แผ่นดินโปรดยกโทษพระราชาทานแกค่นผูท้  าผิด ใหพ้น้พระราช

อาญา ฝ่ายพระพทุธศาสนาถือวา่ 
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อตฺตนา ว กต   ปาป   อตฺตนา  สงฺกิลิสฺ สติ 

อตฺตนา  อกต   ปาป   อตตฺนา  ว  วิสชฺุฌติ 

สทฺุธิ  อสทฺุธิ  ปจฺจตฺต    นาญฺโญ  อญฺญ   วิโสธเย. 

ท าบาปเอง  ย่อมเศร้าหมองเอง  ไม่ท าบาปเอง 

ย่อมหมดจดเอง  ความหมดจดและความเศร้าหมอง 

เป็นเฉพาะตัว  คนอื่นยังคนอืน่ใหห้มดจดหาได้ไม่ 

โดยนยันี ้ ถือว่าความบรสิทุธ์ิ ภายในย่อมมีดว้ยปัญญา. 

อีกบรรยายหน่ึง  

อุทเทสที ่๓ 

มคฺคานฏฺฐงฺคิโก  เสฏฺโฐ          ................. 

เอเสว  มคฺโค  นตถฺญฺโญ         ทสฺสนสฺส  วิสทฺุธิยา. 

ทางมอีงค ์๘  เป็นประเสริฐสุด  แห่งทางทัง้หลาย....ทางน้ันหมด  ไม่มีทางอืน่  เพื่อหมดจดแห่งทัสสนะ. 

ทางมีองค ์๘ นัน้ ในนิเทศแห่งทกุนิโรคามนีปฏิปทาอรยิสจัแหง่ธัมมจกักปัปวตัตนสตูรเป็นตน้ จ าแนกออกไปอย่างนี ้:- 

๑. สัมมาทฏิฐ ิ ความเห็นชอบ  ๕. สัมมาอาชีโว เลีย้งชวีิตชอบ 

๒. สัมมาสังกปัโป ความด ารชิอบ  ๖. สัมมาวายาโม พยายามชอบ 

๓. สัมมมาวาจา เจรจาชอบ  ๗. สัมมาสต ิ ระลกึชอบ 

๔. สัมมากัมมันโต การงานชอบ  ๘. สัมมาสมาธ ิ ตัง้ใจชอบ. 

 

วิสุทธิ ๗ ทางไปสู่พระนิพพาน 

๑. สีลวิสุทธิ ความหมดจดแห่งศีล  ๕. มัคคามัคคญาณทัสสนวสุิทธิ ความหมดจดแหง่ญาณเป็นเครื่องเห็นวา่ทางหรือมิใช่ทาง 

๒. จิตตวสุิทธิ ความหมดจดแห่งจิต  ๖. ปฏิปทาญาณทสัสนวิสุทธิ ความหมดจดแหง่ญาณเป็นเครื่องเห็นทางปฏิบตัิ 

๓. ทฏิฐิวิสุทธิ ความหมดจดแหง่ทิฏฐิ  ๗. ญาณทัสสนวิสุทธิ ความหมดจดแหง่ญาณทสัสนะ 

๔. กังขาวติรณวิสุทธิ ความหมดจดแหง่ญาณ เป็นเครื่องขา้มพน้ความสงสยั 

 

➢ จัดมรรค ๘ เข้าในวิสุทธิ ๗ 

มรรค ๘ วิสุทธิ ๗ 

สมัมาวาจา สมัมากมัมนัตะ สมัมาอาชีวะ สีลวิสทุธิ 

สมัมาวายามะ สมัมาสติ สมัมาสมาธิ จิตตวิสทุธิ 

 

 

สมัมาทิฏฐิ สมัมาสงักปัปะ 

ทิฏฐิวิสทุธิ 

กงัขาวิตรณวิสทุธิ 

มคัคามคัคญาณทสัสนวิสทุธิ 

ปฏิปทาญาณทสัสนวิสทุธิ 

ญาณทสัสนวิสทุธิ 
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➢ อัคคัปปสาทสูตร กล่าวยกเป็นยอดแห่งสังขตธรรม ความเป็นทางประเสริฐเป็นทางยอด เพราะองค ์๘ นัน้แต่ละอย่าง ๆ กเ็ป็น

ธรรมด ีๆ รวมกนัเขา้ทัง้ ๘ ย่อมเป็นธรรมดยีิ่งนกั และเป็นทางเดยีวน าไปถงึความดบัทกุข ์หรือ ถงึความหมดจดแห่งทสัสนะ แต่

จดัเป็นพวกสงัขตธรรม ดว้ยอธิบายอยา่งไร ขา้พเจา้เขา้ใจไม่ชดัพอจะยืนยนั ไดแ้ตค่ะเนว่าชะรอยจะเพ่งว่าเป็นธรรมเนื่องดว้ย

อปุทานขนัธ ์จึงจดัเป็นสงัขตะดว้ยกนั ครัน้ เทียบกบัวิราคะอนัจดัเป็นอสงัขตะเขา้ นอกจากหมาเอาอนปุาทาปรนิิพพาน ย่อมชกัฉงน. 

ทางนี่แลน าไปถงึความหมดจดแห่งทสัสนะอย่างไร พึงรูด้ว้ยเทียบกบัวิสทุธิ ๗ อย่างนี ้

 

(ปี 62, 59, 50) ธรรมอะไรพระพทุธเจา้ตรสัว่าเป็นยอดแห่งสงัขตธรรม ? เพราะเหตไุร ? 

ตอบ อฏัฐังคิกมรรคเป็นยอดแหง่สงัขตธรรม ฯ  เพราะองค ์๘ แตล่ะองค ์ๆ ของอฏัฐังคิกมรรค ลว้นแต่เป็นธรรมที่ดี ยิง่รวมกนัเขา้ทัง้ ๘ องค ์

ย่อมเป็นธรรมดียิ่งนกั และเป็นทางเดียวน าไปถงึความดบัทกุขห์รือถึงความหมดจดแหง่ทสัสนะ ฯ 

(ปี 60, 54) จงจดัมรรค ๘ เขา้ในวิสทุธิ ๗ มาด ู

ตอบ สมัมาวาจา สมัมากมัมนัตะ สมัมาอาชีวะ จดัเขา้ในสีลวิสทุธิ 

สมัมาวายามะ สมัมาสติ สมัมาสมาธิ จดัเขา้ในจิตตวิสทุธิ 

สมัมาทิฏฐิ สมัมาสงักปัปะ จดัเขา้ในทิฏฐิวิสทุธิ กงัขาวิตรณวสิทุธิ มคัคามคัคญาณทสัสนวสิทุธิ ปฏปิทาญาณทสัสนวิสทุธิ ญาณทสัสนวิสทุธิฯ 

(ปี 57) วิสทุธิ ๗ แต่ละอย่างๆ จดัเขา้ในไตรสิกขาไดอ้ย่างไร ? 

ตอบ สีลวิสทุธิ จดัเขา้ในสีลสิกขา 

จิตตวิสทุธิ จดัเขา้ในจิตตสิกขา 

ทิฏฐิวิสทุธิ กงัขาวิตรณวิสทุธิ มคัคามคัคญาณทสัสนวิสทุธิ ปฏิปทาญาณทสัสนวิสทุธิ ญาณทสัสนวิสทุธิ จดัเขา้ในปัญญาสิกขา ฯ 

(ปี 52) ลทัธิบางอย่างมีหลกัการว่า ท าบาปแลว้บรสิทุธ์ิหมดจดไดด้ว้ยการอาบน า้ ดว้ยการบวงสรวง ดว้ยการสวดออ้นวอน เป็นตน้ ในฝ่าย

พระพทุธศาสนากล่าวถึงเรื่องนีว้า่อย่างไร? จงอา้งหลกัฐาน 

ตอบ พระพทุธศาสนามีหลกัว่า บคุคลท าบาปเอง ย่อมเศรา้หมองเอง ไม่ท าบาปเอง ย่อมบรสิทุธ์ิ หมดจดเอง ความหมดจดและความเศรา้

หมองเป็นของเฉพาะตวั ผูอ่ื้นท าผูอ่ื้นใหห้มดจดหรือเศรา้หมองไมไ่ด ้ความบรสิทุธ์ิภายในย่อมมดีว้ยปัญญา ฯ มีพระบาลีแสดงไวว้่า ปญฺญาย 

ปรสิชฺุฌติ บคุคลย่อมบรสิทุธ์ิไดด้ว้ยปัญญา และว่า 

อตฺตนา ว กต   ปาป   อตฺตนา  สงฺกิลิสฺ สติ 

อตฺตนา  อกต   ปาป   อตตฺนา  ว  วิสชฺุฌติ 

สทฺุธิ  อสทฺุธิ  ปจฺจตฺต    นาญฺโญ  อญฺญ   วิโสธเย. 

ท าบาปเอง  ย่อมเศรา้หมองเอง  ไม่ท าบาปเอง 

ย่อมหมดจดเอง  ความหมดจดและความเศรา้หมอง 

เป็นเฉพาะตวั  คนอื่นยงัคนอื่นใหห้มดจดหาไดไ้ม่ ฯ 

(ปี 44) การพิจารณาแลเห็นสงัขารโดยไตรลกัษณ ์จดัเป็นวิสทุธิอะไร? จงจดัวิสทุธิ ๗ ลงในไตรสิกขา? 

ตอบ จดัเป็นทิฏฐิวิสทุธิ ความหมดจดแห่งความเห็น 

๑. สีลวิสทุธิ จดัเป็นศีล ๒. จิตตวิสทุธิ จดัเป็นสมาธิ 

๓. ทิฏฐิวิสทุธิ กงัขาวิตรณวิสทุธิ มคัคามคัคญาณทสัสนวิสทุธิ ปฏิปทาญาณทสัสนวิสทุธิ ญาณทสัสนวิสทุธิ จดัเป็นปัญญา 
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สันติ ความสงบ 

➢ อุทเทสแหง่สันต ิ

อุทเทสที ่๑ สนฺติ มคฺคเมว พฺรูหย.   สูจงพูนทางแห่งความสงบน้ันแล.  

อุทเทสที ่๒ นตฺถิ สนฺติ ปร   สขุ  .    สุขอืน่จากความสงบย่อมไม่มี .  

อุทเทสที ่๓ โลกามิส   ปชเห  สนฺติ เปกฺโข.  ผู้เพ่งความสงบ  พึงละอามิสในโลกเสีย. 

 

สันติ เป็นไดท้ัง้โลกิยะทัง้โลกุตตระ ดจุเดยีวกบัวิสทุธิ 

* ที่เป็นโลกิยะไดใ้นบาลีวา่ น หิ รุณฺเณน โสเกน สนฺต ึปปฺโหต ิเจตโส บุคคลย่อมถึงความสงบแห่งจิต ด้วยร้องไห้ ด้วยเศร้าโศกกห็าไม ่

* ที่เป็นโลกตุตระไดใ้นบาลีว่า โลกามิส  ปชเห สนฺตเิปกฺโข ผู้เพ่งสันตพิึงละโลกามิสเสีย 

 

(ปี 63) สนัติ ความสงบ หมายถึงสงบอะไร ? ผูมุ้่งสนัติสขุอย่างแทจ้รงิ ท่านสอนใหล้ะอะไร ? 

ตอบ หมายถงึ สงบกาย วาจา ใจ ฯ ท่านสอนใหล้ะโลกามิส คือ รูป เสียง กล่ิน รส โผฏฐัพพะ อนัน่าปรารถนา น่าใคร ่น่าชอบใจ ฯ 

(ปี 62) พระพทุธพจนว์่า ผูเ้พง่ความสงบพงึละอามิสในโลกเสีย ค าวา่ อามิสในโลก หมายถงึอะไร ? และละอามิสเหล่านัน้ไดด้ว้ยวธีิใด ? ตอบ 

หมายถึงกามคณุ ๕ คือ รูป เสียง กล่ิน รส โผฏฐัพพะ อนัน่าปรารถนา น่าใครน่่าพอใจ ฯ  ละไดด้ว้ยการท าใจมิใหต้ิดในส่ิงเหล่านัน้ ฯ 

(ปี 61) โลกามิสคอือะไร ? ที่ไดช้ื่ออย่างนัน้เพราะเหตไุร ? 

ตอบ คือกามคณุ ๕ ไดแ้ก่ รูป เสียง กล่ิน รส โผฏฐัพพะ อนัน่าปรารถนา น่าใคร ่น่าชอบใจ ฯ 

เพราะเป็นเครื่องล่อใจใหต้ิดอยู่ในโลกดจุเหยื่ออนัเบ็ดเก่ียวไวฉ้ะนัน้ ฯ 

(ปี 60) สนัติแปลวา่อะไร ? เป็นโลกิยะ หรือโลกตุตระ ? ตอบ สนัติ แปลว่า ความสงบ ฯ เป็นไดท้ัง้โลกิยะ และโลกตุตระ ฯ 

(ปี 59) สนัติ ความสงบ เกิดขึน้ท่ีใด? มีปฏิปทาที่จะด าเนินอย่างไร? 

ตอบ เกิดขึน้ท่ีกาย วาจา ใจฯ มปีฏิปทาที่จะด าเนิน คือปฏิบตัิกาย วาจา ใจ ใหส้งบจากโทษเวรภยั ดว้ยการละโลกามิสคือกามคณุ ๕ฯ 

(ปี 55) บาลีแสดงปฏิปทาแห่งสนัติว่า “โลกามิส  ปชเห สนฺติเปกฺโข” แปลว่า ผูเ้พ่งความสงบพงึละอามิสในโลกเสีย ดงันี ้ค าวา่ อามสิในโลก

หมายถึงอะไร? ท่ีเรียกอย่างนัน้เพราะเหตไุร? 

ตอบ หมายถงึเบญจพิธกามคณุ คือ รูป เสียง กล่ิน รส โผฏฐัพพะ อนัน่าปรารถนา นา่ใคร ่น่าพอใจ ฯ 

ที่เรียกอยา่งนัน้ เพราะเป็นเครื่องล่อใจใหต้ิดในโลก ดจุเหยื่ออนัเบด็เก่ียวอยู่ฉะนัน้ ฯ 

(ปี 53) สนัติ ความสงบ เป็นโลกิยะหรือโลกตุตระ? จงตอบโดยอา้งพระบาลีมาประกอบ 

ตอบ เป็นไดท้ัง้โลกิยะและโลกตุตระ ฯ 

ที่เป็นโลกิยะไดใ้นบาลีว่า น หิ รุณฺเณน โสเกน สนฺต ึปปโฺปติ เจตโส  บคุคลย่อมถึงความสงบแหง่จติ ดว้ยรอ้งไห ้ดว้ยเศรา้โศกก็หาไม่ 

ที่เป็นโลกตุตระไดใ้นบาลีวา่ โลกามิส  ปชเห สนฺติเปกฺโข ผูเ้พ่งสนัติพึงละโลกามิสเสีย ฯ 

(ปี 50) บาลีแสดงปฏิปทาแห่งสนัติว่า ผูเ้พง่ความสงบพึงละอามสิในโลกเสีย 

ความสงบ ไดแ้ก่อะไร? อามิส ไดแ้ก่อะไร? เพราะเหตไุรจงึเรียกวา่อามิส? 

ตอบ ไดแ้ก่ ความเรยีบรอ้ยทางกายทางวาจาและทางใจ ฯ 

ไดแ้ก่ ปัญจพิธกามคณุ คือรูป เสียง กล่ิน รส โผฏฐัพพะ อนัน่าปรารถนานา่ใครน่่าชอบใจ ฯ  เพราะเป็นเครื่องล่อใจใหต้ดิในโลก ฯ 

(ปี 48) พระพทุธพจนว์่า “นตฺถิ สนฺติปร   สขุ  ” สขุอื่นยิ่งกวา่ความสงบไม่มี จะไม่เป็นการปฏิเสธสขุอยา่งอื่นไปทัง้หมดหรือ? จงอธิบาย 
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ตอบ ไม่เป็นการปฏิเสธเสียทเีดยีว เช่นทรงแสดงถงึสขุของคฤหสัถ ์๔ อย่างไวเ้ป็นตน้  แต่สขุอยา่งอืน่นัน้ยงัเจือไปดว้ยทกุขอ์ยู่  ยงัไมใ่ช่สขุ ไม่

อาจจะนบัว่าเป็นสขุที่แทจ้รงิได ้มีแต่ความสงบเทา่นัน้ท่ีเป็นสขุอย่างแทจ้รงิ เพราะไม่เจือไปดว้ยความทกุข์ฉะนัน้สขุที่ยิ่งกวา่ความสงบจึงไม่มีฯ 

(ปี 45) บาลีแสดงปฏิปทาแห่งสนัติว่า โลกามิส  ปชเห สนฺติเปกฺโข ความวา่ ผูเ้พ่งความสงบพึงละอามิสในโลกเสีย 

ค าวา่ อามิสในโลก หมายถึงอะไร? ที่เรียกว่า อามิสในโลก เพราะเหตไุร? 

ตอบ หมายถงึปัญจพิธกามคณุ คือรูป เสียง กล่ิน รส โผฏฐัพพะ อนัน่าปรารถนา นา่ใครน่่าชอบใจ ฯ 

เพราะเป็นเครื่องล่อใจใหต้ิดในโลก ดจุเหยื่ออนัเบ็ดเก่ียวอยู่ ฯ 

(ปี 43) สนัติแปลวา่อะไร? มีปฏิปทาที่จะด าเนินอย่างไร? สนัติเป็นโลกิยะ หรือโลกตุตระ? 

ตอบ สนัติ แปลวา่ ความสงบ มปีฏิปทาที่จะด าเนินคือ ปฏิบตัิสงบกาย วาจา ใจ จากโทษเวรภยั ละโลกามิส คือเบญจพิธกามคณุ ๕ มีสนัติ

เป็นวิหารธรรม ฯ  สนัติเป็นไดท้ัง้โลกิยะ และโลกุตตระ ฯ 

 

นิพพาน ความดับทกุข ์

➢ อุทเทสที ่๑ นิพฺพาน   ปรม   วทนฺติ  พทฺุธา.   พระพุทธเจ้าทัง้หลาย  ย่อมกล่าวนิพพานว่ายวดย่ิง.  

➢ อุทเทสที ่๒ นิพฺพานคมน   มคคฺ    ขิปปฺเมว  วิโสธเย. พึงรีบรัดช าระทางไปนิพพาน.  

 

สิญฺจ ภิกฺข ุอิม   นาว   สิตฺตา  เต  ลหเุมสฺสติ 

เฉตฺวา ราคญฺจ  โทสญฺจ  ตโต  นิพฺพานเมหิสิ .  

ภกิษุ เธอจงวดิเรือนี ้  เรืออนัเธอวดิแล้ว   จักพลนัถึง   เธอตัดราคะและโทสะแล้ว แตน้ั่นจักถึงนิพพาน.  

อธิบาย เรือหมายเอาอตัภาพ  เรอือนัวิดแลว้นัน้ หมายเอาบรรเทากิเลส 

และบาปธรรมเสียใหบ้างเบาจนขจดัไดข้าด  จกัพลนัถึงท่าคือนิพพาน  

 

➢ อุทเทสที ่๓ นิพฺพาน   ปรม   สขุ  .    นิพพานเป็นสุขอย่างยวดย่ิง. 
 

นิกฺขิปิตฺวา  ครุ    ภาร    อญฺญ   ภาร   อนาทิย 

สมลู   ตณฺห   อพฺพยฺุห  นิจฺฉาโต  ปรนิิพฺพ ุโต.  

ปลงภาระอันหนักเสียแลว้  ไม่ถือเอาภาระอันอื่น  ถอนตณัหากับทัง้มูลเสียแล้ว  หายหวิ  ดับรอบแล้ว. 

ภาระในคาถานี ้หมายเอาป ญจขนัธ ์การถือเอาภาระ หมายเอาการถือดว้ยอปุทาน การปลงภาระ หมายเอาการถอนอปุาทาน แตม่ีทางจะ

เขา้ใจอีกอย่างหน่ึงก็ไดว้า่ ละขนัธปัญจกนี ้ดว้ยดบัจรมิกจิตแลว้ ไม่ถือเอาขนัธป ญจกอื่น ดว้ยเกดิอกี 

 

เอต  สนฺต  เอต  ปณีต  ยทิท  สพฺพสงฺขารสมโถ สพพฺูปธิปฏินิสฺสคฺโค ตณฺหกฺขโข วิราโค นิโรธ นิพฺพาน . 

ธรรมชาตน่ันสงบแลว้ ธรรมชาตน่ันประณีต ธรรมชาตไรเลา่เป็นทีส่งบแห่งสังขารทัง้ปวง เป็นทีส่ละคนือุปธิทัง้ปวง เป็นทีส่ิน้แห่ง

ตัณหา เป็นทีส่ิน้ก าหนัด เป็นทีด่ับ คือนิพพาน. 

จากพระบาลีวา่ "สพฺพูปธิปฏินิสฺสคฺโค ธรรมเป็นท่ีสละอปุธิทัง้ปวง"  ในค านี ้อปุธิ เป็นชื่อของเป็นชื่อของกเิลสและปัญจขนัธ ์

ที่เป็นชื่อของกิเลส มีอธิบายวา่ เขา้ไปทรงคือเขา้ครอง ส่วนที่เป็นชื่อแห่งปัญจขนัธ ์มีอธิบายวา่ เขา้ไปทรงคือหอบไวซ้ึง่ทกุข ์ 
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➢ ประเภทของนิพพาน 

๑. สอุปาทเิสสนิพพาน เป็นความดบักิเลสที่ยงัมีเบญจขนัธเ์หลือ 

๒. อนุปาทเิสสนิพพาน เป็นความดบักิเลสที่ไม่มีเบญจขนัธเ์หลือ 

 

(ปี 63, 51) สอปุาทิเสสนิพพาน กบั อนปุาทิเสสนิพพาน ต่างกนัอย่างไร?  

พระบาลีว่า เตส  วปูสโม สโุข ความเขา้ไปสงบแห่งสงัขารเหล่านัน้ เป็นสขุ จดัเป็นนิพพานชนิดใด? 

ตอบ ตา่งกนั คือ สอปุาทิเสสนิพพาน เป็นความดบักิเลสที่ยงัมีเบญจขนัธเ์หลือ ส่วนอนปุาทเิสสนิพพาน เป็นความดบักิเลสที่ไม่มเีบญจขนัธ์

เหลือ ฯ เป็นอนปุาทิเสสนิพพาน ฯ 

(ปี 61, 52) ขอ้ความว่า ปลงภาระอนัหนกัเสียแลว้ ไม่ถือเอาภาระอนัอื่น ดงันี ้มีอธิบายอย่างไร? 

ตอบ อธิบายวา่ ภาระ หมายถงึเบญจขนัธ ์การปลงภาระ หมายถงึการถอนอปุาทาน การไม่ถือเอาภาระอื่น หมายถงึการไม่ถือเบญจขนัธอ์ื่น

ดว้ยอปุาทาน ฯ 

(ปี 59) พระบาลวี่า "สพฺพปูธิปฏินิสฺสคฺโค ธรรมเป็นท่ีสละอปุธิทัง้ปวง" 

ในค านี ้อปุธิ เป็นชื่อของอะไรไดบ้า้ง? แต่ละอยา่งมีอธิบายวา่อยา่งไร ? 

ตอบ เป็นชื่อของกิเลสและปัญจขนัธ ์ฯ 

ที่เป็นชื่อของกิเลส มีอธิบายวา่ เขา้ไปทรงคือเขา้ครอง 

ที่เป็นชื่อแห่งปัญจขนัธ ์มีอธิบายว่า เขา้ไปทรงคือหอบไวซ้ึ่งทกุข ์ฯ 

(ปี 57) ค าวา่ อปุาทิ ในค าว่า สอปุาทิเสสนิพพาน หมายถงึอะไร ?  ตอบ หมายถึงขนัธ ์๕ (ขนัธปัญจก) ฯ 

(ปี 56) พระบาลวี่า “นิกฺขิปิตฺวา ครุ   ภาร   อญฺญ  ภาร   อนาทิย ปลงภาระอนัหนกัเสียแลว้ ไม่ถือเอาภาระอนัอื่น” 

ถามว่า “ภาระ” “การไม่ถือเอาภาระ” “การปลงภาระ” ไดแ้ก่อะไร? 

ตอบ ภาระ ไดแ้กเ่บญจขนัธ ์ฯ  การไม่ถือเอาภาระ ไดแ้กก่ารไม่ถือเอาเบญจขนัธด์ว้ยอปุาทาน ฯ 

การปลงภาระ ไดแ้กก่ารถอนอปุาทานในเบญจขนัธ ์ฯ 

(ปี 54) พระศาสดาทรงสอนภิกษุโดยยกเอาเรือมาเป็นอปุมาว่า  สิญฺจ  ภิกฺข ุ อิม  นาว  สิตฺตา  เต  ลหเุมสฺสติ แปลว่าภิกษุ  เธอจงวดิเรือนี ้ เรือ

อนัเธอวิดแลว้จกัพลนัถึง  มีอธิบายโดยย่อวา่อยา่งไร? 

ตอบ มีอธิบายโดยย่อวา่  เรือ  หมายถึงอตัภาพ  วิดเรือ  คือวิดน า้ที่รั่วเขา้ในเรือ ซึง่หมายถงึการบรรเทากเิลสและบาปธรรม  ที่ไหลเขา้มาท่วม

ทบัจิตใจ ใหบ้างเบา  จนขจดัไดข้าด  เมื่ออตัภาพนีเ้บาก็จกัปฏิบตัเิพื่อไปสู่พระนิพพานไดเ้รว็ ฯ 

(ปี 51) พระบาลวี่า  สิญฺจ ภิกฺข ุอิม  นาว   แปลวา่ ภิกษุ  เธอจงวดิเรือนี ้  ค าว่า เรือ และค าว่า วดิ ในท่ีนี ้หมายถงึอะไร? 

ตอบ เรือ หมายถึง อตัภาพรา่งกาย วิด หมายถงึ บรรเทากเิลสและบาปธรรมเสียใหบ้างเบา จนขจดัไดข้าด ฯ 

(ปี 49) พระบาลวี่า “ภิกษุ เธอจงวิดเรือนี ้เรือท่ีเธอวดิแลว้ จกัพลนัถึง”  จงใหค้วามหมายค าต่อไปนี ้ใหถ้กูตอ้งตามพระบาลีนัน้? 

ก. เรือนี ้  ข. จงวิด (วดิอะไร)  ค. เรือท่ีวิดแลว้  ง. จกัพลนัถึง (ถึงอะไร) จ. เรือจกัไม่จมใน........ 

ตอบ  ก. อตัภาพรา่งกาย  ข. วิดน า้ คือมจิฉาวิตก  ค. อตัภาพที่บรรเทากเิลสใหเ้บาบางลง   

ง. ถึงท่า คือพระนิพพาน จ. ในสงัสารวฏั ฯ 

(ปี 46) เนือ้ความในภารสตูรวา่ “ปลงภาระอนัหนกัเสียแลว้ ไม่ถือเอาภาระอนัอื่น” ถามวา่ ค าวา่  “ ภาระอนัหนกั ”  ไดแ้ก่อะไร? 

การถือและการปลงภาระอนัหนกันัน้ หมายถงึอะไร? 

ตอบ ไดแ้ก่ ปัญจขนัธ ์ฯ  การถือ หมายถึง การถือดว้ยอปุาทาน การปลง หมายถงึ การถอนอปุาทาน ฯ 
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(ปี 44) วฏัฏะในบาลีวา่ วฏฺฏปูจฺเฉโท หมายถึงอะไร? วฏัฏะนัน้จะขาดไดอ้ยา่งไร? บาลีแสดงปฏิปทาแห่งนิพพานว่า " สิญฺจ  ภิกฺข ุ อิม   นาว  " 

ความวา่  " ภิกษุเธอจงวดิเรือนี ้"  ค าวา่ เรือ และ วิด ในบาลีนีห้มายถึงอะไร? 

ตอบ วฏัฏะ หมายถงึ  ความเวียนเกิดดว้ยอ านาจกเิลส  กรรม  และวิบาก ฯ วฏัฏะนัน้จะขาดไดด้ว้ยการละกิเลสอนัเป็นเบือ้งตน้เสยี ฯ 

ค าวา่ เรือ หมายถงึอตัภาพรา่งกาย ค าวา่ วดิ หมายถึงบรรเทากเิลส และบาปธรรมใหเ้บาบางจนขจดัไดข้าด ฯ 

 

ส่วนสังสารวัฏ 

โดยบุคคลาธิษฐาน 

คต ิ

➢ อุทเทสที ่๑ จิตเฺต  สงฺกิลิฏฺเฐ  ทคฺุคติ  ปาฏิกงฺขา. เม่ือจิตเศร้าหมองแล้ว  ทุคติเป็นอนัตอ้งหวัง. 

➢ อุทเทสที ่๒ จติฺเต  อสงฺกิลิฏฺเฐ  สคุติ  ปาฏิกงฺขา. เม่ือจิตไม่เศร้าหมองแล้ว  สุคติเป็นอนัหวังได้. 

 

คติ คือ ภมูิเป็นท่ีไปหรือเป็นท่ีถงึเบือ้งหนา้แตม่รณะ จ าแนกไว ้2 ประเภท ดงันี ้

๑. ทุคติ ภมูิเป็นท่ีไปขา้งชั่ว แบง่เป็น ๒ ประเภท คอื นริยะ ๑ ตริจัฉานโยน ิ๑ 

และสามารถแบง่เป็น ๔ ประเภท คอื อบาย ทคุต ิวนิบิาต นริยะ …. (หมายเหต ุนริยะ ก็คือ นรก) 

๒. สุคติ ภมูิเป็นท่ีไปขา้งดี แบง่เป็น ๒ ประเภท คือ เทวะ ๑ มนษุย ์๑ หรือ สคุติ ๑ โลกสวรรค ์๑ 

 

(ปี 63, 57) อบาย คืออะไร ? ในอรรถกถาแจกไวเ้ป็น ๔ อย่าง อะไรบา้ง ? 

ตอบ คือโลกที่ปราศจากความเจรญิ ฯ มีนิรยะ ติรจัฉานโยนิ ปิตตวิิสยะ อสรุกาย ฯ 

(ปี 61) ในพระบาลีวา่ "จิตฺเต สงกฺิลิฏฺเฐ ทคฺุคติ ปาฏิกงฺขา เมื่อใจเศรา้ หมอง ตอ้งประสบทคุติ" ทคุติ คืออะไร ? มีอะไรบา้ง ? 

ตอบ คือ ภมูิเป็นท่ีไปขา้งชั่ว ฯ มี อบาย ทคุติ วินิบาต นรก (ตามนยัอรรถกถา มี ๔ คือ นรก สตัวเ์ดรจัฉาน เปรต อสรุกาย) ฯ 

(ปี 60, 44) ในส่วนสงัสารวฏัฏ ์สตัวโลกตายแลว้มีคตเิป็นอยา่งไร? มีอทุเทสบาลีแสดงไวอ้ยา่งไร? 

ตอบ สตัวโลกตายแลว้มคีติเป็น ๒ คือสคุติ และทคุติ ฯ       

มีอทุเทสบาลีแสดงว่า จิตฺเต สงฺกิลิฏฺเฐ ทคุคฺติ ปาฏิกงฺขา  เมื่อจติเศรา้หมองแลว้ ทคุตเิป็นอนัตอ้งหวงั 

จิตฺเต อสงฺกิลิฏฺเฐ สคุติ ปาฏิกงฺขา  เมื่อจติไม่เศรา้หมองแลว้ สคุตเิป็นอนัหวงัได ้ฯ 

(ปี 59) คติ คืออะไร ? สตัวโลกที่ตายไป มีคติเป็นอยา่งไรบา้ง ? 

ตอบ คือ ภมูิหรือภพเป็นท่ีไปหลงัจากตายแลว้ ฯ 

มีคติเป็น ๒ คือ ๑. ทคุติ ภมูิเป็นท่ีไปขา้งชั่ว ซึง่เกดิจากการประพฤติทจุรติทางกายวาจาใจ 

๒. สคุติ ภมูิเป็นท่ีไปขา้งดี ซึง่เกิดจากการประพฤติสจุรติทางกายวาจาใจ ฯ 

(ปี 53) ค าวา่ สคุติ ในพระบาลีวา่ จิตฺเต อสงฺกิลิฏฺเฐ สคุติ ปาฏิกงขฺา คืออะไร? มีอะไรบา้ง? 

ตอบ คือ ภมูิเป็นท่ีไปขา้งดี ฯ มี เทวะ ๑ มนษุย ์๑ หรือ สคุติ ๑ โลกสวรรค ์๑ ฯ 

(ปี 52) สตัวโ์ลกตายแลว้มีคติเป็นอย่างไร? มีพระบาลีแสดงไวอ้ยา่งไร? 

ตอบ มคีติเป็น ๒ คือ สคุติและทคุติ ฯ มีพระบาลีแสดงไวว้า่ 

จิตฺเต อสงฺกิลิฏฺเฐ สคุติ ปาฏิกงฺขา. เมื่อจติไม่เศรา้หมองแลว้ สคุตเิป็นอนัหวงัได ้

จิตฺเต สงฺกิลิฏฺเฐ  ทคฺุคติ  ปาฏิกงขฺา. เมื่อจติเศรา้หมองแลว้ ทคุตเิป็นอนัตอ้งหวงั ฯ 
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(ปี 51) ในส่วนสงัสารวฏั สตัวโลกตายแลว้มคีติเป็นอย่างไร? จงอา้งบาลีประกอบ 

ตอบ มคีติเป็น ๒  คือ สคุติ   มีบาลีว่า  จติฺเต อสงกฺิลิฏฺเฐ  สคุติ  ปาฏิกงฺขา 

       และ ทคุติ   มีบาลีว่า   จิตฺเต สงฺกิลิฏฺเฐ  ทคฺุคติ  ปาฏิกงฺขา ฯ 

(ปี 48) สตัวโ์ลกตายแลว้มคีติเป็นอย่างไร? ปัจจบุนัภพนัน้ เก่ียวเนื่องกบัสมัปรายภพอย่างไร? 

ตอบ สตัวโ์ลกตายแลว้มคีติเป็น ๒ คือ ถา้ท าดี คือ ประพฤติสจุรติดว้ยกาย วาจา ใจ ก็ไปสู่สคุติ ถา้ท าไม่ดี คือประพฤติทจุรติดว้ยกาย วาจา 

ใจ ก็ไปสู่ทคุติ ฯ 

จิตดชีั่วในปัจจบุนั ย่อมเป็นปัจจยัแห่งปฏิสนธิในสมัปรายภพ ภมูิและภพในภายภาคหนา้ขึน้อยู่กบัภมูิและภพชัน้ของจิตในปัจจบุนันีแ้หละ ดงั

มีหลกัธรรมในอเุทศบาลีแสดงวา่ เมื่อจิตเศรา้หมองแลว้ ทคุตเิป็นอนัตอ้งหวงั และวา่เมื่อจิตไมเ่ศรา้หมองแลว้ สคุติเป็นอนัหวงัได ้ฯ 

(ปี 46) คติ คือภมูิเป็นท่ีไปของสตัวผ์ูต้ายแลว้ เป็นอย่างไร?  มีบาลีแสดงอทุเทสเก่ียวกบัคตินัน้ วา่อย่างไร? 

ตอบ เป็น ๒ คือ ทคุติ ภมูิเป็นท่ีไปขา้งชั่ว ๑ สคุติ ภมูิเป็นท่ีไปขา้งดี ๑ ฯ 

มีบาลีแสดงอทุเทสว่า ดงันี ้ ๑. จิตฺเต  สงฺกิลิฏฺเฐ  ทคุคฺติ  ปาฏิกงฺขา  เมื่อจิตเศรา้หมองแลว้ ทคุติเป็นอนัตอ้งหวงั   

   ๒. จิตฺเต  อสงฺกิลิฏฺเฐ  สคุติ  ปาฏิกงฺขา  เมื่อจิตไมเ่ศรา้หมองแลว้ สคุติเป็นอนัหวงัได ้ฯ 

 

หลักกัมมัฏฐาน 

สมถกัมมัฏฐาน 

➢ กัมมัฏฐาน ๔๐ ประการ  รวมเป็น ๗ หมวดน้ัน คือ 

- * กสิณ ๑๐   กสิณ แปลว่า วตัถอุนัจงูใจ คือจงูใจใหเ้ขา้ไปผกูอยู่ เป็นชื่อของกมัมฏัฐานแปลวา่ มีวตัถทุี่ชื่อวา่กสิณเป็นอารมณ์ 

- อสุภ ๑๐ 

- อนุสสติ ๑๐ 

- พรหมวกิาร ๔ 

- อาหาเรปฏิกูลสัญญา ๑ 

- จตุธาตุววัตถาน ๑ 

- อรูป ๔ 

➢ สติปัฏฐาน ๔ 

๑. กายานปัุสสนาสติปัฏฐาน   ๒. เวทนานปัุสสนาสติปัฏฐาน  ๓. จิตตานปัุสสนาสติปัฏฐาน  ๔. ธัมมานปัุสสนาสติปัฏฐาน 

 

➢ *อสุภะ ๑๐ พิจารณาซากศพเป็นอารมณ ์

➢ อนุสสติ ๑๐  

๑. พุทธานุสสติ ระลกึถงึคณุพระพทุธเจา้เป็นอารมณ ์

๒. ธัมมานุสสติ ระลกึถึงคณุพระธรรมเป็นอารมณ ์

๓. สังฆานุสสติ ระลกึถงึคณุพระสงฆเ์ป็นอารมณ ์

๔. สีลานุสสติ ระลกึถงึศีลท่ีตนรกัษาเป็นอารมณ ์

๕. จาคานุสสติ ระลกึถงึทานที่ตนบรจิาคแลว้เป็นอารมณ ์

๖. เทวตานุสสติ ระลกึถึงเทวดาที่มสีีลาทิคณุเสมอ เหมือนกบัดว้ยตน ตัง้เทพดาเหล่านัน้ไวเ้ป็นพยานแลว้ กลบัระลกึถึงสี

ลาทิคณุของตนเป็นอารมณ ์
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๗. อุปสมานุสสติ ระลกึถึงนิพพานว่าเป็นท่ีระงบัดบัเพลิงกเิลสและกองทกุขเ์ป็นบรมสขุอยา่งยิง่เป็นอารมณ ์

๘. มรณัสสติ ระลกึถึงความตายของตนและสตัวผ์ูอ้ื่นเป็นอารมณ ์

๙. *กายคตาสติ ระลกึไปในอาการ ๓๒ ในรา่งกายเป็นอารมณ ์(พจิารณาอาการภายในของตนเป็นอารมณ)์ 

๑๐. อานาปานสติ ระลกึถึงลมหายใจเขา้ออกยาวสัน้เป็นตน้เป็นอารมณ ์

 

➢ การเจริญเมตตาพรหมวหิาร มีความมุง่หมายอยา่งนี ้ใหท้  าตนเป็นพยานว่า ตนนีอ้ยากไดแ้ต่ความสขุ เกลียดชงัทกุขแ์ละภยัตา่ง 

ๆ ฉนัใด แมส้ตัวท์ัง้หลาย ก็อยากไดส้ขุ เกลียดชงัทกุขแ์ละภยัต่าง ๆ ฉนันัน้ เมื่อเห็นเช่นนีแ้ลว้ จิตกป็รารถนาจะใหส้ตัวท์ัง้สิน้ มี

ความสขุความเจรญิ ดว้ยเหตนุี ้ท่านจึงใหแ้ผ่เมตตาจิตไปในตนกอ่น ฯ .  

 

➢ การเจริญมุทติาพรหมวหิาร วธีิเจรญิมทุติานัน้ดงันี ้เมื่อไดเ้ห็นหรือไดย้ินมนษุยห์รือสตัว ์เป็นอยูส่ขุสบาย เจรญิรุง่เรืองดว้ยสขุ

สมบตัิ พึงท าจิตใจใหช้ื่นชมยินดี แลว้แผ่มทุิตาจิตไปวา่ สตัวผ์ูน้ีห้นอบรบิรูณย์ิ่งนกั มีสขุสมบตัมิาก จงเจรญิยั่งยืนดว้ยสขุสมบตัิยิง่ๆ 

เถิด เมื่อเจรญิอยู่เนืองๆ ย่อมไดร้บัอานิสงสค์ือ จะละความรษิยาในสมบตัิของผูอ้ื่นได ้ฯ  

 

➢ การเจริญจตุธาตุววัตถาน คือ ความก าหนดหมายซึง่ธาต ุ๔ โดยสภาวะความเป็นเองของธาต ุวธีิปฏิบตัิคือ พึงก าหนดพิจารณาทัง้

กายตนเองและกายผูอ้ื่นใหเ้ห็นเป็นแต่สกัวา่ธาต ุและพึงก าหนดใหรู้จ้กัธาตภุายในภายนอกใหเ้ห็นเป็นแต่สกัวา่ธาตไุปหมดทัง้โลก 

ไม่ใช่สตัวไ์ม่ใช่บคุคล 

 

➢ หัวใจสมถกัมมัฏฐาน (กายคตาสติ เมตตา พทุธานุสสติ กสณิ จตุธาตุววัตถานะ) 

 มีพระบรมพทุโธวาทประทานไวว้า่ "สมาธึ ภกิฺขเว ภาเวถ สมาหโิต ยถาภูต  ปชานาติ" ดงันี ้แปลความวา่ ภกิษุทัง้หลายทา่น

ทัง้หลายจงยังสมาธิให้เกดิชนผู้มีจิตเป็นสมาธิแล้ว ย่อมรู้ตามจริง.  

 เพราะเหตอุะไร พระศาสดาจึงทรงชักน าในอนับ าเพ็ญสมาธิ. เพราะในทีไ่ด้รับอบรมดีแล้ว ย่อมเป็นไปเพ่ือประโยชน์อนั

ใหญ่. 
 

 

นิวรณ ์๕ ธรรมอนักัน้จิตไมใ่หบ้รรลคุวามดี 

กัมมัฏฐานแกนิ้วรณ ์

นิวรณ ์ ก าจัดด้วยกัมมัฏฐาน 

กามฉันทะ ความพอใจรกัใครใ่นอารมณท์ี่ชอบใจ กายคตาสติ, อสภุกมัมฏัฐาน 

พยาบาท การปองรา้ยผูอ้ื่น เมตตาพรหมวิหาร 

ถีนมิทธะ ความที่จิตหดหูแ่ละเคลิบเคลิม้ อนสุสติกมัมฏัฐาน เช่น สลีานสุสติ พทุธานสุสติ ธัมมานสุสติ สงัฆานสุสติ 

อุทธัจจกกุกุจจะ ฟุ้งซ่านและร าคาญ กสิน, มรณสัสติ 

วิจิกิจฉา ความลงัเลไม่แน่ใจ จตธุาตวุวตัถานะ, วิปัสสนากมัมฏัฐาน 
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กัมมัฏฐานทีค่วรเจริญกับจริต 

จริต กัมมัฏฐานทีค่วรเจริญ 

ราคจริต กายคตาสติ, อสภุะ ๑๐ 

โทสจริต วณัณกสิณ ๔ (นีลกสิณ  ปีตกสิณ โลหิตกสิณ โอทาตกสิณ), พรหมวิหาร ๔ 

โมหจริต อานาปานสต ิ

วิตกจริต อานาปานสต ิ

สัทธาจริต อนสุสติ ขอ้ ๑-๖ (พทุธานสุสติ, ธัมมานสุติ, สงัฆานสุสติ, สีลานสุสติ, จาคานสุสติ, เทวตานสุสต)ิ 

พุทธิจริต มรณสัสติ, อปุสมานสุสติ, อาหาเรปฏิกลูสญัญา, จตธุาตวุวตัถาน 

 

➢ วสี ๕ (ความช านาญ) …เร่ืองวสี ไม่ต้องท่อง… 

เม่ือพระโยคาพจรเจ้า อนัได้ส าเร็จปฐมฌานช านิช านาญเป็นอนัดดี้วย วสีทัง้ ๕ ดังว่ามานีแ้ล้ว จึงจะสามารถเจริญทุติย

ฌานตอ่ขึน้ไปได้ ถ้าไม่ช านาญในปฐมฌานกอ่นแลว้ จะเจริญทุติยฌานต่อขึน้ไป ก็จะเสือ่มเสียจากปฐมฌานและทุติยฌานทัง้ ๒ 

ฝ่าย เพราะอาศยัเหตฉุะนี ้จงึหา้มไวว้า่ ถา้ยงัไม่ช านาญในปฐมฌานแลว้ อยา่พึงเจรญิทตุิยฌานกอ่น ต่อเมื่อช านาญคล่องแคลว่ในปฐมฌาน

ดว้ยวสี ๕ ประการแลว้ จงึควรเจรญิทตุิยฌานสืบต่อขึน้ไปได ้เมื่อช านาญในทตุยิฌานแลว้ จงึควรเจรญิตติยฌาน จตตุถฌาน ปัญจมฌานสืบ

ต่อ ๆ ขึน้ไปได ้โดยล าดบัดงักล่าวแลว้นัน้. 

 

(ปี 63) สติปัฏฐาน ๔ คืออะไรบา้ง ? การก าหนดลมหายใจเขา้ออก ชื่อวา่เจรญิสติปัฏฐาน ขอ้ไหน ? 

ตอบ คือกายานปัุสสนาสติปัฏฐาน เวทนานปัุสสนาสติปัฏฐาน จติตานปัุสสนาสติปัฏฐาน และธรรมานปัุสสนาสติปัฏฐาน ฯ 

ชื่อว่าเจรญิกายานปัุสสนาสติปัฏฐาน ฯ 

(ปี 63, 61) ผูเ้จรญิมหาสติปัฏฐาน ตอ้งประกอบดว้ยธรรมใดบา้ง จึงจะก าจดัอภิชฌาและโทมนสัได ้? 

ตอบ ตอ้งประกอบดว้ยธรรม ๓ คือ  ๑. อาตาปี มีความเพียรเผากิเลสใหเ้รา่รอ้น   ๒. สมัปชาโน รูท้ั่วพรอ้ม   ๓. สติมา มีสติ ฯ 

(ปี 62) เจรญิมรณสัสติอยา่งไรจงึจะบรรเทาความเมาในชีวติ ไม่ตดิในโลกธรรม ? 

ตอบ เจรญิพรอ้มดว้ยองค ์๓ คือ  ๑. สติ ระลกึถึงความตาย  ๒. ญาณ รูว้่าความตายจกัมแีก่ตน  ๓. เกิดสังเวชสลดใจ ฯ 

(ปี 62, 49) จงแสดงวธีิเจรญิมทุติา พรอ้มทัง้อานิสงสแ์ห่งการเจรญิ พอเป็นตวัอยา่ง? 

ตอบ วธีิเจรญิมทุิตานัน้ดงันี ้เมื่อไดเ้ห็นหรือไดย้ินมนษุยห์รือสตัว ์เป็นอยู่สขุสบาย เจรญิรุง่เรืองดว้ยสขุสมบตัิ พึงท าจิตใจใหช้ื่นชมยินดี แลว้

แผ่มทุิตาจติไปว่า สตัวผ์ูน้ีห้นอบรบิรูณย์ิ่งนกั มีสขุสมบตัมิาก จงเจรญิยั่งยืนดว้ยสขุสมบตัิยิง่ๆ เถดิ เมื่อเจรญิอยู่เนืองๆ ย่อมไดร้บัอานิสงส์คือ 

จะละความรษิยาในสมบตัขิองผูอ้ื่นได ้ฯ 

(ปี 62, 51) อารมณข์องสติปัฏฐาน มีอะไรบา้ง ? ผูเ้จรญิสติปัฏฐานพึงมคีณุสมบตัิอะไรบา้ง ? 

ตอบ มี กาย เวทนา จิต ธรรม ฯ   พึงมี  ๑. อาตาปี มีความเพียรเผากิเลส  ๒. สมัปชาโน มีสมัปชญัญะ  ๓. สติมา มีสติ ฯ 

(ปี 61) คนวิตกจรติมีนิสยัอย่างไร ? คนประเภทนีค้วรเจรญิกมัมฏัฐาน บทใด ? 

ตอบ ชอบคิดมาก ฟุ้งซ่าน ฯ  ควรเจรญิอานาปานสัสติกมัมฏัฐาน ฯ 

(ปี 60) เจรญิมรณสัสติอยา่งไรจงึจะแยบคาย ? 

ตอบ เจรญิพรอ้มดว้ยองค ์๓ คือ สติ ระลกึถึงความตาย ๑  ญาณ รูว้่าความตายจักมีแกต่น ๑  เกิดสงัเวชสลดใจ ๑  

เจรญิอยา่งนี ้จงึจะแยบคาย ฯ 
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(ปี 60) สมถะ กบั วิปัสสนา ใหผ้ลต่างกนัอย่างไร ? 

ตอบ ใหผ้ลตา่งกนัดงันี ้ สมถะ ใหผ้ลคือท าใหใ้จสงบระงบัจากนวิรณท์ัง้ ๕ 

ส่วนวิปัสสนา ใหผ้ลคือท าใหไ้ดปั้ญญาเห็นสภาวธรรม ตามความเป็นจรงิ ฯ 

(ปี 58) ในสมถกรรมฐาน ๔๐ ประการ มีนิมติและภาวนาก่ีอย่าง ? อะไรบา้ง ? 

ตอบ มีนมิิต ๓ คือบรกิรรมนมิิต อคุคหนิมิต และปฏิภาคนมิิต และมีภาวนา ๓ คือบรกิรรมภาวนา อปุจารภาวนา และอปัปนาภาวนา ฯ 

(ปี 58) ผูเ้จรญิเมตตาเป็นประจ า ย่อมไดร้บัอานิสงสอ์ะไรบา้ง ? 

ตอบ ไดร้บัอานิสงสอ์ย่างนี ้

๑. หลบัอยู่ก็เป็นสขุ  ๗. ไฟไม่ไหม ้พิษหรือศสัตราวธุทัง้หลายไม่อาจประทษุรา้ย 

๒. ตื่นอยู่ก็เป็นสขุ   ๘. จิตย่อมตัง้มั่นไดเ้รว็พลนั 

๓. ไม่ฝันเห็นส่ิงลามก  ๙. ผิวพรรณย่อมผ่องใสงดงาม 

๔. เป็นท่ีรกัของมนษุยท์ัง้หลาย ๑๐. ไม่หลงท ากาลกิรยิา คือเมื่อจะตายย่อมไดส้ติ 

๕. เป็นท่ีรกัของอมนษุยท์ัง้หลาย ๑๑. เมื่อตายแลว้แมเ้กดิอีก ก็ย่อมเกิดในท่ีดเีป็นท่ีเสวยสขุ ถา้ไมเ่ส่ือมจากฌาน ก็ไปเกิดในพรหมโลก ฯ 

๖. เทวดาทัง้หลายย่อมรกัษา 

(ปี 58) สติปัฏฐาน ๔ คืออะไรบา้ง ? การพิจารณาผม ขน เล็บ ฟัน หนงั โดยความเป็นของปฏิกลู จดัเขา้ในสติปัฏฐานขอ้ไหน ? 

ตอบ คือกายานปัุสสนาสติปัฏฐาน เวทนานปัุสสนาสติปัฏฐาน จติตานปัุสสนาสติปัฏฐาน และธรรมานปัุสสนาสติปัฏฐาน ฯ 

ในกายานปัุสสนาสติปัฏฐาน ฯ 

(ปี 58) บรรดาอาการ ๓๒ ประการนัน้ ส่วนท่ีเป็นอาโปธาตมุีอะไรบา้ง ? 

ตอบ มดีี เสมหะ น า้เหลือง เลือด เหงื่อ มนัขน้ น า้ตา มนัเหลว น า้ลาย น า้มกู ไขขอ้ มตูร ฯ (* หมายเหต ุอาโปธาต ุคอื ธาตนุ า้) 

(ปี 57) ปฐมฌาณ ประกอบดว้ยองคเ์ทา่ไร ? อะไรบา้ง ?  ตอบ ดว้ยองค ์๕ ฯ คือวติก วจิาร ปีติ สขุ เอกคัคตา ฯ 

(ปี 57) สมถกมัมฏัฐาน กบั วิปัสสนากมัมฏัฐาน ต่างกนัอย่างไร ? หวัใจสมถกมัมฏัฐานมีอะไรบา้ง ? 

ตอบ  สมถกมัมฏัฐาน คือกมัมฏัฐานเป็นอบุายเครื่องสงบใจ วิปัสสนากมัมฏัฐาน คือกมัมฏัฐานเป็นอบุายเครื่องเรืองปัญญา ฯ 

มีกายาคตาสติ เมตตา พทุธานสุสติ กสิณ และจตธุาตวุวตัถาน ฯ 

(ปี 56) ในนวสีวถกิาปัพพะ เมื่อเห็นซากศพชนิดใดชนิดหนึ่งใน ๙ ชนิดนัน้พึงภาวนาอย่างไร? 

ตอบ พึงภาวนาโดยการนอ้มเขา้มาสู่กายนีน้ี่แลวา่ อยมฺปิ โข กาโย ถึงรา่งกาย อนันีเ้ล่า เอว ธมฺโม ก็มีอยา่งนีเ้ป็นธรรมดา เอว ภาวี จกัเป็นอย่าง

นี ้เอว  อนตีโต ไม่ล่วงความเป็นอย่างนีไ้ปได ้ฯ 

(ปี 55) กมัมฏัฐานท่ีพระอปัุชฌายส์อนแก่ผูบ้รรพชาอปุสมบทวา่ เกสา โลมา นขา ทนฺตา ตโจ ตโจ ทนฺตา นขา โลมา เกสา นัน้ จดัเขา้ในสติปัฏ

ฐานขอ้ใด? ใหพ้ิจารณาอย่างไร? 

ตอบ จดัเขา้ในกายานปัุสสนาสติปัฏฐาน ฯ  ใหพ้ิจารณานอ้มใจใหเ้ห็นเป็นของนา่เกลียดปฏิกลู ทัง้ในกายตน ทัง้ในกายผูอ้ื่น ฯ 

(ปี 55) กายคตาสตกิมัมฏัฐานกบัอสภุกมัมฏัฐาน มีอารมณต์า่งกนัอย่างไร? แกน้ิวรณข์อ้ใดได?้ 

ตอบ กายคตาสตกิมัมฏัฐาน มีอาการ ๓๒ ในรา่งกายเป็นอารมณ ์       อสภุกมัมฏัฐาน มีซากศพเป็นอารมณ ์ฯ  แกก้ามฉนัทนิวรณ ์ฯ 

(ปี 54) กมัมฏัฐานต่อไปนี ้คือ กสิณ จตธุาตวุวตัถานะ พทุธานสุสติ เป็นท่ีสบายแกค่นผูม้กัถกูนิวรณข์อ้ใดครอบง า? 

ตอบ กสิณ เป็นท่ีสบายแก่คนผูม้กัถกูอทุธจัจกกุกจุจะครอบง า  

จตธุาตวุวตัถานะ เป็นท่ีสบายแกค่นผูม้กัถกูวิจกิิจฉาครอบง า  

พทุธานสุสติ เป็นท่ีสบายแกค่นผูม้กัถกูถีนมิทธะครอบง าฯ 
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(ปี 53) นิวรณ ์คืออะไร? เมื่อจิตถกูนิวรณน์ัน้ ๆ ครอบง า ควรใชก้มัมฏัฐานบทใดเป็นเครื่องแก?้ 

ตอบ คือ ธรรมอนักัน้จิตไมใ่หบ้รรลคุวามดี ฯ 

กามฉนัท ์ใช ้อสภุกมัมฏัฐาน หรือกายคตาสติเป็นเครื่องแก ้

พยาบาท ใช ้เมตตา กรุณา มทุติา พรหมวิหาร ๓ ขอ้ตน้เป็นเครื่องแก ้

ถีนมิทธะ ใช ้อนสุสติกมัมฏัฐานเป็นเครื่องแก ้

อทุธัจจกกุกจุจะ ใช ้กสิณหรือมรณสัสติเป็นเครื่องแก ้

วิจิกจิฉา ใช ้ธาตกุมัมฏัฐานหรือวปัิสสนากมัมฏัฐานเป็นเครื่องแก ้ฯ 

(ปี 53) จตธุาตวุวตัถานกมัมฏัฐาน คืออะไร? ผูเ้จรญิกมัมฏัฐานนีจ้ะพึงก าหนดพจิารณาอย่างไร? 

ตอบ คือ ความก าหนดหมายซึง่ธาต ุ๔ โดยสภาวะความเป็นเองของธาต ุฯ  

พึงก าหนดพิจารณาทัง้กายตนเองและกายผูอ้ื่นใหเ้ห็นเป็นแต่สกัวา่ธาต ุและพึงก าหนดใหรู้จ้กัธาตภุายในภายนอกใหเ้ห็นเป็นแต่สกัว่าธาตไุป

หมดทัง้โลก ไม่ใช่สตัวไ์มใ่ช่บคุคล ฯ 

(ปี 52) พระโยคาวจรส าเรจ็ปฐมฌาณแลว้ ควรกระท าใหช้ านาญดว้ยวสีทั้ง ๕ ก่อนที่จะเจรญิทตุิยฌาณต่อไป เพราะเหตใุด? 

ตอบ เพราะถา้ไม่ช านาญในปฐมฌาณแลว้ เมื่อเจรญิทตุยิฌาณต่อขึน้ไปก็จะเส่ือมจากปฐมฌาณและทตุิยฌาณทัง้ ๒ ฝ่าย ฯ 

(ปี 52) สติปัฏฐาน ๔ อนัผูป้ฏิบตัิธรรมอบรมใหบ้รบิรูณเ์ต็มที่แลว้ ย่อมเป็นเพื่ออานิสงส ์๕ ประการ อะไรบา้ง? 

ตอบ คือ ๑. เพ่ือความบรสิทุธ์ิแห่งสตัวท์ัง้หลาย   ๒. เพื่อความขา้มพน้โสกะและปรเิทวะทัง้หลาย   ๓. เพื่อความดบัสญูแห่งทกุขแ์ละโทมนสั 

๔. เพื่อบรรลธุรรมที่ควรรู ้  ๕. เพื่อการท าใหแ้จง้พระนิพพาน ฯ 

(ปี 51) จรติ คืออะไร? เพราะเหตใุดจงึตอ้งเจรญิกมัมฏัฐานใหเ้หมาะกบัจรติของตน? 

ตอบ คือ ความประพฤตเิป็นปกติของบคุคล ฯ 

เพราะกมัมฏัฐานแต่ละอยา่งก็เป็นท่ีสบายของคนแต่ละจรติ ถา้เจรญิไม่เหมาะกบัจรติ กรรมฐานกจ็ะส าเรจ็ไดโ้ดยยาก ฯ 

(ปี 50) เพราะเหตไุร พระผูม้ีพระภาคเจา้จงึทรงชกัน าใหบ้ าเพ็ญสมาธิ? หวัใจสมถกมัมฏัฐานมีอะไรบา้ง? 

ตอบ เพราะใจที่อบรมดีแลว้ ย่อมเป็นไปเพื่อประโยชนอ์นัใหญ่ เป็นก าลงัส าคญัในอนัจะใหค้ิดเหน็อรรถธรรมและเหตผุลอนัสขุมุลุ่มลกึ พระผูม้ี

พระภาคเจา้จงึตรสัไวใ้นพระบาลีว่า สมาหิโต ยถาภตู  ปชานาติ ผูม้ีใจตัง้มั่นแลว้ ย่อมรูต้ามเป็นจรงิฯ 

มี กายคตาสติ เมตตา พทุธานสุสติ กสิณ จตธุาตวุวตัถานะ ฯ 

(ปี 49) คนสทัธาจรติและคนวิตกจรติ มีลกัษณะอย่างไร? ควรเจรญิกมัมฏัฐานอะไร? 

ตอบ คนสทัธาจรติ มีลกัษณะเชื่อง่ายขาดเหตผุล คนวติกจรติ มีลกัษณะคดิมาก ฟุ้งซ่าน ฯ  

คนสทัธาจรติควรเจรญิอนสุสติ ๖ ขา้งตน้ คนวิตกจรติควรเจรญิอานาปานสติ ฯ 

(ปี 49) กายคตาสตกิมัมฏัฐานกบัอสภุกมัมฏัฐาน ตา่งกนัหรือเหมือนกนัอยา่งไร? จงอธิบาย 

ตอบ ตา่งกนัท่ีอารมณ ์คือ กายคตาสติ พิจารณาอาการภายในของตนเป็นอารมณอ์สภุ พิจารณาซากศพเป็นอารมณ ์ฯ  

เหมือนกนัตรงที่พิจารณาใหเ้ห็นเป็นปฏิกลู ไม่งามเหมอืนกนัและเป็นปฏิปักษ์ต่อกามฉนัทะ อีกทัง้เป็นเครื่องก าจดัวิปลาส ขอ้ที่เห็นว่าสวยงาม

ในส่ิงที่ไม่สวยงามไดเ้หมือนกนั ฯ 

(ปี 49) การท าวตัรสวดมนต ์เป็นกิจวตัรของพระภิกษุสามเณรและเป็นภาวนากศุล จงแสดงวิธีเจรญิสมถกมัมฏัฐานและวิปัสสนากมัมฏัฐาน 

ในบทท าวตัรเชา้มาดพูอเป็นตวัอย่าง? 

ตอบ การสวดนมสัการพระรตันตรยัก็ดี สวดสรรเสรญิคณุพระรตันตรยัก็ดี เป็นการนอ้มจิตระลกึถงึคณุพระพทุธเจา้ พระธรรม พระสงฆ ์ชื่อวา่

เจรญิพทุธานสุสติ ธัมมานสุสติ สงัฆานสุสติ จดัเป็นสมถกมัมฏัฐาน ฯ  
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สวดสงัเวคปรกิติตนปาฐะว่า ชาติปิ ทกฺุขา ชราปิ ทกฺุขา มรณมฺปิ ทกฺุข  ... รูป  อนิจฺจ  เวทนา อนิจจฺา... รูป  อนตฺตา เวทนา อนตตฺา... เป็นอาทิ ตัง้

สติมีความเพียร ใชปั้ญญาพจิารณาเบญจขนัธ ์ยกขึน้สู่ สามญัลกัษณะ จดัเป็นวิปัสสนากมัมฏัฐานฯ 

(ปี 48) บคุคลผูถ้กูนิวรณ ์๕ ครอบง า พึงแกด้ว้ยกมัมฏัฐานอะไรบา้ง? 

ตอบ ถกูกามฉนัทะครอบง า พึงแกด้ว้ยอสภุกมัมฏัฐานหรือกายคตาสติ 

 ถกูพยาบาทครอบง า พึงแกด้ว้ยเมตตาพรหมวิหาร 

 ถกูถีนมิทธะครอบง า พึงแกด้ว้ยอนสุสติกมัมฏัฐาน 

 ถกูอทุธัจจกกุกจุจะครอบง า พึงแกด้ว้ยกสิณหรือมรณสัสติ 

 ถกูวจิิกิจฉาครอบง า พึงแกด้ว้ยธาตกุมัมฏัฐานหรือวิปัสสนากมัมฏัฐาน ฯ 

(ปี 48) ผูเ้จรญิเมตตาพรหมวิหาร ท่านสอนใหแ้ผ่ไปในตนก่อนนัน้ มีความมุง่หมายอยา่งไร? 

ตอบ มคีวามมุง่หมายอยา่งนี ้ใหท้  าตนเป็นพยานวา่ ตนนีอ้ยากไดแ้ต่ความสขุ เกลียดชงัทกุขแ์ละภยัต่าง ๆ ฉนัใด แมส้ตัวท์ัง้หลาย ก็อยากได้

สขุ เกลียดชงัทกุขแ์ละภยัต่าง ๆ ฉนันัน้ เมื่อเห็นเช่นนีแ้ลว้ จิตก็ปรารถนาจะใหส้ตัวท์ัง้สิน้ มีความสขุความเจรญิ ดว้ยเหตนุี ้ท่านจึงใหแ้ผ่เมตตา

จิตไปในตนก่อน ฯ 

(ปี 47) จรติของคนในโลกนีม้ีก่ีประเภท? อะไรบา้ง? คนสงูอายมุีความกงัวลนอนไม่หลบั เพราะคิดห่วงลกูหลานเป็นตน้ จดัเป็นคนมจีรติอะไร? 

กมัมฏัฐานขอ้ใดเป็นท่ีสบายแก่คนจรตินัน้? 

ตอบ มี ๖ ประเภท ฯ  คือ  ราคะจรติ ๑  โทสะจรติ ๑  โมหะจรติ ๑  วิตกจรติ ๑  สทัธาจรติ ๑  พทุธิจรติ ๑ ฯ  มีวิตกจรติ ฯ 

ขอ้อานาปานสติ หรือ กสิณ ฯ 

(ปี 47) ในอนสุสติ ๑๐ ขอ้วา่ มรณสัสติ ไม่ใชว้า่ มรณานสุสติ เพราะเหตไุร? 

ตอบ ที่ไม่ใชอ้ยา่งนัน้ กเ็พราะทา่นสอนใหผู้พ้ิจารณาเห็นปรากฏชดัเป็นปัจจบุนัธรรม จะไดเ้กิดความไม่ประมาท เป็นผูแ้กลว้กลา้ไมย่่อทอ้ต่อ

ความตาย หากจะไปเหนี่ยวรัง้เอาความตายที่ล่วงมาแลว้ยกขึน้พิจารณา ในบางขณะอาจเกิดความกลวัตายขึน้ก็ได ้ฯ 

(ปี 46) พระบรมศาสดาทรงชกัน าบคุคลใหบ้ าเพ็ญสมาธิ เพราะทรงเห็นประโยชนอ์ยา่งไร? 

พระพทุธจรรยาแหง่พระสมัมาสมัพทุธเจา้ ในการทรงแสดงธรรมเรา้ใจนัน้ ดว้ยอาการอย่างไรบา้ง? 

ตอบ เพราะทรงเห็นวา่ จิตใจของบคุคลเมื่อไดอ้บรมดีแลว้ ย่อมเป็นไปเพื่อประโยชนใ์หญ่ ย่อมรูเ้หน็ตามเป็นจรงิ ดงัพระบาลวี่า สมาหิโต ยถา

ภตู  ปชานาติ ผูม้จีิตเป็นสมาธิแลว้ ย่อมรูต้ามเป็นจรงิ ฯ 

ดว้ยอาการ ๔ คือ   ๑. สนฺทสฺสนา อธิบายใหเ้ห็นแจ่มแจง้ ใหเ้ขา้ใจชดั   ๒. สมาทปนา ชวนใหม้ีแกใ่จสมาทาน คือท าตาม  

๓. สมตฺุเตชนา ชกัน าใหเ้กิดอตุสาหะอาจหาญเพื่อจะท า   ๔. สมฺปห สนา พยงุใหร้า่เรงิในอนัท า ฯ 

(ปี 46) บคุคลในโลกนี ้เมื่อจดัตามจรติ มีก่ีประเภท? อะไรบา้ง? นิวรณ ์๕ อย่างไหนสงเคราะหเ์ขา้ในจรติอะไร ? 

ตอบ มี ๖ ประเภท คือ คนราคจรติ ๑   คนโทสจรติ ๑   คนโมหจรติ ๑   คนสทัธาจรติ ๑   คนพทุธิจรติ ๑   คนวิตกักจรติ ๑ ฯ 

 กามฉนัท ์ สงเคราะหเ์ขา้ในราคจรติ   

 พยาบาท  สงเคราะหเ์ขา้ในโทสจรติ  

 ถีนมิทธะ  สงเคราะหเ์ขา้ในโมหจรติ   

 อทุธัจจกกุกจุจะ  สงเคราะหเ์ขา้ในวิตกักจรติ   

 วิจิกจิฉา  สงเคราะหเ์ขา้ในโมหจรติ ฯ 

(ปี 45) ปัจจบุนันี ้การเจรญิกมัมฏัฐาน เป็นท่ีนิยมของสาธชุน ขอทราบว่า กมัมฏัฐานนัน้มีก่ีอย่าง? อะไรบา้ง? 

ธรรมที่เป็นหวัใจของสมถกมัมฏัฐาน มีอะไรบา้ง? 
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ตอบ มี ๒ อยา่ง คือ  ๑. สมถกมัมฏัฐาน  กมัมฏัฐานเป็นอบุายสงบใจ    ๒. วิปัสสนากมัมฏัฐาน  กมัมฏัฐานเป็นอบุายเรืองปัญญา ฯ 

มีกายคตาสติ เมตตา พทุธานสุสติ กสิณ และจตธุาตวุวตัถาน ฯ 

(ปี 45) กายคตาสตกิมัมฏัฐาน กบั อสภุกมัมฏัฐาน แตกต่างกนัอย่างไร? กสิณ แปลว่าอะไร และเป็นคู่ปรบัแก่นิวรณช์นิดไหน? 

ตอบ กายคตาสตกิมัมฏัฐาน พิจารณารา่งกายที่ยงัมชีีวิตอยู่ใหเ้หน็เป็นของน่าเกลียด ส่วนอสภุกมัมฏัฐานพิจารณาซากศพ ฯ 

แปลว่าวตัถอุนัจงูใจ คือจงูใจใหเ้ขา้ไปผกูอยู่ เป็นชื่อของกมัมฏัฐานแปลว่า มีวตัถทุี่ชื่อวา่กสิณเป็นอารมณ ์เป็นคู่ปรบัแก่อทุธัจจกกุกจุจนวิรณฯ์ 

(ปี 45) การเจรญิมรณสติอยา่งไร จึงจะแยบคาย? ในนวสีวถิกาปัพพะ เมื่อภิกษุเห็นซากศพชนิดใดชนิดหน่ึงใน ๙ ชนิดนัน้ ท่านใหภ้าวนา

อย่างไร? ตอบ เจรญิพรอ้มดว้ยองค ์๓ คือ  ๑. มีสติ ระลกึถึงความตาย  ๒. มีญาณ รูว้่าความตายจกัมีเป็นแน่ ตวัจะตอ้งตายเป็นแท ้

๓. เกิดสงัเวชสลดใจ    เจรญิอยา่งนีจ้ึงจะแยบคาย ฯ   ท่านใหภ้าวนาโดยการนอ้มเขา้มาสู่กายนีน้ี่แลว่า อยมฺปิ โข กาโย ถงึรา่งกายอนันีเ้ล่า 

เอว  ธมฺโม กม็ีอยา่งนีเ้ป็นธรรมดา เอว  ภาวี จกัเป็นอยา่งนี ้เอว  อนตีโต ไม่ล่วงความเป็นอยา่งนีไ้ปได ้ฯ 

(ปี 45) อานาปานสติ ในคิรมิานนทสตูร กบัในมหาสติปัฏฐานสตูร ต่างกนัอย่างไร? 

ผูเ้จรญิเมตตาเป็นประจ าย่อมไดร้บัอานิสงส ์อย่างไรบา้ง? 

ตอบ ในคิรมิานนทสตูร  แสดงการก าหนดลมหายใจที่เป็นไปพรอ้มในกาย เวทนา จติ และธรรม 

ส่วนในมหาสติปัฏฐานสตูร แสดงแต่เพยีงกายานปัุสสนาเทา่นัน้ ฯ 

ย่อมไดร้บัอานิสงส ์๑๑ ประการ คือ 

๑. หลบัอยู่ก็เป็นสขุ  ๗. ไฟไม่ไหม ้พิษหรือศสัตราวธุทัง้หลายไม่อาจประทษุรา้ย 

๒. ตื่นอยู่ก็เป็นสขุ   ๘. จิตย่อมตัง้มั่นไดเ้รว็พลนั 

๓. ไม่ฝันเห็นส่ิงลามก  ๙. ผิวพรรณย่อมผ่องใสงดงาม 

๔. เป็นท่ีรกัของมนษุยท์ัง้หลาย ๑๐. ไม่หลงท ากาลกิรยิา คือเมื่อจะตายย่อมไดส้ติ 

๕. เป็นท่ีรกัของอมนษุยท์ัง้หลาย ๑๑. เมื่อตายแลว้แมเ้กดิอีก ก็ย่อมเกิดในท่ีดเีป็นท่ีเสวยสขุ ถา้ไมเ่ส่ือมจากฌาน ก็ไปเกิดในพรหมโลก ฯ 

๖. เทวดาทัง้หลายย่อมรกัษา 

(ปี 44) คนโทสจรติ มีอปุนิสยัเป็นอย่างไร? จะแกด้ว้ยการเจรญิกมัมฏัฐานบทใด? การท่ีทา่นสอนใหเ้จรญิเมตตาในตนก่อนแลว้ จงึแผ่ไปในชน

อื่นนัน้ มีเหตผุลอย่างไร? 

ตอบ คนที่มจีิตมกัฉนุเฉียวโกรธเคืองงา่ย ๆ สนัดานหนกัไปในโทสะ มกัก่อทกุขโ์ทมนสัใหแ้ก่ผูอ้ื่น จดัเป็นคนโทสจรติ มีโทสะเป็นเครือ่ง

ประพฤติเป็นปกติของตวั ฯ  ควรเจรญิกมัมฏัฐาน ๘ ประการ คือวณัณกสิณ ๔ กบัพรหมวิหาร ๔ ฯ 

มีเหตผุลดงันี ้คือจะไดท้ าตนใหเ้ป็นพยานวา่ ตนนีอ้ยากไดแ้ตค่วามสขุ เกลียดชงัทกุข ์และภยัตา่ง ๆ ฉนัใด สตัวท์ัง้หลายอื่น ๆ ก็อยากไดส้ขุ 

เกลียดชงัทกุขแ์ละภยัต่าง ๆ ฉนันัน้ เมื่อเห็นดงันีแ้ลว้ จติก็ปรารถนาใหส้ตัวท์ัง้สิน้อื่น ๆ มีความสขุความเจรญิ ฯ 

(ปี 44) ผูเ้จรญิสติปัฏฐานตอ้งมคีณุสมบตัิอะไรบา้ง? ผูเ้จรญิสตปัิฏฐานสมบรูณเ์ตม็ที่แลว้ จะไดร้บัอานิสงสเ์ช่นใด? 

ตอบ ม ี ๑. อาตาปี มีความเพียรแผดเผากิเลส        ๒. สมฺปชาโน มีสมัปชญัญะ        ๓. สติมา มีสติ ฯ 

ไดร้บัอานิสงส ์๕ ประการดงันี ้ ๑. ไดค้วามบรสิทุธ์ิ   ๒. ไดข้า้มพน้โสกะและปรเิทวะ   ๓. ไดค้วามดบัไปแห่งทกุขแ์ละโทมนสั 

๔. ไดบ้รรลธุรรมที่ถกู   ๕. ไดท้ าใหแ้จง้พระนิพพาน ฯ 

(ปี 43) สมถภาวนา เป็นอบุายสงบระงบัจิตอย่างไร? คนที่มีจิตมกัลืมหลง สติไม่มั่นคง ควรเจรญิกมัมฏัฐานบทใด? 

ตอบ สมถภาวนา เป็นอบุายเครื่องส ารวมปิดกัน้นีวรณปูกิเลส มิใหเ้กิด    ครอบง า  จติสนัดานได ้ดงับคุคลปิดท านบกั้นน า้ไวม้ใิหไ้หลไปได้

ฉะนัน้ และเป็นอบุายข่มขี่สะกดจติไวม้ิใหด้ิน้รนฟุ้งซา่นได ้ดงันายสารถีฝึกมา้ใหเ้รยีบรอ้ย ควรเป็นราชพาหนะไดฉ้ะนัน้ ฯ 

ควรเจรญิอานาปานสัสติ  เพราะอานาปานสัสติกัมมฏัฐานนีเ้ป็นท่ีสบายของคนที่เป็นโมหจรติ ฯ 
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(ปี 43) ผูจ้ะเจรญิกายคตาสตกิมัมฏัฐานพึงก าหนดอะไร?  เพราะเหตใุด ตจปัญจกกมัมฏัฐาน ท่านจึงเรยีกวา่ มลูกมัมฏัฐาน? 

ตอบ พึงก าหนดพจิารณากายเป็นท่ีประชมุแห่งส่วนน่าเกลียดขา้งบนตัง้แต่พืน้เทา้ขึน้มา ขา้งล่างตัง้แต่ปลายผมลงไป มีหนงัหุม้อยู่โดยรอบ ให้

เห็นว่าเตม็ไปดว้ยของไม่สะอาดมีประการตา่ง ๆ ฯ  ที่เรียกวา่มลูกมัมฏัฐานนัน้ เพราะเป็นกมัมฏัฐานเดมิที่กลุบตุรผูม้าบรรพชา ย่อมไดร้บัสอน

กมัมฏัฐานนีไ้วก้่อนจากพระอปัุชฌาย ์เหมือนดงัไดร้บัมอบศสัตราวธุไวส้  าหรบัต่อสูก้บัขา้ศกึ คือกามฉนัท ์อนัจะท าอนัตรายแก่พรหมจรรย ์ฯ 

(ปี 43) เจรญิมรณสัสติอยา่งไรจงึจะแยบคาย? อะไรเป็นลกัษณะของวิปัสสนาภาวนา? 

ตอบ เจรญิพรอ้มดว้ยองค ์๓ คือ สติ ระลกึถึงความตาย ๑  ญาณ รูว้่าความตายจกัมีแกต่น ๑  เกิดสงัเวชสลดใจ ๑  เจรญิอย่างนี ้จงึจะแยบ

คาย ฯ  ความก าหนดรูว้่า สงัขารเป็นของไม่เที่ยง เป็นทกุข ์และเป็นอนตัตา เป็นลกัษณะของวิปัสสนาภาวนา ฯ 

(ปี 43) สมถะ กบั วิปัสสนา ใหผ้ลต่างกนัอย่างไร? เมื่อจะเจรญิกมัมฏัฐานพึงปฏิบตัิอยา่งไร? 

ตอบ ใหผ้ลตา่งกนัดงันี ้

สมถะ ใหผ้ลอย่างต ่า ท าใหร้ะงบันิวรณบ์างอย่างได ้อย่างสงู ท าใหเ้ขา้ถงึฌานต่าง ๆ ได ้

ส่วนวิปัสสนา ใหผ้ลอย่างต ่า ท าใหไ้ดปั้ญญาเห็นสจัจธรรม อย่างสงูท าใหไ้ดบ้รรลอุรยิผล พน้จากสงัสารทกุข ์ฯ 

พึงปฏิบตัิอย่างนี ้ในชัน้ตน้พึงศกึษาใหรู้ว้า่ กมัมฏัฐานชนดิไหนชัน้ใด  ในกมัมฏัฐานนัน้ ๆ มีความมุง่หมายเหมือนกนัหรือต่างกนัอย่างไร ในท่ีนี ้

ควรศกึษาใหรู้ก้มัมฏัฐาน ๒ อย่างคือ ๑. สมถกมัมฏัฐาน    ๒. วิปัสสนากมัมฏัฐาน ฯ 

 

พุทธคุณกถา (นวรหคณุ แปลว่า คุณของพระอรหนัต ์๙ ประการ) 

(ปี 63, 59) ในพระพทุธคณุ ๙ ประการนัน้ ส่วนไหนเป็นเหต ุส่วนไหนเป็นผล ? เพราะเหตไุร ? 

ตอบ พระพทุธคณุ ส่วนอตัตสมบตัิ เป็นเหต ุส่วนปรหิตปฏิบตัิ เป็นผล ฯ เพราะทรงบรบิรูณด์ว้ยพระพทุธคณุส่วนอตัตสมบตัิก่อนแลว้จึงทรง

บ าเพ็ญพทุธกจิใหส้ าเรจ็ประโยชนแ์ก่เวไนย ฯ 

(ปี 56) คณุของพระธรรมส่วนปรยิตัิ ปฏิบตัิ และปฏิเวธ โดยย่อว่าอย่างไร? จงอธิบาย 

ตอบ คณุของปรยิตัธิรรม คือใหรู้ว้ิธีบ าเพ็ญศีล สมาธิ ปัญญา 

คณุของปฏิปัตติธรรม คือท ากาย วาจา ใจ ใหบ้รสิทุธ์ิจนบรรลมุรรค ผล นิพพาน 

คณุของปฏิเวธธรรม คือละกเิลสเป็นสมจุเฉทปหาน บรรลถุึงความสขุอย่างยิ่ง ฯ 

(ปี 55) จงแสดงพระพทุธคณุ ๙ โดยอตัตสมบตัิและปรหิตปฏิบตัิ พอไดใ้จความ 

ตอบ พระพทุธคณุ คือ อรห  สมฺมาสมฺพทฺุโธ วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน สคุโต โลกวิท ูเป็นพระพทุธคณุส่วนอตัตสมบตัิ 

พระพทุธคณุ คือ อนตฺุตโร ปรุสิทมฺมสารถิ สตฺถา เทวมนสฺุสาน  เป็นพระพทุธคณุส่วนปรหิตปฏิบตัิ 

พระพทุธคณุ คือ พทฺุโธ ภควา เป็นพระพทุธคณุทัง้อตัตสมบตัิและปรหิตปฏิบตัิ ฯ 

(ปี 50) จงจดั นวหรคณุ แต่ละอย่างลงในพระปัญญาคณุและพระกรุณาคณุ? 

ตอบ บท อรห  สมฺมาสมฺพทฺุโธ วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน สคุโต โลกวิท ูเป็นพระปัญญาคณุ 

 บท อนตฺุตโร ปรุสิทมฺมสารถิ สตฺถา เทวมนสฺุสาน  เป็นพระกรุณาคณุ 

 บท พทฺุโธ ภควา เป็นพระปัญญาคณุและพระกรุณาคณุทัง้สอง 

 (สคุโต ในที่บางแห่ง จดัเป็นทัง้พระปัญญาคุณทัง้พระกรุณาคณุ) ฯ 

(ปี 48) พระพทุธคณุบทว่า “สตถฺา เทวมนสฺุสาน ” เมื่อกล่าวถึงพทุธจรรยาในส่วนท่ีทรงสั่งสอนมหาชน ประมวลลงเป็นขอ้ไดอ้ย่างไรบา้ง?  

ตอบ ประมวลลงไดอ้ยา่งนี ้ ๑. ทรงพระกรุณาหวงัจะใหผู้ท้ี่ทรงสั่งสอน ไดค้วามรูอ้นัจะใหส้ าเรจ็ประโยชน ์

๒. ทรงมุ่งความจรงิกบัประโยชนเ์ป็นท่ีตัง้   ๓. ทรงท ากบัตรสัเป็นอย่างเดยีวกนั   ๔. ทรงฉลาดในวธีิสั่งสอน ฯ 
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(ปี 47) พระพทุธคณุบทว่า สคุโต นัน้ เป็นพระคณุส่วนอตัตสมบตัิ และส่วนปรหิตปฏิบตัิอย่างไร? จงอธิบาย  

ตอบ พระคณุส่วนอตัตสมบตัิ คอื เสด็จออกผนวชไม่ย่อทอ้ เสดจ็ด าเนินไปตามอฏัฐังคิกมรรคเป็นมชัฌิมาปฏิปทา  มิไดท้รงกลบัคนืมาสู่

อ  านาจกิเลสที่พระองคท์รงละไดแ้ลว้  จนบรรลอุนตุตรสมัมาสมัโพธิญาณ  เสด็จไปในที่ใด ก็ทรงไม่มีอนัตรายใดจกัเกดิแก่พระองคไ์ด ้เสด็จไป

กลบัไดโ้ดยสวสัดี ฯ 

พระคณุส่วนปรหิตปฏิบตัิ คือ เสด็จจารกิไปในสถานท่ีต่างๆ เทศนาโปรดมหาชนใหไ้ดด้วงตาเห็นธรรม ใหไ้ดร้บัประโยชนท์ัง้ปัจจบุนั อนาคต 

และประโยชนอ์ย่างยิง่คือพระนิพพาน  อนึ่ง ทรงมีพระวาจาดี  คือทรงกล่าวแต่ค าที่จรงิที่แท ้ประกอบดว้ยประโยชนแ์ก่บคุคลท่ีควรกล่าว เสดจ็

ไประงบัอนัตรายดว้ยความอนเุคราะหเ์กือ้กลูแก่ปวงชน แมเ้สด็จดบัขนัธปรนิิพพานไปแลว้ ทรงฝากรอยจารกึ คือพระคณุความดใีนโลก ดจุฝน

ตกลงยงัพืชใหเ้ผล็ดผล เป็นประโยชนแ์กค่นและสตัวผ์ูพ้ึ่งแผ่นดิน ฯ 

(ปี 46) ปรยิตัธิรรม หมายถึงอะไร? ที่ไดช้ื่ออย่างนัน้เพราะเหตไุร?  ธรรมทัง้ปรยิตัิ ปฏิบตัิ และปฏิเวธ มีคณุโดยย่ออย่างไร? 

ตอบ หมายถงึ พทุธวจนะทัง้สิน้ ฯ ท่ีไดช้ื่อว่าปรยิตัิธรรม เพราะเป็นธรรมตอ้งเล่าเรียนศกึษาใหรู้ร้อบคอบดว้ยดี ฯ 

มีคณุโดยย่ออย่างนี ้ 

 ปรยิตัิธรรม มีคณุคือ ใหรู้ว้ิธีบ าเพ็ญ ศีล สมาธิ ปัญญา 

 ปฏิบตัิธรรม มีคณุคือ ท ากาย วาจา ใจ ใหบ้รสิทุธ์ิจนบรรลมุรรค ผล นิพพาน 

 ปฏิเวธธรรม   คือ  มรรค ผล นิพพาน มรรคผลนัน้ มีคณุคือ ละกิเลสเป็นสมจุเฉทปหาน ส่วนนิพพาน มีคณุคือ   ดบัเพลิงกเิลส

และกองทกุขไ์ดท้ัง้หมดฯ 

(ปี 45) จงแสดงพระพทุธคณุ ๙ โดยอตัตสมบตัแิละปรหิตปฏิบตัิ พอไดใ้จความ? ในพระพทุธคณุ ๙ ประการนัน้ ส่วนไหนเป็นเหต ุส่วนไหน

เป็นผล? เพราะเหตไุร? 

 ตอบ พระพทุธคณุ ตัง้แต่ อรห  จนถึง โลกวิท ูเป็นพระพทุธคุณส่วนอตัตสมบตัิ 

 พระพทุธคณุ คือ อนตฺุตโร ปรุสิทมฺมสารถิ สตฺถา เทวมนสฺุสาน  เป็นพระพทุธคณุส่วนปรหิตปฏิบตัิ  

 พระพทุธคณุ คือ พทฺุโธ ภควา เป็นพระพทุธคณุทัง้อตัตสมบตัิและปรหิตปฏิบตัิ ฯ 

พระพทุธคณุ ส่วนอตัตสมบตัิ เป็นเหต ุส่วนปรหิตปฏิบตัิ เป็นผล เพราะทรงบรบิรูณด์ว้ยพระพทุธคณุส่วนอตัตสมบตักิ่อนแลว้จึงทรงบ าเพ็ญ

พทุธกิจใหส้ าเรจ็ประโยชนแ์กเ่วไนย ฯ 

 

วิปัสสนากัมมัฏฐาน 

หลักการเจริญวิปัสสนา 

➢ การเจริญวิปัสสนามีขนัธ ์๕ เป็นอารมณ ์

ในพหลุานุสาสนีทีส่วดในเวลาท าวตัรเช้า ตรสัสั่งสอนแต่โดยอนิจจลกัษณะอนตัตลกัษณะ หาไดต้รสัทกุขลกัษณะไม่ 

แมบ้่มิ ไดก้ล่าว ก็ส าเรจ็ดว้ย อนิจจลกัษณะแลว้ เพราะเหตลุกัษณะทัง้ ๓ นี ้เป็นธรรมธาต ุธรรมนยิาม ธรรมฐิติ ความตัง้อยู่ แห่ง

ธรรมที่ คงอยู่บมิ ไดย้กัยา้ยประการหนึ่ง ยทนิจฺจ  ส่ิงใดไม่เที่ยง ต  ทุกขฺ  ส่ิงนัน้เป็นทกุข ์ย  ทกฺุข  ตทนตตฺร ส่ิงใดเป็นทกุข ์ส่ิงนัน้เป็น

อนตัตา ส่ิงใดเป็นอนตัตาแลว้ก็ไม่ควรท่ี จะถือมั่นซึง่ส่ิงนัน้ ดว้ยตณัหามานะทิฏฐิอย่างใดอยา่งหน่ึงเลย ตสฺมา เหตนุัน้ พหลุานสุา

สโนวาทนี ้จึงไดล้กัษณะครบทัง้ ๓ คือ อนิจฺ จตา ความเป็นของไม่เที่ยง ทกฺุขตา ความเป็นทกุข ์อนตตฺตา ความเป็นอนตัตา. 

 

➢ ธรรมเป็นภมูิเป็นอารมณข์องวิปัสสนานัน้ ไดแ้ก่ ๑.สังขาร เป็นอารมณ ์    ๒.ธรรม เป็นอารมณ ์   ๓.ขันธ ์๕ เป็นอารมณ ์

๔.ขันธ ์๕ พร้อมทัง้เหตุและปัจจัย เป็นอารมณ ์
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➢ รากเหง้าป็นเหตเุกดิขึน้ตัง้อยู่ของวปัิสสนา (ขั้นตอนกอ่นการปฏิบัติวิปัสสนา) 

๑. สีลวิสุทธิ ความบรสิทุธ์ิของศีล 

๒. จิตตวิสุทธิ ความบรสิทุธ์ิของจิต คืออปุจารสมาธิและอปัปนาสมาธิ 

วิสทุธิทัง้ ๒ นี ้เป็นรากเหงา้ป็นเหตเุกิดขึน้ตัง้อยู่ของวิปัสสนานัน้. ผูท้ี่จะเจรญิวิปัสสนานัน้ตอ้งปฏิบตัิใหเ้ป็นผูม้ศีีลบรสิุทธ ์เป็นผูม้ีจิต

บรสิทุธ์ิ ดว้ยสมาธิเสียก่อน จงึควรจะเจรญิวิปัสสนานัน้ไดเ้ลย เพราะศีลและสมาธิเป็นเหตแุรงกลา้ใหเ้กิดวิปัสสนานัน้. 

 

➢ วิสุทธิทัง้ ๕ นีเ้ป็นตัววิปัสสนา (ขัน้ตอนการปฏิบัตวิิปัสสนา) 

๑. ก าหนดรูเ้ห็นนามและรูปท่ีมีจรงิเป็นจรงิตามลกัษณะเครื่องหมายแจง้ชดั ไม่หลงในสมมติ ว่าสตัว ์ว่าบคุคล ว่าตวัตน ดงันี ้ชื่อว่าทฏิฐิวิสุทธ.ิ 

๒. ก าหนดรูจ้รงิเห็นซึ่งนามและรูปทัง้เหตทุัง้ปัจจยัขา้มล่วงกงัขาในกาลทัง้ ๓ เสียได ้ไม่สงสยัว่า เราจตุิมาแต่ไหน เราเป็นอะไร เราจะไปเกิดที่

ไหน เทวดามีหรือไมม่ีเป็นตน้ ดงันี ้ชื่อว่ากังขาวิตรณวิสุทธิ.  

๓. ความรูจ้รงิเห็นจรงิวา่ น่ีเป็นตวัวปัิสสนาเป็นทางมรรคผล น่ีเป็นอปุกิเลส มิใช่ทางมรรคผล ดงันี ้ชื่อว่ามัคคามัคคญาณทสัสนาวสุิทธิ. 

๔. วิปัสสนาญาณทัง้ ๙ มีอทุยพัพญาณเป็นตน้ มีอนโุลมญาณเป็นท่ีสดุ ชื่อว่าปฏิปทาญาณทัสสนวสุิทธิ. 

๕. อรยิมรรคทัง้ ๔ ชื่อว่าญาณทัสสนวิสุทธิ. 

 

➢ อรกสูตร ในคมัภีรส์ตัตกงัคตุรวา่ ภตูปพฺุพ  ภิกฺขเว อรโก นาม สตถฺา อโหสิ ติตฺถกโร กาเมส ุวีตราโค เป็นตน้ มีความเป็นกระแสพระ

พทุธภาษิตว่า ดกู่อนภิกษุทัง้หลาย เรื่องนีไ้ดเ้คยมมีาแลว้ มีศาสดาเจา้ลทัธิผูห้น่ึงชื่ออรกะ เป็นคนปราศจากก าหนดัในกามคณุ และ

สาวกของอรกศาสดานัน้มีหลายรอ้ย อรกศาสดานัน้ แสดงธรรมแก่พวกสาวกว่าดงันี ้ชวีิตของมนษุยท์ั้งหลายนอ้ยนิดเดียว พลนัจะ

ดบั มีทกุขม์าก มีความคบัแคน้มาก ควรรูส้กึดว้ยปัญญา ควรบ าเพ็ญกศุล ควรประพฤติพรหมจรรย ์เกิดแลว้จะไมต่ายไมม่ี. ต่อนีใ้น

พระสตูรแสดงอปุมาเป็นหลายขอ้ จะถวายวิสชันาพรอ้มทัง้อรรถาธิบายเป็นล าดบัไป 

ข้อ ๑ ว่า ชวีิตของมนุษยท์ัง้หลายเหมือนหยาดน ้าคา้ง ธรรมดาวา่หยาดน า้คา้งที่ปลายใบหญา้ เมื่อพระอาทิตยอ์ทุยัตอ้งไอรอ้น ก็พลนัจะ

หายไป ไม่ตัง้อยู่นานฉนัใด ชีวิตของมนษุยท์ัง้หลายนีเ้ล่า เมื่อชาตมิีแลว้ ก็มชีรา พยาธิ มรณะ คอยรุมเผาไม่ใหเ้ป็นไปนาน พลนัสาบสญู

อนัตรธานเสียแต่ไม่ทนัไร เกิดแลว้ก็แกเ่ฒา่เจ็บตาย ในชั่วยงัไม่ทนัถึงรอ้ยปี ขอ้นีก้็อปุไมยฉนันัน้.     

ข้อ ๒ ว่า เหมือนต่อมน ้า (เหมือนฟองน ้า) ธรรมดาวา่ต่อมน า้อนัตัง้ขึน้เพราะฝนเมด็โตตกกระทบพืน้โดยก าลงัแรง ย่อมพลนัจะแตกไปไม่

ตัง้อยู่นานฉนัใด ชวีิตตนเกดิขึน้เพราะความประชมุแหง่เหต ุเมื่อเหตสุลายจากกนัแลว้ ก็พลันท่ีจะดบัฉนันัน้. 

 ข้อ ๓ ว่า เหมือนรอยไม้ขีดลงในน ้า ธรรมดาว่าน า้เป็นของไม่แยกจากกนั เมื่อบคุคลเอาไมข้ดีใหแ้ยกจากกนั พอไม่มีไมค้ั่น ก็กลบัเลื่อน

ไหลเขา้หากนัอีน รอยปรากฏในชั่วเวลาไมข้ีดก าลงัลงฉนัใด ชวีิตนีย้งัเป็นไปไดก้เ็พราะไดปั้จจยัอดุหนนุ หมดปัจจยัแลว้ก็หมดกนั สมดว้ยพระ

พทุธภาษิตว่า 

         อาย ุอสฺุมา จ วิญฺญาณ        ยทา กาย  ชหนฺติม  

         อปวิฏฺโฐ ตทา เสติ          เอตฺถา สาโร  น วิชฺชติ. 

 ความวา่ เมื่อใด อาย ุไออุ่น และวิญญาณ ละกายนีเ้สีย เมื่อนัน้กายนีย้่อมนอนทอดหาแก่นสารมิได ้ขอ้นีก้็มีอปุไมยฉนันั้น.     

 ข้อ ๔ ว่า เหมือนล าธารอนัไหลมาจากภูเขา ธรรมดาวา่กระแสน า้ในล าธารไหลไปไกล ก าลงัเชี่ยว น าเอาสิ่งที่อาจน าไดไ้ปไม่มีหยดุสกั

ขณะ มีแต่จะไหลไปอย่างเดียวฉนัใด วนัคืนล่วงไป ๆ ก็น าเอาชีวิตล่วงตามไปดว้ย ไม่มีพกัสกัขณะ มีแต่จะรุกไปส่วนเดยีวฉนันัน้. 
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 ข้อ ๕ ว่า เหมอืนกอ้นเขฬะ(เหมือนกอ้นเสลด) ธรรมดาวา่บรุุษมีก าลงั จะถ่มกอ้นเขฬะท่ีปลายสิน้ไดโ้ดยไม่ยากฉนัใด ชวีิตนีก้็เป็นของจะ

ดบัไดง้่ายฉนันัน้.     

 ข้อ ๖ ว่า เหมือนชิน้เนือ้นาบไฟ ธรรมดาวา่ชิน้เนือ้ที่บคุคลเอาลงในกะทะเหล็กอนัรอ้นตลอดวนัยงัค ่า  ย่อมจะพลนัไหม ้ไม่ตัง้อยูน่านฉนั

ใด ชวีิตกต็อ้งเพลิงกเิลสและเพลิงทกุขเ์ผาผลาญใหเ้หีย้มเกรียมไม่ทนอยู่นานฉนันัน้. 

 ข้อ ๗ ว่า  เหมือนโคทีเ่ขาจะฆ่า ตอ้งน าไปสู่ที่ฆ่า ยกเทา้เดินไปเท่าใด ความตายก็ใกลเ้ขา้มาเท่านั้น ชีวิตนีว้นัคืนล่วงไปเท่าใด ก็ใกลค้วาม

ตายเขา้ไปเทา่นัน้เหมอืนกนั. 

 

➢ อนัตตลกัขณสูตร ทรงยก ขนัธ ์๕ คือ รูป เวทนา สญัญา สงัขาร วิญญาณ เป็นอนตัตา ในตอนทา้ยของพระสตูร ทรงแสดง

อานิสงสแ์ห่งวิปัสสนาวา่ เอว  ปสฺส  ภิกฺขเว สตุวา อรยิสาวโก เป็นตน้ ความวา่ ดกู่อนภิกษุทัง้หลาย อรยิสาวกผูไ้ดส้ดบัแลว้ เมื่อเหน็

อย่างนี ้ย่อมเบื่อหนา่ย ย่อมฟอกจิตใหห้มดจด เพราะการฟอกจิตใหห้มดจดได ้จิตนัน้ก็พน้จากอาสวะทัง้ปวง เมื่อจิตพน้พิเศษแลว้ ก็

มีญาณหยั่งรูว้า่ พน้แลว้ และเธอรูป้ระจกัษช์ดัวา่ ชาติสิน้แลว้ พรหมจรรยค์ือกิจพระศาสนาไดท้ าเสร็จแลว้ กิจอื่นท่ีจะตอ้งท าเช่นนี ้

ไม่มีอีก 

 

➢ วิปลาส  (บางทีกใ็ช ้วิปัลลาส กม็ี) 

วิปลาสด้วยอ านาจจติและเจตสิก  ๓ ประการ คือ 

๑. สัญญาวิปลาส วิปลาสดว้ยอ านาจส าคญัผิด 

๒. จิตตวิปลาส วิปลาสดว้ยอ านาจคิดผิด 

๓. ทฏิฐวิิปลาส วิปลาสดว้ยอ านาจเห็นผิด 

วิปลาสกล่าวด้วยสามารถวตัถุทีต่ั้งเป็น(หรือตามเร่ืองทียึ่ดถือ)  ๔ ประการ คือ 

๑. วิปลาสในของที่ไม่เที่ยงว่าเที่ยง 

๒. วิปลาสในของที่เป็นทกุขว์่าเป็นสขุ 

๓. วิปลาสในของที่ไม่ใช่ตนวา่เป็นตน 

๔. วิปลาสในของที่ไม่งามวา่งาม 

➢ ฐานะ ๖ 

๑. อนิจจะ  ของไม่เที่ยง 

๒. อนิจจลักขณะ  เครื่องหมายที่จะใหก้ าหนดรูว้่าไม่เที่ยง 

๓. ทุกขะ   ของสตัวท์นไดย้าก 

๔. ทุกขลักขณะ  เครื่องหมายที่จะใหก้ าหนดรูว้่าเป็นทกุข ์

๕. อนัตตา  ส่ิงสภาพไม่ใช่ตวัตน 

๖. อนัตตลักขณะ เครื่องหมายที่จะก าหนดรูว้า่เป็นอนตัตา 

 

(ปี 63, 61) วิปัลลาสคืออะไร ? วตัถทุี่วิปัลลาส มีอะไรบา้ง ? 

ตอบ คือ กิรยิาที่ถือเอาโดยอาการอนัผิดจากความจรงิ ฯ 

มี ๔ อย่าง คอื  ๑. วิปัลลาสในของที่ไม่เที่ยงวา่เที่ยง  ๒. วิปัลลาสในของที่เป็นทกุขว์่าเป็นสขุ  ๓. วิปัลลาสในของที่ไม่ใช่ตนว่าเป็นตน 
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๔. วิปัลลาสในของที่ไม่งามว่างาม ฯ 

(ปี 60) ทกุขลกัขณะ และ ทกุขานปัุสสนา เป็นอย่างเดียวกนัหรือต่างกนั ? จงอธิบาย 

ตอบ ตา่งกนัคือ ทุกขลักขณะ ไดแ้ก่ ลกัษณะที่เป็นทกุขแ์ห่งสงัขาร เพราะถกูบีบคัน้ จากปัจจยัต่าง ๆ 

ทุกขานุปัสสนา ไดแ้ก่ ปัญญาพจิารณาเห็นสงัขารวา่เป็นทกุข ์ฯ 

(ปี 59) ในวิสทุธิ ๗ วิสทุธิขอ้ไหนบา้ง เป็นเหตใุหเ้กิดขึน้และตัง้อยูแ่ห่งวิปัสสนา? เพราะเหตไุร? จงอธิบาย 

ตอบ ขอ้สีลวิสทุธิ ความบรสิทุธ์ิแห่งศีล และจิตตวิสทุธิ ความบรสิทุธ์ิแห่งจิตเป็นเหตใุหเ้กิดขึน้และตัง้อยู่แหง่วิปัสสนา ฯ 

เพราะผูม้ีศีลไม่บรสิทุธ์ิ จิตย่อมไม่สงบ เมื่อจิตไม่สงบกย็ากท่ีจะเจรญิวิปัสสนา ฯ 

(ปี 58) ท่านว่า ผูท้ี่จะเจรญิวิปัสสนาปัญญา พึงรูฐ้านะ ๖ ก่อน ฐานะ ๖ นัน้ มีอะไรบา้ง ? 

ตอบ ม ี ๑. อนิจจะ ของไม่เที่ยง 

๒. อนิจจลกัขณะ เครื่องหมายที่จะใหก้ าหนดรูว้่าไมเ่ที่ยง 

๓. ทกุขะ ของสตัวท์นไดย้าก 

๔. ทกุขลกัขณะ เครื่องหมายที่จะใหก้ าหนดรูว้า่เป็นทกุข ์

๕. อนตัตา ส่ิงสภาพไม่ใช่ตวัตน 

๖. อนตัตลกัขณะ เครื่องหมายที่จะก าหนดรูว้า่เป็นอนตัตา ฯ 

(ปี 57) ปัจจบุนัมีการเจรญิวิปัสสนากมัมฏัฐานกนัมาก อยากทราบว่า อารมณข์องวิปัสสนากมัมฏัฐาน คืออะไร ? 

ตอบ คือสงัขารทัง้หลาย ทัง้ที่เป็นอปุาทินนกะและอนปุาทินนกะ (หรือ ธรรมในวิปัสสนาภมูิ คือขนัธ ์อายตนะ ธาต ุเป็นตน้) ฯ 

(ปี 56) ในอรกสตูรกล่าวไวว้า่ ชวีติของมนษุยท์ัง้หลายเปรียบเหมอืนชิน้เนือ้นาบไฟ มีอธิบายอยา่งไร? และที่กล่าวไวเ้ช่นนัน้เพื่อประโยชน์

อะไร? ตอบ มีอธิบายว่า ธรรมดาวา่ชิน้เนือ้ที่บคุคลเอาลงในกะทะเหล็กอนัรอ้นตลอดวนัยงัค ่า ย่อมจะพลนัไหม ้ไม่ตัง้อยู่นานฉนัใด ชีวิตกถ็กู

เพลิงกิเลสและเพลิงทกุขเ์ผาผลาญใหเ้หีย้มเกรยีมไม่ทนอยู่นานฉนันัน้ ฯ มีประโยชน ์คือเป็นเครื่องเตือนใจใหรู้ส้กึดว้ยปัญญา ท าใหไ้ม่

ประมาทในชีวติ เรง่สั่งสมความด ีฯ 

(ปี 56) วิปลาส คืออะไร? จ าแนกโดยวตัถเุป็นท่ีตัง้มีก่ีอย่าง? อะไรบา้ง? 

ตอบ คือ กิรยิาที่ถือเอาโดยอาการวิปรติผิดจากความจรงิ ฯ มี ๔ อย่าง ฯ คือ 

ความส าคญัคิดเห็นในส่ิงที่ไมเ่ที่ยงวา่เที่ยง 

ความส าคญัคิดเห็นในส่ิงที่เป็นทกุขว์า่เป็นสขุ 

ความส าคญัคิดเห็นในส่ิงที่ไมใ่ชต่นว่าเป็นตน และ 

ความส าคญัคิดเห็นในส่ิงที่ไมง่ามว่างาม ฯ 

(ปี 55) ปัญญารูเ้ห็นอยา่งไร ชื่อว่าวิปัสสนาปัญญา? 

ตอบ ปัญญาอนัเห็นตามเป็นจรงิ คือก าหนดรูส้งัขารโดยความเป็นของไม่เที่ยง ๑ โดยความเป็นทกุข ์๑ โดยความเป็นอนตัตา ๑ ถอนความถือ

มั่นดว้ยอ านาจตณัหา มานะ ทิฏฐิเสียได ้ชื่อว่าวิปัสสนาปัญญา ฯ 

(ปี 54) ในอรกสตูร กล่าวไวว้า่ ชวีิตของมนษุยท์ัง้หลายเปรียบเหมือนหยาดน า้คา้ง ดงันี ้มีอธิบายอย่างไร? 

และที่กล่าวไวเ้ช่นนัน้มีประโยชนอ์ย่างไร? 

ตอบ มีอธิบายว่า ธรรมดาหยาดน า้คา้งที่จบัอยู่ตามยอดหญา้ เมื่อถกูแสงอาทิตยใ์นเวลาเชา้ ก็พลนัจะเหือดแหง้หายไปฉนัใด ชวีิตของมนษุย์

ทัง้หลายก็ฉนันัน้ มีความเกิดแลว้ก็มีความแก่ ความเจ็บ ความตาย คอยเบยีดเบยีน ท าใหด้  ารงอยูไ่ดไ้ม่นาน ไม่ถึงรอ้ยปีก็จะหมดไป ฯ  เพื่อ

เป็นเครื่องเตือนใจใหรู้ส้กึดว้ยปัญญา ท าใหไ้ม่ประมาทในชวีิต เรง่สั่งสมความดี ฯ 
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(ปี 54) ในอนตัตลกัขณสตูร พระศาสดาทรงยกธรรมอะไรขึน้แสดงวา่เป็นอนตัตา? และในตอนทา้ยของพระสตูร ทรงแสดงอานิสงสแ์ห่ง

วิปัสสนาว่าอย่างไร? 

ตอบ ทรงยก ขนัธ ์๕ คือ รูป เวทนา สญัญา สงัขาร วิญญาณ ขึน้แสดง ฯ 

ทรงแสดงไวว้่า เอว  ปสฺส  ภิกฺขเว สตุวา อรยิสาวโก เป็นตน้ ความวา่ ดกู่อนภิกษุทัง้หลาย อรยิสาวกผูไ้ดส้ดบัแลว้ เมื่อเห็นอยา่งนี ้ ย่อมเบื่อ

หน่าย ย่อมฟอกจิตใหห้มดจด เพราะการฟอกจิตใหห้มดจดได ้จตินัน้ก็พน้จากอาสวะทัง้ปวง เมื่อจติพน้พิเศษแลว้ ก็มญีาณหยั่งรูว้า่ พน้แลว้ 

และเธอรูป้ระจกัษ์ชดัวา่ ชาติสิน้แลว้ พรหมจรรยค์ือกิจพระศาสนาไดท้ าเสรจ็แลว้ กิจอื่นที่จะตอ้งท าเช่นนี ้ไม่มีอกี ฯ 

(ปี 53) ปัญหาว่าตายแลว้เกิดหรือตายแลว้สญูจะหมดไปได ้เมื่อเจรญิวิปัสสนาไดช้ัน้ไหนแลว้? เพราะไดพ้ิจารณาเห็นอย่างไร? 

ตอบ ชัน้กงัขาวติรณวิสทุธิ ฯ  เพราะไดพ้ิจารณาก าหนดรูจ้รงิเห็นจรงิซึง่นามรูปทัง้เหตทุัง้ปัจจยั ขา้มล่วงกงัขาในกาลทัง้ ๓ เสียได ้ไม่สงสยัวา่ 

เราจตุิมาจากไหน เราเป็นอะไร เราจะไปเกดิที่ไหน เป็นตน้ ฯ 

(ปี 52) ในพหลุานสุาสนีท่ีสวดในเวลาท าวตัรเชา้ ไม่มีทกุขลกัษณะพระไตรลกัษณไ์ม่ขาดไปขอ้หน่ึงหรืออย่างไร? จงอธิบาย 

ตอบ ไม่ขาด เพราะลกัษณะทัง้ ๓ นี ้เป็นธรรมธาต ุธรรมนิยาม ธรรมฐิติ ความตัง้อยู่แห่งธรรมที่คงอยู่มิไดย้กัยา้ย อีกประการหนึ่ง บาลีว่า ยท

นิจฺจ  ส่ิงใดไม่เที่ยง ต  ทกฺุข   ส่ิงนัน้เป็นทกุข ์ย  ทกุข  ส่ิงใดเป็นทกุข ์ตทนตฺตา ส่ิงนัน้เป็นอนตัตา มิใช่ตวัมิใช่ตน เพราะเหตนุัน้ พหลุานสุาสนีจึงได้

ครบลกัษณะทัง้ ๓ 

(ปี 52) อนตัตลกัขณสตูร วา่ดว้ยเรื่องอะไร? ในพระสตูรนัน้ พระพทุธเจา้ทรงแสดงอานิสงสแ์หง่วิปัสสนาญาณไวอ้ยา่งไร? 

ตอบ วา่ดว้ย ขนัธ ์๕ คือ รูป เวทนา สญัญา สงัขาร วิญญาณ เป็นอนตัตา ฯ 

อานิสงสแ์ห่งวิปัสสนาญาณนัน้วา่ เอว  ปสฺส  ภิกฺขเว สตุวฺา อรยิสาวโก เป็นตน้ ความว่า ดกู่อนภิกษุทัง้หลาย อรยิสาวกผูไ้ดส้ดบัแลว้ เมื่อเห็น

อย่างนี ้ย่อมหน่ายในรูป เวทนา สญัญา สงัขาร วิญญาณ เมื่อหน่ายกย็่อมฟอกจิตใหห้มดจด เพราะการฟอกจิตใหห้มดจดให ้จิตนัน้ก็พน้จาก

อาสวะทัง้ปวง เมื่อจติพน้พิเศษแลว้ ก็มีญาณหยั่งรูว้่าพน้แลว้ และพระอรยิสาวกนัน้รูป้ระจกัษ์วา่ ชาติสิน้แลว้ พรหมจรรยค์ือกิจศาสนาไดท้ า

เสรจ็แลว้ กิจอื่นที่จะตอ้งท าเช่นนีไ้ม่มีอีก ฯ 

(ปี 51) ผูจ้ะเจรญิวิปัสสนาภาวนา พึงศกึษาใหรู้จ้กัธรรม ๓ ประการ อะไรบา้ง? 

ตอบ ธรรม ๓ ประการ  คือ ๑. ธรรมเป็นภมูิเป็นอารมณข์องวปัิสสนานัน้  (มีขนัธ ์๕ เป็นตน้) 

๒. ธรรมเป็นรากเหงา้ เป็นเหตเุกดิขึน้ตัง้อยู่ของวิปัสสนานัน้  (คือสีลวิสทุธิและจิตตวิสุทธิ) 

๓. ตวั คือ วิปัสสนานัน้  (คือ วิสทุธิ ๕ ที่เหลือ) ฯ 

(ปี 51) วิปัลลาส คืออะไร? แบ่งตามจิตและเจตสิกไดก่ี้ประเภท? อะไรบา้ง? 

ตอบ คือ  กิรยิาที่ถือโดยอาการวปิรติผิดจากความเป็นจรงิฯ แบ่งได ้๓ ประเภท ฯ คือ๑. สญัญาวิปัลลาส  ๒. จิตตวิปัลลาส  ๓. ทิฏฐิวิปัลลาสฯ 

(ปี 50) อะไรเป็นลกัษณะ เป็นกจิ และเป็นผลของวิปัสสนา? 

ตอบ สภาพความเป็นเองของสงัขาร คือเป็นของไม่เที่ยง เป็นทกุข ์เป็นอนตัตา จรงิอยา่งไร ความรูค้วามเห็นว่าสงัขารเป็นของไม่เที่ยง เป็น

ทกุข ์เป็นอนตัตา แจง้ชดัจรงิอยา่งนัน้ เป็นลกัษณะของวิปัสสนา 

การก าจดัโมหะความมืดเสียใหสิ้น้เชิง ไม่หลงในสงัขารวา่เป็นของเที่ยง เป็นสุข เป็นตวัเป็นตน เป็นของงาม เป็นกจิของวิปัสสนา 

ความรูแ้จง้เห็นจรงิในสงัขารทัง้หลายวา่เป็นของไม่เที่ยง เป็นทกุข ์เป็นอนตัตา อนัสืบเนื่องมาจากการก าจดัโมหะความมดืเสียไดสิ้น้เชิง ไม่มี

ความรูผิ้ดความเห็นผิด เป็นผลของวิปัสสนา ฯ 

(ปี 50) ในอรกสตูร ทรงแสดงอปุมาชีวิตของมนษุยท์ัง้หลายไวอ้ยา่งไรบา้ง จงบอกมา ๓ ขอ้? ที่ทรงแสดงไวเ้ช่นนัน้เพื่ออะไร? 

ตอบ ทรงแสดงไวด้งันี ้ คือ  (ใหต้อบเพียง ๓ ขอ้)  ๑. เหมือนหยาดน า้คา้ง  ๒. เหมือนต่อมน า้  ๓. เหมือนรอยไมข้ีดลงในน า้ 

๔. เหมือนล าธารอนัไหลมาจากภเูขา  ๕. เหมือนกอ้นเขฬะ  ๖. เหมือนชิน้เนือ้นาบไฟ  ๗. เหมือนโคที่เขาจะฆา่ ฯ 



31 | P a g e  

 

ทรงแสดงไวเ้พื่อเป็นเครื่องเตือนใจใหเ้รง่รีบท าความดใีหท้นักบัเวลาที่ยงัมีชวีิตอยู่ ฯ 

(ปี 49) การท าวตัรสวดมนต ์เป็นกิจวตัรของพระภิกษุสามเณรและเป็นภาวนากศุล จงแสดงวิธีเจรญิสมถกมัมฏัฐานและวิปัสสนากมัมฏัฐาน 

ในบทท าวตัรเชา้มาดพูอเป็นตวัอย่าง? 

ตอบ การสวดนมสัการพระรตันตรยัก็ดี สวดสรรเสรญิคณุพระรตันตรยัก็ดี เป็นการนอ้มจิตระลกึถงึคณุพระพทุธเจา้ พระธรรม พระสงฆ ์ชื่อวา่

เจรญิพทุธานสุสติ ธัมมานสุสติ สงัฆานสุสติ จดัเป็นสมถกมัมฏัฐาน ฯ  

สวดสงัเวคปรกิติตนปาฐะว่า ชาติปิ ทกฺุขา ชราปิ ทุกฺขา มรณมฺปิ ทกฺุข  ... รูป  อนิจฺจ  เวทนา อนิจจฺา... รูป  อนตฺตา เวทนา อนตตฺา... เป็นอาทิ ตัง้

สติมีความเพียร ใชปั้ญญาพจิารณาเบญจขนัธ ์ยกขึน้สู่ สามญัลกัษณะ จดัเป็นวิปัสสนากมัมฏัฐานฯ 

(ปี 47) พระบรมศาสดาทรงแสดงอานิสงสแ์หง่วิปัสสนาไวใ้นอนตัตลกัขณสตูรอย่างไร? 

ตอบ ทรงแสดงไวว้่า เอว  ปสฺส  ภิกฺขเว สตุวา อรยิสาวโก เป็นตน้  ความวา่ ดกู่อนภิกษุทัง้หลาย  อรยิสาวกผูไ้ดส้ดบัแลว้  เมื่อเห็นอยา่งนี ้ย่อม

เบื่อหน่าย ย่อมฟอกจติใหห้มดจด  เพราะการฟอกจติใหห้มดจดได ้จิตนัน้ก็พน้จากอาสวะทัง้ปวง  เมื่อจติพน้พิเศษแลว้ กม็ีญาณหยั่งรูว้า่ พน้

แลว้ และเธอรูป้ระจกัษ์ชดัวา่ ชาติสิน้แลว้ พรหมจรรยค์ือกิจพระศาสนาไดท้ าเสรจ็แลว้ กจิอื่นที่จะตอ้งท าเช่นนีไ้ม่มีอกี ฯ 

(ปี 47) กจิ เหต ุและผลของวิปัสสนา ไดแ้ก่อะไร? 

ตอบ  กิจ ไดแ้ก่ การก าจดัความมดืคือโมหะ อนัปิดบงัปัญญาไว ้ไม่ใหเ้หน็ตามความเป็นจรงิ 

 เหต ุไดแ้ก่ การท่ีจิตตัง้มั่นเป็นสมาธิ ไม่ฟุ้งซา่น 

 ผล ไดแ้ก่ การเห็นสงัขารตามความเป็นจรงิ ฯ 

(ปี 46) ความก าหนดรูอ้ย่างไร จดัเป็นลกัษณะของวิปัสสนาภาวนา? 

ผูเ้จรญิวิปัสสนาภาวนา พึงรูฐ้านะทัง้ ๖ ก่อน ฐานะทัง้ ๖ นัน้ คืออะไรบา้ง? 

ตอบ ความก าหนดรูว้า่ สงัขารทัง้ปวงเป็นของไมเ่ที่ยง เป็นทกุข ์และเป็นอนตัตา เป็นลกัษณะของวิปัสสนาภาวนา ฯ 

ฐานะทัง้ ๖ คือ อนิจจะ    ของไม่เที่ยง ๑  

  อนิจจลกัขณะ เครื่องหมายที่จะก าหนดรูว้า่ไม่เที่ยง ๑  

  ทกุขะ    ของที่สตัวท์นยาก ๑  

  ทกุขลกัขณะ   เครื่องหมายที่จะใหก้ าหนดรูว้่าเป็นทุกข ์๑  

  อนตัตา  สภาวะมิใช่ตวัมใิช่ตน ๑  

  อนตัตลกัขณะ   เครื่องหมายที่จะใหก้ าหนดรูว้่าเป็นอนตัตา ๑ ฯ 

(ปี 44) วิปัลลาสคืออะไร? จ าแนกโดยวตัถเุป็นท่ีตัง้มก่ีีอยา่ง? อะไรบา้ง? จะถอนวิปัลลาสนัน้ไดเ้พราะเจรญิธรรมอะไร? 

ตอบ คือ กิรยิาที่ถือเอาโดยอาการวิปรติผิดจากความจรงิ มี ๔ อยา่งคือ ๑. วิปัลลาสในของที่ไม่เที่ยงวา่เที่ยง 

๒. วิปัลลาสในของที่เป็นทกุขว์า่เป็นสขุ  ๓. วิปัลลาสในของที่ไม่ใช่ตนวา่เป็นตน  ๔. วิปัลลาสในของที่ไม่งามวา่งาม 

วิปัลลาสในของที่ไมเ่ที่ยงวา่เที่ยง จะถอนไดด้ว้ยอนิจจสญัญา 

วิปัลลาสในของที่เป็นทกุขว์่าเป็นสขุ จะถอนไดด้ว้ยทกุขสญัญา 

วิปัลลาสในของที่ไมใ่ชต่นวา่เป็นตน จะถอนไดด้ว้ยอนตัตสญัญา 

วิปัลลาสในของที่ไมง่ามวา่งาม จะถอนไดด้ว้ยอสภุสญัญา 

 

 

 



32 | P a g e  

 

มหาสตปัิฏฐานสูตร 

(ปี 50) ตามมหาสติปัฏฐานสตูร ผูเ้จรญิสติปัฏฐาน ๔ ตลอด ๗ วนัถึงตลอด ๗ ปี พึงหวงัผลอะไรไดบ้า้ง? 

ตอบ พึงหวงัผล ๒ อย่าง อย่างใดอย่างหนึ่ง คือ พระอรหตัผลในปัจจบุนัชาตินี ้๑ หรือเมื่อวิบากขนัธท์ี่กิเลสมีตณัหาเป็นตน้เขา้ยึดไวย้งั

เหลืออยู่เป็นพระอนาคามี ๑ ฯ 

(ปี 48) ในธมัมานปัุสสนาสติปัฏฐาน พระพทุธองคท์รงแสดงวิธีพจิารณาสติสมัโพชฌงคไ์วด้ว้ยอาการอยา่งไร? 

ตอบ ดว้ยอาการอย่างนี ้คือ เมื่อสติสมัโพชฌงคม์ีอยู่ ณ ภายในจิต ก็รูช้ดัวา่มีอยู่ ณ ภายในจติของเรา 

   เมื่อไม่มีอยู่ ณ ภายในจิต ก็รูช้ดัวา่ไม่มีอยู่ ณ ภายในจติของเรา 

   เมื่อยงัไม่เกดิ แต่จะเกดิขึน้ดว้ยประการใด ก็รูช้ดัดว้ยประการนัน้   

   เมื่อเกิดขึน้แลว้เจรญิบรบิรูณข์ึน้ดว้ยประการใด ก็รูช้ดัดว้ยประการนัน้ ฯ 

(ปี 47) ในมหาสติปัฏฐานสตูร สติปัฏฐาน ๔ มีชื่อเรียกอกีอยา่งว่ากระไร? สติปัฏฐาน ๔ นัน้ มีอานิสงสอ์ย่างไรบา้ง? 

ตอบ เอกายนมรรค ฯ  มีอานิสงส ์๕ ประการ คือ  ๑. เพ่ือความบรสิทุธ์ิแห่งสตัวท์ัง้หลาย  ๒. เพื่อความขา้มพน้โสกะและปรเิทวะ 

๓. เพื่อความดบัสญูแหง่ทกุขแ์ละโทมนสั  ๔. เพื่อบรรลธุรรมที่ควรรู ้ ๕. เพื่อการท าใหแ้จง้พระนิพพาน ฯ 

(ปี 44) การพิจารณากองลมหายใจเขา้ออก เพียงแต่รูว้า่สัน้ยาว ดงันี ้จดัเป็นสติปัฏฐานขอ้ไหน? 

ในธัมมานปัุสสนาสติปัฏฐาน หวัขอ้ธรรมที่จะน ามาพจิารณานัน้มอีะไรบา้ง? 

ตอบ จดัเป็นกายานปัุสสนาสติปัฏฐาน ฯ มี นิวรณ ์๕ อปุาทานขนัธ ์๕ อายตนะ ๖ โพชฌงค ์๗ และอรยิสจั ๔ 

 

คิริมานนทสตูร 

➢ สัญญา ๑๐ ความก าหนดหมายรู ้เป็นแนวส าหรบัยกพจิารณาในการเจรญิวิปัสสนากรรมฐาน 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 าหนดพิจารณาเพื่อละอกศุลวิตก ๓ (กามวติก พยาบาทวิตก วิหิงสาวิตก) รวมไปถึงอกศุลธรรมทัง้หลาย

ใหห้มดสิน้ไป 

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) พระพทุธองคท์รงแสดงคริมิานนทสตูรที่ไหน ? แก่ใคร ? ว่าดว้ยเรื่องอะไร ? 

ตอบ ที่พระเชตวนั เมืองสาวตัถี ฯ แก่พระอานนท ์ฯ ว่าดว้ยสญัญา ๑๐ ฯ 

(ปี 57) พระคิรมิานนทห์ายจากอาพาธเพราะฟังธรรมจากใคร? ธรรมนัน้ว่าดว้ยเรื่องอะไร?ตอบจากพระอานนท ์ฯ ว่าดว้ยเรื่องสญัญา ๑๐ฯ 

(ปี 56) ขอ้วา่ อนตัตสญัญา ในคริมิานนทสตูร ทรงใหพ้จิารณาอะไรว่าเป็นอนตัตา? 
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ตอบ ทรงใหพ้ิจารณาอายตนะภายใน คือ ตา ห ูจมกู ลิน้ กาย ใจ และอายตนะภายนอก คือ รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ ์ว่าเป็น

อนตัตา ฯ 

(ปี 55) ในสญัญา ๑๐ ขอ้ที่ ๕ ว่าปหานสญัญา ความส าคญัหรือความใส่ใจในการละ ขอทราบว่า ทรงสอนใหล้ะอะไรบา้ง? 

ตอบ ทรงสอนใหล้ะ กามวิตก พยาบาทวิตก วิหิงสาวิตก ธรรมอนัเป็นบาปเป็นอกศุลทัง้ ๔ นี ้ท่ีเกิดขึน้แลว้ไม่ใหเ้กิดขึน้อกี ฯ 

(ปี 54) ในคิรมิานนทสตูร ขอ้ว่า ปหานสญัญา พระศาสดาทรงสอนใหล้ะอะไร? 

ตอบ ทรงสอนใหล้ะ กามวิตก พยาบาทวิตก วิหิงสาวิตก และอกศุลบาปธรรม ท่ีเกดิขึน้แลว้ ฯ 

(ปี 53) พระผูม้ีพระภาคเจา้ทรงแสดงสญัญา ๑๐ กะใคร?  อนิจจสญัญา พระผูม้ีพระภาคเจา้ทรงสอนใหพ้ิจารณาธรรมอะไร? 

ตอบ พระอานนทเถระ ฯ พิจารณาขนัธ ์๕ คือ รูป เวทนา สญัญา สงัขาร วิญญาณ ฯ 

(ปี 52) ในสญัญา ๑๐ ทรงแสดงถึงการใหพ้ิจารณาพระนิพพานวา่เป็นธรรมที่ส  ารอกกิเลส และวา่เป็นธรรมเป็นท่ีดบัสนิท จดัเป็นสญัญาขอ้

ไหนบา้ง?  

ตอบ พิจารณาพระนิพพานวา่ เป็นธรรมที่ส  ารอกกิเลส จดัเป็นวิราคสญัญา 

พิจารณาพระนิพพานวา่ เป็นธรรมเป็นท่ีดบัสนิท จดัเป็นนิโรธสญัญา ฯ 

(ปี 48) ขอ้วา่ อนตัตสญัญา ในคริมิานนทสตูร ทรงใหย้กธรรมอะไรขึน้พิจารณาว่าเป็นอนตัตา? 

ตอบ ทรงใหย้กอายตนะภายใน คือ ตา ห ูจมกู ลิน้ กาย ใจ  

และอายตนะภายนอก คือ รูป เสียง กล่ิน รส โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ ์ขึน้พิจารณาว่าเป็นอนตัตา ฯ 

(ปี 47) วิปัลลาสขอ้ว่า  “วิปัลลาสในของที่เป็นทกุขว์า่เป็นสขุ” จะถอนไดด้ว้ยสญัญาอะไรในสญัญา ๑๐?  ใจความว่าอย่างไร? 

ตอบ จะถอนไดด้ว้ยอาทีนวสญัญา ฯ  

ใจความวา่ ภิกษุย่อมพิจารณาอย่างนีว้่า กายอนันีแ้ล มีทกุขม์าก มีโทษมาก เหล่าอาพาธต่างๆ ย่อมเกิดขึน้ในกายนี ้ฯ 

(ปี 46) พระคิรมิานนทห์ายจากอาพาธหนกั เพราะฟังธรรมอะไร? ใครเป็นผูแ้สดง? 

ขอ้ว่า “ สพฺพสงฺขาเรส ุอนิจฺจสญฺญญา ความจ าหมายความไม่เที่ยงในสงัขารทัง้ปวง ” มีใจความวา่อย่างไร? 

ตอบ เพราะฟังคิรมิานนทสตูร ฯ พระอานนทเถระ เป็นผูแ้สดง ฯ 

มีใจความว่า  ภิกษุในธรรมวินยันี ้ย่อมเบื่อหน่าย ย่อมระอา ย่อมเกลียดชงั แต่สงัขารทัง้ปวง ฯ 

(ปี 44) อนิจจสญัญาในคิรมิานนทสตูร มีใจความวา่อยา่งไร? การพิจารณาอาทีนวสญัญาโดยย่อ ไดแ้ก่พิจารณาอย่างไร? 

ตอบ มใีจความวา่ " ภิกษุในธรรมวินยันี ้ไปในป่าก็ดี ไปท่ีโคนไมก้ด็ี ไปท่ีเรือนว่างเปล่ากด็ี ย่อมพจิารณาอยา่งนีว้่า รูป เวทนา สญัญา สงัขาร 

วิญญาณ ไม่เที่ยง ย่อมเป็นผูพ้ิจารณาเนือง ๆ โดยความไม่เที่ยงในอปุาทานขนัธท์ัง้ ๕ " ฯ 

พิจารณาอย่างนีว้า่ " กายนีม้ีทกุขม์าก มีโทษมาก เหล่าอาพาธย่อมเกิดขึน้ในกายนี ้" ฯ 



1 | P a g e  

 

ทบทวน พุทธานุพุทธประวัติ นักธรรมช้ันเอก 

วิชาพทุธานุพทุธประวตัิและประโยชน ์ 

(ปี 63, 59) พทุธานพุทุธประวตัิ ใหค้วามรูแ้ก่ผูศ้กึษาทางใดบา้ง ? จงอธิบายพอไดใ้จความ 

ตอบ ๑. ทางประวตัิศาสตร ์เช่นความเป็นไปของบา้นเมืองในครัง้พทุธกาล และลทัธิธรรมเนียมของประชาชนในสมยันัน้ 

๒. ทางจรรยาของพระพทุธเจา้ และจรรยาของเหล่าพระอรยิสาวก 

๓. ทางธรรมวินยัที่ปรากฏในตาํนานและความเป็นมาแห่งศาสนธรรมพรอ้มทัง้ตวัอยา่งการบาํรุงพระพทุธศาสนาใหรุ้ง่เรือง 

(ปี 51) พทุธประวตัิ วิภาคที่ ๑ ปรุมิกาล และวิภาคที่ ๓ อปรกาล ท่ีทรงรจนาไวแ้สดงถึงเรื่องอะไร? 

ตอบ ปรุมิกาล แสดงถงึเรื่องเป็นไปในกาลก่อนแต่บาํเพญ็พทุธกิจ            อปรกาล แสดงถึงเรื่องถวายพระเพลิงและแจกพระธาต ุฯ 

 

กว่าจะเป็นพระพทุธเจ้า 

(ปี 57) พระมหาบรุุษทรงทอดพระเนตรเห็นคนแก่ คนเจ็บ คนตาย แลว้ทรงบรรเทาความเมาในอะไรได?้ 

ตอบ ทรงบรรเทาความเมาในวยั ความเมาในความไม่มีโรค และความเมาในชวีิต ฯ 

(ปี 57) ในการเสด็จออกบรรพชา พระมหาบรุุษทรงไดร้บับาตรและจีวรจากใคร ?  ตอบ จากฆฏิการพรหม ฯ 

(ปี 56) พระโพธิสตัวเ์มื่อจะจตุิลงสู่พระครรภพ์ระมารดา เสดจ็มาจากไหน?  ตอบ เสดจ็มาจากดสิุตพิภพ ฯ 

(ปี 56) บคุคลผูเ้ป็นสหชาติของพระศาสดา ท่ีบรรลพุระอรหตัก่อนและหลงัพทุธปรนิิพพานมีใครบา้ง? 

ตอบ ผูบ้รรลพุระอรหตัก่อนพทุธปรนิิพพาน มีพระนางพมิพาเถรีและพระกาฬทุายิเถระ ฯ 

ผูบ้รรลพุระอรหตัหลงัพทุธปรนิิพพาน มีพระอานนทเถระ และพระฉนันเถระ ฯ 

(ปี 56) พระมหาบรุุษทรงดาํเนินดว้ยพระบาท ๗ กา้ว หลงัจากประสตูิใหม่ ๆ เรื่องนี ้สมเดจ็พระมหาสมณเจา้กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ทรง

ถอดความวา่อย่างไร? 

ตอบ ทรงถอดความวา่ น่าจะไดแ้ก่ทรงแผ่พระศาสนาไดแ้พรห่ลายใน ๗ ชนบท (ไดแ้ก่ ๑.กาสีกบัโกสละ ๒.มคธะกบัองัคะ ๓.สกักะ ๔.วชัชี ๕.

มลัละ ๖.วงัสะ ๗.กรุุ) ฯ 

(ปี 54) บารมี ๑๐ ของพระมหาบรุุษมีอะไรบา้ง? ท่านเปรียบเทยีบบารมีขอ้ไหนกบัอาวธุยทุโธปกรณช์นิดใด ในการต่อสูก้บัหมูม่าร? 

ตอบ คือ ทานบารมี ศีลบารมี เนกขมัมบารมี ปัญญาบารมี วิรยิบารมี ขนัติบารมี สจัจบารมี อธิษฐานบารมี เมตตาบารมี อเุบกขาบารมี ฯ 

ศีลบารมี เปรียบเทียบกบัแผ่นดิน ปัญญาบารมี เปรียบเทียบกบัพระขรรค ์ วิรยิบารมี เปรียบเทยีบกบัพระบาท 

บารมีที่เหลือจากนี ้เปรียบเทียบกบัโล่ป้องกนั ฯ 

(ปี 53) มหาปรุสิลกัษณะมก่ีีประการ? พระอณุณาโลมกบัพระอณุหิสต่างกนัอย่างไร? 

ตอบ มี ๓๒ ประการ ฯ  พระอณุณาโลม ไดแ้ก่พระโลมาที่ขาวละเอยีดอ่อนคลา้ยสาํลีอยูใ่นระหว่างพระโขนง 

ส่วนพระอณุหิสนัน้ ไดแ้ก่พระเศยีรที่กลมเป็นปรมิณฑล ดจุประดบัดว้ยกรอบพระพกัตร ์ฯ 

(ปี 51) ในวนัท่ีพระมหาบรุุษประสตูิ มีสหชาติที่เกิดพรอ้มกนัก่ีอยา่ง? อะไรบา้ง ? 

ตอบ มี ๗ อยา่ง คือ ๑. พระนางพิมพา  ๒. พระอานนท ์ ๓. กาฬทุายีอมาตย ์ ๔. ฉนันะอมาตย ์ ๕. มา้กณัฐกะ  ๖. ตน้มหาโพธ์ิ  ๗. ขมุทรพัย์

ทัง้ ๔ ฯ 
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โกลาหล๕ แปลวา่ ความแตกตืน่ หมายถงึการแตกตื่นของเหล่าเทวดา มี ๕ อยา่ง คือ 

๑.* พทุธโกลาหล แตกตื่นวา่ อีก ๑๐๐,๐๐๐ ปี พระสมัมาสมัพทุธเจา้จะอบุตัิขึน้ในโลก ความเป็นมาวา่ เมื่อสทุธาวาสมหาพรหมทัง้หลายลง

มาเที่ยวประกาศทั่วหมื่นโลกธาตวุ่า  เบือ้งหนา้แต่นีล่้วงไปอีกแสนปี  พระสพัพญัญจูะบงัเกิดในโลก  ถา้ใครจ่ะพบเห็น  จงเวน้จากเวรทั้ง ๕ 

อตุส่าหบ์าํเพ็ญทาน รกัษาศีล เจรญิภาวนา กระทาํการกศุลตา่ง ๆ  ดงันี ้จึงทาํใหเ้กิดพทุธโกลาหลขึน้ ฯ ปี 50 

๒.กปัปโกลาหล แตกตื่นว่า อีก ๑๐,๐๐๐ ปี กปั(โลกธาตแุละจกัรวาล)จะพินาศ 

๓.จกักวตัติโกลาหล แตกตื่นว่า อีก ๑๐๐ ปี พระเจา้จกัรพรรดิ์จะอบุตัิ 

๔.มงคลโกลาหล แตกตื่นวา่ อีก ๑๒ ปี พระพทุธเจา้จะตรสับอกมงคล 

๕.โมไนยโกลาหล แตกตื่นวา่อีก ๗ ปี พระพทุธเจา้จะตรสับอกโมไนยปฏิบตัิ 

(ปี 50) จงเล่าความเป็นมาของ *พทุธโกลาหล 

ตอบ เมื่อสทุธาวาสมหาพรหมทัง้หลายลงมาเที่ยวประกาศทั่วหมื่นโลกธาตวุา่  เบือ้งหนา้แต่นีล่้วงไปอีกแสนปี  พระสพัพญัญจูะบงัเกิดในโลก  

ถา้ใครจ่ะพบเห็น  จงเวน้จากเวรทัง้ ๕ อตุส่าหบ์าํเพ็ญทาน รกัษาศีล เจรญิภาวนา กระทาํการกศุลต่าง ๆ  ดงันี ้ จึงทาํใหเ้กิดพทุธโกลาหลขึน้ ฯ 

(ปี 49) บุพนิมิต ๕ ประการท่ีเกดิแก่พระโพธิสตัว ์ก่อนจะจตุิลงปฏิสนธิในครรภพ์ระมารดาคืออะไรบา้ง? 

ตอบ คือ ๑. ดอกไมท้ิพยป์ระดบักายเหี่ยวแหง้ ๒. ผา้ภษูาที่ทรงเศรา้หมอง    ๓. เหงื่อไหลออกจากรกัแร ้

๔. รา่งกายปรากฏชรา ๕. พระทยักระสนัเป็นทกุข ์เหนื่อยหน่ายจากเทวโลก ฯ 

 

สัมปทาคณุ ๓ ประการ 

๑. เหตุสัมปทา คือการบาํเพ็ญบารมีมาอย่างครบถว้น  

๒. ผลสัมปทา คือการท่ีทรงไดร้บัผลของบารม ีทาํใหม้ีรูปกายประกอบดว้ยมหาปรุสิลกัษณะ อานภุาพ การละกิเลสและ พระญาณหยั่งรู ้เป็นตน้  

๓. สัตตูปการสัมปทา คือการท่ีทรงบาํเพ็ญประโยชนแ์กช่าวโลกดว้ยพระทยัท่ีบรสิทุธ์ิ 

• ใน สัตตูปการสัมปทา ประกอบดว้ย… 

๑. อาสยะ หมายถึง ความมีพระหฤทยัเยือกเย็นดว้ยความกรุณา ปรารถนาคณุประโยชนอ์ยูเ่ป็นนิตย ์แมใ้นบคุคลท่ีทาํผิดต่อพระองคม์ี

พระเทวทตัเป็นตน้กย็งัทรงกรุณา 

๒. ปโยคะ หมายถึง ความมีพระหฤทยัมิไดมุ้่งหวงัต่ออามิส เทศนาสั่งสอนสตัวด์ว้ยขอ้ปฏิบตัิคือ ศีล สมาธิ ปัญญา 

 

(ปี 63, 59) อาสยะ และ ปโยคะ ในสตัตปูการสมัปทา หมายถงึอะไร ? 

ตอบ อาสยะ หมายถึง ความมีพระหฤทยัเยือกเย็นดว้ยความกรุณา ปรารถนาคณุประโยชนอ์ยูเ่ป็นนิตย ์แมใ้นบคุคลที่ทาํผิดต่อพระองคม์ีพระ

เทวทตัเป็นตน้กย็งัทรงกรุณา 

ปโยคะ หมายถึง ความมีพระหฤทยัมิไดมุ้่งหวงัต่ออามิส เทศนาสั่งสอนสตัวด์ว้ยขอ้ปฏิบตัิคือ ศีล สมาธิ ปัญญา ฯ 

(หมายเหต ุขอ้นีถ้ือว่ายาก เนือ้หาอยู่ในหนงัสอื “ปฐมสมโพธ”ิ ของสมเดจ็พระสมณเจา้ ในหลกัสูตรนกัธรรม จะเล่าเรือ่งราวทีเ่กีย่วกบัประวตัิ

ของพระพทุธเจา้ ไมม่ีใครอ่านไปสอบเพราะมีเนือ้หาเยอะ) 

(ปี 49) สมัปทาคณุ ๓ ประการของพระสมัมาสมัพทุธเจา้ คืออะไรบา้ง? เกิดผลดีอย่างไร? 

ตอบ คือ ๑. เหตสุมัปทา คือการบาํเพ็ญบารมีมาอย่างครบถว้น  

 ๒. ผลสมัปทา คือการที่ทรงไดร้บัผลของบารมี ทาํใหมี้รูปกายประกอบดว้ยมหาปรุิสลกัษณะ อานภุาพ การละกิเลสและ พระญาณหยั่งรู ้เป็นตน้  

 ๓. สตัตปูการสมัปทา คือการท่ีทรงบาํเพ็ญประโยชนแ์กช่าวโลกดว้ยพระทยัท่ีบรสิทุธ์ิ ฯ  
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ทาํใหพ้ระองคท์รงเป็นท่ีตัง้แหง่ศรทัธาและความเล่ือมใสของบณัฑิตชน ทัง้เทวดาและมนษุยท์ัง้หลายจะพงึปรารภเป็นอารมณ์แลว้ก่อสรา้งสั่ง

สมบญุกศุลใหไ้พบลูย ์ฯ 

(ปี 48) รูปกายอบุตัิและธรรมกายอบุตัิ แห่งพระมหาบรุุษนัน้ มคีวามหมายว่าอยา่งไร? 

ตอบ รูปกายอบุตัิ คือความอบุตัใินสมยัลงสู่พระครรภแ์ละในสมยัประสตูิจากพระครรภ ์

ส่วนธรรมกายอบุตัิ คือการตรสัรูพ้ระอนตุรสมัมาสมัโพธิญาณ ฯ 

(ปี 47) ปัญจมหาวิโลกนะ คืออะไร? มีความเป็นมาอย่างไร? 

ตอบ คือ การพิจารณาถงึความเหมาะสมใหญ่ ๕ ประการ ฯ  มีความเป็นมาอยา่งนี ้คือเมื่อพระมหาสตัวเ์ป็นสนัตสิุตเทวราชอยู่ในดสิุตเทวโลก 

หมู่เทวดามาทลูอาราธนาใหจ้ตุิลงไปบงัเกดิในครรภพ์ระมารดา ในลาํดบันัน้ พระมหาสตัวย์ังมิไดท้รงใหป้ฏิญญาแก่หมู่เทวดาผูม้าทลู

อาราธนา ต่อเมื่อทรงพิจารณาปัญจมหาวิโลกนะแลวั จงึทรงใหป้ฏิญญา ฯ 

(ปี 47) พระบารมี ๑๐ ย่อมอบรมพระอธัยาศยัทาํพระหฤทยัใหห้นกัแน่นจนสามารถพิชติมารได ้พระบารมี ๑๐ นัน้ มีอะไรบา้ง? 

ตอบ มี  ๑. ทาน  ๒. ศีล  ๓. เนกขมัมะ  ๔. ปัญญา  ๕. วิรยิะ  ๖. ขนัติ  ๗. สจัจะ  ๘. อธิษฐาน  ๙. เมตตา  ๑๐. อเุบกขาฯ 

(ปี 45) พระสมัมาสมัพทุธเจา้  ทรงประกอบดว้ยสมัปทาคณุก่ีประการ? อะไรบา้ง? 

ในวนัท่ีพระมหาบรุุษประสตูินัน้ สหชาติที่เกิดพรอ้มรว่มวนักบัพระองคม์ีอะไรบา้ง? 

ตอบ ๓ ประการ คือเหตสุมัปทา ผลสมัปทา สตัตปูการสมัปทา ฯ 

มีพระนางพิมพา พระอานนท ์กาฬทุายีอมาตย ์ฉนันะอมาตย ์มา้กณัฐกะ ตน้มหาโพธ์ิ และขมุทองทัง้ ๔ ฯ 

 

พุทธคุณ 

(ปี 54) นวหรคณุ คือพระพทุธคณุ ๙ บท บทไหนปรากฏแก่พระพทุธองคเ์ต็มที่ ท่ีไหน? เมื่อไร? 

ตอบ พระพทุธคณุบทว่า อรห ํสมฺมาสมฺพทฺุโธ วชิฺชาจรณสมฺปนฺโน สคุโต โลกวิท ูพทฺุโธ ภควา ปรากฏแก่พระพทุธองคเ์ต็มที่ ณ ควงไมพ้ระมหา

โพธิ ตาํบลอรุุเวลาเสนานิคม แควน้มคธ ตัง้แตค่รัง้แรกตรสัรูพ้ระอนตุรสมัมาสมัโพธิญาณ ฯ 

พระพทุธคณุบทว่า อนตฺุตโร ปรุสิทมฺมสารถิ สตฺถา เทวมนสฺุสาน ํปรากฏแก่พระพทุธองคเ์ต็มที่ที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวนัในพระนครพาราณสี 

ตัง้แตค่รัง้แสดงอนตุรธรรมจกัรใหเ้ป็นไปแก่ภิกษุปัญจวคัคีย ์ฯ 

 

พุทธจริยวตัร 

(ปี 62, 46) พระพทุธองคท์รงประดิษฐานพระพทุธศาสนาที่ไหนเป็นแห่งแรก ? ทรงเห็นประโยชนอ์ะไรจึงทรงประดษิฐาน ณ ที่นัน้ ? ตอบ ที่

กรุงราชคฤห ์ฯ  เพราะทรงเห็นว่าเมืองนีเ้ป็นเมืองที่บรบิรูณม์ั่งคั่ง และมีศาสดาเจา้ลทัธิมาก ถา้ไดโ้ปรดคนเหล่านีใ้หเ้กดิความเล่ือมใสไดแ้ลว้ 

การเผยแผ่พระพทุธศาสนาก็สะดวกและรวดเรว็ยิ่งขึน้ เพราะศาสดาเจา้ลทัธิตา่ง ๆ นัน้ ลว้นมีคนนบัถือมาก ดว้ยเหตนุีจ้ึงทรงเลือกเมอืงนี ้เป็นท่ี

ประดิษฐานพระพทุธศาสนาเป็นแห่งแรก ฯ 

(ปี 52) พระพทุธเจา้ทรงแสดงธรรมโปรดพทุธบรษิัทดว้ยอาการ ๔ อย่าง อะไรบา้ง? 

ตอบ ดว้ยอาการดงันี ้ ๑. สนัทสัสนา อธิบายใหแ้จ่มแจง้ใหเ้ขา้ใจชดั 

๒. สมาทปนา ชวนใหม้ีแก่ใจสมาทานคือทาํตาม 

๓.  สมตุเตชนา ชกันาํใหเ้กิดอตุสาหะอาจหาญเพื่อจะทาํ 

๔. สมัปหงัสนา พยงุใหร้า่เรงิในอนัทาํ ฯ 
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(ปี 46) พระพทุธองคท์รงประดษิฐานพระพทุธศาสนาที่ไหนเป็นแห่งแรก? ทรงเห็นประโยชนอ์ะไรจงึทรงประดษิฐาน ณ ที่นัน้? การท่ีพระพทุธ

องคท์รงสามารถประดิษฐานพระพทุธศาสนาไดม้ั่นคง  เพราะทรงสั่งสอนโดยอาการอย่างไรบา้ง ? 

ตอบ ที่ กรุงราชคฤห ์ฯ  เพราะทรงเห็นวา่เมืองนีเ้ป็นเมืองที่บรบิรูณม์ั่งคั่ง และ 

มีศาสดาเจา้ลทัธิมาก ถา้ไดโ้ปรดคนเหล่านีใ้หเ้กดิความเล่ือมใสไดแ้ลว้ การเผยแผ่พระพทุธศาสนาก็สะดวกและรวดเรว็ยิง่ขึน้ เพราะศาสดา

เจา้ลทัธิต่างๆ นัน้ ลว้นมีศษิยานศุิษยม์าก ผูค้นนบัถือมาก ดว้ยเหตนุี ้จึงทรงเลือกเมืองนีเ้ป็นท่ีประดิษฐานพระพทุธศาสนาเป็นแห่งแรก ฯ 

โดยอาการ ๓ อย่าง คือ ๑. ทรงสั่งสอนใหผู้ฟั้งรูย้ิ่ง เห็นจรงิในธรรมที่ควรรูค้วรเห็น 

   ๒. ทรงสั่งสอนมีเหตมุีผลที่ผูฟั้งอาจตรองตามใหเ้ห็นจรงิได ้

   ๓. ทรงสั่งสอนเป็นอศัจรรยท์ี่ผูป้ฏิบตัิตาม ย่อมไดร้บัผลโดยสมควรแก่การปฏิบตัิ ฯ 

(ปี 44) พระพทุธเจา้ทรงสั่งสอนคฤหสัถด์ว้ยวิธี ๔ สถานนัน้ ไดแ้กอ่ะไรบา้ง? 

ในการสอนธรรมของพระพทุธองคน์ัน้ ทรงมีจดุมุ่งหมายอย่างไรบา้ง? 

ตอบ ไดแ้ก ่ ๑. สนัทสัสนา ชีใ้หช้ดั ใหเ้ห็นแจม่แจง้ในสมัมาปฏิบตัิ 

  ๒. สมาทปนา ชวนใหป้ฏิบตัิ แสดงเหตผุลใหเ้ห็นสมจรงิ 

  ๓. สมตุเตชนา ใหอ้าจหาญ มีกาํลงัใจในสมัมาปฏิบตัิ 

  ๔. สมัปหงัสนา ใหร้า่เรงิ แช่มชื่น ในการปฏิบตัิตามธรรมของพระสมัมาสมัพทุธเจา้ ฯ 

อย่างนีค้ือ  ๑. เพื่อใหผู้ฟั้งไดรู้เ้ห็นในส่ิงที่ควรรูค้วรเห็น 

   ๒. เพื่อใหผู้ฟั้งใชเ้หตผุลตรองตามจนเห็นจรงิ 

   ๓. เพื่อใหผู้ฟั้งนาํไปปฏิบตัิและไดร้บัผลของการปฏิบตัิตามสมควรแก่การปฏิบตัิของตน ๆ ฯ 

 

ก าเนิดศากยวงศ ์

(ปี 61, 55) ศากยวงศสื์บเชือ้สายมาจากใคร? ท่ีไดน้ามวา่ ศากยะ เพราะเหตไุร? 

ตอบ สืบเชือ้สายมาจากพระเจา้โอกกากราช ฯ 

เพราะเหต ุ๒ ประการ คือ ๑. เพราะไดช้ื่อตามชนบทท่ีตัง้เมือง  ๒. เพราะมคีวามกลา้หาญ สามารถตัง้เมืองไดเ้อง ฯ 

 

พระมหาบุรุษประสูต ิ

(ปี 62, 44) พระพทุธองคท์รงยืนยนัพระองคเ์องว่า เป็นสมัมาสมัพทุธะ เพราะทรงอาศยัเหตอุะไร ? 

ตอบ เพราะทรงอาศยัเหตทุี่ตรสัรูอ้รยิสจั ๔ อนัมีรอบ ๓ มีอาการ ๑๒ อย่าง แจ่มแจง้ ครบถว้นทกุประการ จึงทรงปฏิญาณพระองคว์่า เป็น

สมัมาสมัพทุธะ ฯ 

(ปี 60, 44) อาสภิวาจาคือวาจาเช่นไร ? มีใจความว่าอย่างไร ? 

ตอบ คือวาจาที่เปล่งอยา่งองอาจ เป็นภาษิตของบรุุษพิเศษอาชาไนยฯ มีใจความวา่ เราเป็นผูเ้ลิศ เป็นผูใ้หญ่ เป็นผูป้ระเสรฐิแหง่โลกฯ 

(ปี 55) พระวาจาที่พระมหาบรุุษทรงเปล่งครัง้แรก เรียกวา่อะไร? ความวา่อยา่งไร? 

ตอบ อาสภิวาจา ฯ 

ความวา่ “เราเป็นผูเ้ลิศแหง่โลก (อคฺโคหมสฺมิ โลกสฺส) เราเป็นผูเ้จรญิแห่งโลก (เชฏฺโฐหมสฺมิ โลกสฺส) 

เราเป็นผูป้ระเสรฐิแห่งโลก (เสฏฺโฐหมสฺมิ โลกสฺส) ชาตินีเ้ป็นชาติสดุทา้ย (อยมนฺติมา ชาติ) 

บดันี ้ภพใหม่มิไดม้ี (นตฺถิทานิ ปนุพฺภโว)” ฯ 



5 | P a g e  

 

(ปี 49) เมื่อเจา้ชายสิทธัตถะประสตูิ มีปาฏิหารยิอ์ะไรเกิดขึน้บา้ง ? 

ตอบ มีปาฏิหารยิ ์๗ อยา่ง คือ ๑. พระมารดาทรงประทบัยืน  

    ๒. ประสตูิไม่เปรอะเป้ือนดว้ยครรภมลทิน  

    ๓. มีเทวดามาคอยรบัก่อน  

    ๔. มีธารนํา้รอ้นนํา้เย็นตกลงมาจากอากาศสนานพระกาย  

    ๕. เมื่อประสตูิออกมาทรงเดินได ้๗ กา้ว  

    ๖. ทรงเปล่งวาจาเป็นบพุพนิมิตแห่งพระสมัมาสมัโพธิญาณ  

    ๗. แผ่นดินไหว ฯ 

(ปี 46) พระวาจาที่พระมหาบรุุษทรงเปล่งในวนัประสตูินัน้ เรียกวา่อะไร? ใจความโดยย่ออย่างไร? 

พระพทุธกิจ ๕ อย่าง มีอะไรบา้ง?  ขอ้ไหนที่ทรงบาํเพ็ญเป็นนิจตราบเท่าปรนิิพพาน? 

ตอบ เรยีกวา่ อาสภิวาจา ฯ  ใจความย่อวา่  “ เราเป็นผูเ้ลิศเป็นยอดแห่งโลก  เราเป็นผูเ้จรญิผูใ้หญ่แห่งโลก เราเป็นผูป้ระเสรฐิแห่งโลก  ความ

บงัเกดิชาตินีม้ี ณ ที่สดุ บดันี ้ความบงัเกิดอกีมิไดม้ี ”  ฯ 

มี ๕ อย่าง ฯ คือ ๑. เวลาเชา้ เสดจ็ออกบิณฑบาต 

  ๒. เวลาเย็น ทรงแสดงธรรม 

  ๓. เวลายํ่าคํ่า ทรงโอวาทภิกษุ 

  ๔. เวลาเที่ยงคืน ทรงตอบปัญหาเทวดา 

  ๕. เวลายํ่ารุง่ ทรงตรวจดเูวไนยสตัว ์ฯ 

 ยกเวน้ขอ้เสดจ็ออกบิณฑบาต นอกนัน้ทรงบาํเพ็ญเป็นนิจตราบเท่าปรินิพพาน ฯ 

 

บ าเพ็ญทกุรกิริยา 

(ปี 59, 55) การท่ีพระพทุธองคท์รงเลิกการทรมานพระวรกายแลว้ กลบัมาเสวยพระกระยาหาร เพราะทรงพิจารณาเห็นอยา่งไร?  ตอบ เพราะ

ทรงพิจารณาเห็นว่า คนท่ีไม่บรโิภคอาหารจนรา่งกายหมดกาํลงั ไม่สามารถบาํเพ็ญเพียรทางจติได ้ฯ 

(ปี 53) สตานสุารีวิญญาณ คืออะไร? เกิดขึน้แก่พระมหาบรุุษ ความวา่อยา่งไร? 

ตอบ วิญญาณไปตามสติ ฯ ความว่า ทกุรกิรยิานี ้จกัไม่เป็นทางเพื่อการตรสัรู ้แต่อานาปานสติปฐมฌาน จกัเป็นทางเพื่อการตรสัรูแ้น่ฯ 

(ปี 49) ในการบาํเพ็ญเพยีรเพื่อบรรลสุมัมาสมัโพธิญาณของพระโพธิสตัว ์อยากทราบว่าการบาํเพญ็ทกุรกิรยิาและอปุมา ๓ ขอ้ อยา่งไหนเกดิ

ก่อน? ทรงมีเหตผุลอยา่งไร? 

ตอบ อปุมา ๓ ขอ้เกดิก่อน การบาํเพ็ญทกุรกิรยิาเกิดภายหลงั ฯ  เพราะเมื่ออปุมา ๓ ขอ้ มาปรากฏแก่พระองคแ์ลว้ ทรงคิดจะบาํเพญ็เพียร 

เพื่อป้องกนัจิตไมใ่หน้อ้มไปในกามารมณไ์ด ้จงึทรงบาํเพ็ญทกุรกิริยา ฯ 

(ปี 49) อปาณกฌาน ไดแ้ก่อะไร? พระพทุธเจา้ไดท้รงบาํเพ็ญครัง้ไหน? และไดร้บัผลอย่างไร?  

ตอบ ไดแ้กค่วามเพ่งไม่มีปราณ คือไม่มีลมอสัสาสะปัสสาสะ โดยเนือ้ความก็คือกลัน้ลมหายใจไม่ใหด้าํเนินทางจมกูและทางปาก ฯ ไดท้รง

บาํเพ็ญในคราวทรงทาํทกุรกิรยิา ฯ ไม่ไดร้บัผลที่ทรงมุ่งหวงักลบัเป็นการทรมานรา่งกายใหล้าํบากเปล่าฯ 

(ปี 45) อปาณกฌาน ไดแ้ก่อะไร? พระพทุธองคท์รงบาํเพ็ญฌานนีใ้นคราวใด ? และไดร้บัผลที่มุ่งหวงัหรือไม่ อย่างไร? 

ตอบ ไดแ้ก่ ความเพง่ไม่มีลมปราณ  คือไม่มีลมอสัสาสะปัสสาสะ  โดยเนือ้ความกค็ือกลัน้ลมหายใจไมใ่หด้าํเนินทางจมกูและปาก ซึ่งเป็น

ทางเดินโดยปกติ ฯ  ในคราวทรงทาํทกุกรกิรยิาฯ ไม่ไดร้บัผลที่มุ่งหวงั แตเ่ป็นการทรมานรา่งกายใหล้าํบากเปล่า ฯ 
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ก่อนตรัสรู้ 

(ปี 62, 60, 50) พระพทุธองคท์รงอธิษฐานจาตรุงคมหาปธาน มีใจความว่าอย่างไร? ที่ไหน? และไดร้บัผลอย่างไร? 

ตอบ มใีจความว่า หากยงัไม่บรรลพุระสมัมาสมัโพธิญาณแลว้จกัไม่ลกุขึน้ แมเ้นือ้และเลือดจะแหง้เหือดไป เหลือแต่หนงั เอ็น และกระดกู ก็

ตามที ฯ ท่ีตาํบลอรุุเวลาเสนานิคม ภายใตต้น้พระศรีมหาโพธ์ิ ฯ  ไดร้บัผลคือ บรรลพุระสมัมาสมัโพธิญาณสมดงัพระหฤทยั ฯ 

(ปี 50) พระมหาสบุินนิมิตก่อนจะตรสัรูท้ี่ว่า เสดจ็จงกรมบนภเูขาอจุจาระโดยพระบาทไม่แปดเป้ือน หมายถงึอะไร? 

ตอบ หมายถงึ จะทรงไดปั้จจยัทัง้ ๔ แต่มิไดม้ีพระทยัปลิโพธิเอือ้เฟ้ือในปัจจยัทัง้ปวง ฯ 

 

ขณะตรัสรู้ 

(ปี 52) ปฏิจจสมปุบาทคืออะไร? พระพทุธเจา้ทรงพิจารณาปฏิจจสมปุบาท ที่ทรงกาํหนดรูแ้ลว้นัน้อย่างไร? ณ สถานท่ีใด? 

ตอบ คือ สภาพอาศยัปัจจยัเกิดขึน้ฯ ทรงพิจารณาตามลาํดบัและถอยกลบัทัง้ขา้งเกดิขา้งดบัตลอดยาม ๓ แห่งราตรีฯ ณ ภายใตร้ม่ไมม้หา

โพธ์ิ ฯ 

(ปี 50) ปัญญาอนัรูเ้ห็นตามเป็นจรงิแลว้อย่างไรในอรยิสจั ๔ ซึง่มรีอบ ๓ มีอาการ ๑๒ ทาํใหพ้ระพทุธองคท์รงยืนยนัไดว้า่เป็นผูต้รสัรูเ้องโดย

ชอบ ท่ีว่ารอบ ๓ อาการ ๑๒ คืออย่างไร? 

ตอบ คือ ปัญญาอนัรูเ้ห็นตามเป็นจรงิวา่ 

นีท้กุข ์ทกุขน์ัน้ควรกาํหนดรู ้ทกุขน์ัน้ไดก้าํหนดรูแ้ลว้ 

นีเ้หตใุหเ้กิดทกุข ์เหตใุหเ้กิดทกุขน์ัน้ควรละ เหตใุหเ้กดิทกุขน์ัน้ไดล้ะแลว้ 

นีเ้หตใุหท้กุขด์บั เหตใุหท้กุขด์บันัน้ควรทาํใหแ้จง้ เหตใุหท้กุขด์บันัน้ไดท้าํใหแ้จง้แลว้ 

นีข้อ้ปฏิบตัิใหถ้ึงความดบัทกุข ์ขอ้ปฏิบตัินัน้ควรทาํใหเ้กดิ ขอ้ปฏิบตัินัน้ไดท้าํใหเ้กิดแลว้ ฯ 

(ปี 46) ความเป็นพระสมัมาสมัพทุธเจา้นัน้ สาํเรจ็ดว้ยญาณอะไร? เพราะเหตไุร? พระพทุธองค ์ครัน้ตรสัรูแ้ลว้ ทรงเปล่งพระอทุานในยาม

สดุทา้ย มีความวา่อยา่งไร? 

ตอบ ดว้ยอาสวกัขยญาณ ฯ เพราะอาสวกัขยญาณ คือความรูเ้ป็นเหตสิุน้อาสวะ คือ เครื่องเศรา้หมองอนัหมกัหมมในจิต 

สนัดาน ฯ มีความว่า “ เมื่อใดธรรมทัง้หลายปรากฏชดัแก่พราหมณผ์ูม้ีเพียรเพง่อยู่ พราหมณน์ัน้ยอ่มกาํจดัเสนามาร คือชรา พยาธิ มรณะ เสีย

ได ้ดจุพระอาทิตยอ์ทุยั กาํจดัมืดทาํอากาศใหส้วา่งขึน้ฉะนัน้” ฯ 

(ปี 43) ลกัษณะทัง้ ๒ ที่พระพทุธองคท์รงเห็นในมชัฌิมยามแห่งราตรีตรสัรูค้ือ อะไรบา้ง? พระอทุานท่ีพระพทุธองคท์รงเปล่งในปัจฉิมยามมี

ความวา่อยา่งไร? 

ตอบ คือ ๑. ปัจจตัตลกัษณะ ไดแ้ก่การกาํหนดโดยความเป็นกอง 

๒. สามญัลกัษณะ ไดแ้กก่ารกาํหนดโดยความเป็นสภาพเสมอกนั คือ ความเป็นของไม่เที่ยง ฯ 

มีความว่า เมื่อใดธรรมทัง้หลายปรากฏชดัแก่พราหมณผ์ูม้ีเพียรเพง่อยู่ พราหมณน์ัน้ย่อมกาํจดัเสนามาร คือ ชรา พยาธิ มรณะเสียได ้ดจุพระ

อาทิตยอ์ทุยัขึน้กาํจดัมืด ทาํอากาศใหส้ว่างฉะนัน้ ฯ 

 

หลังตรัสรู้ 

(ปี 63, 54) พระพทุธเจา้หลงัจากไดต้รสัรูแ้ลว้ ทรงเปล่งอทุานในยามสดุทา้ยว่าอย่างไร? 

ตอบ ทรงเปล่งอทุานว่า เมื่อใดธรรมทัง้หลายปรากฏแก่พราหมณผ์ูม้ีเพียรเพง่อยู่ เมื่อนัน้พราหมณน์ัน้ ย่อมกาํจดัมารและเสนามารเสียได ้ดจุ

พระอาทิตยอ์ทุยักาํจดัมดืใหส้ว่างฉะนัน้ ฯ 
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(ปี 61) ภพัพบคุคล คือบคุคลเชน่ใด ? ประเภทท่ี ๑ ท่านเปรียบดว้ยอะไร ? 

ตอบ ภพัพบคุคล คือบคุคลผูส้ามารถจะตรสัรูธ้รรมได ้ฯ 

อคุฆติตญัญ ูเปรียบดว้ยดอกบวัพน้นา้ เมื่อตอ้งแสงพระอาทิตย ์ก็จกับานในวนันัน้ ฯ 

(ปี 58) พระพทุธองคท์รงปฏิญาณว่า เป็นสมัมาสมัพทุธะ เพราะทรงอาศยัเหตอุะไร ? 

ตอบ ทรงอาศยัเหตทุี่ตรสัรูอ้รยิสจั ๔ อย่างแจ่มแจง้ครบถว้นทกุประการ จึงทรงปฏิญาณว่า เป็นสมัมาสมัพทุธะ ฯ 

(ปี 58) พทุธจกัษุ กบัธรรมจกัษุ ต่างกนัอยา่งไร ? แต่ละอย่างใครไดเ้ป็นคนแรก ? 

ตอบ พทุธจกัษุ คือจกัษุของพระพทุธเจา้ หมายถึงพระปัญญาของพระพทุธองคท์ี่ทรงพิจารณาเห็นอปุนิสยัแห่งเวไนยสตัว ์ส่วนธรรมจกัษุ คือ

ดวงตาเห็นธรรม ไดแ้ก่โสดาปัตตมิรรค สกทาคามิมรรค อนาคามมิรรค ท่ีเกิดขึน้แก่ผูฟั้งธรรม ฯ 

พทุธจกัษุ เป็นคณุสมบตัเิฉพาะพระพทุธเจา้ พระพทุธองคจ์ึงทรงไดเ้ป็นพระองคแ์รก และพระองคเ์ดียว ส่วนธรรมจกัษุพระอญัญาโกณ

ฑญัญะไดเ้ป็นองคแ์รก ฯ 

(ปี 57) ขณะที่พระพทุธองคป์ระทบัเสวยวมิตุติสขุ ณ รตันฆรเจดยี ์ทรงพิจารณาธรรมอะไร?  ตอบ ทรงพิจารณาพระอภิธรรม ฯ 

(ปี 54) อนิมิสเจดียแ์ละรตันจงกรมเจดยี ์เป็นสถานท่ีที่พระพทุธเจา้ทรงกระทาํกจิอะไร? 

ตอบ อนิมิสเจดีย ์เป็นสถานท่ีที่พระพทุธเจา้ประทบัยืนจอ้งดตูน้พระมหาโพธิโดยมิไดก้ระพรบิพระเนตรตลอด ๗ วนัรตันจงกรมเจดียเ์ป็น

สถานท่ี ท่ีพระพทุธเจา้ทรงนิรมติที่จงกรมขึน้แลว้ เสดจ็จงกรม ณ ที่นัน้ถว้น ๗ วนั 

(ปี 54) ภพัพบคุคลและอภพัพบคุคล ท่ีท่านเปรียบกบัดอกบวั ๔ เหล่า คือบคุคลประเภทใดบา้ง? 

ตอบ ภพัพบคุคลคือบคุคลผูส้ามารถจะตรสัรูธ้รรมได ้ไดแ้ก่ อคุฆติตญัญท่ีูเปรียบดว้ยดอกบวัพน้นํ้า้ วิปจติญัญท่ีูเปรียบดว้ยดอกบวัเสมอนํา้ 

และเนยยะที่เปรียบดว้ยดอกบวัที่ยงัอยูใ่นนํา้  

ส่วนอภพัพบคุคลคือบคุคลผูไ้ม่สามารถจะตรสัรูธ้รรมได ้ไดแ้ก่ ปทปรมะที่เปรียบดว้ยดอกบวัที่เป็นภกัษาหารแห่งปลาและเตา่ ฯ 

(ปี 52) ภายหลงัแต่ตรสัรูแ้ลว้ ในสปัดาหท์ี่ ๗  พระพทุธเจา้เสด็จประทบัอยู่ที่ไหน? และมีเหตกุารณส์าํคญัตามที่พระคนัถรจนาจารยก์ล่าวไว้

อย่างไรบา้ง? 

ตอบ ในสปัดาหท์ี่ ๗ เสด็จประทบัอยู่ภายใตไ้มร้าชายตนะ มีพ่อคา้ ๒ คน ชื่อตปสุสะและภลัลิกะเดินทางผ่านมา  ไดถ้วายขา้วสตัตผุงสตัตุ

กอ้น และแสดงตนเป็นอบุาสกถงึรตันะ ๒ เป็นคู่แรกในโลก ฯ 

(ปี 51) ในขณะเสวยวมิตุติสขุใตร้ม่ไมม้หาโพธ์ิ พระพทุธเจา้ทรงพิจารณา ขอ้ธรรมอะไร? และธรรมนัน้มีใจความย่อว่าอย่างไร?  ตอบ ทรง

พิจารณาปฏิจจสมปุบาท ฯ มใีจความย่อว่า สภาวะอย่างหน่ึงเป็นผลเกิดแต่เหตอุยา่งหน่ึงแลว้ ซํา้เป็นเหตยุงัผลอย่างอื่นใหเ้กิดต่อไปอีก 

เหมือนลกูโซ่เก่ียวคลอ้งกนัเป็นสาย ฯ 

 

พุทธกิจ 

(ปี 56) ในพทุธกิจจกถา พระพทุธองคท์รงแสดงธรรมโปรดเวไนยสตัวด์ว้ยทรง มุง่ประโยชนอ์ะไร? 

ตอบ ทรงมุ่งประโยชนท์ัง้ ๓ คือ ๑. ทิฏฐธรรมิกตัถประโยชน ์คือประโยชนท์ี่จะพึงไดใ้นปัจจบุนั 

๒. สมัปรายิกตัถประโยชน ์คือประโยชนท์ี่จะพึงไดใ้นภายหนา้ 

๓. ปรมตัถประโยชน ์คือประโยชนอ์ย่างยิ่ง ไดแ้ก่ วิมตุติ ความหลดุพน้พิเศษ ฯ 

(ปี 46) พระวาจาที่พระมหาบรุุษทรงเปล่งในวนัประสตูินัน้ เรียกวา่อะไร? ใจความโดยย่ออย่างไร? 

พระพทุธกิจ ๕ อย่าง มีอะไรบา้ง?  ขอ้ไหนที่ทรงบาํเพ็ญเป็นนิจตราบเท่าปรนิิพพาน? 
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ตอบ เรยีกวา่ อาสภิวาจา ฯ  ใจความย่อวา่  “ เราเป็นผูเ้ลิศเป็นยอดแห่งโลก  เราเป็นผูเ้จรญิผูใ้หญ่แห่งโลก เราเป็นผูป้ระเสรฐิแห่งโลก  ความ

บงัเกดิชาตินีม้ี ณ ที่สดุ บดันี ้ความบงัเกิดอกีมิไดม้ี ”  ฯ 

มี ๕ อย่าง ฯ คือ ๑. เวลาเชา้ เสดจ็ออกบิณฑบาต 

  ๒. เวลาเย็น ทรงแสดงธรรม 

  ๓. เวลายํ่าคํ่า ทรงโอวาทภิกษุ 

  ๔. เวลาเที่ยงคืน ทรงตอบปัญหาเทวดา 

  ๕. เวลายํ่ารุง่ ทรงตรวจดเูวไนยสตัว ์ฯ 

  ยกเวน้ขอ้เสดจ็ออกบิณฑบาต นอกนัน้ทรงบาํเพ็ญเป็นนิจตราบเท่าปรนิิพพาน ฯ 

 

พระปัญจวัคคีย ์

• ปัญจวัคคีย ์(คอยอุปัฏฐากพระมหาบุรุษ) ไดแ้ก่ โกณฑัญญะ วัปปะ ภัททยิะ มหานามะ อัสสชิ  

ในวนัอาสาฬหบชูา พระพทุธเจา้แสดงธรรมจักรกัปปวัตตนสูตร ที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวนั เมืองพาราณสี วา่ บรรพชิตไม่ควรเสพ ๑.กาม

สขุลัลิกานโุยค ๒.อตัตกิลมถานโุยค มัชฌิมาปฏิปทา ขอ้ปฏิบตัิอนัเป็นทางสายกลางอรยิมรรคมีองค ์๘ และอริยสัจ ๔]  

บรรลุเป็นพระอรหนัตพ์ร้อมกนัทัง้หมดในวันแรม ๕ ค ่าเดือน ๘ ดว้ยธรรมะชื่อว่า อนัตตลักขณสูตร 

(*** อนัตตลกัขณสูตร ใจความว่า “ขันธท์ัง้ ๕ เป็นของไมเ่ที่ยง เป็นทุกข ์เป็นอนัตตา ไม่ควรยดึมั่น”) 

• พระอัญญาโกณฑัญญะ ไดด้วงตาเห็นธรรมว่า “ สิ่งใดสิ่งหน่ึง มีความเกิดเป็นธรรมดา สิ่งน้ันทัง้หมดมีความดับไปเป็น 

ธรรมดา ” 

• ปัญจวัคคีย ์-> ธรรมจกัรกปัปวตัตนสตูร(มชัฌมิาปฏิปทา อรยิสจั ๔) และอตัตลกัขณสตูร 

(ปี 55) เมื่อพระเบญจวคัคียไ์ดด้วงตาเห็นธรรม ไดอ้ปุสมบทดว้ยเอหิภิกขอุปุสมัปทาแลว้พระบรมศาสดาทรงพิจารณาเห็นอย่างไร 

จึงทรงแสดงอนตัตลกัขณสตูรโปรดพระเบญจวคัคยี?์ 

ตอบ ทรงพจิารณาเห็นว่า พระเบญจวคัคียต์ัง้อยูใ่นท่ีแห่งสาวก มีอินทรียค์ือศรทัธาเป็นตน้ แก่กลา้ ควรเจรญิวิปัสสนาเพื่อวมิตุิไดแ้ลว้ จึงทรง

แสดงอนตัตลกัขณสตูรโปรดพระเบญจวคัคีย ์ฯ 

(ปี 52) พระอญัญาโกณฑญัญะเดิมชื่ออะไร? ท่ีไดช้ื่ออญัญาโกณฑญัญะเพราะเหตไุร? 

ตอบ ชื่อโกณฑญัญะ ฯ เพราะไดด้วงตาเห็นธรรมขณะฟังปฐมเทศนาพระพทุธเจา้ทรงทราบจึงทรงเปล่าอทุานวา่ 

อญัญาสิๆ แปลว่า ไดรู้แ้ลว้ๆ อาศยัพระอทุานนี ้คาํวา่ อญัญาโกณฑญัญะ จึงไดเ้ป็นชื่อของท่านตัง้แต่บดันัน้มา ฯ 

(ปี 50) ฤษีปัญจวคัคยีอ์อกบวชตามและอยู่ปรนนิบตัิพระพทุธองคข์ณะทรงบาํเพ็ญทกุรกิรยิา เพราะคิดอยา่งไร? หลีกหนีไปเพราะคดิอย่างไร? 

และการทัง้ ๒ นัน้ มีผลดีอยา่งไร? 

ตอบ ออกบวชตามเพราะคิดว่า บรรพชาของพระองคค์งมีประโยชน ์พระองคบ์รรลธุรรมใด จกัทรงสั่งสอนใหต้นบรรลธุรรมนัน้บา้ง ฯ  หลีกไป

โดยคิดว่า พระองคท์รงละทกุรกิรยิาแลว้ คงจะไม่บรรลธุรรมพเิศษอนัใดได ้ฯ 

การมาปรนนิบตัินัน้ ทาํใหส้ามารถเป็นพยานไดว้า่ พระพทุธองคท์รงเคยประพฤติอตัตกิลมถานโุยคอย่างอกุฤษฎม์าแลว้ แมเ้ช่นนีก้็ไม่เป็นทาง

ที่จะใหรู้ธ้รรมพเิศษอนัใดได ้ส่วนการหลีกหนีไปนัน้ก็เป็นผลดี เพราะเวลานัน้เป็นเวลาบาํเพ็ญเพียรทางจติ ซึ่งตอ้งการความสงดั ฯ 

(ปี 44) พระปัญจวคัคยี ์ไดอ้อกบวชตามพระมหาบรุุษเพราะมีความเชื่ออย่างไร? 

การไดบ้รรลอุรยิผลของพระปัญจวคัคยี ์ วนัเดยีวกนัหรือต่างวนักนั? 

ตอบ มคีวามเชื่อวา่ พระมหาบรุุษจะไดต้รสัรูอ้ยา่งแน่นอน จึงพรอ้มใจกนัออกบวชตดิตามเฝา้อยา่งใกลช้ิด ดว้ยหวงัว่า  
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พระองคไ์ดต้รสัรูแ้ลว้ จกัไดเ้ทศนาโปรดตน การบรรลอุรยิผลชัน้ตน้ต่างวนักนั ส่วนการบรรลอุรยิผลชัน้สงูสดุ วนัเดยีวกนั 

(ปี 44) บคุคลผูไ้ดช้ื่อว่า อปัปรชกัขชาติ มีลกัษณะอยา่งไร? 

พระโกณฑญัญะ ไดน้ามเพิ่มขา้งหนา้ว่า พระอญัญาโกณฑญัญะ เพราะเหตใุด? 

ตอบ มกีิเลสธุลีในปัญญาจกัษุนอ้ยเป็นปกติ สามารถจะรูท้ั่วถึงธรรมไดโ้ดยพลนั ฯ 

เพราะพระพทุธองคท์รงทราบวา่ ดวงตาเห็นธรรมไดเ้กิดขึน้แลว้แกท่่าน จึงทรงเปล่งอทุานวา่ อญฺญาสิ วต โภ โกณฺฑญฺโญ อญฺญาสิ วต โภ 

โกณฺฑญฺโญ โกณฑญัญะไดรู้แ้ลว้หนอ ๆ อาศยัคาํอทุานวา่ อญฺญาสิ อญฺญาสิ ท่านจงึไดน้ามเพิ่มขา้งหนา้ว่า อญัญาโกณฑญัญะ 

 

ดวงตาเหน็ธรรม 

• ไดด้วงตาเห็นธรรม คือ เหน็เกิดและดับ ใจความวา่ “สิง่ใดสิ่งหน่ึง มีความเกดิเป็นธรรมดา สิง่น้ันทัง้หมดมีความดับไปเป็น

ธรรมดา” 

(ปี 59) ดวงตาเห็นธรรมปราศจากธุลี เกิดขึน้แก่พระโกณฑญัญะความวา่อยา่งไร? ในขณะนัน้ ท่านเป็นพระอรยิบคุคลชัน้ไหน? 

ตอบ ความวา่ ส่ิงใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึน้เป็นธรรมดา ส่ิงนัน้ทัง้หมดมีความดบัไปเป็นธรรมดา ฯ เป็นพระอรยิบคุคลชัน้พระโสดาบนัฯ 

(ปี 42) ที่วา่ “ดวงตาเห็นธรรม” นัน้เห็นธรรมอะไร? ใจความว่าอย่างไร? จงบอกชื่อพระสาวกที่ไดด้วงตาเห็นธรรมมา ๓ ท่าน และท่านไดจ้าก

ใคร? ตอบ คือเห็นเกิดและดบัฯ ใจความวา่ “ส่ิงใดสิ่งหนึง่ มีความเกิดเป็นธรรมดา ส่ิงนัน้ทัง้หมดมีความดบัไปเป็นธรรมดา” 

 

ยสะกุลบุตร 

(ปี 57) ยสกลุบตุรฟังธรรมอะไรจากพระพทุธองค ์จนบรรลเุป็นพระอรหนัต?์ จงบอกมาตามลาํดบัตัง้แตต่น้ 

ตอบ ฟังอนปุพุพกีถาและอรสิจั๔  ๒ ครัง้ คือ คร้ังที ่๑ บรรลเุป็นพระโสดาบนั       คร้ังที ่๒ บรรลเุป็นพระอรหนัต ์ฯ 

(ปี 48) สหายของพระยสะ ๔ คน ไดอ้อกบวชตามพระยสะ เพราะคิดอยา่งไร? 

ตอบ เพราะคดิวา่ ธรรมวินยัที่พระยสะออกบวชนัน้จกัไมเ่ลวทรามแน่แท ้คงเป็นธรรมวินยัอนัประเสรฐิ คิดดงันีจ้ึงไดอ้อกบวช ฯ 

 

ชฎิล ๓ พี่น้อง 

• * ตัง้อาศรมอยู่ที่ ใกลฝ่ั้งแม่นํา้เนรญัชรา ตาํบลอรุุเวลาเสนานิคม 

• ชฎิล ๓ พี่นอ้ง คือ อรุุเวลกสัสปะ นทีกสัสปะ คยากสัสปะ และบรวิาร ๑,๐๐๐ คน พระพทุธเจา้แสดงอาทติตปริยายสูตร *ทีต่ าบลคยา

สีสะ ใกลแ้ม่นํา้คยา ใจความว่า “อายตนะภายใน อายตนะภายนอก เป็นของรอ้นๆ เพราะไฟกิเลสมีความกาํหนดั ความโกรธหรือความ

หลง เผาลนจิตใจ และรอ้นเพราะไฟทกุข ์มีความเกิด แก่ เจ็บ ตาย ความโศก ร ํ่าไร ราํพนั ความคบัแคน้ใจ เป็นตน้ มาเผาลนใหร้อ้น” 

(ปี 60, 51) พระพทุธเจา้เสดจ็ไปโปรดชฎิล ๓ พี่นอ้งพรอ้มบรวิาร โดยบงัเอิญหรือโดยตัง้พระหฤทยัไวก้่อน? 

มีหลกัฐานสนบัสนนุคาํตอบนัน้อย่างไร? 

ตอบ โดยตัง้พระหฤทยัไวก้่อน ฯ มีหลกัฐานปรากฏวา่  ในครัง้ที่ทรงส่งพระสาวก ๖๐ องคแ์รกไปประกาศพระพทุธศาสนาในท่ีตา่ง ๆ  ทรงมี

พระดาํรสัวา่  “แมเ้ราก็จะไปยงัตาํบลอรุุเวลาเสนานิคม  เพื่อจะแสดงธรรม” ฯ 

 

พระเจ้าพิมพิสาร 

• ไดด้วงตาเห็นธรรม (บรรลโุสดาบนั) เพราะฟังอนปุพุพิกถาและอรยิสจั ๔ ณ สวนตาลหนุ่ม 

• พระเจา้พมิพิสาร ไดต้ัง้ความปรารถนาไวม้ี ๕ ขอ้ดงันี ้
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๑. ขอใหข้า้พเจา้ไดร้บัอภิเษกเป็นพระเจา้แผ่นดินมคธนีเ้ถิด 

๒. ขอท่านผูเ้ป็นพระอรหนัตผ์ูรู้เ้องเห็นเองโดยชอบ พึงมายงัแว่นแควน้ของขา้พเจา้ผูไ้ดร้บัอภิเษกแลว้ 

๓. ขอขา้พเจา้พึงไดเ้ขา้ไปนั่งใกลพ้ระอรหนัตน์ัน้ 

๔. ขอพระอรหนัตน์ัน้ พึงแสดงธรรมแก่ขา้พเจา้ 

๕. ขอขา้พเจา้พึงรูท้ั่วถงึธรรมของพระอรหนัตน์ัน้ (สาํเรจ็สมบรูณเ์มือใด ดปีู 46)* 

(ปี 53) พระเจา้พมิพิสาร เมื่อครัง้ยงัเป็นพระราชกมุาร ไดต้ัง้ความปรารถนาไวอ้ย่างไรบา้ง? 

ตอบ ไดต้ัง้ความปรารถนาไวว้า่ 

๑. ขอใหข้า้พเจา้ไดร้บัอภิเษกเป็นพระเจา้แผ่นดินมคธนีเ้ถิด 

๒. ขอท่านผูเ้ป็นพระอรหนัตผ์ูรู้เ้องเห็นเองโดยชอบ พึงมายงัแว่นแควน้ของขา้พเจา้ผูไ้ดร้บัอภิเษกแลว้ 

๓. ขอขา้พเจา้พึงไดเ้ขา้ไปนั่งใกลพ้ระอรหนัตน์ัน้ 

๔. ขอพระอรหนัตน์ัน้ พึงแสดงธรรมแก่ขา้พเจา้ 

๕. ขอขา้พเจา้พึงรูท้ั่วถงึธรรมของพระอรหนัตน์ัน้ ฯ 

 (ปี 46) ความปรารถนาของพระเจา้พมิพิสารขอ้ที่ ๕ ความว่าอยา่งไร? ความปรารถนานัน้สาํเรจ็แก่พระองคเ์มื่อไร? ที่ไหน? 

ตอบ ความวา่ “ขอใหข้า้พเจา้รูท้ั่วถึงธรรมของพระอรหนัต”์ ฯ 

สาํเรจ็บรบิรูณใ์นวนัท่ีไดฟั้งอนปุพุพีกถาและอรยิสจั ๔ ท่ีพระพทุธองคท์รงแสดงโปรด จนไดด้วงตาเห็นธรรม ฯ  ท่ีสวนตาลหนุ่ม ฯ 

 

พระอัครสาวก (พระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ) 

(ปี 63, 60, 43) พระอสัสชิแสดงธรรมแก่อปุติสสปรพิาชกมีความว่าอยา่งไร? และมีผลอย่างไร? 

ตอบ มคีวามวา่ ธรรมใดเกิดแต่เหต ุพระศาสดาทรงแสดงเหตขุองธรรมนัน้และความดบัแห่งธรรมนัน้ พระศาสดาทรงสอนอย่างนี ้ฯ 

มีผล คือ อปุติสสปรพิาชกไดด้วงตาเห็นธรรมว่า ส่ิงใดสิง่หน่ึงมคีวามเกิดขึน้ เป็นธรรมดา ส่ิงนัน้ทัง้หมดมีความดบัเป็นธรรมดา ฯ 

(ปี 60, 53) พระสารีบตุรนิพพานที่ไหน ? ท่านเลือกสถานที่นัน้เพราะเหตไุร ? 

ตอบ ที่นาลนัทคาม แควน้มคธ ฯ  เพราะตัง้ใจจะโปรดนางสารีพราหมณีผูเ้ป็นมารดาของทา่น ใหพ้น้จากมิจฉาทิฏฐิก่อนที่ท่านจะนิพพาน ฯ 

(ปี 58) พระพทุธองคท์รงสรรเสรญิพระสาวกองคใ์ดวา่ " ไม่ทาํศรทัธาและโภคทรพัยข์องตระกลูใหเ้สีย " ? และทรงอปุมาเปรียบเทยีบว่า

อย่างไร ? ตอบ ทรงสรรเสรญิพระโมคคลัลานะ ฯ ว่า “ประหนึ่งแมลงผึง้อนัเทีย่วไปในสวนดอกไม ้ไม่ท าสแีละกล่ินของดอกไมใ้หช้ ้า ถือเอาแต่

รสบินไป ฉะนัน้” ฯ 

(ปี 57) การท่ีพระสารีบตุรมชีื่อเสยีงวา่เป็นผูก้ตญัญกูตเวทีนัน้ มีหลกัฐานอะไรเป็นตวัอยา่ง จงแสดงมาสกั ๒ เรื่อง? 

ตอบ เรื่องที่ ๑ ท่านไดฟั้งคาํสอนจากพระอสัสชิโดยย่อจนไดด้วงตาเห็นธรรม เมื่อทราบว่า พระอสัสชิอยู่ทางทิศใด เวลาจะนอนก็หนัศีรษะไป

ทางทิศนัน้ดว้ยความเคารพ 

เรื่องที่ ๒ ท่านระลกึถงึอปุการะท่ีรบับิณฑบาตจากราธพราหมณเ์พียง ๑ ทพัพี จึงรบัเป็นภาระในการจดัการอปุสมบทตามความประสงค ์ฯ 

(ปี 55) พระอสัสชิเถระแสดงธรรมโดยย่อแก่อปุติสสปรพิาชก ความว่าอย่างไร? และไดผ้ลอย่างไร? 

ตอบ มคีวามว่า ธรรมใดเกิดแต่เหต ุพระศาสดาทรงแสดงเหตขุองธรรมนัน้และความดบัแห่งธรรมนัน้ พระศาสดาทรงสั่งสอนอย่างนี ้ฯ อปุ

ติสสปรพิาชกไดฟั้งแลว้ ไดธ้รรมจกัษุ ดวงตาเห็นธรรม ฯ 

(ปี 54) พระพทุธเจา้ทรงยกย่องพระอคัรสาวกทัง้ ๒ วา่เป็นผูม้ีปัญญาอนเุคราะหส์พรหมจารีทัง้หลาย มีอปุมาต่างกนัอย่างไร? 
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ตอบ มีอปุมาต่างกนัอยา่งนี ้พระสารีบตุรเถระเปรียบเหมือนมารดาผูใ้หบ้ตุรเกิด ย่อมแนะนาํใหก้ลุบตุรตัง้อยูใ่นโสดาปัตติผล พระมหาโมคคลั

ลานเถระเปรยีบเหมือนนางนมผูเ้ลีย้งทารกผูเ้กิดแลว้นัน้ ย่อมแนะนาํใหก้ลุบตุรตัง้อยูใ่นคณุเบือ้งสงูกวา่นัน้ 

(ปี 52) พระพทุธเจา้ทรงสรรเสรญิพระเถระรูปใดเปรียบดว้ยแมลงผึง้ตวัเที่ยวไปในสวนดอกไม ้ไมท่าํสีและกลิ่นของดอกไมใ้หช้ํา้ ถือเอาแต่รส

บินไป? และทรงสรรเสรญิไวอ้ย่างไร? 

ตอบ ทรงสรรเสรญิพระมหาโมคคลัลานะ ฯ ทรงสรรเสรญิไวว้่า ท่านไม่ทาํศรทัธาและโภคทรพัยข์องตระกลูที่เขา้ไปหาใหเ้สีย ฯ 

(ปี 51) มีภาษิตอยู่บทหน่ึงวา่ สตับรุุษตัง้มั่นแลว้ในสจัจะที่เป็นอรรถเป็นธรรม ดงันี ้ขอ้นี ้มีปฏิปทาของพระสาวกรูปใด ท่ีใหส้ญัญาตอ่กนัไว้

แลว้ปฏิบตัิตามสญัญานัน้ เป็นตวัอย่าง? จงเล่าเรือ่งประกอบ 

ตอบ มีปฏิปทาของพระสารีบตุร เป็นตวัอย่าง ฯ เรื่องมีอยู่วา่ เมื่อครัง้ที่ท่านและพระโมคคลัลานะยงัไม่ไดอ้ปุสมบท  เคยใหส้ญัญากนัว่า ใคร

ไดโ้มกขธรรมก่อน จะบอกแก่กนั ต่อมาทา่นพระสารีบตุรไดฟั้งอรยิสจัจกถาแต่สาํนกัพระอสัสชิแลว้ ไดด้วงตาเห็นธรรม จึงนาํขอ้ความนัน้ไป

บอกแก่พระโมคคลัลานะ จนไดบ้รรลธุรรมเช่นเดยีวกนั ฯ 

(ปี 50) ใครเป็นผูถ้ามพระปณุณมนัตานีบตุรว่า ขา้พเจา้ถามทา่นว่า ท่านประพฤติพรหมจรรยเ์พื่ออย่างนัน้หรือ ๆ ท่านก็ตอบวา่ ไมอ่ย่างนัน้ ๆ 

เมื่อเป็นอย่างนี ้ท่านประพฤติพรหมจรรยเ์พื่ออะไรเลา่? และไดร้บัคาํตอบว่าอย่างไร? 

ตอบ พระสารีบตุรเป็นผูถ้าม ฯ ไดร้บัคาํตอบว่า เราประพฤติพรหมจรรยเ์พื่อความดบัไมม่ีเชือ้ ฯ 

(ปี 48) พระพทุธดาํรสัว่า “เราสรรเสรญิความคลกุคลีดว้ยประการทัง้ปวงหามิได ้แตเ่รามิใช่ไม่สรรเสรญิความคลกุคลีดว้ยประการทัง้ปวงเลย” 

ตรสัแก่ใคร? ทรงหมายความวา่อย่างไร? 

ตอบ ตรสัแก่พระมหาโมคคลัลานเถระ ฯ ทรงหมายความวา่ พระองคไ์ม่ทรงสรรเสรญิความคลกุคลีดว้ยหมูค่ณะ แต่ทรงสรรเสรญิความคลกุ

คลีดว้ยเสนาสนะอนัสงดั ฯ 

(ปี 47) ขอ้ความวา่ “ เราจกัไม่พดูคาํซึ่งเป็นเหตเุถียงกนั ถือผิดต่อกนั ” พระศาสดาทรงแนะนาํใคร? เพราะทรงเห็นโทษอย่างไร? 

ตอบ ทรงแนะนาํพระมหาโมคคลัลานะ ฯ  เพราะว่า เมื่อคาํซึง่เป็นเหตเุถียงกนัถือผิดต่อกนัมีขึน้ กจ็าํตอ้งหวงัความพดูมาก เมื่อความพดูมาก

มีขึน้ก็จะเกิดความคิดฟุ้งซ่าน ครัน้คิดฟุ้งซ่านแลว้ก็จะเกิดความไมส่าํรวม ครัน้ไม่สาํรวมแลว้จิตกจ็ะห่างจากสมาธิ ฯ 

(ปี 46) อปุติสสปรพิาชก เมื่อไดฟั้งธรรมโดยย่อจากพระอสัสชิเถระแลว้ มีความเขา้ใจในเนือ้ความแห่งธรรมนัน้วา่อยา่งไร? ครัง้พทุธกาล 

กลุบตุรผูม้ีศรทัธาเล่ือมใสในพระศาสนาขออนญุาตบวชจากมารดาบิดา  เมื่อไม่ไดร้บัอนญุาตก็เสียใจ จงึทาํการประทว้ง กลุบตุร ผูน้ัน้คือใคร? 

ประทว้งดว้ยวิธีใด? 

ตอบ วา่อยา่งนีค้ือ “ ธรรมทัง้ปวงเกดิแตเ่หต ุและจะสงบระงบัไป เพราะเหตดุบัก่อน  พระศาสดาทรงสั่งสอนใหป้ฏิบตัิ  เพื่อสงบระงบัเหตแุห่ง

ธรรมเป็นเครื่องก่อใหเ้กดิทกุข”์ ฯ 

กลุบตุรผูน้ัน้ คือพระรฐับาล ฯ ประทว้งดว้ยวิธีนอนไม่ลกุขึน้ และอดอาหาร ฯ 

(ปี 44) คาํวา่ " บวัไม่ใหช้ํา้ นํา้ไมใ้หขุ้่น "  เปรียบดว้ยปฏิปทาจรยิาวตัรขอ้ใดของพระโมคคลัลานะ? เจา้ศากยะไดท้ลูขอพระศาสดาใหบ้วชอุ

บาลีภษูามาลาก่อน เพราะเห็นประโยชนอ์นัใด? 

ตอบ ขอ้ที่ท่านเป็นผูฉ้ลาดในการแนะนาํตระกลูที่ยงัไม่เล่ือมใสใหเ้ล่ือมใส ไม่ทาํศรทัธาและโภคทรพัยข์องเขาใหเ้สีย เปรียบเหมือนแมลงผึง้

บินเที่ยวไปในสวนดอกไม ้ไม่ทาํสีและกลิ่นของดอกไมใ้หช้ํา้ ถือเอาแต่รสบินไปฉะนัน้ ฯ 

เพราะเห็นประโยชนว์า่ จกัไดท้าํการกราบไหว ้ลกุรบั ประณมมือ และทาํกิจที่สมควรอื่น ๆ แก่พระอบุาลีซึ่งเดิมเป็นคนรบัใช ้เมื่อเป็นเช่นนีจ้กั

ละมานะความถือตวัได ้ฯ 

(ปี 43) พระอคัรสาวก ๒ รูปมีชื่อเรียกอะไรบา้ง? เหตไุรจึงเรียกอยา่งนัน้? 
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ตอบ มชีื่อเรียก อปุติสสะ หรือสารีบตุร ๑ เรียก โกลิตะ หรือ โมคคลัลานะ ๑ ที่เรียกวา่ อปุติสสะ เพราะเรียกตามโคตร ท่ีเรียกวา่ สารบีตุร 

เพราะเป็นบตุรของ นางสารีพราหมณี ส่วนท่ีเรียกว่า โกลิตะ เพราะเรียกตามโคตร ท่ีเรียกว่า โมคคลัลานะ เพราะเป็นบตุรของนางโมคคลัลานี

พราหมณี ฯ 

(ปี 43) ปัญหาว่า “พระขณีาสพตายแลว้เป็นอะไร” ใครถามใคร? มีคาํตอบอย่างไร? พระศาสดาทรงพยากรณปั์ญหาจบลงแลว้ มีผลอะไรเกิด

แก่มาณพ ๑๖ คน? ตอบ พระสารีบตุรถามพระยมกะ มีคาํตอบวา่ รูป เวทนา สญัญา สงัขาร วิญญาณที่ไม่เที่ยง ดบัไปแลว้ ฯ 

มีผลคือ มาณพ ๑๕ คน เวน้ปิงคยิมาณพ ส่งใจไปตามธรรมเทศนา มีจิตพน้จากอาสวะไม่ถือมั่นดว้ยอปุาทาน ส่วนปิงคิยมาณพเป็นแต่ได้

ญาณเห็นในธรรม ฯ 

 

พระปุณณมันตานีบตุร 

(ปี 62, 43) "ท่านประพฤติพรหมจรรยเ์พื่ออะไร" ใครเป็นผูถ้าม ใครเป็นผูต้อบ ? และตอบว่าอยา่งไร ? 

ตอบ พระสารีบตุรเป็นผูถ้าม พระปณุณมนัตานีบตุรเป็นผูต้อบ ฯ และตอบว่า เราประพฤติพรหมจรรย ์เพื่อความดบัไมม่ีเชือ้ ฯ 

(ปี 60, 43) พระปณุณมนัตานีบตุรเป็นชาวเมืองไหน ? ตัง้อยูใ่นคณุธรรม อะไรบา้ง ? 

ตอบ เป็นชาวเมอืงกบิลพสัดุ ์ฯ  ตัง้อยูใ่นคณุธรรม ๑๐ ประการ คอื มกันอ้ย สนัโดษ ชอบสงดั ไม่ชอบเก่ียวขอ้งดว้ยหมู่ ปรารภความเพียร 

บรบิรูณด์ว้ยศีล สมาธิ ปัญญา วมิตุติ ความรูเ้ห็นในวิมตุติ ฯ 

 

เสด็จโปรดพระญาต ิ

• ทรงแสดงสุจริตธรรมโปรดพระเจ้าสุทโธทนะ และพระนางมหาปชาบดีโคตมี ทาํใหท้ัง้ ๒ พระองคไ์ดบ้รรลโุสดาปัตติผล 

(ปี 60, 52) พระพทุธองคท์รงแสดงสุจริตธรรมโปรดพระเจา้สทุโธทนะ และพระนางมหาปชาบดีโคตมี ทาํใหท้ัง้ ๒ พระองคไ์ดบ้รรลอุรยิผลชัน้

ไหน? ตอบ ทาํใหพ้ระเจา้สทุโธทนะทรงบรรลสุกทาคามิผล และพระนางมหาปชาบดีโคตมีทรงบรรลโุสดาปัตติผล ฯ 

(ปี 58) ผูท้ี่ไดร้บัการอปุสมบทโดยวิธีรบัโอวาท และโดยวิธีรบัครุธรรม คือใคร ? และไดร้บัการยกยอ่งวา่เป็นเอตทคัคะในทางใด ? 

ตอบ โดยวิธีรบัโอวาท คอืพระมหากสัสปะ และโดยวิธีรบัครุธรรม คือพระมหาปชาบดี โคตมี ฯ 

พระมหากสัสปะ ในทางผูท้รงธุดงคคณุ ส่วนพระมหาปชาบดี โคตมี ในทาง รตัตญัญ ูฯ 

(ปี 58) พระพทุธองคเ์สดจ็ไปแสดงธรรมโปรดพระพทุธมารดาในสวรรคช์ัน้ใด? ดว้ยธรรมอะไร? และพระพทุธมารดาไดร้บัผลอะไร? 

ตอบ ในสวรรคช์ัน้ดาวดงึส ์ฯ ดว้ยพระอภิธรรม ฯ ไดบ้รรลพุระโสดาปัตติผล ฯ 

(ปี 50) พระพทุธบญัญัติที่ว่า ผูข้ออปุสมบทตอ้งไดร้บัอนญุาตจากมารดาบิดาก่อน นัน้ มีประวตัิความเป็นมาโดยย่ออย่างไร? 

ตอบ พระเจา้สทุโธทนะทรงโทมนสัมาก เพราะพระสิทธัตถราชกมุาร พระนนัทะ และพระราหลุ เสด็จออกผนวชแลว้ สิน้ผูจ้ะสืบราชวงศ ์ต่อไป 

ทรงปรารภทกุขน์ีท้ี่จะพงึมีแกม่ารดาบิดาในตระกลูอื่น จึงทลูขอพระพทุธองคใ์หม้ารดาบิดาตอ้งอนญุาตก่อนจึงจะบวชกลุบตุรได ้จงึเกิดพระ

พทุธบญัญัติขอ้นีข้ึน้ ฯ 

(ปี 47) พระเจา้สทุโธทนะทรงบรรลพุระโสดาปัตติผลดว้ยพระธรรมเทศนามีใจความวา่อยา่งไร? ทรงบรรลอุรยิผลสงูสดุชัน้ไหน? 

ตอบ มใีจความวา่ ไม่พึงประมาทในบิณฑบาต พึงประพฤตธิรรมใหเ้ป็นสจุรติ ผูป้ระพฤติธรรมย่อมอยู่เป็นสขุทัง้ในโลกนีท้ัง้ในโลกอื่นฯ ชัน้พระ

อรหตัผล ฯ 

(ปี 44) คาํวา่ " บวัไม่ใหช้ํา้ นํา้ไมใ้หขุ้่น "  เปรียบดว้ยปฏิปทาจรยิาวตัรขอ้ใดของพระโมคคลัลานะ? เจา้ศากยะไดท้ลูขอพระศาสดาใหบ้วชอุ

บาลีภษูามาลาก่อน เพราะเห็นประโยชนอ์นัใด? 
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ตอบ ขอ้ที่ท่านเป็นผูฉ้ลาดในการแนะนาํตระกลูที่ยงัไม่เล่ือมใสใหเ้ล่ือมใส ไม่ทาํศรทัธาและโภคทรพัยข์องเขาใหเ้สีย เปรียบเหมือนแมลงผึง้

บินเที่ยวไปในสวนดอกไม ้ไม่ทาํสีและกลิ่นของดอกไมใ้หช้ํา้ ถือเอาแต่รสบินไปฉะนัน้ ฯ 

เพราะเห็นประโยชนว์า่ จกัไดท้าํการกราบไหว ้ลกุรบั ประณมมือ และทาํกิจที่สมควรอื่น ๆ แก่พระอบุาลีซึ่งเดิมเป็นคนรบัใช ้เมื่อเป็นเช่นนีจ้กั

ละมานะความถือตวัได ้ฯ 

(ปี 44) ขอ้ความวา่ " ขออย่าใหพ้ระภิกษุทัง้หลายบวชบตุรที่บิดามารดายงัไม่อนญุาตต่อไป " เป็นคาํพดูของใคร?  มีความเป็นมาอยา่งไร? 

พระราหลุไดส้าํเรจ็เป็นพระอรหนัต ์ เพราะไดส้ดบัธรรมอะไร? 

ตอบ เป็นพระดาํรสัของพระเจา้สทุโธทนะ, มีความเป็นมาอย่างนี ้คือเมื่อพระนนัทะพระโอรสทรงผนวช พระเจา้สทุโธทนะทรงโทมนสัเป็นอนั

มาก ครัน้ราหลุกมุารบวชแลว้ สิน้ผูท้ี่จะสืบพระวงศ ์ยิง่ทรงโทมนสัมากขึน้ ทรงปรารภถงึทกุขอ์นันีท้ี่จะพึงมีแก่มารดาบดิาในตระกลูอื่นในเวลา

เมื่อบตุรออกบวช  จงึทลูขอพรนี ้ฯ                            

เพราะไดส้ดบัพระโอวาทซึง่สั่งสอนในทางวิปัสสนา คลา้ยกบัโอวาทท่ีตรสัสอนพระปัญจวคัคยี ์ต่างกนัแต่ทรงยกอายตนะภายในภายนอกเป็น

ตน้ขึน้แสดงแทนขนัธ ์ ๕  เท่านัน้ 

(ปี 43) เพราะเห็นอานิสงสอ์ะไร พระอานนทจ์ึงทลูขอพรขอ้ที่ ๘? 

พระอบุาลีออกบวชพรอ้มใครบา้ง? ที่ไหน? ท่านไดร้บัเอตทคัคะทางไหน? 

ตอบ เพราะเห็นอานิสงสว์า่หากมีผูม้าถามว่า ธรรมนีพ้ระพทุธองคท์รงแสดงในท่ีใด ถา้ทา่นตอบไม่ได ้เขาจะพดูไดว้่า ท่านตามเสด็จพระ

ศาสดาตลอดกาลนาน ไม่รูแ้มแ้ตเ่รื่องเทา่นี ้ฯ 

พระอบุาลอีอกบวชพรอ้มกบั พระภทัทิยะ พระอนรุุทธะ พระอานนัทะ พระภคัค ุพระกิมพิละ พระเทวทตั ที่อนปิุยนิคม ไดร้บัเอตทคัคะทางเป็น

ผูเ้ลิศกวา่ภิกษุทัง้หลายผูท้รงวินยั ฯ 

 

พระอานนท ์

• บวชพรอ้มกนักบั พระเจา้ภทัทิยราช เจา้ชายอนรุุทธะ เจา้ชายอานนท ์เจา้ชายภค ุเจา้ชายกิมพิละ เจา้ชายเทวทตั และอบุาลี รวมแลว้

ทัง้หมด ๗ คน 

• พระอานนทไ์ดบ้รรลโุสดาปัตติผลเพราะได้ฟังโอวาทจากพระปณุณมันตานีบตุร 

• บรรลอุรหตัผลก่อนวนัรุง่ขึน้จะทาํปฐมสงัคายนา 

• การบรรลอุรหตัผลของท่านในขณะที่กาํลงัเอนกายศีรษะยงัไม่ถึงหมอนเทา้ยกขึน้ในระหว่างอิรยิาบถ ๔ 

• ท่านนิพพานบนอากาศ  กลางแมน่ํา้โรหิณีแลว้อธิษฐานใหส้รีระของท่านแยกเป็น ๒ ภาค ใหต้กลงที่ฝ่ังแม่นํา้ฝ่ังละภาค 

• วนัพระศาสดาปรนิิพพาน มีพระสาวกผูใ้หญ่อยู่ในท่ีนัน้ ๒ รูป คือ พระอนรุุทธเถระ และพระอานนทเถระ 

• เลิศกวา่ภิกษุทัง้หลายที่เป็นพหสุตู มีคติ มีสติ มธิีติ และเป็นอปัุฏฐาก 

• พระอานนทท์ูลขอพร ๘ ประการ 

ขอ้ที่ ๑ ว่า ขอพระองคอ์ย่าไดป้ระทานจีวรอนัประณีตที่พระองคไ์ดแ้ลว้แก่ขา้พระองค ์

ขอ้ที่ ๒ ว่า ขอพระองคอ์ย่าไดป้ระทานบิณฑบาตอนัประณีตที่พระองคไ์ดแ้ลว้แก่ขา้พระองค ์

ขอ้ที่ ๓ ว่า ขอพระองคอ์ย่าไดโ้ปรดใหข้า้พระองคอ์ยู่ในท่ีประทบัของพระองค ์

ขอ้ที่ ๔ ว่า ขอพระองคอ์ย่าไดท้รงพาขา้พระองคไ์ปในที่นิมนต ์

ขอ้ที่ ๕ ว่า ขอพระองคจ์งเสด็จไปสู่ที่นิมนตท์ี่ขา้พระองคร์บัไว ้
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ขอ้ที่ ๖ ว่า ขอใหข้า้พระองคไ์ดพ้าบรษิัทซึง่มาเฝา้พระองคแ์ต่ที่ไกลเขา้เฝา้ไดใ้นขณะท่ีมาแลว้ 

ขอ้ที่ ๗ ว่า ถา้ความสงสยัของขา้พระองคเ์กิดขึน้เมื่อใด ขอใหไ้ดเ้ขา้เฝา้ทลูถามเมื่อนัน้ 
**ข้อที ่๘ ว่า ถ้าพระองคเ์สด็จไปเทศนาเร่ืองใดทีไ่หน ซึ่งข้าพระองคไ์ม่ได้ฟัง ขอพระองคต์รัสบอกเทศนาเร่ืองน้ันแก่ข้าพระองค ์(เคยออกข้อสอบ) 

ถา้พระองคป์ระทานพร ๘ ประการนีแ้ก่ขา้พระองค ์ขา้พระองคจ์กัเป็นผูอ้ปัุฏฐากพระองค ์

(ปี 63) พระอานนทพ์ทุธอปัุฏฐากไดร้บัยกย่องจากพระศาสดาวา่เลิศกวา่ภิกษุทัง้หลาย ดว้ยคุณสมบตัิอะไรบา้ง ? 

ตอบ ดว้ยคณุสมบตัิ ๕ ประการ คือ  ๑. เป็นพหสูตู   ๒. มีสติ   ๓. มีคติ   ๔. มีธิติ   ๕. เป็นพทุธอปัุฏฐาก ฯ 

(ปี 56) พระอานนทไ์ดร้บัเลือกใหเ้ป็นพทุธอปัุฏฐากในเวลาก่อนหรือหลงับรรลเุป็นพระโสดาบนั? ไดร้บัยกย่องจากพระศาสดาว่าเป็นเอตทคัคะ

ในทางใดบา้ง? ตอบ หลงับรรลเุป็นพระโสดาบนั ฯ ในทางเลิศกวา่ภิกษุทัง้หลายที่เป็นพหสุตู มีคต ิมีสติ มีธิติ และเป็นอปัุฏฐาก ฯ 

(ปี 52) พระสาวกผูไ้ดร้บัการยกยอ่งเป็นเอตทคัคะหลายอยา่งกวา่สาวกรูปอืน่คือใคร? เป็นเอตทคัคะในทางใดบา้ง? 

ตอบ พระอานนทเถระ ฯ ในทาง 

๑. เลิศกวา่ภิกษุทัง้หลายที่เป็นพหสุตู 

๒. เลิศกวา่ภิกษุทัง้หลายที่มีคติ 

๓. เลิศกวา่ภิกษุทัง้หลายที่มีสติ 

๔. เลิศกวา่ภิกษุทัง้หลายที่มีธิติปัญญาจาํทรง 

๕. เลิศกวา่ภิกษุทัง้หลายที่เป็นอปัุฏฐาก ฯ 

(ปี 49) ท่านพระอานนทท์ลูขอพรพระบรมศาสดาก่อนจะรบัเป็นพทุธุปัฏฐากไว ้๘ ขอ้ ท่านมีเหตผุลที่ทลูขอพร ๔ ขอ้หลงัว่าอย่างไร? 

ตอบ ใน ๔ ขอ้หลงันี ้๓ ขอ้แรก เพื่อจะป้องกนัคนพดูวา่ พระอานนทบ์าํรุงพระศาสดาทาํอะไร เพราะพระองคไ์ม่ทรงอนเุคราะหแ์มด้ว้ยกิจเทา่นี ้

ส่วนขอ้สดุทา้ย เมื่อมคีนถามในท่ีลบัหลงั พระพทุธองคว์า่ ธรรมนี ้พระองคท์รงแสดงในท่ีไหน ถา้ท่านบอกไม่ได ้เขากจ็ะพดูไดว้่า ท่านไม่รู ้

แมแ้ต่เรื่องเทา่นี ้ไม่ละพระศาสดาเที่ยวตามเสด็จอยู่ ดจุเงาตามตวัสิน้กาลนาน เพราะเหตอุะไร ฯ 

(ปี 47) พระอานนทไ์ดด้วงตาเหน็ธรรมเพราะฟังโอวาทจากใคร? ท่านผูใ้หโ้อวาทนัน้เลิศทางไหน? 

ตอบ เพราะฟังโอวาทจากพระปณุณมนัตานีบตุรเถระ ฯ เลิศในทางเป็นพระธรรมกถกึ ฯ 

(ปี 45) พระอานนทพ์ทุธอปัุฏฐากไดท้ลูขอพร ๘ ประการ ขอ้สดุทา้ย ความว่าอย่างไร? ท่านไดร้บัการยกย่องจากพระศาสดาอยา่งไรบา้ง? 

ตอบ ความวา่ ถา้พระองคเ์สด็จไปเทศนาเรื่องใดที่ไหน ซึ่งขา้พระองคไ์ม่ไดฟั้ง ขอพระองคต์รสับอกเทศนาเรื่องนัน้แก่ขา้พระองค ์ฯ 

ไดร้บัการยกย่องว่า เลิศกวา่ภิกษุทัง้หลายดว้ยคณุสมบตัิ ๕ สถาน คือ ๑.เป็นพหสูตู   ๒.มีสติ   ๓.มีคติ   ๔.มีธิติ   ๕.เป็นพทุธอปัุฏฐาก ฯ 

(ปี 43) เพราะเห็นอานิสงสอ์ะไร พระอานนทจ์ึงทลูขอพรขอ้ที่ ๘? 

พระอบุาลีออกบวชพรอ้มใครบา้ง? ที่ไหน? ท่านไดร้บัเอตทคัคะทางไหน? 

ตอบ เพราะเห็นอานิสงสว์า่หากมีผูม้าถามว่า ธรรมนีพ้ระพทุธองคท์รงแสดงในท่ีใด ถา้ทา่นตอบไม่ได ้เขาจะพดูไดว้่า ท่านตามเสด็จพระ

ศาสดาตลอดกาลนาน ไม่รูแ้มแ้ตเ่รื่องเทา่นี ้ฯ  พระอบุาลีออกบวชพรอ้มกบั พระภทัทิยะ พระอนรุุทธะ พระอานนัทะ พระภคัค ุพระกมิพิละ 

พระเทวทตั ที่อนปิุยนิคม ไดร้บัเอตทคัคะทางเป็นผูเ้ลิศกว่าภิกษุทัง้หลายผูท้รงวินยั ฯ 

 

พระมหากัสสปะ 

(ปี 63, 59) พระพทุธโอวาท ๓ ขอ้ ที่ทรงประทานแก่พระมหากสัสปะว่าอยา่งไร ? จดัเขา้ในการอปุสมบทวิธีใด ? 

ตอบ พระโอวาท ๓ ขอ้ว่าดงันี ้

๑. กสัสปะ ท่านพึงศกึษาว่าเราจกัเขา้ไปตัง้ความละอายและความยาํเกรงไวใ้นภิกษุทัง้ท่ีเป็นผูเ้ฒ่า ทัง้ท่ีเป็นผูใ้หม่ ทัง้ท่ีเป็นปานกลางอย่างแรงกลา้ 
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๒. เราจกัฟังธรรมอนัใดอนัหนึ่งซึง่ประกอบดว้ยกศุล เราจกัเงี่ยโสตฟังธรรมนัน้พิจารณาเนือ้ความ 

๓. เราจกัไม่ละสตเิป็นไปในกาย คือพิจารณากายเป็นอารมณ ์ฯ 

จดัเขา้ในเอหิภิกขอุปุสมบทวธีิ ฯ 

(ปี 62, 60) พระมหากสัสปเถระประพฤติธุดงควตัรเพราะเห็นอาํนาจประโยชนอ์ย่างไร ? 

ตอบ เพราะเห็นอาํนาจประโยชน ์๒ อย่างคือ 

๑. การอยู่เป็นสขุในบดันีข้องตน 

๒. เพื่ออนเุคราะหป์ระชมุชนในภายหลงั จะไดเ้ป็นทิฏฐานคุติแห่งคนผูม้าเกิดในภายหลงั เมื่อทราบว่า สาวกของ พระพทุธเจา้ไดป้ระพฤติ

อย่างนี ้เขาจะไดป้ระพฤตติาม ซึง่เป็นทางอาํนวยสขุแกเ่ขาเอง ฯ 

(ปี 61) หลงัจากพระพทุธเจา้ปรนิิพพานแลว้ พระมหากสัสปะไดท้าํกิจใด ที่สาํคญัแก่พระศาสนา ? จงอธิบาย 

ตอบ ท่านไดท้าํกจิที่สาํคญั คือเป็นผูช้กัชวนภิกษุสงฆ ์ทาํสงัคายนารอ้ยกรองพระธรรมวินยั และเป็นประธานในการทาํสงัคายนานัน้ อนัเป็น

เหตใุหพ้ระศาสนาตัง้มั่นถาวรสืบมาจนถึงปัจจบุนั ฯ 

(ปี 58) ผูท้ี่ไดร้บัการอปุสมบทโดยวิธีรบัโอวาท และโดยวิธีรบัครุธรรม คือใคร ? และไดร้บัการยกยอ่งวา่เป็นเอตทคัคะในทางใด ? 

ตอบ โดยวิธีรบัโอวาท คอืพระมหากสัสปะ และโดยวิธีรบัครุธรรม คือพระมหาปชาบดี โคตมี ฯ 

พระมหากสัสปะ ในทางผูท้รงธุดงคคณุ ส่วนพระมหาปชาบดี โคตมี ในทาง รตัตญัญ ูฯ 

(ปี 56) พระมหากสัสปเถระชกัชวนภิกษุทัง้หลายใหท้าํสงัคายนาครัง้แรก เพราะปรารภเหตอุะไร? 

ตอบ เพราะปรารภเหต ุ๒ ประการ คือ ๑. ระลกึถึงคาํของสภุทัทวฑุฒบรรพชิตกล่าวจว้งจาบพระธรรมวินยั 

๒. ระลกึถึงอปุการคณุของพระผูม้ีพระภาคที่มีอยู่แก่ตน ฯ 

(ปี 53) พระมหากสัสปะกบัพระรฐับาล ออกบวชเพราะมีความคิดเห็นต่างกนัอยา่งไร? 

ตอบ พระมหากสัสปะออกบวชเพราะคิดเห็นวา่ ผูอ้ยู่ครองเรือนตอ้งคอยนั่งรบับาป เพราะการงานที่ผูอ้ื่นทาํไม่ดี มีใจเบื่อหน่าย จึงละสมบตัิ

แลว้ออกบวช พระรฐับาลออกบวชเพราะมีความคิดเห็นตามธรรมเุทศ ๔ ขอ้ที่พระศาสดา 

ทรงแสดง วา่ ๑. โลกคือหมู่สตัว ์อนัชราเป็นผูน้าํๆ เขา้ไปใกล ้ไม่ยั่งยืน 

๒. โลกคือหมู่สตัว ์ไม่มีผูป้้องกนั ไม่เป็นใหญ่จาํเพาะตน 

๓. โลกคือหมู่สตัวไ์ม่มีอะไรเป็นของ ๆ ตน จาํตอ้งละทิง้ส่ิงทัง้ปวงไป 

๔. โลกคือหมู่สตัว ์พรอ่งอยูเ่ป็นนิตย ์ไม่รูจ้กัอิ่ม เป็นทาสแห่งตณัหา ฯ 

(ปี 49) พระศาสดารบัสั่งใหท้่านพระมหากสัสปะทรงจวีรท่ีคฤหบดีถวายเป็นตน้ แต่ท่านมิไดท้าํตาม เพราะเห็นอาํนาจประโยชนอ์ะไร? ตอบ 

เห็นประโยชน ์๒ อย่าง คือ 

๑. การอยู่เป็นสขุในบดันีข้องตน 

๒. การอนเุคราะหป์ระชมุชนในภายหลงั ประชมุชนในภายหลงั ทราบวา่สาวกของพระพทุธเจา้ไม่ประพฤติตนอยา่งนัน้ จกัถงึทิฏฐานคุติ 

ปฏิบตัิตามที่ตนไดเ้ห็นไดย้ิน ความปฏิบตัินัน้ จกัเป็นไปเพื่อประโยชนแ์ละสขุแก่เขาสิน้กาลนาน ฯ 

(ปี 48) พระพทุธเจา้ตรสัสอนภิกษุใหป้ระพฤติตนในการเขา้ไปใกลต้ระกลูโดยยกพระมหากสัสปะเป็นตวัอยา่งไวอ้ย่างไร? 

ตอบ ตรสัสอนไวม้าก โดยสรุปทรงสอนว่า ท่านพระมหากสัสปะมคีวามสาํรวมระวงัอยา่งยิง่ ทาํตนเป็นผูใ้หม่อยูเ่สมอ ไม่ลาํพอง ไมต่ิดขอ้ง 

วางเฉยกบัอิฏฐารมณแ์ละอนิฏฐารมณท์ี่ประสบไดท้กุอยา่ง ฯ 

(ปี 43) พระมหากสัสปเถระประพฤติธุดงควตัรเพราะเห็นอาํนาจประโยชนอ์ย่างไร? เมื่อพระพทุธเจา้ปรนิิพพานแลว้ ท่านเป็นกาํลงัสาํคญัแก่

พระพทุธศาสนาอย่างไร? 
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ตอบ เพราะเห็นอาํนาจประโยชน ์๒ อย่างคือ 

     ๑. การอยู่เป็นสขุในบดันีข้องตน 

     ๒. เพื่ออนเุคราะหป์ระชมุชนในภายหลงั จะไดเ้ป็นทิฏฐานคุติแห่งคนผูม้าเกิดในภายหลงั เมื่อทราบว่า สาวกของพระพทุธเจา้ไดป้ระพฤติ

อย่างนี ้เขาจะไดป้ระพฤตติาม ซึง่เป็นทางอาํนวยสขุแกเ่ขาเอง ฯ 

ท่านไดเ้ป็นประธานทาํสงัคายนาเป็นครัง้แรก ฯ 

 

พระอนุรุทธะ 

• เป็นโอรสของพระเจา้อมิโตทนะ * 

• วนัพระศาสดาปรนิิพพาน มีพระสาวกผูใ้หญ่อยู่ในท่ีนัน้ ๒ รูป คือ พระอนรุุทธเถระ และพระอานนทเถระ  

(ปี 54) อนรุุทธศากยะออกบวชเพราะมลูเหตอุะไร? ผูท้ี่ออกบวชพรอ้มกบัท่านมใีครบา้ง? 

ตอบ เพราะมลูเหตจุากการท่ีอนรุุทธศากยะเป็นพระญาติของพระพทุธเจา้ซึ่งควรออกบวชตามพระพทุธเจา้อย่างที่เจา้ศากยะองคอ์ื่นผูม้ี

ชื่อเสียง ไดก้ระทาํกนั และครัน้เมื่อไดฟั้งคาํพดูของมหานามศากยะผูพ้ี่ว่า การงานของผูอ้ยู่ครองเรอืนไม่มีสิน้สดุ ที่สดุของการงานไม่มีปรากฏ 

จึงตดัสินใจใหพ้ี่อยู่ครองเรือนส่วนตนออกบวช ฯ  มี พระเจา้ภทัทิยะ อานนัทะ ภคัค ุกิมพิละ เทวทตั และ อบุาลี ฯ 

 

พระรัฐบาล 

• บวชเพราะศรทัธา  

• แสดงธรรมเุทศ ๔ (*คอื หวัขอ้ธรรมที่ยกขึน้แสดง) แก่พระเจา้โกรพัยะ ดงันี ้

๑. โลกคือหมู่สตัว ์อนัชรานาํเขา้ไปใกล ้ไม่ยั่งยืน 

๒. โลกคือหมู่สตัว ์ไม่มีผูป้้องกนั ไม่เป็นใหญ่จาํเพาะตน 

๓. โลกคือหมู่สตัว ์ไม่มีอะไรเป็นของ ๆ ตน จาํตอ้งละทิง้ส่ิงทัง้ปวงไป 

๔. โลกคือหมู่สตัว ์พรอ่งอยูเ่ป็นนิตย ์ไม่รูจ้กัอิ่ม เป็นทาสแห่งตณัหา ฯ 

• พระเจา้โกรพัยะตรสัถงึเหตแุหง่ความเส่ือมที่จะใหค้นออกบวชกะกะพระรฏัฐปาลเถร เหตแุห่งความเส่ือมนัน้ไดแ้ก่ ๑. ความแก่ชรา 

๒. ความเจ็บ  ๓. ความสิน้โภคทรพัย ์ ๔. ความสิน้ญาติ 

(ปี 63) ธรรมเุทศ ๔ ขอ้ ที่พระรฐับาลแสดงแก่พระเจา้โกรพัยะ มใีจความว่าอย่างไรบา้ง ? 

ตอบ วา่ ๑. โลกคือหมู่สตัว ์อนัชราเป็นผูน้าํ นาํเขา้ไปใกล ้ไม่ยั่งยืน 

๒. โลกคือหมู่สตัว ์ไม่มีผูป้้องกนั ไม่เป็นใหญ่จาํเพาะตน 

๓. โลกคือหมู่สตัว ์ไม่มีอะไรเป็นของตน จาํตอ้งละทิง้ส่ิงทัง้ปวงไป 

๔. โลกคือหมู่สตัว ์พรอ่งอยูเ่ป็นนิตย ์ไม่รูจ้กัอิ่ม เป็นทาสแห่งตณัหา ฯ 

(ปี 57) ธรรมทุเทศ ๔ ขอ้ ไดแ้ก่อะไรบา้ง? ใครแสดง? แสดงแกใ่คร? 

ตอบ ไดแ้ก ่ ๑. โลกคือหมู่สตัว ์อนัชราเป็นผูน้าํ นาํเขา้ไปใกล ้ไม่ยั่งยืน 

๒. โลกคือหมู่สตัว ์ไม่มีผูป้้องกนั ไม่เป็นใหญ่จาํเพาะตน 

๓. โลกคือหมู่สตัว ์ไม่มีอะไรเป็นของของตน จาํตอ้งละทิง้ส่ิงทัง้ปวงไป 

๔. โลกคือหมู่สตัว ์พรอ่งอยูเ่ป็นนิตย ์ไม่รูจ้กัอิ่ม เป็นทาสแห่งตณัหา ฯ 

พระรฐับาลแสดง ฯ  แสดงแก่พระเจา้โกรพัยะ ฯ 
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(ปี 54) พระสาวกผูก้ล่าววา่ โลกคือหมู่สตัวอ์นัชราเป็นผูน้าํๆ เขา้ไปใกล ้ไม่ยั่งยืน ดงันี ้คือใคร? กลา่วแก่ใคร? ไดร้บัเอตทคัคะในทางใด?  

ตอบ คือ พระรฐับาล ฯ แก่พระเจา้โกรพัยะ ฯ ในทางเป็นยอดของภิกษุผูบ้วชดว้ยศรทัธา ฯ 

(ปี 53) พระมหากสัสปะกบัพระรฐับาล ออกบวชเพราะมีความคิดเห็นต่างกนัอยา่งไร? 

ตอบ พระมหากสัสปะออกบวชเพราะคิดเห็นวา่ ผูอ้ยู่ครองเรือนตอ้งคอยนั่งรบับาป เพราะการงานที่ผูอ้ื่นทาํไม่ดี มีใจเบื่อหน่าย จึงละสมบตัิ

แลว้ออกบวช พระรฐับาลออกบวชเพราะมีความคิดเห็นตามธรรมเุทศ ๔ ขอ้ที่พระศาสดา 

ทรงแสดง วา่ ๑. โลกคือหมู่สตัว ์อนัชราเป็นผูน้าํๆ เขา้ไปใกล ้ไม่ยั่งยืน 

๒. โลกคือหมู่สตัว ์ไม่มีผูป้้องกนั ไม่เป็นใหญ่จาํเพาะตน 

๓. โลกคือหมู่สตัวไ์ม่มีอะไรเป็นของ ๆ ตน จาํตอ้งละทิง้ส่ิงทัง้ปวงไป 

๔. โลกคือหมู่สตัว ์พรอ่งอยูเ่ป็นนิตย ์ไม่รูจ้กัอิ่ม เป็นทาสแห่งตณัหา ฯ 

(ปี 51) พระเจา้โกรพัยะตรสัถึงเหตแุห่งความเส่ือมที่จะใหค้นออกบวชกะพระสาวกรูปใด? เหตแุห่งความเส่ือมนัน้ไดแ้ก่อะไรบา้ง? 

ตอบ กะพระรฏัฐปาลเถระ ฯ  เหตนุัน้ไดแ้ก่ ๑. ความแกช่รา ๒. ความเจ็บ  ๓. ความสิน้โภคทรพัย ์ ๔. ความสิน้ญาติ ฯ 

(ปี 46) อปุติสสปรพิาชก เมื่อไดฟั้งธรรมโดยย่อจากพระอสัสชิเถระแลว้ มีความเขา้ใจในเนือ้ความแห่งธรรมนัน้วา่อยา่งไร? ครัง้พทุธกาล 

กลุบตุรผูม้ีศรทัธาเล่ือมใสในพระศาสนาขออนญุาตบวชจากมารดาบิดา  เมื่อไม่ไดร้บัอนญุาตก็เสียใจ จงึทาํการประทว้ง กลุบตุร ผูน้ัน้คือใคร? 

ประทว้งดว้ยวิธีใด? 

ตอบ วา่อยา่งนีค้ือ “ ธรรมทัง้ปวงเกดิแตเ่หต ุและจะสงบระงบัไป เพราะเหตดุบัก่อน  พระศาสดาทรงสั่งสอนใหป้ฏิบตัิ  เพื่อสงบระงบัเหตแุห่ง

ธรรมเป็นเครื่องก่อใหเ้กดิทกุข”์ ฯ  กลุบตุรผูน้ัน้ คือพระรฐับาล ฯ ประทว้งดว้ยวิธีนอนไม่ลกุขึน้ และอดอาหาร ฯ 

(ปี 45) พระเจา้โกรพัยะทรงปรารภกบัพระรฐับาลถึงเหตใุหบ้คุคลออกบวชว่าอย่างไร? 

ตอบ ทรงปรารภเหตวุิบตัิ ๔ ประการ คือ ๑) ความแก่  ๒) ความเจ็บป่วย  ๓) ความเส่ือมจากโภคทรพัย ์ ๔) ความเส่ือมญาติ ฯ 

 

พระราธะ 

(ปี 59, 53) พระพทุธเจา้ตรสัสอนพระราธะวา่ "ส่ิงใดเป็นมาร ทา่นจงละความกาํหนดัพอใจในส่ิงนัน้เสีย" มารในที่นีห้มายถึงอะไร ? 

ตอบ หมายถงึ รูป เวทนา สญัญา สงัขาร วิญญาณ ฯ 

(ปี 55) การอปุสมบทดว้ยญัตตจิตตุถกรรมวาจา พระสาวกผูเ้ป็นอปัุชฌายะ และเป็นสทัธิวิหาริกรูปแรก คือใคร? 

ตอบ พระสารีบตุร เป็นอปัุชฌายะรูปแรก ฯ  พระราธะ เป็นสทัธิวหิารกิรูปแรก ฯ 

 

พระมหากัจจายนะ 

(ปี 62 และ ปี 43) พระพทุธพจนว์่า "ภทฺเทกรตฺโต" ผูม้ีราตรเีดียวอนัเจรญิ หมายถงึการปฏิบตัยิ่างไร ? พระสาวกรูปใดสามารถอธิบายพระ

พทุธพจนน์ีไ้ดถ้กูตอ้งตามพทุธประสงค ์? 

ตอบ หมายถงึ เป็นผูม้ีความเพยีร ไม่เกียจครา้นทัง้กลางวนัและกลางคืนอยูด่ว้ยความไม่ประมาท ฯ  พระมหากจัจายนะ ฯ 

(ปี 58, 55) คาํว่า “วรรณะใด ประพฤติอกศุลกรรมบถ เบือ้งหนา้แต่มรณะ วรรณะนัน้ย่อมเขา้สู่อบายเสมอกนัหมด ไม่มีพเิศษ” ใครกล่าว ? 

และกล่าวกะใคร ?  ตอบ พระมหากจัจายนะ กล่าว ฯ กลา่วกะพระเจา้มธุรราชอวนัตีบตุร ฯ 

(ปี 52) พระดาํรสัว่า “เธอไปเองเถิด เมื่อเธอไปแลว้ พระเจา้แผ่นดนิจกัทรงเส่ือมใส” พระศาสดาตรสักะพระเถระรูปใด? พระเถระรูปนัน้ไดไ้ป

ประกาศพระพทุธศาสนาที่ไหน? และไดผ้ลอย่างไร? 

ตอบ ตรสักะพระมหากจัจายนะ ฯ ท่ีกรุงอชุเชนี ฯ ไดผ้ลคือ พระเจา้จณัฑปัชโชตและชาวเมืองเล่ือมใส ฯ 
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(ปี 46) ผูไ้ดน้ามว่า “ ภทัเทกรตัตะ ” ผูม้ีราตรีเดยีวเจรญิ เพราะประพฤติเช่นไร? 

พระเถระรูปใดไดร้บัยกย่องวา่เป็นผูเ้ขา้ใจอธิบายเรื่อง “ ผูม้ีราตรีเดียวเจรญิ ”  นีใ้หพ้ิสดาร? 

ตอบ เพราะเป็นผูม้คีวามเพยีร ไม่เกียจครา้นทัง้กลางวนักลางคืน อยู่ดว้ยความไม่ประมาท ฯ  พระมหากจัจายนเถระ ฯ 

 

พราหมณพ์าวรีและศิษย ์๑๖ คน 

• พระอชิตะ ทลูถามปัญหาพระพทุธเจา้ เป็นคนท่ี ๑ 

• พระปุณณกะ ทลูถามปัญหาพระพทุธเจา้ เป็นคนท่ี ๓ 

• พระอุทยะ ทลูถามปัญหาพระพทุธเจา้ เป็นคนท่ี ๑๓ 

• พระโมฆราช ทลูถามปัญหาพระพทุธเจา้ เป็นคนท่ี ๑๕ 

• ปิงคิยมาณพ ทลูถามปัญหาพระพทุธเจา้ เป็นคนที่ ๑๖ 

(ปี 61, 55) ปัญหาวา่ “โลกคือหมู่สตัว ์อนัอะไรปิดบงัไว ้จงึหลงดจุอยู่ในท่ีมืด” ดงันี ้ใครเป็นผูถ้าม? ไดร้บัคาํพยากรณว์่าอย่างไร? ตอบ อชติ

มาณพเป็นผูถ้าม ฯ ไดร้บัการพยากรณว์า่ โลกคือหมู่สตัว ์อนัอวิชชาคือความไม่รูแ้จง้ปิดบงัไวจ้งึหลงดจุอยูใ่นท่ีมืด ฯ 

(ปี 52) พราหมณพ์าวรีผกูปัญหาใหม้าณพ ๑๖ คน ผูเ้ป็นศษิยท์ลูถามพระบรมศาสดาเพื่อประสงคอ์ะไร? ปัญหาว่า “หมู่มนษุยโ์ลกนี ้คือ ฤษี

กษัตรยิพ์ราหมณเ์ป็นอนัมากอาศยัอะไร จึงบชูายญับวงสรวงเทวดา” ผูท้ลูถามคือใคร? และทรงพยากรณว์่าอย่างไร? 

ตอบ พราหมณพ์าวรีประสงคจ์ะสืบสวนใหไ้ดค้วามแน่นอนว่า พระโอรสของศากยราชเสด็จออกบรรพชา ปฏิญญาพระองคว์า่เป็นพระอรหนัต

สมัมาสมัพทุธเจา้ตามข่าวเล่าลือนัน้เป็นจรงิหรือไม่ ฯ ผูท้ลูถามคือ ปณุณกมานพ ฯ ทรงพยากรณว์า่ หมู่มนษุยเ์หล่านัน้อยากไดข้องที่ตน

ปรารถนา อาศยัของที่มีชราทรุดโทรมจึงบชูายญับวงสรวงเทวดา ฯ 

(ปี 49) ก่อนที่ทา่นพระโมฆราชจะมาเป็นภิกษุในพระพทุธศาสนา ท่านเคยเป็นศษิยข์องใคร? ผูน้ัน้ตัง้สาํนกัสอนอยู่ที่ไหน? ตอบ เป็นศิษยข์อง

พาวรีพราหมณ ์ฯ อยู่ที่ฝ่ังแม่นํา้โคธาวรี ที่พรมแดนแห่งเมืองอสัสกะและเมืองอาฬกะ ฯ 

(ปี 48) โมฆราชมาณพคิดจะทลูถามปัญหากะพระพทุธองค ์๓ ครัง้ แต่มิไดท้ลูถามเพราะเหตไุร? 

ตอบ ในครัง้ที่ ๑ ไม่ไดท้ลูถามเพราะเห็นวา่อชติมาณพเป็นผูใ้หญ่กว่า จึงยอมใหท้ลูถามก่อน ในครัง้ที่ ๒ และ ๓  ไม่ไดท้ลูถามเพราะพระพทุธ

องคต์รสัหา้มไว ้ฯ 

(ปี 46) ปัญหาว่า “ หมูม่นษุยใ์นโลกนี ้คือ ฤษี กษตัรยิ ์พราหมณ ์เป็นอนัมาก อาศยัอะไร จึงบชูายญับวงสรวงเทวดา ” ใครเป็นผูถ้าม? พระ

ศาสดาทรงพยากรณว์า่อยา่งไร? 

ตอบ ปณุณกมาณพ ฯ ทรงพยากรณว์่า “ หมูม่นษุยเ์หล่านัน้อยากไดข้องที่ตนปรารถนา อาศยัของที่มีชราทรุดโทรม จึงบชูายญับวงสรวง

เทวดา ” ฯ 

(ปี 45) พทุธเจดยี ์มีก่ีประเภท? อะไรบา้ง? 

อทุยมาณพทลูถามว่า "โลกมีอะไรผกูพนัไว ้อะไรเป็นเครื่องสญัจรของโลกนัน้ ท่านกล่าวกนัวา่ นิพพานๆ ดงันี ้เพราะละอะไรได"้ พระศาสดา

ทรงพยากรณว์า่อย่างไร? 

ตอบ มี ๔ ประเภท คือธาตเุจดยี ์บรโิภคเจดีย ์ธรรมเจดยี ์และอทุเทสิกเจดยี ์ฯ  ทรงพยากรณว์่า โลกมีความเพลิดเพลินผกูพนัไว ้ความตรกึ

เป็นเครื่องสญัจรของโลกนัน้ ท่านกล่าวกนัว่า นิพพานๆ ดงันี ้เพราะละตณัหาเสียได ้ฯ 

(ปี 43) ปัญหาว่า “พระขณีาสพตายแลว้เป็นอะไร” ใครถามใคร? มีคาํตอบอย่างไร? พระศาสดาทรงพยากรณปั์ญหาจบลงแลว้ มีผลอะไรเกิด

แก่มาณพ ๑๖ คน? 
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ตอบ พระสารีบตุรถามพระยมกะ มีคาํตอบว่า รูป เวทนา สญัญา สงัขาร วิญญาณที่ไม่เที่ยง ดบัไปแลว้ ฯ 

มีผลคือ มาณพ ๑๕ คน เวน้ปิงคยิมาณพ ส่งใจไปตามธรรมเทศนา มีจิตพน้จากอาสวะไม่ถือมั่นดว้ยอปุาทาน ส่วนปิงคิยมาณพเป็นแต่ได้

ญาณเห็นในธรรม ฯ 

 

พระภัททยิเถระ 

(ปี 61, 45) พระภทัทิยเถระ มกัเปล่งอทุานเนืองๆ ว่า สขุหนอๆ ดงันี ้เพราะเหตไุร? 

ตอบ เพราะเมื่อก่อนท่านเป็นพระเจา้แผ่นดิน ตอ้งจดัการรกัษาปอ้งกนัทัง้ในวงันอกวงั ทัง้ในเมือง นอกเมือง จนตลอดทั่วอาณาเขต แมม้ีคน

คอยรกัษาอยา่งนีแ้ลว้ ยงัตอ้งหวาดระแวง สะดุง้กลวัอยูเ่ป็นนิตย ์ครัน้ทรงออกบวชไดบ้รรลอุรหตัผลแลว้ แมอ้ยู่ในท่ีไหนๆ ก็ไม่หวาดระแวง ไม่

สะดุง้กลวั ไม่ตอ้งขวนขวายมใีจปลอดโปรง่ เป็นอิสระแก่ตน จึงเปล่งอทุานเช่นนัน้ ฯ 

(ปี 58) พระสาวกที่มกัเปล่งอทุานเนืองๆ วา่ “สขุหนอ สขุหนอ” ดงันี ้คือใคร ? ท่านเปล่งอทุานเช่นนีเ้พราะเหตไุร ? 

ตอบ คือพระภทัทิยะ ฯ เพราะเมื่อก่อนท่านเป็นพระเจา้แผ่นดิน ตอ้งจดัการรกัษาป้องกนัทัง้ในวงันอกวงั ทัง้ในเมืองนอกเมือง จนตลอดทั่ว

อาณาเขต แมม้ีคนคอยรกัษาอยา่งนีแ้ลว้ ยงัตอ้งหวาดระแวง สะดุง้กลวัอยู่เป็นนิตย ์ครัน้ทรงออกบวชไดบ้รรลอุรหตัผลแลว้ แมอ้ยูใ่นท่ีไหนๆ ก็

ไม่หวาดระแวง ไม่สะดุง้กลวั ไม่ตอ้งขวนขวาย มีใจปลอดโปรง่เป็นดจุมฤคอยู่ จงึเปล่งอทุานเช่นนัน้ ฯ 

 

พระโสณโกฬวิิสะ 

(ปี 45) พระพทุธองคท์รงแนะนาํพระเถระองคใ์ดใหป้รารภความเพียรแต่พอประมาณ? เพราะเหตใุดจงึทรงแนะนาํเช่นนัน้? 

ตอบ พระโสณโกฬิวิสะ ฯ  เพราะพระโสณโกฬิวิสะ ทาํความเพียรเดินจงกรมจนเทา้แตก ก็ไม่อาจใหบ้รรลมุรรคผลได ้สมยัเมื่อท่านเป็นคฤหสัถ ์

เป็นผูฉ้ลาดเขา้ใจในเสยีงแหง่สายพิณ พระผูม้ีพระภาคจงึทรงแนะนาํวา่ ในการดีดพิณนัน้จะตอ้งขงึสายพิณแต่พอดี  เสียงพิณจึงจะไพเราะ 

หย่อนเกินไปหรือตงึเกินไปก็ไม่นา่ฟัง ความเพียรกเ็หมือนกนั ถา้ยอ่หย่อนนกั ก็เป็นไปเพื่อเกียจครา้น ถา้เกินไปนกัก็เป็นไป เพื่อฟุ้งซา่น จึงควร

ทาํความเพียรแต่พอดี ฯ 

 

อนาถบิณฑิกเศรษฐ ี

• * ชื่อเดมิวา่ สทุตัตะ 

• * ท่านไดบ้รรลโุสดาปัตติผล ที่เมอืงราชคฤห ์

(ปี 58, 46) อนาถบิณฑกิเศรษฐี มีนามเดิมว่าอะไร ? ไดบ้รรลคุณุวิเศษอะไรในพระพทุธศาสนา ? ที่ไหน ? 

ตอบ สทุตัตะ ฯ โสดาปัตติผล ฯ ที่เมืองราชคฤห ์ฯ 

 

ธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้า 

• ธรรมจักรกัปปวตัตนสตูร (*แปลว่า สูตรว่าดว้ยการหมุนพระธรรม (การประกาศธรรม) ) ในวนัอาสาฬหบชูา ขึน้ ๑๕ คํ่าเดอืน ๘ 

พระพทุธเจา้แสดง สิ่งทีบ่รรพชติไม่ควรเสพ ๑.กามสขุลัลิกานโุยค ความหมกมุ่นอยูใ่นกาม ๒.อตัตกิลมถานโุยค ความทาํตนใหล้าํบาก 

มัชฌิมาปฏิปทา ขอ้ปฏิบตัิอนัเป็นทางสายกลางอรยิมรรคมีองค ์๘ และอริยสัจ ๔  แก่พระปัญจวคัคีทัง้ ๕ ที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวนั 

เมืองพาราณส ี

• อริยสัจ ๔ คือ ทกุข ์สมทุยั นิโรธ มรรค 
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• อนัตตลกัขณสูตร (ขนัธท์ัง้ ๕  เป็นของไม่เที่ยง เป็นทกุข ์เป็นอนตัตา ไม่ควรยึดมั่น)*มีผลใหปั้ญจวคัคีทัง้ ๕บรรลเุป็นพระอรหนัตพ์รอ้ม

กนัทัง้หมดในวนัแรม ๕ คํ่าเดือน ๘  ทรงแสดงแก่พระปัญจวคัคีทัง้ ๕ ที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวนั เมืองพาราณสี [หมายเหต ุ*ขนัธ ์๕ คอื รูป 

เวทนา สญัญา สงัขาร วิญญาณ]  

• อาทติตปริยายสูตร *ที่ตาํบลคยาสีสะ ใกลแ้ม่นํา้คยา* ใจความว่า “อายตนะภายใน อายตนะภายนอก วิญญาณ  ผสัสะ  และเวทนาซึ่ง

เกิดตามลาํดบั เป็นของรอ้น  รอ้นเพราะไฟคือราคะ โทสะ  โมหะ  และรอ้นเพราะความเกิด ความแก่ ความตาย ความโศก ร ํ่าไร ราํพนั 

ความคบัแคน้ใจ” มีผลท าใหช้ฎลิ(อุรุเวลกัสสปะ นทกีัสสปะ คยากัสสปะ และบริวาร ๑,๐๐๐ คน) บรรลุอรหตัตผล 

• เวทนาปริคคหสตูร แก่ทีฆนขปรพิาชก ณ *ถ า้สุกรขาตา เขาคชิฌกูฏ แขวงเมืองราชคฤห*์ ฯ มีใจความวา่ “ใหพ้จิารณารา่งกาย ซึ่ง

มีความแตกทาํลายไม่ยั่งยืน และแสดงผลเสียของการยดึมั่น พรอ้มกบัตรสัใหล้ะเลิกทิฏฐิอย่างนัน้เสีย” 

• อนุปพุพีกถา ๕ คือ คือ ทาน ศีล สวรรค ์กามาทีนพ(โทษแหง่กาม) และเนกขมัมานิสงส(์อานิสงสแ์ห่งการออกจากกาม) ทรงแสดงแก่ย

สกลุบตุรเป็นคนแรก 

• โอวาทปาฏิโมกข ์ใจความย่อวา่ “ไม่ทาํบาปทัง้ปวง ทาํกศุลใหถ้ึงพรอ้ม ทาํใจใหบ้รสิทุธ์ิ” แสดงที่วดัเวฬวุนาราม กรุงราชคฤห ์ส่วนขอ้ที่

ทรงยกขนัติขึน้ตรสัในโอวาทปาฏิโมกขน์ัน้  หมายความวา่ ศาสนธรรมคาํสอนของพระองคเ์ป็นไปเพื่อใหอ้ดทนต่อเย็น รอ้น หิวระหาย 

ถอ้ยคาํใหร้า้ย ใส่ความ ด่าว่า และทกุขเวทนาอนัแรงกลา้เกิดแต่อาพาธ 

(ปี 63, 61) พระพทุธเจา้ทรงแสดงโอวาทปาฏิโมกขท์ี่ไหน ? มีใจความย่อวา่อยา่งไร ? 

ตอบ ท่ีเวฬวุนาราม กรุงราชคฤห ์ฯ  ใจความย่อวา่ ไม่ทาํบาปทัง้ปวง ทาํกศุลใหถ้ึงพรอ้ม ทาํใจใหบ้รสิทุธ์ิ ฯ 

(ปี 62, 48) ขอ้อปุมาว่า "ไมแ้หง้ที่วางไวบ้นบก ไกลนํา้ สามารถสีใหเ้กดิไฟได"้ เกิดขึน้แกใ่คร ? โดยนาํไปเปรียบกบัอะไร ? 

ตอบ แก่พระมหาบรุุษ คือองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ ฯ โดยทรงนาํไปเปรียบกบัสมณพราหมณท์ัง้หลายว่า สมณพราหมณ ์บางพวกมี

กายหลีกออกจากกาม ใจก็ละความรกัใครใ่นกาม สงบดีแลว้ หากพากเพยีร พยายามอย่างถูกตอ้งย่อมสามารถตรสัรูธ้รรมได ้ฯ 

(ปี 62, 45) อนตัตลกัขณสตูร และ อาทิตตปรยิายสตูร มใีจความโดยย่อว่าอยา่งไร ? 

ตอบ อนตัตลกัขณสตูรมใีจความโดยย่อว่า รูป เวทนา สญัญา สงัขาร วิญญาณ ซึง่รวมเรียกว่าขนัธ ์๕ นี ้เป็นอนตัตา ไม่ใช่ตน ฯ 

อาทิตตปรยิายสตูรมีใจความโดยย่อว่า อายตนะภายใน อายตนะภายนอก วิญญาณ สมัผสั และเวทนาที่เกิดแต่สัมผสั เป็นของรอ้น รอ้น

เพราะไฟคือ ราคะ โทสะ โมหะ และรอ้นเพราะความเกดิ ความแก ่ความตาย ความโศกรํ่าไรราํพนั เจ็บกาย เสียใจ คบัใจ ฯ 

(ปี 61, 43) ที่สดุโต่งอนับรรพชิตไม่ควรเสพนัน้คืออะไรบา้ง? ที่สดุโต่งนัน้มีโทษอยา่งไร? 

ตอบ คือ ๑. กามสขุลัลิกานโุยค   ๒.อตัตกิลมถานโุยค ฯ 

มีโทษดงันี ้

กามสขุลัลิกานโุยค คือการประกอบตนใหพ้วัพนัดว้ยสขุในกาม เป็นธรรมอนัเลว เป็นเหตตุัง้บา้นเรือน เป็นของคนมกีิเลสหนา ไม่ใช่ของคน

อรยิะคือ ผูบ้รสิทุธ์ิ ไม่ประกอบดว้ยประโยชน ์

อตัตกิลมถานโุยค คือการประกอบความเหน็ดเหน่ือยแก่ตนเปล่า ใหเ้กดิทุกขแ์ก่ผูป้ระกอบ ไม่ทาํผูป้ระกอบใหเ้ป็นอรยิะ ไม่ประกอบดว้ย

ประโยชน ์ฯ 

(ปี 60) ทางปฏิบตัิที่สดุ ๒ อย่าง อนับรรพชิตไม่ควรเสพนัน้คืออะไรบา้ง ? มีอธิบายอย่างไร ? 

ตอบ คือ ๑. กามสขุลัลิกานโุยค ๒. อตัตกิลมถานโุยค ฯ  มีอธิบายดงันี ้

กามสขุลัลิกานโุยค คือการประกอบตนใหพ้วัพนัดว้ยสขุในกาม เป็นธรรมอนัเลว เป็นเหตตุัง้บา้นเรือน เป็นของคนมกีิเลสหนา ไม่ใช่ของคน

อรยิะคือผูบ้รสิทุธ์ิ ไม่ประกอบดว้ยประโยชน ์
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อตัตกิลมถานโุยค คือการประกอบความเหน็ดเหน่ือยแก่ตนเปล่า ใหเ้กดิทกุขแ์ก่ผูป้ระกอบ ไม่ทาผูป้ระกอบใหเ้ป็นอรยิะ ไม่ประกอบ ดว้ย

ประโยชน ์ฯ 

(ปี 59) พระศาสดาทรงแสดงอนปุพุพีกถา และอรยิสจั ๔ ตามลาํดบั แก่บคุคลผูม้ีคุณสมบตัิเช่นไร ? 

ตอบ แก่ผูม้คีณุสมบตัดิงัต่อไปนีค้ือ ๑. เป็นมนษุย ์  ๒. เป็นคฤหสัถ ์ ๓. มีอปุนิสยัแก่กลา้ ควรบรรลโุลกตุรคณุ ฯ 

(ปี 59, 57, 49) คาํวา่ “ส่ิงทัง้ปวงไม่ควรแก่ขา้พเจา้ ขา้พเจา้ไม่ชอบใจหมด” เป็นคาํพดูของใคร? พระพทุธองคต์รสัตอบว่าอย่างไร? 

ตอบ เป็นคาํพดูของทีฆนขะ อคัคิเวสสนโคตร ฯ 

ตรสัตอบว่า ถา้อยา่งนัน้ ความเหน็อย่างนัน้ กต็อ้งไมค่วรแก่ทา่น ท่านก็ตอ้งไม่ชอบความเห็นอยา่งนัน้ ฯ 

(ปี 57, 53) อภิญญาเทสิตธรรม มีอะไรบา้ง? ทรงแสดงแกใ่คร? ที่ไหน? 

ตอบ มี สติปัฏฐาน ๔ สมัมปัปธาน ๔ อิทธิบาท ๔ อินทรีย ์๕ พละ ๕ โพชฌงค ์๗ มรรคมีองค ์๘ ฯ  

ทรงแสดงแก่ภิกษุสงฆผ์ูอ้าศยัอยูใ่นเมืองเวสาลี ฯ   ที่กฏูาคารศาลา ป่ามหาวนั ฯ 

(ปี 51) อนปุพุพีกถาและสามกุกงัสิกธรรม คืออะไร? พระพทุธเจา้ทรงแสดงแก่บคุคลผูม้ีองคสมบตัอิะไร? 

ตอบ อนปุพุพีกถา คือ ถอ้ยคาํที่กล่าวเรียงเรื่องเป็นลาํดบัไป คือ ทานกถา สีลกถา สคัคกถา กามาทีนวกถา เนกขมัมานิสงัสกถา 

สามกุกงัสิกธรรม คือ ธรรมที่พระพทุธเจา้ทรงยกขึน้แสดงเอง ไดแ้ก่อรยิสจั ๔ ฯ 

ผูม้ีองคสมบตัิ คือ ๑. เป็นมนษุย ์  ๒. เป็นคฤหสัถ ์ ๓. มีอปุนิสยัแก่กลา้ ควรบรรลโุลกตุรคณุ ฯ 

(ปี 50) ก่อนจะทรงแสดงอรยิสจั ๔ พระพทุธองคท์รงแสดงส่วนสดุ ๒ อย่างแก่ปัญจวคัคยี ์แต่ทรงแสดงอนปุพุพีกถาแกย่สกลุบตุร เพราะเหตุ

ไร? ตอบ เพราะปัญจวคัคียไ์ดล้ะกามออกบวชเป็นฤษีแลว้ ซึง่บรรพชิตในครัง้นัน้หมกมุ่นอยูใ่นส่วนสดุ ๒ อย่าง คืออตัตกิลมถานโุยคและกาม

สขุลัลิกานโุยค ฤษีปัญจวคัคียต์ิดอยู่ในอตัตกิลมถานโุยค จงึไม่จาํตอ้งแสดงอนปุพุพีกถาเพื่อฟอกจติใหส้ะอาดจากกาม แตย่สกลุบตุรเป็น ผู้

เสพกามอยู่ครองเรือน กาํลงัไดร้บัความขดัขอ้งวุ่นวายจากกามอยู่ จึงทรงแสดงอนปุพุพีกถาฟอกจิตใหห้า่งไกลจากความยินดีในกาม ควรรบั

ธรรมเทศนาคืออรยิสจั ๔ เหมือนผา้ที่ปราศจากมลทิน ควรรบันํา้ยอ้มไดฉ้ะนัน้ ฯ 

(ปี 48) อนปุพุพีกถา คืออะไร? ทรงแสดงแก่บคุคลผูถ้ึงพรอ้มดว้ยองคเ์ทา่ไร? อะไรบา้ง? 

ตอบคือถอ้ยคาํที่กลา่วเรียงเรื่องเป็นลาํดบัไปฯ ดว้ยองค ์๓ฯ คือ เป็นมนษุย ์๑ เป็นคฤหสัถ ์๑ มีอปุนิสยัแก่กลา้ควรบรรลโุลกตุรคณุในท่ีนัน้ ๑ฯ 

(ปี 48) ธรรม ๓๗ ประการมีสติปัฏฐาน ๔ เป็นตน้ มีมรรคมีองค ์๘ เป็นท่ีสดุ เรียกชื่อว่าธรรมอะไรไดบ้า้ง?  เรียกอย่างนัน้เพราะเหตไุร? ตอบ 

เรียกชื่อว่า อภิญญาเทสิตธรรม เพราะเป็นธรรมที่พระองคท์รงแสดงดว้ยพระปัญญาอนัยิ่ง และเรยีกชื่อว่า โพธิปักขิยธรรม เพราะธรรมเหล่านี ้

เป็นฝักฝ่ายแหง่ความตรสัรู ้ฯ 

(ปี 47) พระพทุธพจนว์่า “ ทกัษิณาอนับรจิาคในสงฆย์่อมสาํเรจ็แก่ผูต้ายโดยฐานะ ” นัน้ ท่านอธิบายไวอ้ยา่งไร? การท่ีทกัษิณาจะสาํเรจ็

ประโยชนแ์ก่ผูต้ายโดยฐานะนัน้ ตอ้งพรอ้มดว้ยสมบตัิ อะไรบา้ง? 

ตอบ ท่านอธิบายไวว้่า เปตชนผูไ้ปเกิดในกาํเนิดอื่น ทัง้ที่เป็นทคุติ ทัง้ที่เป็นสคุติ ย่อมเป็นอยูด่ว้ยอาหารในคติที่เขาเกดิ หาไดร้บัผลแห่งทานท่ี

ทายกอทุิศถึงไม่ ต่อไปเกิดในปิตติวิสยั จงึไดร้บัผลแห่งทานท่ีอทุิศถึงนัน้ ฯ 

ตอ้งพรอ้มดว้ยสมบตัิ ๓ ประการคือ การบรจิาคไทยธรรมแลว้อทุศิถึงของทายก ๑ ปฏิคาหกผูร้บัไทยธรรมนัน้เป็นทกัขเิณยยะ คือผูค้วรรบั

ทกัษิณา ๑ เปตชนนัน้ไดอ้นโุมทนา ๑ ฯ 

(ปี 46) โอวาทปาฏิโมกขท์รงแสดงที่ไหน? เมื่อไร? ขอ้ที่ทรงยกขนัตขิึน้ตรสัในโอวาทปาฏิโมกขน์ัน้  หมายความวา่อยา่งไร ? 

ตอบ ที่เวฬวุนาราม กรุงราชคฤห ์ฯ  เมื่อวนัเพ็ญเดือน ๓ ฯ หมายความวา่ ศาสนธรรมคาํสอนของพระองคเ์ป็นไปเพื่อใหอ้ดทนต่อเย็น รอ้น หิว

ระหาย ถอ้ยคาํใหร้า้ย ใส่ความ ดา่วา่ และทกุขเวทนาอนัแรงกลา้เกิดแต่อาพาธ ฯ 

(ปี 45) ที่สดุทัง้ ๒ อยา่งอนับรรพชิตไม่ควรเสพ มีโทษอยา่งไรบา้ง? มชัฌิมาปฏิปทา มีคณุอยา่งไรบา้ง? 
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ตอบ มีโทษดงันี ้ คือ  

กามสขุลัลิกานโุยค เป็นธรรมอนัเลว เป็นเหตตุัง้บา้นเรือน เป็นของคนมีกิเลสหนา ไมใ่ช่ของคนอรยิะคือผูบ้รสิทุธ์ิ ไม่ประกอบดว้ยประโยชน ์    

อตัตกิลมถานโุยค ใหเ้กดิทกุขแ์กผู่ป้ระกอบ ไม่ทาํผูป้ระกอบใหเ้ป็นอรยิะ ไม่ประกอบดว้ยประโยชน ์ฯ 

มีคณุดงันี ้คือทาํดวงตาคือทาํญาณเครื่องรอบรู ้เป็นไปเพื่อความเขา้ไปสงบระงบั เพื่อความรูย้ิง่  เพื่อความรูด้ี เพื่อความไม่มกีิเลสเครื่องรอ้ย

รดั ฯ 

(ปี 45) บคุคลที่ทา่นเปรียบดว้ยดอกบวั ๔ เหล่า ไดแ้กจ่าํพวกไหนบา้ง? พระพทุธองคท์รงแสดงอนปุพุพีกถากอ่นท่ีจะแสดงอรยิสจั ๔ เพื่อ

ประโยชนอ์ะไร? 

ตอบ ไดแ้ก ่

๑. อคุฆฏติญัญ ูคือ ผูม้ีอปุนิสยัสามารถจะตรสัรูธ้รรมวิเศษโดยพลนัพรอ้มกนักบัเวลาที่ท่านผูศ้าสดาแสดงธรรมสั่งสอน เปรียบดว้ยดอกบวัพน้

นํา้ 

๒. วิปจิตญัญ ูคือ ผูท้ี่ท่านอธิบายขยายความแห่งคาํที่ย่อใหพ้ิสดารออกไป จึงจะตรสัรูธ้รรมวเิศษได ้เปรียบดว้ยดอกบวัเสมอนํา้ 

๓. เนยยะ คือ ผูท้ี่พอจะแนะนาํได ้คือพอที่จะฝึกอบรมสั่งสอนใหรู้แ้ละเขา้ใจไดอ้ยู่ เปรียบดว้ยดอกบวัที่ยงัอยู่ในนํา้ 

๔. ปทปรมะ คือ ผูแ้มจ้ะฟังและกล่าวและทรงไวแ้ละบอกแก่ผูอ้ื่นซึง่ธรรมเป็นอนัมาก ก็ไม่สามารถจะตรสัรูธ้รรมวิเศษในอตัภาพชาตนิัน้ได ้

เปรียบดว้ยดอกบวัที่เป็นภกัษาแห่งเตา่และปลา ฯ 

เพื่อฟอกจติสาวกหรือผูฟั้ง ใหห้า่งไกลจากความยินดีในกาม ควรรบัพระธรรมเทศนาใหเ้กิดดวงตาเห็นธรรม เหมือนผา้ที่ปราศจากมลทินควร

รบันํา้ยอ้มได ้ฉะนัน้ ฯ 

(ปี 45) พระพทุธดาํรสัว่า "ดกู่อนอานนท ์กาํมืออาจารยใ์นธรรมทัง้หลายไม่มแีก่พระตถาคตเจา้” หมายความวา่อยา่งไร? พระพทุธองคท์รง

บาํเพ็ญญาตตัถจรยิา ดว้ยมีพระประสงคอ์ย่างไร? 

ตอบ หมายความวา่ พระตถาคตเจา้ไม่ทรงมีขอ้ลีล้ับในธรรมทัง้หลายที่จะตอ้งปกปิดซ่อนบงัไว ้ แสดงไดแ้ก่สาวกบางเหล่า  มิไดท้ั่วไปเป็น

สรรพสาธารณ ์หรือจะพึงแสดงใหส้าวกทราบต่ออวสานกาลที่สดุ ฯ 

ดว้ยพระประสงคจ์ะใหพ้ระญาตบิรบิรูณด์ว้ยสขุ ๓ ประการ คือมนษุยสขุ ๑ ทิพยสขุ ๑ นิพพานสขุ ๑ ทัง้ที่ครองฆราวาส ทัง้ที่ออกบรรพชาใน

พระพทุธศาสนา ฯ 

(ปี 44) พระศาสดาทรงแสดงอนปุพุพีกถา และอรยิสจั ๔ ตามลาํดบั แก่บคุคลผูม้ีคณุสมบตัิเช่นไร? พระศาสดาประทานเอหิภิกขอุปุสมัปทา

แก่พระยสกลุบตุรวา่อยา่งไร? 

ตอบ แก่ผูม้คีณุสมบตัดิงัต่อไปนีค้ือ  ๑. เป็นมนษุย ์  ๒. เป็นคฤหสัถ ์ ๓. มีอปุนิสยัแก่กลา้ ควรบรรลโุลกตุรคณุ ฯ 

ท่านจงเป็นภิกษุมาเถิด ธรรมเรากล่าวดแีลว้ ท่านจงประพฤติพรหมจรรยเ์ถิด ฯ 

 

เหตุในการบวชของสาวก 

(ปี 51) จงระบชุื่อพระสาวกผูท้ี่บวชดว้ยเหตตุ่อไปนี ้

ก. บวชดว้ยศรทัธา  ข. บวชเพราะจาํใจ  ค. บวชตามเพื่อน  ง. บวชเพราะเห็นโทษของการครองเรือน 

ตอบ ก. บวชดว้ยศรทัธา คือ พระรฐัปาลเถระ ค. บวชตามเพื่อน คอื พระวิมล พระสพุาห ุพระปณุณชิ พระควมัปติ 

 ข. บวชเพราะจาํใจ คือ พระนนัทเถระ  ง. บวชเพราะเห็นโทษของการครองเรือน  คือ พระมหากสัสปเถระ ฯ 
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การอุปสมบท 

(ปี 56) การอปุสมบทสาํหรบัพระภิกษุในครัง้พทุธกาล มีทัง้หมดก่ีวิธี? อะไรบา้ง? ในปัจจบุนัใชว้ิธีใด? 

ตอบ มี ๓ วธีิฯ คือ ๑.เอหิภิกขอุปุสมัปทา  ๒.ติสรณคมนปูสมัปทา  ๓.ญัตติจตตุถกรรมอปุสมัปทาฯ   ใชญ้ัตติจตตุถกรรมอปุสมัปทาฯ 

 

คนแรก/คนสุดท้าย/ท่องจ า 

(ปี 56) ปฐมสาวกกบัปัจฉิมสาวกคือใคร? ไดฟั้งพระธรรมเทศนาครัง้แรกว่าดว้ยเรื่องอะไร? 

ตอบ ปฐมสาวก คือพระอญัญาโกณฑญัญะ ฟังพระธรรมเทศนาวา่ดว้ยที่สดุ ๒ อย่าง และมชัฌิมาปฏิปทา ฯ 

ปัจฉิมสาวก คือสภุทัทปรพิาชก ฟังพระธรรมเทศนาวา่ดว้ยพระอรยิบคุคลทัง้ ๔ ประเภท มีอยูเ่ฉพาะในธรรมวินยัที่มีมรรคมีองค ์๘ ฯ 

(ปี 50) บิณฑบาตของนางสชุาดาที่ถวายก่อนแต่ตรสัรู ้และของนายจนุทะที่ถวายก่อนแต่เสดจ็ปรนิิพพาน มีผลเสมอกนั มีวิบากเสมอกนั 

เพราะเหตไุร? 

ตอบ เพราะ ก. ปรนิิพพานเสมอกนั คือสอปุาทิเสสปรนิิพพานและอนุปาทิเสสปรนิิพพาน 

ข. สมาบตัิเสมอกนั คือทรงเขา้สูส่มาบตัิ ๒๔ แสนโกฏิเสมอกนัก่อนจะตรสัรูแ้ละก่อนจะปรนิิพพาน 

ค. เมื่อบคุคลทัง้ ๒ ระลกึถึงการถวายบิณฑบาตของตน ก็บงัเกิดปีติโสมนสัอย่างแรงกลา้เหมือนกนั ฯ 

(ปี 48) ในพทุธประวตักิล่าวถึงบคุคลต่อไปนีค้ือ โสตถิยพราหมณ ์หหุกุชาติพราหมณ ์โทณพราหมณ ์ว่าอยา่งไรบา้ง? 

ตอบ โสตถิยพราหมณ ์เป็นพราหมณท์ี่ถวายหญา้แด่พระมหาบรุุษในเวลาเย็นแหง่วนัตรสัรู ้

หหุกุชาติพราหมณ ์เป็นพราหมณท์ี่เขา้เฝา้ทลูถามปัญหากะพระพทุธองคข์ณะประทบั ณ ภายใตร้ม่ไมอ้ชปาลนิโครธ 

โทณพราหมณ ์เป็นพราหมณท์ี่ทาํหนา้ที่แบ่งพระบรมสารีรกิธาตแุก่กษตัรยิแ์ละพราหมณท์ัง้ ๘ พระนคร ฯ 

(ปี 47) พระอรหนัตสาวกรุน่แรกที่พระศาสดาทรงส่งไปประกาศพระศาสนา มจีาํนวนเท่าไร? พระองคท์รงประทานโอวาทแก่ท่านเหล่านัน้โดย

ย่อว่าอย่างไร? 

ตอบ มจีาํนวนทัง้สิน้ ๖๐ รูป ฯ  ทรงประทานโอวาทว่า ท่านทัง้หลายจงเที่ยวจารกิไปในชนบท เพื่อประโยชนแ์ละความสขุแกช่นเป็นอนัมาก 

แต่อย่าไปทางเดียวกนั ๒ รูป  จงแสดงธรรมมคีณุในเบือ้งตน้ ท่ามกลาง และท่ีสดุ จงประกาศพรหมจรรยอ์นับรสิทุธ์ิบรบิรูณสิ์น้เชิง พรอ้มทัง้

อรรถและพยญัชนะ ฯ 

(ปี 47) พระกาฬทุายี และ กาฬเทวิลดาบส เก่ียวขอ้งกับพระพทุธเจา้อย่างไร ? 

ตอบ พระกาฬทุายี เป็นสหชาติของพระพทุธเจา้ ก่อนบวชท่านเป็นอาํมาตยอ์ยูใ่นกรุงกบิลพสัดุ ์พระเจา้สทุโธทนะทรงส่งไปทลูนิมนต์

พระพทุธเจา้ใหเ้สดจ็กลบักรุงกบลิพสัดุ ์เมื่อไดอ้ปุสมบทแลว้จงึทลูนิมนตพ์ระพทุธเจา้ใหเ้สด็จกลบัไดส้าํเรจ็ตามพระราชประสงค์ ฯ 

          กาฬเทวิลดาบสคืออสิตดาบสนั่นเอง เมื่อพระมหาบรุุษประสตูิใหม่ๆ ท่านทราบข่าวจงึเขา้ไปเยี่ยม ไดเ้ห็นลกัษณะของพระราชโอรสตอ้ง

ดว้ยตาํรบัมหาบรุุษลกัษณะมคีวามเคารพในพระโอรสอย่างมาก จึงลกุขึน้กราบลงที่พระบาททัง้สองดว้ยศีรษะของตนแลว้กลา่วทาํนายพระ

ลกัษณะตามมหาบรุุษลกัษณะพยากรณศาสตร ์ฯ 

(ปี 44) จงแสดงใจความแหง่พระพทุธพจนท์ี่ชีใ้หเ้ห็นวา่ พระอรหนัตย์งัมีไดต้ลอดเวลาที่บคุคลยงัปฏิบตัิชอบอยู่? 

ในสมยัพทุธกาล พระสาวกองคใ์ดไดร้บัการอปุสมบทดว้ยญตัติจตตุถกรรมวาจาเป็นองคแ์รก และองคใ์ดเป็นองคส์ดุทา้ย? 

ตอบ ใจความแห่งพระพทุธพจนท์ี่ตรสัก่อนปรนิิพพานกบัสภุทัทปรพิาชกว่า " ดกู่อนสภุทัทะ ถา้ภิกษุทัง้หลาย ยงัเป็นผูป้ฏิบตัิดีปฏิบตัิชอบอยู่ 

โลกก็จะไม่วา่งจากพระอรหนัต ์" ฯ   พระราธะเป็นองคแ์รก พระสภุทัทะเป็นองคส์ดุทา้ย ฯ 
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พระสาวกนิพพาน 

(ปี 50) พระสาวกผูใ้หญ่ ๘๐ องค ์เท่าที่ปรากฏในหนงัสือพทุธานพุทุธประวตัิ  มีองคใ์ดนิพพานก่อนและหลงัพระพทุธองคบ์า้ง? จงบอกมา

อย่างละ ๒ องค ์ฯ 

ตอบ (ตอบเพยีงอยา่งละ ๒ องค)์ 

ผูน้ิพพานก่อนพระพทุธองค ์คอื พระอญัญาโกณฑญัญะ พระสารบีตุร พระโมคคลัลานะ และพระราหลุ ฯ 

ผูน้ิพพานหลงัพระพทุธองค ์คือ พระมหากสัสปะ พระอุบาลี พระอนรุุทธะ พระอานนท ์ฯ 

 

เอตทัคคะ 

➢ ประมาณ หรือ ปมาณิก ๔ บคุคลท่ีถือประมาณต่างๆ กนั, คนในโลกผูถื้อเอาคณุสมบตัิต่างๆ กนั เป็นเครื่องวดัในการท่ีจะเกิดความเชื่อ

ความเล่ือมใส 

๑. รูปัปปมาณิกา ผูถื้อประมาณในรูป, บคุคลที่มองเห็นรูปรา่งสวยงาม ทรวดทรงดี อวยัวะสมสว่น ท่าทางสง่า สมบรูณพ์รอ้ม จงึชอบใจ

เล่ือมใสนอ้มใจที่จะเชื่อถือ 

๒. โฆสัปปมาณิกา ผูถื้อประมาณในเสียง, บคุคลที่ไดย้ินไดฟั้งเสียงสรรเสรญิ เกียรติคณุหรือเสยีงพดูจาที่ไพเราะ จงึชอบใจเล่ือมใสนอ้ม

ใจที่จะเชื่อถือ 

๓. ลูขัปปมาณิกา ผูถื้อประมาณในความครํ่าหรือเศรา้หมอง, บคุคลที่มองเห็นส่ิงของเครื่องใชค้วามเป็นอยู่ที่เศรา้หมองเช่น จวีรครํ่าๆ 

เป็นตน้ หรือมองเห็นการกระทาํครํ่าเครียดเป็นทกุรกิรยิา ประพฤตเิครง่ครดัเขม้งวดขดูเกลาตน จึงชอบใจ เลื่อมใสนอ้มใจที่จะเชื่อถือ 

๔. ธัมมัปปมาณิกา ผูถื้อประมาณในธรรม, บคุคลที่พิจารณาดว้ยปัญญาเห็นสารธรรมหรือการปฏิบตัิดีปฏิบตัิชอบ คือ ศีล สมาธิ 

ปัญญา จึงชอบใจเล่ือมใส นอ้มใจที่จะเชื่อถือ 

 

➢ เอตทคัคะ แปลว่า ผูเ้ลิศ    (ใหท่้องไปสอบ สรุปนีเ้อามาเฉพาะทีเ่คยออกขอ้สอบ นกัธรรมโทและเอก เท่านัน้) 

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

• พระอรุุเวลกสัสปะ ผูม้ีบรวิารมาก 

• พระมหากสัสปะ ผูเ้ลิศในทางถือธุดงค ์

• พระปณุณมนัตานีบตุร ผูเ้ลิศในทางธรรมกถึก 

• พระสารีบตุร ผูเ้ลิศในทางมีปัญญามาก 

• พระโมคคลัลานะ ผูม้ีฤทธ์ิมาก 

• พระโสณกฏิุกณัณะ ผูแ้สดงธรรมดว้ยถอ้ยคาํอนัไพเราะ (ผูม้ีวาจาไพเราะ) 

• พระราหลุ ผูใ้ครใ่นการศกึษา 

• พระราธะ ผูม้ีปฏิภาณ คือ มีญาณแจ่มแจง้ในธรรมเทศนา 

• พระโมฆราช  ผูท้รงจีวรเศรา้หมอง 

• พระอบุาลี   ผูท้รงพระวินยั 

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

• พระอนรุุทธะ ผูเ้ลิศในทางทิพยจกัขญุาณ (ตาทิพย)์ 
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• พระมหากจัจายนะ ผูเ้ลิศในทางผูอ้ธิบายเนือ้ความย่อใหพ้ิสดาร 

• พระรฐับาล ผูเ้ลิศในทางผูบ้วชดว้ยศรทัธา 

• พระวกักลิ ผูเ้ลิศในทางสทัธาธิมตุ คือ ผูพ้น้กิเลสดว้ยศรทัธา 

• พระโสณโกฬิวิสะ ผูเ้ลิศในทางมคีวามเพยีรปรารภแลว้ 

• พระกาฬทุายี ผูเ้ลิศทางยงัตระกลูใหเ้ล่ือมใส 

• พระพาหิยทารุจีรยิะ ผูเ้ลิศทางมขีิปปาภิญญาตรสัรูเ้รว็ 

• 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) 

• จิตตคฤหบดี ผูเ้ลิศในทางธรรมกถึก (ฝ่ายอบุาสก) 

• นางขชุชตุตรา ผูเ้ลิศในทางธรรมกถึก (ฝ่ายอบุาสกิา) 

 

(ปี 63, 61) ภิกษุณีผูม้ีชื่อต่อไปนีไ้ดร้บัเอตทคัคะในทางไหน ? 

ก. พระมหาปชาบดีโคตมีเถร ี     ข. พระเขมาเถรี       ค. พระอบุลวณัณาเถร ี    ง. พระปฏาจาราเถรี  จ. พระธัมมทินนาเถร ี

ตอบ  ก. ไดร้บัเอตทคัคะในทางรตัตญัญู ข. ไดร้บัเอตทคัคะในทางมีปัญญา ค. ไดร้บัเอตทคัคะในทางมีฤทธ์ิ 

ง. ไดร้บัเอตทคัคะในทางทรงวินยั จ. ไดร้บัเอตทคัคะในทางธรรมกถึก ฯ 

(ปี 62, 55) พระสาวกสาวกิาต่อไปนี ้ไดร้บัการยกย่องวา่เป็นผูเ้ลิศในทางใด? 

๑. พระมหาโมคคลัลานะ ๒. พระมหากสัสปะ ๓. พระอบุาล ี ๔. พระนางมหาปชาบดีโคตม ี ๕. พระนางเขมา 

ตอบ  ๑. พระมหาโมคคลัลานะ เป็นผูเ้ลิศในทางมีฤทธ์ิ  ๒. พระมหากสัสปะ เป็นผูเ้ลิศในทางถือธดุงค ์

๓. พระอบุาล ีเป็นผูเ้ลิศในทางทรงพระวินยั  ๔. พระนางมหาปชาบดีโคตมี เป็นผูเ้ลิศในทางผูร้ตัตญัญ ู

๕. พระนางเขมา เป็นผูเ้ลิศในทางมีปัญญา ฯ 

(ปี 56) พระเถระรูปใดไดร้บัยกยอ่งจากพระศาสดาว่าเป็นเอตทคัคะ ดงัต่อไปนี?้ 

ก. ทรงทิพจกัษุญาณ    ข. ยงัตระกลูใหเ้ล่ือมใส  ค. เป็นธรรมกถึก      ฆ. ผูท้รงจีวรเศรา้หมอง ง. ผูเ้ป็นขิปปาภิญญาตรสัรูเ้รว็ 

ตอบ ก. พระอนรุุทธเถระ  ข. พระกาฬทุายเีถระ ค. พระปณุณมนัตานีบตุร ฆ. พระโมฆราชเถระ 

ง. พระพาหิยทารุจีรยิะ ฯ 
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(ปี 53) พระสาวกรูปใดเป็นเอตทคัคะทางมีปัญญามาก ทางขยายความย่อใหพ้ิสดาร ทางมวีาจาไพเราะ ทางทรงจวีรเศรา้หมอง? และในท่าน

เหล่านัน้ องคไ์หนเป็นท่ีเล่ือมใสของผูเ้ป็นรูปัปปมาณิกา โฆสปัปมาณิกา ลขูปัปมาณิกา และธัมมปัปมาณิกา? 

ตอบ พระสารีบตุร เป็นเอตทคัคะทางมีปัญญามาก และเป็นท่ีเล่ือมใสของผูเ้ป็นธัมมปัปมาณิกา 

พระมหากจัจายนะ เป็นเอตทคัคะทางขยายความย่อใหพ้ิสดาร และเป็นท่ีเล่ือมใสของผูเ้ป็นรูปัปปมาณิกา  

พระโมฆราช เป็นเอตทคัคะทางทรงจีวรเศรา้หมอง และเป็นท่ีเล่ือมใสของผูเ้ป็นลขูปัปมาณิกา 

พระโสณกฏิุกณัณะ เป็นเอตทคัคะทางมวีาจาไพเราะ และเป็นท่ีเล่ือมใสของผูเ้ป็นโฆสปัปมาณิกา ฯ 

(ปี 53) พระอรหนัตสาวก ๑๐ องคแ์รกในพระพทุธศาสนา คือใครบา้ง? มีท่านใดไดร้บัเอตทคัคะบา้ง? และเป็นเอตทคัคะในทางไหน? ตอบ 

คือ พระอญัญาโกณฑญัญะ พระวปัปะ พระภทัทิยะ พระมหานามะ พระอสัสชิ พระยสะ พระวิมละ พระสพุาห ุ

พระปณุณชิ และพระควมัปติ ฯ มีพระอญัญาโกณฑญัญะรูปเดยีว ฯ ในทางรตัตญัญ ูผูรู้ร้าตรีนาน ฯ 

(ปี 49) บคุคลต่อไปนีไ้ดร้บัเอตทคัคะในทางใด? 

ก. พระอนรุุทธเถระ  ข. พระโสณโกฬิวิสเถระ    ค. พระรฐัปาลเถระ  ง. นางปฏาจาราเถรี      จ. นางกีสาโคตมีเถร ี

ตอบ  ก. พระอนรุุทธเถระ  ไดท้ิพยจกัษุญาณ  ข. พระโสณโกฬิวิสเถระ  มีความเพียรปรารภแลว้ 

 ค. พระรฐัปาลเถระ  บวชดว้ยศรทัธา  ง. นางปฏาจาราเถรี  ทรงไวซ้ึ่งวินยั 

 จ. นางกีสาโคตมเีถรี  ทรงไวซ้ึ่งจีวรอนัเศรา้หมอง ฯ 

(ปี 48) พทุธบรษิัท ๔ คือ ใครบา้ง? ผูต้ัง้อยู่ในเอตทคัคะทางพระธรรมกถึกของแต่ละฝ่ายคือใคร? 

ตอบ คือ ภิกษุ ภิกษุณี อบุาสก อบุาสิกา ฯ 

ฝ่ายภิกษุ คือ พระปณุณมนัตานบีตุรเถระ  ฝ่ายอบุาสก คือ จติตคฤหบด ี

ฝ่ายภิกษุณี คือ พระธมัมทินนาเถรี   ฝ่ายอบุาสิกา คือ นางขชุชตุตรา ฯ 

(ปี 44) ภิกษุณีผูม้ีชื่อต่อไปนีไ้ดร้บัเอตทคัคะในทางไหน? 

ก. พระนางมหาปชาบดีโคตมี       ข. นางเขมาเถร ี ค. นางอบุลวณัณาเถร ี ง. นางปฏาจาราเถรี       จ. นางธัมมทินนาเถร ี

พระสงฆเ์ถรวาทในเมืองไทยไม่สามารถบวชภิกษุณีไดเ้พราะเหตไุร? 

ตอบ ก. ไดร้บัเอตทคัคะในทางรตัตญัญู ข. ไดร้บัเอตทคัคะในทางมีปัญญา 

 ค. ไดร้บัเอตทคัคะในทางมีฤทธ์ิ ง. ไดร้บัเอตทคัคะในทางทรงวินยั 

 จ. ไดร้บัเอตทคัคะในทางธรรมกถึก ฯ 

เพราะมีพระพทุธานญุาตวา่ " ภิกษุณีตอ้งบวชจากภิกษุณีสงฆก์่อน แลว้จึงบวชจากภิกษุสงฆอ์กีครัง้หน่ึง " เวลานีภิ้กษุณีสงฆไ์มม่ีแลว้ การที่

จะบวชภิกษุณีจึงไม่สามารถทาํได ้ฯ 

 

มหาปรินิพพาน 

(ปี 59, 54) อายสุงัขาราธิษฐานกบัการปลงอายสุงัขาร หมายถงึอะไร? พระพทุธเจา้ทรงกระทาํที่ไหน? 

ตอบ อายสุงัขาราธิษฐาน หมายถึงการท่ีพระพทุธเจา้ทรงตัง้พระหฤทยัวา่ จกัดาํรงพระชนมอ์ยูแ่สดงธรรมสั่งสอนมหาชน จนกวา่พทุธบรษิัท

จะตัง้มั่น และไดป้ระกาศพระศาสนาใหแ้พรห่ลายมั่นคงสาํเรจ็ประโยชนแ์ก่มหาชน ท่ีอชปาลนิโครธ ใกลส้ถานท่ีตรสัรู ้ฯ 

การปลงอายสุงัขาร หมายถึงการที่พระพทุธเจา้ทรงกาํหนดวนัปรนิพิพาน นับแต่วนัเพ็ญเดือน ๓ ไปอีก ๓ เดือน ที่ปาวาลเจดีย ์เมืองไพศาลี ฯ 

(ปี 58) ในการถวายพระเพลิงพระพทุธสรีระ พระพทุธสรีระส่วนใดยงัคงเหลืออยู่ ? 

ตอบ พระอฐิั พระเกสา พระโลมา พระนขา พระทนัตา เหลืออยู่ นอกนัน้ถกูเพลิงไหมห้มดสิน้ ฯ 
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(ปี 57) ปาวาลเจดยี ์และ มกฏุพนัธนเจดยี ์อยู่ที่เมืองอะไร? มีความเก่ียวขอ้งกบัพระพทุธเจา้อย่างไร? 

ตอบ ปาวาลเจดยีอ์ยู่ที่เมืองไพศาลี เป็นท่ีทรงปลงพระชนมายสุงัขาร ฯ 

มกฏุพนัธนเจดียอ์ยู่ที่เมืองกสิุนารา เป็นท่ีถวายพระเพลิงพระพทุธสรีระ ฯ 

(ปี 56) พระพทุธองคท์รงเลือกเมอืงกสิุนาราเป็นสถานท่ีเสด็จดบัขนัธปรนิิพพานดว้ยเหตผุลอนัใด? 

ตอบ ดว้ยเหตผุลคือ ๑. จะเป็นเหตเุกิดแหง่มหาสทุสัสนสตูร 

๒. จะไดโ้ปรดสภุทัทปรพิาชก ผูเ้ป็นพทุธเวไนย 

๓. จะไดป้้องกนัการรบกนัครัง้ใหญ่เพื่อแย่งชิงพระบรมสารีรกิธาต ุฯ 

(ปี 54) นิมิตโอภาสที่พระศาสดาทรงแสดงแก่พระอานนทก์่อนทรงปลงอายสุงัขาร มีใจความวา่อยา่งไร? ทรงแสดงเพื่ออะไร? 

ตอบ มใีจความวา่ อิทธิบาททัง้ ๔ ประการ ท่านผูใ้ดผูห้นึง่ ไดเ้จรญิใหม้ากแลว้ สามารถจะดาํรงอยู่ไดก้ปั ๑ หรือเกินกว่านัน้ อิทธิบาททัง้ ๔ 

นัน้ พระตถาคตไดเ้จรญิแลว้ ถา้ทรงปรารถนา กจ็ะดาํรงอยู่ไดก้ปั ๑ หรือเกินกว่านั้น ฯ  

เพื่อใหพ้ระอานนทก์ราบทลูอาราธนาใหท้รงดาํรงอยู่ชั่วอายกุปั ๑ หรือเกินกวา่นัน้ ฯ 

(ปี 46) พระพทุธดาํรสัว่า “ ดกู่อนสภุทัทะ ถา้ภิกษุทัง้หลายเหล่านี ้จะพึงอยู่ดีอยู่ชอบแลว้ไซร ้โลกก็จกัไม่พงึวา่งเปล่าจากพระอรหนัตท์ัง้หลาย 

” ดงันี ้คาํว่า “ พระอรหนัต ์” ในท่ีนี ้หมายถงึใคร? โทณพราหมณ ์ไดก้ล่าวสนุทรพจนใ์นวนัแจกพระบรมสารีรกิธาต ุมีใจความย่ออยา่งไร? 

ตอบ หมายถงึ พระขีณาสวอรหนัต ์ฯ  

มีใจความย่อดงันี ้ ๑. พระพทุธเจา้ทรงสรรเสรญิขนัติธรรมและตาํหนิในการท่ีจะทาํสงครามกนั 

๒. ชวนใหส้ามคัคีรว่มใจกนั โดยแบ่งส่วนพระบรมสารีรกิธาตเุท่า ๆ กนั ฯ 

(ปี 44) พระยาวสัวดีมาร ไดท้ลูขอพระพทุธเจา้ใหเ้สด็จปรนิิพพานก่ีครัง้? ที่ไหนบา้ง? 

เมื่อคราวที่มารทลูขอใหป้รนิิพพานครัง้แรก พระองคท์รงตอบมารวา่อย่างไร? 

ตอบ ไดท้ลูขอพระพทุธเจา้ใหเ้สด็จปรนิิพพาน ๒ ครัง้คือ คร้ังแรกที่ใตต้น้อชปาลนิโครธ           คร้ังทีส่องที่ปาวาลเจดยี ์ฯ 

ทรงตอบมารว่า " ดกู่อนมารผูใ้จบาป เมื่อใดพทุธบรษิัท ๔ เป็นผูฉ้ลาด เป็นพหสูตูร สามารถดาํรงพระธรรมวินยัสืบต่อศาสนาได ้สามารถแสดง

ธรรมโปรดเวไนยสตัว ์ใหส้าํเรจ็มรรค ผล นิพพาน และเผยแผ่ศาสนาไปไดอ้ย่างกวา้งขวางมั่นคง เมื่อนัน้ ตถาคตจงึจะปรนิิพพาน " 

(ปี 43) จงอธิบายขอ้ความต่อไปนี ้  ก. ทรงทาํอายสุงัขาราธิฏฐาน  ข. ทรงปลงอายสุงัขาร 

ตอบ ก. ทรงทาํอายสุงัขาราธิฏฐาน หมายถึง ทรงตัง้พระหฤทยัจกัอยู่แสดงธรรมสั่งสอนแกม่หาชน และตัง้พทุธปณิธานใครจ่ะดาํรงพระ

ชนมอ์ยูจ่นกวา่พทุธบรษิัทจะตัง้มั่นและไดป้ระกาศพระศาสนาใหแ้พรห่ลาย ประดิษฐานใหม้ั่นคงถาวรสาํเรจ็ประโยชนแ์ก่นกิรทกุหมู่เหล่า 

ข. ทรงปลงอายสุงัขาร หมายถงึ ทรงกาํหนดวนัปรนิิพพานนบัแต่วนัเพ็ญเดือน ๓ ไปอีก ๓ เดือน คอืปลงพระทยัวา่จะบาํเพ็ญพทุธกจิ

ต่อไปอีกไม่ไดแ้ลว้ 

 

เจดีย ์

(ปี 62, 51) ถปูารหบคุคล ไดแ้กบ่คุคลเช่นไร ? มีใครบา้ง ? 

ตอบ ไดแ้ก่ บคุคลผูค้วรแกก่ารบรรจอุฐิัธาตไุวใ้นสถปูเพื่อสกัการบชูา ฯ 

มี ๑. พระตถาคตอรหนัตสมัมาสมัพทุธเจา้  ๒. พระปัจเจกพทุธเจา้  ๓. พระอรหนัตสาวก  ๔. พระเจา้จกัรพรรดิราช ฯ 

(ปี 55) พทุธเจดียม์ีก่ีประเภท? อะไรบา้ง? พระพทุธรูป สงเคราะหเ์ขา้ในเจดียป์ระเภทใด? 

ตอบ มี ๔ ประเภท ฯ คือ ธาตเุจดีย ์บรโิภคเจดีย ์ธรรมเจดีย ์และอทุเทสิกเจดีย ์ฯ  สงเคราะหเ์ขา้ในอทุเทสิกเจดีย ์ฯ 

(ปี 53) ถปูารหบคุคล คือใคร? มก่ีีประเภท? อะไรบา้ง? 
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ตอบ คือ บคุคลผูค้วรแกก่ารสรา้งสถปูไวป้ระดษิฐาน ฯ  

มี ๔ ประเภท ฯ คือ ๑. พระตถาคตอรหนัตสมัมาสมัพทุธเจา้  ๒. พระปัจเจกพทุธเจา้  ๓. พระอรหนัตสาวก ๔. พระเจา้จกัรพรรดิราช ฯ 

(ปี 47) อจลเจดยีค์ืออะไร? ตัง้อยู่ที่เมืองอะไร? เกิดขึน้เมื่อใด? 

ตอบ คือสถานท่ีเป็นท่ีประดษิฐานแห่งบนัไดแกว้ บนัไดทอง บนัไดเงิน ซึง่ทอดลงมาจากดาวดงึสเทวโลก ฯ 

ตัง้อยู่ที่เมืองสงักสัสนคร ฯ เกิดขึน้ในวนัท่ีพระพทุธเจา้เสด็จลงสู่มนษุยโลกหลงัจากเสด็จประทบัจาํพรรษาในดาวดงึสเทวโลกแลว้ ฯ 

(ปี 47) พระพทุธองคท์รงรบัสั่งกะพระอานนทถ์ึงประโยชนข์องการสรา้งสถปูแลว้อญัเชิญพระอฐิัธาต ุบรรจไุว ้ณ ท่ามกลางหนทาง ๔ แพรง่

แห่งถนนใหญ่ไวอ้ย่างไร? 

ตอบ ทรงรบัสั่งไวอ้ย่างนีค้ือ เพื่อเป็นปชูนียสถานใหม้นษุยผ์ูส้ญัจรไปมา เกิดความเล่ือมใส ศรทัธา ไดส้กัการะบชูาดว้ยระเบยีบดอกไมข้อง

หอม อภิวาทกราบไหวท้าํจติใหเ้ล่ือมใสในพระพทุธคณุ อนัจกัเป็นเหตใุหเ้กิดประโยชนแ์ละความสขุตลอดกาลนาน ฯ 

(ปี 45) พทุธเจดยี ์มีก่ีประเภท? อะไรบา้ง? 

อทุยมาณพทลูถามว่า "โลกมีอะไรผกูพนัไว ้อะไรเป็นเครื่องสญัจรของโลกนัน้ ท่านกล่าวกนัวา่ นิพพานๆ ดงันี ้เพราะละอะไรได"้ พระศาสดา

ทรงพยากรณว์า่อย่างไร? 

ตอบ มี ๔ ประเภท คือธาตเุจดยี ์บรโิภคเจดีย ์ธรรมเจดยี ์และอทุเทสิกเจดยี ์ฯ  ทรงพยากรณว์่า โลกมีความเพลิดเพลินผกูพนัไว ้ความตรกึ

เป็นเครื่องสญัจรของโลกนัน้ ท่านกล่าวกนัว่า นิพพานๆ ดงันี ้เพราะละตณัหาเสียได ้ฯ 

(ปี 43) เมื่อรวมเจดียซ์ึง่แสดงไวใ้นบาลี อรรถกถา และฎีกา มีเทา่ไร? อะไรบา้ง? 

อนัตรธาน ๕ อย่าง อย่างไหนสาํคญักวา่? เพราะเหตไุร? 

ตอบ มี ๔ คือ ธาตเุจดยี ์๑ บรโิภคเจดีย ์๑  ธรรมเจดีย ์๑  อทุเทสิกเจดีย ์๑ ฯ 

ปรยิตัิอนัตรธานสาํคญักว่า เพราะปรยิตัิเส่ือมลงในกาลใด พระศาสนาย่อมเส่ือมถอยในกาลนัน้ เมื่อปรยิตัิยงัดาํรงอยู่ตราบใด พระศาสนาก็ยงั

ดาํรงอยู่ตราบนัน้ เพราะวา่ปรยิตัเิป็นรากแกว้ของพระศาสนา ปฏิบตัิเป็นแก่น ปฏิเวธ เป็นผล เมื่อรากแกว้ขาดแลว้ แก่นและผลก็พลอยหมดไป

ตามกนั ฯ 

 

การสังคายนา 

(ปี 63) การทาํสงัคายนาครัง้แรก ใครทาํหนา้ที่ปจุฉาและวิสชันา ? และทาํที่ไหน ? 

ตอบ พระมหากสัสปะทาํหนา้ที่ปจุฉา พระอบุาลีทาํหนา้ที่วิสชันาพระวนิยั พระอานนทท์าํหนา้ที่วิสชันาพระสตูรและพระอภิธรรม ฯ 

ณ ถ้ําสตัตบรรณคหูา ฯ 

(ปี 61) ในครัง้ปฐมสงัคายนา พระสาวกองคใ์ดรบัหนา้ที่วิสชันาพระวินยั? ท่านอปุสมบทพรอ้มกบัใครบา้ง? 

ตอบ พระอบุาลเีถระฯ อปุสมบทพรอ้มกบัเจา้ศากยะ ๕ พระองคค์ือ ภทัทิยะ อนรุุทธะ อานนท ์ภคัค ุกิมพิละ กบัเจา้โกลิยะ ๑ องค ์คือเทวทตัฯ 

(ปี 61, 57) สภุทัทวฑุฒบรรพชิต กล่าวจาบจว้งพระธรรมวินยัว่าอย่างไร ? และทาํใหเ้กิดเหตกุารณอ์ะไรในกาลต่อมา ? 

ตอบ วา่ "เราทัง้หลายพน้ดีแลว้จากพระสมณะนัน้ บดันี ้เราพอใจ จะทาํส่ิงใดก็ทาํ หรือ มิพอใจทาํส่ิงใดก็ไม่ตอ้งทาํ" ฯ 

เป็นเหตใุหเ้กดิสงัคายนาพระธรรมวินยัครัง้ที่ ๑ ฯ 

(ปี 60) หลงัจากพระพทุธเจา้ปรนิิพพาน พระสาวกองคใ์ดเป็นประธาน ในการทาํปฐมสังคายนา ? เพราะปรารภเหตใุด ? 

ตอบ พระมหากสัสปะ ฯ 

เพราะปรารภคากล่าวจาบจว้งพระธรรมวินยัของพระสภุทัทะ ผูบ้วชตอนแก่ ในระหว่างเดินทางมาสกัการะพระพทุธสรีระ ฯ 

(ปี 59) การทาํสงัคายนาครัง้แรก เกิดขึน้หลงัจากปรนิิพพานล่วงแลว้ก่ีเดือน ? ใชเ้วลาเทา่ไร ? ใครทาํหนา้ที่ปจุฉาและวิสชันา ? 
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ตอบ ล่วงแลว้ ๓ เดอืน ฯ ใชเ้วลา ๗ เดือน ฯ 

พระมหากสัสปะทาํหนา้ที่ปจุฉา พระอบุาลีทาํหนา้ที่วิสชันาพระวนิยั พระอานนทท์าํหนา้ที่วิสชันาพระสตูรและพระอภิธรรม ฯ 

(ปี 58) พระมหากสัสปะ พระอบุาลี และพระอานนท ์องคใ์ดนิพพานก่อนหรือหลงัพระพทุธองค ์? จงอา้งหลกัฐานมาแสดง 

ตอบ หลงัพระพทุธองคท์ัง้หมด ฯ หลกัฐาน คือพระสาวกทัง้ ๓ องคน์ัน้ไดร้ว่มประชมุสงฆท์าสงัคายนาครัง้ที่  ๑ หลงัพทุธปรนิิพพานได ้๓ 

เดือน ฯ 

(ปี 52) สงัคายนา คืออะไร? พระสภุทัทวฑุฒบรรพชิตผูเ้ป็นเหตใุหพ้ระมหากสัสปะทาํปฐมสงัคายนา ไดก้ล่าวจาบจว้งพระธรรมวินยัมีใจความ

ว่าอยา่งไร? 

ตอบ คือ การประชมุกนัเรียบเรียงศาสนธรรมคาํสอนของพระศาสนาวางไวเ้ป็นแบบแผน ฯ มีใจความวา่ ท่านทัง้ปวงอย่าโศกเศรา้อย่ารอ้งไห้

ร ํ่าไรไปเลย เมื่อพระสมณโคดมยงัอยู่นัน้ เบียดเบียนว่ากล่าว ว่าส่ิงนีค้วรส่ิงนีไ้มค่วร จาํเดิมแต่นีเ้ราปรารถนาจะกระทาํส่ิงใด เรากก็ระทาํส่ิงนัน้

ได ้พระสมณโคดมนิพพานเสยีกพ็น้ทกุขพ์น้รอ้นเราทัง้ปวงแลว้ ฯ 

(ปี 51) การทาํสงัคายนาครัง้ที่ ๓ มีมลูเหตจุากอะไร? ใครเป็นผูอ้ปุถมัภ?์ พระสงฆผ์ูเ้ขา้รว่มทาํสงัคายนามีจาํนวนเท่าไร? 

ใครเป็นประธาน? ใชเ้วลานานเทา่ไร ? 

ตอบ มมีลูเหตจุากพวกเดียรถียเ์ป็นจาํนวนมากปลอมบวชในพระพทุธศาสนา ฯ พระเจา้อโศกมหาราช ทรงเป็นผูอ้ปุถมัภ ์ฯ 

มีจาํนวน ๑,๐๐๐ รูป ฯ พระโมคคลัลีบตุรติสสเถระ เป็นประธาน ฯ ใชเ้วลา ๙ เดือน ฯ 
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ทบทวน วินัยมุข นักธรรมชั้นเอก 
วิชาวนัิยมุข 

(ปี 52) สมเด็จพระมหาสมณเจา้ กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ทรงประมวล เรื่องอนัเนื่องดว้ยวินยัที่ภิกษุผูเ้ป็นเถระพึงเรยีนรูเ้ป็นหลกัไวใ้นวินยั

มขุเล่ม ๓ คืออะไรบา้ง ? เมื่อเรียนรูแ้ลว้จะอ านวยประโยชนอ์ะไรบา้ง ? 

ตอบ คือ ธรรมเนียม วิธี และกรณียะต่าง ๆ อนัเนื่องดว้ยวินยั ฯ ย่อมอาจจะอ านวยในหนา้ที่ใหเ้ป็นไปโดยเรียบรอ้ย และอาจเป็นท่ีพึ่งของ

ผูน้อ้ยในกิจการ ฯ 

 

สังฆกรรม 

• มูลเหตุทีท่าํใหเ้กดิสังฆกรรม มี ๒ อย่าง 

๑. มีภิกษุบรษิัทเพิม่จ านวนมากขึน้ ๒. มีพระพทุธประสงคเ์พื่อใหส้งฆเ์ป็นใหญ่ในการบรหิารหมู่คณะ 

• สังฆกรรม คือ งานของสงฆ ์หรือกรรมที่สงฆพ์ึงท า มี ๔ ประเภท คือ  

๑. อปโลกนกรรม กรรมที่ท  าเพียงดว้ยบอกกนัในที่ประชมุสงฆ ์ไมต่อ้งตัง้ญัตตแิละไม่ตอ้งสวดอนสุาวนา เช่น แจง้การลง

พรหมทณัฑแ์ก่ภิกษุ  

๒. ญัตตกิรรม กรรมที่ท  าเพียงตัง้ญตัติไม่ตอ้งสวดอนสุาวนา เช่น อโุบสถและปวารณาออกพรรษา 

๓. ญัตตทิุติยกรรม กรรมที่ท  าดว้ยตัง้ญัตติแลว้สวดอนสุาวนาหนหนึ่ง เช่น สมมติสีมา ใหผ้า้กฐิน 

๔. ญัตติจตุตถกรรม กรรมที่ท  าดว้ยตัง้ญตัติแลว้สวดอนสุาวนา ๓ หน เช่น อปุสมบท ใหป้รวิาส ใหม้านตั 

 

• ญัตติ คือการเผดยีงสงฆ ์(คาํประกาศใหส้งฆ์ทราบเพือ่ทาํกิจของสงฆ์ร่วมกนั  …ในวงเล็บแค่บอกความหมายไม่ตอ้งท่อง) 

• อนุสาวนา คือการประกาศความปรกึษาและตกลงของสงฆ ์

• อปโลกนกรรม มี ๕ อย่าง คือ 

๑. นิสสารณา นาสนะสามเณรผูก้ลา่วตู่พระผูม้ีพระภาคเจา้ 

๒. โอสารณา รบัสามเณรผูถ้กูนาสนะแลว้กลบัประพฤตเิรียบรอ้ย ใหเ้ขา้หมู่ 

๓. ภัณฑูกรรม บอกขออนญุาตปลงผมคนผูจ้ะบวชอนัภิกษุจะท าเอง 

๔. พรหมทัณฑ ์ประกาศไม่วา่กลา่วภิกษุหวัดือ้วา่ยาก 

๕. กัมมลักขณะ อปโลกนแ์จกอาหารในโรงฉนัเป็นตน้ 

 

• สังฆกรรมแต่ละประเภท ทรงอนุญาตให้สงฆพ์ร้อมเพรียงกนัทาํในที.่.. 

๑. อปโลกนกรรม ทรงอนญุาตใหส้งฆพ์รอ้มเพรียงกนัท าในเขตสีมา หรือนอกเขตสีมาก็ได ้

๒. ส่วนญตัตกิรรม ญัตตทิุติยกรรม และญัตติจตุตถกรรม ทรงอนญุาตใหส้งฆพ์รอ้มเพรียงกนัท าในเขตสีมา จะเป็น

พทัธสีมา หรืออพทัธสีมาก็ได ้ 

 

• สงฆผู้์ทาํสังฆกรรม ท่านจัดเป็นวรรค มีจ านวนสงฆผ์ูก้ระท านัน้ๆ ดงันี ้

๑. จตุวรรค มีจ านวน ๔ รูป ท าสงัฆกรรมทกุอยา่ง เวน้ปวารณา ใหผ้า้กฐิน อปุสมบท และอพัภาน 
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๒. ปัญจวรรค จ านวน ๕ รูป ท าปวารณา ใหผ้า้กฐิน อปุสมบทในปัจจนัตชนบท 

๓. ทสวรรค จ านวน ๑๐ รูป ใหอ้ปุสมบทในมธัยมชนบท 

๔. วีสตวิรรค จ านวน ๒๐ รูป ท าอพัภาน 

 

• ภกิษุผู้ควรเขา้กรรม ตอ้งประกอบดว้ยองค ์๓ คือ 

๑. เป็นภิกษุปกติ ไม่ถกูสงฆย์กเสียจากหมูด่ว้ยอกุเขปนียกรรม 

๒. มีสงัวาสเสมอดว้ยสงฆ ์

๓. เป็นสมานสงัวาสของกนัและกนั 

 

• สังฆกรรมย่อมวิบตัิ โดยเหต ุ๔ ประการ คือ ๑.โดยวตัถ ุ ๒.โดยสีมา  ๓.โดยปรสิะ  ๔.โดยกรรมวาจา 

 

• วิบัติโดยวตัถุนัน้ พึงเห็นดงันี.้.. 

๑. ใหอ้ปุสมบทแก่คนมีอายหุย่อน ๒๐ ขวบ 

๒. .ใหอ้ปุสมบทแก่อภพับคุคล 

๓. สมมติสีมาคาบเก่ียวหรือทบัสีมาอื่น 

๔. ท าผิดระเบียบ เช่นกรรมอนัจะพึงท าในท่ีพรอ้มหนา้ ท าในท่ีลบัหลงั กรรมอนัจะพงึท าดว้ยการสอบถาม ท าดว้ยไม่สอบถาม

กรรมอนัจะพึงท าดว้ยปฏิญญา ท าดว้ยไม่ปฏิญญาเป็นตน้. 

• วิบัติโดยสีมานัน้ พึงเห็นดงันี.้.. 

๑. สมมติสีมาใหญ่เกินก าหนด (เกิน ๓ โยชน)์ 

๒. สมมติสีมาเล็กเกินก าหนด (จไุมพ่อภิกษุ ๒๑ รูปนั่งเขา้หตัถบาสกนั) 

๓. สมมติสีมามีนิมิตขาด 

๔. สมมติสีมามีฉายาเป็นนิมิต 

๕. สมมติสีมาไมม่ีนิมิต 

• วิบัติโดยปริสะนัน้ พึงเห็นดงันี.้.. 

๑. ภิกษุเขา้ประชมุไมค่รบองคก์ าหนด 

๒. สงฆค์รบก าหนดแลว้ แต่ไม่น าฉนัทะของภิกษุผูค้วรน าฉนัทะมา 

๓. มีผูค้ดัคา้นกรรมที่สงฆท์ า 

• วิบัติโดยกรรมวาจานัน้ พึงเห็นดงันี.้.. 

๑. ไม่ระบวุตัถ ุ ๕. ตัง้ญัตติภายหลงั 

๒. ไม่ระบสุงฆ ์ ๖. ทิง้อนสุาวนาในกรรมวาจาที่มอีนสุาวนา 

๓. ไม่ระบบุคุคล ๗. สวดในกาลไม่ควร 

๔. ไม่ตัง้ญัตต ิ
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(ปี 63, 59) มลูเหตทุี่ท  าใหเ้กิดสงัฆกรรมมีก่ีอย่าง ? อะไรบา้ง ? 

ตอบ มี ๒ อยา่ง ฯ คือ ๑. มีภิกษุบรษิัทเพิ่มจ านวนมากขึน้  ๒. มีพระพทุธประสงคเ์พื่อใหส้งฆเ์ป็นใหญ่ในการบรหิารหมูค่ณะ ฯ 

(ปี 63, 56) สงฆผ์ูจ้ะใหก้ารอปุสมบทแก่กลุบตุร ในพระวินยัมกี าหนดจ านวนภิกษุไวอ้ย่างไร? ถา้ไม่ครบตามจ านวนนัน้จดัเป็นวิบตัอิะไร?  

ตอบ มกี าหนดอย่างนี ้คือในมธัยมชนบท ๑๐ รูปเป็นอยา่งต ่า ในปัจจนัตชนบท ๕ รูปเป็นอย่างต ่า ฯ  จดัเป็น ปรสิวิบตัิ ฯ 

(ปี 62, 50) สงัฆกรรมมีอะไรบา้ง ? สงัฆกรรมอะไรท่ีสงฆจ์ตวุรรคท าไม่ได ้? 

ตอบ มี ๑. อปโลกนกรรม ๒. ญัตติกรรม ๓. ญัตติทตุิยกรรม ๔. ญัตติจตตุถกรรม ฯ 

ปวารณา ใหผ้า้กฐิน อปุสมบท และอพัภาน สงฆจ์ตวุรรคท าไม่ได ้ฯ 

(ปี 62, 49) สงัฆกรรมย่อมวิบตัิเพราะเหตไุรบา้ง ? ภิกษุ ๓ รูป ประชมุกนัในสีมาสวดปาฏิโมกขช์ื่อว่าวิบตัิเพราะเหตไุหน ? 

ตอบ สงัฆกรรมย่อมวิบตัิ (คือใชไ้ม่ได ้แมท้ าแลว้ก็ไมเ่ป็นอนัท า) เพราะเหต ุ๔ อยา่ง คือ เพราะวตัถบุา้ง เพราะสีมาบา้ง เพราะปรสิะบา้ง 

เพราะกรรมวาจาบา้ง ฯ ชื่อว่าวิบตัิเพราะปรสิะ ฯ 

(ปี 62) การอปโลกน ์และ การสวดกรรมวาจาใหผ้า้กฐิน จดัเป็นสงัฆกรรมประเภทใด? อย่างไหนตอ้งท าในสีมา อยา่งไหนท านอกสีมาก็ได?้ 

ตอบ การอปโลกนเ์พื่อใหผ้า้กฐิน จดัเป็นอปโลกนกรรม  การสวดเพื่อใหผ้า้กฐิน จดัเป็นญตัติทตุิยกรรม ฯ 

การอปโลกนเ์พื่อใหผ้า้กฐิน ท าในสีมาหรือนอกสีมาก็ได ้  การสวดกรรมวาจาใหผ้า้กฐินตอ้งท าในสีมาเท่านัน้ ฯ 

(ปี 61) ญัตติและอนสุาวนา หมายถึงอะไร ? ญัตติมใีชใ้นสงัฆกรรมอะไรบา้ง ? 

ตอบ ญัตติ หมายถึง ค าเผดียงสงฆ ์  อนสุาวนา หมายถงึ การสวดประกาศค าปรกึษาและขอ้ตกลงของสงฆ ์ฯ 

มีใชใ้น ๓ สงัฆกรรม คือ ๑. ญัตตกิรรม ๒. ญัตติทตุิยกรรม ๓. ญัตติจตตุถกรรม ฯ 

(ปี 60) สงัฆกรรม ๔ นัน้ อย่างไหนตอ้งท าในสีมา อย่างไหนท านอกสีมาก็ได ้? 

ตอบ ญัตติกรรม ญัตติทตุิยกรรม และญัตติจตตุถกรรม ตอ้งท าในสีมาเทา่นัน้ ส่วนอปโลกนกรรม ท านอกสีมาได ้ฯ 

(ปี 59) ญัตติและอนสุาวนา หมายถงึอะไร ? อนสุาวนามใีชใ้นสงัฆกรรมอะไรบา้ง ? 

ตอบ ญัตติ หมายถึง ค าเผดียงสงฆ ์  อนสุาวนา หมายถงึ ค าประกาศค าปรกึษาและขอ้ตกลงของสงฆ ์ฯ 

มีใชใ้น ๒ สงัฆกรรม คือ  ๑. ญัตติทตุิยกรรม  ๒. ญัตตจิตตุถกรรม ฯ 

(ปี 58) สงัฆกรรมย่อมวิบตัิ โดยอะไรบา้ง ? สงฆใ์หอ้ปุสมบทแก่อภพัพบคุคล เป็นสงัฆกรรมวิบตัิโดยอะไร ? 

ตอบ โดยวตัถ ุสีมา ปรสิะ และกรรมวาจา ฯ วิบตัิโดยวตัถ ุฯ 

(ปี 57 แนะนําให้ทอ่งจาํไปเลย) อโุบสถกรรม อปุสมบทกรรม อปโลกนกรรม อพัภานกรรม อกุเขปนียกรรม ใชส้งฆจ์ านวนเท่าไรเป็นอย่าง

นอ้ยจึงจะถกูตอ้งตามพระวินยับญัญัติ? 

ตอบ  อโุบสถกรรม ใชส้งฆ ์๔ รูป 

 อปุสมบทกรรม ในปัจจนัตชนบท ใชส้งฆ ์๕ รูป ในมชัฌิมชนบทใชส้งฆ ์๑๐ รูป 

 อปโลกนกรรม ใชส้งฆ ์๔ รูป 

 อพัภานกรรม ใชส้งฆ ์๒๐ รูป 

 อกุเขปนียกรรม ใชส้งฆ ์๔ รูป ฯ 

(ปี 56) ญัตติ กบั อนสุาวนา ต่างกนัอย่างไร? มีใชใ้นสงัฆกรรมอะไรบา้ง? 

ตอบ ญัตติ คือการเผดียงสงฆ ์ส่วนอนสุาวนา คือการประกาศความปรกึษาและตกลงของสงฆ ์ฯ 

ญัตติ มีใชใ้นญตัติกรรม ญัตติทตุิยกรรม และญัตติจตตุถกรรม ส่วนอนสุาวนา มีใชเ้ฉพาะในญตัตทิตุิยกรรม และญัตติจตตุถกรรม ฯ 

(ปี 55) สงัฆกรรมมีก่ีประเภท? อะไรบา้ง? สงัฆกรรมแต่ละประเภท ทรงอนญุาตใหส้งฆพ์รอ้มเพรียงกนัท าในท่ีเช่นไร? 
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ตอบ สงัฆกรรมมี ๔ ประเภท ฯ คือ อปโลกนกรรม ๑ ญัตติกรรม ๑ ญัตติทตุิยกรรม ๑ ญัตติจตตุถกรรม ๑ ฯ 

อปโลกนกรรม ทรงอนญุาตใหส้งฆพ์รอ้มเพรียงกนัท าในเขตสีมา หรือนอกเขตสีมาก็ได ้

ส่วนญัตติกรรม ญตัติทตุยิกรรม และญัตติจตตุถกรรม ทรงอนญุาตใหส้งฆพ์รอ้มเพรียงกนัท าในเขตสีมา จะเป็นพทัธสีมา หรืออพทัธสีมาก็ไดฯ้ 

(ปี 55) ความพรั่งพรอ้มของสงฆค์รบองคท์ี่ก าหนดเป็นส่วนส าคญัในการประกอบสงัฆกรรมนัน้ๆ เมื่อครบองคส์งฆต์ามที่ก าหนด สงัฆกรรม

นัน้ๆ เป็นอนัใชไ้ดแ้ลว้ หรือยงัมชีอ่งทางเสียหายอื่นอีก? จงชีแ้จง 

ตอบ นบัวา่เป็นใชไ้ดเ้ฉพาะแต่อปโลกนกรรมเท่านัน้ ส่วนสงัฆกรรมอื่นๆ อีก ๓ อย่าง คือ ญัตตกิรรม๑ ญัตติทตุยิกรรม ๑ ญัตตจิตตุถกรรม ๑ 

ยงัมชี่องทางเสียหายอื่นอกี คือ วตัถวุิบตัิบา้ง สีมาวิบตัิบา้ง กรรมวาจาวิบตัิบา้ง ฯ 

(ปี 54) สงฆผ์ูท้  าสงัฆกรรม ท่านจดัเป็นวรรคไวอ้ยา่งไรบา้ง? แต่ละวรรคท ากรรมอะไรไดบ้า้ง? 

ตอบ จดัอยา่งนี ้คือ สงฆม์ ี จ านวน ๔ รูปเรยีกวา่ จตรุวรรค จ านวน ๕ รูปเรยีกวา่ ปัญจวรรค  

จ านวน ๑๐ รูปเรียกวา่ ทสวรรค  จ านวน ๒๐ รูปเรยีกวา่ วีสตวิรรค ฯ 

สงัฆกรรมทกุอย่าง เวน้ปวารณา ใหผ้า้กฐิน อปุสมบท และอพัภาน สงฆจ์ตรุวรรคท าได,้ 

ปวารณา ใหผ้า้กฐิน อปุสมบทในปัจจนัตชนบท สงฆปั์ญจวรรคท าได,้ 

อปุสมบทในมธัยมชนบท สงฆท์สวรรคท าได,้ 

อพัภาน สงฆว์ีสติวรรคท าได ้

สงฆม์ีจ านวนมากกวา่ที่ก าหนดไว ้สามารถท ากรรมประเภทนัน้ ๆ ได ้ฯ 

(ปี 53) สงัฆกรรม กบัวินยักรรม มีก าหนดบคุคลและสถานท่ีต่างกนัหรือเหมือนกนัอยา่งไร? 

ตอบ ตา่งกนัดงันี ้สงัฆกรรม ตอ้งประชมุสงฆค์รบองคต์ามก าหนดแห่งกรรมนัน้ ๆ ตอ้งท าในสีมา เวน้ไวแ้ต่อปโลกนกรรม ท านอกสมีาก็ได ้

ส่วนวินยักรรมไมต่อ้งประชมุสงฆ ์และท านอกสีมาก็ได ้ฯ 

(ปี 52) สงัฆกรรม เมื่อกล่าวโดยประเภท มีเท่าไร? อะไรบา้ง? จงยกตวัอย่างของสงัฆกรรมนัน้ ๆ มาอยา่งละ ๑ ตวัอย่าง 

ตอบ กล่าวโดยประเภท มี ๔ ฯ คือ 

๑. อปโลกนกรรม ตวัอยา่งเช่น การรบัสามเณรผูถ้กูลงโทษเพราะกล่าวตู่พระผูม้ีพระภาคเจา้และไดร้บัการยกเลิกโทษเพราะกลบั

ประพฤติด ี

๒. ญัตติกรรม ตวัอยา่งเช่น การเรียกอปุสมัปทาเปกขะผูไ้ดร้บัการไล่เลียงอนัตรายิกธรรมแลว้กลบัเขา้มาในหมู่สงฆ ์

๓. ญัตติทตุิยกรรม ตวัอย่างเช่น สวดหงายบาตรแก่ผูถ้กูคว ่าบาตรเพราะกลบัประพฤตดิีในภายหลงั 

๔. ญัตติจตตุถกรรม ตวัอย่างเช่น การสวดกรรมที่สงฆผ์ูท้  ากรรม 7 สถาน มีตชัชนียกรรมเป็นตน้ลงโทษภิกษุผูป้ระพฤติมิชอบ 

(ปี 52) โดยทั่วไป มีความเขา้ใจเรื่องสงัฆกรรมว่า ในสีมาเดียวกนั ภิกษุจะประชมุท าสงัฆกรรมวนัหน่ึง ๒ ครัง้ไม่ไดข้อ้นีม้คีวามจรงิเป็น

อย่างไร? จงอธิบาย ตอบ มคีวามเป็นจรงิเป็นอยา่งนี ้คือ สงัฆกรรมบางอย่าง เช่น อโุบสถ ปวารณา ภิกษุอยูใ่นสีมาเดยีวกนัจะตอ้งพรอ้ม

เพรียงกนัท าจะแยกกนัท า ๒ พวก  ๒ ครัง้ไม่ได ้แต่สงัฆกรรมบางอย่าง เช่น อปุสมบทกรรมอพัภานกรรม จะท าวนัเดยีวหลายครัง้กไ็ด้ 

(ปี 50) สงัฆกรรมจ าแนกออกเป็นประเภท เรียกโดยชื่อมีอะไรบา้ง? กรรมอะไรบา้งที่สงฆจ์ตวุรรคท าได?้ 

ตอบ มี อปโลกนกรรม ๑ ญัตตกิรรม ๑ ญัตติทตุิยกรรม ๑ ญัตติจตตุถกรรม ๑ ฯ 

เวน้ปวารณา ใหผ้า้กฐิน อปุสมบท และอพัภาน นอกนัน้ท าได ้ทกุอย่าง ฯ 

(ปี 49) อยา่งไรเรียกวา่ สงฆผ์ูพ้รอ้มเพรียง และสงฆผ์ูพ้รอ้มเพรียงนัน้สามารถท าสงัฆกรรมใดไดบ้า้ง ? 
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ตอบ ภิกษุผูอ้ยู่ในสมานสงัวาสสีมา แปลวา่แดนมีสงัวาสเสมอกนั เป็นแดนท่ีก าหนดความพรอ้มเพรียง มีสิทธิในอนัจะเขา้อโุบสถ ปวารณา 

และสงัฆกรรมรว่มกนั ทัง้หมดเขา้ประชมุกนัเป็นสงฆ ์หรือน าฉนัทะของภิกษุผูไ้ม่มาเขา้ประชมุ เรียกว่า สงฆผ์ูพ้รอ้มเพรียง ฯ สามารถท าสังฆ

กรรมทัง้ ๔ ประเภท มีอปโลกนกรรมเป็นตน้ได ้ฯ 

(ปี 49) ภิกษุที่เรียกในบาลีว่า ผูเ้ขา้กรรม คือใคร? และตอ้งประกอบดว้ยคณุสมบตัิอยา่งไร? 

ตอบ คือภิกษุผูเ้ขา้ในจ านวนสงฆผ์ูท้  ากรรมนัน้ๆ ฯ ตอ้งประกอบดว้ยคณุสมบตัิดงันี ้คือเป็นภิกษุปกติ ไม่ถกูสงฆย์กเสียจากหมูด่ว้ย 

อกุเขปนียกรรม มีสงัวาสเสมอดว้ยสงฆ ์และเป็นสมานสงัวาสของกนัและกนั ฯ 

(ปี 48) ในสงัฆกรรมทัง้ ๔ นัน้ การสวดอนสุาวนามีอยูใ่นกรรมไหนบา้ง? ในแต่ละกรรมนัน้ใหส้วดก่ีครัง้? 

ตอบ มีอยู่ใน ญัตติทตุิยกรรม และ ญัตติจตตุถกรรม ฯ  ในญตัตทิตุิยกรรมใหส้วด ๑ ครัง้ ในญัตตจิตตุถกรรมใหส้วด ๓ ครัง้ ฯ 

(ปี 47) สงัฆกรรมแต่ละประเภท ทรงอนญุาตใหส้งฆพ์รอ้มเพรียงกนัท าในท่ีเช่นไร? 

ตอบ อปโลกนกรรม ทรงอนญุาตใหส้งฆพ์รอ้มเพรียงกนัท าในเขตสีมาหรือนอกเขตสีมาก็ได ้ฯ 

ญัตติกรรม ญัตติทตุิยกรรมและญัตติจตตุถกรรม ทรงอนญุาตใหส้งฆพ์รอ้มเพรียงกนัท าในเขตสีมาเท่านัน้จะเป็นพทัธสีมาหรืออพทัธสีมาก็ไดฯ้ 

(ปี 47 แนะนําให้ทอ่งจาํไปเลย) ภณัฑกุรรม และ อกุเขปนียกรรม คืออะไร?  จดัเป็นสงัฆกรรมประเภทไหน? 

ตอบ ภณัฑกุรรม คือ กรรมที่ภิกษุแจง้ใหส้งฆท์ราบเพื่อปลงผมคนผูม้าขอบวชซึง่ยงัไม่ไดป้ลงผมมาก่อน และภิกษุจะปลงใหเ้อง ฯ 

 อกุเขปนียกรรม คือ กรรมที่สงฆท์ าแก่ภิกษุผูต้อ้งอาบตัิแลว้ ไมย่อมรบัว่าตอ้งอาบตัิ เรียกวา่ไม่เห็นอาบตัิ  หรือไม่ท าคืนอาบตัิ  หรือ

มีทิฏฐิบาปไม่ยอมสละ อนัเป็นการเสียสีลสามญัญตา และทิฏฐิสามญัญตา ฯ 

 ภณัฑกุรรมจดัเป็นอปโลกนกรรม ฯ 

 อกุเขปนียกรรม จดัเป็นญัตตจิตตุถกรรม ฯ 

(ปี 46) สงัฆกรรมมีก่ีอย่าง? อะไรบา้ง? 

ในสีมาเดียวกนั ภิกษุจะประชมุกนัท าสงัฆกรรมวนัหนึ่ง ๒ ครัง้ไม่ได ้ขอ้นีม้ีความจรงิเป็นอย่างไร ? จงอธิบาย 

ตอบ มี ๔ อยา่ง คือ ๑. อปโลกนกรรม  ๒. ญัตติกรรม  ๓. ญัตติทตุิยกรรม  ๔. ญัตติจตตุถกรรม ฯ 

มีความจรงิเป็นอย่างนี ้คือ สงัฆกรรมบางอยา่ง เช่น อโุบสถ ปวารณา ภิกษุอยูใ่นสีมาเดยีวกนั จะตอ้งพรอ้มเพรียงกนัท า จะแยกกนัท า ๒ พวก 

๒ ครัง้ไม่ได ้แต่สงัฆกรรมบางอยา่ง เช่น อปุสมบทกรรม อพัภานกรรม จะท าวนัเดียวหลายครัง้ก็ได ้ฯ 

(ปี 45) ค าวา่ ญัตติ อนสุาวนา อปโลกนะ อปุสมัปทาเปกขะ ไดแ้ก่อะไร? จงชีแ้จง 

ภิกษุผูส้ามารถสวดกรรมวาจาไดแ้ม่นย าและสละสลวย ตอ้งพรอ้มดว้ยคณุสมบตัิอยา่งไรบา้ง? 

ตอบ ญัตติ ไดแ้ก่ค  าเผดยีงสงฆ ์

  อนสุาวนา ไดแ้กค่  าประกาศปรกึษาและตกลงของสงฆ ์

  อปโลกนะ ไดแ้ก่การบอกกนัในท่ีประชมุสงฆ ์ไม่ตอ้งตัง้ญัตติ ไม่ตอ้งสวดอนสุาวนา 

  อปุสมัปทาเปกขะ ไดแ้ก่กลุบตุรผูมุ้่งอปุสมบท ฯ 

 อย่างนี ้คือ  ๑. รูจ้กัประเภทของอกัขระ  ๒. รูจ้กัฐานกรณข์องอกัขระ   ๓. ว่าเป็น ฯ 

(ปี 45) ภิกษุผูน้บัเขา้ในจ านวนสงฆผ์ูท้  ากรรมนัน้ๆ ตอ้งเป็นภิกษุเช่นไร? 

เวลาท าสงัฆกรรม ภิกษุที่อยูใ่นสีมาเดียวกนั นบัเขา้ในจ านวนสงฆผ์ูท้  ากรรมทัง้หมดใช่หรือไม่? จงอธิบาย 

ตอบ ตอ้งเป็นภิกษุปกติ ไม่ถกูสงฆย์กเสียจากหมู่ดว้ยอกุเขปนียกรรม มีสงัวาสเสมอดว้ยสงฆ ์และเป็นสมานสงัวาสของกนัและกนั ฯ 

ไม่ใช่ เพราะภิกษุที่เหลือจากจ านวนผูไ้ม่มาเขา้กรรม เป็นผูค้วรใหฉ้นัทะ สงฆท์ ากรรมเพื่อภิกษุใด ภิกษุนัน้ก็ไม่นบัเขา้ในจ านวนสงฆ ์และไม่ใช่

ผูค้วรใหฉ้นัทะ แต่เป็นผูค้วรเขา้กรรมนัน้ ฯ 
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(ปี 44) อปโลกนกรรมมก่ีีอย่าง? อะไรบา้ง? สงฆผ์ูท้  าสงัฆกรรม มกี าหนดจ านวนไวอ้ยา่งไร? 

ตอบ มี ๕ อยา่งคือ  ๑. นิสสารณา นาสนะสามเณรผูก้ล่าวตู่พระผูม้ีพระภาคเจา้ 

๒. โอสารณา รบัสามเณรผูถ้กูนาสนะแลว้กลบัประพฤติเรยีบรอ้ย ใหเ้ขา้หมู่ 

๓. ภณัฑกูรรม บอกขออนญุาตปลงผมคนผูจ้ะบวชอนัภิกษุจะท าเอง 

๔. พรหมทณัฑ ์ประกาศไมว่่ากลา่วภิกษุหวัดือ้วา่ยาก 

๕. กมัมลกัขณะ อปโลกนแ์จกอาหารในโรงฉนัเป็นตน้ 

มีก าหนดจ านวนไวด้งันี ้

 จตวุรรค สงฆม์ีจ านวน ๔ รูป  ปัญจวรรค สงฆม์ีจ านวน ๕ รูป 

 ทสวรรค สงฆม์ีจ านวน ๑๐ รูป วีสติวรรค สงฆม์ีจ านวน ๒๐ รูป 

(ปี 43) การตัง้ญตัติและสวดอนสุาวนามีอยูใ่นกรรมอะไรบา้ง ในสงัฆกรรมทัง้ ๔? 

สงัฆกรรม ๔ นัน้ อย่างไหนตอ้งท าในสีมา อย่างไหนท านอกสีมากไ็ด?้ 

ตอบ การตัง้ญัตติ มใีนญัตติกรรม ญัตติทตุยิกรรม และญัตตจิตตุถกรรม ส่วนการสวดอนสุาวนา มใีนญัตติทตุิยกรรม และญตัติจตตุถกรรม ฯ 

ญัตติกรรม ญัตติทตุิยกรรม และญัตติจตตุถกรรม ตอ้งท าในสีมาเท่านัน้ ท านอกสีมาไม่ได ้เพราะตอ้งตัง้ญตัติ ส่วนอปโลกนกรรม ท านอกสีมา

ก็ได ้เพราะไม่ตอ้งตัง้ญัตติ ฯ 

 

สีมา 

➢ คาํทกันิมติ  ( *** แนะนาํใหท่้อง และฝึกเขียนใหไ้ดท้กุทศิ เพราะออกขอ้สอบบ่อย ) 

ในทิศตะวนัออก วา่ดงันี ้" ปรุตฺถิมาย ทิสาย กึ นิมิตฺต  " แปลวา่ " ในทิศตะวนัออก อะไรเป็นนิมิต . "  

ในทิศตะวนัออกเฉียงใต ้วา่ดงันี ้" ปรุตฺถิมาย อนทุิสาย กึ นิมิตตฺ  " แปลว่า " ในทิศนอ้ยแหง่ทิศตะวนัออก อะไรเป็นนิมิต . "  

ในทิศใต ้วา่ดงันี ้" ทกฺขิณาย ทิสาย กึ นิมิตฺต  " แปลวา่" ในทิศใต ้อะไรเป็นนิมิต . "  

ในทิศตะวนัตกเฉียงใต ้ว่าดงันี ้" ทกฺขิณาย อนทุิ สาย กึ นิมิตฺต  " แปลว่า " ในทิศนอ้ยแหง่ทิศใต ้อะไรเป็นนิมิต . "  

ในทิศตะวนัตก ว่าดงันี ้" ปจฺฉิมาย ทิสาย กึ นิมิตฺต  " แปลวา่ " ในทศิตะวนัตก อะไรเป็นนิมิต . "  

ในทิศตะวนัตกเฉียงเหนือ  ว่าดงันี ้" ปจฺฉิมาย อนทุิสาย กึ นิมิตตฺ  " แปลว่า " ในทิศนอ้ยแหง่ทิศตะวนัตก อะไรเป็นนิมิต . "  

ในทิศเหนือ วา่ดงันี ้" อตฺุตราย ทิสาย กึ นิมิตฺต  " แปลวา่ " ในทิศเหนือ อะไรเป็นนิมิต . "  

ในทิศตะวนัออกเฉียงเหนือ  ว่าดงันี ้" อตฺุตราย อนทุิสาย กึ นิมิตฺต  " แปลว่า " ในทิศนอ้ยแห่งทศิเหนือ อะไรเป็นนิมิต . "  

 

(ปี 63) สีมามีก่ีประเภท ? วิสงุคามสีมา จดัเขา้ในประเภทไหน ? 

ตอบ มี ๒ ประเภท คือ พทัธสีมา อพทัธสีมา ฯ วิสงุคามสีมา เมื่อสงฆย์งัไม่ผกู จดัเป็นอพทัธสีมา      ครัน้สงฆผ์กูแลว้ จดัเป็นพทัธสีมา ฯ 

(ปี 62, 54) สีมาคืออะไร ? มีความส าคญัอยา่งไร ? 

ตอบ คือ เขตประชมุของสงฆผ์ูท้  าสงัฆกรรม ฯ มคีวามส าคญั เพื่อจะก าหนดรูเ้ขตประชมุแหง่สงฆท์ี่ประชมุกนั ท าสงัฆกรรมมกีารใหอ้ปุสมบท

แก่กลุบตุร เป็นตน้ ที่พระศาสดาทรงอนญุาตใหส้งฆพ์รอ้มเพรียงกนัท า ฯ 

(ปี 61, 50) สีมาสงักระ คืออะไร? สงฆจ์ะท าสงัฆกรรมในสีมาเชน่นัน้ไดห้รือไม่อย่างไร? 

ตอบ คือ สีมาที่สมมตคิาบเก่ียวกนัระหว่างสีมาที่สมมติไวเ้ดิมและสีมาที่สมมตขิึน้ใหม่ ฯ 

สงฆท์ าสงัฆกรรมในสีมาที่สมมติไวเ้ดิมได ้แต่ท าในสีมาที่สมมติขึน้ใหม่ไม่ได ้ฯ 
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(ปี 60) สีมา มีก่ีประเภท ? อะไรบา้ง ? ตอบ มี ๒ ประเภท ฯ  คือ พทัธสีมา และ อพทัธสีมา ฯ 

(ปี 59, 46) การทกันมิิตในทิศทัง้ ๘ นัน้ ทกัทิศละหนถกูตอ้งหรือไม่? เพราะเหตไุร? จงเขียนค าทกันิมิตในทิศตะวนัออกเฉียงเหนือ มาด?ู 

ตอบ ไม่ถกูตอ้งฯ ท่ีถกูตอ้งนัน้เมื่อเริ่มตน้ทกันมิิตในทิศบรูพาแลว้ ทกัมาโดยล าดบัจนถึงนมิิตสดุ ตอ้งวนไปทกันิมติในทิศบรูพาซ า้อกี ฯ 

ค าทกันิมติในทิศตะวนัออกเฉียงเหนือว่าดงันี ้“ อตฺุตราย อนทุิสาย กึ นิมิตฺต   ” ฯ 

(ปี 58) สีมา มีก่ีประเภท ? อะไรบา้ง ? ประเภทไหนสมมติเป็นตจิวีราวิปปวาสไม่ได ้? 

ตอบ มี ๒ ประเภท ฯ พทัธสีมา คือแดนที่ผกู หมายถงึเขตอนัสงฆก์ าหนดเอาเอง และอพทัธสีมา คือแดนที่ไม่ไดผ้กู หมายถงึเขตอนัเขาก าหนด

ไวโ้ดยปกติของบา้นเมือง หรือเขตที่มีสญัญัติอยา่งอื่นเป็นเครื่องก าหนด ฯ ประเภทอพทัธสีมา ฯ 

(ปี 57) จงอธิบายความหมายค าต่อไปนี ้ ก. สตัตพัภนัตรสีมา ข. อทุกกุเขปสีมา 

ตอบ ก. สตัตพัภนัตรสีมา ไดแ้กสี่มาในป่าหาคนตัง้บา้นเรือนมิได ้ก าหนดเขตแห่งสามคัคีในชั่ว ๗ อพัภนัดรโดยรอบ นบัแต่ที่สดุแนวแห่งสงฆ์

ออกไป (๗ อพัภนัดร คือ ๔๙ วา) 

ข. อทุกกุเขปสีมา ไดแ้ก่สีมามีก าหนดเขตสามคัคดีว้ยชั่ววกัน า้สาดแห่งคนมีอายแุละก าลงัเป็นปานกลาง ฯ 

(ปี 56) นิมิตรอบโรงอโุบสถ มีความส าคญัอย่างไร? ค าทกันิมติในทิศตะวนัออกวา่อยา่งไร? 

ตอบ มคีวามส าคญั คือใชเ้ป็นเครื่องหมายเพื่อก าหนดเขตสีมาส าหรบัท าสงัฆกรรม ฯ 

ค าทกันิมติในทิศตะวนัออกวา่ “ปรุตฺถิมาย ทสิาย กึ นิมติฺต  ” ฯ 

(ปี 56) สีมาเป็นหลกัส าคญัแห่งสงัฆกรรมอยา่งไร? พทัธสีมามกี าหนดขนาดพืน้ท่ีไวอ้ยา่งไร? 

ตอบ สีมาเป็น เขตประชมุ ของสงฆผ์ูท้  ากรรม พระศาสดาทรงพระอนญุาตใหส้งฆพ์รอ้มเพรียงกนัท าภายในสีมาเพื่อจะรกัษาสามคัคีในสงฆ ์ฯ  

อย่างนี ้คือ ก าหนดไมใ่หส้มมติสีมาเล็กเกินไปจนจภิุกษุ ๒๑ รูปนั่งไม่ไดแ้ละไม่ใหส้มมติสีมาใหญ่เกินไปกว่า ๓ โยชน ์ฯ 

(ปี 55) พทัธสีมา มีก่ีชนดิ? อะไรบา้ง? สีมาผกูเฉพาะบรเิวณอโุบสถเรียกว่าอะไร? 

ตอบมี ๓ ชนิดคือ สีมาผกูเฉพาะบรเิวณโรงอโุบสถ เรียกขณัฑสีมา ๑   สีมาผกูทั่ววดั เรียกมหาสีมา ๑   สีมาผกู ๒ ชัน้ ๑ฯ  เรียกวา่ขณัฑสีมาฯ 

(ปี 53) นิมิตที่อยู่รอบโรงอโุบสถ มีไวเ้พื่อประโยชนอ์ะไร? จงเขียนค าทกันิมติในทิศตะวนัตกเฉียงใตม้าดู? 

ตอบ มีไวเ้พื่อเป็นเครื่องหมายก าหนดเขตการท าสงัฆกรรม ฯ  ทกขฺิณาย อนทุิสาย กึ นิมติฺต  ฯ 

(ปี 53) จงอธิบายความหมายของวิสงุคามสมีา และสตัตพัภนัตรสีมา 

ตอบ วิสงุคามสีมา หมายถึงเขตแห่งสามคัคีที่สงฆไ์ดร้บัพระราชทานพระบรมราชานญุาตยกใหเ้ป็นแผนกหน่ึงจากบา้น ฯ 

สตัตพัภนัตรสีมา หมายถงึเขตแห่งสามคัคีในป่าหาคนตัง้บา้นเรือนไม่ไดช้ั่ว ๗ อพัภนัดร(๔๙ วา) โดยรอบ นบัแต่ที่สดุแห่งสงฆอ์อกไปฯ 

(ปี 52) การผกูพทัธสีมาในบดันี ้มีขัน้ตอนในการปฏิบตัิอยา่งไร? 

ตอบ มีขัน้ตอนดงันี ้

๑. พืน้ท่ีอนัจะสมมตเิป็นสีมาตอ้งไดร้บัพระราชทานวิสงุคามสีมาก่อน 

๒. ประชมุภิกษุผูอ้ยูใ่นเขตวิสงุคามสีมาหรือน าฉนัทะของเธอมาแลว้สวดถอนเป็นแห่ง ๆ ไปกว่าจะเหน็ว่าพอดี พงึสวดถอนติจวีรา

วิปปวาสก่อนแลว้จงึสวดถอนสมานสงัวาสสีมา 

๓. เตรียมนมิิตไวต้ามทศิ 

๔. เมื่อสมมติสีมา ตอ้งประชมุภิกษุผูอ้ยู่ภายในนิมติหรือน าฉนัทะของเธอมา แลว้ออกไปทกันมิิต 

๕. กลบัมาสวดสมมติสมานสงัวาสสีมาก่อนแลว้ สวดสมมติตจิีวราวราวิปปวาสสีมา ฯ 

(ปี 51) ตจิีวราวิปปวาสสีมา และ อทุกกุเขปสีมา ไดแ้ก่สีมาเช่นไร ? 

ตอบ ติจีวราวิปปวาสสีมา ไดแ้ก่ สีมาที่สงฆส์มมตใิหเ้ป็นแดนไม่อยู่ปราศจากไตรจีวรไดใ้นเขตสีมานัน้ 
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อทุกกุเขปสีมา ไดแ้ก่ สีมาที่ก าหนดเขตแหง่สามคัคีดว้ยชั่ววกัน า้สาดแห่งคนมีอายแุละก าลงัปานกลาง ฯ 

(ปี 48) สีมาเป็นหลกัส าคญัแห่งสงัฆกรรมอย่างไร ? พทัธสีมามีก าหนดขนาดพืน้ท่ีไวอ้ยา่งไร ? 

ตอบ สีมาเป็นเขตประชมุของสงฆผ์ูท้  ากรรม พระศาสดาทรงพระอนญุาตใหส้งฆพ์รอ้มเพรียงกนัท าภายในสีมา เพื่อจะรกัษาสามคัคีในสงฆ ์ฯ 

อย่างนี ้คือ ก าหนดไมใ่หส้มมติสีมาเล็กเกินไปจนจภิุกษุ ๒๑ รูป นั่งไม่ไดแ้ละไม่ใหส้มมติสีมาใหญ่เกินไปกว่า ๓ โยชน ์ฯ 

(ปี 47) วดัที่ไดร้บัพระราชทานวสิงุคามสมีาและสรา้งโรงอโุบสถแลว้ ภายหลงัรือ้สรา้งใหม่ จะตอ้งขอพระราชทานวิสงุคามสีมาใหมห่รือไม่? จง

ชีแ้จง ตอบ ถา้สรา้งอยู่ในเขตวิสงุคามสีมาเดิมที่ไดร้บัพระราชทานไว ้ไม่ตอ้งขอพระราชทานใหม่ แต่ถา้สรา้งพน้เขตวิสงุคามสีมาที่ก าหนดเดิม

นัน้ ตอ้งขอพระราชทานวิสงุคามสีมาใหม่ ฯ 

(ปี 46) สีมามีก่ีประเภท? อะไรบา้ง? แดนที่มีสงัวาสเสมอกนัเรียกว่าอะไร? มีประโยชนอ์ยา่งไร? 

ตอบ มี ๒ ประเภท ฯ คือ ๑. พทัธสีมา   ๒. อพทัธสีมา ฯ  เรียกวา่ สมานสงัวาสสีมา ฯ 

มีประโยชนอ์ยา่งนี ้คือ ภิกษุผูอ้ยูใ่นเขตนี ้มีสิทธิในอนัจะเขา้อโุบสถ ปวารณา และสงัฆกรรมรว่มกนั เป็นแดนท่ีก าหนดความพรอ้มเพรียง ภิกษุ

ผูอ้ยู่ในสีมานีท้ัง้หมดเขา้ประชมุกนัเป็นสงฆ ์หรือน าฉนัทะของภิกษุผูไ้ม่มาเขา้ประชมุ เรียกวา่สงฆผ์ูพ้รอ้มเพรียงกนั ฯ 

(ปี 45) วิสงุคามสีมา พทัธสีมา ไดแ้ก่สีมาเช่นไร? 

กฐิน เป็นสงัฆกรรมอะไร? การรบักฐิน ตลอดจนถึงกราน ตอ้งท าในสีมาอย่างเดียว หรือท านอกสีมาก็ได?้ 

ตอบ วิสงุคามสีมา ไดแ้ก่เขตที่สงฆไ์ดร้บัพระราชทานพระบรมราชานญุาตยกใหเ้ป็นแผนกหน่ึงจากบา้น ฯ    

  พทัธสีมา ไดแ้ก่วิสงุคามสีมานัน้เองอนัสงฆผ์กูแลว้ คือสมมตเิป็นสมานสงัวาสสีมาแลว้ ฯ 

 เป็นญัตติทตุยิกรรม ฯ การรบักฐิน การอปโลกนเ์พื่อใหผ้า้กฐิน และการกรานกฐิน  

  ท าในสีมาหรือนอกสีมาก็ได ้การสวดญัตติทตุิยกรรมวาจาใหผ้า้กฐิน ตอ้งท าในสีมาอย่างเดียว ฯ 

(ปี 44) วตัถทุี่ใชเ้ป็นนิมิตก าหนดเขตสีมามีก่ีอย่าง? อะไรบา้ง? 

ปัจจบุนันิยมใชว้ตัถอุะไรเป็นนิมติ ? และวตัถทุี่จะใชเ้ป็นนิมิตนัน้ไดม้ีก าหนดไวอ้ยา่งไร ? 

ตอบ มี ๘ อยา่งคือ ๑. ภเูขา  ๒. ศิลา  ๓. ป่าไม ้ ๔. ตน้ไม ้ ๕. จอมปลวก  ๖. หนทาง  ๗. แม่น า้  ๘. น า้ 

ใชศ้ิลาเป็นนิมติ มีก าหนดไวด้งันี ้

 ๑. เป็นศิลาหินแท ้หินปนแร ่ใชไ้ดท้ัง้หมด 

 ๒. เป็นศิลามีกอ้นโตไมถ่ึงตวัชา้ง ขนาดเทา่ศีรษะโคหรือกระบือเขื่อง ๆ 

 ๓. เป็นศิลาแท่งเดียว 

 ๔. อย่างเล็กขนาดเท่ากอ้นน า้ออ้ยหนกั ๓๒ ปะละ ราว ๕ ชั่งกใ็ชไ้ด ้

(ปี 44) สมานสงัวาสสีมา และตจิีวราวิปปวาสสีมา ไดแ้ก่สมีาเช่นไร? ในการถอน และสมมติ สีมาทัง้ ๒ นี ้มีวิธีปฏิบตัิก่อนหลงัอย่างไร? 

ตอบ สีมาที่ทรงพระอนญุาตใหส้งฆส์มมตเิป็นแดนมีสงัวาสเสมอกนั ภิกษุผูอ้ยู่ในเขตนีม้ีสิทธิในอนัจะเขา้อโุบสถ ปวารณา และสงัฆกรรม

รว่มกนัเรยีกว่าสมานสงัวาสสีมา สมานสงัวาสสีมานี ้ทรงพระอนญุาตใหส้มมตติิจวีราวิปปวาส ซ า้ลงไดอ้ีก เวน้บ้าน และอปุจารบา้นอนัตัง้อยู่

ในสีมานัน้ เมื่อไดส้มมติอย่างนีแ้ลว้ แมภิ้กษุอยู่หา่งจากไตรจวีรในสีมานัน้ ก็ไม่เป็นอนัอยู่ปราศ เรยีกวา่ติจวีราวิปปวาสสีมา ฯ  ในการถอน ให้

ถอนติจวีราวิปปวาสสีมาก่อน ถอนสมานสงัวาสสีมาภายหลงัในการสมมติ ใหส้มมติสมานสงัวาสสีมาก่อน สมมติตจิีวราวิปปวาสสีมา

ภายหลงั 

(ปี 43) พทัธสีมามีก าหนดขนาดพืน้ท่ีไวห้รือไม่? ถา้มี ก าหนดไวอ้ย่างไร? สถานท่ีที่เป็นสีมาตามพระวินยัไม่ได ้มีหรือไม่? เพราะเหตใุด? 
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ตอบ มกี าหนดไว ้คือก าหนดไม่ใหส้มมติสีมาเล็กเกินไปจนจภิุกษุ ๒๑ รูป นั่งไม่ไดแ้ละไม่ใหส้มมตสีิมาใหญ่เกินไปกวา่ ๓ โยชน ์สีมาเล็ก

เกินไปใหญ่เกินไป เป็นสีมาวิบตัิ ใชไ้ม่ได ้ฯ  ไม่มี เพราะในป่าที่ไมม่ีบา้น ก็จดัเป็นสตัตพัภนัตรสีมา ในน่านน า้ที่ไดข้นาด กจ็ดัเป็นอทุกกุเขป

สีมา ผืนแผ่นดินท่ีมีหมู่บา้นก็จดัเป็นคามสีมา แมสี้มนัตรกิซึง่คั่นระหว่างมหาสีมากบัขณัฑสีมาก็จัดเป็นคามสีมา ฯ 

 

กฐนิ 

(ปี 63, 59, 56) กรานกฐิน ไดแ้กก่ารท าอย่างไร ? จงเขียนค าอนโุมทนากฐินมาด ู

ตอบ ไดแ้ก่ เมื่อมีผา้เกดิขึน้แก่สงฆใ์นเดือนทา้ยฤดฝูน พอจะท าเป็นไตรจีวรผืนใดผืนหนึ่งได ้สงฆพ์รอ้มใจกนัยกใหแ้ก่ภิกษุรูปหนึ่งผูเ้หมาะสม 

ภิกษุ ผูไ้ดร้บัผา้นัน้น าไปท าเป็นจวีรผืนใดผืนหนึ่งใหแ้ลว้เสรจ็ในวนันัน้ แลว้มา บอกแก่ภิกษุผูย้กผา้นัน้ให ้เพื่ออนโุมทนา ภิกษุเหล่านัน้

อนโุมทนา ทัง้หมดนีค้ือกรานกฐิน ฯ 

(ปี 61, 49) การกรานกฐิน คืออะไร ? อธิบายพอเขา้ใจ 

ตอบ คือ เมื่อมีผา้เกดิขึน้แก่สงฆใ์นเดือนทา้ยฤดฝูน พอจะท าเป็นไตรจีวรผืนใดผืนหนึ่งได ้สงฆพ์รอ้มใจกนัยกใหแ้ก่ภิกษุรูปหนึ่ง ภิกษุผูไ้ดร้บั

ผา้นัน้น าไปท าเป็นไตรจวีรผืนใดผืนหนึ่งใหแ้ลว้เสรจ็ ในวนันัน้ แลว้มาบอกแก่ภิกษุผูย้กผา้นัน้ใหเ้พื่ออนโุมทนา ภิกษุเหล่านัน้อนโุมทนา 

ทัง้หมดนีค้ือการกรานกฐิน ฯ 

(ปี 60) กฐิน มีชื่อมาจากอะไร ? ผา้ที่เป็นกฐินไดม้ีอะไรบา้ง ? 

ตอบ มาจากชื่อไมส้ะดงึที่ลาดหรือกางออกส าหรบัขึงจีวรเพื่อเย็บ ฯ 

มี ๑. ผา้ใหม่    ๒. ผา้เทียมใหม่คอืผา้ฟอกสะอาดแลว้    ๓. ผา้เก่า    ๔. ผา้บงัสกุลุ    ๕. ผา้ที่ตกตามรา้นตลาดซึง่เขานามาถวายสงฆ ์ฯ 

ค าอนโุมทนากฐินว่า อตฺถต  ภนฺเต สงฺฆสฺส กฐิน  ธมฺมิโก กฐินตฺถาโร อนโุมทามิ ฯ 

(ปี 58) อานิสงสก์ฐินจะสิน้สดุลง เพราะเหตอุะไรบา้ง ? 

ตอบ เพราะปลิโพธ ๒ ประการ คอือาวาสปลิโพธ ความกงัวลในอาวาส และจีวรปลิโพธ ความกงัวลในจีวร ขาดลง และสิน้สดุเขตจวีรกาล ฯ 

(ปี 57) ผา้ที่ไม่ทรงอนญุาตใหใ้ชเ้ป็นผา้กฐิน ไดแ้ก่ผา้เช่นไรบา้ง? 

ตอบ เช่นนี ้คือ ๑. ผา้ที่ไม่ไดเ้ป็นสิทธิ เช่น ผา้ที่ขอยืมเขามา 

๒. ผา้ที่ไดม้าโดยอาการอนัมิชอบ คือท านิมิตไดม้า พดูเลียบเคยีงไดม้าและผา้เป็นนิสสคัคีย ์

๓. ผา้ท่ีไดม้าโดยบรสิทุธ์ิ แต่เก็บคา้งคืนไว ้ฯ 

(ปี 57) ภิกษุผูก้รานกฐินแลว้ ย่อมไดอ้านิสงสอ์ะไรบา้ง? 

ตอบ  ๑. เที่ยวไปไม่ตอ้งบอกลาตามสิกขาบทที่ ๖ แห่งอเจลวรรค ในปาจิตติยกณัฑ ์

 ๒. เที่ยวจารกิไปไม่ตอ้งถือเอาไตรจีวรไปครบส ารบั 

 ๓. ฉนัคณะโภชนไ์ด ้

 ๔. เก็บอติเรกจีวรไวไ้ดต้ามปรารถนา 

 ๕. จีวรอนัเกดิขึน้ในที่นัน้เป็นของไดแ้ก่พวกเธอ 

ทัง้ไดโ้อกาสขยายเขตจวีรกาลใหย้าวออกไปตลอด ๔ เดือนฤดเูหมนัตด์ว้ย ฯ 

(ปี 54) สงฆผ์ูม้ีสิทธิรบัผา้กฐิน ตอ้งมีคณุสมบตัิอยา่งไร? ภิกษุผูค้วรครองผา้กฐิน พึงมีคณุสมบตัิอะไรบา้ง? จงบอกมาสกั ๕ ขอ้ 

ตอบ ตอ้งเป็นผูจ้  าพรรษามาแลว้ถว้นไตรมาสไม่ขาดในอาวาสเดียวกนั มีจ านวนตั้งแต่ ๕ รูปขึน้ไป ฯ 

พึงมีคณุสมบตัิอยา่งนี ้คือ (ใหต้อบเพียง ๕ ขอ้ ใน ๘ ขอ้ตอ่ไปนี)้ 

๑. รูจ้กับพุพกรณ ์  ๕. รูจ้กัมาติกา คอืหวัขอ้แหง่การเดาะกฐิน 
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๒. รูจ้กัถอนไตรจีวร ๖. รูจ้กัปลิโพธกงัวลเป็นเหตยุงัไม่เดาะกฐิน 

๓. รูจ้กัอธิษฐานไตรจวีร ๗. รูจ้กัการเดาะกฐิน 

๔. รูจ้กัการกราน  ๘. รูจ้กัอานิสงสก์ฐิน ฯ 

(ปี 54) ภิกษุถือวา่ไดร้บัอานิสงสก์ฐินแลว้ เขา้บา้นในเวลาวิกาลโดยไม่บอกลา ตอ้งอาบตัิอะไรหรือไม่? เพราะเหตไุร? 

ตอบ ในกรณีที่รบันิมนตแ์ลว้ ไปในท่ีนิมนต ์ภายหลงัภตัรเขา้บา้นโดยไม่บอกลา ไม่ตอ้งอาบตัิ ซึ่งไดร้บัยกเวน้ดว้ยอานิสงสท์ี่ว่าเที่ยวไปไม่ตอ้ง

บอกลา ตามสิกขาบทที่ ๖ แห่งอเจลกวรรค ในปาจติติยกณัฑ ์ฯ  แต่ในกรณีที่ไม่ไดร้บันิมนต ์เขา้บา้นในเวลาวกิาล ตอ้งอาบตัิปาจติตีย ์ตาม

สิกขาบทที่ ๓ แห่งรตันวรรค ในปาจิตติยกณัฑ ์ยกเวน้ในกรณีรีบดว่น เช่นภิกษุถกูงกูดัรีบเขา้ไปเพื่อหายาหรือตามหมอ ฯ 

(ปี 53) กฐิน เป็นสงัฆกรรมอะไร? การรบักฐิน ตลอดจนถึงการกราน ตอ้งท าในสีมาเทา่นัน้ หรือท านอกสีมาก็ได?้ 

ตอบ เป็นญตัติทตุยิกรรม ฯ  การรบักฐิน การอปโลกนเ์พื่อใหผ้า้กฐิน และการกรานกฐินท าในสีมาหรือนอกสีมาก็ได ้การสวดญตัตทิตุิย

กรรมวาจาใหผ้า้กฐิน ตอ้งท าในสีมาเทา่นัน้ ฯ 

(ปี 51) ผา้ที่ไม่ทรงอนญุาตใหใ้ชเ้ป็นผา้กฐิน ไดแ้ก่ผา้เช่นไรบา้ง? 

ตอบ เช่นนี ้คือ ๑. ผา้ที่ไม่ไดเ้ป็นสิทธิ เช่น ผา้ที่ขอยืมเขามา 

๒. ผา้ที่ไดม้าโดยอาการอนัมิชอบ คือ ท านิมิตไดม้า พดูเลียบเคยีงไดม้า และผา้เป็นนิสสคัคีย ์

๓. ผา้ที่ไดม้าโดยบรสิทุธ์ิ แต่เก็บคา้งคืนไว ้ฯ 

(ปี 50) การอปโลกน ์และ การสวดเพื่อใหผ้า้กฐิน  จดัเป็นสงัฆกรรมประเภทใด?  การกรานกฐินดว้ยผา้สงัฆาฏิ พึงกล่าววา่อย่างไร? 

ตอบ การอปโลกนเ์พื่อใหผ้า้กฐิน จดัเป็นอปโลกนกรรม การสวดเพื่อใหผ้า้กฐิน จดัเป็นญตัติทตุยิกรรมฯ ว่า  อิมาย  สงฺฆาฏิยา  กฐิน   อตฺถรามฯิ 

(ปี 48) ภิกษุไดร้บัอานิสงสก์ฐิน เขา้บา้นในเวลาวกิาลโดยไม่บอกลา ตอ้งอาบตัิอะไรหรือไม่? เพราะเหตไุร? 

ตอบ ในกรณีที่รบันิมนตแ์ลว้ ไปในท่ีนิมนต ์ภายหลงัภตัรเขา้บา้นโดยไม่บอกลา ไม่ตอ้งอาบตัิ ซึ่งไดร้บัยกเวน้ดว้ยอานิสงสท์ี่ว่าเที่ยวไปไม่ตอ้ง

บอกลา ตามสิกขาบทที่ ๖ แห่งอเจลกวรรค ในปาจติติยกณัฑ ์ฯ แต่ในกรณีที่ไม่ไดร้บันิมนตเ์ขา้บา้นในเวลาวกิาล ตอ้งอาบตัิปาจติตีย ์ตาม

สิกขาบทที่ ๓ แห่งรตันวรรคในปาจิตติยกณัฑ ์ยกเวน้ในกรณีรีบดว่น เช่นภิกษุถกูงกูดัรีบเขา้ไปเพื่อหายาหรือตามหมอ ฯ 

(ปี 47) สงฆผ์ูท้  ากรรมในการใหผ้า้กฐิน มกี าหนดจ านวนอยา่งนอ้ยไวเ้ท่าไร? ที่ก าหนดไวอ้ยา่งนัน้ มีพระพทุธประสงคอ์ยา่งไร? 

ตอบ มี ๕ รูปเป็นอยา่งนอ้ย ฯ  มีพระพทุธประสงคว์า่ ภิกษุรูปหนึ่งเป็นบคุคลผูร้บัผา้กฐิน เหลืออีก ๔ รูปเป็นสงฆ ์กรานและอนโุมทนา จึง

ก าหนดอยา่งนัน้ ฯ 

(ปี 46) ค าวา่ “ กฐิน ” เป็นชื่อของอะไร? มีชื่อเรียกอย่างนัน้เพราะเหตไุร? การกรานกฐินนัน้ มีวธีิปฏิบตัิอย่างไร? 

ตอบ เป็นชื่อของสงัฆกรรมอย่างหน่ึง ฯ เพราะมชีื่อออกจากไมส้ะดงึที่ลาดหรือกางออก เพื่อขงึจวีรเย็บ ฯ 

มีวิธีปฏิบตัิอยา่งนี ้คือ เมื่อมีผา้เกดิขึน้แก่สงฆใ์นกาลเช่นนั้นพอจะท าเป็นไตรจวีรผืนใดผืนหนึ่งได ้สงฆพ์รอ้มใจกนัยกใหแ้ก่ภิกษุรูปหนึ่ง เพื่อ

ประโยชนน์ี ้ภิกษุผูไ้ดร้บัผา้นัน้เอาไปท าจวีรใหเ้สรจ็ในวนันัน้แลว้มาบอกภิกษุผูย้กผา้นัน้ใหเ้พื่ออนโุมทนา ภิกษุเหล่านัน้อนโุมทนาฯ 

(ปี 46) ไตรจวีร ก าหนดใหเ้รยีกผา้นุ่งวา่ อนัตรวาสก เรียกผา้ห่มวา่ อตุตราสงค ์เรียกผา้ทาบว่า สังฆาฏิ ในเวลาไหนบา้ง?  ผา้ ๓ ผืนนัน้ 

ก าหนดใหเ้รียกวา่ จีวร ในเวลาไหนบา้ง? 

ตอบ ในเวลาดงัต่อไปนี ้คือ ในเวลาบอกบาตรจีวรแก่อปุสมัปทาเปกขะ ในเวลาอธิษฐานเป็นผา้ครอง ในเวลาปัจจทุธรณ ์และในเวลากราน

กฐิน ฯ  ในเวลาผา้ ๓ ผืนนัน้ เป็นนิสสคัคียเ์พราะอยู่ปราศ ค าเสียสละเรียกวา่จวีรทกุผืน และในเวลาผา้เหล่านัน้เป็นอติเรกจีวร ค าวิกปั ค าถอน

วิกปั รวมเรียกว่าจีวรทัง้สิน้ ฯ 

(ปี 45) กฐินจะเดาะหรือไมเ่ดาะ ก าหนดรูไ้ดอ้ย่างไร? ผา้ที่ทรงหา้มใชเ้ป็นผา้กฐินไดแ้ก่ผา้เช่นไรบา้ง? 
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ตอบ กฐินเดาะ ก าหนดรูไ้ดด้ว้ยอาวาสปลิโพธและจีวรปลิโพธขาด หรือสิน้เขตจวีรกาลที่ขยายออกไปอีก ๔ เดือน กฐินไมเ่ดาะ ก าหนดรูไ้ด้

ดว้ยอาวาสปลิโพธหรือ จีวรปลิโพธอย่างใดอย่างหน่ึงยงัไม่ขาด และยงัอยูใ่นเขตจีวรกาลที่ขยายออกไปอีก ๔ เดือน ฯ 

เช่นนี ้คือ ๑. ผา้ที่ไม่ไดเ้ป็นสิทธิ เช่น ผา้ที่ขอยืมเขามา ๒. ผา้ที่ไดม้าโดยอาการอนัมิชอบ คือท านิมิตไดม้า 

๓. ผา้ที่ไดม้าโดยการพดูเลียบเคยีง ๔. ผา้เป็นนิสสคัคีย ์ ๕. ผา้ท่ีไดม้าโดยทางบรสิทุธ์ิ แต่เก็บไวค้า้งคืน ฯ 

(ปี 43) วดัมีพระจ าพรรษาวดัละ ๒ รูปบา้ง ๓ รูปบา้ง ทายกประสงคจ์ะถวายกฐิน นิมนตพ์ระมารวมในวดัเดียวกนัเพื่อรบักฐิน เป็นกฐิน

หรือไม่? เพราะเหตใุด? ในคมัภีรบ์รวิาร ภิกษุผูค้วรกรานกฐินประกอบดว้ยองคเ์ท่าไร? บอกมา ๓ ขอ้ 

ตอบ ไม่เป็นกฐิน เพราะองคก์ าหนดสิทธิของภิกษุผูจ้ะกรานกฐินม ี๓ คือ ๑. เป็นผูจ้  าพรรษาถว้นไตรมาสไม่ขาด  ๒. อยู่ในอาวาสเดยีวกนั 

๓. ภิกษุมีจ านวนตัง้แต่ ๕ รูปขึน้ไป 

ประกอบดว้ยองค ์๘ (เลือกตอบเพียง ๓ ขอ้) 

๑. รูจ้กับพุพกรณ ์  ๕. รูจ้กัมาติกา คอืหวัขอ้แหง่การเดาะกฐิน 

๒. รูจ้กัถอนไตรจีวร ๖. รูจ้กัปลิโพธกงัวลเป็นเหตยุงัไม่เดาะกฐิน 

๓. รูจ้กัอธิษฐานไตรจวีร ๗. รูจ้กัการเดาะกฐิน 

๔. รูจ้กัการกราน  ๘. รูจ้กัอานิสงสก์ฐิน 

 

สมมติเจ้าหน้าทีท่าํการสงฆ ์

• เจ้าอธกิาร หมายถงึภิกษุที่สงฆส์มมติใหเ้ป็นเจา้หนา้ที่ท  ากจิการของสงฆ ์มี ๕ แผนก คือ 

๑. เจา้อธิการแห่งจวีร 

๒. เจา้อธิการแห่งอาหาร 

๓. เจา้อธิการแห่งเสนาสนะ 

๔. เจา้อธิการแห่งอาราม 

๕. เจา้อธิการแห่งคลงั 

• เจ้าหน้าทีท่าํการสงฆ(์เจ้าอธกิาร) พึงประกอบด้วยคณุสมบตัิดังนี ้

๑. ไม่ถึงความล าเอยีงเพราะความชอบพอ 

๒. ไม่ถึงความล าเอยีงเพราะเกลียดชงั 

๓. ไม่ถึงความล าเอยีงเพราะงมงาย 

๔. ไม่ถึงความล าเอยีงเพราะกลวั 

๕. เขา้ใจการท าหนา้ที่อยา่งนัน้ 

• สงฆพ์ึงสวดสมมตเิจา้อธิการเพื่อใหป้ฏิบตัิหนา้ที่นัน้ จะตอ้งสวดดว้ยกรรมวาจา …ญัตติทตุิยกรรม… 

 

(ปี 63, 61, 44) ภิกษุผูค้วรไดร้บัสมมติใหเ้ป็นภตัตทุเทสกะ ตอ้งประกอบดว้ยคณุสมบตัเิช่นไร ? 

ภตัรที่ควรแจกเฉพาะมีก่ีอยา่ง? อะไรบา้ง? 

ตอบ ตอ้งประกอบดว้ยคณุสมบตัิดงันี ้คือ  ๑. เวน้อคติ ๔ คือ ฉนัทาคติ โทสาคติ โมหาคติ ภยาคติ          ๒. รูจ้กัภตัรที่ควรแจกหรือมิควรแจก 

๓. รูจ้กัลาดบัท่ีพึงแจก ฯ 

มี ๕ อย่างคือ  ๑. อาคนัตกุภตัร อาหารท่ีเขาถวายเฉพาะภิกษุอาคนัตกุะ 
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        ๒. คมิยภตัร อาหารที่เขาถวายเฉพาะภิกษุผูจ้ะไปอยู่ที่อื่น 

        ๓. คิลานภตัร อาหารที่เขาถวายเฉพาะภิกษุอาพาธ 

        ๔. คิลานปัุฏฐากภตัร อาหารท่ีเขาถวายเฉพาะภิกษุผูพ้ยาบาลไข ้

        ๕. กฏิุภตัร อาหารที่เขาถวายแก่ภิกษุผูอ้ยู่ในกฏิุที่เขาสรา้ง 

(ปี 62, 56) เจา้อธิการตามพระวนิยัหมายถึงใคร ? สงฆพ์ึงสวดสมมติเจา้อธิการดว้ยกรรมวาจาประเภทใด ? 

ตอบ หมายถงึ ภิกษุผูไ้ดร้บัสมมติจากสงฆใ์หเ้ป็นเจา้หนา้ที่ท  าการสงฆน์ัน้ ๆ ฯ  พึงสวดสมมตดิว้ยญัตติทตุิยกรรม ฯ 

(ปี 59) ค าวา่ "เจา้อธิการ" ในพระวินยัหมายถงึใคร ? มีก่ีแผนก ? อะไรบา้ง ? 

ตอบ หมายถงึภิกษุที่สงฆส์มมตใิหเ้ป็นเจา้หนา้ที่ท  ากจิการของสงฆ ์ฯ 

มี ๕ แผนก ฯ คือ ๑. เจา้อธิการแห่งจีวร  ๒. เจา้อธิการแห่งอาหาร  ๓. เจา้อธิการแห่งเสนาสนะ  ๔. เจา้อธิการแห่งอาราม 

๕. เจา้อธิการแห่งคลงั ฯ 

(ปี 58) ภิกษุผูค้วรไดร้บัเลือกใหเ้ป็นเจา้หนา้ที่ท  าการสงฆ ์พึงประกอบดว้ยคณุสมบตัิอะไรบา้ง ? และจะปฏิบตัิหนา้ที่นัน้ไดต้ัง้แต่เมื่อไร ? 

ตอบ ดว้ยคณุสมบตัิเหล่านี ้คือ  ๑. ไม่ถึงความล าเอียงเพราะความชอบพอ  ๒. ไม่ถึงความล าเอยีงเพราะเกลียดชงั 

๓. ไม่ถึงความล าเอียงเพราะงมงาย  ๔. ไม่ถึงความล าเอยีงเพราะกลวั  ๕. เขา้ใจการท าหนา้ที่อย่างนัน้ ฯ 

ตัง้แต่สงฆส์วดสมมติดว้ยญตัติทตุิยกรรมวาจาใหเ้ป็นเจา้หนา้ที่นัน้ ฯ 

(ปี 51) ภิกษุผูไ้ดร้บัสมมติจากสงฆใ์หเ้ป็นเจา้หนา้ที่ท  าการสงฆน์ัน้ๆ เรียกวา่อะไร? พึงสวดสมมติดว้ยกรรมวาจาประเภทใด? 

ตอบ เรยีกวา่ เจา้อธิการ ฯ  พึงสวดสมมติดว้ยญัตติทตุิยกรรม ฯ 

(ปี 43) ค าวา่ “เจา้อธิการ” ในพระวินยัหมายถงึใคร? มีก่ีแผนก? อะไรบา้ง? 

การใหภิ้กษุถือเสนาสนะเป็นหนา้ที่ของใคร? ผูน้ัน้พึงปฏิบตัิอยา่งไร? 

ตอบ หมายถงึภิกษุที่สงฆส์มมตใิหเ้ป็นเจา้หนา้ที่ท  ากจิการของสงฆ ์ 

มี ๕ แผนก คือ ๑. เจา้อธิการแห่งจีวร  ๒. เจา้อธิการแห่งอาหาร  ๓. เจา้อธิการแห่งเสนาสนะ  ๔. เจา้อธิการแห่งอาราม 

๕. เจา้อธิการแห่งคลงั ฯ 

เป็นหนา้ที่ของเจา้อธิการแห่งเสนาสนะ พึงปฏิบตัิอย่างนี ้คือ เจา้อธิการแห่งเสนาสนะพึงก าหนดฐานะของภิกษุผูถื้อเสนาสนะวา่ เป็นผูใ้หญ่

หรือผูน้อ้ย เป็นผูม้ีอปุการะแก่สงฆห์รือหามิได ้เป็นผูเ้ล่าเรียนหรือประกอบกิจในทางใดบา้ง เป็นตน้ แลว้พึงใหถื้อเสนาสนะ ฯ 

 

พระทัพพมัลลบตุร 

• เจา้อธิการแห่งเสนาสนะ มีหนา้ที่เป็นผูแ้จกเสนาสนะใหภิ้กษุถือ เรยีกเสนาสนคาหาปกะ 

• การแจกมี ๒ อยา่ง แจกอาหารอนัเขาน ามามอบถวาย ๑ รบันิมนตไ์วแ้ลว้ ส่งพระไปรบัท่ีบา้นเรือนของเขา ๑. ชื่อว่าภัตตุทะทสกะ 

หมายเอาการแจกอยา่งหลงั แปลว่า ผูช้ีภ้ตัรหรือผู ้ระบภุตัร. 

(ปี 60, 55) พระทพัพมลัลบตุร มีความด ารอิย่างไร? พระศาสดาทรงทราบแลว้ทรงสาธุการ ตรสัใหส้งสส์มมติใหท้า่นรบัหนา้ที่อะไรบา้ง? ตอบ 

ท่านด ารวิ่า ท่านอยู่จบพรหมจรรยแ์ลว้ ควรจะรบัธุระของสงฆจ์งึกราบทลูพระศาสดา ฯ 

ทรงสาธุการแลว้ ตรสัใหส้งสส์มมติท่านใหเ้ป็นภตัตทุเทสกะและเสนาสนคาหาปกะ ฯ 
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บรรพชาและอุปสมบท 

(ปี 63, 50) การบรรพชาและการอปุสมบท ส าเรจ็ดว้ยวธีิอะไร? 

นอกจากอภพับคุคลและผูม้ีบรรพชาโทษแลว้ บคุคลประเภทใดบา้งที่ถกูหา้มไมใ่หอ้ปุสมบท? 

ตอบ การบรรพชาส าเรจ็ดว้ยวิธีไตรสรณคมน ์และการอปุสมบทส าเรจ็ดว้ยวิธีญตัติจตตุถกรรมวาจา ฯ 

คือ    ๑. คนไม่มีอปัุชฌาย ์   ๒. คนไม่มีบาตร คนไมม่ีจวีร หรือไม่มีทัง้บาตรทัง้จวีร    ๓. คนยืมบาตร จีวร หรือยืมทัง้บาตรทัง้จวีรเขามา ฯ 

(ปี 62, 51) ในอปุสมบทกรรม อภพัพบคุคล หมายถงึใคร ? จ าแนกโดยประเภทมีเทา่ไร ? อะไรบา้ง ? 

ตอบ หมายถงึบคุคลท่ีทรงหา้มไม่ใหอุ้ปสมบท ฯ 

มี ๓ ประเภท ฯ คือ  ๑. เพศบกพรอ่ง  ๒. คนท าผิดต่อพระศาสนา  ๓. ประพฤติผิดต่อก าเนิดของเขาเอง ฯ 

(ปี 61) ผูจ้ะเขา้มาอปุสมบทเป็นภิกษุในพระพทุธศาสนา ตอ้งประกอบดว้ย คณุสมบตัิอะไรบา้ง ? 

ตอบ ประกอบดว้ยคณุสมบตัิ ๕ ประการ คือ   ๑. เป็นชาย    ๒. มีอายคุรบ ๒๐ ปี   ๓. ไม่เป็นมนษุยว์ิบตัิ เช่น ถกูตอน หรือเป็นกะเทย เป็นตน้ 

๔. ไม่เคยท าอนนัตรยิกรรม   ๕. ไม่เคยตอ้งปาราชกิ หรือไม่เคยเขา้รีตเดียรถียท์ัง้ที่เป็นภิกษุ ฯ 

(ปี 60) อภพัพบคุคลในอปุสมบทกรรมไดแ้ก่บคุคลเช่นไร ? โดยวตัถมุีก่ีอยา่ง ? อะไรบา้ง ? 

ตอบ ไดแ้ก่บคุคลที่ไม่สมควรแกก่ารอปุสมบท อปุสมบทไม่ขึน้ ถกูหา้ม อปุสมบทตลอดชีวติ ฯ 

โดยวตัถมุี ๓ คือ ๑. พวกที่มีเพศบกพรอ่ง ไม่รูว้า่เป็นชายหรือเป็นหญิง 

๒. พวกประพฤติผิดพระธรรมวินยั เช่น ฆ่าพระอรหนัต ์เป็นตน้ 

๓. พวกประพฤติผิดต่อผูใ้หก้ าเนดิของตน คือ ฆา่มารดาบดิา ฯ 

(ปี 59) การบอกนิสสยั ๔ และอกรณียะ ๔ บอกในเวลาใด ? และใครเป็นผูบ้อก ? 

ตอบ ท่านใหบ้อกในล าดบัแห่งอปุสมบทแลว้ หา้มไมใ่หบ้อกก่อนหนา้อปุสมบท ฯ 

อปัุชฌายะบอกก็ได ้กรรมวาจาจารยห์รืออนสุาวนาจารยบ์อกก็ได ้ฯ 

(ปี 58) อภพัพบคุคลผูก้ระท าผิดต่อพระศาสนา ถกูหา้มอปุสมบท มีก่ีประเภท ? อะไรบา้ง ? 

ตอบ มี ๗ ประเภท คือ  ๑. คนฆา่พระอรหนัต ์   ๒. คนท ารา้ยภิกษุณี ไดแ้ก่ผูข้่มขืนภิกษุณีในอชัฌาจาร 

๓. คนลกัเพศ คือคนถือเพศเป็นภิกษุเอง    ๔. ภิกษุไปเขา้รีตเดียรถีย ์   ๕. ภิกษุตอ้งปาราชิกละเพศไปแลว้ 

๖. ภิกษุท าสงัฆเภท    ๗. คนท ารา้ยพระศาสดาจนถงึหอ้พระโลหิต ฯ 

(ปี 57) ท่านศกึษาพระวินยัในเรือ่งการอปุสมบทดีแลว้ จงใหค้วามหมายของค าต่อไปนี ้

ก. อภพับคุคล ข. อปุสมัปทาเปกขะ ค. กรรมวาจา ง. อนสุาวนา  จ. อนศุาสน ์

ตอบ ก. อภพับคุคล คือบคุคลผูไ้ม่ควรแก่การใหอ้ปุสมบท ทรงหา้มไวเ้ป็นเด็ดขาด อปุสมบทไม่ขึน้ 

 ข. อปุสมัปทาเปกขะ คือผูป้ระสงคจ์ะอปุสมบทเป็นพระภิกษุ 

 ค. กรรมวาจา คือวาจาที่สวดประกาศในการใหอ้ปุสมบท 

 ง. อนสุาวนา คือวาจาที่สวดประกาศความปรกึษาและตกลงสงฆ ์

 จ. อนศุาสน ์คือกิจที่พงึท าภายหลงัจากอปุสมบทเสรจ็แลว้ มกีารบอกนิสสยั ๔ บอกอกรณียกจิ ๔ เป็นตน้ ฯ 

(ปี 55) อะไรเป็น บพุพกิจ และ ปัจฉิมกิจ แหง่อปุสมบทกรรม? 

ตอบ การใหบ้รรพชาจนถงึสมมติภิกษุรูปหนึ่งสอบถามอปุสมัปทาเปกขะถึงอนัตรายกิธรรมในสงฆ ์เป็นบพุพกิจแหง่อปุสมบทกรรม ฯ 

การวดัเงาแดด การบอกประมาณแห่งฤด ูการบอกส่วนแหง่วนั การบอกสงัคตีิ การบอกนิสยั ๔ การบอกอกรณียกจิ ๔ ในล าดบัเวลาสวด

กรรมวาจาจบ เป็นปัจฉิมกิจแหง่อปุสมบทกรรม ฯ 
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(ปี 54) องคสมบตัิของภิกษุผูจ้ะเป็นอปัุชฌายใ์หอ้ปุสมบท เป็นอาจารยใ์หน้ิสยัที่ก าหนดไวใ้นบาลีมหีลายอย่าง แมบ้กพรอ่งบางอยา่งก็ได ้แต่

ที่ขาดไม่ไดค้ือองคสมบตัิอะไร? ตอบ ที่ขาดไม่ได ้คือ มีพรรษา ๑๐ หรือยิ่งกวา่ ฯ 

(ปี 54) ในการอปุสมบท คนที่ไดช้ื่อว่าลกัเพศ ไดแ้ก่คนเช่นไร? 

ตอบ ไดแ้กค่นถือเพศภิกษุเอาเอง ดว้ยตัง้ใจจะปลอมเขา้อยูใ่นหมูภิ่กษุ ดงัค ากลา่วว่า เดียรถียป์ลอมเขา้อยู่ในหมู่ภิกษุครัง้อโศกรชักาล ถา้คน

นัน้เป็นแต่สกัวา่ ทรงเพศเพราะเหตอุย่างอื่น เป็นตน้ว่าเพื่อหนีภยั ไม่จดัเป็นคนลกัเพศ ฯ 

(ปี 53) บรุพกิจที่พงึท าเป็นเบือ้งตน้ก่อนแต่อปุสมบท คืออะไรบา้ง?  ในกิจเหล่านัน้ กิจที่ตอ้งท าเป็นการสงฆ ์มีอะไรบา้ง? 

ตอบ คือ ใหบ้รรพชา ขอนิสสยั ถืออปัุชฌายะ ขนานชื่อมคธแหง่อปุสมัปทาเปกขะและบอกนามอปัุชฌายะ บอกบาตรจีวร สั่งใหอุ้ปสมัปทา

เปกขะออกไปยืนขา้งนอก สมมตภิิกษุรูปหนึ่งเป็นผูซ้กัซอ้มอปุสมัปทาเปกขะถึงอนัตรายกิธรรม เรยีกอปุสมัปทาเปกขะเขา้ในสงฆ ์ใหข้อ

อปุสมบท สมมติภิกษุรูปหนึ่งสอบถามอปุสมัปทาเปกขะถงึอนัตรายิกธรรมในสงฆ ์ฯ 

มี สมมติภิกษุรูปหนึง่เป็นผูซ้กัซอ้มอปุสมัปทาเปกขะถงึอนัตรายิกธรรม เรียกอปุสมัปทาเปกขะเขา้ในสงฆ ์สมมติภิกษุรูปหนึง่สอบถาม

อปุสมัปทาเปกขะถึงอนัตรายกิธรรมในสงฆ ์

(ปี 53) อปุสมัปทาเปกขะจะส าเรจ็เป็นพระภิกษุได ้ เมื่อพระกรรมวาจาจารยส์วดถงึบาลีบทใด? 

ตอบ ถงึบทวา่ โส  ภาเสยฺย ทา้ยอนสุาวนาที่ ๓ ฯ 

(ปี 52) อนัตรายิกธรรมที่ยกขึน้ถามอปุสมปทาเปกขะในการอปุสมบทนัน้ ขอ้ที่เป็นอนัตรายรา้ยแรงถึงกบัท าใหเ้ป็นภิกษุไม่ได ้คือขอ้ใดบา้ง? 

ตอบ คือ ขอ้ว่า ไมใ่ช่มนษุย ์ไม่ใช่บรุุษ อายไุมค่รบ 20 ปี ฯ 

(ปี 51) กรรมวาจาวิบตัิเพราะสวดผิดฐานกรณน์ัน้อย่างไร ? 

ตอบ คือ  การสวดธนติเป็นสิถิล ๑  สวดสิถิลเป็นธนิต ๑  สวดวิมตุเป็นนิคคหติ ๑  สวดนิคคหิตเป็นวิมตุ ๑ ฯ 

(ปี 48) วตัถสุมบตัใินการอปุสมบทคืออะไร? ตอ้งประกอบดว้ยคณุสมบตัิอะไรบา้ง? 

ตอบ คือผูจ้ะเขา้รบัการอปุสมบท ฯ ประกอบดว้ยคณุสมบตัิ ๕ ประการ คือ  ๑.เป็นชาย     ๒.มีอายคุรบ ๒๐ ปี 

๓.ไม่เป็นมนษุยว์ิบตัิ เชน่ถกูตอน หรือเป็นกะเทย  ๔.ไม่เคยท าอนนัตรยิกรรม   ๕.ไม่เคยตอ้งปาราชิก หรือไม่เคยเขา้รีตเดียรถียท์ัง้ที่เป็นภิกษุ ฯ 

(ปี 48) อภพัพบคุคลที่ถกูหา้มอปุสมบทเพราะกระท าผิดต่อพระศาสนา มก่ีีประเภท? ใครบา้ง? 

ตอบ มี ๗ ประเภท คือ  ๑. คนฆา่พระอรหนัต ์ ๒. คนท ารา้ยภิกษุณี ไดแ้ก่ผูข้่มขนืภิกษุณีในอธัยาจาร 

๓. คนลกัเพศ คือคนถือเพศเป็นภิกษุเอง    ๔. ภิกษุไปเขา้รีตเดียรถีย ์   ๕. ภิกษุตอ้งปาราชิก    ๖. ภิกษุท าสงัฆเภท 

๗. คนท ารา้ยพระศาสดาจนถงึหอ้พระโลหิต ฯ 

(ปี 47) บรุพกิจก่อนแต่อปุสมบท มีอะไรบา้ง? กิจทัง้หมดนัน้ท่ีจดัเป็นญัตติกรรม ท าเป็นการสงฆ ์คอืกิจอะไรบา้ง? 

ตอบ มีการใหบ้รรพชา ขอนิสสยั ถืออปัุชฌายะ ขนานชื่อมคธแหง่อปุสมัปทาเปกขะ บอกนามอปัุชฌายะ บอกบาตรจวีร สั่งอปุสมัปทา

เปกขะใหอ้อกไปยืนขา้งนอก สมมติภิกษุรูปหนึ่งเป็นผูซ้กัซอ้มอปุสมัปทาเปกขะถึงอนัตรายกิธรรม เรียกอปุสมัปทาเปกขะเข้าในสงฆ ์ใหข้อ

อปุสมบท สมมติภิกษุรูปหนึ่งสอบถามอปุสมัปทาเปกขะถงึอนัตรายิกธรรมในสงฆ ์ฯ 

 กิจเหล่านีค้ือ การสมมติภิกษุรูปหนึ่งเป็นผูซ้กัซอ้มอปุสมัปทาเปกขะถึงอนัตรายิกธรรม การเรียกอปุสมัปทาเปกขะเขา้ในสงฆ ์การ

สมมติภิกษุรูปหนึง่สอบถามอปุสมัปทาเปกขะถงึอนัตรายิกธรรมในสงฆ ์จดัเป็นญตัติกรรม ท าเป็นการสงฆ ์ฯ 

(ปี 46) ศพัทว์่า “ บรรพชา ” มีอธิบายวา่อยา่งไร? 

นอกจากคนมีอายไุมค่รบ ๒๐ ปีบรบิรูณ ์และอภพัพบคุคลแลว้ ยงัมีบคุคลจ าพวกไหนอีกบา้งที่หา้มไม่ใหอ้ปุสมบท? 

ตอบ มีอธิบายว่า ศพัทน์ี ้หมายเอาการบวชทั่วไป รวมทัง้อปุสมบทดว้ยก็มี หมายเอาเฉพาะการบวชเป็นบรุพประโยคแห่งอปุสมบทก็มี 

หมายถึงการบวชล าพงัเป็นสามเณรก็มี ฯ 
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มีบคุคลที่ถกูหา้มไมใ่หอ้ปุสมบทอีก ๓ จ าพวก คือ 

 ๑. คนไม่มีอปัุชฌาย ์หรือมีคนอืน่นอกจากภิกษุเป็นอปัุชฌาย ์หรอืถือสงฆ ์ถือคณะเป็นอปัุชฌาย ์

 ๒. คนไม่มีบาตร ไม่มจีีวร หรือไมม่ีทัง้บาตรทัง้จวีร 

 ๓. คนยืมบาตร ยมืจวีรเขามาหรือยืมทัง้บาตรทัง้จีวรเขามา ฯ 

(ปี 45) ผูท้ี่ถกูหา้มอปุสมบท เพราะท าผิดต่อพระศาสนา ไดแ้ก่คนเช่นไร? 

ในเวลาสวดกรรมวาจานัน้ ก าหนดดว้ยสงฆน์ิ่งอยู่จนถงึบาลคี  าใด อปุสมบทกรรมจึงจะนบัวา่เป็นการส าเรจ็ ? 

ตอบ ไดแ้ก่ ๑. คนฆา่พระอรหนัต ์ ๒. คนท ารา้ยภิกษุณี ไดแ้ก่ผูข้่มขนืภิกษุณีในอธัยาจาร 

๓. คนลกัเพศ คือคนถือเพศเป็นภิกษุเอง    ๔. ภิกษุไปเขา้รีตเดียรถีย ์   ๕. ภิกษุตอ้งปาราชิก    ๖. ภิกษุท าสงัฆเภท 

๗. คนท ารา้ยพระศาสดาจนถงึหอ้พระโลหิต ฯ 

ก าหนดดว้ยสงฆน์ิ่งอยู่จนถงึค าวา่ โส ภาเสยฺย ที่แปลว่า ท่านผูน้ัน้พึงพดูทา้ยอนสุาวนาที่ ๓ จึงนบัวา่เป็นการส าเรจ็ ฯ 

(ปี 44) อภพับคุคลในอปุสมบทกรรมไดแ้ก่บคุคลเช่นไร? โดยวตัถมุีก่ีอยา่ง? อะไรบา้ง? 

ปัจฉิมกิจแหง่การอปุสมบทมีอะไรบา้ง? ตอบเพียง ๒ ขอ้ 

ตอบ ไดแ้ก่บคุคลที่ไม่สมควรแกก่ารอปุสมบท อปุสมบทไม่ขึน้ ถกูหา้มอปุสมบทตลอดชวีิต โดยวตัถมุี ๓ คือ 

๑. พวกที่มีเพศบกพรอ่ง ไม่รูว้า่เป็นชายหรือเป็นหญิง ๒. พวกประพฤติผิดพระธรรมวินยั เช่น ฆ่าพระอรหนัต ์เป็นตน้ 

๓. พวกประพฤติผิดต่อก าเนิดของตน คือฆา่มารดาบดิา 

มี ๖ ขอ้ (ตอบเพียง ๒ ขอ้) คือ  ๑. วดัเงาแดดในทนัที      ๒. บอกประมาณแห่งฤด ู     ๓. บอกส่วนแห่งวนั      ๔. บอกสงัคีติ 

๕. บอกนิสสยั ๔      ๖. บอกอกรณียกิจ ๔ 

 

วิวาทาธิกรณ ์คืออธิกรณท์ี่เกิดจากการทะเลาะกนั โตเ้ถียงกนั โดยปรารภพระธรรมวินยั 

(ปี 62, 56) ภิกษุผูก้่อวิวาทาธิกรณ ์อย่างไรชื่อว่าปรารถนาดี อย่างไรชื่อวา่ปรารถนาเลว ? 

ตอบ ผูก้่อวิวาทาธิกรณเ์พราะเหน็แก่พระธรรมวินยั ปราศจากโลภะ โทสะ โมหะ ชื่อว่าท าดว้ยปรารถนาดี 

ผูก้่อวิวาทาธิกรณด์ว้ยทิฏฐิมานะ แมรู้ว้่าผิดก็ขืนท า ประกอบดว้ยโลภะ โทสะ โมหะ ชื่อว่าท าดว้ยปรารถนาเลว ฯ 

(ปี 57) ภิกษุทะเลาะกนัเรื่องสรรพคณุของยา จดัเป็นววิาทาธิกรณไ์ดห้รือไม่? เพราะเหตไุร? 

ตอบ ไม่ได ้ฯ เพราะวิวาทาธกิรณ ์มุ่งเฉพาะวิวาทปรารถพระธรรมวินัย ฯ 

(ปี 51) ววิาทาธิกรณ ์คืออะไร? ระงบัไดด้ว้ยอธิกรณสมถะขอ้ใดบา้ง? 

ตอบ คือ การเถียงกนัปรารภพระธรรมวินยั ฯ  ดว้ยสมัมขุาวินยัและเยภยุยสิกา ฯ 

(ปี 49) ภิกษุ ๒ ฝ่ายก่อวิวาทเพราะปรารถนาดีก็มี เพราะปรารถนาเลวก็มี อยากทราบว่าอย่างไรชื่อว่าก่อวิวาทเพราะปรารถนาดี อย่างไรชื่อว่า

ก่อวิวาท เพราะปรารถนาเลว?   

ตอบ ผูใ้ดตัง้วิวาทเพราะเห็นแกพ่ระธรรมวินยั ผูน้ัน้ชื่อวา่ท าดว้ยปรารถนาดี 

ผูใ้ดตัง้ววิาทดว้ยทฐิิมานะ แมรู้ว้า่ผิดก็ขืนท า ผูน้ัน้ชื่อว่าท าดว้ยปรารถนาเลว ฯ 

(ปี 49) ทิฏฐิสามญัญตา ความเป็นผูม้ีความเห็นรว่มกนักบัส่วนใหญ่ ไม่ถือแต่มติของตน เป็นธรรมสรา้งความสามคัคใีนหมู่คณะ ภิกษุปฏิบตัิ

อย่างไร จงึจะรกัษาธรรมนัน้ได ้? ตอบ ปฏิบตัิอย่างนีค้ือ เคารพในพระศาสดา ในพระธรรมวินยั และเคารพในสงฆผ์ูเ้ป็นเจา้หนา้ที่รกัษาพระ

ธรรมวินยั ส าคญัมติของสงฆน์ัน้ว่า เป็นเนตติอนัตนควรเชื่อถือและท าตาม ผูป้ฏิบตัิเช่นนี ้ย่อมรกัษาทิฏฐิสามญัญตานัน้ไวไ้ด ้ฯ 

(ปี 46) สมัมขุาวินยัส าหรบัระงบัวิวาทาธิกรณน์ัน้ มีวิธีอยา่งไร? 
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อธิกรณท์ี่ภิกษุจะพึงยกขึน้วา่นัน้ ตอ้งเป็นเรื่องที่มมีลู ก็เรื่องที่มลูนัน้มีลกัษณะเช่นไร? 

ตอบ มวีิธีอยา่งนี ้คือ ๑. ดว้ยการตกลงกนัเอง ๒. ดว้ยการตัง้ผูว้ินิจฉยั ๓. ดว้ยอ านาจแหง่สงฆ ์ฯ 

มีลกัษณะ  ๓  ประการ  คือ ๑. เรื่องที่ไดเ้ห็นเอง     ๒. เรื่องที่ไดย้ินเอง  หรือมีผูบ้อกและเชื่อว่าเป็นจริง 

๓. เรื่องที่เวน้จาก  ๒  สถานนัน้  แต่รงัเกียจโดยอาการ ฯ 

(ปี 44) ววิาทาธิกรณค์ืออะไร? วิวาทาธิกรณน์ัน้ ระงบัดว้ยอธิกรณสมถะก่ีอยา่ง? อะไรบา้ง? 

ตอบ คืออธิกรณท์ี่เกดิจากการทะเลาะกนั โตเ้ถียงกนั โดยปรารภพระธรรมวินยั   

ดว้ยอธิกรณสมถะ ๒ อยา่งคือ ๑. สมัมขุาวินยั ๒. เยภยุยสิกา 

 

อนุวาทาธกิรณ ์คือการโจทกนัดว้ยอาบตัินัน้ ๆ 

(ปี 60, 50) อนวุาทาธิกรณเ์ช่นไร อนัภิกษุจะพึงยกขึน้พิจารณาตดัสินได ้? 

ตอบ ตอ้งเป็นเรื่องมมีลู คือ 

เรื่องที่ไดเ้ห็นเอง ๑ 

เรื่องที่ไดย้ินเอง หรือมีผูบ้อกและเชื่อวา่เป็นจรงิ ๑ 

เรื่องที่เวน้จาก ๒ สถานนัน้ แต่รงัเกียจโดยอาการ ๑ เช่นไดย้ินวา่ พสัดชุื่อนีข้องผูม้ชีื่อนีห้ายไป ไดพ้บพสัดชุนิดนัน้ในที่อยูข่องภิกษุชื่อนัน้ ฯ 

(ปี 59) อนวุาทาธิกรณ ์คืออะไร ? เมื่อเกิดขึน้ใครตอ้งขวนขวายเพื่อระงบั ? หากปล่อยไวจ้ะเกิดผลเสียอย่างไร ? 

ตอบ คือการโจทกนัดว้ยอาบตัินัน้ ๆ ฯ  ภิกษุผูเ้ป็นประธานสงฆ ์พึงขวนขวายรีบระงบั ฯ 

หากไม่รีบระงบัจะท าใหเ้สียสีลสามญัญตาและเสียสามคัคี เป็นทางแตกเป็นนานาสงัวาส ฯ 

(ปี 58) การโจทภิกษุอื่นดว้ยอาบตัิ ท าดว้ยกายก็ได ้ดว้ยวาจาก็ได ้อยากทราบว่า การโจทดว้ยกายนัน้ท าอย่างไร ? 

ตอบ ท าโดยแสดงอาการไม่นบัถือว่าเป็นภิกษุ มีการไม่อภิวาทเป็นตน้ การเขยีนหนงัสือโจท ก็จดัวา่เป็นการโจทดว้ยกาย ฯ 

(ปี 58, 48) อธิกรณอ์นัสงฆว์ินิจฉยัแลว้ ฝ่ายไม่ชอบใจ จกัอทุธรณต์่อสงฆอ์ื่นใหว้ินิจฉยัใหม่ไดห้รือไม่ ? จงอธิบายพอเขา้ใจ ตอบ ไดก้็มี ไม่ได้

ก็มี ฯ ตามสิกขาบทที่ ๓ แห่งสปัปาณวรรค ปาจิตติยกณัฑ ์โจทกก์็ดี จาเลยกด็ี สงฆก์็ดี รูอ้ยูว่่าอธิกรณน์ัน้ สงฆห์มู่นัน้วินิจฉยัเป็นธรรมแลว้ ฟ้ืน

ขึน้เพื่อวินิจฉยัใหม่ ตอ้งอาบตัิปาจิตติยะ เป็นอนัอทุธรณไ์ม่ได ้แตถ่า้เห็นว่าไมเ่ป็นธรรม ฟ้ืนขึน้ไม่เป็นอาบตัิ เป็นอนัอทุธรณไ์ด ้ฯ 

(ปี 55) อนวุาทาธิกรณ ์คืออะไร? ระงบัดว้ยอธิกรณสมถะเท่าไร? อะไรบา้ง? 

ตอบ คือการโจทกนัดว้ยอาบตัินัน้ๆฯ  ระงบัดว้ยอธิกรณสมถะ ๔ อย่างคือ ๑.สมัมขุาวินยั ๒.สติวินยั ๓,อมฬูหวินยั ๔,ตสัสปาปิยสกิาฯ 

(ปี 52) ภิกษุเสียสีลสามญัญตาเพราะประพฤติอย่างไร? พระบรมศาสดาทรงวางโทษไวใ้หส้งฆท์ ากรรมอะไรแก่เธอ? 

ตอบ เพราะตอ้งอาบตัิแลว้ไม่ยอมรบัว่าเป็นอาบตัิ หรือไม่ยอมท าคืน ฯ ทรงวางโทษไวใ้หส้งฆท์ าอกุเขปนียกรรมแกเ่ธอ ฯ 

(ปี 45) อนวุาทาธิกรณท์ี่เกดิขึน้แลว้ไม่รีบระงบั มีผลเสียอยา่งไร? ภิกษุผูต้อ้งอนวุาทาธิกรณ ์พึงปฏิบตัิอย่างไร? 

ตอบ มีผลเสีย คือท าใหเ้สียสีลสามญัญตาและเสียสามคัคี เป็นทางแตก เป็นนานาสงัวาส จนถงึเป็นนานานิกาย ฯ 

พึงปฏิบตัิอย่างนี ้คือ ๑. เคารพในผูพ้ิจารณา    ๒. ใหก้ารตามความเป็นจรงิ   ๓. พึงเชื่อฟังและปฏิบตัิตามค าวินิจฉยัของสงฆ ์ ๔. ไม่ขุ่นเคืองฯ 

 

อาปัตตาธกิรณ ์คือการตอ้งอาบตัิ การปรบัอาบตัิ และการแกไ้ขตวัใหพ้น้จากอาบตัิ 

(ปี 63, 60, 43) สมัมขุาวินยัมีองคเ์ท่าไร? อะไรบา้ง? 

ตอบ มีองค ์๔ ฯ  คือ ๑. ในท่ีพรอ้มหนา้สงฆ ์๒. ในที่พรอ้มหนา้ธรรม ๓. ในท่ีพรอ้มหนา้วินยั ๔. ในท่ีพรอ้มหนา้บคุคล ฯ 

(ปี 62, 44) วฏุฐานวิธี แปลวา่อะไร ? ประกอบดว้ยอะไรบา้ง ? 



17 | P a g e  

 

ตอบ แปลวา่ระเบียบเป็นเครื่องออกจากอาบตัิ ฯ  ประกอบดว้ยปรวิาส มานตั ปฏิกสัสนา และอพัภาน ฯ 

(ปี 61, 45) ลกัษณะการปกปิดอาบตัินัน้ พระอรรถกถาจารยแ์สดงไวก่ี้ประการ? อะไรบา้ง? 

ตอบ แสดงไว ้๑๐ ประการ ฯ 

จดัเป็น ๕ คู่ คือ ๑. เป็นอาบตัิ และรูว้่าเป็นอาบตัิ  ๔. อาจอยู่ และรูว้า่อาจอยู่ 

๒. เป็นปกตตัตะ และรูว้่าเป็นปกตตัตะ  ๕. ใครจ่ะปิด และปิดไว ้ฯ 

๓. ไม่มีอนัตราย และรูว้า่ไม่มีอนัตราย 

(ปี 60, 54) วฏุฐานวิธีหมายถึงอะไร? ในการท าวฏุฐานวิธีแต่ละอย่างนัน้ ตอ้งการสงฆจ์ านวนเท่าไรเป็นอย่างนอ้ย? 

ตอบ หมายถงึ ระเบียบวิธีเป็นเครื่องออกจากอาบตัิสงัฆาทิเสส ฯ  

อพัภาน ตอ้งการสงฆ ์๒๐ รูปเป็นอย่างนอ้ย นอกนัน้ตอ้งการตัง้แต ่๔ รูปขึน้ไป ฯ 

(ปี 58) รตัตเิฉท คืออะไร ? รตัติเฉทของภิกษุผูป้ระพฤตมิานตั มีเท่าไร ? อะไรบา้ง ? 

ตอบ คือการขาดราตรี ฯ มี ๔ อยา่ง ฯ คือ  ๑. สหวาโส อยู่รว่ม ๒. วิปปฺวาโส อยู่ปราศ ๓. อนาโรจนา ไม่บอก 

๔. อเูน คเณ จรณ ประพฤตใินคณะอนัพรอ่ง ฯ 

(ปี 57) ภิกษุผูป้รารถนาความตัง้อยู่ยั่งยืนของพระธรรมวินยั ควรปฏิบตัิตนอย่างไร? 

ตอบ ควรตัง้อยู่ในสีลสามญัญตา ทิฏฐิสามญัญตา และลชัชีธรรม ส ารวมในพระปาติโมกข ์ประกอบดว้ยอาจาระและโคจระ เห็นภยัในโทษแม้

เพียงเล็กนอ้ย ส าเหนียกศกึษาในสิกขาบททัง้หลาย ฯ 

(ปี 56) จงใหค้วามหมายของค าต่อไปนี ้ ก. ปรวิาส  ข. อพัภาน  

ตอบ ก. ไดแ้ก่ การประพฤตวิตัรพเิศษอย่างหน่ึงเทา่จ านวนวนัท่ีภิกษุผูต้อ้งอาบตัิสงัฆาทิเสสแลว้ปกปิดไว ้ฯ 

ข. ไดแ้ก่ การท่ีสงฆส์วดระงบัอาบตัิสงัฆาทเิสส ฯ 

(ปี 53) ติณวตัถารกวินยัมีอธิบายอย่างไร? ใชร้ะงบัอธิกรณอ์ะไร? 

ตอบ อธิบายวา่  กิรยิาที่ใหป้ระนปีระนอมกนัทัง้  ๒  ฝ่าย  ไม่ตอ้งช าระสะสางหาความเดิม  เป็นดงักลบไวด้ว้ยหญา้ ฯ ใชร้ะงบัอาปัตตาธิกรณ์

ที่ยุ่งยากยดืเยือ้ไม่รูจ้บและเป็นเรื่องส าคญัอนัจะเป็นเครื่องกระเทอืนทั่วไป  เวน้ครุกาบตัิและอาบตัทิี่เนื่องดว้ยคฤหสัถ ์ฯ 

(ปี 52) อาปัตตาธิกรณร์ะงบัในส านกับคุคลดว้ยอธิกรณสมถะอะไร? และระงบัในส านกัสงฆด์ว้ยอธิกรณสมถะอะไร? 

ตอบ ระงบัในส านกับคุคลดว้ยปฏิญญาตกรณะ ฯ ระงบัในส านกัสงฆ ์  ถา้เป็นครุกาบตัิ ดว้ยสมัมขุาวินยั และปฏิญญาตกรณะ  ถา้เป็น

ลหกุาบตัิ ดว้ยสมัมขุาวินยัและตณิวตัถารกะ ฯ 

(ปี 52) อนัตราบตัิ คืออาบตัิอะไร? ภิกษุจะตอ้งอาบตัินีไ้ดใ้นเวลาไหนบา้ง? 

ตอบ คือ อาบตัิสงัฆาทิเสสที่ตอ้งในระหวา่งประพฤติวฏุฐานวิธี ฯ ภิกษุจะตอ้งอาบตัินีไ้ดใ้นระหว่างที่ก าลงัอยู่ปรวิาส หรืออยู่ปรวิาสแลว้เป็น

มานตัตารหะ ก าลงัประพฤตมิานตัอยุ่ หรือประพฤติมานตัแลว้ เป็นอพัภานารหะ ฯ 

(ปี 51) พระอรรถกถาจารยแ์สดงลกัษณะปกปิดอาบตัิสงัฆาทเิสสไวเ้ป็น ๕ คู่อย่างไรบา้ง ? 

ตอบ แสดงไว ้๕ คู่ ดงันี ้ ๑. เป็นอาบตัิ และรูว้่าเป็นอาบตั ิ  ๔. อาจอยู่ และรูว้า่อาจอยู่ 

๒. เป็นปกตตัตะ และรูว้่าเป็นปกตตัตะ  ๕. ใครจ่ะปิด และปิดไว ้ฯ 

๓. ไม่มีอนัตราย และรูว้า่ไม่มีอนัตราย 

(ปี 51) รตัตเิฉท หมายถึงอะไร? มีอะไรบา้ง? 

ตอบ หมายถงึ การขาดราตรีแหง่ (การประพฤติ) มานตั ฯ มี ๑. อยู่รว่ม ๒. อยู่ปราศ ๓. ไมบ่อก ๔. ประพฤติในคณะอนัพรอ่ง ฯ 

(ปี 48) ปรวิาส คืออะไร? มานตั คืออะไร? 
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ตอบ  ปรวิาส คือ การประพฤติวตัรพิเศษอย่างหน่ึงเท่าจ านวนวนัท่ีปกปิดอาบตัิไว ้กอ่นจะประพฤติมานตัต่อไป ฯ  

 มานตั คือ การประพฤตวิตัรพเิศษอย่างหน่ึง เป็นเวลา ๖ ราตรี เพื่อออกจากอาบตัิสงัฆาทเิสส ฯ 

(ปี 47) เมื่อมุ่งถึงพระพทุธบญัญตัิ ภิกษุผูไ้ดช้ื่อวา่ปฏิบตัิเพื่อความตัง้อยู่ยั่งยืนแห่งพระธรรมวินยั ควรปฏิบตัิเช่นไร? 

ตอบ ควรปฏิบตัิอย่างนี ้คือ ตัง้อยู่ในลชัชธีรรม ใครค่วามบรสิทุธ์ิ อาบตัิท่ีไม่ควรตอ้งอย่าตอ้ง อาบตัิท่ีตอ้งแลว้ พึงท าคืนเสีย เช่นนีจ้กัเป็นผูม้ี

ศีลเสมอดว้ยสพรหมจารีทัง้หลาย ชื่อวา่ปฏิบตัิเพื่อความตัง้อยู่ยั่งยืนแห่งพระธรรมวินยั ฯ 

(ปี 44) วฏุฐานวธีิ แปลว่าอะไร? ประกอบดว้ยอะไรบา้ง? ในการท าวฏุฐานวิธีแต่ละอย่างนัน้ ตอ้งการสงฆจ์ านวนเท่าไร? 

ตอบ แปลวา่ระเบียบเป็นเครื่องออกจากอาบตัิ ฯ  ประกอบดว้ย ปรวิาส มานตั ปฏิกสัสนา และอพัภาน ฯ 

การใหป้รวิาส ใหม้านตั และท าปฏิกสัสนาตอ้งการสงฆจ์ตวุรรค การใหอ้พัภาน ตอ้งการสงฆว์ีสตวิรรค ฯ 

(ปี 43) จงใหค้วามหมายของค าต่อไปนี ้๑. ปฏิจฉนันาบตัิ ๒. อนัตราบตัิ 

ตอบ ๑. ปฏิจฉนันาบตัิ หมายถงึ อาบตัิที่ภิกษุตอ้งแลว้ปกปิดไว ้

 ๒. อนัตราบตัิ หมายถึง อาบตัิสงัฆาทิเสสที่ภิกษุตอ้งเขา้อีกระหว่างประพฤตวิฏุฐานวิธี 

 

กิจจาธกิรณว์่าด้วยนิคหกรรม [กิจจาธิกรณ ์คอืกจิธุระต่างๆ ทีส่งฆจ์ะตอ้งทาํ เชน่ ใหอุ้ปสมบท ให้ผ้ากฐนิ] 

(ปี 63) ภิกษุประพฤติผิดธรรมวินยัอย่างไร จึงทรงอนุญาตใหส้งฆล์งอกุเขปนียกรรมได ้? 

ตอบ ประพฤติผิดอย่างนี ้คือ  ไมเ่ห็นอาบตัิ  ไม่ท าคืนอาบตัิ  หรือไม่สละทิฏฐิบาป ฯ 

(ปี 61) กจิจาธิกรณแ์ละนิคคหะ คืออะไร ? 

ตอบ กจิจาธิกรณ ์คือ กจิอนัจะพงึท าดว้ยประชมุสงฆ ์ตา่งโดย เป็นอปโลกนกรรม ญัตติกรรม ญัตติทตุิยกรรม ญัตติจตตุถกรรม 

นิคคหะ คือ การขม่ เป็นกจิอยา่งหน่ึงแห่งผูป้กครองหมู่ ฯ 

(ปี 59, 50) ในทางพระวินยั การคว ่าบาตรหมายถึงอะไร? และจะหงายบาตรได ้เมื่อไร ? 

ตอบ หมายถงึ การไมใ่หค้บคา้สมาคมดว้ยลกัษณะ ๓ ประการ คอื  

๑. ไม่รบับิณฑบาตของเขา   ๒. ไม่รบันิมนตข์องเขา    ๓. ไม่รบัไทยธรรมของเขา ฯ 

เมื่อผูถ้กูคว ่าบาตรนัน้เลิกกล่าวตเิตียนพระพทุธ พระธรรม พระสงฆ ์เป็นตน้นัน้แลว้ กลบัประพฤตดิี พึงหงายบาตรแก่เขาได ้ฯ 

(ปี 57) อกุเขปนียกรรม และ นิยสกรรม สงฆพ์ึงลงแก่ภิกษุเช่นไร? 

ตอบ อกุเขปนียกรรม พึงลงแก่ภิกษุไมเ่ห็นอาบตัิ ผูไ้ม่ท าคืนอาบตัิ หรือผูไ้ม่สละทิฏฐิบาป 

 นิยสกรรม พึงลงแก่ภิกษุผูม้ีอาบตัิมาก หรือคลกุคลีกบัคฤหสัถด์ว้ยการคลกุคลีอนัไม่ควร ฯ 

(ปี 54) ตชัชนียกรรมและตสัสปาปิยสิกากรรม กรรมไหนส าหรบัลงโทษแก่ภิกษุผูเ้ป็นโจทก?์ กรรมไหนส าหรบัลงโทษแก่ภิกษุผูเ้ป็นจ าเลย? 

เพราะประพฤติบกพรอ่งอย่างไร? 

ตอบ ตชัชนียกรรมส าหรบัลงโทษแก่ภิกษุผูเ้ป็นโจทก ์เพราะจงใจหาความเท็จใส่ภิกษุอื่น ก่ออธิกรณข์ึน้ในสงฆ ์

ตสัสปาปิยสิกากรรมส าหรบัลงโทษแก่ภิกษุผูเ้ป็นจ าเลย เพราะเป็นผูจ้งใจปกปิดความประพฤติเสียหายของตนดว้ยการใหก้ารเทจ็ ฯ 

(ปี 49) การท ากรรมมีตชัชนียกรรมเป็นตน้แก่ภิกษุหรือคฤหสัถ ์ควรปฏิบตัิอย่างไรจงึจะไมเ่ป็นทางน ามาซึ่งความแตกสามคัคี ? 

ตอบ พึงตัง้อยู่ในมตัตญัญตุา ความเป็นผูรู้จ้กัประมาณ กาลญัญตุา ความเป็นผูรู้จ้กักาล ปคุคลญัญตุา ความเป็นผูรู้จ้กับคุคล ด ารโิดย

รอบคอบแลว้จึงท า ไม่พึงใชอ้  านาจที่ประทานไว ้เป็นทางน ามาซึง่ความแตกสามคัคี เช่น พวกภิกษุชาวโกสมัพีไดท้ ามาแลว้ ฯ 

(ปี 45) ภิกษุผูเ้ป็นโจทก ์จงใจหาความเทจ็ใส่ภิกษุอื่น และภิกษุผูเ้ป็นจ าเลย จงใจปกปิดความประพฤติเสียของตนดว้ยใหก้ารเท็จ สงฆพ์ึง

นิคคหะดว้ยกรรมอะไร? ตอบ สงฆพ์ึงท า ตชัชนียกรรม แก่ภิกษุผูเ้ป็นโจทก ์และตสัสปาปิยสิกากรรม แก่ภิกษุผูเ้ป็นจ าเลย ฯ 
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(ปี 43) การคว ่าบาตรในทางพระวินยัมคีวามหมายว่าอยา่งไร?  การคว ่าบาตรนี ้สงฆท์ าแก่ผูป้ระพฤติเช่นไร? บอกมา ๓ ขอ้ 

ตอบ มคีวามหมายว่าไมใ่หค้บคา้สมาคมดว้ยลกัษณะ ๓ ประการคือ ๑) ไม่รบับิณฑบาตของเขา   ๒) ไม่รบันิมนตข์องเขา   ๓) ไม่รบัไทยธรรม

ของเขา 

ท าแก่คฤหสัถ ์(เลือกตอบเพยีง ๓ ขอ้) 

 ๑. ขวนขวายเพื่อไมใ่ช่ลาภแหง่ภิกษุทัง้หลาย  ๕. ยยุงภิกษุทัง้หลายใหแ้ตกกนั 

 ๒. ขวนขวายเพื่อไมใ่ช่ประโยชนแ์ห่งภิกษุทัง้หลาย ๖. กล่าวติเตียนพระพทุธ 

 ๓. ขวนขวายเพื่ออยู่ไม่ไดแ้ห่งภิกษุทัง้หลาย  ๗. กล่าวตเิตียนพระธรรม 

 ๔. ด่าวา่เปรียบเปรยภิกษุทัง้หลาย   ๘. กล่าวตเิตียนพระสงฆ ์

 

สังฆเภทและสังฆสามัคค ี

(ปี 50) สงัฆราชี คืออะไร? 

ตอบ คือ การท่ีภิกษุแตกกนัเป็น ๒ ฝ่าย เพราะมีความเห็นปรารภ พระธรรมวินยัผิดแผกกนัจนเกิดเป็นวิวาทาธิกรณข์ึน้ หรือมคีวามปฏิบตัิไม่

สม ่าเสมอกนั ยิ่งหย่อนกวา่กนั เกดิรงัเกียจกนัขึน้ แต่ยงัไม่แยกท าอโุบสถปวารณาหรือสงัฆกรรมอืน่ ฯ 

(ปี 43) ใครเป็นผูท้  าลายสงฆใ์หแ้ตกกนั หรือเป็นผูข้วนขวายเพื่อท าลายสงฆไ์ด?้ 

เหตทุี่สงฆจ์ะแตกกนัมีอะไรบา้ง? จะป้องกนัไดด้ว้ยวิธีอยา่งไร? 

ตอบ ภิกษุผูป้กตตัตะเป็นสมานสงัวาส อยูใ่นสีมาเดียวกนัเท่านัน้ ย่อมอาจท าลายสงฆใ์หแ้ตกกนัเป็นก๊กเป็นพวกได ้นางภิกษุณี สิกขมานา 

สามเณร สามเณรี อบุาสก อบุาสกิา หาอาจท าลายสงฆใ์หแ้ตกกนัไดไ้ม่ เป็นไดเ้พียงขวนขวายเพื่อท าลายสงฆเ์ท่านัน้ ฯ 

มี ๒ อย่างคือ 

 ๑. มีความเห็นปรารภพระธรรมวนิยัแตกตา่งกันจนเกิดเป็นอธิกรณ ์

 ๒. ความประพฤติปฏิบตัิไม่เสมอกนั ยิ่งหย่อนกวา่กนัแลว้เกิดความรงัเกียจกนัขึน้ 

จะป้องกนัไดด้ว้ย ๒ วิธีคือ 

 ๑. ตอ้งส่งเสรมิและกวดขนัการศกึษาพระธรรมวินยั ใหม้ีความเหน็ชอบเหมือนกนั 

 ๒. ตอ้งส่งเสรมิและกวดขนัความประพฤติของภิกษุทัง้หลายใหเ้สมอกัน ไม่ใหเ้ป็นทางรงัเกียจกนั 

 

ลาสิกขา 

(ปี 50) ภิกษุเมื่อลาสิกขา ตอ้งท าเป็นกิจลกัษณะดว้ยการกล่าวค าปฏิญญาตนเป็นผูอ้ื่นจากภิกษุตอ่หนา้ใครไดบ้า้ง? และท าอย่างไรจึงเป็น

กิจลกัษณะ?  

ตอบ ต่อหนา้ภิกษุดว้ยกนัหรือคนอื่นจากภิกษุก็ได ้ฯ 

ปฏิญญาอย่างนี ้คือ 

  พรอ้มดว้ยจิต คือท าดว้ยตัง้ใจเพื่อลาสิกขาจรงิ ๆ 

  พรอ้มดว้ยกาล คือดว้ยค าเด็ดขาด ไม่ใช่ร  าพงึ ไม่ใช่ปรกิปั 

  พรอ้มดว้ยประโยค คือปฏิญญาดว้ยตนเอง 

  พรอ้มดว้ยบคุคล คือผูป้ฏิญญาและผูร้บัปฏิญญาเป็นคนปกต ิ

  พรอ้มดว้ยความเขา้ใจ คือผูร้บัปฏิญญาเขา้ใจค านัน้ในทนัที ฯ 
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นาสนา  

(ปี 61, 55) นาสนา คืออะไร? บคุคลเช่นไรที่ทรงอนญุาตใหน้าสนา? 

ตอบ คือ การยงับคุคลผูไ้ม่สมควรถือเพศภิกษุและสามเณร ใหส้ละเพศเสีย ฯ 

บคุคลที่ทรงอนญุาตใหน้าสนามี ๓ ประเภท คือ ๑. ภิกษุตอ้งอนัเตมิวตัถแุลว้ยงัปฏิญญาตนเป็นภิกษุ 

๒.บคุคลผูอ้ปุสมบทไม่ขึน้ ไดร้บัอปุสมบทแต่สงฆ ์  ๓.สามเณรผูป้ระกอบดว้ยองค ์๑๐ ขอ้ใดขอ้หนึ่ง เช่นเป็นผูม้กัผลาญชวีิตสตัว ์เป็นตน้ ฯ 

(ปี 53) ลิงคนาสนา คืออะไร? บคุคลที่ทรงพระอนญุาตใหท้ าลิงคนาสนามีก่ีประเภท? ใครบา้ง? 

ตอบ คือ การใหฉิ้บหายเสียจากเพศ ฯ มี ๓ ประเภท ฯ  

คือ ภิกษุตอ้งอนัติมวตัถแุลว้ ยงัปฏิญญาตนเป็นภิกษุ ๑  บคุคลผูอ้ปุสมบทไม่ขึน้ ไดร้บัอปุสมบทแต่สงฆ ์๑  

สามเณรผูป้ระกอบดว้ยองค ์๑๐ มีเป็นผูม้กัผลาญชีวติเป็นตน้ ๑ ฯ 

(ปี 47) การท านาสนา คือการท าเช่นไร? บคุคลที่ทรงอนญุาตใหน้าสนามีก่ีประเภท? ใครบา้ง? 

ตอบ คือการยงับคุคลผูไ้ม่ควรถือเพศ ใหล้ะเพศเสีย ฯ 

บคุคลที่ทรงอนญุาตใหน้าสนามี ๓ ประเภท คือ  ๑. ภิกษุผูต้อ้งอนัติมวตัถแุลว้ ยงัปฏิญญาตนเป็นภิกษุ 

๒. บคุคลผูอ้ปุสมบทไม่ขึน้ ไดร้บัอปุสมบทแต่สงฆ ์     ๓. สามเณรผูป้ระกอบดว้ยองค ์๑๐ ขอ้ใดขอ้หน่ึง เช่นเป็นผูม้กัผลาญชวีิตสตัวเ์ป็นตน้ฯ 

 

ให้ทอ่งบทสวดไปสอบ 

➢ คาํทกันิมติ  ( *** แนะนาํใหท่้อง และฝึกเขียนใหไ้ดท้กุทศิ เพราะออกขอ้สอบบ่อย ) 

ในทศิตะวันออก ว่าดังนี ้" ปุรตฺถิมาย ทสิาย กึ นิมิตตฺ"ํ แปลว่า " ในทศิตะวันออก อะไรเป็นนิมิต . "  

ในทิศตะวนัออกเฉียงใต ้วา่ดงันี ้" ปรุตฺถิมาย อนทุิสาย กึ นิมิตตฺ  " แปลว่า " ในทิศนอ้ยแหง่ทิศตะวนัออก อะไรเป็นนิมิต . "  

ในทิศใต ้วา่ดงันี ้" ทกฺขิณาย ทิสาย กึ นิมิตฺต  " แปลวา่" ในทิศใต ้อะไรเป็นนิมิต . "  

ในทศิตะวันตกเฉียงใต้ ว่าดังนี ้" ทุกขฺิณาย อนุท ิสาย กึ นิมิตฺต"ํ แปลว่า " ในทศิน้อยแหง่ทศิใต้ อะไรเป็นนิมติ. "  

ในทิศตะวนัตก ว่าดงันี ้" ปจฺฉิมาย ทิสาย กึ นิมิตฺต  " แปลวา่ " ในทศิตะวนัตก อะไรเป็นนิมิต . "  

ในทิศตะวนัตกเฉียงเหนือ  ว่าดงันี ้" ปจฺฉิมาย อนทุิสาย กึ นิมิตตฺ  " แปลว่า " ในทิศนอ้ยแหง่ทิศตะวนัตก อะไรเป็นนิมิต . "  

ในทิศเหนือ วา่ดงันี ้" อตฺุตราย ทิสาย กึ นิมิตฺต  " แปลวา่ " ในทิศเหนือ อะไรเป็นนิมิต . "  

ในทศิตะวันออกเฉียงเหนือ  วา่ดังนี ้" อตฺุตราย อนุทสิาย กึ นิมิตตฺ"ํ แปลว่า " ในทศิน้อยแห่งทศิเหนือ อะไรเป็นนิมติ. "  

(ปี 59, 46) การทกันมิิตในทิศทัง้ ๘ นัน้ ทกัทิศละหนถกูตอ้งหรือไม่? เพราะเหตไุร? จงเขียนค าทกันิมิตในทิศตะวนัออกเฉียงเหนือ มาด?ู 

ตอบ ไม่ถกูตอ้งฯ ท่ีถกูตอ้งนัน้เมื่อเริ่มตน้ทกันมิิตในทิศบรูพาแลว้ ทกัมาโดยล าดบัจนถึงนมิิตสดุ ตอ้งวนไปทกันิมติในทิศบรูพาซ า้อกี ฯ     ค า

ทกันิมิตในทิศตะวนัออกเฉียงเหนือว่าดงันี ้“ อตฺุตราย อนทุิสาย ก ึนิมิตฺต   ” ฯ 

(ปี 56) นิมิตรอบโรงอโุบสถ มีความส าคญัอย่างไร? ค าทกันิมติในทิศตะวนัออกวา่อยา่งไร? 

ตอบ มคีวามส าคญั คือใชเ้ป็นเครื่องหมายเพื่อก าหนดเขตสีมาส าหรบัท าสงัฆกรรม ฯ 

ค าทกันิมติในทิศตะวนัออกวา่ “ปรุตฺถิมาย ทิสาย กึ นิมติฺต  ” ฯ 

(ปี 53) นิมิตที่อยู่รอบโรงอโุบสถ มีไวเ้พื่อประโยชนอ์ะไร? จงเขียนค าทกันิมติในทิศตะวนัตกเฉียงใตม้าดู? 

ตอบ มีไวเ้พื่อเป็นเครื่องหมายก าหนดเขตการท าสงัฆกรรม ฯ  ทกขฺิณาย อนทุิสาย กึ นิมติฺต  ฯ 
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➢ คาํอนุโมทนากฐนิ 

(ปี 59, 56) กรานกฐิน ไดแ้ก่การท าอย่างไร ? จงเขียนค าอนโุมทนากฐินมาด ู

ตอบ ไดแ้ก่ เมื่อมีผา้เกดิขึน้แก่สงฆใ์นเดือนทา้ยฤดฝูน พอจะท าเป็นไตรจีวรผืนใดผืนหนึ่งได ้สงฆพ์รอ้มใจกนัยกใหแ้ก่ภิกษุรูปหนึ่งผูเ้หมาะสม 

ภิกษุ ผูไ้ดร้บัผา้นัน้น าไปท าเป็นจวีรผืนใดผืนหนึ่งใหแ้ลว้เสรจ็ในวนันัน้ แลว้มา บอกแก่ภิกษุผูย้กผา้นัน้ให ้เพื่ออนโุมทนา ภิกษุเหล่านัน้

อนโุมทนา ทัง้หมดนีค้ือกรานกฐิน ฯ  ค าอนโุมทนากฐินว่า อตถฺต  ภนฺเต สงฺฆสฺส กฐิน  ธมฺมิโก กฐินตฺถาโร อนโุมทามิ ฯ 

➢ คาํขออุปสมบท 

(ปี 55) จงเขยีนค าขออปุสมบทมา 

ตอบ สงฺฆมฺภนฺเต อปุสมฺปท  ยาจามิ อลฺุลมฺุปต ุม  ภนฺเต, สงฺโฆ อนกุมฺป  อปุาทาย 

ทตุิยมฺปิ ภนฺเต สงฺฆ  อปุสมฺปท  ยาจามิ อลฺุลมฺุปต ุม  ภนฺเต สงฺโฆ อนกุมฺป  อปุาทาย 

ตติยมฺปิ ภนฺเต สงฺฆ  อปุสมฺปท  ยาจามิ อลฺุลมฺุปต ุม  ภนฺเต, สงฺโฆ อนกุมฺป  อปุาทาย ฯ 

 

พระราชบัญญัติคณะสงฆ ์(**ควรท่องจาํทกุมาตราใหไ้ด้ เพราะผู้สอบมักทาํเร่ืองนีไ้ม่ไดก้ัน**) 

พระราชบัญญัติคณะสงฆ ์พ.ศ. ๒๕๐๕ 

พระราชบัญญัติคณะสงฆ ์(ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 

พระราชบัญญัติคณะสงฆ ์(ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

พระราชบัญญัติคณะสงฆ ์(ฉบบัที ่๔) พ.ศ. ๒๕๖๑   ใหม่สดๆ รอ้นๆ  …. มาตราที่มเีครื่องหมายดอกจนั (*) อยู่ขา้งหนา้ 

 

มาตรา ๕ ทว ิในพระราชบญัญตัินี ้

คณะสงฆ ์หมายความวา่ บรรดาพระภิกษุที่ไดร้บับรรพชาอปุสมบทจากพระอปุชฌายต์ามพระราชบญัญัตินี ้หรือตามกฎหมายที่ใชบ้งัคบัก่อน

พระราชบญัญัตินี ้ไมว่่าจะปฏิบตัศิาสนกิจในหรือนอกราชอาณาจกัร 

คณะสงฆอ์ื่น หมายความวา่ บรรดาบรรพชิตจีนนิกายหรืออนมันิกาย 

พระราชาคณะ หมายความวา่ พระภิกษุท่ีไดร้บัแต่งตัง้และสถาปนาใหม้ีสมณศกัดิ์ตัง้แต่ชัน้สามญัจนถึงขัน้สมเดจ็พระราชาคณะ 

สมเด็จพระราชาคณะผูม้ีอาวโุสสงูสดุโดยสมณศกัดิ์ หมายความวา่ สมเดจ็พระราชาคณะท่ีไดร้บัสถาปนาก่อนสมเดจ็พระราชาคณะรูปอ่ืน ถา้

ไดร้บัสถาปนาในวนัเดียวกนัใหถื้อรูปท่ีไดร้บัสถาปนาในล าดบัก่อน 

 

* มาตรา ๕ ตรี เพื่อใหก้ารอปุถมัภแ์ละคุม้ครองพระพทุธศาสนา ตลอดจนการดแูลการปกครองคณะสงฆเ์ป็นไปเพื่อส่งเสรมิการเผยแผ่

หลกัธรรมของพระพทุธศาสนาใหเ้กิดการพฒันาจิตใจและปัญญา และมีการรกัษาพระธรรมวินยัของคณะสงฆใ์หเ้ป็นไปอยา่งถกูตอ้งดีงามโดย

เครง่ครดั เป็นท่ีเล่ือมใสศรทัธาแก่พทุธศาสนิกชนทั่วไป พระมหากษัตริยจ์ึงทรงไวซ้ึง่พระราชอ านาจในการแตง่ตัง้ สถาปนา และถอดถอนสมณ

ศกัดิ์ของพระภิกษุในคณะสงฆ ์และแต่งตัง้กรรมการมหาเถรสมาคมตามพระราชบญัญัตินี ้

 

มาตรา ๖ ใหร้ฐัมนตรวี่าการกระทรวงศกึษาธิการรกัษาการตามพระราชบญัญัตินีแ้ละใหม้ี อ านาจออก กฎกระทรวงเพื่อปฏิบตัิการใหเ้ป็นไป

ตามพระราชบญัญัตินี ้ กฎกระทรวงนัน้ เมื่อไดป้ระกาศในราชกจิจานเุบกษาแลว้ ใหใ้ชบ้งัคบัได ้
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หมวด ๑ สมเด็จพระสังฆราช 

มาตรา ๗  พระมหากษัตรยิท์รงสถาปนาสมเด็จพระสงัฆราชองคห์น่ึง และใหน้ายกรฐัมนตรีลงนามรบัสนองพระบรมราชโองการ 

 

มาตรา ๙ ในกรณีที่สมเดจ็พระสงัฆราชทรงลาออกจากต าแหน่ง หรือพระมหากษัตรยิท์รงพระกรุณาโปรดใหอ้อกจากต าแหน่ง 

พระมหากษัตรยิจ์ะทรงแต่งตัง้ใหเ้ป็นท่ีปรกึษาของสมเดจ็พระสงัฆราช หรือต าแหน่งอื่นใดตามพระราชอธัยาศยัก็ได  ้

* มาตรา ๑๐ ในเมื่อไม่มีสมเดจ็พระสงัฆราช ใหส้มเดจ็พระราชาคณะผูม้ีอาวโุสสงูสดุโดยสมณศกัดิ์เป็นผูป้ฏิบตัิหนา้ที่สมเด็จพระสงัฆราช 

 ถา้สมเด็จพระราชาคณะผูม้ีอาวโุสสงูสดุโดยสมณศกัดิ์ไม่อาจปฏิบตัิหนา้ท่ีได ้ใหก้รรมการมหาเถรสมาคมท่ีเหลืออยู่เลือกสมเดจ็

พระราชาคณะรูปหนึ่งผูม้ีอาวโุสโดยสมณศกัดิ์รองลงมาตามล าดบัและสามารถปฏิบตัิหนา้ท่ีได ้เป็นผูป้ฏิบตัิหนา้ท่ีสมเด็จพระสงัฆราช 

ในเมื่อสมเดจ็พระสงัฆราชไม่ประทบัอยู่ในราชอาณาจกัร หรือไม่อาจทรงปฏิบตัิหนา้ที่ได ้สมเดจ็พระสงัฆราชจะไดท้รงแต่งตัง้ให้

สมเด็จพระราชาคณะรูปใดรูปหนึง่ปฏิบตัิหนา้ที่แทน 

 

ในกรณีที่สมเด็จพระสงัฆราชมิไดท้รงแต่งตัง้ผูป้ฏิบตัิหนา้ที่แทนตามวรรคสาม หรือสมเดจ็พระราชาคณะซึ่งไดร้บัแต่งตัง้ใหป้ฏิบตัิหนา้ที่แทน

สมเด็จพระสงัฆราชไม่อาจปฏิบตัิหนา้ที่สมเดจ็พระสงัฆราชได ้ใหน้ าความในวรรคหน่ึงและวรรคสองมาใชบ้งัคบัโดยอนโุลม 

 ในการแต่งตัง้ผูป้ฏิบตัิหนา้ที่สมเด็จพระสงัฆราชตามมาตรานี ้ถา้สมเด็จพระสงัฆราชทรงเห็นเป็นการสมควรส าหรบักรณีที่มเีหตตุาม

วรรคสาม หรือกรรมการมหาเถรสมาคมที่เหลืออยู่เห็นเป็นการสมควรส าหรบักรณีที่มเีหตตุามวรรคหนึ่ง วรรคสอง หรือวรรคสี่ อาจพิจารณา

เลือกสมเดจ็พระราชาคณะหลายรูปท่ีสามารถปฏิบตัิหนา้ที่ได ้เพื่อใหเ้ป็นคณะผูป้ฏิบตัิหนา้ที่สมเดจ็พระสงัฆราชแทนผูป้ฏิบตัิหนา้ที่ตามวรรค

หน่ึง หรือแทนการด าเนินการตามวรรคสอง วรรคสาม หรือวรรคส่ีแลว้แต่กรณี ได ้และจะใหม้ีผูช้ว่ยหรือท่ีปรกึษาในการปฏิบตัิหนา้ที่ดงักล่าว

ดว้ยก็ได ้วิธีด  าเนินการของคณะผูป้ฏิบตัิหนา้ที่สมเด็จพระสงัฆราชใหเ้ป็นไปตามที่คณะผูป้ฏิบตัิหนา้ที่สมเดจ็พระสังฆราชก าหนด 

 เมื่อมกีารแตง่ตัง้หรือเลือกผูป้ฏิบตัิหนา้ที่หรือคณะผูป้ฏิบตัิหนา้ที่สมเดจ็พระสงัฆราชตามมาตรานีแ้ลว้ ใหน้ายกรฐัมนตรีน าความ

กราบบงัคมทลูทราบฝ่าละอองธลีุพระบาท 

 ความในมาตรานีไ้ม่กระทบกระเทือนพระราชอ านาจที่จะทรงพระกรุณาโปรด หรือมีพระราชวินิจฉยัใหป้ฏิบตัิเป็นประการอื่น 

 

มาตรา ๑๑ สมเด็จพระสงัฆราชพน้จากต าแหน่ง เมื่อ 

(๑) มรณภาพ 

(๒) พน้จากความเป็นพระภิกษุ 

(๓) ลาออก 

(๔) ทรงพระกรุณาโปรดใหอ้อก 

 

หมวด ๒ มหาเถรสมาคม 

*มาตรา ๑๒ มหาเถรสมาคมประกอบดว้ย สมเดจ็พระสงัฆราชซึง่ทรงด ารงต าแหน่งประธานกรรมการโดยต าแหน่ง และกรรมการอื่นอีกไม่เกิน

ยี่สิบรูปซึ่งพระมหากษัตรยิท์รงแต่งตัง้จากสมเด็จพระราชาคณะพระราชาคณะ หรือพระภิกษุซึง่มพีรรษาอนัสมควร และมีจรยิวตัรในพระธรรม

วินยัที่เหมาะสมแก่การปกครองคณะสงฆ ์

 การแตง่ตัง้ตามวรรคหนึง่และการด าเนินการตามมาตรา ๑๕ (๔) และวรรคสอง ใหเ้ป็นไปตามพระราชอธัยาศยั โดยจะทรง

ปรกึษาหารือกบัสมเด็จพระสงัฆราชก่อนก็ได ้
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มาตรา ๑๓  ใหอ้ธิบดีกรมการศาสนาเป็นเลขาธิการมหาเถรสมาคม โดยต าแหน่ง และใหก้รมการศาสนาท าหนา้ที่ส  านกัเลขาธิการมหาเถร

สมาคม 

 

* มาตรา ๑๔ กรรมการมหาเถรสมาคมซึ่งพระมหากษัตรยิท์รงแต่งตัง้อยูใ่นต าแหน่งคราวละสองปีและอาจไดร้บัการแต่งตัง้อกีได ้

 

* มาตรา ๑๕ นอกจากการพน้จากต าแหน่งตามวาระตามมาตรา ๑๔ กรรมการมหาเถรสมาคมซึง่พระมหากษัตรยิท์รงแตง่ตัง้พน้จากต าแหน่ง

เมื่อ 

(๑) มรณภาพ 

(๒) พน้จากความเป็นพระภิกษุ 

(๓) ลาออก 

(๔) พระมหากษัตรยิม์ีพระบรมราชโองการใหอ้อก 

ในกรณีที่กรรมการมหาเถรสมาคมพน้จากต าแหน่งก่อนวาระ พระมหากษัตรยิอ์าจทรงแตง่ตัง้พระภิกษุตามมาตรา ๑๒ รูปใดรูปหนึ่ง

เป็นกรรมการแทน กรรมการซึ่งไดร้บัแต่งตัง้ตามความในวรรคสองใหอ้ยูใ่นต าแหน่งเท่ากับวาระท่ีเหลืออยู่ของผูซ้ึ่งตนแทน 

 

* มาตรา ๑๕ ทวิ พระบรมราชโองการตามมาตรา ๑๐ วรรคเจ็ด การแตง่ตัง้กรรมการมหาเถรสมาคมตามมาตรา ๑๒ และการใหก้รรมการ

มหาเถรสมาคมพน้จากต าแหน่งตามมาตรา ๑๕ ใหน้ายกรฐัมนตรีเป็นผูล้งนามรบัสนองพระบรมราชโองการ 

 

มาตรา ๑๕ ตร ีมหาเถรสมาคมมีอ านาจหนา้ที่ดงัต่อไปนี ้

(๑) ปกครองคณะสงฆใ์หเ้ป็นไปโดยเรียบรอ้ยดีงาม 

(๒) ปกครองและก าหนดการบรรพชาสามเณร 

(๓) ควบคมุและส่งเสรมิการศาสนศกึษา การศกึษา สงเคราะห ์การเผยแผ่ การสาธารณปูการ และการสาธารณสงเคราะหข์องคณะสงฆ  ์

(๔) รกัษาหลกัพระธรรมวินยัของพระพทุธศาสนา 

(๕) ปฏิบตัิหนา้ที่อื่นๆ ตามที่บญัญัติไวใ้นพระราชบญัญัตินี ้หรือกฎหมายอื่น 

เพื่อการนีใ้หม้หาเถรสมาคมมีอ านาจตรากฎมหาเถรสมาคม ออกขอ้บงัคบั วางระเบียบ ออกค าสั่ง มีมติหรือออกประกาศ โดยไม่ขดัหรือแยง้

กบักฎหมายและพระธรรมวินยัใชบ้งัคบัได ้และจะมอบใหพ้ระภิกษุรูปใดหรือคณะกรรมการหรือคณะอนกุรรมการตามมาตรา ๑๙ เป็นผูใ้ช้

อ  านาจหนา้ที่ตามวรรคหนึ่งก็ได ้

 

มาตรา ๑๕ จัตวา เพื่อรกัษาหลกัพระธรรมวินยั และเพื่อความเรยีบรอ้ยดีงามของคณะสงฆ ์มหาเถรสมาคมจะตรากฎมหาเถรสมาคม เพื่อ

ก าหนดโทษหรือวิธีลงโทษทางการปกครองส าหรบัพระภิกษุและสามเณรที่ประพฤติใหเ้กิดความเสียหายแก่พระศาสนา และการปกครองของ

คณะสงฆก์็ได ้

พระภิกษุและสามเณรที่ไดร้บัโทษตามวรรคหนึง่ ถึงขัน้ใหส้ละสมณเพศตอ้งสกึภายในสามวนันบัแต่วนัทราบค าสั่งลงโทษ 

 

หมวด ๓ การปกครองคณะสงฆ ์

มาตรา ๒๐ คณะสงฆต์อ้งอยู่ภายใตก้ารปกครองของมหาเถรสมาคม 
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* มาตรา ๒๐/๑ เพื่อประโยชนแ์ก่การปกครองคณะสงฆส่์วนกลางและส่วนภมูิภาค ใหม้ีเจา้คณะใหญ่ปฏิบตัิหนา้ที่ในเขตปกครองคณะสงฆ ์

 ภายใตบ้งัคบัมาตรา ๒๐/๒ การแต่งตัง้และการก าหนดอ านาจหนา้ที่เจา้คณะใหญ่ ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีก าหนดใน

กฎมหาเถรสมาคม 

 

* มาตรา ๒๐/๒ การแต่งตัง้และถอดถอนเจา้คณะใหญ่และเจา้คณะภาค หากมีพระราชดารเิป็นประการใด ใหด้  าเนินการไปตามพระราชด าริ

นัน้ 

 ส าหรบัการแตง่ตัง้และถอดถอนพระภิกษุผูด้  ารงต าแหน่งปกครองคณะสงฆต์ าแหน่งอื่น ใหด้  าเนินการไปตามพระราชบญัญัตินี ้เวน้

แต่จะมีพระราชด ารเิป็นประการอื่น 

 

มาตรา ๒๑ การปกครองคณะสงฆส่์วนภมูิภาค ใหจ้ดัแบง่เขตปกครองดงันี ้

(๑) ภาค  

(๒) จงัหวดั  

(๓) อ าเภอ  

(๔) ต าบล 

จ านวนและเขตปกครองดงักลา่วใหเ้ป็นไปตามที่ก าหนดในกฎมหาเถรสมาคม 

 

มาตรา ๒๒ การปกครองคณะสงฆส่์วนภมูิภาค ใหม้ีพระภิกษุเป็นผูป้กครองตามชัน้ตามล าดบั ดงัต่อไปนี ้

(๑) เจา้คณะภาค  

(๒) เจา้คณะจงัหวดั  

(๓) เจา้คณะอ าเภอ  

(๔) เจา้คณะต าบล 

เมื่อมหาเถรสมาคมเห็นสมควรจะจดัใหม้ีรองเจา้คณะภาค รองเจา้คณะจงัหวดั รองเจา้คณะอ าเภอ และ รองเจา้คณะต าบล เป็นผูช้่วยเจา้

คณะนัน้ ๆ ก็ได ้

 

มาตรา ๒๓ การแตง่ตัง้ ถอดถอนพระอปัุชฌาย ์เจา้อาวาส รองเจา้อาวาส ผูช้่วยเจา้อาวาส พระภิกษุอนัเก่ียวกบัต าแหน่งปกครอง คณะสงฆ์

ต าแหน่งอื่น ๆ และไวยาวจักร ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการ ที่ก าหนดในกฎมหาเถรสมาคม  

 

หมวด ๔ นิคหกรรมและการสละสมณเพศ 

มาตรา ๒๔ พระภิกษุจะตอ้งรบันิคหกรรมก็ต่อเมื่อกระท าการล่วงละเมิดพระธรรมวินยัและ นิคหกรรม ที่จะลงแก่พระภิกษุกต็อ้งเป็น

นิคหกรรมตามพระธรรมวินยั 

 

มาตรา ๒๕ ภาย ใตบ้งัคบัมาตรา ๒๔ มหาเถรสมาคมมีอ านาจตรากฎมหาเถรสมาคม ก าหนดหลกัเกณฑ ์และวิธีการปฏิบตัิ เพื่อใหก้ารลง

นิคหกรรมเป็นไปโดยถกูตอ้ง สะดวก รวดเรว็และเป็นธรรม และใหถื้อว่า เป็นการชอบดว้ยกฎหมายที่มหาเถรสมาคมจะก าหนดในกฎมหาเถร
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สมาคมใหม้หาเถรสมาคม หรือ พระภิกษุผูป้กครองสงฆต์ าแหน่งใดเป็นผูม้ีอ  านาจลงนิคหกรรมแกพ่ระภิกษุผูล่้วง ละเมดิพระธรรมวนิยักบัทัง้ 

การก าหนดใหก้ารวินิจฉยัการลงนิคหกรรมใหเ้ป็นอนัยตุใินชัน้ใด ๆ นัน้ดว้ย 

 

มาตรา ๒๖ พระภิกษุรูปใดล่วงละเมิดพระธรรมวินยั และไดม้คี  าวนิิจฉยัถึงที่สดุ ใหไ้ดร้บันิคหกรรม ถา้ใหส้กึ ตอ้งสกึภายในยี่สิบส่ีชั่วโมงนบั

แต่เวลาที่ไดท้ราบค าวินจิฉยันัน้ 

 

มาตรา ๒๗ เมื่อพระภิกษุรูปใดตอ้งดว้ยกรณีขอ้ใดขอ้หน่ึง ดงัต่อไปนี ้

(๑) ตอ้งค าวินิจฉยัตามมาตรา ๒๕ ใหร้บันิคหกรรมไม่ถงึใหส้กึ แตไ่ม่ยอมรบันิคหกรรมนัน้ 

(๒) ประพฤติล่วงละเมิดพระธรรมวินยัเป็นอาจณิ 

(๓) ไม่สงักดัอยูใ่นวดัใดวดัหนึง่ 

(๔) ไม่มวีดัเป็นท่ีอยู่เป็นหลกัแหล่ง 

ใหพ้ระภิกษุรูปนัน้สละสมณเพศตามหลกัเกณฑ ์และวิธีการก าหนดในกฎมหาเถรสมาคม 

พระภิกษุผูต้อ้งค าวินิจฉยัใหส้ละสมณเพศตามวรรคสอง ตอ้งสึกภายในสามวนันบัแต่วนัท่ีไดร้บัทราบค าวินิจฉยันัน้ 

 

มาตรา ๒๘ พระภิกษุรูปใดตอ้งค าพิพากษาถงึที่สดุใหเ้ป็นบคุคลลม้ละลาย ตอ้งสกึภายในสามวนันบัแต่ วนัท่ีคดถีึงที่สดุ 

 

มาตรา ๒๙ พระภิกษุรูปใดถกูจบัโดยตอ้งหาวา่กระท าความผิดอาญา เมื่อพนกังานสอบสวนหรือพนกังาน- อยัการไม่เห็นสมควรใหป้ล่อย

ชั่วคราว และเจา้อาวาสแห่งวดัที่พระภิกษุรูปนัน้สงักดัไม่รบัมอบตวัไวค้วบคมุ หรือพนกังานสอบสวนไม่เห็นสมควรใหเ้จา้อาวาสรบัตวัไป

ควบคมุ หรือพระภิกษุรูปนัน้มิไดส้งักดัในวดัใด วดัหนึ่ง ใหพ้นกังานสอบสวนมีอ านาจจดัด าเนินการใหพ้ระภิกษุรูปนัน้สละสมณเพศเสียได ้

 

มาตรา ๓๐ เมื่อจะตอ้งจ าคกุ กกัขงั หรือขงัพระภิกษุรูปใดตามค าพิพากษา หรือค าสั่งของศาลใหพ้นกังาน เจา้หนา้ที่ผูม้ีอ  านาจหนา้ที่

ปฏิบตัิการใหเ้ป็นไปตามค าพิพากษา หรือค าสั่งของศาลมีอ านาจด าเนินการให ้พระภิกษุรูปนัน้สละสมณเพศเสียได ้และใหร้ายงานใหศ้าล

ทราบถึงการสละสมณเพศนัน้ 

 

หมวด ๕ วดั 

มาตรา ๓๑ วดัมีสองอย่าง 

(๑) วดัที่ไดร้บัพระราชทานวิสงุคามสีมา 

(๒) ส านกัสงฆ ์

ใหว้ดัมีฐานะเป็นนิติบคุคล 

เจา้อาวาสเป็นผูแ้ทนของวดัในกจิการทั่วไป 

 

มาตรา ๓๒ การสรา้ง การตัง้ การรวม การยา้ย การยบุเลิกวดั และการขอรบัพระราชทาน 

วิสงุคามสีมา ให ้เป็นไปตามวิธีการท่ีก าหนดในกฎกระทรวง ในกรณียบุเลิกวดั ทรพัยสิ์นของวดัที่ถกูยบุเลิกใหต้กเป็น ศาสนสมบตักิลาง 
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มาตรา ๓๒ ทวิ วดัใดเป็นวดัรา้งที่ไม่มีพระภิกษุอยู่อาศยั ในระหวา่งที่ยงัไม่มีการยบุเลิกวดั ใหก้รมการศาสนามีหนา้ที่ปกครองดแูลรกัษาวดั

นัน้ รวมทัง้วดั ที่ธรณีสงฆ ์และทรพัยสิ์นของวดันัน้ดว้ย 

การยกวดัรา้งขึน้เป็นวดัมีพระภิกษุอยู่จ  าพรรษา ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

 

มาตรา ๓๓ ที่วดัและท่ีซึ่งขึน้ต่อวดั มีดงันี ้

(๑) ที่วดั คือ ท่ีซึ่งตัง้วดั ตลอดจนเขตของวดันัน้ 

(๒) ท่ีธรณีสงฆ ์คือ ที่ซึ่งเป็นสมบตัิของวดั 

(๓) ท่ีกลัปนา คือ ท่ีซึ่งมีผูอ้ทุิศแตผ่ลประโยชนใ์หว้ดัหรือพระศาสนา  

 

มาตรา ๓๔ การโอนกรรมสิทธ์ิท่ีวดั ท่ีธรณีสงฆ ์หรือท่ีศาสนสมบตัิกลาง ใหก้ระท าไดก้็แต่โดยพระราชบญัญัติ เวน้แตเ่ป็นกรณีตามวรรคสอง 

การโอนกรรมสิทธ์ิท่ีวดั ท่ีธรณีสงฆ ์หรือที่ศาสนสมบตัิกลาง ใหแ้กส่่วนราชการ รฐัวิสาหกิจหรือหนว่ยงานอื่น ของรฐั เมื่อมหาเถร

สมาคมไม่ขดัขอ้งและไดร้บัค่าผาติกรรมจากส่วนราชการ รฐัวิสาหกิจ หรือหน่วยงานนัน้ แลว้ ใหก้ระท าโดยพระราชกฤษฎีกา 

หา้มมใิหบ้คุคลใดยกอายคุวามขึน้ต่อสูก้บัวดัหรือกรมการศาสนาแลว้แต่กรณีในเรื่องทรพัยสิ์นอนัเป็นท่ีวดั ที่ธรณีสงฆ ์หรือท่ีศาสน

สมบตัิกลาง 

 

มาตรา ๓๕ ที่วดั ที่ธรณีสงฆ ์และที่ศาสนสมบตัิกลาง เป็นทรพัยสิ์นซึ่งไม่อยูใ่นความรบัผิดแหง่การบงัคบัคดี 

 

มาตรา ๓๖ วดัหนึ่งใหม้ีเจา้อาวาสรูปหนึ่ง และถา้เป็นการสมควรจะใหม้ีรองเจา้อาวาสหรือผูช้่วยเจา้อาวาสดว้ยก็ได ้

 

มาตรา ๓๗ เจา้อาวาสมีหนา้ที่ดงันี ้

(๑) บ ารุงรกัษาวดั จดักิจการและศาสนสมบตัิของวดัใหเ้ป็นไปดว้ยดี 

(๒) ปกครองและสอดส่องใหบ้รรพชิตและคฤหสัถท์ี่มีที่อยู่หรือพ านกัอาศยัอยู่ในวดั นัน้ปฏิบตัิตามพระธรรมวินยั กฎมหาเถรสมาคม ขอ้บงัคบั

ระเบียบหรือค าสั่งของมหาเถรสมาคม 

(๓) เป็นธุระในการศกึษาอบรมและสั่งสอนพระธรรมวินยัแก่บรรพชิตและคฤหสัถ ์

(๔) ใหค้วามสะดวกตามสมควรในการบ าเพ็ญกศุล 

 

มาตรา ๓๘ เจา้อาวาสมีอ านาจดงันี ้

(๑) หา้มบรรพชิตและคฤหสัถซ์ึง่มิไดร้บัอนญุาตของเจา้อาวาสเขา้ไปอยู่อาศยัในวดั 

(๒) สั่งใหบ้รรพชิตและคฤหสัถซ์ึง่ไม่อยู่ในโอวาทของเจา้อาวาสออกไปเสียจากวดั 

(๓) สั่งใหบ้รรพชิตและคฤหสัถท์ี่มีที่อยู่หรือพ านกัอาศยัในวดั ท างานภายในวดัหรือใหท้ าทณัฑบ์น หรือให ้ขอขมาโทษ ในเมื่อบรรพชิตหรือ

คฤหสัถใ์นวดันัน้ประพฤติผิดค าสั่งเจา้อาวาส ซึง่ไดส้ั่งโดยชอบดว้ย พระธรรมวินัย กฎมหาเถรสมาคม ขอ้บงัคบั ระเบียบ หรือค าสั่งของมหา

เถรสมาคม 
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มาตรา ๓๙ ในกรณีที่ไม่มีเจา้อาวาสหรือเจา้อาวาสไม่อาจปฏิบตัหินา้ที่ได ้ใหแ้ตง่ตัง้ผูร้กัษาการแทนเจา้อาวาส ใหผู้ร้กัษาการแทนเจา้อาวาส

มีอ านาจและหนา้ที่เช่นเดียวกบัเจา้อาวาส 

การแตง่ตัง้ผูร้กัษาการแทนเจา้อาวาส ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีก าหนดในกฎมหาเถรสมาคม 

 

หมวด ๖ ศาสนสมบตั ิ

มาตรา ๔๐ ศาสนสมบตัิแบ่งออกเป็นสองประเภท 

(๑) ศาสนสมบตัิกลาง ไดแ้ก่ ทรพัยสิ์นของพระศาสนาซึง่มใิช่ของวดัใดวดัหนึ่ง 

(๒) ศาสนสมบตัิของวดั ไดแ้ก่ ทรพัยสิ์นของวดัใดวดัหนึง่ 

การดแูลรกัษาและจดัการศาสนสมบตัิกลาง ใหเ้ป็นอ านาจหนา้ที่ของกรมการศาสนา เพื่อการนี ้ใหถื้อว่า ส านกังานพระพทุธศาสนา

แห่งชาติเป็นเจา้ของศาสนสมบตักิลางนัน้ดว้ย 

การดแูลรกัษาและจดัการศาสนสมบตัิของวดั ใหเ้ป็นไปตามวิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

 

มาตรา ๔๑ ใหก้ระทรวงศกึษาธิการจดัท างบประมาณประจ าปีของศาสนสมบตักิลางดว้ยความเห็นชอบ ของ มหาเถรสมาคม และเมื่อได้

ประกาศในราชกิจจานเุบกษาแลว้ใหใ้ชง้บประมาณนัน้ได ้

 

มาตรา ๔๒ ผูใ้ดมิไดร้บัแตง่ตัง้ใหเ้ป็นพระอปัุชฌายห์รือถกูถอดถอนจากความเป็นพระอปัุชฌายต์ามมาตรา ๒๓ แลว้ กระท าการบรรพชา

อปุสมบทแก่บคุคลอื่นตอ้งระวางโทษจ าคกุไม่เกินหน่ึงปี 

 

มาตรา ๔๓ ผูใ้ดฝ่าฝืนมาตรา ๑๕ จตัวา วรรคสองมาตรา ๒๖ มาตรา ๒๗ วรรคสาม หรือมาตรา ๒๘ ตอ้งระวางโทษจ าคกุไมเ่กินหน่ึงปี 

 

มาตรา ๔๔ ผูใ้ดพน้จากความเป็นพระภิกษุเพราะตอ้งปาราชิกมาแลว้ ไม่ว่าจะมีค าวินิจฉยัตามมาตรา ๒๕ หรือไม่ก็ตาม แตม่ารบับรรพชา

อปุสมบทใหม่โดยกล่าวความเท็จหรือปิดบงัความจรงิต่อพระอปัุชฌาย ์ตอ้งระวางโทษจ าคกุไม่เกนิหนึ่งปี 

 

มาตรา ๔๔ ทวิ ผูใ้ดหมิ่นประมาท ดหูมิ่น หรือแสดงความอาฆาต มาดรา้ยสมเด็จพระสงัฆราช ตอ้งระวางโทษจ าคกุไม่เกินหน่ึงปี หรือปรบัไม่

เกินสองหมื่นบาท หรือทัง้จ าทัง้ปรบั 

 

มาตรา ๔๔ ตรี ผูใ้ดใส่ความคณะสงฆห์รือคณะสงฆอ์ื่นอนัอาจกอ่ใหเ้กดิความเส่ือมเสียหรือความแตกแยกตอ้งระวางโทษจ าคกุไม่เกินหน่ึงปี 

หรือปรบัไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทัง้จ าทัง้ปรบั" 

 

มาตรา ๔๕ ใหถื้อว่าพระภิกษุซึง่ไดร้บัแต่งตัง้ใหด้  ารงต าแหน่งในการปกครองคณะสงฆแ์ละ ไวยาวจักร เป็น เจา้พนกังานตามความใน

ประมวลกฎหมายอาญา 

 

มาตรา ๔๖ การปกครองคณะสงฆอ์ื่นใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์และวิธีการท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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ข้อสอบข้างล่าง จะเฉลยตามยคุสมยัที่บงัคบัใชพ้ระราชบญัญตันิัน้ๆ 

*** ระวงัใหด้ี ขอ้สอบอาจจะออกพระราชบญัญัตใิหม่ ท่องจ าใหด้คีรบั *** 

 

(ปี 63, 61, 50) พระราชบญัญัตคิณะสงฆ ์คืออะไร? ตอบ คือ กฏหมายฉบบัหนึ่งว่าดว้ยคณะสงฆ ์ฯ 

(ปี 54) ค าวา่ คณะสงฆ ์และคณะสงฆอ์ื่น แห่งมาตรา ๕ ทวิ ในพระราชบญัญัตคิณะสงฆห์มายถึงใคร? 

ตอบ คณะสงฆ ์หมายถงึบรรดาพระภิกษุที่ไดร้บับรรพชาอปุสมบทจากพระอปัุชฌายต์ามพระราชบญัญัตินีห้รือตามกฎหมายที่ใชบ้งัคบัก่อน

พระราชบญัญัตินี ้ไมว่่าจะปฏิบตัศิาสนกิจในหรือนอกราชอาณาจกัร ฯ   คณะสงฆอ์ื่น หมายถึงบรรดาบรรพชิตจีนนิกายหรืออนมันิกาย ฯ 

(ปี 45) ตามพระราชบญัญัตคิณะสงฆ ์ใครเป็นผูส้ถาปนาสมเด็จพระสงัฆราช? ตอบโดยอา้งมาตรา 

ค าวา่ คณะสงฆ ์และคณะสงฆอ์ืน่ แห่งมาตรา ๕ ทวิ ในพระราชบญัญัติคณะสงฆห์มายถึงใคร? 

ตอบ มาตรา ๗  พระมหากษัตรยิท์รงสถาปนาสมเด็จพระสงัฆราชองคห์น่ึง ฯ 

คณะสงฆ ์หมายถงึบรรดาพระภิกษุที่ไดร้บับรรพชาอปุสมบทจากพระอปัุชฌาย ์ตามพระราชบญัญัตินี ้หรือตามกฎหมายที่ใชบ้งัคบัก่อน

พระราชบญัญัตินี ้ไมว่่าจะปฏิบตัศิาสนกิจในหรือนอกราชอาณาจกัร ฯ 

คณะสงฆอ์ื่น  หมายถึงบรรดาบรรพชิตจีนนิกายหรืออนมันกิาย ฯ 

➢ มหาเถรสมาคม 

(ปี 60 57, 52) กรรมการมหาเถรสมาคมซึ่งสมเดจ็พระสงัฆราชทรงแต่งตัง้ พน้จากต าแหน่งเมื่อใด? 

ตอบ พน้เมื่อ ๑. มรณภาพ    ๒. พน้จากความเป็นพระภิกษุ    ๓. ลาออก   ๔. สมเด็จพระสงัฆราชมีพระบญัชาใหอ้อก   ๕. อยู่ครบวาระ ๒ ปี 

(ปี 51) กรรมการมหาเถรสมาคมด ารงอยู่ในต าแหน่งคราวละก่ีปี? 

ตอบ กรรมการท่ีเป็นสมเดจ็พระราชาคณะ ไม่มีก าหนดเวลา      กรรมการท่ีสมเด็จพระสงัฆราชทรงแต่งตัง้ ด ารงอยูใ่นต าแหน่งคราวละ ๒ ปีฯ 

(ปี 49) ตามมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบญัญัตคิณะสงฆ ์ก าหนดองคป์ระกอบมหาเถรสมาคมไวอ้ยา่งไร? 

ตอบ ก าหนดไวด้งันี ้ 

สมเด็จพระสงัฆราช ทรงด ารงต าแหน่งประธานกรรมการโดยต าแหน่ง สมเด็จพระราชาคณะทกุรูป เป็นกรรมการโดยต าแหน่ง และพระราชา

คณะซึ่งสมเดจ็พระสงัฆราชทรงแต่งตัง้ มีจ านวนไมเ่กิน ๑๒ รูป เป็นกรรมการ ฯ 

(ปี 48) มหาเถรสมาคมมีอ านาจหนา้ที่อะไรบา้ง? 

ตอบ มีอ  านาจหนา้ที่ดงันี ้

๑. ปกครองคณะสงฆใ์หเ้ป็นไปโดยเรียบรอ้ยดีงาม 

๒. ปกครองและก าหนดการบรรพชาสามเณร 

๓.ควบคมุและส่งเสรมิการศาสนศกึษา การศกึษาสงเคราะห ์การเผยแผ่ การสาธารณปูการ  และการสาธารณสงเคราะหข์องคณะสงฆ ์

๔. รกัษาหลกัพระธรรมวินยัของพระพทุธศาสนา 

๕.ปฏิบตัิหนา้ที่อื่น ๆ ตามที่บญัญัติไวใ้นพระราชบญัญัตินี ้หรือกฎหมายอื่น ฯ 

(ปี 47) กรรมการมหาเถรสมาคมด ารงอยู่ในต าแหน่งคราวละก่ีปี? 

ตอบ กรรมการมหาเถรสมาคมที่เป็นสมเดจ็พระราชาคณะ ไม่มีก าหนดเวลา 

กรรมการมหาเถรสมาคมที่สมเดจ็พระสงัฆราชทรงแตง่ตัง้ ด ารงอยู่ในต าแหน่งคราวละ ๒ ปี ฯ 

(ปี 46) องคก์รการปกครองคณะสงฆส์งูสดุ คืออะไร? 

ตามมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบญัญัติคณะสงฆ ์ก าหนดองคป์ระกอบขององคก์รนัน้ไวอ้ยา่งไร? 
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ตอบ คือ มหาเถรสมาคม ฯ 

ก าหนดไวด้งันี ้

สมเด็จพระสงัฆราช ทรงด ารงต าแหน่งประธานกรรมการโดยต าแหน่ง สมเด็จพระราชาคณะทกุรูป เป็นกรรมการโดยต าแหน่ง และพระราชา

คณะซึ่งสมเดจ็พระสงัฆราชทรงแต่งตัง้ มีจ านวนไมเ่กิน ๑๒ รูปเป็นกรรมการ ฯ 

(ปี 45) ผูม้ิไดร้บัแตง่ตัง้ใหเ้ป็นพระอปัุชฌาย ์หรือถกูถอดถอนจากความเป็นพระอปัุชฌาย ์กระท าการบรรพชาอปุสมบทแก่บคุคลอื่น ตอ้ง

ระวางโทษอยา่งไร? ตามพระราชบญัญัติคณะสงฆ ์ผูด้  ารงต าแหน่งเลขาธิการมหาเถรสมาคมคือใคร? 

ตอบ ตอ้งระวางโทษจ าคกุไมเ่กนิหนึ่งปี ฯ 

คืออธิบดีกรมการศาสนาโดยต าแหน่ง  ตามพระราชบญัญัตคิณะสงฆ ์มาตรา ๑๓ ความว่า ใหอ้ธิบดีกรมการศาสนาเป็นเลขาธิการมหาเถร

สมาคมโดยต าแหน่ง ฯ 

(ปี 44) ตามมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบญัญัตคิณะสงฆ ์ก าหนดองคป์ระกอบของมหาเถรสมาคมไวอ้ย่างไร? 

มหาเถรสมาคมมีอ านาจหนา้ที่อย่างไร? ตอบเพยีง ๒ ขอ้ 

ตอบ ก าหนดไวด้งันี ้ 

 สมเด็จพระสงัฆราช ทรงด ารงต าแหน่งประธานกรรมการโดยต าแหน่ง 

 สมเด็จพระราชาคณะทกุรูป เป็นกรรมการโดยต าแหน่ง และ 

 พระราชาคณะซึง่สมเด็จพระสงัฆราชทรงแต่งตัง้ มีจ านวนไมเ่กิน ๑๒ รูป เป็นกรรมการ ฯ 

มีอ านาจหนา้ที่อย่างนี ้(ตอบเพียง ๒ ขอ้)  

 ๑. ปกครองคณะสงฆใ์หเ้ป็นไปโดยเรียบรอ้ยดีงาม 

 ๒. ปกครองและก าหนดการบรรพชาสามเณร 

 ๓. ควบคมุและส่งเสรมิการศาสนศกึษา การศกึษาสงเคราะห ์การสาธารณปูการ และการสาธารณสงเคราะหข์องคณะสงฆ ์

 ๔. รกัษาหลกัพระธรรมวินยัของพระพทุธศาสนา 

 ๕. ปฏิบตัิหนา้ที่อื่นๆ ตามที่บญัญัติไวใ้นพระราชบญัญัตินีห้รือกฎหมายอื่น 

(ปี 43) กรรมการมหาเถรสมาคมด ารงอยู่ในต าแหน่งคราวละก่ีปี? ผูจ้ะด ารงต าแหน่งเลขาธิการมหาเถรสมาคมมีก าหนดไวอ้ย่างไร? 

ตอบ กรรมการมหาเถรสมาคมที่เป็นสมเดจ็พระราชาคณะ ไม่มีก าหนดเวลา ส่วนกรรมการมหาเถรสมาคมที่สมเด็จพระสงัฆราชทรงแต่งตัง้ 

ด ารงอยู่ในต าแหน่งคราวละ ๒ ปี ฯ 

มีก าหนดไวว้า่ตอ้งเป็นอธิบดกีรมการศาสนา (โดยพระราชบญัญตัคิณะสงฆ ์พ.ศ. ๒๕๐๕, (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๑๓ ความว่า  ให้

อธิบดีกรมการศาสนาเป็นเลขาธิการมหาเถรสมาคมโดยต าแหน่ง) ฯ 

➢ การปกครองคณะสงฆ ์

(ปี 59, 54) องคก์รปกครองคณะสงฆส์งูสดุ คืออะไร? มีการก าหนดองคป์ระกอบไวอ้ยา่งไร? 

ตอบ คือ มหาเถรสมาคม ฯ 

มีการก าหนดองคป์ระกอบไวอ้ย่างนี ้คือ 

สมเด็จพระสงัฆราช ทรงด ารงต าแหน่งประธานกรรมการโดยต าแหน่ง  

สมเด็จพระราชาคณะทกุรูปเป็นกรรมการโดยต าแหน่ง และพระราชาคณะ 

ซึ่งสมเด็จพระสงัฆราชทรงแตง่ตัง้ มีจ านวนไม่เกิน ๑๒ รูปเป็นกรรมการ ฯ 

(ปี 57) การปกครองคณะสงฆส่์วนภมูิภาค จดัแบง่เขตการปกครองไวอ้ยา่งไร? จงอา้งมาตราประกอบ 
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ตอบ ๑. ภาค ๒. จงัหวดั ๓. อ าเภอ ๔. ต าบล ฯ   ตามมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบญัญตัิคณะสงฆ ์ฯ 

(ปี 51) ตามมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบญัญัตคิณะสงฆ ์ใหจ้ดัแบง่เขตปกครองคณะสงฆส่์วนภมูิภาคไวอ้ย่างไร? 

ตอบ แบ่งดงันี ้ คือ ๑. ภาค  ๒. จงัหวดั  ๓. อ าเภอ  ๔. ต าบล 

ส่วนจ านวนและเขตปกครองดงักล่าวใหเ้ป็นไปตามที่ก าหนดในกฎมหาเถรสมาคม ฯ 

(ปี 45) คณะสงฆจ์ะตัง้เป็นอิสระ ไม่อยู่ภายใตก้ารปกครองของมหาเถรสมาคมไดห้รือไม่? จงอา้งมาตรา 

ตอบ ไม่ได ้ตอ้งปฏิบตัิตามมาตรา ๒๐ ความวา่ คณะสงฆต์อ้งอยูภ่ายใตก้ารปกครองของมหาเถรสมาคม ฯ 

(ปี 44) ตามมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบญัญัตคิณะสงฆ ์ใหจ้ดัแบง่เขตปกครองคณะสงฆส่์วนภมูิภาคไวอ้ย่างไร? 

พระภิกษุจะตอ้งรบันิคหกรรมเมื่อท าผิดเช่นไร? และไดร้บันิคหกรรมใหส้กึ ตอ้งสกึภายในเวลาเทา่ไร? 

ตอบ แบ่งดงันีค้ือ ๑) ภาค   ๒) จงัหวดั     ๓) อ าเภอ ๔) ต าบล 

 ส่วนจ านวนและเขตปกครองดงักล่าวใหเ้ป็นไปตามที่ก าหนดในกฎมหาเถรสมาคม ฯ 

เมื่อกระท าการล่วงละเมิดพระธรรมวินยั และนิคหกรรมที่จะลงโทษแก่ภิกษุจะตอ้งเป็นนิคหกรรมตามพระธรรมวินยัตอ้งสกึภายใน ๒๔ ชั่วโมง 

นบัแต่เวลาที่ไดท้ราบค าวินจิฉยันัน้ ฯ 

➢ นิคหกรรมและการสละสมณเพศ 

(ปี 56) พระภิกษุจะไม่สงักดัอยูใ่นวดัใดวดัหนึ่งเลยไดห้รือไม่ จงอา้งมาตราประกอบดว้ย? 

ตอบ ไม่ได ้ฯ ตามมาตรา ๒๗ (๓) แห่งพระราชบญัญัติคณะสงฆ ์๒๕๐๕, (แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญัตคิณะสงฆฉ์บบัท่ี ๒) พ.ศ. 

๒๕๓๕ ฯ 

(ปี 55) ภิกษุผูล่้วงละเมิดพระธรรมวินยั และไดม้คี  าวินิจฉยัถึงที่สดุใหไ้ดร้บันิคหกรรมใหส้กึ ตอ้งปฏิบตัิอย่างไร? ถา้ไม่ปฏิบตัิตามตอ้งไดร้บั

โทษอะไร?  ตอบ ตอ้งสกึภายในยี่สิบส่ีชั่วโมงนบัแต่เวลาที่ไดท้ราบค าวินจิฉยั ฯ ถา้ไม่ปฏิบตัติาม ตอ้งระวางโทษจ าคกุไมเ่กินหน่ึงปี ฯ 

(ปี 49) พระภิกษุจะตอ้งรบันิคหกรรมเมื่อท าผิดเช่นไร? และผูไ้ดร้บันิคหกรรมใหส้กึ ตอ้งสกึภายในเวลาเท่าไร? 

ตอบ เมื่อกระท าการล่วงละเมิดพระธรรมวินยั และนิคหกรรมที่จะลงโทษแก่ภิกษุนัน้ จะตอ้งเป็นนิคหกรรมตามพระธรรมวินยั ฯ   ตอ้งสกึ

ภายใน ๒๔ ชั่วโมง นบัแตเ่วลาที่ไดท้ราบค าวินิจฉยันัน้ ฯ 

(ปี 49) พระภิกษุจะไม่สงักดัอยูใ่นวดัใดวดัหนึ่งเลยไดห้รือไม่? อา้งมาตราประกอบดว้ย  

ตอบ ไม่ได ้ฯ ตามมาตรา ๒๗ (๓) แห่งพระราชบญัญัติคณะสงฆ ์๒๕๐๕ แกไ้ขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๓๕ ฯ 

(ปี 48) ตามมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบญัญัตคิณะสงฆ ์(ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕  ก าหนดใหพ้ระภิกษุสละสมณเพศในกรณีใดบา้ง? 

ตอบ ในกรณีใดกรณีหน่ึง ดงัต่อไปนี ้

 ๑. ตอ้งค าวินิจฉยัตามมาตรา ๒๕ ใหร้บันิคหกรรมไม่ถงึใหส้กึ แตไ่ม่ยอมรบันิคหกรรมนัน้ 

 ๒. ประพฤติล่วงละเมิดพระธรรมวินยัเป็นอาจิณ 

 ๓. ไม่สงักดัอยูใ่นวดัใดวดัหนึ่ง 

 ๔. ไม่มีวดัเป็นท่ีอยู่เป็นหลกัแหล่ง ฯ 

(ปี 46) ภิกษุรูปหนึง่ตอ้งค าพิพากษาคดีถงึที่สดุใหเ้ป็นบคุคลลม้ละลาย ภิกษุนัน้จะตอ้งปฏิบตัิอย่างไร? ตามพระราชบญัญัติคณะสงฆม์าตรา

ไหน? ถา้ภิกษุนัน้ฝ่าฝืนไม่ปฏิบตัิตามค าพิพากษาจะถกูลงโทษอยา่งไร? 

ตอบ ภิกษุนัน้ตอ้งสกึภายในสามวนั นบัแต่วนัท่ีคดีถงึที่สดุ ฯ ตามมาตรา ๒๘ แห่งพระราชบญัญัตคิณะสงฆ ์ฯ 

ถา้ฝ่าฝืนไม่ปฏิบตัิตาม ตอ้งระวางโทษจ าคกุไมเ่กินหน่ึงปี ตามมาตรา ๔๓ แห่งพระราชบญัญัตคิณะสงฆ ์ฯ 

(ปี 44) ตามมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบญัญัตคิณะสงฆ ์ใหจ้ดัแบง่เขตปกครองคณะสงฆส่์วนภมูิภาคไวอ้ย่างไร? 
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พระภิกษุจะตอ้งรบันิคหกรรมเมื่อท าผิดเช่นไร? และไดร้บันิคหกรรมใหส้กึ ตอ้งสกึภายในเวลาเทา่ไร? 

ตอบ แบ่งดงันีค้ือ ๑. ภาค   ๒. จงัหวดั     ๓. อ าเภอ ๔. ต าบล 

 ส่วนจ านวนและเขตปกครองดงักล่าวใหเ้ป็นไปตามที่ก าหนดในกฎมหาเถรสมาคม ฯ 

เมื่อกระท าการล่วงละเมิดพระธรรมวินยั และนิคหกรรมที่จะลงโทษแก่ภิกษุจะตอ้งเป็นนิคหกรรมตามพระธรรมวินยัตอ้งสึกภายใน ๒๔ ชั่วโมง 

นบัแต่เวลาที่ไดท้ราบค าวินจิฉยันัน้ ฯ 

(ปี 44) พระภิกษุจะไม่สงักดัอยูใ่นวดัใดวดัหนึ่งเลยไดห้รือไม่ อา้งมาตราประกอบดว้ย? 

เจา้พนกังาน ตามความในประมวลกฎหมายอาญา ในพระราชบญัญัติคณะสงฆ ์ไดแ้ก่ใคร? 

ตอบ ไม่ได,้ ตามมาตรา ๒๗ (๓) แห่งพระราชบญัญตัิคณะสงฆ ์๒๕๐๕, (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ ฯ 

ไดแ้ก่พระภิกษุซึง่ไดร้บัแตง่ตัง้ใหด้  ารงต าแหน่งในการปกครองคณะสงฆ ์และไวยาวจักร เป็นเจา้พนกังานตามความในประมวลกฎหมาย

อาญา (มาตรา ๔๕) ฯ 

➢ วัด 

(ปี 63, 58) พระราชบญัญตัิคณะสงฆม์าตรา ๓๗ ระบหุนา้ที่เจา้อาวาสไวก่ี้อยา่ง ? อะไรบา้ง ? 

ตอบ ระบไุว ้๔ อยา่ง ฯ คือ 

๑. บ ารุงรกัษาวดั จดักจิการและศาสนสมบตัิของวดัใหเ้ป็นไปดว้ยดี 

๒. ปกครองและสอดส่องใหบ้รรพชิตและคฤหสัถท์ี่มีที่อยู่หรือพ านกัอาศยัอยู่ในวดันัน้ปฏิบตัิตามพระธรรมวินยั กฎมหาเถรสมาคม ขอ้บงัคบั

ระเบียบหรือคาสั่งของมหาเถรสมาคม 

๓. เป็นธุระในการศกึษาอบรมและสั่งสอนพระธรรมวินยัแก่บรรพชติและคฤหสัถ ์

๔. ใหค้วามสะดวกตามสมควรในการบ าเพ็ญกศุล ฯ 

(ปี 62, 46) ที่วดั ที่ธรณีสงฆ ์และที่ศาสนสมบตัิกลาง ไดแ้ก่สถานที่เช่นไร ? 

ตอบ ที่วดั ไดแ้ก่ที่ซึง่ตัง้วดัตลอดจนเขตของวดันัน้ 

 ที่ธรณีสงฆ ์ไดแ้ก่ที่ซึง่เป็นสมบตัขิองวดั  

 ที่ศาสนสมบตัิกลาง ไดแ้ก่ที่ซึ่งเป็นทรพัยสิ์นของพระศาสนาซึ่งมิใช่ของวดัใดวดัหนึ่ง ฯ 

(ปี 62, 52) เจา้อาวาส หมายถงึใคร ? ภิกษุผูจ้ะด ารงต าแหน่งเจา้อาวาสวดัที่ไมใ่ช่พระอารามหลวง ตอ้งมคีณุสมบตัิโดยเฉพาะอะไรบา้ง ? 

ตอบ หมายถงึ พระภิกษุผูไ้ดร้บัแต่งตัง้ตามกฎมหาเถรสมาคมใหเ้ป็นพระสงัฆาธิการปกครองวดัใดวดัหนึ่ง ฯ 

คือ ๑. มีพรรษาพน้ ๕  ๒. เป็นผูท้รงเกียรตคิณุเป็นท่ีเคารพนบัถือของคฤหสัถแ์ละบรรพชติในถิ่นนัน้ ฯ 

(ปี 60, 45) จงใหค้วามหมายของค าต่อไปนี ้ ก. ที่วดั      ข. ที่ธรณีสงฆ ์    ค. ที่กลัปนา 

ตอบ ก. ที่วดั คือที่ซึง่ตัง้วดัตลอดจนเขตของวดันัน้ ข. ที่ธรณีสงฆ ์คือท่ีซึ่งเป็นสมบตัขิองวดั 

 ค. ที่กลัปนา คือท่ีซึ่งมีผูอ้ทุิศแต่ผลประโยชนใ์หว้ดัหรือพระศาสนา ฯ 

(ปี 58) ที่วดัและท่ีซึ่งขึน้ต่อวดั ตามมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบญัญัติคณะสงฆ ์มก่ีีอยา่ง ? อะไรบา้ง ? 

ตอบ มี ๓ อยา่ง ฯ คือ ๑. ท่ีวดั คือที่ซึ่งตัง้วดัตลอดจนเขตของวดันัน้ ๒. ที่ธรณีสงฆ ์คือท่ีซึ่งเป็นสมบตัขิองวดั 

๓. ที่กลัปนา คือท่ีซึ่งมีผูอ้ทุศิแต่ผลประโยชนใ์หว้ดัหรือพระศาสนา ฯ 

(ปี 55) ตามความในพระราชบญัญัติคณะสงฆ ์วดัมก่ีีประเภท? อะไรบา้ง? และใครเป็นผูแ้ทนของวดัในกิจการทั่วไป? 

ตอบ มี ๒ ประเภท ฯ คือ  ๑. วดัที่ไดร้บัพระราชทานวิสงุคามสีมา  ๒. ส านกัสงฆ ์ฯ เจา้อาวาสเป็นผูแ้ทนของวดัในกจิการทั่วไป ฯ 

(ปี 53) ท่ีวดั ท่ีธรณีสงฆ ์หรือท่ีศาสนสมบตัิกลาง จะสามารถโอนกรรมสิทธ์ิไดห้รือไม่? มีหลกัปฏิบตัิอย่างไร? 
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ตอบ สามารถโอนได ้ฯ  

มีหลกัปฏิบตัิตามความในมาตรา ๓๔ แห่งพระราชบญัญตัิคณะสงฆ ์ 

พ.ศ. ๒๕๐๕ แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัตคิณะสงฆ ์(ฉบบัท่ี ๒)  

พ.ศ. ๒๕๓๕ (มาตรา ๓๔ การโอนกรรมสิทธ์ิท่ีวดั ท่ีธรณีสงฆ ์หรือ ท่ีศาสนสมบตัิกลาง ใหก้ระท าไดก้็แต่โดยพระราชบญัญัติ เวน้แต่เป็นกรณี

ตามวรรคสอง 

(ปี 48) ที่วดัและท่ีธรณีสงฆไ์ดแ้กท่ี่เช่นไร? 

นาย ก ไดร้บัอนญุาตจากเจา้อาวาสใหเ้ขา้ปลกูบา้นอยู่อาศยัในท่ีเช่นนัน้นานเกินสิบปี ภายหลงัจะยึดที่ดินผืนนัน้เป็นสมบตัิสว่นตวั จึงยกอายุ

ความขึน้ต่อสูก้บัวดั โดยอา้งสิทธิครอบครองไดห้รือไม่? เพราะเหตไุร? 

ตอบ ที่วดั คือที่ที่ตัง้วดัตลอดจนเขตของวดันัน้ ที่ธรณีสงฆ ์คือท่ีซึ่งเป็นสมบตัิของวดั ฯ 

ไม่ได ้เพราะมาตรา ๓๔ วรรคสาม แห่งพระราชบญัญัติคณะสงฆ ์(ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ บญัญัตวิ่า หา้มมใิหบ้คุคลใดยกอายคุวามขึน้ต่อสู้

กบัวดัหรือส านกังานพระพทุธศาสนาแห่งชาติแลว้แต่กรณี ในเรื่องทรพัยสิ์นอนัเป็นท่ีวดั ที่ธรณีสงฆห์รือที่ศาสนสมบตัิกลาง ฯ 

(ปี 47) ท่ีวดั ท่ีธรณีสงฆ ์หรือท่ีศาสนสมบตัิกลาง จะสามารถโอนกรรมสิทธ์ิไดห้รือไม่ มีหลกัปฏิบตัิอย่างไร? 

ตอบ สามารถโอนได ้มีหลกัปฏิบตัิตามความในมาตรา ๓๔ แห่งพระราชบญัญัตคิณะสงฆ ์พ.ศ. ๒๕๐๕ แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัติ

คณะสงฆ ์(ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ ฯ 

(ปี 43) ในกรณียบุเลิกวดั ทรพัยสิ์นของวดันัน้จะพึงตกแกใ่คร? การดแูลและจดัการศาสนสมบตัิ ก าหนดใหเ้ป็นหนา้ที่ของใคร? 

ตอบ ใหต้กเป็นของศาสนสมบตักิลาง จะแบ่งใหใ้ครไม่ได ้(มาตรา ๓๒ วรรค ๒ แห่งพระราชบญัญัติคณะสงฆ ์พ.ศ. ๒๕๐๕, (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. 

๒๕๓๕) ฯ 

การดแูลและจดัการศาสนสมบตักิลาง  ก าหนดใหเ้ป็นหนา้ที่ของกรมการศาสนา 

การดแูลและจดัการศาสนสมบตัขิองวดั ก าหนดใหเ้ป็นหนา้ที่ของเจา้อาวาส 

(การดแูลและจดัการศาสนสมบตักิลาง บญัญัติไวใ้นมาตรา ๔๐ วา่ ใหเ้ป็นอ านาจหนา้ที่ของกรมการศาสนา เพื่อการนีใ้หถื้อว่ากรมการศาสนา

เป็นเจา้ของศาสนสมบตักิลางนัน้ดว้ย และมาตรา ๔๑ ว่า ใหก้ระทรวงศกึษาธิการจดัท างบประมาณประจ าปีของศาสนสมบตัิกลาง ดว้ยความ

เห็นชอบของมหาเถรสมาคม และเมื่อไดป้ระกาศในราชกิจจานเุบกษาแลว้ ใหใ้ชง้บประมาณนัน้ได ้ส่วนการดแูลรกัษาและจดัการศาสนสมบตัิ

ของวดัมีในมาตรา ๓๗ (๑) วา่ เจา้อาวาสมีหนา้ที่บ ารุงรกัษาวดั จดั    กิจการและศาสนสมบตัิของวดัให้เป็นไปดว้ยดีและใน มาตรา ๔๐ ว่า

การดแูลรกัษาและจดัการศาสนสมบตัิของวดั ใหเ้ป็นไปตามวิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวง)ฯ 

(ปี 43) เจา้อาวาส ตามกฎมหาเถรสมาคม ฉบบัท่ี ๒๔ ใครเป็นผูแ้ต่งตัง้?  เจา้อาวาสผูไ้ดร้บัแต่งตัง้มีหนา้ที่อย่างไร? 

ตอบ สมเด็จพระสงัฆราช ทรงแต่งตัง้เจา้อาวาสพระอารามหลวง   เจา้คณะจงัหวดั แต่งตัง้เจา้อาวาสวดัราษฎร ์ฯ 

เจา้อาวาสมีหนา้ที่ตามมาตรา ๓๗ แห่งพระราชบญัญตัิคณะสงฆ ์พ.ศ. ๒๕๐๕, (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ ดงันี ้

๑. บ ารุงรกัษาวดั จดักจิการและศาสนสมบตัิของวดัใหเ้ป็นไปดว้ยดี 

      ๒. ปกครองและสอดส่องใหบ้รรพชิตและคฤหสัถท์ี่มีที่อยู่หรือพ านกัอาศยัอยู่ในวดันัน้ ปฏิบตัิตามพระธรรมวินยั กฎมหาเถรสมาคม 

ขอ้บงัคบั ระเบียบ หรือค าสั่งของมหาเถรสมาคม 

     ๓. เป็นธรุะในการศกึษาอบรม และสั่งสอนพระธรรมวินยัแก่บรรพชิตและคฤหสัถ ์

      ๔. ใหค้วามสะดวกตามสมควรในการบ าเพ็ญกศุล ฯ 
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➢ ศาสนสมบัต ิ

(ปี 62, 46) ที่วดั ที่ธรณีสงฆ ์และที่ศาสนสมบตัิกลาง ไดแ้ก่สถานที่เช่นไร ? 

ตอบ ที่วดั ไดแ้ก่ที่ซึง่ตัง้วดัตลอดจนเขตของวดันัน้  ที่ธรณีสงฆ ์ไดแ้ก่ที่ซึง่เป็นสมบตัขิองวดั  

 ที่ศาสนสมบตัิกลาง ไดแ้ก่ที่ซึ่งเป็นทรพัยสิ์นของพระศาสนาซึ่งมิใช่ของวดัใดวดัหนึ่ง ฯ 

(ปี 53) ศาสนสมบตัิมีก่ีประเภท? อะไรบา้ง? การจะน าผลประโยชนจ์ากศาสนสมบตัิไปใชจ้า่ย มีหลกัเกณฑอ์ย่างไร? 

ตอบ มี ๒ ประเภท ฯ คือ ศาสนสมบตัิกลาง และ ศาสนสมบตัวิดั ฯ มีหลกัเกณฑอ์ย่างนีค้ือ ศาสนสมบตัิกลาง ใชจ้่ายในกจิการของสงฆท์ั่วไป

ตามพระวินยัโดยอนมุตัิของสงฆ ์ศาสนสมบตัิวดั ใชจ้า่ยในกิจการของวดันัน้ ๆ แต่จะน าศาสนสมบตัิของวดัหนึ่งไปใชอ้ีกวดัหนึ่งไม่ได ้ฯ 

(ปี 47) ศาสนสมบตัิมีก่ีประเภท? อะไรบา้ง? ใครเป็นผูม้ีอ  านาจดแูลรกัษาและจดัการศาสนสมบตัิ? 

ตอบ มี ๒ ประเภท (ตามมาตรา ๔๐) คือ 

 ๑. ศาสนสมบตัิกลาง ไดแ้ก่ ทรพัยสิ์นของพระศาสนาซึง่มใิช่ของวดัใดวดัหนึง่ ฯ 

 ส านกังานพระพทุธศาสนาแห่งชาติ มีอ  านาจดแูลรกัษาและจดัการ ฯ  

 ๒. ศาสนสมบตัิของวดั ไดแ้ก่ ทรพัยสิ์นของวดัใดวดัหนึง่ ฯ 

 เจา้อาวาสวดัแต่ละวดั มีอ  านาจดแูลรกัษาและจดัการ ฯ 

(ปี 46) เจา้พนกังาน ตามความในประมวลกฎหมายอาญา ในพระราชบญัญัตคิณะสงฆไ์ดแ้ก่ใคร? 

ตอบ  ไดแ้ก่พระภิกษุซึง่ไดร้บัแตง่ตัง้ใหด้  ารงต าแหน่งในการปกครองคณะสงฆแ์ละไวยาวจักร ฯ 

(ปี 44) พระภิกษุจะไม่สงักดัอยูใ่นวดัใดวดัหนึ่งเลยไดห้รือไม่ อา้งมาตราประกอบดว้ย? 

เจา้พนกังาน ตามความในประมวลกฎหมายอาญา ในพระราชบญัญัติคณะสงฆ ์ไดแ้ก่ใคร? 

ตอบ ไม่ได,้ ตามมาตรา ๒๗ (๓) แห่งพระราชบญัญตัิคณะสงฆ ์๒๕๐๕, (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ ฯ 

ไดแ้ก่พระภิกษุซึง่ไดร้บัแตง่ตัง้ใหด้  ารงต าแหน่งในการปกครองคณะสงฆ ์และไวยาวจักร เป็นเจา้พนกังานตามความในประมวลกฎหมาย

อาญา (มาตรา ๔๕) ฯ 

 

➢ บทกาํหนดโทษ 

(ปี 59, 56, 50) ผูใ้ดใส่ความคณะสงฆห์รือคณะสงฆอ์ื่นอนัอาจกอ่ใหเ้กดิความเส่ือมเสียหรือความแตกแยก มีโทษอย่างไร? ตอบ ตอ้งระวาง

โทษจ าคกุไม่เกินหน่ึงปี หรือปรบัไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทัง้จ าทัง้ปรบั ฯ 

(ปี 45) ผูม้ิไดร้บัแตง่ตัง้ใหเ้ป็นพระอปัุชฌาย ์หรือถกูถอดถอนจากความเป็นพระอปัุชฌาย ์กระท าการบรรพชาอปุสมบทแก่บคุคลอื่น ตอ้ง

ระวางโทษอยา่งไร? ตามพระราชบญัญัติคณะสงฆ ์ผูด้  ารงต าแหน่งเลขาธิการมหาเถรสมาคมคือใคร? 

ตอบ ตอ้งระวางโทษจ าคกุไมเ่กนิหนึ่งปี ฯ  คืออธิบดีกรมการศาสนาโดยต าแหน่ง  ตามพระราชบญัญัติคณะสงฆ ์มาตรา ๑๓ ความว่า ให้

อธิบดีกรมการศาสนาเป็นเลขาธิการมหาเถรสมาคมโดยต าแหน่ง ฯ 

 

กฎมหาเถรสมาคม มีประมาณ๑๐กว่าฉบบัมีรายละเอยีดมาก ถา้อ่านทัง้หมด คงอ่านไม่ทนัสอบแน่ ฉะนัน้ใหท้าํตามคาํแนะนาํขา้งล่างครบั 

(ปี 61 แนะนําให้จาํไปเลย) เจา้อาวาส ตามกฎมหาเถรสมาคม ฉบบัท่ี ๒๔ ใครเป็นผูแ้ต่งตัง้? 

ตอบ สมเด็จพระสงัฆราช ทรงมพีระบญัชาแตง่ตัง้เจา้อาวาสพระอารามหลวง ตามมติมหาเถรสมาคม 

เจา้คณะจงัหวดั แต่งตัง้เจา้อาวาสวดัราษฎร ์ฯ 


