เฉลย ปัญหาวิชาธรรมวิจารณ์ ธรรมศึกษาชั้นเอก
๑. คําวา “ นิพพิทา ” หมายถึงขอใด ?
ก. เบื่อหนายสังขาร
ข. เบื่อหนายการงาน
ค. เบื่อหนายการเรียน
ง. เบื่อหนายสังคม
จากขอความนี้ ตอบคําถามขอ ๒ - ๓ “ สูทั้งหลายจงมาดูโลกนี้
อันตระการดุจราชรถ ที่พวกคนเขลาหมกอยู แตผูรหู าของอยูไม
”
๒. คําวา “ โลก ” หมายถึงขอใด ?
ก. แผนดินที่หมูสัตวอาศัย
ข. หมูสัตวผูอาศัยแผนดิน
ค. โลกที่พระเจาสรางขึ้น
ง. ขอ ก. ขอ ข. ถูก
๓. พระพุทธองคตรัสเรียกคนไรวิจารณญาณวาอะไร ?
ก. พวกอันธพาล
ข. พวกนอกลัทธิ
ค. พวกบุรุษเปลา
ง. พวกคนเขลา
๔. อะไร เรียกวา มาร ?
ก. กิเลสกาม
ข. วัตถุกาม
ค. กามตัณหา
ง. กามฉันทะ
๕. อะไรเรียกวา “บวงแหงมาร” ?
ก. อายตนะภายใน
ข. อายตนะภายนอก
ค. โลภ โกรธ หลง
ง. กิเลสกาม
๖. รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ที่นาใคร จัดเปนกามชนิดใด ?
ก. กิเลสกาม
ข. วัตถุกาม
ค. กามโอฆะ
ง. กามโยคะ
๗. กิเลสกามไดชื่อวาเปนมาร เพราะเหตุใด ?
ก. เปนเครื่องจูงใจ
ข. ทําใหเศราหมอง
ค. ทําใหใจหลงระเริง
ง. ลางผลาญคุณความดี
๘. ขันธ ๕ ที่ถูกเบียดเบียนบีบคั้นจากผัสสะตางๆ เรียกอะไร ?
ก. ทุกขลักษณะ
ข. อนิจจลักษณะ
ค. อนัตตลักษณะ
ง. ชราลักษณะ
๙. ความเกิดขึ้น ตั้งอยู และดับไปแหงสังขาร เรียกวาอะไร ?
ก. อนัตตลักษณะ
ข. อนิจจลักษณะ
ค. ไตรลักษณะ
ง. ทุกขลักษณะ
๑๐. อะไรปดบังไว ไมใหเห็นความทุกข ?
ก. อิริยาบถ
ข. สันตติ
ค. ความปลงใจ
ง. ความเชื่อเรื่องกรรม
๑๑. อวัยวะของมนุษยไมทําหนาที่ตามปกติ จนเกิดความ ทุกขขึ้น
จัดเปนทุกขในขอใด ?
ก. สภาวทุกข
ข. สันตาปทุกข
ค. วิปากทุกข
ง. พยาธิทุกข
๑๒. ความทุกขเพราะถูกไฟโทสะเผา จัดเปนทุกขชนิดใด ?
ก. นิพัทธทุกข
ข. สหคตทุกข
ค. วิปากทุกข
ง. สันตาปทุกข
๑๓. ขอใด จัดเปนปกิณณกทุกข ?
ก. ความแก
ข. ความเศราโศกเสียใจ
ค. ความหิวกระหาย
ง. ความทะเลาะวิวาท

๑๔. ขอใด จัดเปนยอดแหงธรรมทั้งปวง ?
ก. วิราคะ
ข. นิพพิทา
ค. นิพพิทาญาณ
ง. ปฏิปทาแหงนิพพิทา
๑๕. ขอวา “ธรรมยังความเมาใหสราง” นั้น เมาอะไร ?
ก. เมาสุราเมรัย
ข. เมาสิ่งเสพติดใหโทษ
ค. เมาอายุ วัย ยศ
ง. เมากิเลส ตัณหา ราคะ
๑๖. ความอยากอันมีอาการแสหากามารมณ ตรงกับขอใด?
ก. กามตัณหา
ข. ภวตัณหา
ค. วิภวตัณหา
ง. ถูกทุกขอ
๑๗. พิสมัยอยากใหประจักษรักตนคนเดียวตรงกับขอใด ?
ก. กามตัณหา
ข. ภวตัณหา
ค. วิภวตัณหา
ง. กิเลสตัณหา
๑๘. ความเวียนเกิดดวยอํานาจกิเลส กรรม วิบาก เรียกวาอะไร ?
ก. วัฏฏะ
ข. อาลัย
ค. ตัณหา
ง. วิบาก
๑๙. ความสิ้นกําหนัดปราศจากความเสนหา ตรงกับขอใด
ก. ตัณหักขยะ
ข. นิพพิทา
ค. นิโรธะ
ง. วิราคะ
๒๐. ขอใดคือการบรรลุอริยผล ดวยการเจริญวิปสสนาอยางเดียว ?
ก. เจโตวิมุตติ
ข. ปญญาวิมุตติ
ค. วิกขัมภนวิมุตติ
ง. สมุจเฉทวิมุตติ
๒๑. การถือความศักดิ์สิทธิ์อันเนื่องมาจากเทพเจา มีการบวงสรวง
ขอ พรจากเทวดาเปนตน จัดเขาในอาสวะใด ?
ก. กามาสวะ
ข. ภวาสวะ
ค. อวิชชาสวะ
ง. ถูกทุกขอ
๒๒. วิมุตติ ความหลุดพน มีลําดับตอจากอะไร ?
ก. นิพพิทา
ข. วิราคะ
ค. วิสุทธิ
ง. สันติ
๒๓. วิมุตติขอใด หมายถึงพระนิพพาน?
ก. นิสสรณวิมุตติ
ข. สมุจเฉทวิมุตติ
ค. วิกขัมภนวิมุตติ
ง. ปฏิปสสัทธิวิมุตติ
๒๔.ขอใด ไมจัดเขาในสีลวิสุทธิ ความหมดจดแหงศีล ?
ก. เจรจาชอบ
ข. ตั้งใจชอบ
ค. การงานชอบ
ง. เลี้ยงชีวิตชอบ
๒๕. วิสุทธิ คือความหมดจด เปนจุดหมายปลายทางของอะไร
ก. นิพพิทา
ข. นิพพาน
ค. นิรามิสสุข
ง. นิสสรณวิมุตติ
๒๖. ขอใด ไมใชสัมมาสังกัปปะ ?
ก. คิดลด ละ เลิกกาม ข. คิดลด ละ เลิกพยาบาท
ค. คิดลด ละ เลิกทํางาน ง. คิดลด ละ เลิกเบียดเบียน
๒๗. สัมมาสติ จัดเขาในวิสุทธิขอใด ?
ก. สีลวิสุทธิ
ข. จิตตวิสุทธิ
ค. ทิฏฐิวสิ ุทธิ
ง. กังขาวิตรณวิสุทธิ

๒๘. “ผูเพงสันติ พึงละโลกามิสเสีย”สันติในที่นี้ จัดเปน
ก.โลกิยะ
ข.โลกุตตระ
ค.สันติทางกาย
ง.สันติภายนอก
๒๙. พระพุทธเจาตรัสเปรียบเทียบจิตสงบดุจอะไร?
ก. ผาที่พับไว
ข. ผาฟอกขาวแลวยอมมีสีนวล
ค. ผาที่กําลังยอม
ง. ผาบังสุกุล
๓๐. ขอใดจัดเปนสันติภายใน
ก. ไมฆาสัตวตัดชีวิต
ข. ไมประพฤติผิดในกาม
ค. ไมคิดพยาบาทปองราย
ง. มีวาจาสัตย
๓๑. " จงพอกพูนทางแหงสันติ " อะไรเรียกวา ทาง ?
ก. ทวาร ๓
ข. วิชชา ๓
ค. สุจริต ๓
ง. มรรค ๘
๓๒. ความไมประมาทและเห็นภัยในความประมาทเปนเหตุอะไร?
ก. รูพระนิพพาน
ข. ถึงพระนิพพาน
ค. ใกลพระนิพพาน
ง. รูจักพระนิพพาน
๓๓. พระดํารัสวา “ ภิกษุเธอจงวิดเรือนี้ ” เรือหมายถึงอะไร ?
ก. จิตใจ
ข. รางกาย
ค. รูปภพ
ง. อรูปภพ
๓๔. ขอใดไมใชลักษณะของนิพพาน?
ก. เปนอสังขตธรรม
ข. เปนวิสังขาร
ค. เปนอนัตตธรรม
ง. เปนสังขาร
๓๕. ขอวา ดิน น้ํา ไฟ ลม ไมมีในนิพพานนั้น สองความวาอะไร ?
ก. นิพพานเปนโลกหนึ่ง
ข. นิพพานเปนนามขันธ
ค. นิพพานมิใชรูปขันธ
ง. นิพพานมิใชเบญจขันธ
๓๖. ปฏิปทาแหงพระนิพพานบทที่ ๓ พระพุทธเจามุงใหมีอะไร?
ก. ความไมประมาท
ข.ความเพียร
ค. ความมีสมาธิ
ง. ความสํารวมอินทรีย
๓๗. อุปธิยอใหสั้นลงไดแกอะไร?
ก. กรรม กิเลส วิบาก
ข. โลภะ โทสะ โมหะ
ค. ทาน ศีล ภาวนา
ง. ราคะ โทสะ โมหะ
๓๘. เครื่องปดกั้นจิตไมใหเปนสมาธิ เรียกวาอะไร ?
ก. อกุศลมูล
ข. อาสวะ
ค. กิเลสกาม
ง. นิวรณ
๓๙. ขอใด เปนมูลกัมมัฏฐาน ?
ก. ดิน น้ํา ลม ไฟ
ข. ผม ขน เล็บ ฟน หนัง
ค. อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา
ง. กาย เวทนา จิต ธรรม

๔๐. จิตที่เปนสมาธิ เปนจิตที่มีคุณสมบัติตามขอใด ?
ก. จิตไมมีทุกข
ข. จิตไรกังวล
ค. จิตสงบเยือกเย็น
ง. จิตแข็งกลา
๔๑.ขอใดเปาหมายสูงสุดของการเจริญสมถกัมมัฏฐาน ?
ก. ขมตัณหาได
ข. ขมนิวรณได
ค. เปนพระอรหันต
ง. ละกิเลสอยางละเอียดได
๔๒. ผูเจริญกรุณา พึงกําหนดสัตวชนิดใดเปนอารมณ ?
ก. สัตวเลี้ยง
ข. สัตวบาดเจ็บ
ค. สัตวนารัก
ง. สัตวทุกจําพวก
๔๓.ขอใด ไมจัดเขาในโมหะจริต ?
ก. ขาดสติ
ข. หลงงามงาย
ค. โกรธงาย
ง. ไมมีปญญา
๔๔. คนมักโกรธ ตองแกดวยกัมมัฏฐานขอใด ?
ก. พรหมวิหาร
ข. กายคตาสติ
ค. วินลี กอสุภะ
ง. สีลานุสสติ
๔๕. ขอใด เปนความหมายแทของเทวตานุสสติ ?
ก. การบูชาเทวดา
ข. ระลึกถึงเทวดา
ค. ทําตนเองใหเปนเทวดา ง. ระลึกถึงคุณที่ทําใหเปนเทวดา
๔๖. ขอใด ไมใชอารมณของวิปสสนา ?
ก. กสิณ ๑๐
ข. ขันธ ๕
ค. อายตนะ ๑๒
ง. ธาตุ ๑๘
๔๗. ขอใด ไมใชหัวขอของสติปฏฐาน ๔ ?
ก. กาย
ข. สัญญา
ค. จิต
ง. ธรรม
๔๘. ขอใดไมใชภูมิของวิปสสนา?
ก. สังขาร
ข.ขันธ
ค.อายตนะ
ง.วิสุทธิ ๗
๔๙. อะไรเปนเหตุเกิดขึ้นตั้งอยูของวิปสสนา ?
ก. สมาธิ ๒
ข. การกําจัดโมหะ
ค. การกําหนดรูสภาวะ
ง. การกําหนดรูไตรลักษณ
๕๐. เจริญวิปสสนาโดยใชปญญาพิจารณาโดยตรงเรียกวา....
ก. สมถยานิก
ข.วิปสสนายานิก
ค. สมถนิโก
ง. ถูกทุกขอ

