สารบัญ
เก็บตกปัญหา ปี พ.ศ. ๒๕๔๗ – ๒๕๕๖
หน้ า
๑

คานา
กัณฑ์ที่ ๑
กัณฑ์ที่ ๒
กัณฑ์ที่ ๓
กัณฑ์ที่ ๔
กัณฑ์ที่ ๕
กัณฑ์ที่ ๖
กัณฑ์ที่ ๖

กัณฑ์ที่ ๗

กัณฑ์ที่ ๘
กัณฑ์ที่ ๙
กัณฑ์ที่ ๑๐
บทนา
ปริ เฉทที่ ๑
ปริ เฉทที่ ๒
ปริ เฉทที่ ๓
ปริ เฉทที่ ๔
ปริ เฉทที่ ๕

วินัยมุข
อนุศาสน์
อุปสัมปทา
พระวินยั
สิกขาบท
ปาราชิก ๔
สังฆาทิเสส ๑๓
อนิยต ๒
นิสสัคคิยปาจิตตีย ์ ๓๐
จีวรวรรคที่ ๑
ปัตตวรรคที่ ๓
มุสาวาทวรรคที่ ๑
โภชนวรรคที่ ๔
อเจลกวรรคที่ ๕
สัปปาณวรรคที่ ๗
รตนวรรคที่ ๙
ปาฏิเทสนียะ ๔
เสขิยวัตร ๗๕
อธิกรณสมถะ
มาตรา
พุทธประวัติ
ชมพูทวีปและประชาชน
สักกชนบทและศากวงศ์
พระศาสดาประสูติ
เสด็จออกบรรพชา
ตรัสรู้

๒
๒
๒
๓
๓
๓
๔
๔
๔
๕
๕
๕
๕
๖
๖
๖
๖
๗
๗
๘
๘
๘
๘
๙
๙

หน้ า
ปริ เฉทที่ ๖
ปริ เฉทที่ ๗
ปริ เฉทที่ ๘
ปริ เฉทที่ ๙
ปริ เฉทที่ ๑๑
ปริ เฉทที่ ๑๒
บทนา
บทที่ ๑
บทที่ ๒
บทที่ ๓
บทที่ ๔
ทุกะ
ติกะ
จตุกกะ
ปัญจกะ
ฉักกะ
สัตตกะ
อัฏฐกะ
นวกะ
ทสกะ
คิหิปฏิบตั ิ

กระทู้ธรรม
(ก)

เสวยวิมุตติสุข
ส่งพระสาวกไปประกาศ
พระศาสนา
เสด็จกรุ งราชคฤห์
ทรงบาเพ็ญพุทธกิจใน
แคว้นมคธ
เสด็จแคว้นโกศล
ปริ นิพพาน
ศาสนพิธี

๑๐
๑๐
๑๑
๑๑
๑๑
๑๑

กุศลพิธี
บุญพิธี
ทานพิธี
ปกิณกพิธี

๑๒
๑๒
๑๒
๑๓
๑๓

ธรรมวิภาค
คือหมวด ๒
คือหมวด ๓
คือหมวด ๔
คือหมวด ๕
คือหมวด ๖
คือหมวด ๗
คือหมวด ๘
คือหมวด ๙
คือหมวด ๑๐
จตุกกะ คือ หมวด ๔
ปัญจกะ คือ หมวด ๕
ฉักกะ คือ หมวด ๖

๑๔
๑๔
๑๕
๑๕
๑๖
๑๖
๑๖
๑๖
๑๖
๑๗
๑๗
๑๘

๑๙

สารบัญ
เฉลยปัญหา ปี พ.ศ. ๒๕๔๗ – ๒๕๕๖
หน้ า
วินัยมุข
กัณฑ์ที่ ๑
กัณฑ์ที่ ๒
กัณฑ์ที่ ๓
กัณฑ์ที่ ๔
กัณฑ์ที่ ๕
กัณฑ์ที่ ๖

กัณฑ์ที่ ๗

กัณฑ์ที่ ๘
กัณฑ์ที่ ๙
กัณฑ์ที่ ๑๐
บทนา
ปริ เฉทที่ ๑
ปริ เฉทที่ ๒
ปริ เฉทที่ ๓
ปริ เฉทที่ ๔
ปริ เฉทที่ ๕

อนุศาสน์
อุปสัมปทา
พระวินยั
สิกขาบท
ปาราชิก ๔
สังฆาทิเสส ๑๓
อนิยต ๒
นิสสัคคิยปาจิตตีย ์ ๓๐
จีวรวรรคที่ ๑
ปัตตวรรคที่ ๓
มุสาวาทวรรคที่ ๑
โภชนวรรคที่ ๔
อเจลกวรรคที่ ๕
สัปปาณวรรคที่ ๗
รตนวรรคที่ ๙
ปาฏิเทสนียะ ๔
เสขิยวัตร ๗๕
อธิกรณสมถะ
มาตรา
พุทธประวัติ
ชมพูทวีปและประชาชน
สักกชนบทและศากวงศ์
พระศาสดาประสูติ
เสด็จออกบรรพชา
ตรัสรู้

๒๑
๒๑
๒๒
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๗
๒๗
๒๗
๒๙
๒๙
๒๙
๓๐
๓๐
๓๑
๓๑
๓๒
๓๒
๓๓
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗

ปริ เฉทที่ ๖
ปริ เฉทที่ ๗
ปริ เฉทที่ ๘
ปริ เฉทที่ ๙
ปริ เฉทที่ ๑๑
ปริ เฉทที่ ๑๒
บทนา
บทที่ ๑
บทที่ ๒
บทที่ ๓
บทที่ ๔
ทุกะ
ติกะ
จตุกกะ
ปัญจกะ
ฉักกะ
สัตตกะ
อัฏฐกะ
นวกะ
ทสกะ
คิหิปฏิบตั ิ

กระทู้ธรรม

(ข)

เสวยวิมุตติสุข
ส่งพระสาวกไปประกาศ
พระศาสนา
เสด็จกรุ งราชคฤห์
ทรงบาเพ็ญพุทธกิจใน
แคว้นมคธ
เสด็จแคว้นโกศล
ปริ นิพพาน
ศาสนพิธี

หน้ า
๓๘
๓๙
๔๐
๔๐
๔๑
๔๑

กุศลพิธี
บุญพิธี
ทานพิธี
ปกิณกพิธี

๔๓
๔๔
๔๔
๔๕
๔๕

ธรรมวิภาค
คือหมวด ๒
คือหมวด ๓
คือหมวด ๔
คือหมวด ๕
คือหมวด ๖
คือหมวด ๗
คือหมวด ๘
คือหมวด ๙
คือหมวด ๑๐
จตุกกะ คือ หมวด ๔
ปัญจกะ คือ หมวด ๕
ฉักกะ คือ หมวด ๖
โครงสร้างการเขียนกระทู้

๔๗
๔๘
๕๐
๕๒
๕๓
๕๓
๕๔
๕๔
๕๕
๕๕
๕๗
๕๘
๖๐

คำนำในกำรจัดพิมพ์ ครั้งที่ ๑
คู่มือเก็บตกนักธรรมตรี สอบธรรมสนามหลวง ๑๐ พ.ศ. ฉบับนี้ จัดพิมพ์ข้ ึนเพื่อแก้ปัญหาการ
อ่านปั ญหาเฉลยข้อสอบธรรมสนามหลวงที่มีจานวนข้อสอบมากและไม่ได้จดั เรี ยงหมวดหมู่ตามเนื้อหา
ในหนังสื อเรี ยน เป็ นแต่เพียงการนาข้อสอบแต่ละปี มาเฉลย ทาให้นักเรี ยนใช้เวลาทาความเข้าใจแนว
ข้อสอบมาก ผูจ้ ดั ทาจึ งได้จดั เรี ยงปั ญหาเฉลยใหม่ โดยปรั บให้มีความสอดคล้องกับเนื้ อหาแต่ ละบท
ประกอบด้วยวิชาวินัยมุข พุทธประวัติ ศาสนพิธี ธรรมวิภาค และกระทูธ้ รรม เพื่อให้ผอู้ ่านให้ฝึกทาเป็ น
แนวข้อสอบท้ายบทเรี ยน และให้สามารถเห็นแนวการออกข้อสอบธรรมสนามหลวงในแต่ละวิชาในปี ที่
ผ่านๆ มาได้ โดยรวบรวมปัญหาเฉลยไว้ ๑๐ ปี ตั้งแต่ ปี พ.ศ.๒๕๔๗ - พ.ศ.๒๕๕๖
ผูจ้ ดั ทาหวังว่านักเรี ยนผูเ้ ข้าสอบนักธรรมตรี จะได้ประโยชน์จากการศึกษาคู่มือฉบับนี้ โดย
สามารถคาดเดาแนวการออกข้อสอบธรรมสนามหลวงได้ และเพื่อเป็ นการทบทวนก่ อนสอบธรรม
สนามหลวง เพื่อให้เกิดความมัน่ ใจในการสอบนักธรรมตรี มากยิง่ ขึ้น
ขออานาจบุญกุศลที่เกิดจากการจัดทาคู่มือเก็บตกนักธรรมตรี สอบธรรมสนามหลวง ๑๐ พ.ศ.
เล่มนี้ อุทิศให้แก่โยมบิดา มารดาและญาติมิตร และขอนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพอุปถัมภ์การจัดพิมพ์ คือ
กัลฯจิรพร สิ นส่ ง ที่ได้มีกุศลจิตศรัทธาบริ จาคทรัพย์ร่วมบุญในการจัดทาคู่มือเล่มนี้ ถวายเป็ นธรรมทาน
ขอบคุณ กัลฯจินตนา บุญเลี้ยง ช่วยในการจัดหาทุน กัลฯสร้อยศจี ศรี สันติสุขช่วยในการจัดทารู ปเล่ม
ตลอดจนคณาจารย์และเจ้าหน้าที่โรงเรี ยนพระปริ ยตั ิธรรม วัดพระธรรมกายทุกท่านที่เป็ นกาลังใจให้ค่มู ือ
เล่มนี้เกิดขึ้นมาได้สาเร็ จ
ขอให้ทุกท่านจงมีความสุ ข ความเจริ ญรุ่ งเรื องในร่ มเงาบวรพระพุทธศาสนาสืบไป ให้มีดวง
ปัญญาสว่างไสว รู้แจ้งเห็นแจ้งในธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้โดยง่าย โดยเร็ วพลันเทอญฯ

ขอขอบคุณและอนุโมทนาบุญ
พระอติคุณ ฐิตวโร
สิ งหาคม ๒๕๕๗

กัณฑ์ที่ ๑
อนุศาสน์ (น. ๒๑)
๑. ภิกษุผปู้ ฏิบตั ิอย่างไร จึงชื่อว่ามีศีล? (๒๕๕๕)
๒. นิสสัย ๔ ในอนุศาสน์ ๘ อย่าง หมายถึงอะไร? มีอะไรบ้าง? (๒๕๕๕)
๓. นิสสัย คืออะไร ? มีเท่าไร ? อะไรบ้าง ? (๒๕๕๓)
๔. อรณี ยกิจ ๔ คืออะไร ? ข้อที่ ๓ ว่าอย่างไร (๒๕๕๑)

กัณฑ์ที่ ๑
อุปสั มปทา (น. ๒๑)
๑. อกรณี ยกิจ คือกิจที่บรรพชิตไม่ควรทา มีกี่อย่าง ? อะไรบ้าง ? (๒๕๕๖)
๒. กิจที่บรรพชิตไม่ควรทาซึ่งเรี ยกว่า อกรณี ยกิจ มีกี่อย่าง ? อะไรบ้าง ? (๒๕๔๙)
๓. กิจที่บรรพชิตไม่ควรทาเรี ยกว่าอะไร ? มีอะไรบ้าง ? (๒๕๔๘)
๔. อุปสัมปทา (การอุปสมบท) มี ๓ วิธี ในปัจจุบนั ใช้วิธีไหน ? กาหนดสงฆ์อย่างต่าไว้เท่าไร ? (๒๕๔๗)
๕. นิสสัยและอกรณี ยกิจคืออะไร ? ทั้ง ๒ อย่างรวมเรี ยกว่าอะไร ? (๒๕๔๗)

กัณฑ์ที่ ๒
พระวินัย (น.๒๒-๒๔)
๑. อาบัติ คืออะไร ? อาการที่ภิกษุตอ้ งอาบัติมี ๖ อย่าง จงบอกมาสัก ๓ อย่าง ฯ (๒๕๕๖)
๒. อเตกิจฉา และสเตกิจฉา ได้แก่อาบัติอะไร? ทั้ง ๒ อย่างนั้น ภิกษุตอ้ งเข้าแล้ว จะเกิดโทษอย่างไร? (๒๕๕๕)
๓. พระภิกษุผรู้ ักษาพระวินยั ดีโดยถูกทางแล้ว ย่อมได้อานิสงส์อะไร ? (๒๕๕๔)
๔. สิกขา สิกขาบท และอาบัติ ได้แก่อะไร ? (๒๕๕๔)
๕. อาการที่ภิกษุจะต้องอาบัติ มีอะไรบ้าง ? (๒๕๕๔)
๖. ครุ กาบัติ ที่แก้ไขได้ก็มี ที่แก้ไขไม่ได้ก็มี ที่แก้ไขได้ได้แก่อาบัติอะไร ที่แก้ไขไม่ได้ได้แก่อาบัติอะไร ?
(๒๕๕๔)
๗. พระวินยั ได้แก่อะไร ? สิกขาบทที่เป็ นอเตกิจฉา คือที่ภิกษุล่วงละเมิดแล้วไม่สามารถจะแก้ไขได้ ได้แก่อะไร ?
(๒๕๕๓)
๘. พุทธบัญญัติและอภิสมาจาร คืออะไร ? ทั้ง ๒ รวมเรี ยกว่าอะไร ? (๒๕๕๒)
๙. อาบัติ คืออะไร ? อาบัติที่เป็ นโลกวัชชะและที่เป็ นปัณณัตติวชั ชะหมายความว่าอย่างไร ? จงยกตัวอย่าง
ประกอบด้วย (๒๕๕๒)
๑๐. พระศาสดาทรงบัญญัติพระวินยั ไว้เพื่ออะไร ? (๒๕๕๐)
๑๑. อาการที่ภิกษุจะต้องอาบัติ มีเท่าไร ? ต้องด้วยไม่ละอาย มีอธิบายอย่างไร ? (๒๕๕๐)
๑๒. เมื่อภิกษุตอ้ งอาบัติแล้ว จะพึงปฏิบตั ิอย่างไร ? (๒๕๕๐)
๑๓. พระศาสดาผูเ้ ป็ นสังฆบิดรดูแลภิกษุสงฆ์ ทรงทาหน้าที่ทางพระวินยั อย่างไร ? (๒๕๔๙)
๒

๑๔. ทาไมต้องมีพระวินยั สาหรับปกครองหมู่ภิกษุ และหมู่ภิกษุทาไมต้องประพฤติตามพระวินยั ? (๒๕๔๙)
๑๕. คาว่า ต้องอาบัติ หมายความว่าอย่างไร ? อาบัติมีโทษกี่สถาน ? อะไรบ้าง ? (๒๕๔๙)
๑๖. คาต่อไปนี้มีความหมายอย่างไร ? (๒๕๔๘)
ก. สจิตตกะ
ข. อจิตตกะ
๑๗. พระวินยั คืออะไร ? พระภิกษุรักษาพระวินยั ดีแล้ว ย่อมได้รับอานิสงส์อย่างไร ? (๒๕๔๗)
๑๘. อาการที่ภิกษุจะต้องอาบัติขอ้ ที่ว่า ต้องด้วยสงสัยแล้วขืนทาลง มีอธิบายอย่างไร ? (๒๕๔๗)

กัณฑ์ที่ ๓
สิ กขาบท (น. ๒๔)
๑. อาบัติว่าโดยชื่อมีกี่อย่าง ? อะไรบ้าง ? (๒๕๕๓)
๒. สิกขากับสิกขาบท ต่างกันอย่างไร ? อย่างไหนมีเท่าไร ? อะไรบ้าง ? (๒๕๕๒)
๓. อะไรเรี ยกว่า สิกขาบท ? มาจากไหน ? (๒๕๕๑)
๔. สิกขาบทที่มีมาในพระปาติโมกข์ มีเท่าไร ? ว่าโดยหมวดมีอะไรบ้าง ? (๒๕๕๐)
๕. สิกขา กับ สิกขาบท ต่างกันอย่างไร ? (๒๕๔๗)

กัณฑ์ที่ ๔
ปาราชิก ๔ (น.๒๕-๒๖)
๑. ภิกษุพยายามฆ่าตนเอง แต่ทาไม่สาเร็ จ จะต้องอาบัติอะไร ? (๒๕๕๖)
๒. ภิกษุแกล้งฆ่าสัตว์ให้ตาย ต้องอาบัติอะไร ? (๒๕๕๔)
๓. ภิกษุโจทก์ภิกษุอื่นด้วยอาบัติไม่มีมลู เป็ นอาบัติอะไรบ้าง ? (๒๕๕๓)
๔. ในสิกขาบทที่ ๒ แห่งอาบัติปาราชิก ทรัพย์เป็ นเหตุให้ตอ้ งอาบัติปาราชิก อาบัติถุลลัจจัย และอาบัติทุกกฏ
มีกาหนดราคาไว้เท่าไร ? (๒๕๕๒)
๕. สังหาริ มทรัพย์ และ อสังหาริ มทรัพย์คือทรัพย์เช่นไร ? ภิกษุจะต้องอาบัติถึงที่สุดในเพราะลักทรัพย์ท้งั ๒
อย่างนั้นเมื่อใด ? (๒๕๕๒)
๖. อุตตริ มนุสสธรรม คืออะไร ? มีอะไรบ้าง ? (๒๕๔๙)
๗. ในอทินนาทานสิกขาบท กาหนดราคาทรัพย์ เป็ นวัตถุแห่งอาบัติไว้อย่างไรบ้าง ? (๒๕๔๙)
๘. ภิกษุฆ่าสัตว์ให้ตายและพยายามฆ่าตนเอง ต้องอาบัติอะไร ? (๒๕๔๘)

กัณฑ์ที่ ๕
สั งฆาทิเสส ๑๓ (น.๒๖)
๑. ข้อความว่า ภิกษุชกั สื่อให้ชายหญิงเป็ นผัวเมียกัน ตามสิกขาบทที่ ๕ แห่งสังฆาทิเสสนั้น หมายถึงการทา
อย่างไร ? (๒๕๕๖)
๒. ภิกษุจบั ต้องกายมารดาในเวลาพยาบาลไข้ดว้ ยจิตกตัญญู ปรับเป็ นอาบัติทุกฏฏผิดหรื อถูก เพราะเหตุไร?
(๒๕๕๕)
๓

๓. คาว่า อาบัติที่ไม่มีมลู กาหนดโดยอาการอย่างไร ? ภิกษุโจทภิกษุดว้ ยอาบัติไม่มีมลู ต้องอาบัติอะไร ?
(๒๕๕๒)
๔. สังฆาทิเสส มีกี่สิกขาบท ? ภิกษุตอ้ งอาบัติน้ ีจะพ้นได้ดว้ ยวิธีอย่างไร ? (๒๕๕๑)
๕. ภิกษุรู้ตวั ว่าต้องอาบัติสงั ฆาทิเสส จึงแสดงอาบัติน้ นั ต่อภิกษุอีกรู ปหนึ่ง อย่างนี้จะพ้นจากอาบัติน้ นั ได้
หรื อไม่ เพราะเหตุไร ? (๒๕๕๐)
๖. ภิกษุมคี วามกาหนัดจับต้องกายหญิง กะเทย บุรุษ สัตว์ดิรัจฉานเพศผูส้ ตั ว์ดิรัจฉานเพศเมีย ต้องอาบัติอะไร ?
(๒๕๔๙)
๗. คาว่า มาตุคาม ในสังฆาทิเสส สิกขาบทที่ ๒, ๓, ๔ และ ๕ ต่างกันอย่างไร ? (๒๕๔๗)

กัณฑ์ที่ ๕
อนิยต ๒ (น.๒๗)
๑. ที่ลบั ตา กับที่ลบั หู ต่างกันอย่างไร ? ที่ลบั ทั้ง ๒ นั้น เป็ นทางให้ปรับอาบัติได้มากน้อยกว่ากันอย่างไร ?
(๒๕๕๐)
๒. ในอนิยต ที่ลบั ตา และที่ลบั หู ได้แก่ที่เช่นไร ? ภิกษุอยูก่ บั มาตุคามสองต่อสองในที่เช่นนั้น เป็ นทางปรับ
อาบัติอะไรได้บา้ ง ? (๒๕๔๗)

กัณฑ์ที่ ๖
นิสสั คคิยปาจิตตีย์ ๓๐ (น.๒๗)
๑. นิสสัคคิยปาจิตตีย ์ หมายความว่าอย่างไร ? ภิกษุตอ้ งอาบัติน้ ีแล้ว ทาอย่างไรจึงจะพ้น ? (๒๕๔๙)

กัณฑ์ที่ ๖
จีวรวรรคที่ ๑ (น.๒๗)
๑. ไตรจีวร อติเรกจีวร ได้แก่จีวรเช่นไร ? (๒๕๕๖)
๒. ภิกษุขอจีวรต่อสามีของน้องสาวแล้วได้มา เธอจะต้องอาบัติอะไรหรื อไม่ ? (๒๕๕๖)
๓. ไตรจีวรประกอบด้วยผ้าอะไรบ้าง ? ภิกษุอยูป่ ราศจากไตรจีวร ต้องปฏิบตั ิอย่างไร ? (๒๕๕๔)
๔. จงให้ความหมายของคาต่อไปนี้ (๒๕๕๔)
๑. อติเรกจีวร ๒. จีวรกาล ๓. อนุปสัมบัน
๕. ไตรจีวร มีอะไรบ้าง ? ภิกษุอยูป่ ราสจากแม้คืนหนึ่ง ต้องอาบัติอะไร ? (๒๕๕๓)
๖. ผ้าไตรครอง มีอะไรบ้าง ? ต่างจากอติเรกจีวรอย่างไร ? (๒๕๕๒)
๗. คาว่า ปวารณากาหนดปัจจัย หมายความว่าอย่างไร ? (๒๕๕๑)
๘. ผ้าไตรจีวรคือผ้าอะไร ? ได้แก่อะไรบ้าง ? (๒๕๔๘)
๙. จีวรที่เป็ นนิสสัคคียแ์ ล้ว ควรสละให้แก่ใคร ? ถ้าจีวรนั้นสูญหาย พึงปฏิบตั ิเช่นไร ? (๒๕๔๗)
๔

กัณฑ์ที่ ๖
ปัตตวรรคที่ ๓ (น.๒๗-๒๘)
๑. มีผนู้ าอาหารบิณฑบาตมาถวายแก่สงฆ์ ภิกษุแนะนาให้ถวายแก่ตนเองและได้มา เช่นนี้จะต้องอาบัติหรื อไม่ ?
ถ้าต้อง จะต้องอาบัติอะไร ? (๒๕๕๖)
๒. อติเรกจีวร อติเรกบาตร ได้แก่จีวรและบาตรเช่นไร? จีวรและบาตรชนิดนี้ ภิกษุเก็บไว้ได้กี่วนั ? (๒๕๕๕)
๓. เภสัช ๕ ได้แก่อะไรบ้าง ? ภิกษุรับประเคนแล้วเก็บไว้ฉนั ได้กี่วนั เป็ นอย่างยิง่ ? (๒๕๕๔)
๔. ภิกษุรู้อยู่ น้อมลาภที่เขาน้อมไปจะถวายสงฆ์ มาเพื่อตน เพื่อบุคคลอื่น เพื่อเจดีย ์ เพื่อสงฆ์หมู่อื่น จะเป็ นอาบัติ
อะไรได้บา้ ง ? (๒๕๕๓)
๕. เภสัช ๕ ในปัตตวรรคที่ ๓ ได้แก่อะไรบ้าง ? รับประเคนแล้วเก็บไว้ฉนั ได้กี่วนั ? (๒๕๕๑)
๖. อติเรกบาตร คืออะไร ? ภิกษุเก็บไว้เกินกี่วนั ต้องอาบัตินิสสัคคิยปาจิตตีย ์ ? (๒๕๔๘)
๗. เภสัช ๕ ที่ภิกษุรับประเคนแล้วเก็บไว้ฉนั ได้ไม่เกิน ๗ วัน ได้แก่อะไรบ้าง ? (๒๕๔๘)
๘. ภิกษุรู้อยู่ น้อมลาภสงฆ์ไปเพื่อตนก็ดี เพื่อบุคคลก็ดี เพื่อสงฆ์อื่นก็ดี ต้องอาบัติอะไร ? (๒๕๔๗)

กัณฑ์ที่ ๗
มุสาวาทวรรคที่ ๑ (น.๒๙)
๑. ภิกษุกาลังฟังพระปาฏิโมกข์อยู่ กล่าวขึ้นว่า “จะสวดไปทาไม ฟังก็ไม่รู้เรื่ อง น่าเบื่อน่าราคาญ” เช่นนี้ตอ้ ง
อาบัติอะไร ? เพราะเหตุไร ? (๒๕๔๙)

กัณฑ์ที่ ๗
โภชนวรรคที่ ๔ (น.๒๙)
๑. ภิกษุ ก อาพาธ ได้รับคาแนะนาให้ฉนั อาหารในเวลาวิกาลเพื่อช่วยให้หาย ป่ วยเร็ ว แล้วฉันตามคาแนะนานั้น มี
วินิจฉัยตามพระวินยั อย่างไร ? (๒๕๕๓)
๒. ภิกษุรับนิมนต์แล้ว จะไปที่อนื่ ก่อนหรื อหลังฉัน ต้องปฏิบตั ิอย่างไร ? ถ้าไม่ทาเช่นนั้น ต้องอาบัติอะไร ?
(๒๕๕๐)

กัณฑ์ที่ ๗
อเจลกวรรคที่ ๕ (น.๒๙)
๑. ภิกษุขอปัจจัย ๔ ต่อผูท้ ี่ปวารณาไว้ มีพระพุทธานุญาตให้ปฏิบตั ิอย่างไร? (๒๕๕๕)
๒. บุคคลที่เรี ยกว่า ปริ พาชก และ ปริ พาชิกา คือใคร ? ภิกษุให้ของเคี้ยวก็ดี ของกิน ก็ดี แก่บุคคลเหล่านั้นอย่างไร
เป็ นอาบัติและอย่างไรไม่เป็ นอาบัติ ? (๒๕๔๘)

๕

กัณฑ์ที่ ๗
สั ปปาณวรรคที่ ๗ (น.๓๐)
๑. เมื่อภิกษุได้จีวรใหม่มา ก่อนที่จะนุ่งห่ม ต้องทาพินทุดว้ ยสี ๓ สี อย่างใด อย่างหนึ่ง คือสีอะไรบ้าง ? (๒๕๔๘)

กัณฑ์ที่ ๗
รตนวรรคที่ ๙ (น.๓๐)
๑. ภิกษุนาเก้าอี้ของสงฆ์ไปใช้ที่กลางแจ้งแล้ว เมื่อจะหลีกไป พึงปฏิบตั ิอย่างไร? ถ้าไม่ปฏิบตั ิเช่นนั้น ต้องอาบัติ
อะไร? (๒๕๕๕)
๒. ภิกษุเข้าบ้านโดยไม่ได้บอกลาภิกษุอื่นผูม้ ีอยูใ่ นอาวาส ต้องอาบัติอะไรหรื อไม่ ? จงอธิบาย (๒๕๕๕)
๓. ภิกษุนอนในที่มุงที่บงั เดียวกันกับสามเณร จะเป็ นอาบัติอะไรหรื อไม่ ? (๒๕๕๓)
๔. พระ ก. นาเบียร์มาให้พระ ข. ดื่ม โดยหลอกว่าเป็ นน้ าอัดลม พระ ข. หลงเชื่อจึงดื่มเข้าไป ถามว่า พระ ก. และ
พระ ข. ต้องอาบัติอะไรหรื อไม่ ? (๒๕๕๒)
๕. ภิกษุนาตัง่ ของสงฆ์ไปตั้งใช้ในที่แจ้ง จะหลีกไปสู่วดั อืน่ ต้องทาอย่างไร จึงจะไม่เป็ นอาบัติ ? (๒๕๕๒)
๖. ลักษณะการประเคนประกอบด้วยองค์อะไรบ้าง ? การช่วยกันยกโต๊ะอาหารขึ้นประเคนก็ดี การจับผ้าปูโต๊ะ
ประเคนก็ดี ทั้ง ๒ วิธีน้ ีถกู ต้องหรื อไม่ ? เพราะเหตุไร ? (๒๕๕๒)
๗. ภิกษุนอนในที่มุงที่บงั อันเดียวกับอนุปสัมบัน เป็ นอาบัติหรื อไม่อย่างไร ? (๒๕๕๑)
๘. ภิกษุซ่อนผ้าอาบน้ าฝน บาตร จีวร กล่องเข็ม ด้าย ของเพื่อนภิกษุหรื อสามเณรเพื่อล้อเล่น เป็ นอาบัติอะไรบ้าง ?
(๒๕๕๑)
๙. ผ้าอาบน้ าฝนมีกาหนดขนาดไว้เท่าใด ? ถ้าทาเกินกว่าขนาดนั้นต้องอาบัติ ก่อนจะแสดงอาบัติน้ นั ต้องทา
อย่างไร ? (๒๕๕๐)

กัณฑ์ที่ ๘
ปาฏิเทสนียะ ๔ (น.๓๑)
๑. เสขิยวัตร คืออะไร ? แบ่งเป็ นกี่หมวด ? หมวดที่ ๒ ว่าด้วยเรื่ องอะไร ? (๒๕๕๓)

กัณฑ์ที่ ๙
เสขิยวัตร ๗๕ (น.๓๑-๓๒)
๑. เสขิยวัตร คืออะไร ? โภชนปฏิสงั ยุต ว่าด้วยเรื่ องอะไร ? (๒๕๕๖)
๒. ภิกษุไม่เอื้อเฟื้ อในเสขิยวัตร ปฏิบตั ิผดิ ธรรมเนียมไป ต้องอาบัติอะไร ? (๒๕๕๖)
๓. ในเสขิยวัตรมีสิกขาบทที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติให้ภิกษุช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมโดยอนุโลมไว้อย่างไร?
(๒๕๕๕)
๔. ภิกษุนงั่ ในบ้านพูดเสียงดังจะต้องอาบัติอะไร? (๒๕๕๕)
๕. ภิกษุฉนั พลางทากิจอื่นพลาง จะต้องอาบัติอะไรหรื อไม่ ? (๒๕๕๔)
๖

๖. ข้อว่า เราจักรับบิณฑบาตโดยเคารพ นั้นมีอธิบายอย่างไร ? (๒๕๕๓)
๗. เสขิยวัตร คืออะไร ? มีท้งั หมดกี่ขอ้ ? (๒๕๕๐)
๘. เสขิยวัตร คืออะไร ? มีกี่ขอ้ ? ภิกษุละเมิดต้องอาบัติอะไร ? (๒๕๔๙)
๙. เสขิยวัตรคืออะไร ? ถ้าไม่เอื้อเฟื้ อต้องอาบัติอะไร ? (๒๕๔๘)
๑๐. ข้อว่า ภิกษุพึงทาความศึกษาว่า เราจักฉันบิณฑบาตโดยเคารพ นั้น มีอธิบายอย่างไร ? (๒๕๔๗)

กัณฑ์ที่ ๙
อธิกรณสมถะ (น.๓๒)
๑. ภิกษุเถียงกันด้วยเรื่ องอะไร จึงเรี ยกว่า วิวาทาธิกรณ์ ? (๒๕๕๖)
๒. อธิกรณ์ คืออะไร ? การตัดสินอธิกรณ์ตามเสียงข้างมาก เรี ยกว่าอะไร ? (๒๕๕๔)
๓. อธิกรณ์ คืออะไร ? เมื่อเกิดขึ้นแล้วต้องทาอย่างไร ? (๒๕๕๒)
๔. วิวาทาธิกรณ์กบั อนุวาทาธิกรณ์ ต่างกันอย่างไร ? (๒๕๕๑)
๕. อธิกรณสมถะ คืออะไร ? มีกี่อย่าง ? การตัดสินตามเสียงข้างมาก เรี ยกว่าอะไร ? (๒๕๕๑)

กัณฑ์ที่ ๑๐
มาตรา (น.๓๒)
๑. ในพระวินยั กาหนด ๑ ปี มีกี่ฤดู ? อะไรบ้าง ? ตั้งแต่วนั แรม ๑ ค่าเดือน ๘ ถึงวันขึ้น ๑๕ ค่า เดือน ๑๒ เป็ นฤดู
อะไร ? (๒๕๔๘)

๗

พุทธประวัติ
บทนา (น.๓๓)
๑. การเรี ยนรู้พุทธประวัติได้ประโยชน์อย่างไร ? (๒๕๕๒)
๒. พุทธประวัติว่าด้วยเรื่ องอะไร ? มีความสาคัญอย่างไรที่ตอ้ งเรี ยนรู้ ? (๒๕๔๙)

ปริเฉทที่ ๑
ชมพูทวีปและประชาชน (น.๓๓-๓๔)
๑. คนในชมพูทวีปแบ่งออกเป็ นกี่วรรณะ ? อะไรบ้าง ? (๒๕๕๖)
๒. ประชาชนในชมพูทวีป มีกี่จาพวก ? จาพวกไหนบ้าง ? (๒๕๕๔)
๓. ศากยวงศ์สืบเชื้อสายมาจากชนชาติใด ? ชนชาติน้นั มาตั้งถิ่นฐานในชมพูทวีปได้อย่างไร ? (๒๕๕๓)
๔. คนในชมพูทวีปแบ่งเป็ นกี่วรรณะ ? อะไรบ้าง ? พระพุทธบิดาอยูใ่ นวรรณะอะไร ? (๒๕๕๑)
๕. ประชาชนในชมพูทวีปแบ่งออกเป็ นกี่วรรณะ ? อะไรบ้าง ? มีหน้าที่ต่างกันอย่างไร ? (๒๕๔๘)
๖. พระพุทธเจ้าสืบเชื้อสายมาจากชนชาติใด ? ชนชาติน้ นั มาตั้งถิ่นฐานในชมพูทวีปได้อย่างไร ? (๒๕๔๗)

ปริเฉทที่ ๒
สั กกชนบทและศากยวงศ์ (น.๓๔)
๑. พระพุทธบิดาทรงมีพระนามว่าอะไร ? ทรงปกครองแคว้นอะไร ? เมืองหลวงชื่ออะไร ? (๒๕๕๖)
๒. บุคคลต่อไปนี้เกี่ยวข้องกับพระมหาบุรุษในฐานะใด? (๒๕๕๕)
ก.พระเจ้าสีหหนุ ข.พระนางมหาปชาบดีโคตมี ค.พระนางยโสธรา ฆ.นายฉันทะ ง.นางสุชาดา
๓. พระนามและนามดังต่อไปนี้ เกี่ยวข้องกับเจ้าชายสิทธัตถะอย่างไร ? (๒๕๔๗)
ก. พระเจ้าสุทโธทนะ
ข. พระนางเจ้าสิริมหามายา
ค. พระนันทะ
ง. วิศวามิตร
จ. นายฉันนะ

ปริเฉทที่ ๓
พระศาสดาประสู ติ (น.๓๕-๓๖)
๑. อสิตดาบส อาฬารดาบส และอุทกดาบส มีความเกี่ยวข้องกับพระมหาบุรุษอย่างไร ? (๒๕๕๖)
๒. เมื่อเจ้าชายสิทธัตถะประสูติได้ ๕ วัน พระราชบิดาโปรดให้ทาอะไรเพื่อพระราชกุมารบ้าง ? (๒๕๕๖)
๓. เมื่อพระมหาบุรุษมีพระชนมายุได้ ๗ ปี ๑๖ ปี ๒๙ ปี มีเหตุการณ์สาคัญเกิดแก่พระองค์อะไรบ้าง ? (๒๕๕๔)
๔. ภายใน ๗ วัน หลังจากสิทธัตถะราชกุมารประสูติแล้ว มีเหตุการณ์สาคัญเกิดขึ้นแก่พระองค์อย่างไรบ้าง ?
(๒๕๕๓)
๘

๕. อสิตดาบสได้ทานายสิทธัตถกุมารไว้อย่างไร ? (๒๕๕๑)
๖. เมื่อพระพุทธเจ้าประสูติได้ ๕ วัน และ ๗ วัน มีเหตุการณ์สาคัญอะไรเกิดขึ้น ? (๒๕๕๐)
๗. พระพุทธเจ้าประสูติ ตรัสรู้ และปริ นิพพาน ในวันใด ? ที่ไหน ? (๒๕๕๐)
๘. เจ้าชายนันทกุมารกับเจ้าหญิงรู ปนันทา เป็ นพระโอรสและพระธิดาของใคร ? มีความเกี่ยวข้องกับเจ้าชาย
สิทธัตถกุมารอย่างไร ? (๒๕๕๐)
๙. เหตุการณ์ที่เงาต้นหว้าในเวลาบ่ายแล้วไม่คล้อยไปตามตะวัน กลับตั้งอยูด่ ุจเวลาเที่ยง ปรากฏเมื่อคราวพระมหา
บุรุษทรงทาอะไรอยู่ ? (๒๕๕๐)
๑๐. พระนามและนามต่อไปนี้ เกี่ยวข้องกับเจ้าชายสิทธัตถะอย่างไร ? (๒๕๔๙)
๑. มหาปชาบดีโคตมี
๒. อสิตดาบส (กาฬเทวิลดาบส)
๑๑. ในวันเสด็จแรกนาขวัญ พระเจ้าสุทโธทนะบังคมสิทธัตถราชกุมารผูป้ ระทับนัง่ ใต้ตน้ หว้า เพราะเหตุไร ?
(๒๕๔๘)
๑๒. การที่พระราชบิดาและพระญาติวงศ์ คิดผูกพันเจ้าชายสิทธัตถะไว้ให้เพลิดเพลินอยูใ่ นกามสุขเพราะเหตุไร ?
และด้วยวิธีใด ? (๒๕๔๗)

ปริเฉทที่ ๔
เสด็จออกบรรพชา (น.๓๖-๓๗)
๑. พระมหาบุรุษทรงทอดพระเนตรเห็นคนแก่คนเจ็บคนตาย และบรรพชิตแล้วทรงดาริ อย่างไร ? (๒๕๕๖)
๒. พระมหาบุรุษเสด็จออกบรรพชา เพราะทรงปรารภเหตุอะไร? (๒๕๕๕)
๓. พระพุทธเจ้าเสด็จออกบรรพชา ตรัสรู้ และปริ นิพพาน เมื่อมีพระชนมายุเท่าไรบ้าง ? (๒๕๕๓)
๔. เทวทูต ๔ ที่เจ้าชายสิทธัตถะทรงเห็นคืออะไรบ้าง ? ทรงเห็นแล้ว มีพระดาริ อย่างไร ? (๒๕๕๒)
๕. เจ้าชายสิทธัตถะทรงปรารภอะไรจึงเสด็จออกบรรพชา ? หลังจากบรรพชาแล้วกี่ปีจึงตรัสรู้ ? (๒๕๔๙)
๖. พระมหาบุรุษเสด็จออกบรรพชา เพราะทอดพระเนตรเห็นอะไร ? และเมื่อเห็นแล้วทรงพระดาริ อย่างไร ?
(๒๕๔๙)

ปริเฉทที่ ๕
ตรัสรู้ (น.๓๗-๓๘)
๑. พระมหาบุรุษเสด็จประทับบาเพ็ญเพียรจนถึงตรัสรู้ ณ ตาบลใด ? (๒๕๕๖)
๒. ทุกรกิริยา คืออะไร? พระมหาบุรุษทรงบาเพ็ญทุกรกิริยาด้วยอย่างไรบ้าง? จงบอกมา ๑ ข้อ (๒๕๕๕)
๓. พระมหาบุรุษทรงบาเพ็ญทุกรกิริยา ณ ที่ไหน ? ผูท้ ี่รู้เห็นเป็ นพยานในเรื่ องนี้คือใคร ? (๒๕๕๔)
๔. พระมหาบุรุษได้ทรงศึกษาในสานักอาฬารดาบสและอุทกดาบสจนจบวิชาความรู้ของอาจารย์ การที่กล่าวว่า
พระองค์ตรัสรู้ชอบด้วยพระองค์เองโดยไม่มีใครเป็ นครูอาจารย์ นั้นเพราะเหตุไร ? (๒๕๕๔)
๕. ปัญจวัคคีย ์ คือใคร ? มีความเกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้าขณะที่ยงั ทรงบาเพ็ญทุกรกิริยาอย่างไร ? (๒๕๕๓)

๙

๖. การที่พระมหาบุรุษทรงเลิกบาเพ็ญทุกกรกิริยานั้น เพราะเหตุไร ? (๒๕๕๒)
๗.พระญาณที่เกิดขึ้นแก่พระมหาบุรุษในวันที่ตรัสรู้น้ นั คืออะไรบ้าง ? (๒๕๔๘)

ปริเฉทที่ ๖
เสวยวิมุตติสุข (น.๓๘-๓๙)
๑. เมื่อพระศาสดาเสด็จไปเมืองพาราณสีเพื่อโปรดปัญจวัคคีย ์ ทรงพบใครในระหว่างทาง ? และหลังสนทนากัน
แล้ว ผูน้ ้ นั ได้บรรลุผลอะไร ? (๒๕๕๖)
๒. บุคคลผูแ้ สดงตนเป็ นอุบาสกด้วยการถึงรัตนะ ๒ และรัตนะ ๓ เป็ นคนแรกคือใคร ? (๒๕๕๖)
๓. พระพุทธเจ้าทรงตัดสินพระทัย จะแสดงธรรมแก่ปัญจวัคคียก์ ่อนเพราะเหตุไร? (๒๕๕๕)
๔. พระสาวกผูบ้ รรลุพระโสดาบัน และ พระอรหันต์ ครั้งแรกคือใคร? (๒๕๕๕)
๕. พระอัญญาโกณฑัญญะได้ชื่อว่าเป็ นปฐมสาวก เพราะเหตุไร ? (๒๕๕๔)
๖. เมื่อพระพุทธเจ้าตรัสรู้ใหม่ ๆ พระองค์ทรงพิจารณาบุคคลผูส้ ามารถจะตรัสรู้ธรรมได้โดยเปรี ยบเทียบกับบัว ๓
เหล่า อย่างไรบ้าง ? (๒๕๕๓)
๗. อนัตตลักขณสูตร ว่าด้วยเรื่ องอะไร ? ทรงแสดงเมื่อไร ? ผลเป็ นอย่างไร ? (๒๕๕๒)
๘. พระกระยาหารมื้อแรกของพระพุทธเจ้าหลังตรัสรู้คืออะไร ? ใครเป็ นผูถ้ วาย ? (๒๕๕๑)
๙. พระอรหันตสาวก ๕ รู ปแรก คือใครบ้าง ? (๒๕๕๑)
๑๐. ธรรมจักษุ ดวงตาเห็นธรรมนั้น คือเห็นว่าอย่างไร ? ได้เกิดขึ้นแก่ ผูใ้ ดเป็ นคนแรก ? (๒๕๕๐)
๑๑. ในปฐมเทศนา พระพุทธเจ้าทรงแสดงอริ ยสัจไว้เท่าไร ? อะไรบ้าง ? (๒๕๔๙)
๑๒. หลังจากตรัสรู้แล้ว ในระหว่างทางที่เสด็จไปป่ าอิสิปตนมฤคทายวัน พระพุทธองค์ทรงสนทนากับใคร ? และผู้
นั้นได้บรรลุธรรมชั้นไหน ? (๒๕๔๗)

ปริเฉทที่ ๗
ส่ งพระสาวกไปประกาศพระศาสนา (น.๓๙-๔๐)
๑. “ที่นี่วุ่นวายหนอ ที่นี่ขดั ข้องหนอ” เป็ นคาอุทานของใคร? (๒๕๕๕)
๒. คาว่า “ที่นี่วนุ่ วายหนอ ที่นี่ขดั ข้องหนอ” เป็ นคาอุทานของใคร ? ความวุ่นวายขัดข้องนั้นสงบลงได้อย่างไร ?
(๒๕๕๔)
๓. ฆราวาสที่บรรลุพระอรหัตผลคนแรกคือใคร ? เพราะฟังธรรมอะไร ? (๒๕๕๒)
๔. พระพุทธเจ้าทรงแสดงอาทิตตปริ ยายสูตรแก่ใคร ? ที่ไหน ? (๒๕๕๑)
๕. อนุปุพพีกถา คืออะไรบ้าง ? ทรงแสดงแก่ใครเป็ นครั้งแรก ? (๒๕๔๘)
๖. ในพิธีศิวาราตรี ถือว่าการอาบน้ าชาระร่ างกายในแม่น้ าเป็ นการลอยบาป ส่วนในทางพระพุทธศาสนา
พระพุทธเจ้าทรงแสดงวิธีลอยบาปไว้อย่างไร ? (๒๕๔๗)

๑๐

ปริเฉทที่ ๘
เสด็จกรุงราชคฤห์ (น.๔๐)
๑. คาว่า ดวงตาเห็นธรรม นั้นคือเห็นอย่างไร ? พระโมคคัลลานะและพระสารี บุตรได้ดวงตาเห็นธรรมเพราะฟัง
ธรรมจากใคร ? (๒๕๕๓)
๒. พระอัครสาวกทั้ง ๒ องค์สาเร็ จเป็ นพระโสดาบันเพราะฟังธรรมจากใคร ? (๒๕๕๒)

ปริเฉทที่ ๙
ทรงบาเพ็ญพุทธกิจในแคว้นมคธ (น.๔๐)
๑. พระพุทธเจ้าทรงเลือกแคว้นมคธเป็ นที่ประดิษฐานพระพุทธศาสนาเป็ นแห่งแรก เพราะเหตุไร ? (๒๕๕๒)
๒. จาตุรงคสันนิบาต คือ การประชุมที่ประกอบด้วยองค์อะไรบ้าง ? (๒๕๕๑)
๓. เพราะเหตุใดพระพุทธเจ้าทรงเลือกแคว้นมคธเป็ นที่ประดิษฐานพระพุทธศาสนาเป็ นครั้งแรก ? (๒๕๔๙)
๔. ในวันจาตุรงคสันนิบาต พระศาสดาทรงแสดงโอวาทปาฏิโมกข์แก่ใคร ? ที่ไหน ? ทรงยกธรรมข้อใดขึ้นแสดง
เป็ นข้อต้น ? (๒๕๔๘)

ปริเฉทที่ ๑๑
เสด็จแคว้นโกศล (น.๔๑)
๑. ครั้งพุทธกาล วัดเชตวันนั้น ตั้งอยูเ่ มื่องอะไร? ใครเป็ นผูส้ ร้างถวาย? (๒๕๕๕)

ปริเฉทที่ ๑๒
ปรินิพพาน (น.๔๑-๔๓)
๑. ปฐมสาวก และ ปัจฉิมสาวก คือใคร? (๒๕๕๕)
๒. สถานที่ต่อไปนี้เกี่ยวข้องกับพระบรมศาสดาอย่างไร ? (๒๕๕๔)
๑. ลุมพินีวนั ๒. อิสิปตนมฤคทายวัน ๓. ลัฏฐิวนั ๔. เวฬุวนั ๕. สาลวัน
๓. ถูปารหบุคคล คือบุคคลเช่นไร ? ได้แก่ใครบ้าง ? (๒๕๕๔)
๔. สังเวชนียสถาน ๔ ได้แก่ที่ใดบ้าง ? (๒๕๕๓)
๕. พระพุทธเจ้าทรงสรรเสริ ญปฏิบตั ิบูชายิง่ กว่าอามิสบูชา เพราะเหตุไร ? (๒๕๕๓)
๖. พระพุทธรู ป สังเวชนียสถาน ตุมพสถูป และ อังคารสถูป อย่างไหนเป็ นบริ โภคเจดียแ์ ละอุทเทสิกเจดีย ์ ?
(๒๕๕๒)
๖. สถานที่ต่อไปนี้เกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้าอย่างไร (๒๕๕๑)
ก. ลุมพินีวนั ข. อิสิปตนมฤคทายวัน ค. สาลวโนทยาน
๗. พระพุทธองค์ทรงปลงอายุสงั ขาร คือทรงทาอย่างไร ? ไหน ? เมื่อไร ? (๒๕๕๐)
๘. พระพุทธเจ้าเสวยพระกระยาหารอะไร ก่อนแต่เสด็จปริ นิพพาน ? ใครถวาย ? (๒๕๕๐)
๙. พระพุทธเจ้าประสูติ ตรัสรู้ ปริ นิพพานที่ใต้ตน้ ไม้อะไร ? (๒๕๔๙)
๑๑

๑๐. ผูใ้ ดได้ถวายภัตตาหารมื้อแรกหลังจากตรัสรู้ และภัตตาหารมื้อสุดท้าย ก่อนปริ นิพพานแก่พระพุทธเจ้า ?
(๒๕๔๙)
๑๑. พระปัจฉิมโอวาท มีใจความว่าอย่างไร ? ทรงประทานที่ไหน ? (๒๕๔๘)
๑๒. การปลงอายุสงั ขารของพระพุทธองค์ ถือโดยใจความว่าอย่างไร ? และทรงปลงอายุสงั ขารเมื่อใด ? (๒๕๔๗)
๑๓. พระพุทธศาสนาสืบเนื่องมาถึงปัจจุบนั นี้ได้อย่างไร ? (๒๕๔๗)

ศาสนพิธี
บทนา (น.๔๓-๔๔)
๑. จงให้ความหมายของคาต่อไปนี้ (๒๕๔๙)
ก. กุศลพิธี
ข. พุทธมามกะ
ค. บุญพิธี
ง. ปาฏิบุคลิกทาน
จ. สังฆทาน
๒. ศาสนพิธี คืออะไร ? ผูท้ ี่ได้เรี ยนรู้แล้วได้รับประโยชน์อย่างไรบ้าง ? (๒๕๔๘)
๓. วันอาสาฬหบูชา ตรงกับวันอะไรทางจันทรคติ ? มีความสาคัญอย่างไร ? (๒๕๔๘)
๔. อุโบสถ กับ ปกติอุโบสถ หมายถึงอะไร ? (๒๕๔๘)
๕. ในพิธีทาบุญต่างๆ มีผเู้ กี่ยวข้องในการปฏิบตั ิกี่ฝ่าย ? คือใครบ้าง ? (๒๕๔๘)

บทที่ ๑
กุศลพิธี (น.๔๔)
๑. พุทธมามกะหรื อพุทธมามิกาหมายถึงบุคคลเช่นไร ? (๒๕๕๓)
๒. อุโบสถศีล มีกี่ขอ้ ? ข้อที่ ๓ ว่าอย่างไร ? การเข้าจาอุโบสถศีลนี้อยูใ่ นหมวดไหนของศาสนพิธี ? (๒๕๕๒)
๓. คาอาราธนาเบญจศีล ว่าอย่างไร ? (๒๕๕๑)
๔. วันสาคัญทางพระพุทธศาสนาที่นิยมประกอบพิธีกรรมมีการบูชาเป็ นต้น ปี หนึ่ง ๆ มีวนั อะไรบ้าง ? (๒๕๕๐)
๕. เพื่อปฏิบตั ิให้ถกู ต้องตามหลักศาสนพิธี เจ้าภาพพึงกรวดน้ าและประนมมือรับพรตอนไหน ? (๒๕๔๗)

บทที่ ๒
บุญพิธี (น.๔๔-๔๕)
๑. บุญพิธีมีกี่อย่าง ? อะไรบ้าง ? (๒๕๕๖)
๒. คาว่า “เจริ ญพระพุทธมนต์” กับ “สวดพระพุทธมนต์” ใช้ในพิธีต่างกันอย่างไร? (๒๕๕๕)
๓. ในพิธีทาบุญงานมงคล เจ้าภาพพึงจุดเทียนน้ ามนต์ เมื่อพระสงฆ์เจริ ญพระพุทธมนต์สูตรใด ? (๒๕๕๑)
๔. คาอาราธนาพระสงฆ์มาสวดมนต์ในพิธีทาบุญงานมงคลกับในพิธีทาบุญงานอวมงคล ต่างกันอย่างไร ? (๒๕๕๑)

๑๒

๕. การเดินเวียนเทียนรอบปูชนียสถานในวันสาคัญทางพระศาสนา เดินเวียนซ้ายหรื อเดินเวียนขวา ? เดินเวียนกี่
รอบ ? แต่ละรอบพึงปฏิบตั ิอย่างไร ? (๒๕๕๐)

บทที่ ๓
ทานพิธี (น.๔๕)
๑. ปาฏิบุคลิกทานต่างจากสังฆทานอย่างไร ? (๒๕๕๔)

บทที่ ๔
ปกิณกพิธี (น.๔๕-๔๖)
๑. การแสดงความเคารพพระสงฆ์มีกี่วิธี ? อะไรบ้าง ? (๒๕๕๖)
๒. จงเขียนคาอาราธนาศีล ๕ มาดู (๒๕๕๕)
๓. จงเขียนคาอาราธนาพระปริ ตร มาดู (๒๕๕๔)
๔. ในการประเคนของถวายพระ มีวิธีปฏิบตั ิอย่างไร ? (๒๕๕๓)
๕. การแสดงความเคารพในศาสนพิธีมีอะไรบ้าง ? ในแต่ละอย่างมีวิธีปฏิบตั ิอย่างไร ? (๒๕๕๒)
๖. การแสดงความเคารพพระมีกี่วิธี ? อะไรบ้าง ? (๒๕๕๒)
๗. การกรวดน้ ามีวิธีทาอย่างไรบ้าง ? คากรวดน้ าแบบย่อที่สุดว่าอย่างไร ? (๒๕๔๙)
๘. การเผดียงสงฆ์ และ การอาราธนา หมายถึงอะไร ? (๒๕๔๗)

๑๓

ธรรมวิภาค
ทุกะ คือ หมวด ๒ (น.๔๗-๔๘)
๑. หิริ และ โอตตัปปะ ได้ชื่อว่า ธรรมเป็ นโลกบาล เพราะเหตุไร ? (๒๕๕๖)
๒. พระพุทธเจ้าทรงสอนธรรมอะไรไว้สาหรับคุม้ ครองโลก? (๒๕๕๕)
๓. บุพพการี และกตัญญูกตเวทีได้แก่บุคคลเช่นไร ? (๒๕๕๔)
๔. ธรรมมีอุปการะมากมีอะไรบ้าง ? ที่ว่ามีอุปการะมากนั้นเพราะเหตุไร ? (๒๕๕๓)
๕. บุพพการี และกตัญญูกตเวที ได้แก่บุคคลเช่นไร ? จงยกตัวอย่างมาสัก ๒ คู่ (๒๕๕๒)
๖. การที่บุคคลพบงูพษิ แล้วสะดุง้ กลัวว่าจะถูกกัดตาย จัดเป็ นโอตตัปปะ ได้หรื อไม่ ? เพราะเหตุใด ? (๒๕๕๑)
๗. ในทางโลก ดูคนงามกันที่รูปร่ างหน้าตา ในทางพระพุทธศาสนา ดูคนงามกันที่ไหน ? (๒๕๕๐)
๘. หิริกบั โอตตัปปะ ต่างกันอย่างไร ? (๒๕๔๙)
๙. ธรรมมีอุปการะมาก ได้แก่อะไรบ้าง ? บุคคลผูข้ าดธรรมนี้จะเป็ นเช่นไร ? (๒๕๔๘)
๑๐. บุพพการี และกตัญญูกตเวที คือบุคคลเช่นไร ? จัดเป็ นคู่ไว้อย่างไรบ้าง ? (๒๕๔๘)
๑๑. ขันติ กับ โสรัจจะ เป็ นธรรมทาให้งามได้อย่างไร ? (๒๕๔๗)
๑๒. บุพพการี ได้แก่บุคคลเช่นไร ? พระพุทธเจ้าทรงดารงอยูใ่ นฐานะบุพพการี ของพุทธบริ ษทั อย่างไร ? (๒๕๔๗)

ติกะ คือ หมวด ๓ (น.๔๘-๕๐)
๑. จงให้ความหมายของคาต่อไปนี้ ก.พาหุสจั จะ ข.อกุศลมูล ค.อินทรี ยสังวร ฆ.อนัตตา ง.กามฉันท์ ฯ
๒. การทาบุญโดยย่อมีกี่อย่าง ? อะไรบ้าง ? (๒๕๕๖)
๓. คาต่อไปนี้มีความหมายว่าอย่างไร? (๒๕๕๕)
๑.สัมปชัญญะ ๒.กตัญญูกตเวที ๓.กายทุจริ ต ๔.มาตาปิ ตุอุปัฏฐาน ๕.ปุพเพกตปุญญต
๔. การสารวมอินทรี ย ์ ได้แก่การกระทาอย่างไร? เมื่อกระทาเช่นนั้นแล้วจะได้รับประโยชน์อะไร? (๒๕๕๕)
๕. พระพุทธเจ้าคือใคร ? ทรงสัง่ สอนเป็ นอัศจรรย์อย่างไร ? (๒๕๕๔)
๖. เห็นผิดจากคลองธรรม คือเห็นอย่างไร ? จัดเข้าในทุจริ ตข้อไหน ? (๒๕๕๔)
๗. รากเหง้าของอกุศลเรี ยกว่าอะไร ? มีอะไรบ้าง ? เพราะเหตุใดจึงควรละเสีย ? (๒๕๕๔)
๘. ในรัตนะ ๓ พระธรรม ได้แก่อะไร ? ให้คุณแก่ผปู้ ฏิบตั ิตามอย่างไร ? (๒๕๕๓)
๙. พระโอวาทของพระพุทธเจ้า หรื อที่เรี ยกกันว่าหัวใจพระศาสนา มีกี่ขอ้ ? อะไรบ้าง ? (๒๕๕๓)
๑๐. ทุจริ ต คืออะไร ? ความเห็นว่าคุณของบิดามารดาครู บาอาจารย์ไม่มีบุญบาปไม่มี จัดเป็ นทุจริ ตข้อไหน ?
(๒๕๕๓)
๑๑. ไตรลักษณะ ได้แก่อะไรบ้าง ? (๒๕๕๓)
๑๒. อาการที่พระพุทธเจ้าทรงสัง่ สอนมีกี่อย่าง ? ข้อที่ว่า “ทรงสัง่ สอนเป็ นอัศจรรย์” นั้นคืออย่างไร ? อาการที่
พระพุทธเจ้าทรงสัง่ สอนมีกี่อย่าง ? ข้อที่ว่า “ทรงสัง่ สอนเป็ นอัศจรรย์” นั้นคืออย่างไร ? (๒๕๕๒)
๑๓. มูลเหตุที่ทาให้บุคคลทาความชัว่ เรี ยกว่าอะไร ? มีอะไรบ้าง ? เมื่อเกิดขึ้นแล้วควรปฏิบตั ิอย่างไร ? (๒๕๕๒)
๑๔. พระสงฆ์ในรัตนตรัยมีคุณอย่างไร ? (๒๕๕๑)
๑๕. โอวาทของพระพุทธเจ้า ๓ อย่างมีอะไรบ้าง ? (๒๕๕๑)
๑๔

๑๖. มโนสุจริ ตคืออะไร ? มีอะไรบ้าง ? (๒๕๕๐)
๑๗. คาว่า พระธรรม ในรัตนะ ๓ คืออะไร ? มีคุณอย่างไร ? (๒๕๔๙)
๑๘. โอวาทของพระพุทธเจ้ามีกี่อย่าง ? อะไรบ้าง ? (๒๕๔๙)
๑๙. คนเราจะประพฤติดีหรื อประพฤติชวั่ มีมลู เหตุมาจากอะไร ? (๒๕๔๙)
๒๐. พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ได้ชื่อว่ารัตนะ เพราะเหตุไร ? (๒๕๔๘)
๒๑. เพราะเหตุไร หลักคาสอนในทางพระพุทธศาสนาจึงสอนเรื่ องการทาใจของตให้หมดจดจากเครื่ องเศร้าหมอง ?
(๒๕๔๗)
๒๒. บุญกิริยาวัตถุ คืออะไร ? ในบุญกิริยาวัตถุ ๓ นั้น ข้อไหนกาจัดความโลภ ความโกรธ และ ความหลง ?
(๒๕๔๗)

จตุกกะ คือหมวด ๔ (น.๕๐-๕๒)
๑. เหตุให้เกิดทุกข์ในอริ ยสัจ คืออะไร ? (๒๕๕๖)
๒. ผูจ้ ะดารงความยุติธรรมไว้ได้ ต้องประพฤติอย่างไรบ้าง? (๒๕๕๕)
๓. ทุกข์ในอริ ยสัจ ๔ คืออะไร ? เหตุให้เกิดทุกข์คืออะไร ? (๒๕๕๔)
๔. พรหมวิหาร ๔ มีอะไรบ้าง ? (๒๕๕๓)
๕. นักเรี ยนผูต้ อ้ งการจะเรี ยนหนังสือให้ได้ผลดี จะนาอิทธิบาทมาใช้อย่างไร ? (๒๕๕๓)
๖. ปัญญาอันเห็นชอบอย่างไร จึงชื่อว่ามรรคในอริ ยสัจ ๔ ? เพราะเหตุไร ? (๒๕๕๒)
๗. อินทรี ยสังวร คือสารวมอินทรี ย ์ อินทรี ยไ์ ด้แก่อะไรบ้าง ? (๒๕๕๑)
๘. ธรรมหมวดหนึ่ง เป็ นเหตุให้ผปู้ ระพฤติขาดความเที่ยงธรรมชื่อว่า อะไร ? มีอะไรบ้าง ? (๒๕๕๑)
๙. ธาตุ ๔ มีธาตุอะไรบ้าง ? ธาตุมีลกั ษณะแข้นแข็ง คือธาตุอะไร ? (๒๕๕๑)
๑๐. อิทธิบาท คือ ธรรมเป็ นคุณเครื่ องให้สาเร็ จความประสงค์ของบุคคล ส่วนธรรมอันเป็ นเครื่ องกั้นจิตไม่ให้บรรลุ
ความดี คืออะไร ? มีอะไรบ้าง ? (๒๕๕๐)
๑๑. ปธานคือความเพียร ๔ มีอะไรบ้าง ? งดเหล้าเข้าพรรษาอนุโลมเข้าในปธานข้อไหน ? (๒๕๔๙)
๑๒. ธรรม ๔ อย่าง ดุจล้อรถนาไปสู่ความเจริ ญ ข้อว่า “คบสัตบุรุษ คือคนดี” นั้น จะนาไปสู่ความเจริ ญได้อย่างไร ?
(๒๕๔๘)
๑๓. ปัจจยปัจจเวกขณะ หมายความว่าอย่างไร ? (๒๕๔๘)

ปัญจกะ คือหมวด ๕ (น.๕๒-๕๓)
๑. อภิณหปัจจเวกขณ์ คือข้อที่ควรพิจารณาเนือง ๆ ๕ อย่าง ทรงสอนให้พิจารณาอะไรบ้าง ? (๒๕๕๖)
๒. ขันธ์ ๕ ได้แก่อะไรบ้าง ? ย่อเป็ น ๒ อย่างไร ? (๒๕๕๖)
๓. คิดอย่างไรเรี ยกว่าพยาบาท? คิดอย่างนั้นเกิดโทษอะไร? (๒๕๕๕)
๔. อภิณหปัจจเวกขณ์ขอ้ ว่า ควรพิจารณาทุก ๆ วันว่า เราจะต้องพลัดพรากจากของรักของชอบใจทั้งสิ้น ดังนี้ ผู้
พิจารณาได้รับประโยชน์อย่างไร ? จงอธิบาย (๒๕๕๔)
๕. ธรรมเป็ นกาลัง ๕ อย่าง คืออะไรบ้าง ? ธรรม ๕ อย่างนั้น เรี ยกว่าอินทรี ย ์ เพราะเหตุไร ? (๒๕๕๒)
๖. ภิกษุสามเณรผูบ้ วชใหม่จะต้องมีอินทรี ยสังวร คือสารวมอินทรี ย ์ สารวมอินทรี ยน์ ้นั คืออย่างไร ? (๒๕๕๐)
๑๕

๗. ควรพิจารณาทุก ๆ วันว่า เราจะต้องพลัดพรากจากของรักของชอบใจ ทั้งสิ้น ข้อความนี้อยูใ่ นหมวดธรรมอะไร ?
ท่านให้พิจารณาอย่างนี้เพื่ออะไร ? (๒๕๕๐)
๘. อุทธัจจกุกกุจจะ คือความฟุ้ งซ่านและราคาญ จัดเข้าในขันธ์ไหนในขันธ์ ๕ ? เพราะเหตุไร ? (๒๕๔๙)
๙. ขันธ์ ๕ ได้แก่อะไรบ้าง ? ย่อเป็ น ๒ ได้อย่างไร ? (๒๕๔๘)
๑๐. ในพระพุทธศาสนา บุคคลผูฆ้ ่ามารดาบิดา ได้ชื่อว่าเป็ นผูท้ าอนันตริ ยกรรม จะได้รับโทษอย่างไร ? (๒๕๔๗)
๑๑. ธรรมอันกั้นจิตไม่ให้บรรลุความดี เรี ยกว่าอะไร ? ความดีที่ถกู กั้นไว้ไม่ให้บรรลุ หมายถึงความดีอย่างไหน ?
(๒๕๔๗)

ฉักกะ คือหมวด ๖ (น.๕๓)
๑. อายตนะภายใน ๖ ได้แก่อะไรบ้าง ? (๒๕๕๔)
๒. คารวะ คืออะไร ? มีกี่อย่าง ? ข้อว่า คารวะในความศึกษา หมายถึงอะไร ? (๒๕๕๒)

สั ตตกะ คือหมวด ๗ (น.๕๓-๕๔)
๑. อริ ยทรัพย์ คือทรัพย์เช่นไร ? เมื่อเทียบกับทรัพย์สินมีเงินทอง เป็ นต้น ดีกว่ากันอย่างไร ? (๒๕๔๙)
๒. อปริ หานิยธรรม คืออะไร ? ข้อที่ ๔ ความว่าอย่างไร ? (๒๕๔๘)
๓. สาราณิ ยธรรม แปลว่าอะไร ? ธรรมข้อนี้ยอ่ มอานวยผลแก่ผปู้ ฏิบตั ิตามอย่างไร ? (๒๕๔๗)

อัฏฐกะ คือหมวด ๘ (น.๕๔)
๑. สัมมาวายามะ เพียรชอบ คือเพียรอย่างไร? (๒๕๕๕)
๒. โลกธรรม ๘ มีอะไรบ้าง? (๒๕๕๕)
๓. มรรคมีองค์แปดจัดเข้าในสิกขา ๓ ได้หรื อไม่ ? ถ้าได้จงจัดมาดู (๒๕๕๐)
๔. ในมรรคมีองค์ ๘ คาว่า “เพียรชอบ” คือเพียรอย่างไร ? (๒๕๔๘)
๖. โลกธรรม คืออะไร ? เมื่อเกิดขึ้นแล้วควรพิจารณาอย่างไร ? (๒๕๔๗)

นวกะ คือหมวด ๙ (น.๕๔-๕๕)
๑. มละ คืออะไร ? เป็ นศิษย์ได้ดีแล้วทามึนตึงกับอาจารย์ จัดเข้าในมละอย่างไหน และควรชาระมละอย่างนั้นด้วย
ธรรมอะไร ? (๒๕๕๒) (๒๕๕๐)

ทสกะ คือหมวด ๑๐ (น.๕๕)
๑. บรรพชิตผูพ้ ิจารณาเนือง ๆ ว่า วันคืนล่วงไป ๆ บัดนี้เราทาไรอยู่ จะได้รับประโยชน์อะไร ? (๒๕๕๖)

๑๖

คิหิปฏิบัติ จตุกกะ คือหมวด ๔ (น.๕๕-๕๗)
๑. มิตรแท้ มีกี่จาพวก ? อะไรบ้าง ? (๒๕๕๖)
๒. คุณธรรมเป็ นเครื่ องยึดเหนี่ยวน้ าใจของผูอ้ ื่นไว้ได้ มีอะไรบ้าง ? (๒๕๕๖)
๓. ตระกูลอันมัง่ คัง่ จะตั้งนานไม่ได้ เพราะเหตุอะไร? (๒๕๕๕)
๔. การอยูค่ รองเรื อนนั้น ควรมีธรรมอะไร? อะไรบ้าง? (๒๕๕๕)
๕. ธรรมเป็ นเครื่ องยึดเหนี่ยวใจของผูอ้ ื่นไว้ได้เรี ยกว่าอะไร ? มีอะไรบ้าง ? (๒๕๕๔)
๖. จงจับคู่ขอ้ ทางซ้ายมือกับข้อทางขวามือให้ถกู ต้อง (๒๕๕๓)
ก. จะทาดีทาชัว่ ก็ตอ้ งคล้อยตาม
๑. มิตรดีแต่พดู
ข. ป้ องกันเพื่อนผูป้ ระมาทแล้ว
๒. มิตรหัวประจบ
ค. สงเคราะห์ดว้ ยสิ่งหาประโยชน์มิได้
๓. มิตรมีความรักใคร่
ง. ห้ามไม่ให้ทาความชัว่
๔. มิตรมีอุปการะ
จ. ทุกข์ ๆ ด้วย สุข ๆ ด้วย
๕. มิตรแนะประโยชน์
๗. ธรรมที่เป็ นไปเพื่อประโยชน์ในปัจจุบนั เรี ยกว่าอะไร ? มีอะไรบ้าง ? (๒๕๕๒)
๘. ข้อว่า “แม้ชีวิตก็อาจสละแทนได้” ดังนี้ เป็ นลักษณะของมิตรแท้ ประเภทใด ? (๒๕๕๑)
๙. คุณธรรมเป็ นเครื่ องยึดเหนี่ยวน้ าใจของผูอ้ ื่นไว้ได้ คืออะไร ? มีอะไรบ้าง ? (๒๕๕๑)
๑๐. คิหิปฏิบตั ิ คืออะไร ? หมวดธรรมต่อไปนี้ คือ ๑. อิทธิบาท ๔ ๒. สังคหวัตถุ ๔ ๓. อธิษฐานธรรม ๔
๔. ทิฏฐธัมมิกตั ถประโยชน์ ๕. ปาริ สุทธิศีล ๔ หมวดไหนมีในคิหิปฏิบตั ิ ? (๒๕๔๙)
๑๑. นาย ก เป็ นผูฉ้ ลาดในการเล่นพนันฟุตบอล เขาหวังให้นาย ข ผูเ้ ป็ นเพื่อน มีเงินทองไว้ก่อร่ างสร้างตัว จึงชักชวน
นาย ข ให้เล่นด้วย นาย ก จัดเข้าในประเภทมิตรแนะประโยชน์ได้หรื อไม่ ? เพราะเหตุไร ? (๒๕๔๘)
๑๒. บุคคลจะได้รับประโยชน์ปัจจุบนั จะต้องปฏิบตั ิตามหลักธรรมอะไร ? (๒๕๔๘)
๑๓. มนุษย์ทุกคนล้วนปรารถนาความสุข พระพุทธศาสนาแสดงความสุขของผูค้ รองเรื อนไว้อย่างไร ? (๒๕๔๘)

คิหิปฏิบัติ ปัญจกะ คือหมวด ๕ (น.๕๗-๕๘)
๑. ศีลที่คฤหัสถ์ควรรักษาเป็ นนิตย์ คือศีลอะไร ? ได้แก่อะไรบ้าง ? (๒๕๕๖)
๒. อุบาสกอุบาสิกา ได้แก่บุคคลเช่นไร ? การค้าขายที่หา้ มอุบาสกอุบาสิกาประกอบ คืออะไรบ้าง ? (๒๕๕๔)
๓. ศีลที่คฤหัสถ์ควรรักษาเป็ นนิตย์ มีอะไรบ้าง ? (๒๕๕๓)
๔. มิจฉาวณิ ชชา คืออะไร ? การค้าขายเด็ก การค้าขายยาเสพติด การค้าขายเบ็ดตกปลา จัดเป็ นมิจฉาวณิ ชชาข้อ
ใด? (๒๕๕๒)
๕. การค้าขายสุรา เป็ นอาชีพที่ถกู ต้องตามกฎหมาย ในทางพระพุทธศาสนา มีความเห็นไว้อย่างไร ? (๒๕๕๑)
๖. เมื่อแสวงหาโภคทรัพย์ได้โดยทางที่ชอบแล้ว ควรทาอะไรบ้างเพื่อให้เกิดประโยชน์ในโภคทรัพย์ที่ได้มานั้น ?
(๒๕๕๐)
๗. การค้าขายสัตว์เพื่อเอาไปฆ่าเป็ นอาหาร เป็ นการผิดศีลข้อปาณาติบาตหรื อไม่ ? เพราะเหตุไร ? อุบาสกควร
ปฏิบตั ิอย่างไรในเรื่ องนี้ ? (๒๕๕๐)

๑๗

คิหิปฏิบัติ ฉักกะ คือหมวด ๖ (น.๕๘-๕๙)
๑. จงบอกโทษของการดื่มสุรามาสัก ๓ ข้อ (๒๕๕๓)
๒. อบายมุข คืออะไร ? คบคนชัว่ เป็ นมิตรมีโทษอย่างไร ? (๒๕๕๒)
๓. ทิศ ๖ ในคิหิปฏิบตั ิ มีอะไรบ้าง ? แต่ละทิศหมายถึงใคร ? (๒๕๕๐)
๔. คฤหัสถ์และบรรพชิต มีหน้าที่จะพึงปฏิบตั ิแก่กนั และกันอย่างไรบ้าง ? (๒๕๔๗)

๑๘

กระทู้ธรรม
(๒๕๕๖)

โกโธ ทุมฺเมธโคจโร.
ความโกรธเป็ นอารมณ์ของคนมีปัญญาทราม.
(พุทธ)
ขุ.ชา.ทสก. ๒๗/๒๘๐

(๒๕๕๕)

หิริโอตฺ ตปฺปิยญฺ เญว โลก ปาเลติ สาธุก.
หิริและโอตตัปปะ ย่อมรักษาโลกไว้เป็ นอันดี.
(ว.ว)

(๒๕๕๔)

ททมาโน ปิ โย โหติ
ผูใ้ ห้ ย่อมเป็ นที่รัก.
องฺ ปญฺ จก. ๒๒/๔๔

(๒๕๕๓)

โมกฺโข กลฺยาณิ ยา สาธุ. (๒๕๕๓)
เปล่งวาจางาม ยังประโยชน์ให้สาเร็ จ.
ขุ. ชา. เอก. ๒๗/๒๘

(๒๕๕๒)

กาโล ฆสติ ภูตานิ สพฺพาเนว สหตฺ ตนา.
กาลเวลา ย่อมกินสรรพสัตว์พร้อมทั้งตัวมันเอง.
ขุ. ชา. ทุก. ๒๗/๙๕

(๒๕๕๑)

สพฺเพส สงฺฆภูตาน สามคฺ คี วุฑฺฒิสาธิกา.
ความพร้อมเพรี ยงของปวงชนผูเ้ ป็ นหมู่ ยังความเจริ ญให้สาเร็ จ.
ส. ส.

(๒๕๕๐)

โกธาภิภูโต กุสล ชหาติ.
ผูถ้ กู ความโกรธครอบงา ย่อมละกุศลเสีย.
นัย. ขุ. ชา. ทสก. ๒๗/๒๘๖

(๒๕๔๙)

สติมโต สุเว เสยฺโย.
คนมีสติ เป็ นผูป้ ระเสริ ฐทุกวัน.
ส. ส. ๑๕/๓๐๖

(๒๕๔๘)

อนตฺ ถ ปริ วชฺ เชติ อตฺ ถ คณฺ หาติ ปณฺ ฑิโต.
บัณฑิตย่อมเว้นสิ่งที่ไม่เป็ นประโยชน์ ถือเอาแต่สิ่งที่เป็ นประโยชน์.
องฺ. จตุกฺก. ๒๑/๕๙

(๒๕๔๗)

ขนฺ ติ หิตสุขาวหา.
ความอดทน นามาซึ่งประโยชน์สุข.
ส. ม.

๑๙

เฉลยปั ญหา
ปี ๒๕๔๗ - ๒๕๕๖

กัณฑ์ที่ ๑
อนุศาสน์
๑. ภิกษุผ้ปู ฏิบัตอิ ย่ างไร จึงชื่อว่ามีศีล? (๒๕๕๕)
ตอบ : ภิกษุสารวมกายวาจาให้เรี ยบร้อย เว้นข้อที่ทรงห้าม ทาตามข้อที่ทรงอนุญาต จึงชื่อว่ามีศีล
๖. นิสสัย ๔ ในอนุศาสน์ ๘ อย่าง หมายถึงอะไร? มีอะไรบ้ าง? (๒๕๕๕)
ตอบ : หมายถึง ปัจจัยเครื่ องอาศัยของบรรพชิต ฯ มี
๑.เที่ยวบิณฑบาต
๒.นุ่งห่มผ้าบังสกุล
๓.อยูโ่ คนไม้
๔.ฉันยาดองด้วยน้ ามูตรเน่า ฯ
๗. นิสสัย คืออะไร ? มีเท่ าไร ? อะไรบ้ าง ? (๒๕๕๓)
ตอบ : คือ ปัจจัยเครื่ องอาศัยของบรรพชิต ฯ มี ๔ อย่าง ฯ คือ
๑. เที่ยวบิณฑบาต ๒. นุ่งห่มผ้าบังสุกุล ๓. อยูโ่ คนไม้ ๔. ฉันยาดองด้วยน้ ามูตรเน่า ฯ
๘. อรณียกิจ ๔ คืออะไร ? ข้ อที่ ๓ ว่าอย่างไร (๒๕๕๑)
ตอบ : คือ กิจที่ไม่ควรทา ๔ ฯ ว่า ฆ่าสัตว์ ฯ

กัณฑ์ที่ ๑
อุปสั มปทา
๒. อกรณียกิจ คือกิจที่บรรพชิตไม่ควรทา มีกอี่ ย่าง ? อะไรบ้ าง ? (๒๕๕๖)
ตอบ : มี ๔ อย่าง ฯ คือ
๑. เสพเมถุน ๒. ลักของเขา ๓. ฆ่าสัตว์ ๔. พูดอวดคุณพิเศษที่ไม่มีในตน ฯ
๒. กิจที่บรรพชิตไม่ควรทาซึ่งเรียกว่า อกรณียกิจ มีกอี่ ย่าง ? อะไรบ้ าง ? (๒๕๔๙)
ตอบ : มี ๔ อย่างฯ คือ
๑. เสพเมถุน ๒. ลักของเขา ๓. ฆ่าสัตว์ ๔. พูดอวดคุณวิเศษที่ไม่มีในตน ฯ
๓. กิจที่บรรพชิตไม่ควรทาเรียกว่าอะไร ? มีอะไรบ้ าง ? (๒๕๔๘)
ตอบ : เรี ยกว่าอกรณี ยกิจ ฯ มีดงั นี้ คือ
๑. เสพเมถุน ๒. ลักทรัพย์ ๓. ฆ่าสัตว์ ๔. พูดอวดคุณวิเศษที่ไม่มีในตน ฯ
๔. อุปสัมปทา (การอุปสมบท) มี ๓ วิธี ในปัจจุบันใช้ วธิ ไี หน ? กาหนดสงฆ์อย่างตา่ ไว้เท่ าไร ? (๒๕๔๗)
ตอบ : ใช้ญตั ติจตุตถกัมมอุปสัมปทา การอุปสมบทด้วยกรรมมีญตั ติเป็ นที่ ๔ ฯ
กาหนดสงฆ์อย่างต่าไว้คือ ในมัธยมประเทศ ๑๐ รู ป ในปัจจันตชนบท ๕ รู ป ฯ
๙. นิสสัยและอกรณียกิจคืออะไร ? ทั้ง ๒ อย่างรวมเรียกว่าอะไร ? (๒๕๔๗)
ตอบ : นิสสัยคือ ปัจจัยเครื่ องอาศัยของบรรพชิต, อกรณียกิจคือ กิจที่บรรพชิตไม่ควรทา ฯ ทั้ง ๒
อย่าง รวมเรี ยกว่า อนุศาสน์ ฯ
๒๑

กัณฑ์ที่ ๒
พระวินัย
๒. อาบัติ คืออะไร ? อาการที่ภกิ ษุต้องอาบัตมิ ี ๖ อย่าง จงบอกมาสัก ๓ อย่าง ฯ (๒๕๕๖)
ตอบ : คือ โทษที่เกิดเพราะความละเมิดในข้อที่พระพุทธเจ้าทรงห้าม ฯ (เลือกตอบเพียง ๓ ข้อ)
๑. ต้องด้วยไม่ละอาย
๒. ต้องด้วยไม่รู้ว่าสิ่งนี้จะเป็ นอาบัติ
๓. ต้องด้วยสงสัยแล้วขืนทาลง
๔. ต้องด้วยสาคัญว่าควรในของที่ไม่ควร
๕. ต้องด้วยสาคัญว่าไม่ควรในของที่ควร
๖. ต้องด้วยลืมสติฯ
๒. อเตกิจฉา และสเตกิจฉา ได้ แก่อาบัตอิ ะไร? ทั้ง ๒ อย่างนั้น ภิกษุต้องเข้ าแล้ว จะเกิดโทษอย่างไร?
(๒๕๕๕)
ตอบ : อเตกิจฉา อาบัติที่แก้ไขไม่ได้ คือ ปาราชิก ทาให้ขาดจากความเป็ นภิกษุ ฯ
สเตกิจฉา อาบัติที่แก้ไขได้ คือ สังฆาทิเสส และอาบัติอีก ๕ ที่เหลือ ฯ สังฆาทิเสสต้องอยูก่ รรม
จึงพ้นได้ อาบัติอกี ๕ ที่เหลือพึงแสดงต่อหน้าสงฆ์หรื อคณะหรื อรู ปใดรู ปหนึ่งจึงพ้นได้ ฯ
๓. พระภิกษุผ้รู ักษาพระวินัยดีโดยถูกทางแล้ว ย่อมได้อานิสงส์ อะไร ? (๒๕๕๔)
ตอบ : ย่อมได้อานิสงส์ คือ ความไม่ตอ้ งเดือดร้อนใจ ฯ
๑๒. สิกขา สิกขาบท และอาบัติ ได้แก่อะไร ? (๒๕๕๔)
ตอบ : สิกขา ได้แก่ ข้อที่ภิกษุควรศึกษา มี ๓ อย่าง คือ สีลสิกขา จิตตสิกขา และปัญญาสิกขา
สิกขาบท ได้แก่ พระบัญญัติมาตราหนึ่ง ๆ
อาบัติ ได้แก่ โทษที่เกิดเพราะความละเมิดในข้อที่พระพุทธเจ้าห้าม ฯ
๑๓. อาการที่ภกิ ษุจะต้องอาบัติ มีอะไรบ้ าง ? (๒๕๕๔)
ตอบ : มี ๑) ต้องด้วยไม่ละอาย ๒) ต้องด้วยไม่รู้ว่าสิ่งนี้จะเป็ นอาบัติ ๓) ต้องด้วยสงสัยแล้วขืนทา ๔) ต้องด้วย
สาคัญว่าควรในของที่ไม่ควร ๕) ต้องด้วยสาคัญว่าไม่ควรในของที่ควร ๖) ต้องด้วยลืมสติ ฯ
๑๔. ครุกาบัติ ที่แก้ไขได้กม็ ี ที่แก้ไขไม่ได้กม็ ี ที่แก้ไขได้ ได้ แก่อาบัตอิ ะไร ที่แก้ไขไม่ได้ ได้ แก่อาบัตอิ ะไร ? (๒๕๕๔)
ตอบ : ที่แก้ไขได้ ได้แก่อาบัติสงั ฆาทิเสส, ที่แก้ไขไม่ได้ ได้แก่อาบัติปาราชิก ฯ
๑๕. พระวินัย ได้แก่อะไร ? สิกขาบททีเ่ ป็ นอเตกิจฉา คือที่ภิกษุล่วงละเมิดแล้วไม่สามารถจะแก้ไขได้ ได้ แก่อะไร ?
(๒๕๕๓)
ตอบ : ได้แก่ พระพุทธบัญญัติ และอภิสมาจาร ฯ , ได้แก่ ปาราชิก ๔ ฯ
๑๖. พุทธบัญญัตแิ ละอภิสมาจาร คืออะไร ? ทั้ง ๒ รวมเรียกว่าอะไร ? (๒๕๕๒)
ตอบ : พุทธบัญญญัติ คือข้อห้ามที่พระพุทธเจ้าทรงตั้งขึ้น เพื่อป้ องกันความประพฤติเสียหาย และวาง
โทษแก่ภิกษุผลู้ ่วงละเมิดด้วยปรับอาบัติหนักบ้าง เบาบ้าง

๒๒

ส่วนอภิสมาจาร คือขนบธรรมเนียมที่ทรงแต่งตั้งขึ้น เพือ่ ชักนาความประพฤติของภิกษุสงฆ์ให้ดีงาม ฯ
ทั้ง ๒ นี้รวมเรี ยกว่า พระวินยั ฯ
๑๗. อาบัติ คืออะไร ? อาบัตทิ ี่เป็ นโลกวัชชะและที่เป็ นปัณณัตติวชั ชะหมายความว่าอย่างไร ? จงยกตัวอย่าง
ประกอบด้ วย (๒๕๕๒)
ตอบ : พระพุทธเจ้าห้าม ฯ
อาบัติที่เป็ นโลกวัชชะหมายความว่า อาบัติที่มีโทษซึ่งภิกษุทาเป็ นความผิด ความเสีย คนสามัญทาก็เป็ น
ความผิดความเสียเหมือนกัน เช่น ทาโจรกรรม เป็ นต้น ส่วนที่เป็ นปัณณัตติวชั ชะหมายความว่า อาบัติที่มี
โทษเฉพาะภิกษุทา แต่คนสามัญทาไม่เป็ นความผิด ความเสีย เช่น ขุดดิน เป็ นต้น ฯ
๑๘. พระศาสดาทรงบัญญัตพิ ระวินัยไว้เพือ่ อะไร ? (๒๕๕๐)
ตอบ : ๑) เพื่อป้ องกันความประพฤติเสียหายของภิกษุสงฆ์ และ
๒) เพื่อชักนาความประพฤติของภิกษุสงฆ์ให้ดีงาม ฯ
๑๙. อาการที่ภกิ ษุจะต้องอาบัติ มีเท่ าไร ? ต้องด้ วยไม่ละอาย มีอธิบายอย่างไร ? (๒๕๕๐)
ตอบ : มี ๖ อย่าง ฯ , ภิกษุรู้อยูแ่ ล้ว และละเมิดพระบัญญัติดว้ ยใจด้านไม่รู้จกั ละอาย ชื่อว่าต้องด้วยไม่
ละอาย ฯ
๑๒. เมือ่ ภิกษุต้องอาบัตแิ ล้ว จะพึงปฏิบัตอิ ย่างไร ? (๒๕๕๐)
ตอบ : พึงบอกภิกษุดว้ ยกันในวันนั้น และพึงแก้ไขตามวิธีน้ นั ๆ ฯ
๑๓. พระศาสดาผู้เป็ นสังฆบิดรดูแลภิกษุสงฆ์ ทรงทาหน้ าที่ทางพระวินัยอย่างไร ? (๒๕๔๙)
ตอบ : ทรงทาหน้าที่ ๒ ประการ คือ
๑. ทรงตั้งพุทธบัญญัติเพื่อป้ องกันความประพฤติเสียหาย และวางโทษแก่ภิกษุผลู้ ่วงละเมิดด้วย
ปรับอาบัติหนักบ้าง เบาบ้าง
๒. ทรงตั้งขนบธรรมเนียม ซึ่งเรี ยกว่าอภิสมาจารเพื่อชักนาความประพฤติของภิกษุสงฆ์ให้ดี
งาม ฯ
๑๔. ทาไมต้องมีพระวินัยสาหรับปกครองหมู่ภิกษุ และหมู่ภิกษุทาไมต้องประพฤติตามพระวินัย ?
(๒๕๔๙)
ตอบ : หากจะไม่มีพระวินยั สาหรับปกครอง หรื อหมู่ภิกษุจะไม่ประพฤติตามพระวินยั ก็จะเป็ นหมู่
ภิกษุที่เลวทราม ไม่เป็ นที่ต้งั แห่งศรัทธาและเลื่อมใส แต่ถา้ ต่างรู ปประพฤติตามพระวินยั ก็จะ
เป็ นหมู่ภิกษุที่ดี ทาให้เกิดศรัทธาเลื่อมใส พระวินยั จึงรักษาหมู่ภิกษุให้ต้งั อยูเ่ ป็ นอันดี และ
ทาให้เป็ นหมู่ที่งดงาม ฯ
๑๕. คาว่า ต้องอาบัติ หมายความว่าอย่างไร ? อาบัตมิ โี ทษกีส่ ถาน ? อะไรบ้ าง ? (๒๕๔๙)
ตอบ : หมายความว่า ต้องโทษ คือมีความผิดฐานละเมิดข้อที่พระพุทธเจ้าทรงห้าม ฯ มี ๓ สถาน คือ อย่าง
หนัก อย่างกลาง และ อย่างเบา (หรื อจะตอบว่า มี ๒ สถาน คือ แก้ไขได้ และแก้ไขไม่ได้ ก็ได้)

๒๓

๑๖. คาต่อไปนีม้ คี วามหมายอย่างไร ? (๒๕๔๘)
ก. สจิตตกะ
ข. อจิตตกะ
ตอบ : ก. อาบัติที่ตอ้ งเพราะมีเจตนาล่วงละเมิด
ข. อาบัติที่ตอ้ งแม้ไม่มีเจตนาล่วงละเมิด ฯ
๑๗. พระวินัย คืออะไร ? พระภิกษุรักษาพระวินยั ดีแล้ว ย่อมได้ รับอานิสงส์ อย่างไร ? (๒๕๔๗)
ตอบ : คือ พระพุทธบัญญัติและอภิสมาจาร ฯ พระภิกษุรักษาพระวินยั ดีแล้วย่อมได้รับอานิสงส์คือ ความ
ไม่ตอ้ งเดือดร้อนใจ ได้รับ ความแช่มชื่นว่า ได้ประพฤติดีงาม เข้าหมู่สงฆ์ก็อาจหาญ ฯ
๑๘. อาการที่ภิกษุจะต้องอาบัตขิ ้ อที่ว่า ต้องด้ วยสงสัยแล้วขืนทาลง มีอธิบายอย่างไร ? (๒๕๔๗)
ตอบ : มีอธิบายว่า ภิกษุสงสัยอยูว่ ่า ทาอย่างนั้นๆ ผิดพระบัญญัติหรื อไม่ แต่ขืนทาด้วยความสะเพร่ าเช่นนี้
ถ้าการที่ทานั้นผิดพระบัญญัติก็ตอ้ งอาบัติตามวัตถุ ถ้าไม่ผดิ ก็ตอ้ งอาบัติทุกกฎเพราะสงสัยแล้วขืน
ทา ฯ

กัณฑ์ที่ ๓
สิ กขาบท
๑. อาบัตวิ ่าโดยชื่อมีกอี่ ย่าง ? อะไรบ้ าง ? (๒๕๕๓)
ตอบ : มี ๗ อย่าง ฯ คือ
๑. ปาราชิก ๒. สังฆาทิเสส ๓. ถุลลัจจัย ๔. ปาจิตตีย ์ ๕. ปาฏิเทสียะ ๖. ทุกกฏ ๗. ทุพภาสิต ฯ
๒. สิกขากับสิกขาบท ต่างกันอย่างไร ? อย่างไหนมีเท่ าไร ? อะไรบ้ าง ? (๒๕๕๒)
ตอบ : สิกขา คือ ข้อที่ภิกษุตอ้ งศึกษา มี ๓ ได้แก่ สีลสิกขา จิตตสิกขา ปัญญาสิกขา ส่วนสิกขาบท คือ
พระบัญญัติมาตราหนึ่ง ๆ เป็ นสิกขาบทหนึ่ง ๆ มี ๒๒๗ สิกขาบท ได้แก่ ปาราชิก ๔
สังฆาทิเสส ๑๓ อนิยต ๒ นิสสัคคิยปาจิตตีย ์ ๓๐ ปาจิตตีย ์ ๙๒ ปาฏิเทสนียะ ๔ เสขิยะ ๗๕ และ
อธิกรณสมถะ ๗ ฯ
๓. อะไรเรียกว่า สิกขาบท ? มาจากไหน ? (๒๕๕๑)
ตอบ : พระบัญญัติมาตราหนึ่ง ๆ เรี ยกว่า สิกขาบท ฯ, มาในพระปาติโมกข์ ๑ มานอกพระปาติโมกข์ ๑ ฯ
๔. สิกขาบทที่มมี าในพระปาติโมกข์ มีเท่าไร ? ว่าโดยหมวดมีอะไรบ้ าง ? (๒๕๕๐)
ตอบ : มี ๒๒๗ สิกขาบท ฯ มี ปาราชิก ๔ สังฆาทิเสส ๑๓ อนิยต ๒ นิสสัคคิยปาจิตตีย ์ ๓๐
ปาจิตตีย ์ ๙๒ ปาฏิเทสนียะ ๔ เสขิยะ ๗๕ อธิกรณสมถะ ๗ ฯ
๕. สิกขา กับ สิกขาบท ต่างกันอย่างไร ? (๒๕๔๗)
ตอบ : ต่างกันอย่างนี้ สิกขา ได้แก่ขอ้ ที่ควรศึกษา คือ ศีล สมาธิ และปัญญา สิกขาบท ได้แก่ พระบัญญัติ
มาตราหนึ่งๆ ฯ

๒๔

กัณฑ์ที่ ๔
ปาราชิก ๔
๑. ภิกษุพยายามฆ่าตนเอง แต่ทาไม่สาเร็จ จะต้องอาบัตอิ ะไร ? (๒๕๕๖)
ตอบ : ต้องอาบัติทุกกฏ ฯ
๒. ภิกษุแกล้งฆ่าสัตว์ให้ ตาย ต้องอาบัตอิ ะไร ? (๒๕๕๔)
ตอบ : ฆ่ามนุษย์ให้ตาย ต้องอาบัติปาราชิก
ฆ่าอมนุษย์ให้ตาย ต้องอาบัติถุลลัจจัย
ฆ่าสัตว์เดรัจฉานให้ตาย ต้องอาบัติปาจิตตีย ์ ฯ
๓. ภิกษุโจทก์ภิกษุอนื่ ด้ วยอาบัตไิ ม่มมี ลู เป็ นอาบัตอิ ะไรบ้ าง ? (๒๕๕๓)
ตอบ : โจทก์ดว้ ยอาบัติปาราชิก เป็ นอาบัติสงั ฆาทิเสส
โจทก์ดว้ ยอาบัตินอกนี้ เป็ นอาบัติปาจิตตีย ์ ฯ
๔. ในสิกขาบทที่ ๒ แห่ งอาบัตปิ าราชิก ทรัพย์เป็ นเหตุให้ ต้องอาบัตปิ าราชิก อาบัตถิ ุลลัจจัย และอาบัตทิ ุกกฏ
มีกาหนดราคาไว้เท่ าไร ? (๒๕๕๒)
ตอบ : มีกาหนดราคาไว้ดงั นี้
ทรัพย์ มีราคาตั้งแต่ ๕ มาสกขึ้นไป เป็ นเหตุให้ตอ้ งอาบัติปาราชิก
ทรัพย์ มีราคาไม่ถึง ๕ มาสก แต่มากกว่า ๑ มาสก เป็ นเหตุให้ตอ้ งอาบัติถุลลัจจัย
ทรัพย์ มีราคาตั้งแต่ ๑ มาสกลงมา เป็ นเหตุให้ตอ้ งอาบัติทุกกฏ ฯ
๕. สังหาริมทรัพย์ และ อสังหาริมทรัพย์คอื ทรัพย์เช่ นไร ? ภิกษุจะต้องอาบัตถิ งึ ที่สุดในเพราะลักทรัพย์ท้งั ๒
อย่างนั้นเมือ่ ใด ? (๒๕๕๒)
ตอบ : สังหาริ มทรัพย์ คือทรัพย์ที่เคลื่อนที่ได้ อสังหาริ มทรัพย์ คือทรัพย์ที่เคลื่อนที่ไม่ได้ ฯ สาหรับ
สังหาริ มทรัพย์ ภิกษุจะต้องอาบัติถึงที่สุด ในเมื่อทาให้ทรัพย์น้ นั เคลื่อนจากที่เดิม ส่วน
สังหาริ มทรัพย์ จะต้องอาบัติถึงที่สุด ในเมื่อเจ้าของทอดกรรมสิทธิ์ ฯ
๖. อุตตริมนุสสธรรม คืออะไร ? มีอะไรบ้ าง ? (๒๕๔๙)
ตอบ : คือ ธรรมอันยิง่ ของมนุษย์ หรื อคุณอย่างยวดยิง่ ของมนุษย์ ฯ มี ฌาน วิโมกข์ สมาธิ สมาบัติ มรรค
ผล นิพพาน ฯ
๗. ในอทินนาทานสิกขาบท กาหนดราคาทรัพย์ เป็ นวัตถุแห่ งอาบัตไิ ว้อย่างไรบ้ าง ? (๒๕๔๙)
ตอบ : ทรัพย์มีราคาตั้งแต่ ๕ มาสก ขึ้นไป เป็ นวัตถุแห่งอาบัติปาราชิก
ทรัพย์มีราคาต่ากว่า ๕ มาสก แต่สูงกว่า ๑ มาสก เป็ นวัตถุแห่งอาบัติถุลลัจจัย
ทรัพย์มีราคาตั้งแต่ ๑ มาสก ลงไป เป็ นวัตถุแห่งอาบัติทุกกฏ ฯ
๘. ภิกษุฆ่าสัตว์ให้ ตายและพยายามฆ่าตนเอง ต้องอาบัตอิ ะไร ? (๒๕๔๘)
ตอบ : ฆ่ามนุษย์ให้ตาย ต้องอาบัติปาราชิก
ฆ่าอมนุ ษย์ให้ตาย ต้องอาบัติถุลลัจจัย

๒๕

ฆ่าสัตว์เดรัจฉานทัว่ ไปให้ตาย ต้องอาบัติปาจิตตีย ์
พยายามฆ่าตนเอง ต้องอาบัติทุกกฏ ฯ

กัณฑ์ที่ ๕
สั งฆาทิเสส ๑๓
๑. ข้ อความว่า ภิกษุชักสื่อให้ ชายหญิงเป็ นผัวเมียกัน ตามสิกขาบทที่ ๕ แห่งสังฆาทิเสสนั้น หมายถึงการทา
อย่างไร ? (๒๕๕๖)
ตอบ : หมายถึงการที่ภิกษุบอกความประสงค์ของชายแก่หญิง หรื อบอกความประสงค์ของหญิงแก่ชายใน
ความเป็ นผัวเมีย ฯ
๒. ภิกษุจบั ต้องกายมารดาในเวลาพยาบาลไข้ ด้วยจิตกตัญญู ปรับเป็ นอาบัตทิ ุกฏฏผิดหรือถูก เพราะเหตุไร?
(๒๕๕๕)
ตอบ : เป็ นอาบัติทุกกฏ เพราะมารดาเป็ นวัตถุอนามาส
๓. คาว่า อาบัตทิ ไี่ ม่มมี ลู กาหนดโดยอาการอย่างไร ? ภิกษุโจทภิกษุด้วยอาบัตไิ ม่มมี ูลต้องอาบัตอิ ะไร ?
(๒๕๕๒)
ตอบ : กาหนดโดยอาการ ๓ คือ ไม่ได้เห็นเอง ๑ ไม่ได้ยนิ เอง ๑ ไม่ได้เกิด รังเกียจสงสัย ๑ ว่าภิกษุน้นั ต้อง
อาบัติชื่อนั้น ฯ โจทด้วยอาบัติปาราชิกต้องอาบัติสงั ฆาทิเสส โจทด้วยอาบัติอื่นจากอาบัติปาราชิก
ต้องอาบัติปาจิตตีย ์ ฯ
๔. สังฆาทิเสส มีกสี่ ิกขาบท ? ภิกษุต้องอาบัตนิ จี้ ะพ้นได้ ด้วยวิธีอย่างไร ? (๒๕๕๑)
ตอบ : มี ๑๓ สิกขาบท ฯ ด้วยวิธีอยูก่ รรม ที่เรี ยกว่า วุฏฐานคามินี ฯ
๕. ภิกษุรู้ตวั ว่าต้องอาบัตสิ ังฆาทิเสส จึงแสดงอาบัตนิ ้นั ต่อภิกษุอกี รูปหนึ่ง อย่างนีจ้ ะพ้นจากอาบัตนิ ้นั ได้
หรือไม่ เพราะเหตุไร ? (๒๕๕๐)
ตอบ : พ้นไม่ได้ เพราะอาบัติสงั ฆาทิเสสนั้น ภิกษุผตู้ อ้ งจะพ้นได้ดว้ ยอยูก่ รรม ฯ
๖. ภิกษุมคี วามกาหนัดจับต้องกายหญิง กะเทย บุรุษ สัตว์ดริ ัจฉานเพศผู้สัตว์ดิรัจฉานเพศเมีย ต้องอาบัตอิ ะไร ?
(๒๕๔๙)
ตอบ : ภิกษุมคี วามกาหนัดจับต้องกายหญิง ต้องสังฆาทิเสส จับต้องกายกะเทย ต้องถุลลัจจัย จับต้องกาย
บุรุษ จับต้องสัตว์ดิรัจฉานทั้งเพศผูเ้ พศเมีย ต้องทุกกฏ ฯ
๗. คาว่า มาตุคาม ในสังฆาทิเสส สิกขาบทที่ ๒, ๓, ๔ และ ๕ ต่างกันอย่างไร ? (๒๕๔๗)
ตอบ : มาตุคามในสังฆาทิเสสสิกขาบทที่ ๒ หมายรวมทั้งหญิงที่รู้เดียงสาและไม่รู้เดียงสา โดยที่สุดแม้เกิด
ในวันนั้น ส่วนมาตุคามในสังฆาทิเสสสิกขาบทที่ ๓, ๔ และ ๕ หมายเฉพาะหญิงผูร้ ู้เดียงสาแล้ว
เท่านั้น ฯ

๒๖

กัณฑ์ที่ ๕
อนิยต ๒
๑. ที่ลบั ตา กับที่ลบั หู ต่างกันอย่างไร ? ที่ลบั ทั้ง ๒ นั้น เป็ นทางให้ ปรับอาบัตไิ ด้ มากน้ อยกว่ ากันอย่างไร ?
(๒๕๕๐)
ตอบ : ต่างกันอย่างนี้ ที่ที่มีสิ่งกาบัง เห็นกันไม่ได้ เรี ยกว่า ที่ลบั ตา ที่ที่ไม่มีสิ่งกาบัง เห็นกันได้ แต่ฟัง
เสียงพูดกันไม่ได้ยนิ เรี ยกว่า ที่ลบั หู ฯ ที่ลบั ตา เป็ นทางให้ปรับอาบัติได้มากกว่า คือตั้งแต่ปาราชิก
สังฆาทิเสส ถึง ปาจิตตีย ์ ส่วนที่ลบั หู เป็ นทางให้ปรับอาบัติต้งั แต่สงั ฆาทิเสสลงมา ฯ
๒. ในอนิยต ทีล่ บั ตา และที่ลบั หู ได้แก่ทเี่ ช่ นไร ? ภิกษุอยู่กบั มาตุคามสองต่อสองในทีเ่ ช่ นนั้น เป็ นทางปรับ
อาบัตอิ ะไรได้ บ้าง ? (๒๕๔๗)
ตอบ : ลับหู ได้แก่ ที่แจ้ง แลเห็นได้ แต่ห่าง ไม่ได้ยนิ เสียงพูด ฯ
ในที่ลบั ตา เป็ นทางปรับอาบัติปาราชิก สังฆาทิเสส และ ปาจิตตีย ์
ในที่ลบั หู เป็ นทางปรับอาบัติสงั ฆาทิเสส และ ปาจิตตีย ์ ฯ

กัณฑ์ที่ ๖
นิสสั คคิยปาจิตตีย์ ๓๐
๑. นิสสัคคิยปาจิตตีย์ หมายความว่าอย่างไร ? ภิกษุต้องอาบัตนิ แี้ ล้ว ทาอย่างไรจึงจะพ้น ? (๒๕๔๙)
ตอบ : นิสสัคคิยปาจิตตีย ์ หมายความว่า อาบัติปาจิตตีย ์ ที่จาต้องสละสิ่งของ ฯ ภิกษุตอ้ งอาบัติน้ ีแล้วต้อง
สละสิ่งของอันเป็ นเหตุให้ตอ้ งอาบัติน้ นั ก่อน แล้วแสดงอาบัติจึงพ้นจากอาบัติน้นั ได้ ฯ

กัณฑ์ที่ ๖
จีวรวรรคที่ ๑
๑. ไตรจีวร อติเรกจีวร ได้ แก่จวี รเช่ นไร ? (๒๕๕๖)
ตอบ : ไตรจีวร ได้แก่จีวร ๓ ผืน ประกอบด้วย อุตตราสงค์ (ผ้าห่ม) อันตรวาสก (ผ้านุ่ง) และสังฆาฏิ (ผ้า
คลุมหรื อผ้าทาบ) ฯ อติเรกจีวร ได้แก่ผา้ มีขนาดกว้าง ๔ นิ้วยาว ๘ นิ้ว ซึ่งอาจนาไปทาเป็ น
เครื่ องนุ่งห่มได้ นอกจากผ้าที่อธิษฐาน ฯ
๒. ภิกษุขอจีวรต่อสามีของน้องสาวแล้วได้ มา เธอจะต้องอาบัตอิ ะไรหรือไม่ ? (๒๕๕๖)
ตอบ : ถ้าสามีของน้องสาวเป็ นญาติก็ดีมิใช่ญาติแต่ปวารณาก็ดี ไม่ตอ้ งอาบัติ ถ้ามิใช่ญาติและมิได้ปวารณา
เป็ นเพียงน้องเขย ต้องนิสสัคคิยปาจิตตีย ์ เว้นไว้แต่สมัย (คือในเวลาจีวรถูกขโมยหรื อเสียหาย) ฯ
๓. ไตรจีวรประกอบด้ วยผ้าอะไรบ้ าง ? ภิกษุอยู่ปราศจากไตรจีวร ต้องปฏิบัตอิ ย่างไร ? (๒๕๕๔)
ตอบ : ประกอบด้วย ผ้าสังฆาฏิ ผ้าอุตตราสงค์ และผ้าอันตรวาสก ฯ ต้องสละไตรจีวรผืนที่อยูป่ ราศจากนั้น
แล้วแสดงอาบัตินิสสัคคิยปาจิตตีย ์ เมื่อได้รับผ้ากลับคืนมาแล้ว ต้องอธิษฐานใหม่ ฯ

๒๗

๔. จงให้ ความหมายของคาต่อไปนี้ (๒๕๕๔)
๑. อติเรกจีวร ๒. จีวรกาล ๓. อนุปสัมบัน
ตอบ : ๑. อติเรกจีวร หมายถึงจีวรที่ไม่ใช่จีวรอธิษฐาน
๒. จีวรกาล หมายถึงคราวที่เป็ นฤดูถวายจีวร (คืออยูจ่ าพรรษาแล้ว ถ้าไม่ได้กรานกฐินนับแต่วนั
ปวารณาไป ๑ เดือน ถ้าได้กรานกฐิน เพิ่มออกไปอีก ๔ เดือนในฤดูหนาว)
๓. อนุปสัมบัน หมายถึงบุคคลที่มิใช่ภิกษุ ฯ
๕. ไตรจีวร มีอะไรบ้ าง ? ภิกษุอยู่ปราสจากแม้คนื หนึ่ง ต้องอาบัตอิ ะไร ? (๒๕๕๓)
ตอบ : มี สังฆาฏิ คือผ้าคลุม อุตตราสงค์ คือผ้าห่ม และอันตรวาสก คือ ผ้านุ่ง ฯ ต้องอาบัตินิสสัคคิยปาจิตตีย ์
๖. ผ้าไตรครอง มีอะไรบ้ าง ? ต่างจากอติเรกจีวรอย่างไร ? (๒๕๕๒)
ตอบ : มี สังฆาฏิ อุตตราสงค์ อันตรวาสก ฯ ต่างกันอย่างนี้ ผ้าไตรครองเป็ นผ้าที่ภิกษุอธิษฐาน มีจานวน
จากัด คือ ๓ ผืน ส่วนอติเรกจีวร คือผ้าที่นอกเหนือจากผ้าไตรครอง มีได้ไม่จากัดจานวน ฯ
๗. คาว่า ปวารณากาหนดปัจจัย หมายความว่าอย่างไร ? (๒๕๕๑)
ตอบ : หมายความว่า ปวารณาที่กาหนดชนิดสิ่งของ เช่นจีวร หรื อบิณฑบาตเป็ นต้น หรื อกาหนดจานวน
สิ่งของ เช่น ผ้ากี่ผนื บิณฑบาตมีราคาเท่าไร เป็ นต้น ฯ
๘. ผ้าไตรจีวรคือผ้าอะไร ? ได้ แก่อะไรบ้ าง ? (๒๕๔๘)
ตอบ : คือ ผ้า ๓ ผืนที่ทรงอนุญาตให้ภิกษุอธิษฐานไว้ใช้สาหรับตนเอง ฯ ได้แก่ สังฆาฏิ(ผ้าคลุม) อุตตรา
สงค์ (ผ้าห่ม) อันตรวาสก (ผ้านุ่ง) ฯ
๙. จีวรที่เป็ นนิสสัคคีย์แล้ว ควรสละให้ แก่ใคร ? ถ้ าจีวรนั้นสู ญหาย พึงปฏิบัตเิ ช่ นไร ? (๒๕๔๗)
ตอบ : ควรสละให้แก่สงฆ์ก็ได้ แก่คณะก็ได้ แก่บุคคลก็ได้ ฯ ถ้าจีวรนั้นสูญหาย พึงแสดงอาบัติเท่านั้น ฯ

กัณฑ์ที่ ๖
ปัตตวรรคที่ ๓
๑. มีผ้นู าอาหารบิณฑบาตมาถวายแก่สงฆ์ ภิกษุแนะนาให้ ถวายแก่ตนเองและได้ มา เช่ นนีจ้ ะต้องอาบัตหิ รือไม่ ?
ถ้ าต้อง จะต้องอาบัตอิ ะไร ? (๒๕๕๖)
ตอบ : ต้องอาบัติ ฯ ต้องอาบัตินิสสัคคิยปาจิตตีย ์ ฯ
๒. อติเรกจีวร อติเรกบาตร ได้แก่จวี รและบาตรเช่ นไร? จีวรและบาตรชนิดนี้ ภิกษุเก็บไว้ได้กวี่ นั ? (๒๕๕๕)
ตอบ : ได้แก่ จีวรและบาตรนอกจากจีวรและบาตรที่อธิษฐานฯ เก็บไว้ได้เพียง ๑๐ วันเป็ นอย่างยิง่ ฯ
๓. เภสัช ๕ ได้ แก่อะไรบ้ าง ? ภิกษุรับประเคนแล้วเก็บไว้ฉันได้ กวี่ นั เป็ นอย่างยิง่ ? (๒๕๕๔)
ตอบ : ได้แก่ เนยใส เนยข้น น้ ามัน น้ าผึ้ง น้ าอ้อย ฯ เก็บไว้ได้ ๗ วัน ฯ
๔. ภิกษุรู้อยู่ น้ อมลาภทีเ่ ขาน้อมไปจะถวายสงฆ์ มาเพือ่ ตน เพือ่ บุคคลอืน่ เพือ่ เจดีย์ เพือ่ สงฆ์หมู่อนื่ จะเป็ นอาบัติ
อะไรได้ บ้าง ? (๒๕๕๓)
ตอบ : น้อมมาเพื่อตน เป็ นอาบัตินิสสัคคิยปาจิตตีย ์ น้อมมาเพื่อบุคคลอื่น เป็ นอาบัติปาจิตตีย ์ น้อมมาเพื่อเจดีย ์
และเพื่อสงฆ์หมู่อื่น เป็ นอาบัติทุกกฏ ฯ
๒๘

๕. เภสัช ๕ ในปัตตวรรคที่ ๓ ได้แก่อะไรบ้ าง ? รับประเคนแล้วเก็บไว้ฉันได้ กวี่ นั ? (๒๕๕๑)
ตอบ : ได้แก่ เนยใน เนยข้น น้ ามัน น้ าผึ้ง น้ าอ้อย ฯ เก็บไว้ฉนั ได้ ๗ วัน เป็ นอย่างยิง่ ฯ
๖. อติเรกบาตร คืออะไร ? ภิกษุเก็บไว้เกินกีว่ นั ต้องอาบัตนิ ิสสั คคิยปาจิตตีย์ ? (๒๕๔๘)
ตอบ : คือ บาตรนอกจากบาตรอธิษฐาน ฯ เกิน ๑๐ วัน ฯ
๗. เภสัช ๕ ที่ภิกษุรับประเคนแล้วเก็บไว้ฉันได้ ไม่เกิน ๗ วัน ได้ แก่อะไรบ้ าง ? (๒๕๔๘)
ตอบ : ได้แก่ เนยใส ๑ เนยข้น ๑ น้ ามัน ๑ น้ าผึ้ง ๑ น้ าอ้อย ๑ ฯ
๘. ภิกษุรู้อยู่ น้อมลาภสงฆ์ไปเพือ่ ตนก็ดี เพือ่ บุคคลก็ดี เพือ่ สงฆ์อนื่ ก็ดี ต้องอาบัตอิ ะไร ? (๒๕๔๗)
ตอบ : น้อมลาภที่เขาจะถวายสงฆ์มาเพื่อตน ต้องนิสสัคคิยปาจิตตีย ์ เพื่อบุคคล ต้องปาจิตตีย ์ เพื่อสงฆ์อื่น ต้อง
ทุกกฏ ฯ

กัณฑ์ที่ ๗
มุสาวาทวรรคที่ ๑
๑. ภิกษุกาลังฟังพระปาฏิโมกข์อยู่ กล่าวขึน้ ว่า “จะสวดไปทาไม ฟังก็ไม่รู้เรื่อง น่าเบื่อน่ าราคาญ” เช่ นนีต้ ้องอาบัติ
อะไร ? เพราะเหตุไร ? (๒๕๔๙)
ตอบ : ต้องอาบัติปาจิตตีย ์ ฯ เพราะก่อนสิกขาบท ฯ

กัณฑ์ที่ ๗
โภชนวรรคที่ ๔
๑. ภิกษุ ก อาพาธ ได้ รับคาแนะนาให้ฉันอาหารในเวลาวิกาลเพือ่ ช่ วยให้ หาย ป่ วยเร็ว แล้วฉันตามคาแนะนานั้น มี
วินิจฉัยตามพระวินัยอย่างไร ? (๒๕๕๓)
ตอบ : มีวินิจฉัยว่า ภิกษุ ก ต้องอาบัติปาจิตตีย ์ ฯ
๒. ภิกษุรับนิมนต์แล้ว จะไปทีอ่ นื่ ก่อนหรือหลังฉัน ต้องปฏิบัตอิ ย่างไร ? ถ้ าไม่ ทาเช่ นนั้น ต้องอาบัตอิ ะไร ?
(๒๕๕๐)
ตอบ : ต้องปฏิบตั ิอย่างนี้ คือ ต้องบอกลาภิกษุอื่นก่อน ฯ ต้องอาบัติปาจิตตีย ์ ฯ

กัณฑ์ที่ ๗
อเจลกวรรคที่ ๕
๑. ภิกษุขอปัจจัย ๔ ต่อผู้ทปี่ วารณาไว้ มีพระพุทธานุญาตให้ ปฏิบัตอิ ย่างไร? (๒๕๕๕)
ตอบ : ให้ปฏิบตั ิดงั นี้ ถ้าเขาปวารณาโดยมีกาหนดเวลา พึงขอได้เพียงกาหนดเวลานั้น แต่ถา้ เขาปวารณาโดย
ไม่ได้กาหนดเวลา พึงขอได้เพียง ๔ เดือนเท่านั้น เว้นไว้แต่เขาปวารณาอีก หรื อปวารณาเป็ นนิตย์ ฯ
๒. บุคคลที่เรียกว่า ปริพาชก และ ปริพาชิกา คือใคร ? ภิกษุให้ของเคีย้ วก็ดี ของกิน ก็ดี แก่บุคคลเหล่านั้นอย่างไร
เป็ นอาบัตแิ ละอย่างไรไม่เป็ นอาบัติ ? (๒๕๔๘)

๒๙

ตอบ : ปริ พาชก คือนักบวชผูช้ ายนอกพระพุทธศาสนา ปริ พาชิกา คือนักบวชผูห้ ญิงนอกพระพุทธศาสนา ฯ
ให้ดว้ ยมือของตนต้องอาบัติปาจิตตีย ์ สัง่ ให้ให้ก็ดี วางให้ก็ดี ไม่เป็ นอาบัติ ฯ

กัณฑ์ที่ ๗
สั ปปาณวรรคที่ ๗
๑. เมือ่ ภิกษุได้ จวี รใหม่มา ก่อนที่จะนุ่งห่ ม ต้องทาพินทุด้วยสี ๓ สี อย่างใด อย่างหนึง่ คือสีอะไรบ้ าง ? (๒๕๔๘)
ตอบ : คือ
๑. สีเขียวคราม
๒. สีโคลน
๓. สีดาคล้า ฯ

กัณฑ์ที่ ๗
รตนวรรคที่ ๙
๑. ภิกษุนาเก้าอีข้ องสงฆ์ไปใช้ ทกี่ ลางแจ้งแล้ว เมือ่ จะหลีกไป พึงปฏิบัตอิ ย่างไร? ถ้ าไม่ปฏิบัตเิ ช่ นนั้น ต้องอาบัติ
อะไร? (๒๕๕๕)
ตอบ : พึงปฏิบตั ิอย่างนี้ คือ เก็บเอง ใช้ให้ผอู้ ื่นเก็บ หรื อมอบหมายแก่ผอู้ ื่น ฯ ถ้าไม่ปฏิบตั ิเช่นนั้น ต้องอาบัติ
ปาจิตตีย ์ ฯ
๒. ภิกษุเข้ าบ้ านโดยไม่ได้ บอกลาภิกษุอนื่ ผู้มอี ยู่ในอาวาส ต้องอาบัตอิ ะไรหรือไม่ ? จงอธิบาย (๒๕๕๕)
ตอบ : ถ้าเข้าบ้านในเวลาที่เป็ นกาล ตั้งแต่เช้าถืงเวลาก่อนเที่ยงวัน ไม่ตอ้ งอาบัติ ถ้าเข้าบ้านในเวลาวิกาล คือ
ตั้งแต่หลังเที่ยงวันไป ต้องอาบัติปาจิตตีย ์ เว้นไว้แต่มีกิจด่วน (หรื อผูอ้ ยูใ่ นนิสสัย)
๓. ภิกษุนอนในที่มงุ ที่บงั เดียวกันกับสามเณร จะเป็ นอาบัตอิ ะไรหรือไม่ ? (๒๕๕๓)
ตอบ : นอนได้ ๓ คืน ไม่เป็ นอาบัติ เกินกว่านั้นต้องอาบัติปาจิตตีย ์ ฯ
๔. พระ ก. นาเบียร์ มาให้ พระ ข. ดื่ม โดยหลอกว่าเป็ นนา้ อัดลม พระ ข. หลงเชื่อจึงดื่มเข้ าไป ถามว่า พระ ก. และ
พระ ข. ต้องอาบัตอิ ะไรหรือไม่ ? (๒๕๕๒)
ตอบ : พระ ก. เป็ นอาบัติปาจิตตียเ์ พราะพูดปด พระ ข. เป็ นอาบัติปาจิตตียเ์ พราะดื่มน้ าเมา แม้ไม่รู้ก็ตอ้ งอาบัติ
เพราะสิกขาบทนี้เป็ นอจิตตกะ ฯ
๕. ภิกษุนาตัง่ ของสงฆ์ไปตั้งใช้ ในที่แจ้ง จะหลีกไปสู่ วดั อืน่ ต้องทาอย่างไร จึงจะไม่เป็ นอาบัติ ? (๒๕๕๒)
ตอบ : ต้องเก็บด้วยตนเอง หรื อใช้ให้ผอู้ ื่นเก็บ หรื อมอบหมายให้ผอู้ ื่น จึงจะไม่เป็ นอาบัติ ฯ
๖. ลักษณะการประเคนประกอบด้ วยองค์อะไรบ้ าง ? การช่ วยกันยกโต๊ะอาหารขึน้ ประเคนก็ดี การจับผ้าปูโต๊ะ
ประเคนก็ดี ทั้ง ๒ วิธนี ถี้ ูกต้องหรือไม่ ? เพราะเหตุไร ? (๒๕๕๒)
ตอบ : ประกอบด้วยองค์ต่อไปนี้
๑. ของที่จะพึงประเคนนั้นไม่ใหญ่โตหรื อหนักเกินไป พอคนปานกลาง ยกได้คนเดียว
๒. ผูป้ ระเคนเข้ามาอยูใ่ นหัตถบาส
๓๐

๓. เขาน้อมเข้ามา
๔. กิริยาที่นอ้ มเข้ามาให้น้ นั ด้วยกายก็ได้ ด้วยของเนื่องด้วยกายก็ได้ดว้ ยโยนให้ก็ได้
๕. ภิกษุรับด้วยกายก็ได้ ด้วยของเนื่องด้วยกายก็ได้ ฯ ไม่ถกู ทั้ง ๒ วิธี เพราะไม่ตอ้ งลักษณะองค์
ประเคน คือ การช่วยกัน ยกโต๊ะอาหารขึ้นประเคนผิดลักษณะองค์ที่ ๑ การจับผ้าปูโต๊ะประเคนผิด
ลักษณะองค์ที่ ๓ ฯ
๗. ภิกษุนอนในที่มุงที่บงั อันเดียวกับอนุปสัมบัน เป็ นอาบัตหิ รือไม่อย่างไร ? (๒๕๕๑)
ตอบ : ถ้าเป็ นผูช้ าย เกินกว่า ๓ คืน เป็ นอาบัติปาจิตตีย ์ ถ้าเป็ นผูห้ ญิง แม้ในคืนแรก เป็ นอาบัติปาจิตตีย ์ ฯ
๘. ภิกษุซ่อนผ้าอาบนา้ ฝน บาตร จีวร กล่องเข็ม ด้ าย ของเพือ่ นภิกษุหรือสามเณรเพือ่ ล้อเล่น เป็ นอาบัตอิ ะไรบ้ าง ?
(๒๕๕๑)
ตอบ : ซ่อนผ้าอาบน้ าฝน ด้าย ของเพื่อนภิกษุ เป็ นอาบัติทุกกฏ ซ่อนบาตร จีวร กล่องเข้ม ของเพื่อนภิกษุ เป็ น
อาบัติปาจิตตีย ์ ซ่อนของสามเณรทุกอย่างเป็ นทุกกฏ ฯ
๙. ผ้าอาบนา้ ฝนมีกาหนดขนาดไว้เท่ าใด ? ถ้ าทาเกินกว่าขนาดนั้นต้องอาบัติ ก่อนจะแสดงอาบัตนิ ้นั ต้องทา
อย่างไร ? (๒๕๕๐)
ตอบ : ยาว ๖ คืบ กว้าง ๒ คืบครึ่ ง โดยคืบพระสุคต ฯ ต้องตัดให้ได้ขนาดเสียก่อน ฯ

กัณฑ์ที่ ๘
ปาฏิเทสนียะ ๔
๑. เสขิยวัตร คืออะไร ? แบ่ งเป็ นกีห่ มวด ? หมวดที่ ๒ ว่าด้วยเรื่องอะไร ? (๒๕๕๓)
ตอบ : คือ ธรรมเนียมหรื อวัตรที่ภิกษุพึงศึกษา ฯ แบ่งเป็ น ๔ หมวด ฯ ว่าด้วยเรื่ อง โภชนปฏิสงั ยุต คือ
ธรรมเนียมว่าด้วยเรื่ องการขบฉัน ฯ

กัณฑ์ที่ ๙
เสขิยวัตร ๗๕
๑. เสขิยวัตร คืออะไร ? โภชนปฏิสังยุต ว่าด้ วยเรื่องอะไร ? (๒๕๕๖)
ตอบ : คือ วัตรหรื อธรรมเนียมที่ภิกษุจาต้องศึกษา ฯ ว่าด้วยเรื่ องการรับและการฉันอาหาร ฯ
๒. ภิกษุไม่เอือ้ เฟื้ อในเสขิยวัตร ปฏิบัตผิ ดิ ธรรมเนียมไป ต้องอาบัตอิ ะไร ? (๒๕๕๖)
ตอบ : ต้องอาบัติทุกกฏ ฯ
๓. ในเสขิยวัตรมีสิกขาบททีพ่ ระพุทธเจ้าทรงบัญญัตใิ ห้ ภกิ ษุช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมโดยอนุโลมไว้อย่างไร?
(๒๕๕๕)
ตอบ : ทรงห้ามไม่ให้ภิกษุผไู้ ม่เป็ นไข้ ถ่ายอุจจาระ ถ่ายปัสสาวะ และบ้วนน้ าลายลงในของเขียว และในน้ า ฯ
๔. ภิกษุนงั่ ในบ้ านพูดเสียงดังจะต้องอาบัตอิ ะไร? (๒๕๕๕)
ตอบ : ต้องอาบัติทุกกฎ ฯ
๕. ภิกษุฉันพลางทากิจอืน่ พลาง จะต้องอาบัตอิ ะไรหรือไม่ ? (๒๕๕๔)
ตอบ : ต้องอาบัติทุกกฎ ฯ
๓๑

๖. ข้ อว่า เราจักรับบิณฑบาตโดยเคารพ นั้นมีอธิบายอย่างไร ? (๒๕๕๓)
ตอบ : มีอธิบายว่า รับโดยแสดงความเอื้อเฟื้ อ ในบุคคลผูใ้ ห้ ไม่ดูหมิ่น และให้แสดงความเอื้อเฟื้ อในของที่เขา
ให้ ไม่ทาดังรับเอามาเล่นหรื อเอามาทิ้งเสีย ฯ
๗. เสขิยวัตร คืออะไร ? มีท้งั หมดกีข่ ้ อ ? (๒๕๕๐)
ตอบ : คือ ธรรมเนียมหรื อวัตรที่ภิกษุตอ้ งศึกษา ฯ มี ๗๕ ข้อ ฯ
๘. เสขิยวัตร คืออะไร ? มีกขี่ ้อ ? ภิกษุละเมิดต้องอาบัตอิ ะไร ? (๒๕๔๙)
ตอบ : คือวัตรที่ภิกษุจะต้องศึกษา ฯ มี ๗๕ ข้อ ฯ ต้องอาบัติทุกกฏ ฯ
๙. เสขิยวัตรคืออะไร ? ถ้ าไม่เอือ้ เฟื้ อต้องอาบัตอิ ะไร ? (๒๕๔๘)
ตอบ : คือวัตรหรื อธรรมเนียมที่ภิกษุจะต้องศึกษา ฯ ต้องอาบัติทุกกฏ ฯ
๑๐. ข้ อว่า ภิกษุพงึ ทาความศึกษาว่า เราจักฉันบิณฑบาตโดยเคารพ นั้น มีอธิบายอย่างไร ? (๒๕๔๗)
ตอบ : มีอธิบายว่า ภิกษุฉนั บิณฑบาต แม้เป็ นของเลว ก็ไม่แสดงอาการวิการ คือฉันโดยปกติ และเมื่อฉัน ก็
ไม่ฉนั พลางทากิจอื่นพลาง ฯ

กัณฑ์ที่ ๙
อธิกรณสมถะ
๑. ภิกษุเถียงกันด้ วยเรื่องอะไร จึงเรียกว่า วิวาทาธิกรณ์ ? (๒๕๕๖)
ตอบ : เถียงกันด้วยเรื่ อง สิ่งนั้นเป็ นธรรมเป็ นวินยั สิ่งนี้ไม่ใช่ธรรมไม่ใช่วินยั ฯ
๒. อธิกรณ์ คืออะไร ? การตัดสินอธิกรณ์ตามเสียงข้ างมาก เรียกว่าอะไร ? (๒๕๕๔)
ตอบ : คือ เรื่ องที่เกิดขึ้นแล้วจะต้องจัดต้องทา ฯ เรี ยกว่าเยภุยยสิกา ฯ
๓. อธิกรณ์ คืออะไร ? เมือ่ เกิดขึน้ แล้วต้องทาอย่างไร ? (๒๕๕๒)
ตอบ : คือ เรื่ องที่เกิดขึ้นแล้วจะต้องจัดต้องทา ฯ ต้องระงับด้วยอธิกรณสมถะอย่างใดอย่างหนึ่งตามสมควรแก่
อธิกรณ์น้ นั ๆ ฯ
๔. วิวาทาธิกรณ์กบั อนุวาทาธิกรณ์ ต่างกันอย่างไร ? (๒๕๕๑)
ตอบ : วิวาทาธิกรณ์ คือการเถียงว่า สิ่งนั้นเป็ นธรรมเป็ นวินยั สิ่งนี้ไม่ใช่ธรรมไม่ใช่วินยั ส่วนอนุวาทาธิกรณ์
คือการโจทกันด้วยอาบัติ ฯ
๕. อธิกรณสมถะ คืออะไร ? มีกอี่ ย่าง ? การตัดสินตามเสียงข้ างมาก เรียกว่าอะไร ? (๒๕๕๑)
ตอบ : คือ ธรรมเครื่ องระงับอธิกรณ์ ฯ มี อย่าง ฯ เรี ยกว่า เยภุยยสิกา ฯ

กัณฑ์ที่ ๑๐
มาตรา
๑. ในพระวินัย กาหนด ๑ ปี มีกฤี่ ดู ? อะไรบ้ าง ? ตั้งแต่วนั แรม ๑ คา่ เดือน ๘ ถึงวันขึน้ ๑๕ คา่ เดือน ๑๒ เป็ นฤดู
อะไร ? (๒๕๔๘)
ตอบ : ๓ ฤดู คือ ฤดูหนาว ๑ ฤดูร้อน ๑ ฤดูฝน ๑ ฯ ฤดูฝน ฯ
๓๒

พุทธประวัติ
บทนา
๑. การเรียนรู้พุทธประวัตไิ ด้ ประโยชน์ อย่างไร ? (๒๕๕๒)
ตอบ : ได้ประโยชน์ ๒ ประการ คือ
๑. ในด้านการศึกษา ทาให้ทราบความเป็ นมาของพระพุทธเจ้า เช่นเดียวกับการศึกษาตานานความเป็ นมา
ของชาติตน ทาให้บุคคลได้ทราบว่า ชาติของตนเป็ นมาอย่างไร มีความสาคัญอย่างไรเป็ นต้น
๒. ในด้านปฏิบตั ิ ทาให้บุคคลได้แนวในการดาเนินชีวิตตามพระพุทธจริ ยา อันเป็ นปฏิปทานาความสุข
ความเจริ ญมาให้แก่บุคคล ตามสมควรแก่การประพฤติปฏิบตั ิ ฯ
๒. พุทธประวัตวิ ่าด้ วยเรื่องอะไร ? มีความสาคัญอย่างไรทีต่ ้องเรียนรู้ ? (๒๕๔๙)
ตอบ : ว่าด้วยเรื่ องความเป็ นมาของพระพุทธเจ้า เป็ นการแสดงพระพุทธจริ ยาในด้านต่างๆ ของพระองค์ให้
ปรากฏ ฯ มีความสาคัญในการศึกษาและปฏิบตั ิพระพุทธศาสนา เพราะแสดงพระพุทธจริ ยาให้ปรากฏ
เช่นเดียวกับตานานย่อมมีความสาคัญต่อชาติของตนที่ให้รู้ได้ว่าชาติได้เป็ นมาแล้วอย่างไร ฯ

ปริเฉทที่ ๑
ชมพูทวีปและประชาชน
๑. คนในชมพูทวีปแบ่ งออกเป็ นกีว่ รรณะ ? อะไรบ้ าง ? (๒๕๕๖)
ตอบ : แบ่งเป็ น ๔ วรรณะ ฯ คือ วรรณะกษัตริ ย ์ วรรณะพราหมณ์ วรรณะแพศย์ และวรรณะศูทร์ ฯ
๒. ประชาชนในชมพูทวีป มีกจี่ าพวก ? จาพวกไหนบ้ าง ? (๒๕๕๔)
ตอบ : มี ๒ จาพวก คือ
๑. มิลกั ขะ เจ้าของถิ่นเดิม
๒. อริ ยกะ พวกอพยพมาใหม่ ฯ
(หรื อจะตอบว่า มี ๔ จาพวก หรื อวรรณะ ๔ ก็ได้)
๓. ศากยวงศ์ สืบเชื้อสายมาจากชนชาติใด ? ชนชาติน้นั มาตั้งถิ่นฐานในชมพูทวีปได้ อย่างไร ? (๒๕๕๓)
ตอบ : สืบเชื้อสายมาจากชนชาติอริ ยกะ ฯ ชาวอริ ยกะนั้นเป็ นผูเ้ จริ ญด้วยความรู้และขนบธรรมเนียม มีอานาจ
มากกว่าพวกมิลกั ขะเจ้าของถิ่นเดิม เมื่อข้ามภูเขาหิมาลัยมาก็รุกไล่พวกมิลกั ขะ เจ้าของถิ่นเดิมให้ถอยร่ น
ลงมาทางใต้แล้วเข้าตั้งถิ่นฐานในชมพูทวีปแทน ฯ
๔. คนในชมพูทวีปแบ่ งเป็ นกีว่ รรณะ ? อะไรบ้ าง ? พระพุทธบิดาอยู่ในวรรณะอะไร ? (๒๕๕๑)
ตอบ : แบ่งเป็ น ๔ วรรณะ ฯ คือ วรรณะกษัตริ ย ์ วรรณะพราหมณ์ วรรณะแพศย์ วรรณะศูทร ฯ อยูใ่ นวรรณะ
กษัตริ ย ์ ฯ
๕. ประชาชนในชมพูทวีปแบ่ งออกเป็ นกีว่ รรณะ ? อะไรบ้าง ? มีหน้ าที่ต่างกันอย่างไร ? (๒๕๔๘)
ตอบ : แบ่งออกเป็ น ๔ วรรณะ คือ
๑. กษัตริ ย ์ มีหน้าที่ปกครอง
๒. พราหมณ์ มีหน้าที่ทางฝึ กสอนและทาพิธี
๓๓

๓. แพศย์ มีหน้าที่ทางทานาค้าขาย
๔. ศูทร มีหน้าที่รับจ้าง ฯ
๖. พระพุทธเจ้าสืบเชื้อสายมาจากชนชาติใด ? ชนชาติน้นั มาตั้งถิ่นฐานในชมพูทวีปได้ อย่างไร ? (๒๕๔๗)
ตอบ : สืบเชื้อสายมาจากชนชาติอริ ยกะ ชาวอริ ยกะนั้นเป็ นผูเ้ จริ ญด้วยความรู้และขนบธรรมเนียม มีฤทธิ์มี
อานาจมากกว่าพวกมิลกั ขะเจ้าของถิ่นเดิม เมื่อข้ามภูเขาหิมาลัยมาก็รุกไล่พวกมิลกั ขะ เจ้าของถิ่นเดิมให้
ถอยเลื่อนลงมาทางใต้ แล้วเข้าตั้งถิน่ ฐานในชมพูทวีปแทน ฯ

ปริเฉทที่ ๒
สั กกชนบทและศากยวงศ์
๑. พระพุทธบิดาทรงมีพระนามว่าอะไร ? ทรงปกครองแคว้นอะไร ? เมืองหลวงชื่ออะไร ? (๒๕๕๖)
ตอบ : พระนามว่าพระเจ้าสุทโธทนะ ฯ แคว้นสักกะ ฯ ชื่อกบิลพัสดุ์ ฯ
๒. บุคคลต่อไปนีเ้ กีย่ วข้องกับพระมหาบุรุษในฐานะใด? (๒๕๕๕)
ก.พระเจ้าสีหหนุ ข.พระนางมหาปชาบดีโคตมี ค.พระนางยโสธรา ฆ.นายฉันทะ ง.นางสุ ชาดา
ตอบ : ก. พระเจ้าสีหหนุ เป็ นพระเจ้าปู่
ข. พระนางมหาปชาบดีโคตมี เป็ นพระน้านาง หรื อพระมารดาเลี้ยง
ค. พระนางยโสธร เป็ นพระชายา
ฆ. นายฉันทะ เป็ นผูต้ ามเสด็จคราวเสด็จออกบรรพชา
ง.นางสุชาดา เป็ นผูถ้ วายข้าวมธุปายาสก่อนแต่ตรัสรู้
๓. พระนามและนามดังต่อไปนี้ เกีย่ วข้ องกับเจ้าชายสิทธัตถะอย่างไร ? (๒๕๔๗)
ก. พระเจ้าสุ ทโธทนะ
ข. พระนางเจ้าสิริมหามายา
ค. พระนันทะ
ง. วิศวามิตร
จ. นายฉันนะ
ตอบ : ก. พระเจ้าสุทโธทนะ เป็ นพระราชบิดา
ข. พระนางเจ้าสิริมหามายา เป็ นพระราชมารดา
ค. พระนันทะ เป็ นพระกนิษฐภาดาต่างพระมารดา
ง. วิศวามิตร เป็ นครู ผสู้ อนศิลปวิทยาเมื่อยังทรงพระเยาว์
จ. นายฉันนะ เป็ นผูต้ ามเสด็จในคราวออกผนวช ฯศาสนพิธี

๓๔

ปริเฉทที่ ๓
พระศาสดาประสู ติ
๑. อสิตดาบส อาฬารดาบส และอุทกดาบส มีความเกีย่ วข้องกับพระมหาบุรุษอย่างไร ? (๒๕๕๖)
ตอบ : อสิตดาบส เป็ นผูค้ ุน้ เคยเป็ นที่เคารพนับถือของศากยสกุล ในเวลาที่ พระมหาบุรุษประสูติใหม่ๆ ท่านได้
ไปเยีย่ ม และได้พยากรณ์ทานายพระลักษณะของพระมหาบุรุษ ว่ามีคติเป็ น ๒ ก่อนคนอื่นทั้งหมด อาฬา
รดาบสและอุทกดาบส เป็ นผูท้ ี่พระองค์ได้เคยอยูอ่ าศัยศึกษาลัทธิของท่านทั้ง ๒ ฯ
๒. เมือ่ เจ้าชายสิทธัตถะประสู ตไิ ด้ ๕ วัน พระราชบิดาโปรดให้ทาอะไรเพือ่ พระราชกุมารบ้ าง ? (๒๕๕๖)
ตอบ : โปรดให้ชุมนุมพระญาติวงศ์ และเสนามาตย์พร้อมกับเชิญพราหมณ์ร้อยแปดคนมาฉันโภชนาหาร แล้ว
ทามงคลรับพระลักษณะ และขนานพระนามว่าสิทธัตถกุมาร ฯ
๓. เมือ่ พระมหาบุรุษมีพระชนมายุได้ ๗ ปี ๑๖ ปี ๒๙ ปี มีเหตุการณ์สาคัญเกิดแก่พระองค์อะไรบ้ าง ? (๒๕๕๔)
ตอบ : เมื่อพระชนมายุได้ ๗ ปี พระราชบิดาตรัสสัง่ ให้ขุดสระโบกขรณี ๓ สระ ในพระราชวัง ให้เป็ นที่เล่น
สาราญแก่พระองค์ เมื่อพระชนมายุได้ ๑๖ ปี พระราชบิดาตรัสสัง่ ให้สร้างปราสาท ๓ หลัง เพื่อเป็ นที่
เสด็จอยูใ่ น ๓ ฤดู และตรัสขอพระนางยโสธรามาอภิเษกเป็ นพระชายา เมื่อพระชนมายุได้ ๒๙ ปี ได้
พระโอรสนามว่าพระราหุลกุมาร และเสด็จออกบรรพชา ฯ
๔. ภายใน ๗ วัน หลังจากสิทธัตถะราชกุมารประสู ตแิ ล้ว มีเหตุการณ์สาคัญเกิดขึน้ แก่พระองค์อย่างไรบ้ าง ?
(๒๕๕๓)
ตอบ : ๑. เมื่อประสูติแล้วใหม่ ๆ อสิตดาบส (หรื อกาฬเทวิลดาบส) เข้าไปเฝ้ าเยีย่ มและทานายพระลักษณะ
๒. วันที่ ๕ พระเจ้าสุทโธทนะเชิญพราหมณ์ ๑๐๘ คนมาฉันโภชนาหารและขนานพระนามพระราช
กุมารว่าสิทธัตถกุมาร
๓. วันที่ ๗ พระราชมารดาทิวงคต ฯ
๕. อสิตดาบสได้ ทานายสิทธัตถกุมารไว้อย่างไร ? (๒๕๕๑)
ตอบ : ทานายไว้ว่า ถ้าอยูค่ รองสมบัติ จักได้เป็ นพระเจ้าจักรพรรดิ ถ้าออกบวช จักได้เป็ นพระศาสดาเอกใน
โลก ฯ
๖. เมือ่ พระพุทธเจ้าประสู ตไิ ด้ ๕ วัน และ ๗ วัน มีเหตุการณ์สาคัญอะไรเกิดขึน้ ? (๒๕๕๐)
ตอบ : เมือ่ ประสูติได้ ๕ วัน พระราชบิดาเชิญพราหมณ์ ๑๐๘ คนมาฉันโภชนาหาร ทานายพระลักษณะและ
ขนานพระนาม และเมื่อประสูติได้ ๗ วัน พระราชมารดาเสด็จสวรรคต ฯ
๗. พระพุทธเจ้าประสู ติ ตรัสรู้ และปรินพิ พาน ในวันใด ? ที่ไหน ? (๒๕๕๐)
ตอบ : ประสูติในวันเพ็ญเดือน ๖ ก่อนพุทธศก ๘๐ ปี ตรัสรู้ในวันเพ็ญเดือน ๖ ก่อนพุทธศก ๔๕ ปี และ
ปริ นิพพานในวันเพ็ญเดือน ๖ ปี ตั้งต้นพุทธศก ฯ ส่วนสถานที่น้ นั คือ ประสูติที่ใต้ร่มไม้สาละในลุมพินี
วัน ระหว่าง กรุ งกบิลพัสดุแ์ ละกรุ งเทวทหะ ตรัสรู้ที่ใต้ตน้ โพธิ์ (อัสสัตถพฤกษ์) ริ มฝั่งแม่น้ าเนรัญชรา
ปริ นิพพานที่ป่าไม้สาละ (สาลวโนทยาน) เมืองกุสินารา ฯ
๘. เจ้าชายนันทกุมารกับเจ้าหญิงรูปนันทา เป็ นพระโอรสและพระธิดาของใคร ? มีความเกีย่ วข้ องกับเจ้าชาย
สิทธัตถกุมารอย่างไร ? (๒๕๕๐)
๓๕

ตอบ : เป็ นพระโอรสและพระธิดาของพระเจ้าสุทโธทนะกับพระนางปชาบดีโคตมี ฯ มีความเกี่ยวข้องกับ
เจ้าชายสิทธัตถกุมารโดยเป็ นพระกนิฏฐภาดาและ กนิฏฐภคินีต่างพระมารดา ฯ
๙. เหตุการณ์ทเี่ งาต้นหว้าในเวลาบ่ ายแล้วไม่คล้อยไปตามตะวัน กลับตั้งอยู่ดุจเวลาเที่ยง ปรากฏเมือ่ คราวพระมหา
บุรุษทรงทาอะไรอยู่ ? (๒๕๕๐)
ตอบ : ทรงนัง่ ขัดบัลลังก์สมาธิ เจริ ญอานาปานสติกมั มัฏฐาน ทาปฐมฌาน ให้เกิดขึ้น ฯ
๑๐. พระนามและนามต่อไปนี้ เกีย่ วข้ องกับเจ้าชายสิทธัตถะอย่างไร ? (๒๕๔๙)
๑. มหาปชาบดีโคตมี
๒. อสิตดาบส (กาฬเทวิลดาบส)
ตอบ : ๑. มหาปชาบดีโคตมี เป็ นพระมาตุจฉา คือพระน้านางของเจ้าชายสิทธัตถะ
๒. อสิตดาบส (กาฬเทวิลดาบส) คือ ดาบสผูเ้ ป็ นที่คุน้ เคยของราชสกุล ได้เข้าเฝ้ าพระเจ้าสุทโธทนะ เมื่อ
เจ้าชายสิทธัตถะประสูติใหม่ๆ และพยากรณ์ว่า พระราชกุมารจะได้เป็ นพระเจ้าจักรพรรดิราช หรื อ
ศาสดาเอกในโลก ฯ
๑๑. ในวันเสด็จแรกนาขวัญ พระเจ้าสุ ทโธทนะบังคมสิทธัตถราชกุมารผู้ประทับนั่งใต้ต้นหว้า เพราะเหตุไร ?
(๒๕๔๘)
ตอบ : เพราะทรงเห็นอัศจรรย์ในขณะที่สิทธัตถราชกุมารประทับนัง่ ใต้ตน้ หว้า เงาของต้นหว้าไม่คล้อยไปตาม
ตะวัน แม้จะเป็ นเวลาบ่ายแล้ว ยังดารงอยูเ่ สมือนเที่ยงวัน ฯ
๑๒. การที่พระราชบิดาและพระญาติวงศ์ คิดผูกพันเจ้าชายสิทธัตถะไว้ให้เพลิดเพลินอยู่ในกามสุขเพราะเหตุไร ?
และด้ วยวิธีใด ? (๒๕๔๗)
ตอบ : นี้จกั มีคติเป็ นสอง คือ ถ้าอยูค่ รองราชสมบัติจกั ได้เป็ นจักรพรรดิราช หรื อถ้าออกบรรพชาจักได้เป็ น
ศาสดาเอกในโลก จึงปรารถนาให้อยูค่ รองราชสมบัติมากกว่าที่จะยอมให้เสด็จออกบรรพชา ฯ ด้วยการ
ตรัสให้ขุดสระโบกขรณี ในพระราชนิเวศน์ ๓ สระ เพื่อให้เป็ นที่เล่นสาราญพระราชหฤทัย ให้จดั เครื่ อง
ทรง คือจันทน์สาหรับทา ผ้าโพกพระเศียร ฉลองพระองค์ ผ้าทรงสะพัก พระภูษา ล้วนเป็ นของประณี ต
ให้สร้างปราสาท ๓ หลังสาหรับเป็ นที่ประทับทั้ง ๓ ฤดู ตรัสขอพระนางยโสธรามาอภิเษกเป็ นพระ
ชายา ฯ

ปริเฉทที่ ๔
เสด็จออกบรรพชา
๑. พระมหาบุรุษทรงทอดพระเนตรเห็นคนแก่คนเจ็บคนตาย และบรรพชิตแล้วทรงดาริอย่างไร ? (๒๕๕๖)
ตอบ : เมื่อทรงเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายแล้ว ทรงน้อมเข้ามาเปรี ยบกับพระองค์เอง เกิดความสังเวชว่า เราจะต้อง
แก่ตอ้ งเจ็บต้องตายเช่นกัน เมื่อทรงเห็นบรรพชิต ทรงดาริ ว่า สาธุโขปพฺพชฺ ชา บวชดีนกั แล ฯ
๒. พระมหาบุรุษเสด็จออกบรรพชา เพราะทรงปรารภเหตุอะไร? (๒๕๕๕)
ตอบ : พระมหาบุรุษเสด็จออกบรรพชา เพราะทรงปรารภความแก่ ความเจ็บ ความตาย อันครอบงามหาชนทุก
คน อีกนัยหนึ่ง เพราะทรงทอดพระเนตรเห็นเทวทูตทั้ง ๔ คือ คนเกิด คนแก่ คนเจ็บ คนตาย และสมณะ
๓๖

ทรงสลดพระทัยเพราะไม่เคยพบเห็นมาแต่ก่อน ครั้นได้ทอดพระเนตรเห็นสมณะเข้าเกิดพระทัยในการ
บรรพชา ฯ
๓. พระพุทธเจ้าเสด็จออกบรรพชา ตรัสรู้ และปรินิพพาน เมือ่ มีพระชนมายุเท่ าไรบ้ าง ? (๒๕๕๓)
ตอบ : เสด็จออกบรรพชา เมื่อมีพระชนมายุ ๒๙ ปี ตรัสรู้ เมื่อมีพระชนมายุ ๓๕ ปี ปริ นิพพาน เมื่อมีพระชนมายุ
๘๐ ปี ฯ
๔. เทวทูต ๔ ที่เจ้าชายสิทธัตถะทรงเห็นคืออะไรบ้าง ? ทรงเห็นแล้ว มีพระดาริอย่างไร ? (๒๕๕๒)
ตอบ : คือ คนแก่ คนเจ็บ คนตาย และสมณะ ฯ ทรงมีพระดาริ ว่า บุคคลทัว่ ไปถูกความเจ็บ ความแก่ ความตาย
ครอบงา ไม่ล่วงพ้นไปได้ ถึงพระองค์เองก็มีอย่างนั้นเป็ นธรรมดา ควรแสวงหาอุบายเครื่ องพ้น แต่
ฆราวาสเป็ นที่คบั แคบ ดุจเป็ นทางที่มาแห่งธุลี บรรพชาเป็ นช่องว่าง พอที่จะแสวงหาอุบายนั้นได้ จึงน้อม
พระหฤทัยไปในบรรพชา ฯ
๕. เจ้าชายสิทธัตถะทรงปรารภอะไรจึงเสด็จออกบรรพชา ? หลังจากบรรพชาแล้วกีป่ ี จึงตรัสรู้ ? (๒๕๔๙)
ตอบ : ทรงปรารภความแก่ ความเจ็บ ความตาย และสมณะ (เทวทูต ๔) ฯ ๖ ปี จึงตรัสรู้ ฯ
๖. พระมหาบุรุษเสด็จออกบรรพชา เพราะทอดพระเนตรเห็นอะไร ? และเมือ่ เห็นแล้วทรงพระดาริอย่างไร ?
(๒๕๔๙)
ตอบ : เพราะทอดพระเนตรเห็นเทวทูต ๔ คือ คนแก่ คนเจ็บ คนตาย และสมณะ ฯ ทรงพระดาริ ว่า บุคคลทัว่ ไป
เมาอยูใ่ นวัย ในความไม่มีโรค และในชีวิต ถูกความเจ็บ ความแก่ ความตายครอบงา ไม่ล่วงพ้นไปได้ ถึง
พระองค์เองก็มีอย่างนั้นเป็ นธรรมดา ควรแสวงหาอุบายเครื่ องพ้น ธรรมดาสภาวะทั้งปวงย่อมมีของที่เป็ น
ฝ่ ายตรงกันข้ามแก้กนั เช่นมีร้อนก็ตอ้ งมีเย็นแก้ มีมดื ก็ตอ้ งมีสว่างแก้ แต่ฆราวาสเป็ นที่คบั แคบ ดุจเป็ นทาง
ที่มาแห่งธุลี บรรพชาเป็ นช่องว่าง พอที่จะแสวงหาอุบายนั้นได้ จึงน้อมพระทัยไปในบรรพชา ฯ

ปริเฉทที่ ๕
ตรัสรู้
๑. พระมหาบุรุษเสด็จประทับบาเพ็ญเพียรจนถึงตรัสรู้ ณ ตาบลใด ? (๒๕๕๖)
ตอบ : ณ ตาบลอุรุเวลาเสนานิคม ฯ
๒. ทุกรกิริยา คืออะไร? พระมหาบุรุษทรงบาเพ็ญทุกรกิริยาด้ วยอย่างไรบ้ าง? จงบอกมา ๑ ข้ อ (๒๕๕๕)
ตอบ : ทุกรกิริยา คือ การทรมานกายให้ลาบาก ฯ พระพุทธเจ้าทรงบาเพ็ญทุกรกิริยา ๓ วาระ
๑.ทรงกดพระทนต์ดว้ ยพระทนต์ (กัดฟัน) กดพระตาลุดว้ ยพระชิวหา (เอาลิ้นดุนเพดาน) ไว้จนแน่จนพระ
เสโท (เหงื่อ) ไหลออกจากพระกัจฉะ (รักแร้)
๒.ทรงผ่อนกลั้นลมหายใจเข้าออก
๓.ทรงอดพระกระยาหาร
๓. พระมหาบุรุษทรงบาเพ็ญทุกรกิริยา ณ ทีไ่ หน ? ผู้ที่รู้เห็นเป็ นพยานในเรื่องนีค้ อื ใคร ? (๒๕๕๔)
ตอบ : ณ ตาบลอุรุเวลาเสนานิคม แคว้นมคธ ฯ คือ พระปัญจวัคคีย ์ ฯ

๓๗

๔. พระมหาบุรุษได้ ทรงศึกษาในสานักอาฬารดาบสและอุทกดาบสจนจบวิชาความรู้ของอาจารย์ การทีก่ ล่าวว่า
พระองค์ตรัสรู้ชอบด้ วยพระองค์เองโดยไม่มใี ครเป็ นครูอาจารย์ นั้นเพราะเหตุไร ? (๒๕๕๔)
ตอบ : เพราะความรู้ที่เรี ยนในสานักดาบสทั้ง ๒ นั้น เป็ นโลกิยธรรม ส่วนความรู้ที่ตรัสรู้เองนั้น เป็ น
โลกุตรธรรมที่ไม่มีใครรู้มาก่อน ฯ
๕. ปัญจวัคคีย์ คือใคร ? มีความเกีย่ วข้ องกับพระพุทธเจ้าขณะที่ยงั ทรงบาเพ็ญทุกรกิริยาอย่างไร ? (๒๕๕๓)
ตอบ : คือ นักบวชกลุ่มหนึ่ง มีท้งั หมด ๕ คน มีท่านโกณทัญญะเป็ นหัวหน้า ฯ ได้ตามเสด็จ คอยอุปัฏฐากรับใช้
อยูต่ ลอดเวลา ฯ
๖. การที่พระมหาบุรุษทรงเลิกบาเพ็ญทุกกรกิริยานั้น เพราะเหตุไร ? (๒๕๕๒)
ตอบ : เพราะทรงดาริ ว่า ทุกกรกิริยาที่ทรงบาเพ็ญนั้นจะยิง่ ไปกว่านี้ไม่มี แต่ก็ไม่เป็ นทางให้ตรัสรู้ได้ การ
บาเพ็ญเพียรทางจิตจักเป็ นทางตรัสรู้ได้กระมัง แต่คนซูบผอมเช่นนี้ไม่สามารถทาได้ จึงทรงเลิกบาเพ็ญ
ทุกกรกิริยา กลับมาเสวยพระอาหารตามปกติ ฯ
๗.พระญาณที่เกิดขึน้ แก่พระมหาบุรุษในวันที่ตรัสรู้น้นั คืออะไรบ้ าง ? (๒๕๔๘)
ตอบ : คือ
๑. ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ ญาณเป็ นเครื่ องระลึกถึงชาติหนหลังของพระองค์ได้
๒. จุตูปปาตญาณหรื อทิพพจักขุญาณ ญาณหยัง่ รู้การจุติและการเกิดของสัตว์ท้งั หลายที่เป็ นไปตามกรรม
๓. อาสวักขยญาณ ญาณเป็ นเหตุสิ้นอาสวะอันหมักหมมอยูใ่ นจิตตสันดาน ฯ

ปริเฉทที่ ๖
เสวยวิมุตติสุข
๑. เมือ่ พระศาสดาเสด็จไปเมืองพาราณสีเพือ่ โปรดปัญจวัคคีย์ ทรงพบใครในระหว่างทาง ? และหลังสนทนากัน
แล้ว ผู้น้นั ได้บรรลุผลอะไร ? (๒๕๕๖)
ตอบ : ทรงพบอุปกาชีวก ฯ ไม่ได้บรรลุผลอะไร ฯ
๒. บุคคลผู้แสดงตนเป็ นอุบาสกด้ วยการถึงรัตนะ ๒ และรัตนะ ๓ เป็ นคนแรกคือใคร ? (๒๕๕๖)
ตอบ : ผูถ้ ึงรัตนะ ๒ คือตปุสสะและภัลลิกะ ฯ , ผูถ้ ึงรัตนะ ๓ คือ บิดาพระยสะ ฯ
๓. พระพุทธเจ้าทรงตัดสินพระทัย จะแสดงธรรมแก่ปัญจวัคคีย์ก่อนเพราะเหตุไร? (๒๕๕๕)
ตอบ : เพราะทรงระลึกถึงอุปการคุณของปัญจวัคคียท์ ี่ได้คอยอุปัฏฐากพระองค์เมื่อครั้งทรงบาเพ็ญทุกรกิริยา ฯ
๔. พระสาวกผู้บรรลุพระโสดาบัน และ พระอรหันต์ ครั้งแรกคือใคร? (๒๕๕๕)
ตอบ : พระโสดาบัน คือ พระอัญญาโกณฑัญญะ ฯ
พระอรหันตสาวก คือ พระปัญจวัคคีย ์ ฯ
๕. พระอัญญาโกณฑัญญะได้ ชื่อว่าเป็ นปฐมสาวก เพราะเหตุไร ? (๒๕๕๔)
ตอบ : เพราะได้ฟังธัมมจักกัปปวัตตนสูตร จนได้ดวงตาเห็นธรรมเป็ นองค์แรก ฯ
๖. เมือ่ พระพุทธเจ้าตรัสรู้ใหม่ ๆ พระองค์ทรงพิจารณาบุคคลผู้สามารถจะตรัสรู้ธรรมได้โดยเปรียบเทียบกับบัว ๓
เหล่า อย่างไรบ้ าง ? (๒๕๕๓)
๓๘

ตอบ : ๑. บุคคลบางคน มีกิเลสน้อย มีอินทรี ยแ์ ก่กล้า เป็ นผูจ้ ะพึงสอนให้รู้ได้โดยง่าย อาจจะตรัสรู้ธรรมพิเศาได้
โดยฉับพลัน เปรี ยบเหมือนบัวที่ต้งั อยูพ่ น้ น้ า เมื่อถูกแสงอาทิตย์ก็จกั บานในวันนั้น
๒. บุคคลบางคน มีกิเลสปานกลาง มีอินทรี ยป์ านกลาง เป็ นผูจ้ ะพึงสอนให้รู้ได้เมื่อได้รับคาแนะนา เปรี ยบ
เหมือนบัวที่ต้งั อยูเ่ สมอน้น จักบานในวันพรุ่ งนี้
๓. บุคคลบางคน มีกิเลสหนา มีอินทรี ยอ์ ่อน เมื่อได้รับการสัง่ สอนอบรมอยูเ่ สมอ ๆ ก็จะสามารถบรรลุ
ธรรมได้ เปรี ยบเหมือนบัวที่ต้งั อยูใ่ นน้ า จักบานในวันต่อ ๆ ไป ฯ
๗. อนัตตลักขณสู ตร ว่าด้ วยเรื่องอะไร ? ทรงแสดงเมือ่ ไร ? ผลเป็ นอย่างไร ? (๒๕๕๒)
ตอบ : ว่าด้วย ขันธ์ ๕ เป็ นอนัตตา ฯ เมื่อวันแรม ๕ ค่า เดือน ๘ ฯ
ผล คือจิตของพระปัญจวัคคียท์ ้งั ๕ พ้นแล้วจากอาสวะ ไม่ถือมัน่ ด้วยอุปาทาน ฯ
๘. พระกระยาหารมือ้ แรกของพระพุทธเจ้าหลังตรัสรู้คอื อะไร ? ใครเป็ นผู้ถวาย ? (๒๕๕๑)
ตอบ : คือ ข้าวสัตตุผง ข้าวสัตตุกอ้ น ฯ พ่อค้า ๒ คน ชื่อตปุสสะและภัลลิกะ ฯ
๙. พระอรหันตสาวก ๕ รูปแรก คือใครบ้ าง ? (๒๕๕๑)
ตอบ : คือ ๑. พระโกณฑัญญะ ๒. วัปปะ ๓. ภัททิยะ ๔. มหานามะ ๕. อัสสชิ ฯ
๑๐. ธรรมจักษุ ดวงตาเห็นธรรมนั้น คือเห็นว่าอย่างไร ? ได้ เกิดขึน้ แก่ ผู้ใดเป็ นคนแรก ? (๒๕๕๐)
ตอบ : เห็นว่า “สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็ นธรรมดา สิ่งนั้นทั้งหมดล้วนมีความดับเป็ นธรรมดา” ฯ เกิดแก่
โกณฑัญญพราหมณ์เป็ นคนแรก ฯ
๑๑. ในปฐมเทศนา พระพุทธเจ้าทรงแสดงอริยสัจไว้เท่าไร ? อะไรบ้ าง ? (๒๕๔๙)
ตอบ : ทรงแสดงอริ ยสัจไว้ ๔ ประการ ฯ คือ
๑. ทุกข์
๒. สมุทยั
๓. นิโรธ
๔. มรรค ฯ
๑๒. หลังจากตรัสรู้แล้ว ในระหว่างทางทีเ่ สด็จไปป่ าอิสิปตนมฤคทายวัน พระพุทธองค์ทรงสนทนากับใคร ? และผู้
นั้นได้ บรรลุธรรมชั้นไหน ? (๒๕๔๗)
ตอบ : ทรงพบอุปกาชีวก ฯ อุปกาชีวกไม่ได้บรรลุธรรมชั้นไหนเลย ฯ

ปริเฉทที่ ๗
ส่ งพระสาวกไปประกาศพระศาสนา
๑. “ที่นี่ว่นุ วายหนอ ที่นี่ขดั ข้องหนอ” เป็ นคาอุทานของใคร? (๒๕๕๕)
ตอบ : คาอุทานของ ยสะกุลบุตร ฯ
๒. คาว่า “ที่นี่ว่นุ วายหนอ ทีน่ ี่ขดั ข้องหนอ” เป็ นคาอุทานของใคร ? ความวุ่นวายขัดข้องนั้นสงบลงได้ อย่างไร ?
(๒๕๕๔)
ตอบ : ของยสกุลบุตร ฯ ได้โดยการฟังพระธรรมเทศนา อนุปุพพีกถาและอริ ยสัจ ๔ ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดง
โปรด ฯ
๓๙

๓. ฆราวาสที่บรรลุพระอรหัตผลคนแรกคือใคร ? เพราะฟังธรรมอะไร ? (๒๕๕๒)
ตอบ : คือ ยสกุลบุตร ฯ เพราะฟังอนุปุพพีกถา และอริ ยสัจ ๔ ฯ
๔. พระพุทธเจ้าทรงแสดงอาทิตตปริยายสู ตรแก่ใคร ? ที่ไหน ? (๒๕๕๑)
ตอบ : แก่ชฎิล ๓ พี่นอ้ ง และบริ วาร ๑,๐๐๐ คน ฯ ที่ตาบลคยาสีสะ ใกล้แม่น้ าคยา ฯ
๕. อนุปุพพีกถา คืออะไรบ้ าง ? ทรงแสดงแก่ใครเป็ นครั้งแรก ? (๒๕๔๘)
ตอบ : คือ ทาน ศีล สวรรค์ กามาทีนพ และเนกขัมมานิสงส์ ฯ แก่ยสกุลบุตร ฯ
๖. ในพิธีศิวาราตรี ถือว่าการอาบนา้ ชาระร่ างกายในแม่นา้ เป็ นการลอยบาป ส่ วนในทางพระพุทธศาสนา
พระพุทธเจ้าทรงแสดงวิธลี อยบาปไว้อย่างไร ? (๒๕๔๗)
ตอบ : ทรงแสดงไว้ว่า การยังบาปให้สงบระงับจากสันดาน ละกิเลสที่ทาให้เป็ นผูด้ ุร้าย เย่อหยิง่ และกิเลสที่ยอ้ ม
จิตให้ติดแน่นในกามารมณ์ เป็ นการลอยบาป ฯ

ปริเฉทที่ ๘
เสด็จกรุงราชคฤห์
๑. คาว่า ดวงตาเห็นธรรม นั้นคือเห็นอย่างไร ? พระโมคคัลลานะและพระสารีบุตรได้ ดวงตาเห็นธรรมเพราะฟัง
ธรรมจากใคร ? (๒๕๕๓)
ตอบ : คือเห็นว่า สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็ นธรรมดา สิ่งนั้นทั้งมวลมีความดับเป็ นธรรมดา ฯ
พระโมคคัลลานะได้ดวงตาเห็นธรรมเพราะฟังธรรมจากพระสารี บุตร และพระสารี บุตรได้ดวงตาเห็น
ธรรมเพราะฟังธรรมจากพระอัสสชิเถระ ฯ
๒. พระอัครสาวกทั้ง ๒ องค์สาเร็จเป็ นพระโสดาบันเพราะฟังธรรมจากใคร ? (๒๕๕๒)
ตอบ : พระสารี บุตร ฟังธรรมจากพระอัสสชิเถระ ฯ, พระโมคคัลลานะ ฟังธรรมจากพระสารี บุตร ฯ

ปริเฉทที่ ๙
ทรงบาเพ็ญพุทธกิจในแคว้นมคธ
๑. พระพุทธเจ้าทรงเลือกแคว้นมคธเป็ นทีป่ ระดิษฐานพระพุทธศาสนาเป็ นแห่ งแรก เพราะเหตุไร ? (๒๕๕๒)
ตอบ : เพราะแคว้นมคธ เป็ นแค้วนใหญ่มีอานาจและบริ บรู ณ์ดว้ ยสมบัติมีประชาชนมาก มีเจ้าลัทธิมาก จึงทรง
เลือก ฯ
๒. จำตุรงคสันนิบำต คือ กำรประชุมทีป่ ระกอบด้ วยองค์อะไรบ้ ำง ? (๒๕๕๑)
ตอบ : ด้วยองค์ คือ
๑. พระสาวกผูเ้ ข้าประชุมนั้น ล้วนเป็ นพระอรหันต์
๒. ทุกท่านล้วนได้รับเอหิภิกขุอุปสัมปทา
๓. ไม่ได้มีการนัดหมาย ต่างมาประชุมพร้อมกันเอง
๔. วันนั้นเป็ นวันเพ็ญเดือนมาฆะ และพระศาสดาประทานพระบรมพุทโธวาท ซึ่งเรี ยกว่า โอวาทปาฏิโมกข์ ฯ
๔๐

๓. เพราะเหตุใดพระพุทธเจ้าทรงเลือกแคว้นมคธเป็ นที่ประดิษฐานพระพุทธศาสนาเป็ นครั้งแรก ? (๒๕๔๙)
ตอบ : เพราะแคว้นมคธเป็ นเมืองใหญ่มีอานาจและบริ บรู ณ์ดว้ ยสมบัติ คับคัง่ ด้วยประชาชน พระเจ้าพิมพิสาร
ทรงปกครองโดยสิทธิ์ขาด ทั้งเป็ นที่อยูแ่ ห่ งครู เจ้าลัทธิมากกว่ามาก
๔. ในวันจาตุรงคสันนิบาต พระศาสดาทรงแสดงโอวาทปาฏิโมกข์ แก่ใคร ? ที่ไหน ? ทรงยกธรรมข้ อใดขึน้ แสดง
เป็ นข้อต้น ? (๒๕๔๘)
ตอบ : ทรงแสดงแก่พระอรหันตขีณาสพ จานวน ๑,๒๕๐ องค์ ฯ ณ เวฬุวนาราม แคว้นมคธ ฯ ทรงยกธรรมข้อ
ขันติข้ ึนแสดงเป็ นข้อต้น ฯ

ปริเฉทที่ ๑๑
เสด็จแคว้นโกศล
๑. ครั้งพุทธกาล วัดเชตวันนั้น ตั้งอยู่เมือ่ งอะไร? ใครเป็ นผู้สร้ างถวาย? (๒๕๕๕)
ตอบ : วัดเชตวัน เมืองสาวัตถี แคว้นโกศล อนาถบิณฑิกเศรษฐี เป็ นผูส้ ร้างถวาย และพระพุทธองค์ประทับจา
พรรษานานถึง ๑๙ พรรษา ฯ

ปริเฉทที่ ๑๒
ปรินิพพาน
๑. ปฐมสาวก และ ปัจฉิมสาวก คือใคร? (๒๕๕๕)
ตอบ : ปฐมสาวก คือ พระอัญญาโกณฑัญญะ
ปัจฉิมสาวก คือ พระสุภทั ทะ ฯ
๒. สถานที่ต่อไปนีเ้ กีย่ วข้องกับพระบรมศาสดาอย่างไร ? (๒๕๕๔)
๑. ลุมพินีวนั ๒. อิสิปตนมฤคทายวัน ๓. ลัฏฐิวนั ๔. เวฬุ วนั ๕. สาลวัน
ตอบ : ๑. ลุมพินีวนั เป็ นสถานที่ประสูติ
๒. อิสิปตนมฤคทายวัน เป็ นสถานที่ทรงแสดงปฐมเทศนาโปรดพระปัญจวัคคีย ์
๓. ลัฏฐิวนั เป็ นสถานที่ทรงแสดงธรรมเทศนาโปรดพระเจ้าพิมพิสารและบริ วารจนสาเร็ จเป็ นพระ
โสดาบัน
๔. เวฬุวนั เป็ นสถานที่ทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์
๕. สาลวัน เป็ นสถานที่ทรงแสดงมรรคมีองค์แปดแก่สุภทั ทปริ พาชก และเป็ นสถานที่เสด็จดับขันธปริ
นิพพาน ฯ
๓. ถูปารหบุคคล คือบุคคลเช่ นไร ? ได้ แก่ใครบ้ าง ? (๒๕๕๔)
ตอบ : คือ บุคคลที่ควรแก่การบรรจุอฐั ิธาตุไว้ในสถูปเพือ่ เป็ นที่กราบไหว้สกั การบูชา ฯ ได้แก่ พระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระปัจเจกพุทธเจ้า พระอรหันตสาวก และพระเจ้าจักรพรรดิราช ฯ
๔. สังเวชนียสถาน ๔ ได้ แก่ที่ใดบ้ าง ? (๒๕๕๓)
ตอบ : ได้แก่ ๑. สถานที่ประสูติ ๒. สถานที่ตรัสรู้ ๓. สถานที่แสดงปฐมเทศนา ๔. สถานที่ปริ นิพพาน ฯ
๔๑

๕. พระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญปฏิบัตบิ ูชายิง่ กว่าอามิสบูชา เพราะเหตุไร ? (๒๕๕๓)
ตอบ : เพราะเมื่อพุทธบริ ษทั ปฏิบตั ิธรรมได้สมควรแก่ธรรมแล้ว ก็จะเป็ นปัจจัยให้ตรัสรู้ธรรมได้ ทั้งเป็ น
จุดมุ่งหมายสูงสุดในพระพุทธศาสนา และเป็ นพระพุทธประสงค์หลักในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา อีกทั้ง
การปฏิบตั ิน้ ีจะทาให้ศาสนาตั้งมัน่ อยูไ่ ด้ยนื นาน ฯ
๖. พระพุทธรูป สังเวชนียสถาน ตุมพสถูป และ อังคารสถูป อย่างไหนเป็ นบริโภคเจดีย์และอุทเทสิกเจดีย์ ?
(๒๕๕๒)
ตอบ : สังเวชนียสถาน ตุมพสถูป และ อังคารสถูป เป็ นบริ โภคเจดีย ์ พระพุทธรู ป เป็ นอุทเทสิกเจดีย ์ ฯ
๖. สถานทีต่ ่อไปนีเ้ กีย่ วข้ องกับพระพุทธเจ้าอย่างไร (๒๕๕๑)
ก. ลุมพินีวนั ข. อิสิปตนมฤคทายวัน ค. สาลวโนทยาน
ตอบ : ก. ลุมพินีวนั เป็ นสถานที่ประสูติ
ข. อิสิปตนมฤคทายวัน เป็ นสถานที่ทรงแสดงปฐมเทศนา
ค. สาลวโนทยาน เป็ นสถานที่ปริ นิพพาน
๗. พระพุทธองค์ทรงปลงอายุสังขาร คือทรงทาอย่างไร ? ไหน ? เมือ่ ไร ? (๒๕๕๐)
ตอบ : คือทรงกาหนดพระหฤทัยว่า “จักปริ นิพพานในอีก ๓ เดือนข้างหน้า” ฯ ทรงทาที่ปาวาลเจดีย ์ เมืองเวสาลี
แคว้นวัชชี ฯ เมื่อวันเพ็ญเดือน ๓ ก่อนปริ นิพพาน ๓ เดือน (วันมาฆบูชา) ฯ
๘. พระพุทธเจ้าเสวยพระกระยาหารอะไร ก่อนแต่เสด็จปรินิพพาน ? ใครถวาย ? (๒๕๕๐)
ตอบ : เสวยมังสะสุกรอ่อน (สูกรมัททวะ) ฯ นายจุนทกัมมารบุตรถวาย ฯ
๙. พระพุทธเจ้าประสู ติ ตรัสรู้ ปรินิพพานทีใ่ ต้ต้นไม้อะไร ? (๒๕๔๙)
ตอบ : ประสูติ และ ปริ นิพพาน ใต้ตน้ สาละ
ตรัสรู้ ใต้ตน้ โพธิ์ (อัสสัตถพฤกษ์) ฯ
๑๐. ผู้ใดได้ ถวายภัตตาหารมือ้ แรกหลังจากตรัสรู้ และภัตตาหารมือ้ สุ ดท้ าย ก่อนปรินพิ พานแก่พระพุทธเจ้า ?
(๒๕๔๙)
ตอบ : ตปุสสะและภัลลิกะ ๒ พาณิ ช ได้ถวายภัตตาหารมื้อแรกหลังจากตรัสรู้แล้ว นายจุนทกัมมารบุตร ได้
ถวายภัตตาหารมื้อสุดท้ายก่อนปริ นิพพาน ฯ
๑๑. พระปัจฉิมโอวาท มีใจความว่าอย่างไร ? ทรงประทานที่ไหน ? (๒๕๔๘)
ตอบ : มีใจความว่า ดูก่อนภิกษุท้งั หลาย บัดนี้เราผูพ้ ระตถาคตเตือนท่านทั้งหลายให้รู้ สังขารทั้งหลายมีความ
เสื่อมสิ้นไปเป็ นธรรมดา ท่านทั้งหลายจงยังกิจทั้งปวง อันเป็ นประโยชน์ตนและประโยชน์ผอู้ ื่นให้
บริ บูรณ์ดว้ ยความไม่ประมาทเถิด ฯ ณ สาลวโนทยาน กรุ งกุสินารา แคว้นมัลละ ฯ
๑๒. การปลงอายุสังขารของพระพุทธองค์ ถือโดยใจความว่าอย่างไร ? และทรงปลงอายุสังขารเมือ่ ใด ? (๒๕๔๗)
ตอบ : ถือโดยใจความว่า พระองค์ทรงปลงพระทัยว่าจะทรงบาเพ็ญพุทธกิจต่อไปอีกไม่ได้แล้ว เพราะปรารภ
ถึงสังขารของพระองค์ว่า ทรงพระชราแก่เฒ่าเป็ นผูใ้ หญ่ ล่วงกาลผ่านวัยเสียแล้ว ที่ทรงเปรี ยบว่ากายของ
พระองค์เป็ นประหนึ่งเกวียนชารุ ดที่ซ่อมแซมด้วยไม้ไผ่ มิใช่สมั ภาระเกวียนฉะนั้น ฯ เมื่อวันเพ็ญ
เดือน ๓ ก่อนวันปริ นิพพาน ๓ เดือน ฯ

๔๒

๑๓. พระพุทธศาสนาสืบเนือ่ งมาถึงปัจจุบนั นีไ้ ด้อย่างไร ? (๒๕๔๗)
ตอบ : ได้ดว้ ยการที่บริ ษทั ทั้ง ๔ ปฏิบตั ิตามพระธรรมวินยั และด้วยวิธีที่พระสงฆ์สาวกผูใ้ หญ่ มีพระมหากัสสปะเป็ นต้น เป็ นประธานจัดทาสังคายนาพระธรรมวินยั วางแบบแผนที่ถกู ต้องลงไว้ในพระพุทธศาสนา
เป็ นครั้งแรก เพื่อให้บริ ษทั ๔ ได้เล่าเรี ยนปฏิบตั ิตาม เมื่อมีสิ่งไรไม่เป็ นธรรมเกิดขึ้นในพระพุทธศาสนา
พระอริ ยสงฆ์ในยุคนั้นๆ ได้ช่วยกัน ทาสังคายนาเป็ นครั้งที่ ๒ และครั้งที่ ๓ เป็ นลาดับมา เพื่อชาระ
สัทธรรมปฏิรูปนั้นเสีย จนได้จารึ กไว้ในพระคัมภีร์ให้แพร่ หลาย รวมทั้งจัดการส่งพระสงฆ์ไปประกาศ
พระพุทธศาสนาในดินแดนต่างๆ ให้ชุมชนในดินแดนนั้นๆ เลื่อมใสปฏิบตั ิตาม จึงทาให้
พระพุทธศาสนาสืบเนื่องมาจนปัจจุบนั นี้ ฯ

ศาสนพิธี
บทนา
๑. จงให้ ความหมายของคาต่อไปนี้ (๒๕๔๙)
ก. กุศลพิธี
ข. พุทธมามกะ
ค. บุญพิธี
ง. ปาฏิบุคลิกทาน
จ. สังฆทาน
ตอบ : ก. กุศลพิธี หมายถึง พิธีการบาเพ็ญกุศล
ข. พุทธมามกะ หมายถึง ผูป้ ระกาศตนว่าเป็ นผูร้ ับนับถือพระพุทธเจ้า เป็ นการแสดงตนให้ปรากฏว่า
ยอมรับนับถือพระพุทธศาสนาประจาชีวิตของตน
ค. บุญพิธี หมายถึง พิธีการทาบุญ
ง. ปาฏิบุคลิกทาน หมายถึง ทานที่ถวายเจาะจงเฉพาะรู ปนั้นรู ปนี้
จ. สังฆทาน หมายถึง ทานที่ถวายไม่เจาะจงรู ปใด มอบเป็ นของกลาง ให้สงฆ์เฉลี่ยกันใช้สอย ฯ
๒. ศาสนพิธี คืออะไร ? ผู้ที่ได้ เรียนรู้แล้วได้ รับประโยชน์อย่างไรบ้ าง ? (๒๕๔๘)
ตอบ : คือ แบบอย่าง หรื อแบบแผนต่าง ๆ ที่พึงปฏิบตั ิในทางพระศาสนา ฯ ย่อมได้รับประโยชน์ คือ เป็ นผูฉ้ ลาด
ในพิธีกรรมที่เกี่ยวด้วยการบาเพ็ญกุศล การทาบุญ และการถวายทาน สามารถในการจัดพิธีต่างๆ ได้
ถูกต้องตามระเบียบแบบแผน ชื่อว่าเป็ นผูร้ ักษาขนบประเพณี อนั งดงามของพระพุทธศาสนาไว้ได้ดว้ ย
๓. วันอาสาฬหบูชา ตรงกับวันอะไรทางจันทรคติ ? มีความสาคัญอย่างไร ? (๒๕๔๘)
ตอบ : ตรงกับวันเพ็ญเดือน ๘ ก่อนวันเข้าปุริมพรรษา ๑ วัน ฯ มีความสาคัญ เพราะเป็ นวันที่พระพุทธเจ้าทรง
แสดงปฐมเทศนาโปรดพระปัญจวัคคียท์ ี่ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน แขวงเมืองพาราณสี ในปี ที่ตรัสรู้ใหม่
และผลของการแสดงพระธรรมเทศนากัณฑ์น้ ี เป็ นเหตุให้พระโกณฑัญญะได้ดวงตาเห็นธรรม และทูลขอ
บรรพชาอุปสมบท เป็ นพระอริ ยสงฆ์องค์แรกในพระพุทธศาสนา จึงเป็ นวันที่มรี ัตนะครบ ๓ บริ บรู ณ์
เรี ยกว่าพระรัตนตรัย ฯ

๔๓

๔. อุโบสถ กับ ปกติอุโบสถ หมายถึงอะไร ? (๒๕๔๘)
ตอบ : อุโบสถ หมายถึง การเข้าจา คือการจาศีล เป็ นอุบายขัดเกลากิเลสอย่างหยาบให้เบาบาง เป็ นทางแห่งความ
สงบระงับอันเป็ นความสุขอย่างสูงสุดในพระพุทธศาสนา ฯ ปกติอุโบสถ หมายถึง อุโบสถที่รักษากันใน
วันพระตามปกติ เฉพาะวันหนึ่งคืนหนึ่งอย่างที่อุบาสกอุบาสิการักษาอยูใ่ นปัจจุบนั ฯ
๕. ในพิธีทาบุญต่างๆ มีผ้เู กีย่ วข้องในการปฏิบัตกิ ฝี่ ่ าย ? คือใครบ้ าง ? (๒๕๔๘)
ตอบ : มีผเู้ กี่ยวข้องในการปฏิบตั ิ ๒ ฝ่ าย คือ
๑. ฝ่ ายเจ้าภาพ คือทายกทายิกา ผูป้ ระกอบการทาบุญ
๒. ฝ่ ายปฏิคาหก คือผูร้ ับทานและประกอบพิธีกรรมตามประสงค์ของเจ้าภาพ ซึ่งเป็ นบรรพชิต เรี ยกอีก
อย่างว่า ฝ่ ายพระสงฆ์ ฯ

บทที่ ๑
กุศลพิธี
๑. พุทธมามกะหรือพุทธมามิกาหมายถึงบุคคลเช่ นไร ? (๒๕๕๓)
ตอบ : หมายถึง บุคคลผูเ้ ป็ นชายหรื อหญิงผูร้ ับนับถือพระพุทธเจ้าเป็ นของตน เป็ นการยอมรับนับถือ
พระพุทธศาสนาประจาชีวติ ของตนนัน่ เอง ฯ
๒. อุโบสถศีล มีกขี่ ้ อ ? ข้ อที่ ๓ ว่าอย่างไร ? การเข้ าจาอุโบสถศีลนีอ้ ยู่ในหมวดไหนของศาสนพิธี ? (๒๕๕๒)
ตอบ : มี ๘ ข้อ ฯ ข้อที่ ๓ ว่า อพฺรหฺ มจริ ยา เวรมณี สิกฺขาปท สมาทิยามิ ฯ อยูใ่ นหมวดกุศลพิธี ฯ
๓. คาอาราธนาเบญจศีล ว่าอย่างไร ? (๒๕๕๑)
ตอบ : มย ภนฺ เต, วิสุ วิสุง รกฺขนตฺ ถาย, ติสรเณน สห ปญฺ จสีลานิ ยาจาม
ทุติยมฺปิ มย ภนฺ เต, วิสุง วิสุง รกฺขนตฺ ถาย, ติสรเณน สห ปญฺ จสีลานิ ยาจาม
ตติยมฺปิ มย ภนฺ เต, วิสุง วิสุง รกฺขนตฺ ถาย, ติสรเณน สห ปญฺ จสีลานิ ยาจาม ฯ
๔. วันสาคัญทางพระพุทธศาสนาที่นยิ มประกอบพิธกี รรมมีการบูชาเป็ นต้น ปี หนึ่ง ๆ มีวนั อะไรบ้ าง ? (๒๕๕๐)
ตอบ : วันวิสาขบูชา วันอัฏฐมีบูชา วันมาฆบูชา และวันอาสาฬหบูชา ฯ
๕. เพือ่ ปฏิบัตใิ ห้ ถูกต้องตามหลักศาสนพิธี เจ้าภาพพึงกรวดนา้ และประนมมือรับพรตอนไหน ? (๒๕๔๗)
ตอบ : เมื่อพระสงฆ์เริ่ มอนุโมทนาด้วยบทว่า ยถา วาริ วหา ฯเปฯ เจ้าภาพพึงกรวดน้ า ไม่ใช้นิ้วมือรอง เวลาริ น
ไม่ให้น้ าขาดสาย พอว่าบท สพฺพีติโย ฯเปฯ ริ นน้ าให้หมดแล้ว ประนมมือรับพรต่อไปจนจบ ฯ

บทที่ ๒
บุญพิธี
๑. บุญพิธีมกี อี่ ย่าง ? อะไรบ้ าง ? (๒๕๕๖)
ตอบ : มี ๒ อย่าง ฯ คือ
๑. การทาบุญงานมงคล
๒. การทาบุญงานอวมงคล ฯ
๒. คาว่า “เจริญพระพุทธมนต์” กับ “สวดพระพุทธมนต์” ใช้ ในพิธีต่างกันอย่างไร? (๒๕๕๕)
๔๔

ตอบ : คาว่า “เจริ ญพระพุทธมนต์” ใช้ในพิธีมงคล ส่วนคาว่า “สวดพระพุทธมนต์” ใช้ในพิธีอวมงคล
๓. ในพิธีทาบุญงานมงคล เจ้าภาพพึงจุดเทียนนา้ มนต์ เมือ่ พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์สูตรใด ? (๒๕๕๑)
ตอบ : มงคลสูตร ฯ
๔. คาอาราธนาพระสงฆ์มาสวดมนต์ในพิธีทาบุญงานมงคลกับในพิธีทาบุญงานอวมงคล ต่างกันอย่างไร ? (๒๕๕๑)
ตอบ : ในงานมงคล ใช้คาว่า ขออาราธนาเจริ ญพระพุทธมนต์ ส่วนในงานอวมงคล ใช้คาว่า ขออาราธนาสวด
พระพุทธมนต์
๕. การเดินเวียนเทียนรอบปูชนียสถานในวันสาคัญทางพระศาสนา เดินเวียนซ้ ายหรือเดินเวียนขวา ? เดินเวียนกี่
รอบ ? แต่ละรอบพึงปฏิบัตอิ ย่างไร ? (๒๕๕๐)
ตอบ : เดินเวียนขวา คือเดินเวียนไปทางที่มือขวาของตนหันเข้าหาสถานที่ ที่เวียนนั้น ฯ เวียน ๓ รอบ ฯ พึง
ปฏิบตั ิอย่างนี้
รอบที่ ๑ พึงตั้งใจระลึกถึงพระพุทธคุณโดยนัยบท อิติปิ โส ภควา อรห ฯลฯ
รอบที่ ๒ พึงตั้งใจระลึกถึงพระธรรมคุณโดยนัยบท สฺ วากฺขาโต ภควตา ธมฺโม ฯลฯ
รอบที่ ๓ พึงตั้งใจระลึกถึงพระสังฆคุณโดยนัยบท สุปฏิปนฺ โน ภควโต สาวกสงฺโฆ ฯลฯ ฯ

บทที่ ๓
ทานพิธี
๑. ปาฏิบุคลิกทานต่างจากสังฆทานอย่างไร ? (๒๕๕๔)
ตอบ : ปาฏิบุคลิกทาน คือ ทานที่ถวายเจาะจงเฉพาะพระรู ปนั้นรู ปนี้
ส่วนสังฆทาน คือ ทานที่ถวายไม่เจาะจงพระรู ปใด มอบเป็ นของกลางไม่เจาะจงสงฆ์ ฯ

บทที่ ๔
ปกิณกพิธี
๑. การแสดงความเคารพพระสงฆ์มกี วี่ ธิ ี ? อะไรบ้ าง ? (๒๕๕๖)
ตอบ : มี ๓ วิธี ฯ คือ
๑. ประนมมือ เรี ยกว่า อัญชลี
๒. ไหว้ เรี ยกว่า นมัสการ
๓. กราบ เรี ยกว่า อภิวาท ฯ
๒. จงเขียนคาอาราธนาศีล ๕ มาดู (๒๕๕๕)
ตอบ : ว่า
มย ภนฺ เต วิสุ วิสุ รกฺขณตฺ ถาย ติสรเณน สห, ปญฺ จ สีลานิ ยาจาม
ทุติยมฺปิ, มย ภนฺ เต วิสุ วิสุ รกฺขณตฺ ถาย ติสรเณน สห, ปญฺ จ สีลานิ ยาจาม
ตติยมฺปิ, มยฺ ภนฺ เต วิสุ วิสุ รกฺขณตฺ ถาย ติสรเณน สห, ปญจ สีลานิ ยาจาม
๓. จงเขียนคาอาราธนาพระปริตร มาดู (๒๕๕๔)
๔๕

ตอบ : วิปตฺ ติปฏิพาหาย สพฺพสมฺปตฺ ติสิทฺธิยา
สพฺพทุกฺขวินาสาย ปริ ตฺต พฺรูถ มงฺคล ฯ
วิปตฺ ติปฏิพาหาย สพฺพสมฺปตฺ ติสิทฺธิยา
สพฺพภยวินาสาย ปริ ตฺต พฺรูถ มงฺคล ฯ
วิปตฺ ติปฏิพาหาย สพฺพสมฺปตฺ ติสิทฺธิยา
สพฺพโรควินาสาย ปริ ตฺต พฺรูถ มงฺคล ฯ
๔. ในการประเคนของถวายพระ มีวธิ ีปฏิบัตอิ ย่างไร ? (๒๕๕๓)
ตอบ : จับของที่จะประเคนด้วยมือทั้งสอง ยกขึ้นให้สูงเล็กน้อยแล้วน้อมถวายพระ ซึ่งท่านจะยืน่ เมื่อทั้งสอง
ออกมารับ หากว่าผูถ้ วายเป็ นสตรี พึงวางของลงบนผ้ากราบที่ พระปูไว้ขา้ งหน้า เสร็ จแล้วพึงไหว้หรื อ
กราบก็เป็ นอันเสร็ จวิธีการประเคน การประเคนนี้ตอ้ งแสดงออกด้วยความเคารพ ไม่ใช่เสือกไสให้ หรื อ
ทิ้งให้โดยไม่เคารพ อีกอย่าง ของที่จะประเคนนั้น ต้องเป็ นสิ่งของที่คน ๆ เดียวพอยกได้อย่างธรรมดา
ไม่ใช่ของหนักหรื อใหญ่จนเกินไป ฯ
๕. การแสดงความเคารพในศาสนพิธีมอี ะไรบ้ าง ? ในแต่ละอย่างมีวธิ ปี ฏิบตั อิ ย่างไร ? (๒๕๕๒)
ตอบ : มี ประนมมือ ๑ ไหว้ ๑ กราบ ๑ ฯ
ประนมมือ คือ การกระพุ่มมือทั้งสองประกบกันไว้ระหว่างอก โดยให้ทุกนิ้วของมือทั้งสองแนบชิดติด
ตรงกัน
ไหว้
คือ การยกมือที่ประนมขึ้นพร้อมก้มศีรษะเล็กน้อยให้มือประนม จรดหน้าผาก นิ้วมือทั้ง ๒
อยูร่ ะหว่างคิ้ว
กราบ
คือการแสดงอาการกราบราบลงพื้นด้วยเบญจางคประดิษฐ์ ฯ
๖. การแสดงความเคารพพระมีกวี่ ธิ ี ? อะไรบ้ าง ? (๒๕๕๒)
ตอบ : มี ๓ วิธี ฯ คือ
๑. ประนมมือ ในบาลีเรี ยกว่า ทาอัญชลี
๒. ไหว้ ในบาลีเรี ยกว่า นมัสการ
๓. กราบ ในบาลีเรี ยกว่า อภิวาท ฯ
๗. การกรวดนา้ มีวธิ ีทาอย่างไรบ้ าง ? คากรวดนา้ แบบย่อทีส่ ุ ดว่าอย่างไร ? (๒๕๔๙)
ตอบ : วิธีกรวดน้ า คือเตรี ยมน้ าสะอาดใส่ไว้ในภาชนะที่ใส่น้ ากรวด พอพระสงฆ์เริ่ มอนุโมทนาด้วยบทว่า
ยถา… ก็เริ่ มกรวดน้ า โดยตั้งใจนึกอุทิศส่วนบุญ ฯ
คากรวดน้ าแบบย่อว่า อิท เม าตีน โหตุ แปลว่า ขอบุญกุศลนี้ จงสาเร็ จแก่ญาติท้งั หลายของข้าพเจ้าเถิด
หรื อ สุขิตา โหนฺ ตุ ญาตโย แปลว่า ขอญาติท้งั หลายจงเป็ นสุขๆ เถิด ฯ
๘. การเผดียงสงฆ์ และ การอาราธนา หมายถึงอะไร ? (๒๕๔๗)
ตอบ : การเผดียงสงฆ์ หมายถึง การแจ้งความประสงค์ให้สงฆ์ทราบ การอาราธนา หมายถึง การนิมนต์พระสงฆ์
ในพิธีให้ศีล สวดพระปริ ตร หรื อแสดงธรรม ฯ

๔๖

ธรรมวิภาค
ทุกะ คือ หมวด ๒
๑. หิริ และ โอตตัปปะ ได้ ชื่อว่า ธรรมเป็ นโลกบาล เพราะเหตุไร ? (๒๕๕๖)
ตอบ : เพราะเป็ นคุณธรรมที่ทาให้บุคคลรังเกียจและเกรงกลัวต่อบาปทุจริ ต ไม่กล้าทาความชัว่ ทั้งในที่ลบั และที่
แจ้ง
๒. พระพุทธเจ้าทรงสอนธรรมอะไรไว้สาหรับคุ้มครองโลก? (๒๕๕๕)
ตอบ : ทรงสอนไว้ ๒ คือ
๑. หิริ ความละอายต่อบาป
๒. โอตตัปปะ ความเกรงกลัวต่อผลบาป ฯ
๓. บุพพการีและกตัญญูกตเวทีได้ แก่บุคคลเช่ นไร ? (๒๕๕๔)
ตอบ : บุพพการี ได้แก่บุคคลผูท้ าอุปการะก่อน
กตัญญูกตเวทีได้แก่บุคคลผูร้ ู้อุปการะที่ท่านทาแล้ว และตอบแทน ฯ
๔. ธรรมมีอุปการะมากมีอะไรบ้ าง ? ที่ว่ามีอุปการะมากนั้นเพราะเหตุไร ? (๒๕๕๓)
ตอบ : มี สติ ความระลึกได้ และสัมปชัญญะ ความรู้ตวั ฯ เพราะทาให้เป็ นผูไ้ ม่ประมาทในการทากิจการงานใด ๆ
และเป็ นอุปการะให้ธรรมเหล่าอื่นเกิดขึ้น ฯ
๕. บุพพการีและกตัญญูกตเวที ได้ แก่บุคคลเช่ นไร ? จงยกตัวอย่างมาสัก ๒ คู่ (๒๕๕๒)
ตอบ : บุพพการี ได้แก่บุคคลผูท้ าอุปการะก่อน
กตัญญูกตเวที ได้แก่บุคคลผูร้ ู้อุปการะที่ ท่านทาแล้ว และตอบแทน
(ตอบเพียง ๒ คู่)
คู่ที่ ๑ มารดาบิดากับบุตรธิดา
คู่ที่ ๒ ครู อาจารย์กบั ศิษย์
คู่ที่ ๓ พระราชากับราษฎร
คู่ที่ ๔ พระพุทธเจ้ากับพุทธบริ ษทั ฯ
๖. การที่บุคคลพบงูพษิ แล้วสะดุ้งกลัวว่าจะถูกกัดตาย จัดเป็ นโอตตัปปะ ได้ หรือไม่ ? เพราะเหตุใด ? (๒๕๕๑)
ตอบ : ไม่ได้ ฯ เพราะไม่ใช่ความเกรงกลัวต่อบาป ฯ
๗. ในทางโลก ดูคนงามกันที่รูปร่ างหน้ าตา ในทางพระพุทธศาสนา ดูคนงามกันที่ไหน ? (๒๕๕๐)
ตอบ : ในทางพระพุทธศาสนา ดูคนงามกันที่มีคุณธรรมอันทาให้งาม ๒ ประการ คือ ขันติ ความอดทน
และโสรัจจะ ความสงบเสงี่ยม ฯ
๘. หิริกบั โอตตัปปะ ต่างกันอย่างไร ? (๒๕๔๙)
ตอบ : ต่างกันอย่างนี้ หิริ คือ ความละอายใจตนเองที่จะประพฤติชวั่ ผลของความชัว่ ที่ตนจะได้รับ ฯ
๙. ธรรมมีอุปการะมาก ได้ แก่อะไรบ้ าง ? บุคคลผู้ขาดธรรมนีจ้ ะเป็ นเช่ นไร ? (๒๕๔๘)
ตอบ : ได้แก่ สติ ความระลึกได้ และ สัมปชัญญะ ความรู้ตวั ฯ จะเป็ นคนหลงลืม จะทาจะพูดหรื อจะคิดอะไร
มักผิดพลาด ฯ
๔๗

๑๐. บุพพการีและกตัญญูกตเวที คือบุคคลเช่ นไร ? จัดเป็ นคู่ไว้อย่างไรบ้ าง ? (๒๕๔๘)
ตอบ : บุพพการี คือบุคคลผูท้ าอุปการะก่อน กตัญญูกตเวที คือบุคคลผูร้ ู้อุปการะที่ท่านทาแล้ว และตอบแทน ฯ
จัดเป็ นคู่ไว้ดงั นี้ บิดามารดา กับ บุตรธิดา, ครู อาจารย์ กับ ศิษย์, พระมหากษัตริ ย ์ กับ ประชาราษฎร์,
พระพุทธเจ้า กับ พุทธบริ ษทั , เป็ นต้น ฯ
๑๑. ขันติ กับ โสรัจจะ เป็ นธรรมทาให้งามได้ อย่างไร ? (๒๕๔๗)
ตอบ : ขันติ ความอดทน โสรัจจะ ความเสงี่ยม ผูท้ ี่สมบูรณ์ดว้ ยธรรมทั้ง ๒ นี้ ย่อมมีใจหนักแน่นไม่แสดง
ความวิการออกมาให้ปรากฏ แม้จะประสบความดีใจ เสียใจ ก็อดกลั้นได้ รักษากาย วาจา ใจให้สุภาพ
สงบเสงี่ยมเป็ นปกติไว้ได้ จึงทาให้งาม ฯ
๑๒. บุพพการี ได้ แก่บุคคลเช่ นไร ? พระพุทธเจ้าทรงดารงอยู่ในฐานะบุพพการีของพุทธบริษัทอย่างไร ? (๒๕๔๗)
ตอบ : ได้แก่ บุคคลผูท้ าอุปการะก่อน ฯ พระพุทธเจ้าทรงกระทาอุปการะแก่พุทธบริ ษทั ก่อน ด้วยการทรง
แนะนาสัง่ สอนให้รู้ดีรู้ชอบตามพระองค์ เพื่อให้ได้บรรลุประโยชน์ท้งั ๓ คือ ประโยชน์ในโลกนี้
ประโยชน์ในโลกหน้า และประโยชน์อย่างยิง่ คือพระนิพพาน จึงชื่อว่าเป็ นบุพพการี ฯ

ติกะ คือ หมวด ๓
๑. จงให้ ความหมายของคาต่อไปนี้ ก.พาหุสัจจะ ข.อกุศลมูล ค.อินทรียสังวร ฆ.อนัตตา ง.กามฉันท์ ฯ
ตอบ : ก.ความเป็ นผูศ้ กึ ษามาก ข.รากเหง้าของอกุศล ค.ความสารวมอินทรี ย ์ ฆ.ความเป็ นของไม่ใช่ตน ง.ความ
พอใจรักใคร่ ในอารมณ์ที่ชอบใจมีรูปเป็ นต้น
๒. การทาบุญโดยย่อมีกอี่ ย่าง ? อะไรบ้ าง ? (๒๕๕๖)
ตอบ : มี ๓ อย่าง คือ ทาน ศีล ภาวนา
๓. คาต่อไปนีม้ คี วามหมายว่าอย่างไร? (๒๕๕๕)
๑.สัมปชัญญะ ๒.กตัญญูกตเวที ๓.กายทุจริ ต ๔.มาตาปิ ตุอุปัฏฐาน ๕.ปุพเพกตปุญญต
ตอบ : ๑.สัมปชัญญะ หมายถึง ความรู้ตวั
๒.กตัญกตเวที หมายถึง บุคคลผูร้ ู้อุปการะที่ท่านทาแล้ว และตอบแทน
๓.กายทุจริ ต หมายถึง ความประพฤติชวั่ ทางกาย
๔.มาตาปิ ตุอุปัฏฐาน หมายถึง การบารุ งมารดาบิดาของตนให้เป็ นสุข
๕.ปุพเพกตปุญญตา หมายถึง ความเป็ นผูไ้ ด้ทาความดีไว้ในในปางก่อน ฯ
๔. การสารวมอินทรีย์ ได้แก่การกระทาอย่างไร? เมือ่ กระทาเช่ นนั้นแล้วจะได้ รับประโยชน์อะไร? (๒๕๕๕)
ตอบ : การสารวมอินทรี ย ์ ๖ คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ไม่ให้ยนิ ดี ยินร้าย เมื่อเห็นรู ป ได้ยนิ เสียง ดมกลิ่น ลิ้มรส
กายสัมผัส รู้ธรรมารมณ์ ฯ ได้ประโยชน์ คือ ไม่เกิดความยินดี ไม่เกิดความยินร้าย ในเวลาเห็นรู ป ได้ยนิ
เสียง เป็ นต้น ฯ
๕. พระพุทธเจ้าคือใคร ? ทรงสั่งสอนเป็ นอัศจรรย์อย่างไร ? (๒๕๕๔)
ตอบ : คือท่านผูส้ อนให้ประชุมชนประพฤติชอบด้วย กาย วาจา ใจ ตามพระธรรมวินยั ฯ
ทรงสัง่ สอนเป็ นอัศจรรย์ คือผูป้ ฏิบตั ิตามย่อมได้ประโยชน์โดยสมควรแก่ความปฏิบตั ิ ฯ

๔๘

๖. เห็นผิดจากคลองธรรม คือเห็นอย่างไร ? จัดเข้ าในทุจริตข้ อไหน ? (๒๕๕๔)
ตอบ : คือเห็นผิดจากความเป็ นจริ ง เช่น เห็นว่า บุญบาปไม่มี บิดามารดาไม่มีพระคุณ เป็ นต้น ฯ
จัดเข้าในมโนทุจริ ต ฯ
๗. รากเหง้ าของอกุศลเรียกว่าอะไร ? มีอะไรบ้ าง ? เพราะเหตุใดจึงควรละเสีย ? (๒๕๕๔)
ตอบ : เรี ยกว่า อกุศลมูล ฯ มี โลภะ โทสะ โมหะ ฯ เพราะเมื่ออกุศลมูลเหล่านี้มีอยู่ อกุศลอื่นที่ยงั ไม่เกิดก็เกิดขึ้น
ที่เกิดแล้ว ก็เจริ ญ มากขึ้น ฯ
๘. ในรัตนะ ๓ พระธรรม ได้ แก่อะไร ? ให้ คุณแก่ผ้ปู ฏิบัตติ ามอย่างไร ? (๒๕๕๓)
ตอบ : ได้แก่พระธรรมวินยั ที่เป็ นคาสัง่ สอนของพระพุทธเจ้า ฯ ย่อมรักษาผูป้ ฏิบตั ิไม่ให้ตกไปในที่ชวั่ ฯ
๙. พระโอวาทของพระพุทธเจ้า หรือที่เรียกกันว่าหัวใจพระศาสนา มีกขี่ ้ อ ? อะไรบ้ าง ? (๒๕๕๓)
ตอบ : มี ๓ ข้อ ฯ คือ
๑. เว้นจากทุกจริ ต คือประพฤติชวั่ ด้วยกาย วาจา ใจ
๒. ประกอบสุจริ ต คือประพฤติดีดว้ ยกาย วาจา ใจ
๓. ทาใจของตนให้หมดจดจากเครื่ องเศร้าหมองใจ มีโลภ โกรธ หลง
เป็ นต้น
๑๐. ทุจริต คืออะไร ? ความเห็นว่าคุณของบิดามารดาครูบาอาจารย์ ไม่มบี ุญบาปไม่มี จัดเป็ นทุจริตข้อไหน ?
(๒๕๕๓)
ตอบ : คือ ประพฤติชวั่ ด้วยกายวาจาใจ ฯ จัดเป็ นมโนทุจริ ต ฯ
๑๑. ไตรลักษณะ ได้ แก่อะไรบ้ าง ? (๒๕๕๓)
ตอบ : ๑. อนิจจตา ความเป็ นของไม่เที่ยง
๒. ทุกขตา ความเป็ นทุกข์
๓. อนัตตตา ความเป็ นของใช่ตนฯ
๑๒. อาการที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนมีกอี่ ย่าง ? ข้ อที่ว่า “ทรงสั่งสอนเป็ นอัศจรรย์” นั้นคืออย่างไร ? อาการที่
พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนมีกอี่ ย่าง ? ข้ อที่ว่า “ทรงสั่งสอนเป็ นอัศจรรย์” นั้นคืออย่างไร ? (๒๕๕๒)
ตอบ : มี ๓ อย่าง ฯ คือ ผูป้ ฏิบตั ิตามย่อมได้ประโยชน์โดยสมควรแก่ความปฏิบตั ิ ฯ
๑๓. มูลเหตุทที่ าให้บุคคลทาความชั่ว เรียกว่าอะไร ? มีอะไรบ้ าง ? เมือ่ เกิดขึน้ แล้วควรปฏิบัตอิ ย่างไร ? (๒๕๕๒)
ตอบ : เรี ยกว่า อกุศลมูล ฯ มี
๑. โลภะ อยากได้
๒. โทสะ คิดประทุษร้ายเขา
๓. โมหะ หลงไม่รู้จริ ง ฯ
เมื่อเกิดขึ้นแล้วควรละเสีย ด้วยทาน ศีล ภาวนา ฯ
๑๔. พระสงฆ์ในรัตนตรัยมีคุณอย่างไร ? (๒๕๕๑)
ตอบ : ท่านปฏิบตั ิชอบตามคาสอนของพระพุทธเจ้าแล้ว สอนให้ผอู้ ื่นกระทาตามด้วย ฯ
๑๕. โอวาทของพระพุทธเจ้า ๓ อย่างมีอะไรบ้ าง ? (๒๕๕๑)

๔๙

ตอบ : มี ๑. เว้นจากทุจริ ต คือประพฤติชวั่ ทางกาย วาจา ใจ
๒. ประกอบสุจริ ต คือประพฤติชอบทางกาย วาจา ใจ
๓. ทาใจของตนให้หมดจดจากเครื่ องเศร้าหมองใจ มีโลภ โกรธ หลง เป็ นต้น ฯ
๑๖. มโนสุ จริตคืออะไร ? มีอะไรบ้ าง ? (๒๕๕๐)
ตอบ : คือ การประพฤติชอบด้วยใจ ฯ มี ๑. ไม่โลภอยากได้ของเขา ๒. ไม่พยาบาทปองร้ายเขา ๓. เห็นชอบ
ตามคลองธรรม ฯ
๑๗. คาว่า พระธรรม ในรัตนะ ๓ คืออะไร ? มีคุณอย่างไร ? (๒๕๔๙)
ตอบ : คือคาสัง่ สอนของพระพุทธเจ้า ฯ มีคุณ คือ รักษาผูป้ ฏิบตั ิไม่ให้ตกไปในที่ชวั่ ฯ
๑๘. โอวาทของพระพุทธเจ้ามีกอี่ ย่าง ? อะไรบ้ าง ? (๒๕๔๙)
ตอบ : มี ๓ อย่าง คือ ๑.เว้นจากทุจริ ต คือ ประพฤติชวั่ ด้วยกาย ๒.ประกอบสุจริ ต คือ ประพฤติชอบด้วยกาย
วาจา ใจ ๓.กระทาใจของตนให้หมดจดจากเครื่ องเศร้าหมองใจ มีโลภ โกรธ หลงเป็ นต้น ฯ
๑๙. คนเราจะประพฤติดีหรือประพฤติชั่วมีมูลเหตุมาจากอะไร ? (๒๕๔๙)
ตอบ : คนประพฤติดีมีมลู เหตุมาจากอโลภะ อโทสะ อโมหะ ส่วนคนประพฤติชวั่ มีมลู เหตุมาจากโลภะ โทสะ
โมหะ ฯ
๒๐. พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ได้ ชื่อว่ารัตนะ เพราะเหตุไร ? (๒๕๔๘)
ตอบ : เพราะเป็ นของมีคุณค่าและหาได้ยาก เหมือนเพชรนิลจินดามีค่ามาก นาประโยชน์ และความสุขมาให้แก่
ผูเ้ ป็ นเจ้าของ ฯ
๒๑. เพราะเหตุไร หลักคาสอนในทางพระพุทธศาสนาจึงสอนเรื่องการทาใจของตให้ หมดจดจากเครื่องเศร้ าหมอง ?
(๒๕๔๗)
ตอบ : เพราะใจเป็ นธรรมชาติสาคัญ ถ้าใจเศร้าหมอง ก็เป็ นเหตุให้ทาชัว่ การทาชัว่ มีผล เป็ นความทุกข์ ถ้าใจ
ผ่องแผ้ว ก็เป็ นเหตุให้ทาดี การทาดีมีผลเป็ นความสุข ฯ
๒๒. บุญกิริยาวัตถุ คืออะไร ? ในบุญกิริยาวัตถุ ๓ นั้น ข้ อไหนกาจัดความโลภ ความโกรธ และ ความหลง ?
(๒๕๔๗)
ตอบ : คือ สิ่งเป็ นที่ต้งั แห่งการบาเพ็ญบุญ ฯ ทานมัยกาจัดความโลภ สีลมัยกาจัดความโกรธ ภาวนามัยกาจัด
ความหลง ฯ

จตุกกะ คือหมวด ๔
๑. เหตุให้ เกิดทุกข์ในอริยสัจ คืออะไร ? (๒๕๕๖)
ตอบ : คือ ตัณหา ความทะยานอยาก
๒. ผู้จะดารงความยุตธิ รรมไว้ได้ ต้องประพฤติอย่างไรบ้ าง? (๒๕๕๕)
ตอบ : ต้องประพฤติดงั นี้
๑. ไม่ลาเอียงเพราะรักใคร่ กนั อันเรี ยกว่า ฉันทาคติ
๒. ไม่ลาเอียงเพราะไม่ชอบกัน อันเรี ยกว่า โทสาคติ

๕๐

๓.ไม่ลาเอียงเพราะเขลา อันเรี ยกว่า โมหาคติ
๔.ไม่ลาเอียงเพราะกลัว อันเรี ยกว่า ภยาคติ ฯ
๓. ทุกข์ ในอริยสัจ ๔ คืออะไร ? เหตุให้เกิดทุกข์ คอื อะไร ? (๒๕๕๔)
ตอบ : คือ ความไม่สบายกายไม่สบายใจ ฯ
คือ ตัณหาความทะยานอยาก ฯ
๔. พรหมวิหาร ๔ มีอะไรบ้ าง ? (๒๕๕๓)
ตอบ : มี เมตตา กรุ ณา มุทิตา อุเบกขา ฯ เพราะเป็ นธรรมเครื่ องอยูข่ องท่านผูใ้ หญ่ ฯ
๕. นักเรียนผู้ต้องการจะเรียนหนังสือให้ ได้ ผลดี จะนาอิทธิบาทมาใช้ อย่างไร ? (๒๕๕๓)
ตอบ : ในเบื้องต้น ต้องสร้างฉันทะคือความพอใจในการศึกษาเล่าเรี ยนก่อน เมื่อมีความพอใจ จะเป็ นเหตุให้ขยัน
ศึกษาหาความรู้ที่เรี ยกว่าวิริยะและเกิดความใฝ่ ใจใคร่ รู้สิ่งต่าง ๆ มากขึ้น ที่เรี ยกว่าจิตตะ และเมื่อเรี ยนรู้
แล้ว ก็ตอ้ งนาความรู้น้นั มาใคร่ ครวญพิจารณาให้เข้าใจเหตุและผลอย่างถูกต้อง ที่เรี ยกว่า วิมงั สา ดัง่ นี้กจ็ ะ
ประสบผลสาเร็ จในการศึกษาเล่าเรี ยนได้ ฯ
๖. ปัญญาอันเห็นชอบอย่างไร จึงชื่อว่ามรรคในอริยสัจ ๔ ? เพราะเหตุไร ? (๒๕๕๒)
ตอบ : ปัญญาอันเห็นชอบว่าสิ่งนี้ทุกข์ สิ่งนี้เหตุให้ทุกข์เกิด สิ่งนี้ความดับทุกข์ สิ่งนี้ ทางให้ถึงความดับทุกข์ ได้
ชื่อว่ามรรค ฯ เพราะเป็ นข้อปฏิบตั ิให้ถึงความดับทุกข์ ฯ
๗. อินทรียสังวร คือสารวมอินทรีย์ อินทรีย์ได้ แก่อะไรบ้ าง ? (๒๕๕๑)
ตอบ : ได้แก่ ตา หู จมูก ลิน้ กาย ใจ ฯ
๘. ธรรมหมวดหนึ่ง เป็ นเหตุให้ ผ้ปู ระพฤติขาดความเทีย่ งธรรมชื่อว่า อะไร ? มีอะไรบ้ าง ? (๒๕๕๑)
ตอบ : ชื่อว่า อคติ ความลาเอียง ฯ มี
๑. ฉันทาคติ ลาเอียงเพราะรักใคร่ กนั
๒. โทสาคติ ลาเอียงเพราะไม่ชอบกัน
๓. โมหาคติ ลาเอียงเพราะเขลา
๔. ภยาคติ ลาเอียงเพราะกลัว ฯ
๙. ธาตุ ๔ มีธาตุอะไรบ้าง ? ธาตุมลี กั ษณะแข้ นแข็ง คือธาตุอะไร ? (๒๕๕๑)
ตอบ : คือ ธาตุดิน ธาตุน้ า ธาตุไฟ ธาตุลม ฯ คือ ธาตุดิน ฯ
๑๐. อิทธิบาท คือ ธรรมเป็ นคุณเครื่องให้ สาเร็จความประสงค์ของบุคคล ส่ วนธรรมอันเป็ นเครื่องกั้นจิตไม่ให้บรรลุ
ความดี คืออะไร ? มีอะไรบ้ าง ? (๒๕๕๐)
ตอบ : คือ นิวรณ์ ๕ ฯ มี ๑. กามฉันท์ พอใจรักใคร่ ในอารมณ์ที่ชอบใจมีรูปเป็ นต้น ๒. พยาบาท ปองร้ายผูอ้ ื่น
๓. ถีนมิทธะ ความที่จิตหดหู่และเคลิบเคลิ้ม ๔. อุทธัจจกุกกุจจะ ฟุ้ งซ่านและราคาญ ๕. วิจิกิจฉา ลังเล
ไม่ตกลงได้ ฯ
๑๑. ปธานคือความเพียร ๔ มีอะไรบ้ าง ? งดเหล้าเข้ าพรรษาอนุโลมเข้ าในปธานข้อไหน ? (๒๕๔๙)
ตอบ : มี ๑.สังวรปธาน เพียรระวังไม่ให้บาปเกิดขึ้นในสันดาน
๒.ปหานปธาน เพียรละบาปที่เกิดขึ้นแล้ว

๕๑

๓. ภาวนาปธาน พียรให้กุศลเกิดขึ้นในสันดาน
๔.อนุรักขนาปธาน เพียรรักษากุศลที่เกิดขึ้นแล้วมิให้เสื่อมฯ อนุโลมเข้าในปหานปธาน ฯ
๑๒. ธรรม ๔ อย่าง ดุจล้อรถนาไปสู่ ความเจริญ ข้ อว่า “คบสัตบุรุษ คือคนดี” นั้น จะนาไปสู่ ความเจริญได้ อย่างไร ?
(๒๕๔๘)
ตอบ : เมื่อคบสัตบุรุษแล้วย่อมเป็ นเหตุให้คิดดีพดู ดีทาดี อันก่อให้เกิดความสุขความเจริ ญทั้งแก่ตนเองและ
ผูอ้ ื่น พ้นจากความทุกข์ความเดือดร้อน ทั้งยังให้ถึงความเจริ ญอย่างที่สุดคือพระนิพพานได้ ฯ
๑๓. ปัจจยปัจจเวกขณะ หมายความว่าอย่างไร ? (๒๕๔๘)
ตอบ : หมายความว่า พิจารณา (ถึงคุณและโทษของปัจจัย ๔) ก่อน จึงบริ โภคปัจจัย ๔ คือ จีวร บิณฑบาต
เสนาสนะ และเภสัช ไม่บริ โภคด้วยตัณหา ฯ

ปัญจกะ คือหมวด ๕
๑. อภิณหปัจจเวกขณ์ คือข้อที่ควรพิจารณาเนือง ๆ ๕ อย่าง ทรงสอนให้ พจิ ารณาอะไรบ้ าง ? (๒๕๕๖)
ตอบ : ทรงสอนให้พิจารณา
๑.ความแก่ ว่าเรามีความแก่เป็ นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความแก่ไปได้
๒.ความเจ็บไข้ ว่าเรามีความเจ็บไข้เป็ นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปได้
๓.ความตาย ว่าเรามีความตายเป็ นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความตายไปได้
๔.ความพลัดพราก ว่าเราจะต้องพลัดพรากจากของรักของชอบใจทั้งนั้น
๕.กรรม ว่าเรามีกรรมเป็ นของตัว เราทาดีจกั ได้ดีทาชัว่ จักได้ชวั่
๒. ขันธ์ ๕ ได้ แก่อะไรบ้ าง ? ย่อเป็ น ๒ อย่างไร ? (๒๕๕๖)
ตอบ : ได้แก่ รู ปขันธ์ เวทนาขันธ์ สัญญาขันธ์ สังขารขันธ์ และวิญญาณขันธ์ อย่างนี้คือ รู ปขันธ์ คงเป็ นรู ป
เวทนาขันธ์ สัญญาขันธ์ สังขารขันธ์ และวิญญาณขันธ์ ๔ ขันธ์น้ ีเป็ นนาม
๓. คิดอย่างไรเรียกว่าพยาบาท? คิดอย่างนั้นเกิดโทษอะไร? (๒๕๕๕)
ตอบ : คิดปองร้ายผูอ้ ื่น ฯ เกิดโทษคือปิ ดกั้นจิตใจไม่ให้บรรลุความดี ฯ
๔. อภิณหปัจจเวกขณ์ข้อว่า ควรพิจารณาทุก ๆ วันว่า เราจะต้องพลัดพรากจากของรักของชอบใจทั้งสิ้น ดังนี้ ผู้
พิจารณาได้ รับประโยชน์ อย่างไร ? จงอธิบาย (๒๕๕๔)
ตอบ : ได้รับประโยชน์ คือ สามารถบรรเทาความพอใจรักใคร่ ในของรักของชอบใจและป้ องกันความทุกข์
โทมนัส ในเวลาเมื่อตนต้องพลัดพรากจากของรักของชอบใจ ฯ
๕. ธรรมเป็ นกาลัง ๕ อย่าง คืออะไรบ้ าง ? ธรรม ๕ อย่างนั้น เรียกว่าอินทรีย์ เพราะเหตุไร ? (๒๕๕๒)
ตอบ : คือ ๑. สัทธา ความเชื่อ
๒. วิริยะ ความเพียร
๓. สติ ความระลึกได้
๔. สมาธิ ความตั้งใจมัน่
๕. ปัญญา ความรอบรู้ ฯ
เพราะเป็ นใหญ่ในกิจของตน ฯ
๕๒

๖. ภิกษุสามเณรผู้บวชใหม่จะต้องมีอนิ ทรียสังวร คือสารวมอินทรีย์ สารวมอินทรีย์น้นั คืออย่างไร ? (๒๕๕๐)
ตอบ : คือระวังตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ไม่ให้ความยินดียนิ ร้ายครอบงาได้ ในเวลาเห็นรู ป ฟังเสียง ดมกลิ่น ลิ้มรส
ถูกต้องโผฏฐัพพะ รู้ธรรมารมณ์ ฯ
๗. ควรพิจารณาทุก ๆ วันว่า เราจะต้องพลัดพรากจากของรักของชอบใจ ทั้งสิ้น ข้อความนีอ้ ยู่ในหมวดธรรมอะไร ?
ท่ านให้ พจิ ารณาอย่างนีเ้ พือ่ อะไร ? (๒๕๕๐)
ตอบ : อยูใ่ นธรรมหมวดอภิณหปัจจเวกขณ์ ๕ ฯ เพื่อบรรเทาความยึดมัน่ ถือมัน่ ว่า สิ่งนั้น คนนั้น เป็ นที่รักของ
เรา จักไม่ตอ้ งเสียใจในเมื่อต้องพลัดพรากจากสิ่งนั้น คนนั้น จริ ง ๆ ฯ
๘. อุทธัจจกุกกุจจะ คือความฟุ้ งซ่ านและราคาญ จัดเข้ าในขันธ์ไหนในขันธ์ ๕ ? เพราะเหตุไร ? (๒๕๔๙)
ตอบ : จัดเข้าในสังขารขันธ์ ฯ เพราะความฟุ้ งซ่านและราคาญ เป็ นเจตสิกธรรมที่เกิดขึ้นกับใจ ฯ
๙. ขันธ์ ๕ ได้ แก่อะไรบ้ าง ? ย่อเป็ น ๒ ได้ อย่างไร ? (๒๕๔๘)
ตอบ : ได้แก่ รู ปขันธ์ เวทนาขันธ์ สัญญาขันธ์ สังขารขันธ์ และ วิญญาณขันธ์ ฯ รู ปขันธ์จดั เป็ นรู ป ที่เหลือ
จัดเป็ นนาม ฯ
๑๐. ในพระพุทธศาสนา บุคคลผู้ฆ่ามารดาบิดา ได้ ชื่อว่าเป็ นผู้ทาอนันตริยกรรม จะได้ รับโทษอย่างไร ? (๒๕๔๗)
ตอบ : จะได้รับโทษคือ ต้องไปสู่ทุคติ ห้ามสวรรค์ ห้ามนิพพาน ฯ
๑๑. ธรรมอันกั้นจิตไม่ให้บรรลุความดี เรียกว่าอะไร ? ความดีที่ถูกกั้นไว้ไม่ให้ บรรลุ หมายถึงความดีอย่างไหน ?
(๒๕๔๗)
ตอบ : เรี ยกว่า นิวรณ์ ฯ หมายถึงความดีทุกๆ อย่าง แต่เมื่อกล่าวโดยตรงได้แก่สมาธิ คือการทาจิตใจให้สงบ ฯ

ฉักกะ คือหมวด ๖
๑. อายตนะภายใน ๖ ได้ แก่อะไรบ้ าง ? (๒๕๕๔)
ตอบ : ได้แก่ ตา หู จมูก ลิน้ กาย ใจ ฯ
๒. คารวะ คืออะไร ? มีกอี่ ย่าง ? ข้ อว่า คารวะในความศึกษา หมายถึงอะไร ? (๒๕๕๒)
ตอบ : คือ ความเคารพ เอื้อเฟื้ อ ฯ มี ๖ อย่าง ฯ หมายถึง ความเคารพ เอื้อเฟื้ อในไตรสิกขา ฯ

สั ตตกะ คือหมวด ๗
๑. อริยทรัพย์ คือทรัพย์เช่ นไร ? เมือ่ เทียบกับทรัพย์สินมีเงินทอง เป็ นต้น ดีกว่ากันอย่างไร ? (๒๕๔๙)
ตอบ : คือ คุณงามความดีอย่างประเสริ ฐที่เกิดมีข้ ึนในสันดาน มี ศรัทธา ศีลเป็ นต้น ฯดีกว่ากัน เพราะเป็ น
คุณธรรมเครื่ องบารุ งจิตให้อบอุ่น ไม่ตอ้ งกังวล เดือดร้อน ใครจะแย่งชิงไปไม่ได้ ใช้เท่าใดก็ไม่ตอ้ งกลัว
หมดสิ้น ทั้งสามารถติดตามไปได้ถึงชาติหน้า เป็ นที่พ่งึ ในสัมปรายภพได้ดว้ ย ฯ
๒. อปริหานิยธรรม คืออะไร ? ข้ อที่ ๔ ความว่าอย่ างไร ? (๒๕๔๘)
ตอบ : คือ ธรรมไม่เป็ นที่ต้งั แห่งความเสื่อม เป็ นไปเพื่อความเจริ ญฝ่ ายเดียว ฯ ข้อที่ ๔ ความว่า ภิกษุเหล่าใด
เป็ นผูใ้ หญ่เป็ นประธานในสงฆ์ เคารพนับถือภิกษุเหล่านั้น เชื่อฟังถ้อยคาของท่าน ฯ
๓. สาราณิยธรรม แปลว่าอะไร ? ธรรมข้ อนีย้ ่ อมอานวยผลแก่ผ้ปู ฏิบัตติ ามอย่างไร ? (๒๕๔๗)

๕๓

ตอบ : ธรรมเป็ นที่ต้งั แห่งความให้ระลึกถึง ฯ ทาผูป้ ฏิบตั ิตามให้เป็ นที่รัก เป็ นที่เคารพของผูอ้ ื่น เป็ นไปเพื่อความ
สงเคราะห์กนั และกัน เป็ นไปเพื่อความไม่วิวาทกันและกัน เป็ นไปเพื่อความพร้อมเพรี ยงกัน เป็ นไปเพื่อ
ความเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกัน ฯ

อัฏฐกะ คือหมวด ๘
๑. สัมมาวายามะ เพียรชอบ คือเพียรอย่างไร? (๒๕๕๕)
ตอบ : เพียรในที่ ๔ สถาน (สัมมัปปธาน ๔) คือ
๑.เพียรระวังไม่ให้บาปเกิดขึ้น
๒.เพียรละบาปทีเกิดขึ้นแล้ว
๓.เพียรให้กุศลเกิดขึ้น
๔.เพียรรักษากุศลที่เกิดขึ้นแล้ว ฯ
๒. โลกธรรม ๘ มีอะไรบ้ าง? (๒๕๕๕)
ตอบ : คือ ๑.มีลาภ ๒.ไม่มีลาภ ๓.มียศ ๔.ไม่มียศ ๕.นินทา ๖.สรรเสริ ญ ๗.สุข ๘.ทุกข์ ฯ
๓. มรรคมีองค์แปดจัดเข้ าในสิกขา ๓ ได้หรือไม่ ? ถ้ าได้ จงจัดมาดู (๒๕๕๐)
ตอบ : ได้ ฯ จัดดังนี้
สัมมาทิฏฐิและสัมมาสังกัปปะ จัดเข้าในปัญญาสิกขา
สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ จัดเข้าในสีลสิกขา
สัมมาวายามะ สัมมาสติ สัมมาสมาธิ จัดเข้าในจิตตสิกขา ฯ
๔. ในมรรคมีองค์ ๘ คาว่า “เพียรชอบ” คือเพียรอย่างไร ? (๒๕๔๘)
ตอบ : คือ เพียรระวังไม่ให้บาปเกิดขึ้นในสันดาน
เพียรละบาปที่เกิดขึ้นแล้ว
เพียรให้กุศลเกิดขึ้นในสันดาน
เพียรรักษากุศลที่เกิดขึ้นแล้วไม่ให้เสื่อม ฯ
๖. โลกธรรม คืออะไร ? เมือ่ เกิดขึน้ แล้วควรพิจารณาอย่างไร ? (๒๕๔๗)
ตอบ : คือ ธรรมที่ครอบงาสัตวโลกอยู่ และสัตวโลกย่อมเป็ นไปตามธรรมนั้น ฯ ในโลกธรรม ๘ ประการนี้
อย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้น ควรพิจารณาว่า สิ่งนี้เกิดขึ้นแล้วแก่เรา ก็แต่ว่ามันไม่เที่ยง เป็ นทุกข์ มีความ
แปรปรวนเป็ นธรรมดา ควรรู้ตามที่เป็ นจริ ง อย่าให้มนั ครอบงาจิตได้ คืออย่ายินดีในส่วนที่ปรารถนา อย่า
ยินร้ายในส่วนเป็ นจริ ง อย่าให้มนั ครอบงาจิตได้ คืออย่ายินดีในส่วนที่ปรารถนา อย่ายินร้ายในส่วนที่ไม่
ปรารถนา ฯ

นวกะ คือหมวด ๙
๑. มละ คืออะไร ? เป็ นศิษย์ได้ ดแี ล้วทามึนตึงกับอาจารย์ จัดเข้ าในมละอย่างไหน และควรชาระมละอย่างนั้นด้ วย
ธรรมอะไร ? (๒๕๕๒) (๒๕๕๐)

๕๔

ตอบ : มละคือมลทิน ฯ จัดเข้าใน มักขะ ลบหลู่คุณท่าน และควรชาระด้วยกตัญญูกตเวทิตา ความรู้คุณท่านแล้ว
ตอบแทน ฯ

ทสกะ คือหมวด ๑๐
๑. บรรพชิตผูพ้ ิจารณาเนือง ๆ ว่า วันคืนล่วงไป ๆ บัดนี้เราทาไรอยู่ จะได้รับประโยชน์อะไร ? (๒๕๕๖)
ตอบ : จะได้รับประโยชน์คือเป็ นผูไ้ ม่ประมาท มีความเพียร งดเว้นสิ่งที่เป็ น ทาในสิ่งที่เป็ นประโยชน์

คิหิปฏิบัติ จตุกกะ คือหมวด ๔
๑. มิตรแท้ มีกจี่ าพวก ? อะไรบ้ าง ? (๒๕๕๖)
ตอบ : มี ๔ จาพวก ฯ คือ
๑.มิตรมีอุปการะ ๒.มิตรร่ วมทุกข์ร่วมสุข ๓.มิตรแนะประโยชน์ ๔.มิตรมีความรักใคร่
๒. คุณธรรมเป็ นเครื่องยึดเหนี่ยวนา้ ใจของผู้อนื่ ไว้ได้ มีอะไรบ้ าง ? (๒๕๕๖)
ตอบ : มี ๑.ทาน ให้ปันสิ่งของของตนแก่ผอู้ ื่นที่ควรให้ปัน
๒.ปิ ยวาจา เจรจาวาจาที่อ่อนหวาน
๓.อัตถจริ ยา ประพฤติสิ่งที่เป็ นประโยชน์แก่ผอู้ ื่น
๔.สมานัตตา ความเป็ นคนมีตนเสมอไม่ถือตัว
๓. ตระกูลอันมัง่ คัง่ จะตั้งนานไม่ได้ เพราะเหตุอะไร? (๒๕๕๕)
ตอบ : เพราะเหตุ ๔ อย่าง คือ
๑.ไม่แสวงหาพัสดุที่หายแล้ว
๒.ไม่บูรณะพัสดุที่คร่ าคร่ า
๓.ไม่รู้จกั ประมาณในการบริ โภคสมบัติ
๔.ตั้งสตรี หรื อบุรุษทุศีลให้เป็ นแม่เรื อนพ่อเรื อน ฯ
๔. การอยู่ครองเรือนนั้น ควรมีธรรมอะไร? อะไรบ้าง? (๒๕๕๕)
ตอบ : ควรมีฆราวาสธรรม ๔ ฯ คือ
๑.สัจจะ ความสัตย์ซื่อต่อกัน
๒.ทมะ การรู้จกั ข่มจิตของตน
๓.ขันติ ความอดทน
๔.จาคะ การสละให้ปันสิ่งของของตนแก่คนที่ควรให้ปัน ฯ
๕. ธรรมเป็ นเครื่องยึดเหนี่ยวใจของผู้อนื่ ไว้ได้ เรียกว่าอะไร ? มีอะไรบ้ าง ? (๒๕๕๔)
ตอบ : เรี ยกว่า สังคหวัตถุ ฯ มี
๑. ทาน ให้ปันสิ่งของของตนแก่ผอู้ ื่นที่ควรให้ปัน
๒. ปิ ยวาจา เจรจาวาจาที่อ่อนหวาน
๓. อัตถจริ ยา ประพฤติสิ่งที่เป็ นประโยชน์แก่ผอู้ ื่น
๔. สมานัตตตา ความเป็ นคนมีตนเสมอไม่ถือตัว ฯ
๕๕

๖. จงจับคู่ข้อทางซ้ ายมือกับข้ อทางขวามือให้ ถูกต้อง (๒๕๕๓)
ก. จะทาดีทาชั่ว ก็ต้องคล้อยตาม
๑. มิตรดีแต่พดู
ข. ป้องกันเพือ่ นผู้ประมาทแล้ว
๒. มิตรหัวประจบ
ค. สงเคราะห์ ด้วยสิ่งหาประโยชน์ มไิ ด้
๓. มิตรมีความรักใคร่
ง. ห้ ามไม่ให้ ทาความชั่ว
๔. มิตรมีอุปการะ
จ. ทุกข์ ๆ ด้ วย สุ ข ๆ ด้ วย
๕. มิตรแนะประโยชน์
ตอบ : ข้อ ก. คู่กบั ข้อ ๒.
ข้อ ข. คู่กบั ข้อ ๔
ข้อ ค คู่กบั ข้อ ๑
ข้อ ง คู่กบั ข้อ ๕
ข้อ จ คู่กบั ข้อ ๓.
๗. ธรรมที่เป็ นไปเพือ่ ประโยชน์ ในปัจจุบันเรียกว่าอะไร ? มีอะไรบ้ าง ? (๒๕๕๒)
ตอบ : เรี ยกว่า ทิฏฐธัมมิกตั ถประโยชน์ ฯ มีดงั นี้
๑. อุฏฐานสัมปทา ถึงพร้อมด้วยความหมัน่ ในการประกอบกิจเครื่ องเลี้ยงชีวิตก็ดี ในการศึกษาเล่าเรี ยน
ก็ดี ในการทาธุระหน้าที่ของตนก็ดี
๒. อารักขสัมปทา ถึงพร้อมด้วยการรักษา คือรักษาทรัพย์ที่แสวงหามาได้ดว้ ยความหมัน่ ไม่ให้เป็ น
อันตรายก็ดี รักษาการงานของตน ไม่ให้เสื่อมเสียไปก็ดี
๓. กัลยาณมิตตตา ความมีเพื่อนเป็ นคนดี ไม่คบคนชัว่
๔. สมชีวิตา ความเลี้ยงชีวิตตามสมควรแก่กาลังทรัพย์ที่หาได้ไม่ให้ ฝื ดเคืองนัก ไม่ให้ฟมู ฟายนัก ฯ
๘. ข้ อว่า “แม้ชีวติ ก็อาจสละแทนได้ ” ดังนี้ เป็ นลักษณะของมิตรแท้ ประเภทใด ? (๒๕๕๑)
ตอบ : มิตรร่ วมสุขร่ วมทุกข์ ฯ
๙. คุณธรรมเป็ นเครื่องยึดเหนี่ยวนา้ ใจของผู้อนื่ ไว้ได้ คืออะไร ? มีอะไรบ้ าง ? (๒๕๕๑)
ตอบ : คือ สังคหวัตถุ ๔ ฯ มี
๑. ทาน ให้ปันสิ่งของของตนแก่ผอู้ ื่นที่ควรให้ปัน
๒. ปิ ยวาจา เจรจาวาจาที่อ่อนหวาน
๓. อัตถจริ ยา ประพฤติสิ่งที่เป็ นประโยชน์แก่ผอู้ ื่น
๔. สมานัตตตา ความเป็ นคนมีตนเสมอไม่ถือตัว ฯ
๑๐. คิหิปฏิบัติ คืออะไร ? หมวดธรรมต่อไปนี้ คือ ๑. อิทธิบาท ๔ ๒. สังคหวัตถุ ๔ ๓. อธิษฐานธรรม ๔ ๔.
ทิฏฐธัมมิกตั ถประโยชน์ ๕. ปาริสุทธิศีล ๔ หมวดไหนมีในคิหิปฏิบัติ ? (๒๕๔๙)
ตอบ : คือ หลักปฏิบตั ิของคฤหัสถ์ ฯ ข้อ ๒. และข้อ ๔. มีในคิหิปฏิบตั ิ ฯ
๑๑. นาย ก เป็ นผู้ฉลาดในการเล่นพนันฟุตบอล เขาหวังให้นาย ข ผู้เป็ นเพือ่ น มีเงินทองไว้ก่อร่ างสร้ างตัว จึงชักชวน
นาย ข ให้ เล่นด้ วย นาย ก จัดเข้ าในประเภทมิตรแนะประโยชน์ได้ หรือไม่ ? เพราะเหตุไร ? (๒๕๔๘)
ตอบ : ไม่ได้ ฯ เพราะ นาย ก กาลังชักชวนในทางฉิบหาย ผิดลักษณะมิตรแนะประโยชน์ ฯ

๕๖

๑๒. บุคคลจะได้ รับประโยชน์ ปัจจุบัน จะต้องปฏิบัตติ ามหลักธรรมอะไร ? (๒๕๔๘)
ตอบ : ต้องปฏิบตั ิตามหลักทิฏฐธัมมิกตั ถประโยชน์ ๔ ประการ คือ
๑. อุฏฐานสัมปทา ถึงพร้อมด้วยความหมัน่ ในการประกอบกิจการงานในการศึกษาเล่าเรี ยน ในการทา
ธุระหน้าที่ของตน
๒. อารักขสัมปทา ถึงพร้อมด้วยการรักษา ทั้งทรัพย์และการงาน ไม่ให้เสื่อมไป
๓. กัลยาณมิตตตา ความมีเพื่อนเป็ นคนดี ไม่คบคนชัว่
๔. สมชีวิตา ความเลี้ยงชีวิตตามสมควรแก่กาลังทรัพย์ที่หาได้ ฯ
๑๓. มนุษย์ทุกคนล้วนปรารถนาความสุ ข พระพุทธศาสนาแสดงความสุขของผู้ครองเรือนไว้อย่างไร ? (๒๕๔๘)
ตอบ : แสดงไว้ ๔ อย่าง คือ
๑. สุขเกิดแต่ความมีทรัพย์
๒. สุขเกิดแต่การจ่ายทรัพย์บริ โภค
๓. สุขเกิดแต่ความไม่ตอ้ งเป็ นหนี้
๔. สุขเกิดแต่ประกอบการงานที่ปราศจากโทษ ฯ

คิหิปฏิบัติ ปัญจกะ คือหมวด ๕
๑. ศีลที่คฤหัสถ์ ควรรักษาเป็ นนิตย์ คือศีลอะไร ? ได้แก่อะไรบ้ าง ? (๒๕๕๖)
ตอบ : คือ ศีล ๕ ฯ ได้แก่
๑.เว้นจากทาชีวิตสัตว์ให้ตกล่วงไป
๒.เว้นจากถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้ดว้ ยอาการแห่งขโมย
๓.เว้นจากการประพฤติผดิ ในกาม
๔.เว้นจากพูดเท็จ
๕.เว้นจากดื่มน้ าเมาคือสุราและเมรัยอันเป็ นที่ต้งั แห่งความประมาท
๒. อุบาสกอุบาสิกา ได้ แก่บุคคลเช่ นไร ? การค้าขายที่ห้ามอุบาสกอุบาสิกาประกอบ คืออะไรบ้ าง ? (๒๕๕๔)
ตอบ : ได้แก่ คฤหัสถ์ผถู้ ึงพระรัตนตรัยเป็ นสรณะ ฯ คือ
๑. ค้าขายเครื่ องประหาร
๒. ค้าขายมนุษย์
๓. ค้าขายสัตว์เป็ นสาหรับฆ่าเพื่อเป็ นอาหาร
๔. ค้าขายน้ าเมา
๕. ค้าขายยาพิษ ฯ
๓. ศีลที่คฤหัสถ์ ควรรักษาเป็ นนิตย์ มีอะไรบ้ าง ? (๒๕๕๓)
ตอบ : มี ๑. เว้นจากการฆ่าสัตว์
๒. เว้นจากการลักทรัพย์
๓. เว้นจากการประพฤติผดิ ในกาม

๕๗

๔. เว้นจากการพูดปด
๕. เว้นจากการดื่มน้ าเมาคือสุราและเมรัย อันเป็ นที่ต้งั แห่งความประมาท ฯ
๔. มิจฉาวณิชชา คืออะไร ? การค้าขายเด็ก การค้าขายยาเสพติด การค้าขายเบ็ดตกปลา จัดเป็ นมิจฉาวณิชชาข้อ
ใด? (๒๕๕๒)
ตอบ : มิจฉาวณิ ชชา คือการค้าขายไม่ชอบธรรม ฯ
การค้าขายเด็ก จัดเข้าในค้าขายมนุษย์
การค้าขายยาเสพติด จัดเข้าในค้าขายน้ าเมา
๕. การค้าขายสุ รา เป็ นอาชีพทีถ่ ูกต้องตามกฎหมาย ในทางพระพุทธศาสนา มีความเห็นไว้อย่างไร ? (๒๕๕๑)
ตอบ : ทางพระพุทธศาสนา จัดเป็ นมิจฉาวณิ ชชา การค้าขายไม่ชอบธรรมเป็ นข้อห้าม อุบาสกไม่ควรประกอบ ฯ
๖. เมือ่ แสวงหาโภคทรัพย์ได้ โดยทางที่ชอบแล้ว ควรทาอะไรบ้ างเพือ่ ให้ เกิดประโยชน์ในโภคทรัพย์ทไี่ ด้ มานั้น ?
(๒๕๕๐)
ตอบ : ควรทา ๑. เลี้ยงตัว มารดา บิดา บุตร ภรรยา บ่าวไพร่ ให้เป็ นสุข
๒. เลี้ยงเพื่อนฝูงให้เป็ นสุข
๓. บาบัดอันตรายที่เกิดแต่เหตุต่าง ๆ
๔. ทาพลี ๕ อย่าง คือ
๔.๑ ญาติพลี สงเคราะห์ญาติ
๔.๒ อติถิพลี ต้อนรับแขก
๔.๓ ปุพพเปตพลี ทาบุญอุทิศให้ผตู้ าย
๔.๔ ราชพลี ถวายเป็ นหลวง มีภาษีอากรเป็ นต้น
๔.๕ เทวตาพลี ทาบุญอุทิศให้เทวดา
๕. บริ จาคทานในสมณพราหมณ์ผปู้ ระพฤติชอบ ฯ
๗. การค้าขายสัตว์เพือ่ เอาไปฆ่าเป็ นอาหาร เป็ นการผิดศีลข้ อปาณาติบาตหรือไม่ ? เพราะเหตุไร ? อุบาสกควร
ปฏิบัตอิ ย่างไรในเรื่องนี้ ? (๒๕๕๐)
ตอบ : ไม่ผดิ ฯ เพราะไม่ได้เป็ นผูฆ้ ่าหรื อสัง่ ให้ฆ่า ฯ อุบาสกควรเว้นการค้าขายชนิดนี้เสีย ฯ
คิหิปฏิบัติ ฉักกะ คือหมวด ๖
๑. จงบอกโทษของการดื่มสุ รามาสัก ๓ ข้อ (๒๕๕๓)
ตอบ : มีโทษดังนี้ (ให้ตอบเพียง ๓ ข้อ)
๑. เสียทรัพย์ ๒. ก่อการทะเลาะวิวาท ๓. เกิดโรค ๔. ต้องติเตียน ๕. ไม่รู้จกั อาย ๖. ทอนกาลังปัญญา ฯ
๒. อบายมุข คืออะไร ? คบคนชั่วเป็ นมิตรมีโทษอย่างไร ? (๒๕๕๒)
ตอบ : คือ ทางแห่งความเสื่อม ฯ มีโทษอย่างนี้ คือ
๑. นาให้เป็ นนักเลงการพนัน
๒. นาให้เป็ นนักเลงเจ้าชู้
๓. นาให้เป็ นนักเลงเหล้า
๕๘

๔. นาให้เป็ นคนลวงเขาด้วยของปลอม
๕. นาให้เป็ นคนลวงเขาซึ่งหน้า
๖. นาให้เป็ นคนหัวไม้ ฯ
๓. ทิศ ๖ ในคิหิปฏิบัติ มีอะไรบ้ าง ? แต่ละทิศหมายถึงใคร ? (๒๕๕๐)
ตอบ : มี ดังนี้
๑. ทิศเบื้องหน้า หมายถึงมารดาบิดา
๒. ทิศเบื้องขวา หมายถึงอาจารย์
๓. ทิศเบื้องหลัง หมายถึงบุตรภรรยา
๔. ทิศเบื้องซ้าย หมายถึงมิตร
๕. ทิศเบื้องต่า หมายถึงบ่าว
๖. ทิศเบื้องบน หมายถึงสมณพราหมณ์ ฯ
๔. คฤหัสถ์ และบรรพชิต มีหน้ าที่จะพึงปฏิบัตแิ ก่กนั และกันอย่างไรบ้าง ? (๒๕๔๗)
ตอบ : คฤหัสถ์ควรบารุ งบรรพชิตด้วยการทา การพูด การคิดประกอบด้วยเมตตา ด้วยความเป็ นผูไ้ ม่ปิดประตู คือ
มิได้หา้ มเข้าบ้านเรื อน ด้วยให้อามิสทาน ส่วนบรรพชิตควรอนุเคราะห์ต่อคฤหัสถ์ดว้ ยห้ามไม่ให้กระทา
ความชัว่ ให้ต้งั อยูใ่ นความดี อนุเคราะห์ดว้ ยน้ าใจอันงาม ให้ได้ฟังสิ่งที่ยงั ไม่เคยฟัง ทาสิ่งที่เคยฟังมาแล้ว
ให้แจ่ม บอกทางสวรรค์ให้

๕๙

โครงสร้ ำงกำรเขียนวิชำกระทู้ธรรมนักธรรมและธรรมศึกษำชั้นตรี
๒.ย่อหน้ า
ประมาณ ๑ นิ้ว

๑.กระทู้ที่

(คำแปลกระทู้ : ภำษำไทย) ๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐ (ไม่ ต้องอ้ ำงที่มำ)

โจทย์ให้ มา

(ทัง้ ้ง๒๒แถวนี
้ควรกะให้
๓.ทั
วรรคนี
้ควรกะให้อยูอก่ ยูง่ี กกลางหน้
งี่ กลางหน้ากระดาษพอดี
ากระดาษพอดี))

บัดนี้ จักได้บรรยายขยายความตามธรรมภาษิตที่ได้ลิขิตไว้ ณ เบื้องต้น เพื่อเป็ น

๔.ส่ วน
บทนา

(กระทู้ต้งั : พุทธศำสนสุ ภำษิตภำษำบำลี) ๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐

แนวทางแห่งการประพฤติปฏิบตั ิของสาธุชนผูใ้ คร่ ในธรรมสื บไป
อธิบายความว่า......................................................................................................
..................................................................................................................................................
๕.เอาใจความสาคัญของพุทธศาสนสุภาษิตกระทู้ตั้งมาอธิบาย (ประมาณ ๘ บรรทัดขึ้นไป)
.................................................................................................................................................
.............................นี้สมด้วยธรรมภาษิตที่มาใน...(บอกที่มาของสุ ภาษิตที่ท่องมา)... ว่า
๖.เขียนกระทู้รับ

(กระทู้รับ : พุทธศำสนสุ ภำษิตภำษำบำลี) ๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐

ที่ท่องมา

(คำแปลกระทู้ : ภำษำไทย) ๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐
อธิบายความว่า......................................................................................................

..................................................................................................................................................
๗.พยายามอธิบายเชื่อมโยงให้เข้ ากับกระทู้ตงั้ ที่ข้อสอบให้มา (ประมาณ ๘ บรรทัดขึ้นไป)
..................................................................................................................................................
สรุ ปความว่า.........................................................................................................
............................................
๘. การเขี.....................................................................................................
ยนสรุปความควรเขียน ๕ บรรทัดขึ้นไป
............................................ .....................................................................................................
...............................................................สมด้วยธรรมภาษิตที่ได้ลิขิตไว้ ณ เบื้องต้นว่า
(กระทู้ต้งั : พุทธศำสนสุ ภำษิตภำษำบำลี) ๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐
(คำแปลกระทู้ : ภำษำไทย) ๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐
ดังได้พรรณนามาด้วยประการฉะนี้ฯ

๙.คาลงท้ าย (ไม่ มีไม่ ได้ )

(เขียนเว้ นบรรทัด)
๖๐

