
                                             คํานํา   
        สังคีติกถา  เปนตํานานที่แสดงเรื่องความเปนมาแหงพระธรรม- 
วินัย  ผูนับถอืพระพุทธศาสนาควรรู  เพ่ือจะไดพิจารณาดูหลักแหง 
พระพุทธศาสนาวา  ไดเปลี่ยนแปลงโยกยายกันมาอยางไร  เราจึงได 
นํามาประพฤติปฏิบัติจนถึงทุกวันนี้  เพราะพระพุทธศาสนาเกิดข้ึนใน 
มัชฌิมประเทศ  แตไฉนจึงไดแผมาในปจจันตประเทศได  และแผมา 
เมื่อครั้งไร.  อีกอยางหนึ่ง  คําสั่งสอนของพระพุทธเจา  พระองคไดทรง 
สั่งสอนไวอยางนั้นบาง  อยางนี้บาง  ไมมีหมวดหมู  แตเพราะเหตุไร 
หรือใคร  เปนผูรวบรวมใหเขาลําดับเปนหมวดหมู  เมื่อไดศึกษา 
รูแลวจักไดสะดวกตอการปฏิบัติ.  เพราะเหตุนี้  ทานจึงไดจัดเรื่อง 
สังคีติกถาไวใหเปนหลักสูตรนักธรรมและธรรมศึกษาประเภทหน่ึง  ซึ่ง 
รวมอยูในประเภทตํานาน  สนามหลวงไดออกปญหาสอบไลและเรียบ 
เรียงเฉลยไวสําหรับตรวจ  จําเดิมแต  พ. ศ.  ๒๔๖๐  ซึ่งเปนปแรก 
ที่ไดมีการสอบนักธรรมชั้นโทเปนตนมา  และต้ังแต  พ. ศ.  ๒๔๖๕  ซึ่ง 
เปนปแรกที่ไดมีการสอบนักธรรมชัน้เอกเปนตนมา  มหามกุฎราช- 
วิทยาลัยไดจัดพิมพข้ึนไวเปนตัวอยางเฉพาะบางศก   และมีเอกชน 
รวบรวมพิมพข้ึนตามลําดับศกบาง  ปญหาและเฉลยที่พิมพกันนั้น ๆ 
มักมีคลาดเคลื่อน   เปนเหตุใหผูศึกษาถือเอาผิดได  และไมสะดวกแก 
การศึกษา. 
 
        พระครพุูทธมนตปรีชา๑  (สนธิ์   กิจฺจกาโร  ป. ๕)  วัดบวรนิเวศ- 
วิหาร  ไดจัดการรวบรวมปญหาพรอมท้ังเฉลยในปนั้น ๆ  และปญหา 
ของสํานักวัดบางสํานักซึ่งเห็นวาสมควร  นํามาจัดเรียบเรียงใหเปน 
ไปตามลําดับหมวดตอน  เพ่ือใหสะดวกแกนักศึกษา  แตในบางแหง 
ก็ยังมีไขวเขวปนคละกันอยูบาง  นอกจากน้ี  ทานผูเรียบเรียงเห็นวา 
ตอนไหนยังบกพรอง  กไ็ดต้ังปญหาเพ่ิมข้ึนอีกตามสมควร.  และการ 



รวบรวมนี้   ทานผูรวบรวมไดประมวลปญหาและเฉลยมารวมไวใน 
เลมนี้ทั้งชั้นโทและชั้นเอก  ปญหาและเฉลยไดออกชั้นไหน  พ. ศ. ไร 
ก็ลงอักษรยอและบอกเลข  พ. ศ.  ไวทายขอ  ถาชัน้โทก็ใชอักษรยอ 
วา ท.   ชั้นเอกก็ใชอักษรยอวา  อ. ปญหาขอไหนออกซ้ําหรือคลาย 
กันมากไดตัดออก  ลงอักษรยอและเลขบอกไวในปที่ซ้ํากันนั้น  สวน 
ปญหาขอไหนทานผูรวบรวมไดแตงเพ่ิมข้ึนใหม  ก็ลงอักษรยอไวขาง 
ทายวา  ส. ป.  (สนธิ์  เปรยีญ)  เมื่อไดรวบรวมและเรียบเรียงเสร็จ 
แลว  ไดมอบลิขสิทธิ์ใหไวแกมหามกุฏราชวิทยาลัย. 
        กองตํารามหามกูฏราชวิทยาลัย  เห็นวาเปนเครื่องอํานวยความ 
สะดวกแกการศึกษาของนักเรียน  และผูสนใจในพระพุทธศาสนาไดเปน 
อยางดี  จึงไดจัดพิมพข้ึน. 
        อน่ึง  ขอแสดงความขอบใจ  พระครูพุทธมนตปรีชา  (สนธิ ์
กิจฺจกาโร  ป ๕)   วัดบวรนิเวศวิหาร  ผูรวบรวมและเรียบเรียง 
หนังสือน้ีใหแกมหากุฏราชวิทยาลัย   และขออุทิศผลอันเกิดแต 
หนังสือน้ี  บูชาพระคุณสมเด็จพระมหาสมณเจา  กรมพระยาวชิรญาณ- 
วโรรส  ผูใหกําเนิดนักธรรม  และทานบุรพูปธยาจารย  ผูบริหาร 
พระศาสนาสืบ ๆ  มา. 
                                                        กองตํารา 
มหามกุฏราชวิทยาลัย 
๑๔  กันยายน  ๒๔๘๓ 
 
๑.  ปจจุบันเปน  พระธรรมโสภณ  
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                          ประมวลปญหาและเฉลยสังคีติ 
                    นักธรรม  และ  ธรรมศึกษาชั้นโท - เอก 
 
                                      ขอความท่ัวไป 
        ถาม.  สงัคีติกถาวาดวยเรื่องอะไร ?   และเปนอุบายใหสําเร็จ 
ประโยชนอยางไร ? 
        ตอบ.  วาดวยเรื่องสังคายนา  เปนอุบายใหสําเร็จประโยชนแก 
ชนผูเกิดในภายหลังจักไดประพฤติปฏบิัติตาม. 
                                                ท.  ๒๔๗๗ 
        ถ.  สังคายนาหมายความวากระไร ?  การท่ีพระอรหันตไดพรอม 
ใจกันทําเชนนั้น  ดวยมีความมุงหมายอยางไร ? 
        ต.  สังคายนา  หมายความวารอยกรอง  คือรอยกรองธรรมวินัย 
ใหเขาเปนหมวดหมู.  การที่พระอรหันตไดพรอมใจกันทําเชนนั้น  ดวย 
มีความมุงหมายจักชวยกันสะสางธรรมวินัย  และจัดไวใหเปนระเบียบ 
จักไดเปนเครื่องยังพระพุทธศาสนา  ใหจิรัฏฐิติกาลไปสิ้นกาลนาน. 
เพราะคําสอนอันเปนพระบรมพุทโธวาทในครั้งน้ันยังกระจัดกระจายอยู 
ตางองคตางจํามา  แมการที่จะส่ังสอนประชาชน  ก็สั่งสอนกันดวย 
วาจาใหจําไวโดยไมมีอักขระท่ีจะเปนเครื่องชวยความจํา  เมื่อเปนเชน 
นี้  ถาจะไมรีบทําสังคายนาเพื่อสอบสวนทบทวนกันเสียบาง  ตอไป 
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อาจลบเลือนเขาทุกที  ในไมนานก็จักไมรูวา  ไหนเปนคําสอนของพระ 
พุทธเจา  ไหนไมใชคําสอนของพระพุทธเจา  ก็จะมีแตเสื่อมทรามลง 
ไปโดยเร็ว  ทานมีความประสงคจักยังพระพุทธศาสนาใหต้ังม่ันไดนาน 
ถึงไดชวยกันรีบจัดทํา.   
                                                        ส. ป. 
        ถ.  ตามท่ีเราไดเกิดมาพบพระพุทธศาสนารุงเรืองอยูจนทุกวันนี้ 
เปนผลเน่ืองจากอะไร ? 
        ต.  เน่ืองมาจากการสังคายนากันมาโดยลําดับ  ๑  มีผูสั่งสอนกัน 
ตอมา  ๑  มีผูเลาเรียน  ๑  พุทธบริษัทผูปฏิบัติดีปฏบิัติชอบตามธรรม 
วินัย  ๑. 
                                                        ท.  ๒๔๗๔ 
        ถ.  พระพุทธศาสนาท่ีเจริญมาแลวแตปางกอนก็ดี  ที่จักเจริญ 
ตอไปในภายหนาก็ดี  ทั้งนี้เพราะอาศัยอะไร ? 
        ต.  สวนที่เจริญมาแลว   อาศัยพระเถรานุเถระท้ังหลายพรัก 
พรอมกันทําสังคายนาในคราวท่ีควรทํา  และชวยกนับริหารตอ ๆ  มา 
ดวยการศึกษาอบรมประพฤติปฏิบัติชอบตามธรรมวินัย  และแนะนํา 
สั่งสอนชุมนุมใหเวนชั่วประพฤติชอบ  สวนท่ีจักเจริญตอไปขางหนา 
นั้น   ก็ตองอาศัยพระเถรานุเถระและพุทธมามกะทั้งปวง  ชวยกันทํา 
ตามอยางบุรพชนที่ทํามาแลวน้ันแล. 
                                                        ท.  ๒๔๗๖ 
        ถ.  จงหาหลักมาพิสูจนวา  พระพุทธศาสนาท่ีเปนมาแลวหรือที่ต้ัง  
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อยูเดี๋ยวน้ี  และตอไปขางหนา  ดวยเหตุอยางไร  จึงจะบริสุทธิ์บริบูรณ ? 
        ต.  ดวยมีผูประพฤติปฏิบัติตามคําส่ังสอนของพระองคใหดํารง 
ถาวรมาไดตลอดทุกวันนี้   ถายังมีผูศรัทธาเลื่อมใสปฏิบัติตาม  พระ   
ศาสนาก็ยังไมสิ้นสูญ   คงปรากฏประดิษฐานอยูไดดวยอาศัยกุลบุตร 
สืบตอ ๆ  กนัทะนุบํารุงปฏิบัติตามใน  ๓  กาล  เมื่อสัทธรรมปฏิรูปเกิด 
ข้ึน  พระสงฆก็ชวยกันชาํระกําจัดเสีย  รอยกรองพระธรรมวินัยที่แท 
จริงไวเปนหลักฐาน. 
                                                        อ.  ๒๔๖๖ 
        ถ.  เม่ือไดทราบเรื่องราวพระพุทธศาสนาที่เปนมาแลว  จากท่ี 
นั้น ๆ  ทําใหนึกถึงการดําเนินแหงสังขตธรรมอยางไร ? 
        ต.  ทําใหนึกถึงความแปรปรวนของสังขตธรรม  ที่ไมทันสมัย 
หรือทานกําลังเหตุไมอยู  ยอมแปรไปขางฝายเส่ือม  ที่ทันสมยัหรือ 
ทานกําลังเหตุอยู  ยอมแปรไปขางฝายเจริญ  ดังพระพุทธศาสนาที่ 
เปนมาแลว  ก็มีความเส่ือมกับความเจริญผลัดกัน  เมื่อใดอํานาจแหง 
อกุศโลบายของคนท่ีมุงจะทําลายพระพุทธศาสนา  โดยวิธีชกัชวนหรือ 
จูงใจคนท่ีโงเขลาเบาปญญาใหเห็นผิดเปนชอบเกิดมีข้ึนแลว  เมื่อน้ัน 
คนผูโงเขลาก็จะหลงดําเนินไปในทางผิด  นี้เปนทางที่จะใหพระพุทธ- 
ศาสนาเส่ือมดอยลง  ถาผูที่ไดรับมอบภาระพระศาสนา  มีทานผูเปน 
ประมุขแหงศาสนาเปนตน  พรอมดวยทานผูเปนประมุขแหงชาติเปน 
ศาสนูปถัมภก  มีปรีชามามารถยิ่ง  และไมเพิกเฉยตอกรณียของตนแลว 
ก็อาจตานทานอกุศโลบายและเหนี่ยวรั้งเอาคนผูทรามดวยปญญาเขาหา  
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ทางที่ชอบ  ดวยการแนะนําสั่งสอนใหเห็นผิดเปนชอบได  เนือ่งดวย 
เหตุเชนนี้  จึงไดมีการสังคายนาพระธรรมวินัยต้ังแตตนเปนลําดับมา  ดัง 
ปรากฏในตํานาน  นี้เปนทางนําใหพระศาสนาดําเนินข้ึนสูความเจริญ 
แตก็อาจผลัดเปลี่ยนกันไปตามยุคตามคราว  เพราะเหตุผลดังกลาว 
ขางตน.   
                                                        อ. ๒๔๖๗ 
        ถ.  การเคารพสงฆมีคุณดีอยางไร ?  พระสาวกองคไหนไดรับ 
เกียรติยศในเพราะคุณขอนี้ ?  จงอางเร่ืองใหเห็นสม. 
        ต.  การเคารพสงฆมีคุณดีใหไดสําคัญมติของสงฆวาเปนเนตติ 
อันตนควรเชื่อถือและทําตาม  เพ่ือรักษาทิฏฐิสามัญญตา  คือความเปน 
ผูมีความเห็นรวมกัน  ไมวิวาทกับใคร ๆ  เพราะความเห็นผิด  เปนทาง 
ดําเนินถึงความพรอมเพรียงเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน   ทั้งเปนปฏิปทา 
ที่ควรเปนแบบอยางของผูอ่ืนในการรักษาสามัคคี   เพ่ือความต้ังอยู 
ยั่งยืนแหงพระธรรมวินัย.   พระอานนทไดรับเกียรติยศในเพราะคุณ 
ขอน้ี  มีเรื่องเลาวา  ครั้งทําประถมสังคีติ  พระเถระทั้งหลายพากันปรับ 
อาบัติแกทานเปนหลายวัตถุ  เพราะขอบกพรองของทานในปรินิพพาน 
สมัยบาง  เพราะขอท่ีทานทําไมถูกใจบาง  มีตัวอยางเชนเมื่อใกลจะ 
ปรินิพพาน  พระศาสดาประทานพระบรมพุทธานุญาตไววา  เมื่อ 
พระองคลวงไปแลว  สงฆจํานงอยูจะถอนสิกขาบทเล็กนอยเสียบาง 
ก็ได  ทานไมทันคิด  ไมไดกราบทูลถามวาสิกขาบทเล็กนอยน้ันเพียง 
ไหน  และทานชวยธุระพระนางมหาปชาบดีโคตมี  สมเด็จพระศาสดา  
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ทรงอนุญาตใหมาตุคามอุปสมบทเปนภิกษุณี  ทานเห็นวา  ตามเรื่องที่ 
เปนมาทานไมตองอาบัติ  แตทานยอมแสดงเพราะเชื่อพระเถระท้ังหลาย 
ดังน้ี.   
                                                อ.  ๒๔๖๘ 
        ถ.  การทําสังคายนา  ยอมเปนเหตุใหพระศาสนาต้ังอยูถาวรได 
ประการหนึ่ง  แตเพียงเทาน้ันนาจะยังไมพอ  จะตองประกอบดวยเหตุ 
อะไรอีก  จึงจะทําใหพระศาสนาเจริญถาวรสืบไป. 
        ต.  ตองประกอบดวยเหตุ  คือภิกษุสามเณรต้ังใจศึกษาเลาเรียน 
พระศาสนาน้ันโดยเอื้อเฟอ  เมื่อมีความรูแลว  ตนเองก็ตองปฏิบัติตาม 
และถาสามารถก็แนะนําส่ังสอนผูอ่ืนตอไป. 
                                                ท.  ๒๔๗๙ 
        ถ.  พระพุทธศาสนาย่ังยืนสืบมาจนบัดนี้   ดวยอาการอยางไร ? 
        ต.  พระพุทธศาสนาย่ังยืนมาจนบัดนี้  ดวยบริษัท  ๔  เหลา  ม ี
พระเจาแผนดินเปนอัครศาสนูปถัมภกชวยกันบรหิารสืบมา  ดวยอาการ 
ทําสังคายนาเปนคราว ๆ  และนับถือปฏิบัติเนื่องโดยลําดับมาจนทุกวันนี้. 
                                                ท.  ๒๔๖๖ 
        ถ.  พระสงฆเปนผูมีหนาที่สืบอายุพระพุทธศาสนาโดยตรง  นอก 
จากหนาที่รอยกรองพระธรรมวินัย  ซึง่เรียกวาสังคายนาแลว  จะพึงมี 
หนาที่เกี่ยวของกับพระธรรมวินัยอยางไรอีก  เพ่ือพระธรรมวินัยจะได 
เจริญถาวรสืบไป ? 
        ต.  คือศกึษาเลาเรียนพระธรรมวินัยแลวและปฏิบัติตาม  ถามี  
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ความสามารถก็แนะนําส่ังสอนผูอ่ืนตอไป.   
                                                        ท.  ๒๔๗๘ 
        ถ.  การจัดระเบียบธรรมไวเปนหมวด ๆ  ซึ่งเรียกวาสังคีติหรือ 
สังคายนา    ครั้งพระพุทธเจายังทรงพระชนมอยู  มีพระสาวกองคใด 
ริเริ่มไวบาง ?  โดยปรารภเหตุอะไร ? 
        ต.  มีพระสารีบุตรอัครสาวกเริ่มจัดข้ึนกอน.  โดยปรารภเหตุ 
นิครนถนาฏบุตรทํากาลกิริยา  สาวกแตกกระจัดกระจาย  จึงแสดงสังคีติ 
สูตรจัดระเบียบธรรมไวเปนหมวด ๆ   และไดรับพุทธานุมัติของพระ 
ศาสดา  แตพระสารีบุตรปรินิพพานกอนพระพุทธเจา  เมื่อพระพุทธ 
องคปรินิพพานแลว  พระมหากัสสปะจึงทําข้ึนโดยทํานองน้ัน. 
                                                        ท.  ๒๔๗๔ 
        ถ.  พระสาวกองคไหน  ซึ่งเปนเจาแบบเจาแผน  วางแบบอยาง 
สังคายนาไวกอนพุทธปรินิพพาน  ? 
        ต.  พระสารีบุตรเปนเจาแบบเจาแผนวางแบบอยางไว  มีสังคีติ- 
สูตรเปนตัวอยาง. 
                                                        ท.  ๒๔๗๗ 
        ถ.  การสังคายนาพระธรรมวินัย  ที่ทานทํากันมาแตประถมสังคีติ 
กาลไดมาจากไหน  หรือทานริกันข้ึนเอง  ? 
        ต.  ทานไมไดริข้ึนเอง     นาจะดําเนินตามคําปรารภของพระ 
สารีบุตร   เมื่อครั้งนิครนถนาฏบุตรทาํกาลกิริยา  สาวกแตกกระจัดกระ 
จายกันดวยอํานาจลัทธิ   ทานจึงแสดงสังคีติสูตรจัดระเบียบธรรมไวเปน  
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หมวด ๆ  และไดรับพระพุทธานุมัติของสมเด็จพระศาสดา  พระสารี- 
บุตรปรินิพพานเสียกอน  พระมหากัสสปะเพิ่งมาทําข้ึนเมื่อภายหลังแต 
พุทธปรินิพพาน  จึงไดเปนตัวอยางทํากันตอมาดังน้ี.   
                                                        อ.  ๒๔๖๗ 
        ถ.  บรรดาพระสาวกที่ระบุนามมาน้ัน  ชวยกนัทําสังคายนาวาง 
แบบแผนแหงพระธรรมวินัยไว   แลแนะนําส่ังสอนใหพุทธบริษัท 
ปฏิบัติตามน้ัน  จึงบริหารพระพุทธศาสนาใหถาวรอยูได  นับวาเปน 
ความดําริที่เกิดข้ึนใหมและทันสมัย  หรืออาศัยพระพุทธานุมัติที่พระ 
ศาสดาเคยประทาน ? จงสันนิษฐานหรืออางพยานมาประกอบกับคํา 
ที่ตอบน้ันดวย. 
        ต.  อาศัยพระพุทธานุมัติที่พระศาสดาเคยประทาน.  มีพยานคือ 
พระสารีบุตรไดปรารภไวเมื่อครั้งนิครนถนาฏบุตรทํากาลกิริยา  สาวก 
แตกกระจัดกระจายกันดวยอํานาจลัทธิ  จึงแสดงสังคีติสูตรจัดระเบียบ 
ธรรมไวเปนหมวด  ๆ  และไดรับพระพุทธานุมัติของพระศาสดา  พระ 
สารีบุตรปรินิพพานเสียกอน  พระมหากัสสปะชักชวนพระสงฆทําข้ึนใน 
ครั้งน้ี  สันนษิฐานวาดําเนินตามวิธีที่เคยไดรับความดําริและทํามาบาง 
แลว  ทั้งถูกพระพุทธประสงคดวย  เหมือนเตรียมตัวไป  จึงเหมาะกับ 
สมัยหรือทันทวงที  นับวาเปนเนตติอยางดีดวยประการทั้งปวง. 
                                                        ท.  ๒๔๖๙ 
        ถ.  การทําสังคายนาคราวหน่ึง ๆ  ฝายภิกษุใครเปนผูริเริ่มข้ึน ? 
และฝายฆราวาสใครเปนผูอุปถัมภ  ?  
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        ต.  ในประถมสังคายนา  ฝายภิกษุพระมหากัสสปะเปนผูริเริ่ม 
ฝายฆราวาสพระเจาอชาตศัตรุเปนผูอุปถัมภ.  ในทติุยสังคายนา  ฝาย 
ภิกษุพระยศ  บุตรกากัณฑพราหมณ.  ฝายฆราวาสพระเจากาลาโศก- 
ราช.  ในตติยสังคายนา  ฝายภิกษุพระโมคคัลลีบุตรติสสเถระ.  ฝาย   
ฆราวาสพระเจาศรีธรรมาโศก.  ในจตุตถสังคายนา  ฝายภิกษุพระอริฏฐ- 
มหาเถระ.  ฝายฆราวาสพระเจาเทวานัมปยติสสะ.  ในปญจมสังคายนา. 
ฝายภิกษุพระพุทธทัตตเถระ.  ฝายฆราวาสพระเจาวัฏฏคามณีอภัย. 
                                                        ท.  ๒๔๖๖ 
        ถ.  การสังคายนาท้ัง ๕  ครั้งน้ัน   ครั้งไหนมีใครเปนหัวหนา. 
พรอมดวยสงฆเทาไร ?  และไดใครเปนศาสนูปถัมภก ? 
        ต.  ครั้งท่ี ๑  พระมหากัสสปะพระอุบาลีพระอานนทเปนหัว- 
หนา.  พรอมดวยสงฆ  ๕๐๐  รูป.  ไดพระเจาอชาตศัตรุราชเปนศาสนู- 
ปถัมภก. 
        ครั้งท่ี ๒  พระยสกากัณฑกบุตร  พระเรวตัตเถระ  และพระสัพพ- 
กามีเปนหัวหนา.  พรอมดวยสงฆ  ๗๐๐  รูป.  ไดพระเจากาลาโศกราช 
เปนศาสนูปถัมภก. 
        ครั้งท่ี ๓  พระโมคคัลลีบุตร  พรอมดวยสงฆ  ๑,๐๐๐  รปู  ได 
พระเจาอโศกมหาราชเปนศาสนูปถัมภก. 
        ครั้งท่ี  ๔  พระมหินทเถระและพระอริฏฐะเปนหัวหนา.  พรอม 
ดวยสงฆ  ๖๘,๐๐๐  รูป.  ไดพระเจาเทวานัมปยดิศเปนศาสนูปถัมภก. 
        ครั้งท่ี ๕  พระพุทธทัตตเถระ  พระติสสเถระเปนหัวหนา.  พรอม  
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ดวยสงฆ  ๑,๐๐๐  รูป.  ไดพระเจาวัฏฏคามณีอภัยเปนศาสนูปถัมภก.   
                                                        ท.  ๒๔๗๓ 
        ถ.  อะไรเปนเหตุแหงสังคายนา  และอะไรเปนผลแหงสังคายนา ? 
        ต .  เหตุแหงสังคายนานั้นมี  ๓  ประการ  คือ :- 
        ๑.  เพราะอลัชชีกลาวจวงจาบหรือละเมิดธรรมวินัย. 
        ๒.  เพราะความเขาใจผิดเห็นผิดปฏิบัติผิดธรรมวินัยเกิดข้ึน. 
        ๓.  เพราะประสงคใหศาสนามั่นคงถาวร. 
        และผลแหงสังคายนาน้ันมี  ๓  ประการ  คือ :- 
        ๑.  กําจัดและปองกันอลัชชีได. 
        ๒.  ทําความเห็นใหถูกและปฏิบติัถูกได. 
        ๓.  พระศาสนาม่ันคงและแพรหลายยิ่งข้ึน 
                                                        อ.  ๒๔๗๘ 
        ถ.  การสังคายนาในชมพูทวีป ๓  ครั้ง  และในลังกาทวีป  ๒  ครั้ง 
ทําเพ่ือประโยชนอะไร ? 
        ต.  ที่ทําในชมพูทวีป  ๓  ครั้ง  เพ่ือชําระเส้ียนหนามแหงพระ 
ศาสนา  เพ่ือรวบรวมศาสนธรรมใหบริสุทธิ์บริบูรณ.  สวนทําที่ลังกา 
ทวีป  ๒  ครัง้  เพ่ือพิสูจนความรูของพระเถระชาวลังกา  และเพ่ือความ 
ดํารงยั่งยืนแหงพระศาสนา. 
                                                        ท.  ๒๔๗๔ 
        ถ.  การทําสังคายนาในชมพูทวีปก็ดี  ในลังกาทวีปก็ดี  มีมลูเหตุ 
ตางกันอยางไร ?  



แบบประกอบนักธรรมโท - ประมวลปญหาและเฉลยสังคีติ - หนาท่ี 10 

        ต.  มีมลูเหตุที่ปรารภตางกัน  ดังนี้ :-   
        สังคายนาท่ีทําในชมพูทวีป   มมีูลเหตุมาจากเกิดเส้ียนหนามแก 
พระศาสนา  ปรารถนาเพ่ือจะกําจัดเส้ียนหนามและรอยกรองธรรมวินัย 
ใหเปนระเบียบ.   
        สังคายนาท่ีทําในลังกาทวีป  มีมลูเหตุมาจากการท่ีจะยังความเจริญ 
ถาวรใหแกพระศาสนา  และปองกันจะมิใหพระศาสนาเสื่อมสูญ. 
                                                        ท.  ๒๔๗๕ 
        ถ.  ไดมกีารทําสังคายนาในชมพูทวีปกี่ครั้ง  และในลังกาทวีป 
กี่ครั้ง ?  มีมูลเหตุตางกันอยางไร ? 
        ต.  ทําในชมพูทวีป  ๓  ครั้ง  ในลงักาทวีป  ๒  ครั้ง. ในชมพู 
ทวีปมีมูลเหตุมาจากเกิดเส้ียนหนามแกพระศาสนา  ปรารภเพ่ือจะกําจัด 
เสี้ยนหนามและรอยกรองพระธรรมวินัยใหเปนระเบียบ  ในลังกาทวีป 
มีมูลเหตุมีจากการท่ีจะยังความเจริญถาวรใหแกพระศาสนา  และปอง 
กันมิไดพระศาสนาเสื่อมสูญ. 
                                                        ท.  ๒๔๘๐ 
        ถ.  การทําสังคายนาในชมพูทวีปและในลังกาทวีปรวมกันทั้งหมด 
กี่ครั้ง  และในครั้งหนึ่ง ๆ ฝายภิกษุใครเปนผูริเริ่มข้ึนและฝายฆราวาส 
ใครเปนผูอุปถัมภ ? 
        ต.  รวมทั้งหมด  ๕  ครั้ง.  ในครั้งแรกฝายภิกษุพระมหากัสสปะ 
เปนผูริเริ่ม  ฝายฆราวาสพระเจาอชาตศัตรุเปนผูอุปถัมภ.  ในครั้งท่ี ๒ 
ฝายภิกษุพระยสกากัณฑกบุตร   ฝายฆราวาสพระเจากาลาโศกราช.  ใน  
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ครั้งท่ี ๓   ฝายภิกษุพระโมคคัลลีบุตรติสสเถระ  ฝายฆราวาสพระเจาศรี 
ธรรมาโศกราช.  ในครั้งท่ี ๔  ฝายภิกษุพระอริฏฐมหาเถระ  ฝายฆรา- 
วาสพระเจาเทวานัมปยติสสะ.  ในครัง้ท่ี ค  ฝายภิกษุพระพุทธทัตต- 
เถระ  ฝายฆราวาสพระเจาวัฏฏคามณีอภัย.   
                                                        ท.  ๒๔๘๑ 
                                            ปฐมสังคีติ 
        ถ.  เม่ือพระศาสดาปรินิพพานแลว  พระสาวกรูปไหนเปนผูใหญ 
อยูในหมูสงฆ ? 
        ต.  พระมหากัสสปะ. 
                                                        ท.  ๒๔๖๐ 
        ถ.  ทานเปนเอตทัคคะในทางไหน ? 
        ต.  ในทางนิยมธุดงค. 
                                                        ท.  ๒๔๖๐ 
        ถ.  จงแถลงประวัติของทาน  จนถึงเขามาอุปสมบทในพระ 
ธรรมวินัย ? 
        ต.  ทานเปนพราหมณชื่อปปผลิ  เปนบุตรพราหมณนายบานชื่อ 
กัปปละ  เปนโคตรกัสสปะ  จึงเรียกตามโคตรวากัสสปะ  มีถิน่ฐานอยู 
ในกรุงราชคฤห  ทานมีภริยาคนหนึ่งชื่อภัททกาปลานี  เมื่อมารดาบิดา 
ตายแลว  ทานกับภริยาเห็นวาอยูครองเรือน  ตองนั่งคอยรับบาปเพราะ 
การทําไมดีของคนอ่ืน  มีใจเบื่อหนาย  ชวนกันละสมบัติเสียออกไปจําศีล  
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วันหน่ึงทานไดพบพระผูมีพระภาคเจาท่ีใตรมไทร  เรียกวาพหุปุตตก 
นิโครธ  ในระหวางกรุงราชคฤหและเมืองนาลันทาตอกัน  มีความเลื่อม 
ใสเปลงวาจาถือเอาพระองคเปนพระศาสดา  มอบตนเปนสาวก  พระองค 
ประทานพระโอวาทใหรับแลว  ทรงรบัใหเปนภิกษุในพระธรรมวินัย.   
                                                        ท.  ๒๔๖๐ 
        ถ.  การงานอันไดทําเพ่ือประโยชนแกพระศาสนาของทาน  ม ี
อะไรเปนชิ้นเปนอันบาง ? ทานทําอยางไร ? 
        ต.  มีการทําประถมสังคายนา.   ทานปรารภถึงคําสุภัททวุฆฒ- 
บรรพชิตพูดเมื่อพระศาสดาปรินิพพานได  ๗  วันวา  พระองคปรินิพ- 
พานเสียดีแลว  พวกเราพนจากทาน  ไมตองถูกบังคับ  จะทําหรือไมทํา 
อะไรก็ไดตามปรารถนา  ประสงคไมใหพวกอธรรมวาทีจูงเอาพระธรรม 
วินัยไปตามใจ   จึงชวนพระสาวกท้ังหลายที่เปนผูรูเทากันเปนสันนิบาต 
๕๐๐  รูป  ทาํสังคายนาพระธรรมวินัยที่กรุงราชคฤห  คือสอบถามถึง 
ธรรมวินัยทีท่รงบัญญัติไวบาง   ถึงพระธรรมวินัยที่ทรงแสดงไวบาง 
ตอสาวกผูรูเห็น  ออกชื่อในเรื่องวา   พระอุบาลีเปนผูวิสัชนาพระวินัย 
พระอานนทเปนผูวิสัชนาพระธรรม  แตนาจะมีรูปอ่ืนดวย  ยกข้ึนปรึกษา 
ในสังฆสันนิบาต   สวนท่ีฟงไดยกข้ึนต้ังไวเปนแบบแผนชวยกันทรงจํา 
รักษาตอมา.   สังคายนาคร้ังน้ีทานเริ่มทําในเดือนกลางพรรษาแหงป 
ปรินิพพานน้ันเอง  สําเร็จใน  ๗ เดือน. 
                                                        ท.  ๒๔๖๐ 
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        ถ.  พระภิกษุสุภัททะรูปที่บวชเม่ือคืนที่จะเสด็จดับขันธปรินิพพาน 
กับภิกษุสุภัททะ  รูปที่พระมหากัสสปะยกข้ึนเปนเหตุแหงสังคายนาน้ัน 
องคเดียวกันหรือ ๆ คนละองค  ?  รูไดอยางไร ?  จงตอบใหมีหลัก.   
        ต.  คนละองค  รูไดอยางนี้  สุภัททะรูปที่อุปสมบทในคืนที่ปริ- 
นิพพาน  ปรากฏวา  เมื่อไดรับอุปสมบทแลวหลีกไปทําความเพียรและ 
ไดสําเร็จพระอรหันตในคืนนั้น. อนึ่ง  เมื่อเวลาปรินิพพานพระมหา 
กัสสปะไมไดอยูในที่นั้น  กําลังอยูที่นครปาวา  เมื่อเวลาที่เดินทางมาสู 
นครกุสินารา  ไดพักใตรมพฤกษาจึงไดทราบขาวปรินิพพาน  และใน 
เวลาน้ันเอง  สุภัททะไดกลาวคําซึ่งเปนเสี้ยนหนามข้ึนแกเหลาภิกษุผูที่ 
มาดวยกัน  นี้ก็แสดงใหรูไดวาเปนคนละองค  อีกอยางหนึ่งสุภัททะ 
รูปที่อุปสมบทเม่ือคืนวันปรินิพพานน้ัน  มักเรียกกนัวาสุภัททปริพาชก 
เพราะเดิมเปนปริพาชก  รูปที่กลาวคําเปนเสี้ยนหนามนั้น  มักเรียกกัน 
วาสุภัททวุฑฒบรรพชิต  เพราะเปนผูบวชเม่ือภายแก  หลักฐานเหลาน้ี 
เปนเครื่องแสดงใหรูไดวาเปนคนละองค. 
                                                        ส. ป. 
        ถ.  เหตุที่ปรารภทําประถมสังคายนา   แมเพียงคําท่ีสุภัททวุฑฒ- 
บรรพชิตกลาวเทาน้ัน  พระมหากัสสปะก็ยังยกเอาข้ึนเปนเหตุ  เมื่อฟง 
ถอยคําท่ีกลาว  ดูไมเห็นจะเปนขอเสียหายอะไรมิใชหรือ นาจะปรารภ 
สังคายนาเพราะเหตุอยางอ่ืน  หรือทานเห็นอยางไร ? 
        ต.  ที่ปรารภสังคายนานั้น  ดวยเหตุที่สุภัททวุฑฒบรรพชิตกลาว 
ไมใชเหตุอยางอ่ืน  เมื่อฟงดูคําพูดของสุภัททะแตเพียงเผิน  ๆ  ก็ไม  
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รูสึกวาจะเสียหายอะไรจริง  แตถาพิจารณาใหซึ้งยอมเห็นวาเปนการเสีย 
หายมาก  เพราะคําที่สุภัททะกลาวนั้น  ในตอนตนยังเปนถึงเพียงนี้  ถา 
ไมมีใครวากลาว  ตอไป  ก็ตองยิ่งข้ึนไปกวาน้ีอีก  เหลาภิกษุอ่ืนไดยินก็จะ 
พากันไดใจ  ผูที่เขลาก็มักเห็นดวย  ถาไมมีใครวาก็ยิ่งจะกระทําความ 
กระดางกระเด่ืองข้ึนตาม  ๆ  กัน  ในทีสุ่ดวากันไมไหว  อีกประการหน่ึง 
การท่ีสุภัททะกลาวในเวลานั้น  ก็เปนที่ตอหนาอุปชฌายอาจารยอัน   
เปนการแสดงความไมเคารพ  ไมมีความละอาย  นี้กแ็สดงอาการอัน 
กระดางของสุภัททะข้ึนแลว  ถาน่ิงไวก็หนักยิ่งข้ึน  เพราะเหตุนี้  พระ 
มหากัสสปะจึงยกข้ึนเปนเหตุรีบทําสังคายนา. 
                                                                ส. ป. 
        ถ.  พระมหากัสสปะ  ปรากฏวาเปนผูมีคุณสมบัติเดนชัด  ๒  ประ- 
การ  คือทานชอบถือธุดงคอยางหน่ึง  ทานเปนผูริเริ่มและเปนประธาน 
ในการทําประถมสังคายนาอยางหน่ึง  ใน  ๒  อยางของทานนั้นอยางไหน 
จัดเปนยอดเย่ียม ?  เพราะเหตุไร ? 
        ต.  ขอท่ีทานริเริ่มและเปนประธาน  ในการทําประถมสังคายนา 
เปนยอดเยี่ยม.  เพราะคุณขอน้ีไดเปนประโยชนแกเวไนยนิกรถึงคฤหัตถ 
และบรรพชติทุกจําพวกตลอดกาลยืดยาว   ผูจะประพฤติธุดงคตาม 
ทานไดก็ตองเลาเรียนใหรูแบบแผนท่ีต้ังอยูไดดวยการสังคายนาน้ันกอน 
ขอน้ีจึงจัดเปนยอดเยี่ยม  ดวยประการฉะน้ี. 
                                                                อ.  ๒๔๗๘ 
        ถ.  การทําสังคายนาคราวแรก  ทานเริ่มทําแตเดือนไหน   เสร็จ 
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เดือนไหน ?  เหตุไรจึงไมทําแตแรกแหงพรรษาหรือขัดของอยางไร ? 
        ต.  เริ่มทําแตเดือนท่ี ๒  แหงพรรษา  คือแตแรม  ๑  คํ่าเดือน  ๙ 
เสร็จกลางเดือน  ๔  นับแตเริ่มทําถึงกลางเดือน  ๔  รวม  ๗  เดอืนพอดี. 
เพราะตนเดือนแหงพรรษา  มัวทําการปฏิสังขรณเสนาสนะเสียจึงไมมี 
โอกาสที่จะกระทําสังคายนา.   
                                                        อ.  ๒๔๗๓ 
        ถ.  วิสัยบัณฑิตเม่ือจะกระทํากรณียกิจอะไรที่คาดวาเปนประโยชน 
ไดจริง  ยอมอิงอาศัยสัปปุริสภูมิ  คือกตัญุตาเปนหลักเสมอมิใชหรือ 
ถาอยางนั้นกอนแตที่จะกระทําประถมสังคายนา  พระมหากัสสปะปรารภ 
จะสังคายนาพระธรรมวินัย  ทานอิงสัปปุริสภูมิอยางไรบาง ?  จงวามา. 
        ต.  ขอน้ีเปนความจริง  เพราะเปนจรรยาอันดีเยี่ยม  และทัง้ 
ประกาศความดีของตนใหปรากฏเปนตัวอยางตอไป  แมพระมหากัสสปะ 
เมื่อทานปรารภจะทําสังคายนาพระธรรมวินัย  ก็อิงสัปปุริสภูมิเหมือนกัน 
คือทานระลึกถึงคุณของพระศาสดา  ที่ทรงสงเคราะหและยกยองโดย 
อาการเฉพาะพระองค  คือทรงรับผาสังฆาฏิของทานไปทรง  ประทาน 
ผาสังฆาฏิของพระองคแกทาน  และมีพระพุทธดํารัสวา  ทานมีธรรม 
เครื่องอยูเสมอดวยพระองค  ทรงสรรเสริญวา  เปนผูปฏิบัติมักนอย 
สันโดษ   ถึงกับตรัสสอนภิกษุทั้งหลายใหถือเอาเปนตัวอยางตอไป 
และทรงยกยองทานวาเปนเยี่ยมแหงภิกษุผูทรงธุดงค  มีเรื่องเลาวา 
ครั้งหนึ่งทานเขาไปเฝาพระศาสดาท่ีเวฬุวัน     พระองคทรงพระมหา- 
กรุณาตรัสแกทานวา  กัสสปะ  เดี๋ยวน้ีเธอแกแลว  ผาปานปงสุกุลจีวร  
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ที่เขาไมนุงหมของเธอนี้หนักนัก   เธอจงทรงจีวรที่คหบดีถวายเกิด 
จงฉันโภชนะในท่ีนิมนตเถิด   และจงอยูในที่ใกลเราเถิด   ทานทูลวา 
ขาพระพุทธเจาเคยอยูปา  เที่ยวบิณฑบาต  ทรงผาปงสุกุลจีวร 
ใชแตผา  ๓  ผืน   มีความปรารถนามักนอยสันโดษ   ชอบเงียบสงัด   
ไมชอบระคนดวยหมู  ปรารภความเพียร  และพูดสรรเสริญคุณเชนนั้น 
มานานแลว  พระศาสดาตรัสถาม  ทานก็ทูลวา  ทานเห็นอํานาจ 
ประโยชน  ๒  ประการ  คือการอยูเปนสุขในบัดนี้ของตน  และเพ่ือ 
อนุเคราะหประชุมชนในภายหลัง  ที่จะพึงถือเอาเปนทิฏฐานุคติ  พระ- 
องคทรงประทานสาธุการวา  ดีละกัสสปะ  เธอปฏิบติัเพ่ือประโยชน 
และสุขแกชนเปนอันมาก  เธอจงทรงผาปงสุกุจีวรของเธอเถิด  จง 
เที่ยวบิณฑบาตเถิด  จงอยูในปาเถิด  อาศัยทานมีกตัญูรูพระคุณ 
ของพระศาสดาที่มีอยู  ดังน้ี  จึงชักชวนภิกษุสงฆทําสังคายนาพระ 
ธรรมวินัยวางไวเปนหลักฐาน    เปนการประกาศกตเวทิตาคุณของ 
ทานใหปรากฏตอมา. 
                                                        อ.  ๒๔๖๘ 
        ถ.  พระคัมภีรทั้งหลายอันเปนหลักแหงพระศาสนาทุก ๆ  ศาสนา 
ปรากฏวา  สาวกแหงพระศาสนานั้น  ๆ  รจนาเปนพ้ืน  ในพระศาสนาของ 
เรา  ใครเปนผูแรกเริ่ม ? ปรารภเหตุอะไร ?  เมื่อไร ? 
        ต.  จริงอยางนั้น  พระคัมภีรในศาสนาของเราตามตํานานกลาว 
วา  พระสงฆสาวกมีพระมหากัสสปะเปนประธาน  รอยกรองข้ึนในการ 
สังคายนาครั้งแรก  ปรารภเหตุที่สุภัททภิกษุกลาวจวงจาบพระธรรม-  
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วินัย  เมื่อพระพุทธองคเสด็จดับขันธปรินิพพานแลวได  ๓  เดือน.    
                                                        ท.  ๒๔๗๑ 
        ถ.  ผูสนใจในตํานาน  เมื่อไดอานเรื่องพระมหากัสสปเถรเจามา 
ยืดยาว  แตจะยกตอนไหนข้ึนกลาวยืนยันไดวา   ทานเปนพระอรหันต 
ปฏิสัมภิทาองค  ๓  ดวย ? 
        ต.  ควรยกตอนที่ทานเลือกพระสงฆ  บรรดาที่จะทําสังคายนา 
เพราะตามเรื่องปรากฏวา  ทานเลือกเอาแตลวนพระอรหันตปฏิสัมภิทา- 
ญาณแตกฉานในพระไตรปฎก  และลวนมีศักดานุภาพมาก  ที่พระ 
บรมศาสดาทรงตั้งไวในเอตทัคคะนั้นโดยมาก  แตลวนไดวิชชา  ๓ 
และอภิญญา  ๖  เปนตน  ที่เปนปุถุชนและพระโสดาบัน  พระสกทาคามี 
และพระอนาคามีนั้น  แมจะแตกฉานในพระไตรปฎก  ทานพระเถระ 
เจาก็ไมนับเขาในจํานวนสังคายนา  ถงึเปนพระขีณาสพก็ดี  ถาเปนพระ 
อรหันตสุขวิปสสกแลว  ก็ไมจัดเขาในพวกสังคายนาเหมือนกัน   สรุป 
ความวา  พระเถรเจาเลือกพระสงฆสังคายนาในคร้ังน้ันนับได  ๔๙๙ องค 
เพ่ือไวโอกาสจะบรรจุพระอานนทเขาดวยองค  ๑   เนื้อความดังแสดง 
มาน้ี  เปนขอชี้ใหทราบวา  พระมหากัสสปเถรเจา  เปนพระอรหันต 
ปฏิสัมภิทาองค  ๑  ดวย. 
                                                        อ.  ๒๔๖๙-๗๐ 
        ถ.  ชื่อตอไปน้ีคืออะไร  ?  อยูที่ไหน  ?  และสําคัญอยางไร ? คือ 
สุกรขาตา  กัลลวาลมุตตคาม  สัตตบัณณคูหา. 
        ต.  สุกรขาตา  เปนชื่อของถ้ําอยูที่เขาคิชฌกูฏ  กุรงราชคฤห  
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เปนสถานที่พระสารีบุตรสําเร็จอรหัตผล.  กัลลวาลมุตตคาม  เปนชื่อ 
ของบาน  อยูที่แควนมคธ เปนสถานที่พระโมคคัลลานะสําเร็จอรหัตผล. 
สัตตบัณณคูหา   เปนชื่อของถ้ํา  อยูที่ขางภูเขาเวภารบรรพต  กรุง 
ราชคฤห  เปนที่สงฆสันนิบาตในครั้งประถมสังคายนา.   
                                                        ท.  ๒๔๗๖ 
        ถ.  เม่ือพระพุทธเจาปรินิพพานแลว  ภิกษุสงฆปกครองกันมา 
อยางไร  มีอะไรเปนหลักในการปกครองนั้น ? 
        ต.  เม่ือพระพุทธเจาปรินิพพานแลว  ภิกษุสงฆปกครองกันมา 
โดยสามัคคีธรรมชวยกันปกครอง  เชนพระมหากัสสปะ  พระอนุรุทธ- 
เถรเจา  และพระอานนทเถรเจา  ควบคุมกันเปนหมวดหมู  เมื่อถึง 
คราวมีสังฆกรรมสําคัญ  เชนในการสังคายนา  ก็ขอพระบรมราชูปถัมภ 
จากพระราชาธิบดีใหทรงชวยอุปการะ  ตามปกติกาลก็ปกครองกันโดย 
เอกเทศ  ผูใดผิดก็สั่งสอนหรือนาสนะเสียจากหมู   สั่งสอนกันใหเรียน 
รูธรรมวินัย  และอาศัยธรรมวินัยนี้แลเปนหลักในการปกครองนั้น. 
                                                                อ.  ๒๔๗๕ 
        ถ.  การที่พระมหากัสสปะเปนประธานสงฆ  ปรารภทําสังคายนา 
ครั้งแรกนั้น  เปนตัวอยางอันดีแหงภิกษุทั้งหลายในภายหลังอยางไร 
บาง ? 
        ต.  เปนตัวอยางอันดีแกภิกษุทั้งหลายในภายหลัง  จักไดดําเนิน 
ตาม  คือพระมหากัสสปะน้ัน  ปรารภเหตุที่สุภัททวุฑฒบรรพชิตแสดง 
วาจาฝาฝนพุทธบัญญัติเปนสําคัญ  จึงคิดปองกัน  และเพ่ือจะบริหาร  
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พระศาสนาใหยั่งยืน  นับวาเปนตัวอยางอันดีที่ไมนิ่งดูดายในเหตุอันนา 
จะนํามาซึ่งความเส่ือมและรีบปองกันเสีย  อีกประการหน่ึง  การกระทํา 
ของทานน้ีนับวาเปนตัวอยางอันดีของผูเปนประธานสงฆ  เมื่อเห็นวา 
สิ่งใดจะนํามาซึ่งความเส่ือม  ก็รีบระงับ  เห็นวาสิ่งใดนํามาซึ่งความ 
เจริญ  กร็ีบกระทํา  ทั้งนี้จะเห็นไดวาสังคายนาครั้งหลัง ๆ  ก็ไดประถม 
สังคายนาน้ันแหละเปนเนตติ.    
                                                        อง  ๒๔๗๕ 
        ถ.  ขอที่พระผูมีพระภาคทรงต้ังพระมหากัสสปะไวในสมัฏฐาน 
หมายความวากระไร ?  มีอะไรเปนเครื่องแสดง ? 
        ต.  หมายความวา  ทรงตั้งไวในตําแหนงอันเลิศ  ซึ่งมีธรรม 
เปนเครื่องอยูเสมอดวยพระองค.   มีพระวาจาที่ตรัสแกภิกษุสงฆทั้ง 
ปวงวา  พระตถาคตน้ีปรารถนาจะเขาสูปฐมฌาน  ทุติยฌาน  ตติยฌาน 
จตุตถฌานใด  ๆ  ตถาคตเขาสูฌานนั้น  และยับยั้งอยูในฌานนั้น ๆ 
ไดตามความปรารถนา  กสัสปะนี้  ถาปรารถนาจะเขาสูฌานท้ัง  ๔ 
ฌานใด  ๆ  ก็เขาสูฌานน้ัน   ๆ  และยบัยั้งอยูในฌานนั้นไดตามความ 
ปรารถนาเชนเดียวกัน  โดยความ  คือเม่ือพระผูมีพระภาคเขาฌานอยู 
ในฌานไดสิ้นกาลเทาใด   พระมหากัสสปะก็เขาฌานอยูในฌานไดสิ้น 
กาลเทานั้นเหมือนกัน   นี้เปนเครื่องแสดงใหเห็นวา  พระมหากัสสปะ 
เปนผูมีธรรมเปนเครื่องอยูเสมอดวยพระองค. 
                                                        ส. ป. 
        ถ.  อคติ  มิใชเปนธรรมสําหรับทานผูใหญจะพึงประพฤติมิใช  
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หรือ ?  พระมหากัสสปะเปนถึงพระอริยบุคคล  แตไฉนจึงมีอคติอยู 
ดวย  ดังจะเห็นได  เมื่อครั้งเลือกภิกษุสงฆเขาทําการสังคายนา  เลือก 
เอาแตพระอรหันตปฏิสัมภิทาท้ังส้ิน    แตทําไมจึงตองเลือกเอาพระ 
อานนทผูเปนเสขบุคคลเขาไปรวม  ชะรอยคงจะเห็นวาเปนนองของ 
พระผูมีพระภาค  นี้เปนเครื่องที่สอแสดงใหเห็นวายังเปนผูมีอคติอยู 
บาง   หรือทานเห็นอยางไร ?  จงแสดง.     
        ต.  จริงอยู  อคติมิใชเปนธรรมสําหรับผูใหญจะพึงประพฤติ 
แตที่พระมหากัสสปะไดเลือกเอาพระอานนทเขาไปในที่เชนนั้น  จะวา 
ทานเห็นแกหนาซึ่งจัดเปนอคติยังไมได  เพราะพระสงฆทั้งปวงก็พากัน 
ทราบอยูแลววา  การทําสังคายนาเชนน้ันจะเวนพระอานนนทไมได 
เพราะพระอานนทเปนคลังพระสัทธรรม  ลวนแลวแตไดเรียนไดจํามา 
จากเฉพาะพระพักตรพระผูมีพระภาคทั้งส้ิน  จําเปนที่จะเวนพระอานนท 
เสียมิได  ทั้งเวลาเลือกพระมหากัสสปะก็ไมไดเลือกเขาเองโดยตรง  เลือก 
เขาดวยความขอรองของภิกษุสงฆทั้งปวง  เมื่อเปนเชนนี้จะปรับวาพระ 
มหากัสสปะผูเปนพระอริยบุคคลยังถืออคติไมได. 
                                                                ส. ป. 
        ถ. ในการสังคายนาครั้งแรก  จะทํากันที่เมืองกุสินาราอันเปน 
เมืองที่ไดเสด็จดับขันธปรินิพพานไมไดหรือ  ทําไมจึงตองพากันไปทํา 
ที่เมือนราชคฤห ? 
        ต.  ถาจะทําท่ีเมืองกุสินารา   บางทีการสังคายนาจะไมสําเร็จ 
เพราะเหตุบางอยาง   คือการทําสังคายนาตองประชุมหมูภิกษุสงฆมาก 
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รูปดวยกันมจํีานวนต้ัง ๕๐๐  เมื่อกุสินาราก็ไมใหญโตเทาไรนัก  เสนา- 
สนะที่สําหรับภิกษุสงฆอาศัยก็มีนอย  ทั้งเปนฤดูฝน  ภิกษุสงฆก็จะหาท่ี 
พักจําพรรษารวมกันอยูทั้งหมดไมได  และที่โคจรคามก็นอยไมเพียงพอ 
กับหมูสงฆ  จึงตองพากันไปเมืองราชคฤห  เมื่อราชคฤหบริบูรณ   
พรอมดวยท่ีอยูอาศัย  และที่โคจรคามก็มีเพียงพอ  นอกจากน้ี  ยังได 
อาศัยพระเจาอชาตศัตรุ  ผูเปนเจาครองนครชวยอุปถัมภในการทํา 
สังคายนาอีก  เพราะเหตุนี้   จึงตองพากันไปประชุมทําท่ีเมืองราชคฤห. 
                                                                ส. ป. 
        ถ.  เพราะเหตุไร  เมื่อพระอานนทไปถึงพระนครสาวัตถีในครั้ง 
ที่จะไปทําสังคายนา  ณ  เมืองราชคฤหนั้น  มหาชนชาวพระนครสาวัตถี 
จึงพากันรองใหเศราโศกยิ่งนัก ? 
        ต.  เพราะครั้งน้ันเปนสมัยที่ปรินพิพานแลวใหม ๆ  ความเสียใจ 
อาลัยของมหาชนที่เปนไปในพระสัมมาสัมพุทธเจายังมีอยูมาก  เมื่อเห็น 
พระอานนทผูเปนพุทธอุปฏฐากแลว  จึงทําใหจิตหวลระลึกถึงพระ 
ผูมีพระภาคข้ึน  เพราะในครั้งเมื่อพระผูมีพระภาคยังทรงพระชนมอยู 
พระอานนทไดเคยตามเสด็จไปขางหลังทุกครั้ง  เมื่อเห็นพระอานนท 
แลว   ไมเห็นพระผูมีพระภาค  ก็เกิดความสลดใจ  จึงเปนเหตุใหเกิด 
ความเศราโศก   ถึงตองรองใหไปตาม ๆ  กัน. 
                                                                ส. ป. 
        ถ.  เม่ือพระอรหันต  ๕๐๐  ไปจําพรรษาในกรงุราชคฤห  เพ่ือ 
ทําการสังคายนาน้ัน  ไดพรอมกันทํากิจวัตรอยางไรกอน  ที่จัดเปน  
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กิจวัตรสําคัญ ?  และที่ทําน้ันเพ่ือประโยชนอะไร ? 
        ต.  ไมทําการปฏิสังขรณมหาวิหาร  ๑๘  แหง  ที่ปรกัหักพังอยูนั้น 
ใหเปนประโยชนอยางเดิม.   เพ่ือเปนประโยชน  ๒  อยาง  คือเพ่ือปอง 
กันคําปรัปปวาทแหงคนตางศาสนาผูอาจลวงนินทาวา  เมื่อพระสมณ- 
โคดมหาไมแลว  พวกสาวกก็พากันเพิกเฉยไมบูรณะปฏิสังขรณวัดวา   
อารามท่ีปรักหักพังเลยน้ีอยาง ๑  กับอีกอยาง ๑  เพ่ือบูชาพระพุทธ- 
โอวาทท่ีทรงแสดงอานิสงสแหงปฏิสังขรณ  ดังนี้. 
                                                        ท.  ๒๔๗๐ 
        ถ.  พระอานนทไดสําเร็จพระอรหัตเม่ือไร ?  ไดพิจารณาขอ 
ธรรมอะไร ? 
        ต.  ไดสาํเร็จพระอรหัตในคืนแหงวันรุงข้ึนจะทําสังคายนา.  เบื้อง 
ตนไดพิจารณากายคตาสติกัมมัฏฐาน   อาศัยกายคตาสติกัมมัฏฐาน 
เปนเหตุ. 
                                                                ส. ป. 
        ถ.  ตามตํานานกลาววา  ทานพระอานนทปฏิบัติกวาจะไดสําเร็จ 
พระอรหัตไดนั้นยากนัก  ขอน้ีเปนเพราะเหตุไร ? 
        ต.  กวาจะสําเร็จพระอรหัตไดนั้นยากจริง  เพราะโทษท่ีมีจิตมี 
ความฟุงซานมาก  มุงแตจะใหบรรลคุุณพิเศษโดยเร็ว  จิตมัวไปมุง 
อยูเชนนั้น  มรรคผลจึงไมเกิด  ตอเม่ือคลายความมุงอันแรงกลาลง 
จึงไดบรรลุ  ตามตํานานกลาววา  ไดบรรลใุนระหวางแหงอิริยาบถ  ๔  
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คือในระหวางนั่งกับนอน.   
                                                        ส. ป. 
        ถ.  การปฏิบัติเมื่อมีความเพียรมาก  ก็ไมสําเร็จไดงาย  ขอน้ี 
เปนเพราะเหตุไร ? 
        ต.  เพราะการปฏิบัติธรรมเพื่อบรรลุผลอันเปนที่มุงหมาย  จําตอง 
อาศัยความพอเหมาะพอดี  ถาเพียรมากเกินไปจิตมักตกไปทางฟุงซาน 
เพราะมุงแรงเกิน  ถาความเพียรนอยจิตก็มักตกไปฝายเกียจคราน  ตอง 
อาศัยความพอเหมาะ  ทั้งการท่ีจะบรรลุคุณท่ียิ่งไดเชนนั้น  ก็ตองอาศัย 
จิตมีความปลอยวาง  จิตวาง   ถาไปติดอยูในอารมณอยางใดอยางหน่ึง 
ก็ไมอาจบรรลุได  เพราะจิตยังไมมีความปลอยวาง. 
                                                        ส. ป. 
        ถ.  พระอานนทเถระ  ไปแสดงพระธรรมเทศนาโปรดสุภมาณพ 
นั้น  แสดงพระสูตรอะไร ?  ใจความวากระไร ? 
        ต.  แสดงพระธรรมเทศนาโปรดสุภมาณพดวยสุภสูตร.  ใจความ 
ในพระสูตรนั้น  แสดงถงึเรื่องกรรม  คือ  กรรมทีบุ่คคลทํา    ยอมจําแนก 
บุคคลผูทําใหเปนตาง ๆ  กัน  เปนผูมั่งมีบาง  ยากจนบาง    ดีบาง 
ชั่วบาง   มีอายุยืนบาง   อายุนอยบาง  เปนตน. 
                                                        ส. ป. 
        ถ.  เม่ือเริ่มลงมือทําประถมสังคายนาครั้งน้ัน   นับแตกาลท่ีพระ 
ศาสดาเสด็จขันธปรินิพพานไดแลวกี่วัน ?  และพระพุทธศักราชลวง 
แลวเทาไร ?  



แบบประกอบนักธรรมโท - ประมวลปญหาและเฉลยสังคีติ - หนาท่ี 24 

        ต.  เสด็จดับขันธปรินิพพานลวงแลวได  ๙๐  วัน.  พระพุทธ- 
ศักราชลวงแลว  ๙๐  วันหรือ  ๓  เดือน   
                                                                ส. ป. 
        ถ.  สถานเปนที่ทําประถมสังคายนาน้ัน ใครเปนผูสรางถวาย ? 
และทําไมจึงรูความประสงควาจะทําสังคายนา ? 
        ต.  สถานท่ีนั้นพระเจาอชาตศัตรุสรางถวาย.  เมื่อกอนท่ีจะสราง 
พระสงฆไดชวนกันไปทูลความประสงคใหพระเจาอชาตศัตรุ  ทรงทราบ 
เมื่อทรงทราบความแลวจึงจัดสรางถวาย. 
                                                                ส. ป. 
        ถ.  พระสังคีติกาจารยเมื่อประชุมพรอมกันทําประถมสังคายนาน้ัน 
ไดเริ่มสังคายนาพระปฎกไหนกอน ?  เพราะเหตุไรจึงตองเลือกสังคายนา 
ปฎกนั้นกอน   จะสังคายนาปฎกอ่ืน ๆ  กอนมิไดหรือ ? 
        ต.  ไดเริ่มสังคายนาพระวินัยปฎกกอน.   เพราะเห็นวาพระวินัย 
เปนรากแกวของพระพุทธศาสนา  ถาพระวินัยยังคงอยูมีผูประพฤติอยู 
ตราบใด พระพุทธศาสนาก็ดํารงมั่นคงอยูตราบน้ัน   จะทําสังคายนาปฎก 
อ่ืน ๆ  ก็ได  แตไมเหมาะเหมือนวินัยปฎก   จึงตกลงสังคายนา 
พระวินัยปฎกกอน. 
                                                                ส. ป. 
        ถ.  คําวาปฎกนั้น  มกัพูดกันชินปากชินหู  อยากทราบวามีความ 
หมายอยางไร ? 
        ต.  คําวาปฎก   ตามศัพททานแปลวา  ตะกราหรือกระจาด  หมาย  
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ความวา  ตะกราหรือกระจาดน้ันเปนท่ีสําหรับใสรวมสิ่งของ  คําวา 
ปฎก  ก็หมายความวาท่ีเปนที่รวมคําสั่งสอนไวเปนพวกเปนหมวด  เชน 
รวมคําส่ังสอนท่ีเปนฝายวินัย  เรียกวาวินัยปฎก  รวมคําส่ังสอนท่ีเปน 
ฝายพระสูตร  เรียกสุตตันตปฎก   รวมคําส่ังสอนฝายปรมัตถ  เรยีก 
อภิธัมมปฎก.   
                                                        ส. ป. 
        ถ.  เม่ือทําประถมสังคายนา  ทานจัดทําดวยวิธีอยางไร ? 
        ต.  ทานจัดทําดวยวิธีสมมติต้ังใหมีผูปุจฉา  ไตถามในขออรรถ 
ขอธรรมนั้น ๆ  และมีผูวิสัชนาในขอท่ีถามนั้น ๆ  เปนทางที่สอบสวน 
ทบทวนความจําของกันและกัน  เมื่อจบปฎกหนึ่ง ๆ  พระสงฆก็สวด 
สาธยายข้ึนพรอม ๆ  กัน  ประหน่ึงวารับรองถอยคําที่กลาวมาแลวน้ัน ๆ 
ถูกตองดีแลว  จึงสวดสาธยายเพ่ือจํากันตอ ๆ มาอีก. 
                                                        ส. ป. 
        ถ.  การจัดผูปุจฉาวิสัชนาในคราวทําประถมสังคายนาน้ัน  ทาน 
จัดใครใหมีหนาที่อยางไร ?  จะจัดทานผูอ่ืนมิไดหรือ ?   เพราะ 
เหตุไร ? 
        ต.  ทานจัดใหพระมหากัสสปะเปนผูปุจฉา  มีหนาที่ไตถามพระ 
วินัย  พระสตูร พระปรมัตถ  จัดพระอุบาลีเปนผูวิสัชนาพระวินัย  จัด 
พระอานนทเปนผูวิสัชนาพระสูตรและพระอภิธรรม.  จะจัดทานผูอ่ืนก็ 
ได  แตไมเหมาะเหมือนทานท้ัง ๓  นี้   เพราะพระมหากัสสปะเปนผูใหญ 
กวาสงฆทั้งปวง    พระอุบาลีเปนผูไดรับยกยองจากพระศาสดาวาเปน  
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เอตทัคคะ  คือผูเลิศในทางทรงไวซึ่งพระวินัย  พระอานนทเปนพหุสูต 
ในทางทรงจําพระสูตรและอภิธรรม   ทั้งเปนผูไดศึกษาเลาเรียนมาโดย 
เฉพาะพระพักตรสมเด็จพระผูมีพระภาค.   
                                                                ส. ป. 
        ถ.  พระศาสดาเห็นอํานาจแหงประโยชนอะไรบาง  จึงทรง 
บัญญัติพระวินัยแกสาวกท้ังหลาย   ซึง่นับวาเปนกุสโลบายแหงการ 
ปกครองคณะสงฆอยางดีประการหนึ่ง ? 
        ต.  ทรงเห็นอํานาจแหงประโยชน  ๑๐  ประการ  คือ   เพ่ือให 
สงฆรับรองวาดีแลวชอบแลว  ๑     เพ่ือความอยูสําราญแหงสงฆ ๑ 
เพ่ือจะขมผูไมมีศีลผูเกอยาก  ๑     เพ่ือความอยูสบายแหงภิกษุผูมีศีล 
เปนที่รัก  ๑  เพ่ือจะปดเสียซึ่งอาสวะอันเปนไปในปจจุบัน  ๑  เพ่ือ 
กําจัดอาสวะอันจะเกิดมีในภพหนา  ๑  เพ่ือความเลื่อมใสแหงชนผูยังไม 
เสื่อมใส  ๑  เพ่ือจะใหชนท่ีเลื่อมใสแลวเลื่อมใสยิ่งข้ึน ๑  เพ่ือความ 
ต้ังม่ันแหงพระสัทธรรม  ๑  เพ่ืออนุเคราะหวินัย ๑. 
                                                        อ.  ๒๔๖๘ 
        ถ.  พระบรมศาสดาทรงบัญญัติซึ่งวินัยแกสหธรรมิกบรรพชิต 
พุทธสาวก   เมื่อกลาวเฉพาะประโยชนมุงหมายการท่ีพระองคทรงแสดง 
ธรรมและทรงบัญญัติพระวินัย  เพื่อผลคืออะไร  ? 
        ต.  เพ่ือผลท่ีสุด  คือวิมุตติอยางเดียว  เปรียบเหมือนมหาสมุทร 
จะกวางใหญเทาใด ๆ  ก็มรีสเค็มเสมอกัน  รสเค็มเสมอกันเปนอัศจรรย 
แหงมหาสมุทรฉันใด  แมพระธรรมซ่ึงเปนดังสาครน้ี  จะวิจิตรดวย  
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ธรรมประเภทและบัญญติัประการใด  ก็มีวิมุตติความพนจากกิเลสลามก 
ธรรมเปนผลที่สุดฉันนั้น.    
                                                                ส. ป. 
        ถ.  พระวินัย  มีอรรถเปนไฉน ? 
        ต.  มีอรรถ  ๓  ประการ  คือ  วิวิธนยัตตา  จะใหรูปประเภทตางกัน 
แหงปาฏิโมกขุทเทส  ๕  ประการ  และอาบัติขันธ  ๗  มีปาราชิกเปน 
ตน  และมีมาวิกาวิภังคเปนตน  วิเสนยัตตา  จะใหรูซึ่งอนุบัญญัติ 
อันมีประโยชนผูกรัดใหมั่นเขาซ่ึงผูกระทําผิด  และผอนผันอนุญาตให 
สะดวกเขาโดยควรแกอุปตติเหตุ  กายวาจาน  วินยโต  จะหามเสียซึ่ง 
อัชฌาจาร  ทางกายทวาร   วจีทวาร   มใิหบังเกิดโทษ. 
                                                                อ.  ๒๔๖๙ 
        ถ.  พระวินัยทั้งสิ้น   เมื่อจัดรวมเขาเปนกัณฑที่เทาไร ?   อะไร 
บาง ? 
        ต.  พระวินัยทั้งสิ้น     ฝายภิกขุวิกังคจัดเปนกัณฑได  ๘  คือ 
ปาราชิกกัณฑ  ๑  สังฆาทิเสสภัณฑ  ๑  อนิยตกัณฑ  ๑  นิสสัคคิย- 
กัณฑ   ๑  สทุธิกปาจิตติยกัณฑ  ๑  ปาฏิเทสนียกัณฑ  ๑  เสขิยกัณฑ  ๑ 
อธิกรรณสมถกัณฑ  ๑.  ฝายภิกขุนีวิภังคเปน  ๗  กัณฑ  ตางจากภิกขุ 
วิภังค  ๑  กณัฑ  คือ  อนยิตกัณฑ  ฝายภิกขุนีวิภังคไมมี. 
                                                                ส.  ป. 
        ถ.  อรรถกถาพระวินัยมีกี่คัมภีร  ?  อะไรบาง ?  เพราะเหตุไร 
จึงเรียกวาอรรถกถา  ?  
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        ต.  อรรถกถาวินัยมี  ๕  คัมภีร  คือ :- 
        ๑.  อรรถกถาอาทิกรรม  ชื่อ  ปฐมสมันตปาสาทิกา. 
        ๒.  อรรถกถาปาจิตติยะ  ชื่อ  ทุกติยสมันตปาสาทิกา.   
        ๓.  อรรถกถามหาวรรค  ชื่อ   ตติยสมันตปาสาทิกา. 
        ๔.  อรรถกถาจุลลวรรค  ชื่อ   จตุตถสมันตปาสาทิกา. 
        ๕.  อรรถกถาบริวาร      ชื่อ   ปญจมสมันตปาสาทิกา. 
        เพราะเปนคําอธิบายพระพุทธบัญญัติ  เพ่ือใหเขาใจงายข้ึน  จึง 
เรียกวาอรรถกถา. 
                                                        ส. ป. 
        ถ.  คัมภีรอรรถกถาพระวินัย  ในครั้งประถมสังคายนาไดมีข้ึน 
แลวหรือยังไมมี  รูไดอยางไร ? 
        ต.  สันนิษฐานดูเห็นไดวา   ในครั้งประถมสังคายนาน้ัน  คง 
สังคายนากันเฉพาะที่เปนสวนพระพุทธพจน  ในเวลาน้ันคัมภีรอรรถ- 
กถายังไมมีปรากฏวาใครไดแตงข้ึน   ไดมาแตงกันข้ึนในกาลภายหลัง 
เพราะตามเรื่องวา   อรรถกถา   โดยเฉพาะอรรถกถาวินัย  ก็ปรากฏวา 
พระพุทธโฆษาจารยไดแตงข้ึนภายหลังแตพุทธปรินิพพาน  ๙๐๐  ปเศษ 
เพราะฉะนั้น  จึงสันนิษฐานเห็นไดวา   ในครั้งทําประถมสังคายนานั้น 
ยังไมมีอรรถกถา. 
                                                        ส. ป. 
        ถ.  จงแสดงอรรถของพระวินัย  ขอที่วา  วิวิธนยัตตา  เพราะมี 
นัยตาง ๆ  มาดูพอไดในความ. 
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        ต.  ที่วามีนัยตาง  นั้น  คืออาการท่ีทรงบัญญติัไวนั้น  มีโทษ 
หรือมีชื่อตาง ๆ  กัน  ไมใชเหมือนกันทั้งหมด  เชนตางดวยโทษ 
มีโทษหนักเบาเปนตน   ตางโดยชื่อ  เชนตางดวยอาบัติขันธ  ๗  ม ี
ปาราชิกเปนตน.   
                                                                ส. ป. 
        ถ.  พระวินัยที่มีอรรถวา   เปนเครื่องดัดกายวาจานั้น  จะดัดได 
อยางไร ? 
        ต. ดัดได.  เมื่อกลาวเฉพาะพระภิกษุ  ผูที่ไดพากันมาบวชใน 
พระพุทธศาสนา  ยอมมาจากตางบานตางถิ่น  มาบวชรวมกันอยูเปน 
หมูคณะ  เม่ือมาในท่ีตาง  ๆ  กันยอมมีความประพฤติอันเปนอาการ 
กายวาจาตาง ๆ  กัน  เพราะเปนไปตามพ้ืนเพเดิมของตน  ไมเสมอ 
เหมือนกัน  เมื่อเปนอยางน้ี  หมูคณะยอมไมเปนที่นาดูของผูไดพบ 
เห็น  พระผูมีพระภาคทรงเห็นความขอนี้  จึงทรงบัญญัติสิกขาบทข้ึน 
ไวใหเปนระเบียบแหงการประพฤติของผูที่มาอยูในหมู  จะมาจากไหน 
มีพ้ืนเพมาอยางไรก็ตาม  เมื่อเขามาอยูในหมูแลว  ตองประพฤติให 
ไดระเบียบอยางนั้น  ๆ  สาํหรับผูยังไมเคยชินตอระเบียบ  ก็ตองฝกหัด 
ใหชิน   ผูมีความประพฤติทางกายวาจาตามพื้นเพเปนมาอยางไร  ถาขัด 
ตอระเบียบที่ทรงตั้งไว  ก็ตองฝกหัดอบรมใหเปนไปตามระเบียบ  เมื่อ 
ตางคนไดต้ังใจประพฤติไปตามระเบียบ  แมในตอนตนมีความประพฤติ 
ไมเหมือนกันมา  ก็ยอมทําใหเปนระเบียบเหมือนกันได  เมื่อมีความ 
ประพฤติอันเปนระเบียบเหมือนกันแลว   ยอมเปนหมูที่นาดูนาชม. 
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กลาวโดยท่ัวไป  แมคฤหสัถผูมีความประพฤติกายวาจายังไมเปนระเบียบ 
ถาไดต้ังในปฏิบัติตามวินัย   ก็ยอมทําใหมีกายวาจาเปนระเบียบข้ึนได 
เพราะฉะนั้น  ทานจึงกลาววา  วินัยเปนเครื่องดัดซึ่งกายวาจา.     
                                                                ส. ป. 
        ถ.  ปาราชิก  ๔  สิกขาบท  พระผูมีพระภาคทรงบัญญัติที่ไหน ? 
ปรารภใครเปนเหตุ  ? 
        ต.  ปาราชิก  ๔   พระผูมีพระภาคทรงบัญญัติที่เมืองไพศาล ี
ประถมปราชิก  ทรงปรารภพระสุทิน   บุตรกลันทเศรษฐี  เสพเมถุน- 
ธรรมกับดวยภริยาเกา.  ทุติยปาราชิก  ทรงปรารภพระธนิยะไปลอลวง 
นายเสมียนไมของพระเจาพิมพิสาร    เอาไมของพระเจาพิมพิสารมา 
ทํากุฎี.   ตติยปาราชิก   ทรงปรารภพวกภิกษุที่พิจารณาอสุภกัมมัฏฐาน 
เบื่อหนายสังขาร   ปลงชวิีตของตนเองบาง   ใหเขาปลงใหบาง. 
จตุตถปาราชิก   ทรงปรารภพวกภิกษุที่จําพรรษาริมฝงแมน้ําวัคคุมุทา 
ครั้งน้ันเกิดขาวแพง   บิณฑบาตหาไดยาก  จึงชวนกันเที่ยวอวดอุตตริ- 
มนุสสธรรมในท่ีตาง ๆ. 
                                                                ส. ป. 
        ถ.  พระวินัย  จัดเปนวิภังคมีเทาไร ?  จัดเปนคัมภีรมีเทาไร  ? 
อะไรบาง ? 
        ต.  พระวินัยทั้งสิ้น  เมื่อจัดเปนวิภังคมี  ๒  คือ  ภิกขุวิภังค 
วินัยของภิกษุ  ๑   ภิกขุนวิีภังค    วินัยของพระภิกษุณี  ๑.   เมื่อจัด 
เปนคัมภีรมี  ๕  คือ  ๑.  คัมภีรอาทิกัมม  ๒.  คัมภีรปาจิตตีย  ๓. คัมภีร  
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มหาวรรค  ๔.  คัมภีรจุวรรค   ๕.  คัมภีรบริวาร.   
                                                        ส. ป. 
        ถ.  การปุจฉาวิสัชนาพระวินัย  ทานถามถึงอะไรกันบาง ?  จง 
แสดงหัวขอพอเปนเครื่องกําหนด ? 
        ต.  เม่ือกลาวเฉพาะท่ีเปนขอ  ทานถามถึงวัตถุ  นิทาน  บคุคล 
บัญญัติ  อนุบัญญัติ  อาบัติ  อนาบัติ. 
                                                        ส. ป. 
        ถ.  ในการทําประถมสงัคายนา  ปรากฏวาไดไตถามถึงวัตถุและ 
นิทานดวย  ที่เรียกวาวัตถุและนิทานน้ันตางกันอยางไร ? 
        ต.  ตางกัน   วัตถุ  แปลวาเรื่อง  โดยความ  คือถามถึงเรื่องราว 
ของการท่ีทรงบัญญัติ.  สวนคําท่ีเรียกวา  นิทานน้ัน  แปลวาเหตุ  โดย 
ความ  คือถามถึงเหตุที่เกิดเปนเรื่องข้ึน. 
                                                        ส. ป. 
        ถ.  สิกขาบทเชนไรเรียกวาบัญญัติ  เชนไรเรียกวา  อนุบัญญัติ ? 
ตางกันอยางไร ? 
        ต.  สิกขาบทท่ีทรงบัญญัติไวครั้งแรก  เรียกวา  บัญญัติ  ทีบ่ัญญัติ 
เพ่ิมเติมในเรื่องเดียวกัน  เชนบัญญัติไวในครั้งแรกแลว  ทรงเห็นวา 
ยังมีขอบกพรอง  ก็บัญญติัเพ่ิมเติมเพ่ือใหแนนแฟนข้ึนอีก  นี้เรยีกวา 
อนุบัญญัติ  มีลักษณะตางกันดังนี้. 
                                                        ส. ป. 
        ถ.  สิกขาบทท่ีนางภิกษุณีรักษา   ทานจัดไวอยางไร  ?  พระวินัย  
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เมื่อรวมเขาในธรรมขันธไดเทาไร ? 
        ต.  สิกขาบทท่ีนางภิกษุณีรักษาน้ัน  ทานจําแนกไวดังน้ี :- 
        ๑.  ปาราชิก  ม ี ๘  สิกขาบท.   
        ๒.  สังฆาทิเสส  มี  ๑๗  สิกขาบท. 
        ๓.  นิสสัคคิยปาจิตตีย  มี  ๓๐  สิกขาบท. 
        ๔.  ปาจิตตีย  มี  ๑๖๖  สิกขาบท. 
        ๕.  ปาฏิเทสนียะ  ม ี ๘  สกิขาบท. 
        ๖.  เสขิยะ  มี  ๗๕  สิกขาบท. 
        ๗.  อธิกรณสมถะ  มี  ๗  สิกขาบท. 
        รวมเปนสิกขาบทของภิกษุณี  ๓๑๑   สิกขาบท. 
        เมื่อจัดพระวินัยทั้งส้ินเขาเปนธรรมขันธ  คงได  ๒๑,๐๐๐  พระ 
ธรรมขันธ. 
                                                                ส. ป. 
        ถ.  พรหมชาลสูตร  พระผูมีพระภาคตรัสเทศนาแกใคร ?  ที่ไหน ? 
        ต.  ตรัสเทสนาที่ตําหนักสวนอุทยาน  ชื่ออัมพลัฏฐิกา  ในระหวาง 
กรุงราชคฤหกับบานนาลันทาตอกัน.   ทรงปรารภสุปปปริพาชกและ 
พรหมทัตตมาณพกลาวถอยคําเปนขาศึกกัน  คือสปุปยปริพาชกผูอาจารย 
กลาวติเตียนพระรัตนตรัย   สวนพรหมทัตตมาณพผูเปนศิษยกลาวสรร- 
เสริญพระรัตนตรัย. 
                                                                ส. ป. 
        ถ.  พรหมชาลสูตร  เมื่อกลาวโดยใจความ  พระผูมีพระภาคทรง 
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แสดงถึงเรื่องอะไร ? 
        ต.  ถากลาวโดยใจความ  พระผูมีพระภาคทรงแสดงถึงเรื่อง 
จุลลสีล  มชัฌิมสีล  มหาสีล  และทิฏฐิ  ๖๒.     
                                                                ส. ป. 
        ถ.  จุลลสีลมีเทาไร ? 
        ต.  จุลลสีลตามท่ีทานไดแสดงไวในสังคีติกถาวา  ไดแกศีล ๕ 
ประการ  มีเวนจากปาณาติบาตเปนตน  มีเวนจากการด่ืมสุรา  เปน 
ที่สุด.   สวนในบาลีแหงพรหมชาลสตูร  ทานแสดงจุลลสีลไว  ๒๖  คือ 
เวนจากปาณาติบาต  ปลูกเมตตาในสรรพสัตว ๑  เวนจากอทินนาทาน 
ถือเอาแตสิ่งของท่ีเขาให  ๑    เวนจากประพฤติธรรมอันมิใชพรหม- 
จรรย   ประพฤติธรรมอันเปนพรหมจรรย ๑  เวนจากพูดเท็จ  พูดแต 
คําจริง  ๑   เวนจากพูดสอเสียด  พูดคําใหต้ังในสามัคคี  ๑  เวนจาก 
พูดคําหยาบ  พูดคําออนหวาน  ๑  เวนจากพูดคําโปรยเสียซึ่งประโยชน 
พูดคําประกอบดวยประโยชน  ๑     เวนจากการพรากพีชคามและภูต- 
คาม  ๑  เวนจากบริโภคอาหารในเวลาวิกาล  ๑  เวนจากฟอนรําขับ 
รองประโคมดนตรี  ๑  เวนจากลูบไลทัดทรงประดับประดาตกแตงกาย 
ดวยดอกไมของหอมเครื่องฉาบทา  ๑  เวนจากการน่ังนอนบนที่นั่ง 
ที่นอนอันสูงใหญ  ๑  เวนจากการรับทองและเงิน  ๑  เวนจากการรับ 
ธัญญชาติดิบ  ๑  เวนจากการรับเนื้อดิบ  ๑  เวนจากการรับหญงิและ 
เด็กหญิง  ๑    เวนจากาการรักทาสหญงิชาย  ๑   เวนจากการรับแพะ 
และแกะ  ๑   เวนจากการรับไกและหมู๑  ๑  เวนจากการรับชางโคมา 
 
๑.  ประสงคสัตวเปน.  ส. ป.  
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และฬา  ๑  เวนจากการรับที่นาและสวน  ๑  เวนจากการรับใชผูอ่ืนอัน 
มิชอบธรรม  ๑  เวนจากการซ้ือขาย  ๑  เวนจากการโกงดวยตราชั่ง 
โกงดวยทอง  โกงดวยการนับตวง  ๑  เวนจากทําของปลอม   หลอก 
ลวง   และทํากลอุบายตาง ๆ ๑    เวนจากการประหารผลาญชีวิตการ   
จองจํา   การแหยงชิงปลนสะดมภและขูกรรโชกตาง ๆ  ๑  รวมเปน ๒๖ 
ประการ. 
                                                                        ส. ป. 
        ถ.  ศลีประเภทไหน  เรียกวามัชฌิมสีล ?  มีเทาไร  ?  อะไรบาง ? 
        ต.  มชัฌิมสีลนั้น   ถากลาวตามสังคีติกถาทานวาไดแกศีล ๘ 
มีเวนจากปาณาติบาตเปนตน  มีเวนจากอุจจาสยนมหาสมยะ   เปน 
ที่สุด.  ศีล  ๑๐  มีเวนจากปาณาติบาตเปนตน  มีเวนจากรับทองเงิน 
เปนที่สุด   นีช้ื่อวามัชฌิมสีล.   แตตามบาลีทานแสดงไว  ๑๐  ประการ 
คือ  เวนจากพรากพีชคามและภูตคาม  ๑  เวนจากบริโภคอาหารท่ี 
สั่งสมไว  ๑  เวนจากการดูสิ่งเปนขาศึก   (ขาศึกแกพรหมจรรย)  ๑ 
เวนจากเหตุเปนที่ต้ังแหงการเมามัว   คือเลนสกา  ๑  เวนจากน่ัง 
นอนบนท่ีนั่งที่นอนอันสูงใหญ  ๑  เวนจากการประกอบเหตุแหงการ 
ประดับตกแตง  (คือประดับตกแตงรางกาย)  ๑  เวนจากพูดเอรัจฉาน- 
กถา  ๑  เวนจากพูดระราน  ๑   เวนจากรับใชผูอ่ืน  (ในกิจ)  อันมิ 
ชอบธรรม  ๑  เวนจากโกหกและลอลวง  ๑  รวม  ๑๐  ประการนี้เรียก 
วามัชฌิมสีล. 
                                                                ส. ป.  
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        ถ.  มหาสีลมีเทาไร ?  อะไรบาง ? 
        ต.  มหาสีลในสังคีติกถาทานแสดงวา  ไดแกศีล  ๒๒๗  ซึ่งเปนศีล 
ของบรรพชิตโดยตรง    แตที่มาในพระบาลีทานไมไดแสดงอยางนั้น   
ทานแสดงไว  ๗  ประการ  คือ  เวนจากมิจฉาชีพดวยดิรัจฉานวิชชา 
มีการทายอวัยวะ  และวิชชาวาดวยอวัยวะเปนตน  ๑  เวนจากมิจฉาชีพ 
ดวยดิรัจฉานวิชชา   คือทายลักษณะตาง ๆ   มีลักษณะแกวมณี 
เปนตน  ๑   เวนจากมิจฉาชีพดวยดิรัจฉานวิชชา  มีการดูฤกษยาม 
เปนตน  ๑  เวนจากมิจฉาชีพดวยดิรัจฉานวิชชา  มีการทายพระจันทร 
และพระอาทิตยเปนตน  ๑  เวนจากมิจฉาชีพดวยดิรัจฉานวิชชา  ม ี
การทายฝนดีและฝนแลงเปนตน ๑   เวนจากมิจฉาชีพดวยดิรัจฉาน- 
วิชชา  มกีารทายอาวาหมงคลและวิวาหมงคลเปนตน  ๑   เวนจาก 
มิจฉาชีพดวยดิรัจฉานวิชชา   มีการบนเทวดาและบนภูตผีเปนตน ๑ 
รวมเปน  ๗  ประการ  สําหรับมหาสีลนี้  โดยความก็หามการแสวงหา 
เครื่องเลี้ยงชีพอันผิดธรรม  มีประการตาง ๆ  นี้เรียกวามหาสีล. 
                                                                ส. ป. 
        ถ.  สามญัญผลสูตร   พระผูมีพระภาคทรงแสดงแกใคร ?  ที่ 
ไหน  ?  ใจความทรงแสดงถึงเรื่องอะไร ? 
        ต.  พระผูมีพระภาคตรัสเทศนาโปรดพระเจาอชาตศัตรู  อันเปน 
พระราชโอรสแหงพระนางเวเทหิราชเทวี.  ที่สวนอัมพวัน  คือสวน 
มะมวงแหงหมอชีวกโกมารภัจจ.   ใจความทรงแสดงถึงเรื่องสีลสังวร  
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อินทรียสังวร   นีวรณ  ฌาน  วิชชา  วิมุตติ  อาสวะ. 
                                                        ส. ป. 
        ถ.  สลีสังวรมีลักษณะอยางไร  ?  หมายถึงสีลชั้นไหน ? 
        ต.  สลีสังวร  ไดแกความสํารวมในศีล.  หมายความถึงสํารวม 
อยูในจุลลสีล  มัชฌิมสลี  และมหาสีล.   
                                                        ส. ป. 
        ถ.  ผูศึกษาในเรื่องราวของพระพุทธศาสนา  ถาไมทราบอรรถ 
แหงพระสูตรอันเปนเอกเทศหน่ึงแหงพระไตรปฎกไวบาง  ก็ไมผิด 
อะไรกับคนตาบอดคลําชาง  สวนทานผูกําลังศึกษาทราบบางหรือหา 
ไมวาในสูตรนั้นมีอรรถเปนกี่อยาง ?  คืออะไรบาง ? 
        ต.  ทราบวาในพระสูตรนั้นมีอรรถอยู  ๖  อยาง  คือ  ๑.  สจูนโต 
เหตุวาพระองคทรงแสดงผลใหปรากฏแกผูอ่ืนเปนอันดี.  ๒.  สุวุตฺตโต 
เหตุวาพระองคตรัสเทศนา  อนุโลมตามอัธยาศัยแหงสัตวผูรูซึ่งอรรถ. 
๓.  สวนโต  เหตุวาใหสําเร็จซ่ึงอรรถ  เหมือนขาวกลาใหสําเร็จซึ่งผล. 
๔.  สูทนโต    เหตุวาพระสูตรนั้นเปนที่ไหลแหงผล   เหมือนดัง 
แมโคนมใหไหลออก.  ๕.  สุตฺตาณา   เหตุวาพระสูตรนั้นรักษาไวซึ่ง 
อารมณแหงสัตว  ในขอวัตตปฏิบัติอันดี.  ๖.  สุตฺตสภาคโต  เหตุวา 
พระสูตรนั้นจะยังสัตวใหปฏิบัติตามอัฏฐังคิกมรรค  ๘  ประการ  เปน 
หนทางตรงเขาสูพระนิพพาน     จะหลีกเลี่ยงเสียจากมิจฉาทิฏฐิปฏิบัติ 
เหมือนสายแหงบรรทัดของนายชางไม. 
                                                        อ.  ๒๔๖๙  
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        ถ.  พระสูตรทั้งสิ้นนี้   เมื่อจัดเขาเปนคัมภีรไดกี่คัมภีร ?  อะไร 
บาง ?  และคัมภีรหน่ึง ๆ  ประดับดวยสูตรเทาไร  ?  ถาจัดเปนธรรม- 
ขันธไดเทาไร ?   
        ต.  พระสูตรทั้งส้ิน  เมื่อจัดเปนคัมภีรได  ๕  คัมภีร  คือ  ทีฆ- 
นิกาย  ๑  มัชฌิมนิกาย  ๑  สังยุตตนิกาย  ๑  อังคุตตรนิกาย  ๑ 
ขุททกนิกาย  ๑   และขุททกนิกายแบงออกไปอีกเปน  ๑๕  คัมภีร  คือ 
ขุททกปาฐ  ๑  ธรรมบท  ๑  อุทาน  ๑  อิติวุตตกะ  ๑  สุตตนิบาต  ๑ 
วิมานวัตถุ  ๑  เปตวัตถุ  ๑  เถรคาถา  ๑  เถรีคาถา  ๑     ชาดก  ๑ 
นิทเทส  ๑  ปฏิสัมภิทา  ๑  อปทาน  ๑  พุทธวงศ  ๑  จริยาปฎก  ๑. 
        ทีฆนิกาย  ประกอบดวยสูตร  ๓๔  สูตร   มีพรหมชาลสูตรเปนตน 
        มชัฌิมนิกาย      "        "         ๑๕๒  "      มีมูลปริยานสูตรเปนตน 
        สังยุตตนิกาย  ประกอบดวยสูตร  ๗,๗๖๒  สตูร  มโีอฆตรณสูตร 
เปนตน. 
        อังคุตตรนิกาย  ประกอบดวยสูตร  ๙,๕๕๗  สูตร  มีจิตตปริยา- 
ทานสูตรเปนตน. 
        ขุททกนิกาย  มี  ๑๕  คัมภีร. 
        พระสูตรทั้งส้ินรวมเปนพระธรรมขันธได  ๒๑,๐๐๐  พระธรรมขันธ 
                                                                                ส. ป. 
        ถ.  พระพุทธวจนะปริยัติธรรม  จําแนกเปนประการ  ๆ  อยางไร ? 
ดวยสามารถแหงอะไร  จึงจําแนกอยางนั้น  ?  จงแสดงมา. 
        ต.  จําแนกออกเปนประการ  ๆ  ดังนี้  จําแนกออกเปนประการ  ๑ 
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ดวยสามารถวิมุตติ  จําแนกเปนประการ  ๓  ดวยสามารถแหงประถม 
พุทธวจนะ  คือ  อเนกชาติ  สสาร  เปนอาทิ  และมัชฌิมพุทธวจนะ   
คือระหวางแหงธรรมทั้ง ๒   และปจฉิมพุทธวจนะ   คือ  หนฺททานิ 
ภิกฺขเว   อามนฺตยามิ  โว  วยธมฺมา  เปนอาทิ  และเปนประการ  ๓  อีก 
ดวยสามารถแหงพระไตรปฎก    เปนประการ  ๕  ดวยสามารถแหง 
นิกาย  ๕  เปนประการ  ๙   ดวยสามารถแหงองคมีสุตตะเปนตน ม ี
เวทัลละเปนที่สุด  เปนประการ  ๘๔,๐๐๐   ดวยสามารถแหงพระธรรม- 
ขันธ   คืออรหันตเจาเรียนจากสํานักแหงพระพุทธเจา  ๘๒,๐๐๐   
เรียนจากสํานักพระสารีบุตร  พระอบุาลี   และพระอานนท  ๒,๐๐๐ รวม 
กันจึงเปน  ๘๔,๐๐๐  พระธรรมขันธ. 
                                                                อ.  ๒๔๖๙ 
        ถ.  พระอภิธรรมปฎก   พระผูมีพระภาคตรัสเทศนาแกใคร ?  ที่ 
ไหน  ?  ธรรมอ่ืน  ๆ  มีมาก   เหตุไรจึงไมทรงนําไปแสดง  ? 
        ต.  พระผูมีพระภาคตรัสเทศนาโปรดพระพุทธมารดา   ทีช่ั้น 
ดาวดึงส.    เพ่ือเปนเครื่องแสดงกตัญูกตเวทีใชหน้ีคาขาวปอนและ 
น้ํานม.  ธรรมอ่ืน  ๆ  แมมีมากก็จริง  ถึงดังน้ันก็ทรงใครครวญดูแลว 
เห็นวาไมสมควรกัน   เพราะตามปกติพระผูมีพระภาคเมื่อจะทรงแสดง 
พระธรรมเทศนาโปรดใคร  มกัตรวจดูอุปนิสัยกอน   แลวจึงหาขอ 
ธรรมที่เหมาะกันแสดงใหฟง   ถาธรรมไมเหมาะ  การแสดงก็ไม 
ปรากฏผล   พระผูมีพระภาคทรงมุงใหธรรมสําเร็จผลแกผูฟงจริง  ๆ จึง 
เลือกขอธรรมที่จะทรงแสดง.  อน่ึง  พระพุทธมารดาของพระองค  ก็  
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ปรากฏตามตํานานวาเปนเทพดา   ตามปกติเทพดายอมมีความคิดเร็ว 
ลวงสามัญมนุษย  พระอภิธรรมก็แสดงขอปฏิบัติอันเปนสวนจิตเจตสิก 
เปนพ้ืน   ยอมเปนขอธรรมที่สมควรแกเทพดา   เพราะฉะนั้นจึงทรง 
แสดงพระอภิธรรม.   
                                                                ส. ป. 
        ถ.  พระผูมีพระภาคไดไปทรงแสดงพระธรรมเทศนาโปรดพระ 
พุทธมารดาน้ันเมื่อครั้งไหน  ?  พุทธศกเทาไร ? 
        ต.  เม่ือครั้งพระองคทรงทํายมกปาฏิหาริย  ทรมานติตถิยนิครนถ 
ที่ตนคัณฑามพฤกษเสร็จแลว.  เวลานั้นพระองคมีพรรษาได  ๗  พรรษา 
กอนพุทธศก  ๓๘  บ. 
                                                                ส. ป. 
        ถ.  เม่ือพระผูมีพระภาค   ไดไปตรัสเทศนาโปรดพระพุทธมารดา 
นั้น  ไดไปถงึท่ีอยูของพระพุทธมารดาหรือไปประทับอยูที่ไหน ?  ทําไม 
พระพุทธมารดาจึงรู ? 
        ต.  ไมไดไปถึงท่ีอยูของพระพุทธมารดา  ตามตํานานกลาววา 
ไดเสด็จไปประทับนั่งเหนือบัณฑุกัมพลศิลาอาสน   ภายใตตนไม 
ปาริกชาติ  อันเปนที่นั่งของสมเด็จอมรินทรา  ชั้นดาวดึงสพิภพ  ครั้ง 
นั้นเทพดามาประชุมนั่งพรอมหนา    สมเด็จอมรินทราก็เทียวประกาศ 
ทั่วไปในหม่ืนจักรวาฬ  เมื่อเทพดาประชุมกันคับค่ังเชนนั้นแลว  พระ 
ผูมีพระภาคไมทรงเห็นพระพุทธมารดา   จึงตรัสถามทาวโกสีย  ทาว 
โกสียทราบพุทธอัธยาศัยแลว   จึงไปอัญเชิญพระพุทธมารดามาจาก  
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ชั้นดุสิตพิภพ  เมื่อพระพุทธมารดามาแลว  พระองคจึงทรงแสดง 
ธรรมเทศนาพระอภิธรรม.   
                                                                ส. ป. 
        ถ.  เม่ือคราวท่ีพระผูมีพระภาคเสด็จไปตรัสเทศนาโปรดพระพุทธ- 
มารดา  ในคราวน้ันพระพุทธมารดาประทับอยูที่ไหน ?   พระผูมีพระภาค 
ไดเสด็จไปตรัสเทศนาถึงท่ีอยูของพระพุทธมารดา   หรือเสด็จไปตรัส 
เทศนาที่ไหน  ?   เพราะเหตุไรจึงตรัสเทศนาในท่ีนั้น ? 
        ต.  ในเวลานั้นพระพุทธมารดาประทับอยูชั้นดุสิต.  พระผูมีพระ- 
ภาคไมไดไปตรัสเทศนาถึงท่ีอยู  คือไปตรัสเทศนา  ณ  ชั้นดาวดึงส  ครั้น 
แลวทาวโกสียไปเชิญเสด็จพระพุทธมารดามาฟง   เหตุที่พระผูมีพระภาค 
ไมเสด็จไปแสดงธรรมถึงท่ีอยูนั้น    เพราะมุงจะใหพระสัทธรรมบังเกิด 
ผลแกเทพดาหมูมาก   หากจะเสด็จข้ึนไปถึงท่ีอยูของพระพุทธมารดา 
ทีเดียว  เทพดาผูมีศักดิ์นอยก็ไมสามารถจักตามข้ึนไปฟงได  จึงไป 
เชิญพระพุทธมารดาลงมาฟง   เพราะเทพดาชั้นสูงสามารถจักเที่ยวมา 
ในชั้นตํ่ากวาได  แตเทพดาชั้นตํ่าไมสามารถจักเท่ียวไปในชั้นสูงได. 
                                                                ส. ป. 
        ถ.  พระอภิธรรมซึ่งพระผูมีพระภาคไปแสดงโปรดพระพุทธมารดา 
นั้น  เมื่อรวมกลาวจัดไดเปนกี่คัมภีร  ?  อะไรบาง ? 
        ต.  เม่ือรวมกลาวมี  ๗  คัมภีร  คือ  สังคณี  ๑  วิภังค  ๑ 
ธาตุกถา  ๑  ปุคคลบัญญติั  ๑  กถาวัตถุ  ๑  ยมก  ๑  มหาปฏฐาน  ๑  
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รวมเปน ๗   
                                                        ส. ป.         
        ถ.  คัมภีรสังคณีพระผูมีพระภาคทรงแสดงถึงเรื่องอะไร ?  จง 
แสดงโดยยอพอเปนเครื่องกําหนด. 
        ต.  ทรงแสดงถึงเรื่องจิต   เจตสิก  ซึ่งเปนไปในสวนกุศล 
อกุศล  อัพยากฤต  เปนตน  และรูปพรอมท้ังรูปใหญ  รูปอาศัย 
นิพพานความดับกิเลสโดยไมเหลือ. 
                                                        ส. ป. 
        ถ.  คัมภีรพระวิภังค  วาดวยเรื่องอะไร ? 
        ต.  วาดวยขันธ  ๕  อายตนะ  ๑๒  ธาตุ  ๑๘  อริยสัจ  ๔ 
อินทรีย  ๒๒  ปฏิจจสมุปบาท  ๑๒  สติปฏฐาน  ๔  สัมมัปปธาน  ๔ 
อิทธิบาท  ๔  โพชฌงค  ๗  มรรค  ๔  รูปฌาน  ๔  อรูปฌาน  ๔ 
อัปปมัญญา  ๔  ปฏิสัมภิทา  ๔   ญาณคือปญญาอันเปนสวนโลกิยะ 
และโลกุตตระ  ขอธรรมเบ็ดเตล็ดมีความเมาเพราะชาติเปนตน  และ 
ธรรมมีขันธ  ธาตุ  เปนตน. 
                                                        ส. ป. 
        ถ.  คัมภีรธาตุกถาและปุคคลบัญญัติวาดวยเรื่องอะไร ? 
        ต.  คัมภีรธาตุกถา   วาดวยธรรมอันจัดเปนกองธาตุตาง ๆ  ซึ่ง 
เปนธรรมท่ีคลายคลึงกัน.    คัมภีรปุคคลบัญญัติ   วาดวยบัญญัติ  ๖ 
ประการ  คือ   ขันธบัญญติั  ๑  อาตนบัญญัติ  ๑  ธาตุบัญญัติ  ๑  
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สัจจบัญญัติ  ๑  อินทรียบญัญัติ  ๑ ปุคคลบัญญัติ  ๑.   
                                                                ส. ป. 
        ถ.  คัมภีรกถาวัตถุกด็ี  ยมกก็ดี  ทั้ง ๒  นี้วาดวยเรื่องอะไร ? 
        ต.  คัมภีรกถาวัตถุ   วาดวยสัตวบุคคล  กลาวโดยปรมัตถเปน 
ทํานองปุจฉาวิสัชนา.   คัมภีรยมก   วาดวยธรรมซ่ึงจัดเปนคู  ๆ  กัน 
มีมูลยมก  เปนตน. 
                                                                ส. ป. 
        ถ.  คัมภีรปฏฐาน  ทรงจําแนกธรรมชนิดไหน ? 
        ต.  ทรงจําแนกธรรมที่เปนปจจัย  อันยังธรรมอ่ืน ๆ  ใหเกิด 
เปนตน. 
                                                                ส. ป. 
        ถ.  เม่ือพระผูมีพระภาคตรัสเทศนาโปรดพระพุทธมารดาจบแลว 
ไดผลอยางไรบาง ? 
        ต.  เม่ือตรัสพระธรรมเทศนาพระอภิธรรม  ๗  คัมภีรจบลง  ทาน 
แสดงวาเทพดาไดบรรลุมรรคผล  รวมทั้งหมดมีประมาณ  ๘๐  โกฏ ิ  สวน 
พระพุทธมารดาไดต้ังอยูในโสดาปตติผล. 
                                                                ส. ป. 
        ถ.  พระอภิธรรม  ๗  คัมภีร  เมื่อรวมเปนธรรมขันธไดเทาไร  ? 
วิธีนับธรรมขันธนั้นนับกันอยางไร ?         
        ต.  พระอภิธรรมเมื่อรวมเขาเปนธรรมขันธ  คงรวมได  ๔๒,๐๐๐ 
พระธรรมขันธ.    วิธีนับพระธรรมขันธนั้น   คือนับขอธรรมหมวด  



แบบประกอบนักธรรมโท - ประมวลปญหาและเฉลยสังคีติ - หนาท่ี 43 

หน่ึง ๆ   เรียกวาธรรมขันธหน่ึง ๆ   ในอภิธรรมนั้น   ขอธรรม 
ติกะหน่ึงก็ดี   ทุกะหน่ึงก็ดี   หรือวาระหน่ึงก็ดี  จัดเปนธรรมขันธ 
อันหน่ึง ๆ.   
                                                                ส. ป. 
        ถ.  พระไตรปฎกที่ทานแสดงวา  รวมทั้งส้ินเปน  ๘๔,๐๐๐  พระ 
ธรรมขันธ  ทานจัดอยางไร ? 
        ต.  ที่แสดงวารวมท้ังส้ิน  ๘๔,๐๐๐  พระธรรมขันธนั้น  ทานจัดเปน 
ปฎก  ๆ  คือ  พระวินัยปฎกมี  ๒๑,๐๐๐  พระธรรมขันธ  พระสุตตันต- 
ปฎกมี  ๒๑,๐๐๐  พระธรรมขันธ  พระอภิธรรมปฎกมี  ๔๒,๐๐๐  พระ- 
ธรรมขันธ  รวมท้ัง  ๓  ปฎกจึงเปน  ๘๔,๐๐๐  พระธรรมขันธ. 
                                                                ส. ป. 
        ถ.  พระสงฆไดประชุมกันทําประถมสังคายนาครั้งน้ัน  เปนเวลา 
นานเทาไรจึงสําเร็จ  ?  พระพุทธศกลวงไดเทาไร  ? 
        ต.  คิดเปนเวลานานประมาณ  ๗  เดือนจึงสําเร็จ.   ถาคิดเม่ือเริ่ม 
ลงมือ   พระพุทธศกลวงไปไดประมาณ  ๓ เดือน   ถาคิดเม่ือทําเสร็จ 
พระพุทธศกลวงไปไดประมาณ  ๑๐  เดือน.                         
                                                                ส. ป. 
                                         ทุติยสังคีติ 
        ถ.  การทําสังคายนาครั้งแรกนั้น  นับวาเปนเนตติอยางดีแหงภิกษุ 
ทั้งหลายผูเกิดในภายหลัง   พระเถระองคไหนบางไดเอาอยางดวยเปน 
ประธานจัดการทําตอมา   ?   ปรารภเหตุอะไร ?   จงแสดงแตเฉพาะที่  
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ปรากฏในชมพูทวีป.   
        ต.  พระยสเถระ  บุตรกากัณฑกพราหมณ  เปนประธานจัดการ 
ทําทุติยสังคายนา.   ปรารภพวกภิกษุวัชชีบุตรประพฤติวินัยนอกรีตผิด 
จากพระพุทธบัญญัติ  ๑๐  ประการ.    พระโมคคัลลีบุตรติสสเถระเปน 
ประธานจัดการทําตติยสังคายนา    ปรารภพวกภิกษุซึ่งเขาในวาเปน 
เดียรถียปลอมเขามาบวชอยูในหมูสงฆ. 
                                                                ท.  ๒๔๖๙ 
        ถ.  อะไรเปนปจจัยสําคัญในอันยังพระศาสนาใหมัวหมอง  ทําให 
ภิกษุหลงลืมภาวะของตน   และกอนความวิวาทถึงกับตองทําสังคายนา 
ก็มี  ? 
        ต.  ลาภสักการะและทิฏฐิมานะ. 
                                                                ท.  ๒๔๗๗ 
        ถ.  แตพุทธปรินิพพานกาลลวงไปกี่ป  จึงเกิดหยุกหยิกเปนครั้ง 
ที่  ๒  ข้ึน ?  ใครเปนผูกอเรื่อง ? 
        ต.  แตพุทธปรินิพพานลวงแลว  ๑๐๐  ป  จึงเกิดเรื่องหยุกหยิก 
เปนครั้งท่ี ๒  ข้ึน  พวกวัชชีบุตรภิกษุเปนผูกอเรื่อง. 
                                                                ท.  ๒๔๖๕ 
        ถ.  เรื่องน้ันอะไรบาง ?  เหตุใดทานพวกน้ีจึงถือรั้น ? 
        ต.  เรื่องน้ันคือ  สิงฺคิโลณกปฺโป   ภิกษุสั่งสมเกลือใสกลกั 
หรือเขนงเปนตนปนกับของฉันได  ไมเปนอาบัติ  ๑  ทวงฺคุลกปฺโป 
ภิกษุฉันเพลในเวลาตะวันบาย  ๒  องคุลีได  ไมเปนอาบัติ  ๑  คามนฺตร- 
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กปฺโป  ภิกษุฉันโภชนะอ่ิมในวัดแลว  เขาไปบานเขาถวายใหฉันอีก 
แมมิไดทําวินัยกรรมกอน  ก็ฉันได  ไมเปนอาบัติ  ๑   อาวาสกปฺโป 
อาวาสกวางใหญมีกําหนดสีมาเดียวกัน   แมจะทําอุโบสถกรรม  ณ  ที่   
ตาง ๆ  ก็ได  ไมเปนอาบัติ  ๑   อนมุติกปฺโป  เมื่อทําอุโบสถกรรม 
ถามีภิกษุควรจะนําฉันทะ  ยังหานําฉันทะมาไม  แมจําทําเสียกอนตาม 
ประสงคแหงภิกษุผูมาภายหลังก็ไดไมเปนอาบัติ  ๑  อาจิณฺณกปฺโป 
ขอปฏิบัติที่อุปชฌายะอาจารยถือมา   จะผิดถูกอยางไรก็ชาง  ใหถือ 
ตามเกณฑปฏิบัติของอุปชฌายะอาจารยนั้นไดไมเปนอาบัติ ๑   อมถิต- 
กปฺโป   นมสดยังไมแปรเปนทธิ   ภิกษุฉันจังหันแลวแมยังมิไดทํา 
วินัยกรรมกอน  ก็ดื่มฉันได  ไมเปนอาบัติ  ๑   กปฺปติ  ชโลคึ  ปาตุ 
ภิกษุดื่มเหลาดิบซึ่งมีสีแดงดั่งเทานกพิราบ    แตยังไมเปนน้ําเมาได 
ไมเปนอาบัติ  ๑  กปฺปติ  อทสก  นิสีทน  ภิกษุใชผานิสีทนะไมมีชายได 
ไมเปนอาบัติ  ๑   กปฺปติ  ชาตรูปรชต  ภิกษุควรรับยินดีเงินและทอง 
ได  ไมเปนอาบัติ  ๑  รวมเรียกวาวัตถุ  ๑๐.  เพราะทานพวกน้ีไมมีความ 
ละอายตอบาปจึงถือน้ัน. 
                                                                ท.  ๒๔๖๕ 
        ถ.  วัตถ ุ ๑๐  ที่พวกอสัชชีชาวเมืองเวสาลียกข้ึนเปนเลส  กลาว 
วาเปนธรรมเปนวินัยนั้น  คืออะไรบาง ? 
        ต.  ๑.  สิงฺคิโลณกปฺป  เรื่องเกลือเขนง     ๒.  ทฺวงฺคลกปฺป 
เรื่อง  ๒  นิ้ว  ๓.  คามนฺตรกปฺป   เรื่องเขาละแวกบาน  ๔.  อาวาสกปฺป 
เรื่องอาวาส  ๕.  อนมุติกปฺป   เรื่องอนุมัติ   ๖.  อาจิณฺณกปฺป  เรื่อง  
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เคยประพฤติมา  ๗.  อมถิตกปฺป  เรื่องไมไดกวน  ๘.  เรื่องสุราออน 
มีรสมาเจืออยูนอยไมยังผูดื่มใหเมา    ๙.  เรื่องผานิสีทนะอันไมมีชาย 
๑๐.  เรื่องเงินและทอง.   
                                                        ท.  ๒๔๗๖-ท.  ๒๔๘๑ 
        ถ.  พระยสกากัณฑกบุตร   ถูกพวกอลัชชีลงโทษอยางไรบาง ? 
และถูกกลาวหาดวยเรื่องอะไร ? 
        ต.  ทานถูกพวกอลัชชีลงปฏิสาราณียกรรม    เพราะเรื่องที่ไมรับ 
เงินและทอง  กับเรื่องดาวาทายกท่ีถวายเงินและทองแกเธอ  กับจะ 
ถูกลงอุกเขปนียกรรมเสียอีก  แตทานรีบหนีไปเสียที่อ่ืนทัน. 
                                                        ท.  ๒๔๖๗ 
        ถ.  พระภิกษุเหลาวัชชีบุตร  ซึ่งไดบัญญัติวัตถุ  ๑๐  ประการอัน 
นอกจากพระธรรมวินัยนั้น   เปนชาวเมืองไหน ?   เพราะเหตุไร 
พระยสเถระจึงทราบเรื่องที่ภิกษุวัชชีทําเชนนั้น ? 
        ต.  เปนชาวแควนวัชชี  เมืองไพศาลี.  พระยสเถระในเวลานั้น 
ไดเที่ยวจาริกไปในบานวัชชีคาม  จึงไดทราบเรื่องนั้น. 
                                                        ส. ป. 
        ถ.  พระยสเถระเปนพระอรหันตมิใชหรือ  ไฉนจึงทําการดา 
บริภาสอุบาสกท่ีเลื่อมใสใหเงินแกพระสงฆ  จึงถึงตองถูกสงฆลง 
อุกเขปนียกรรม  ? 
        ต.  พระยสเถระทานเปนพระอรหันตจริง  และทานเปนผูมีปกติ 
ไมดาใคร   เปนเพียงหามปรามและชี้แจงใหอุบาสกเขาใจในเรื่องที่ได 


