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พิมพที่

อนุโมทนา
พจนานุกรมพุทธศาสน ฉบับประมวลศัพท ที่พิมพแจกเผื่อแผกันออกไปในครั้ง
กอน มาถึงบัดนี้ กลาวไดวาไมมีเหลือที่จะมอบใหแกผูใด กลายเปนของหายากอยาง
ยิ่ง ผูศรัทธามากหลายทาน จึงประสงคจะพิมพพจนานุกรมฯ ฉบับนั้นเพิ่มขึ้น เพื่อใช
ศึกษาคนควาเองหรือใชศึกษาในกลุมในหมูของตนบาง เพื่อแจกเปนธรรมทาน เปน
การเผยแพรสงเสริมความรูความเขาใจในพระพุทธศาสนาใหกวางขวางเพิ่มทวียิ่งขึ้น
บาง ดังเปนที่ทราบกันวา ไดมีการรวมกลุมบอกแจงบุญเจตนารวมกันไว โดยมี
อาจารยวิไลวรรณ เวชชาชีวะ เปนศูนยกลาง และตอมา ไดมีกลุมที่รวมขาวทางคุณ
กานดา อารยางกูร และคุณบุบผา คณิตกุล มาประสานเสริม จึงเพิ่มจํานวนผูจะ
บําเพ็ญธรรมทานมากขึ้นๆ
แมกระนั้น ญาติโยมผูศรัทธาก็ไมอาจดําเนินการอะไรคืบหนา เพราะทางดาน
ตัวผูเรียบเรียงเองเงียบอยู ไมรูกัน จนกระทั่ง เมื่อทราบขาววาผูเรียบเรียงกําลังชําระ
เพิ่มเติมพจนานุกรมเลมนั้นอยู ผูศรัทธา ซึ่งปรารถนาจะพิมพ พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลธรรม ดวย ก็ไดตกลงกันวาจะรอพิมพพจนานุกรมทั้งสองเลม
พรอมในคราวเดียวกัน
ในที่สุด เวลาผานไป ๒-๓ ป บัดนี้ พจนานุกรมพุทธศาสน ฉบับประมวลศัพท
ผานการชําระ-เพิ่มเติม ชวงที่ ๑ เสร็จแลว หนังสือกลายเปนเลมหนาใหญ มีเนื้อความ
เพิ่มขึ้นมากมาย ถึงโอกาสที่จะดําเนินการพิมพเผยแพรตามบุญเจตนาที่ไดตั้งไว
ขออนุโมทนาฉันทะในธรรมและไมตรีจิตตอประชาชน ของทานผูศรัทธาที่ใฝใน
ธรรมทานบุญกิริยา อันเปนเครื่องเจริญธรรมเจริญปญญาแกประชาชน หวังไดวา
ธรรมทานของผูศรัทธา จะเปนสวนชวยดํารงรักษาสืบตออายุพระพุทธศาสนา และ
เปนปจจัยเสริมสรางประโยชนสุขใหแผขยายกวางไกลออกไปในโลก ขอใหผูบําเพ็ญ
กุศลจริยานี้ พรอมญาติมิตรทั้งปวง เจริญดวยจตุรพิธพรชัย รมเย็นในธรรม มีความสุข
เกษมศานตยั่งยืนนานทั่วกัน
พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)
๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๑

บันทึกนํา - พิมพครั้งที่ ๑๑
(ฉบับ “ชําระเพิ่มเติม ชวงที่ ๑”)
หนังสือนี้เกิดขึ้น ๒๙ ปมาแลว เมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๒ เดิมทีนั้นมุงใหเปนงานสําหรับใชไปพลาง โดยพัก
งานพจนานุกรมเดิมที่เริ่มมาแต พ.ศ. ๒๕๐๖ ไวกอน (มีความเปนมาดังไดเลาไวตางหาก) และเปนงานเรงดวน
เฉพาะหนา เพื่อเปนอนุสรณในงานพระราชทานเพลิงศพทานอาจารยพระครูปลัดสมัย กิตฺติทตฺโต อดีตเจา
อาวาสวัดพระพิเรนทร ทําไวเพียงเปนขอมูลพื้นฐาน สําหรับผูเรียนนักธรรม และผูแรกศึกษา จึงตั้งชื่อวา
พจนานุกรมพุทธศาสน ฉบับครู นักเรียน นักธรรม พรอมกับหวังวาจะหาโอกาสปรับปรุงและเพิ่มเติมตอไป
บัดนี้ งานพจนานุกรมเดิมที่เริ่มแตป ๒๕๐๖ ซึ่งพักไว ไดกลายเปนพับไปแลว สวน พจนานุกรมพุทธ
ศาสน ฉบับประมวลศัพท นี้ (เปลี่ยนเปนชื่อปจจุบันเมื่อพิมพครั้งที่ ๒ ใน พ.ศ.๒๕๒๗ เพื่อเขาชุดกับ
พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลธรรม ที่ไดเกิดขึ้นกอนตั้งแต พ.ศ.๒๕๑๘) ยังเปนเพียงขอมูลพื้นฐาน
อยูอ ยางเดิม จนกระทัง่ ตนปทแี่ ลว เดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๕๐ ผานเวลามา ๒๘ ป บังเอิญผูเ รียบเรียงเกิดมีโรค
แทรกที่คอนขางยืดเยื้อ ก็เลยไดมีเวลาและโอกาสหันไปรื้อฟนงานเพิ่มเติมพจนานุกรมนี้ แตกระนั้น ก็กลาย
เปนงานยืดเยื้อ มีงานอื่นมาแยงเวลาไปเสียมาก ถึงขณะนี้ ๑ ปครึ่ง จึงยุติที่จะพิมพเผยแพรไปคราวหนึ่งกอน
งานปรับปรุงและเพิ่มเติมนี้ ในที่นี้ เรียกวา การชําระ-เพิ่มเติม เปนงานใหญ ยากจะทําใหเต็มตาม
ตองการ จึงไดแบงงานนั้นเปน ๓ ชวง ดังนี้
การชําระ-เพิ่มเติม ชวงที่ ๑: แกไขปรับปรุงขอขาดตกบกพรองที่พบเฉพาะหนา โดยเฉพาะสวนหลงตา
ทีบ่ งั เอิญพบ และเพิม่ เติมคําศัพทและคําอธิบายทีร่ บี ดวน หรือบังเอิญนึกได รวมทัง้ ศัพททบี่ นั ทึกไวระหวางเวลาที่
ผานมา (เลือกทําเฉพาะคําทีไ่ มซบั ซอนนัก) และบางคําทีท่ า นผูใ ชไดมนี า้ํ ใจแจงมาวาเจอคําผิดหรือคนหาไมพบ
การชําระ-เพิ่มเติม ชวงที่ ๒: อาน-ตรวจตลอดเลม เพื่อจะไดมองเห็นคําพิมพผิด คําตก จุดและแงที่
จะแกไข-ปรับปรุง-เพิ่มเติมทั่วทั้งหมด พรอมทั้งจัดปรับคําอธิบายศัพททั้งของเดิมและสวนที่เพิ่มเติม ใหเขา
มาตรฐานเดียวกัน ทั้งในแงการแสดงความหมาย วิธีอธิบาย และอัตราสวนความยาวที่สัมพันธกับความสําคัญ
ของศัพทนั้นๆ
การชําระ-เพิ่มเติม ชวงที่ ๓: มุงที่การจัดระบบ เพื่อใหสม่ําเสมอ กลมกลืน เปนแบบแผนอันเดียวกัน
และทั่วกัน เชน มีคําอาน บอกที่มาในคัมภีร แสดงคําเดิมในภาษาบาลีและสันสกฤต และถาเปนไปได ใหคํา
แปลภาษาอังกฤษของศัพทตั้งหรือหัวศัพท พรอมทั้งแผนที่และภาพประกอบ
บัดนี้ ถือวาเสร็จงาน ชําระ-เพิ่มเติม ชวงที่ ๑ เนื้อหนังสือขยายจากเดิมเพิ่มขึ้น ๒๐๔ หนา (จาก ๓๗๖
หนา เปน ๕๘๐ หนา) มีศัพทที่ปรับแกเพิ่มเติมประมาณ ๑,๑๐๐ คํา แตพรอมกับที่มีศัพทและคําอธิบายเพิ่มขึ้น
เปนอันมาก ก็เกิดความไมสมดุลขึ้น เพราะวา ในขณะที่ศัพทเพิ่มใหม และศัพทที่ปรับปรุง (เชน ปริตร, ภาณ
ยักษ, มานะ) มีคําอธิบายยืดยาว ดังจะเปนสารานุกรม แตคําเกาที่มีอยูเดิมสวนใหญมีคําอธิบายสั้นนิดเดียว
ทั้งนี้ ขอใหถือวาคงใชตอไปพลางกอน และใหความเรียบรอยราบรื่นเปนเรื่องของการชําระ-เพิ่มเติม
ชวงที่ ๒ และ ชวงที่ ๓ ที่อาจจะมีขางหนา
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ความเปนมา
ในการ “ชําระ-เพิ่มเติม ชวงที่ ๑”: ม.ค. ๒๕๕๐ - มิ.ย. ๒๕๕๑
ก) งานในโครงการ ชะงัก-หายไป
ยอนหลังไปถึง พ.ศ.๒๕๐๖ เมื่อหนังสือ Student’s Thai–Pali–English Dictionary of
Buddhist Terms เลมเล็กๆ เสร็จแลว ผูจัดทําหนังสือนี้ ก็ไดเริ่มงานพจนานุกรมพระพุทธศาสนา
งานคางที่ ๑: เริ่มแรก คิดจะทําพจนานุกรมพระพุทธศาสนาเชิงสารานุกรม ฉบับที่คอนขาง
สมบูรณเลยทีเดียว มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยเขียนแยกเปน ๒ คอลัมน ซาย-พากยไทย
และ ขวา-พากยอังกฤษ เริ่ม ๒๙ ก.ย. ๒๕๐๖ ถึง ๑๒ พ.ย. ๒๕๐๗ จบอักษร “บ” (ยังคางชําระ
บางคํา) ตองเขารับงานที่มหาจุฬาฯ แลวยุงกับงานที่นั่น จนงานพจนานุกรมชะงักแลวหยุดไปเลย
งานคางที่ ๒: เมื่อเห็นวายากจะมีโอกาสทํางานคางนั้นตอ จึงคิดใหมวาจะทําฉบับที่มีเพียงพากย
ไทย อยางยนยอ โดยมีภาษาอังกฤษเฉพาะคําแปลศัพทใสวงเล็บหอยทายไว แลวเริ่มงานใน พ.ศ.--- แตงานที่มหาจุฬาฯ มาก พอทําจบ “ต” ก็ตองหยุด (ตนฉบับงานชุดนี้ทั้งหมดหายไปแลว)
(ระหวางนั้น ในป ๒๕๑๕ โดยคํานิมนตของทานเจาคุณเทพกิตติโสภณ ครั้งยังเปนพระมหา
สมบูรณ สมฺปุณฺโณ ตกลงทําประมวลหมวดธรรมออกมาใชกันไปพลางกอน ทําใหเกิดพจนานุกรม
พุทธศาสตร [ตอมาเติมคําวา ประมวลธรรม] เสร็จเปนเลม ใน พ.ศ. ๒๕๑๘)
งานคางที่ ๓: ใน พ.ศ.๒๕๑๙ ไปเปนวิทยากรที่ Swarthmore College เมื่อกลับมาในป ๒๕๒๑
ตัง้ ใจหยุดงานอืน่ ทัง้ หมดเพือ่ จัดทําสารานุกรมพุทธศาสนา โดยเริม่ ตนใหม ทําเฉพาะพากยภาษาไทย มี
ภาษาอังกฤษเพียงคําแปลศัพทในวงเล็บหอยทาย พอใกลสนิ้ ป ๒๕๒๑ ก็จบ “ก” รวมได ๑๐๕ หนา
กระดาษพิมพดีด และขึ้น “ข” ไปไดเล็กนอย แลวหันไปทําคําเกี่ยวกับประวัติเสร็จไปอีก ๘๐ หนา
ตนป ๒๕๒๒ นั้นเอง ศาสตราจารย ดร. ระวี ภาวิไล จะพิมพ พุทธธรรม ไดขอเวลาทานเพื่อ
เขียนเพิ่มเติม แลวการไปบรรยายที่ Harvard University มาแทรก กวาจะเติมและพิมพเสร็จ สิ้น
เวลา ๓ ป งานทําพจนานุกรม-สารานุกรมเปนอันหยุดระงับไป จากนั้น งานดานอื่นเพิ่มขึ้นตลอดมา

ข) งานใหมนอกสาย แตเสร็จ: พจนานุกรมพุทธศาสน ฉบับประมวลศัพท
๑. ยุคพิมพระบบเกา
ตนป ๒๕๒๒ นั้นแหละ เมื่อเห็นวาคงไมมีโอกาสฟนงานที่คาง ก็นึกถึงหนังสือ ศัพทหลัก
สูตรภาษาไทย (สําหรับวิชาใหมในหลักสูตรนักธรรม) ที่มหาจุฬาฯ พิมพออกมาใน พ.ศ.๒๕๐๓ ซึ่ง
แทบจะยังไมทันไดเผยแพร วิชาใหมนั้นก็ถูกยกเลิกเสีย จึงพบหนังสือชุดนั้นเหลือคางถูกทอดทิ้ง
อยูมากมาย เห็นวา มีขอมูลพอจะทําเปนพจนานุกรมเบื้องตนได อยางนอยหัวศัพทที่มีอยูก็จะทุน
แรงทุนเวลาในการเก็บศัพทไปไดมาก จึงตกลงทํางานใหมชิ้นที่งายและรวบรัด โดยนําหนังสือชุดนัน้
ทัง้ ๓ เลม รวม ๙ ภาค (ศัพท น.ธ.ตรี–โท–เอก ชัน้ ละ ๓ วิชา จึงมีชนั้ ละ ๓ ภาค) มาจัดเรียงเปน
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พจนานุกรมเบือ้ งตนเลมเดียว พิมพออกมากอน ในงานพระราชทานเพลิงศพทานอาจารยพระครูปลัด
สมัย กิตตฺ ทิ ตฺโต (๑๙ พ.ค. ๒๕๒๒) เรียกชือ่ วา พจนานุกรมพุทธศาสน ฉบับครู นักเรียน นักธรรม
(เปลีย่ นเปนชือ่ ปจจุบนั วา พจนานุกรมพุทธศาสน ฉบับประมวลศัพท เมือ่ พิมพครัง้ ที่ ๒ พ.ศ.๒๕๒๗)
หนังสือใหมเลมนีไ้ มเกีย่ วของกับงานทีท่ าํ มาแลวแตอยางใด งานเกาทีท่ าํ คางไวทงั้ หมดถูกพัก
เก็บเฉยไว เพราะในกรณีนี้ มุง สําหรับผูเ รียนขัน้ ตน โดยเฉพาะนักเรียนนักธรรม ตองการเพียงศัพท
พื้นๆ และความหมายสั้นๆ งายๆ จึงคงขอมูลสวนใหญไวตามหนังสือศัพทหลักสูตรภาษาไทยนั้น
โดยแกไขปรับปรุงอธิบายเพิ่มหรือเขียนขยายบางเพียงบางคํา และเติมศัพทนักธรรมที่ตกหลนและ
ศัพททั่วไปอันควรรูที่ยังไมมี เขามาบาง รวมแลว เปนขอมูลของเกากับของใหมราวครึ่งตอครึ่ง
หลังจากพิมพออกมาแลว พจนานุกรมเลมนี้ก็มีชะตากรรมที่ขึ้นตอระบบการพิมพยุคนั้น
โดยเฉพาะตนแบบซึ่งอยูในแผนกระดาษที่ตายตัว แทบปรับเปลี่ยนอะไรไมไดเลย การพิมพครั้ง
ตอๆ มา ตองพิมพซ้ําตามตนแบบเดิม ถาจําเปนตองแกไข ก็แกไดเพียง ๔–๕ บรรทัด ยิ่งตอมา
แผนกระดาษตนแบบก็ผุเปอย โดยเฉพาะพจนานุกรมนี้ ตนแบบที่ทําขึ้นใหมในการพิมพครั้งที่ ๒
ไดสูญหายไปตั้งแตพิมพเสร็จ การพิมพตอนั้นมาตองใชวิธีถายภาพจากหนังสือที่พิมพครั้งกอนๆ
แตกระนั้น พจนานุกรมนี้ยังมีศัพทและคําอธิบายที่จะตองเพิ่มอีกมาก เมื่อแกไขของเดิมไม
ได พอถึงป ๒๕๒๘ จะพิมพครั้งที่ ๓ จึงใสสวนเพิ่มเขามาตางหากตอทายเลมเปน “ภาคผนวก” (มี
ศัพทตั้งหรือหัวศัพทเพิ่ม ๑๒๔ ศัพท รวม ๒๔ หนา) จากนั้นมา ก็ไดแคพิมพซ้ําเดิมอยางเดียว
๒. เขาสูยุคขอมูลคอมพิวเตอร
เมือ่ เวลาผานมาถึงยุคคอมพิวเตอร ก็มองเห็นทางวาจะแกไข–ปรับปรุง–เพิม่ เติมพจนานุกรม
นีไ้ ด แตกต็ อ งรอจุดตัง้ ตนใหม คือพิมพขอ มูลพจนานุกรมในเลมหนังสือ ลงในคอมพิวเตอร
แมจะตองใชเวลาและแรงงานมาก ก็มีทานที่สมัครใจเสียสละ ไดพิมพขอมูลหนังสือ
พจนานุกรมพุทธศาสน ฉบับประมวลศัพท ลงในคอมพิวเตอร โดยมิไดนดั หมายกัน เทาทีท่ ราบ ๔ ชุด
เริม่ ดวยพระมหาเจิม สุวโจ แหงมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ทีท่ าํ งานอยูห ลายปจนเตรียมขอมูล
เสร็จแลวมอบมาใหเมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๔๑ แลวก็มีชุดของผูอื่นตามมาอีก
ทัง้ ทีม่ ขี อ มูลในคอมพิวเตอรแลว ผูจ ดั ทําเองก็ไมมเี วลาตรวจ เวลาผานมาจนกระทัง่ รศ. ดร.
สมศีล ฌานวังศะ ราชบัณฑิต (มีบตุ รหญิง–ชาย คือ น.ส.ภาวนา ตัง้ แตยงั เปน ด.ญ.ภาวนา ฌานวังศะ
และนองชาย คือ นายปญญา ตัง้ แตยงั เปน ด.ช.ปญญา ฌานวังศะ เปนผูช ว ยพิมพขอ มูล) นอกจาก
พิมพขอ มูลหนังสือลงในคอมพิวเตอรแลว ยังชวยรับภาระในการพิสูจนอักษร (ตรวจปรูฟ) ตลอดเลม
นอกจากตรวจเองแลว ก็ยังหาพระชวยตรวจทานอีก ใหแนใจวาขอมูลใหมในระบบคอมพิวเตอรนี้
ตรงกับขอมูลเดิมในเลมหนังสือ แลวในที่สุด พจนานุกรมนี้ก็พิมพเสร็จออกมาใน พ.ศ. ๒๕๔๖
เนื่องจากผูจัดทําเองยังไมมีเวลาแมแตจะตรวจปรูฟ พจนานุกรมพุทธศาสน ฉบับประมวล
ศัพท พิมพครั้งที่ ๑๐ ที่เสร็จออกมาใน พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ่งเปนครั้งแรกที่ใชขอมูลในระบบคอมพิวเตอร
จึงมีหลักการทั่วไปวา ใหคงเนือ้ หาไวอยางเดิมตามฉบับเรียงพิมพเกา ยังไมปรับปรุงหรือเพิม่ เติม
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ค) งานเริ่มเขาทาง: ชําระ-เพิ่มเติม ชวงที่ ๑
๑. ผานไป ๒๘ ป จึงถึงทีชําระ-เพิ่มเติม ชวงที่ ๑
บัดนี้ เวลาผานไป ๒๙ ปแลว นับแตพิมพ พจนานุกรมพุทธศาสน ฉบับประมวลศัพท ออก
มาครั้งแรก ใน พ.ศ. ๒๕๒๒ ขอมูลสวนใหญในพจนานุกรมนั้น ยังเปนขอมูลพื้นฐานที่ตั้งใจวาจะ
ชําระ-เพิ่มเติม แตก็ขัดของตลอดมา
ในชวง ๒๔ ปแรก ติดขัดดวยระบบการพิมพไมเอือ้ แลวความบีบคัน้ ดานเวลาก็ซา้ํ เขาไป สวน
ในชวง ๔ ปทชี่ ดิ ใกลนี้ ทัง้ ทีม่ ขี อ มูลสะดวกใชอยูใ นคอมพิวเตอร ก็ตดิ ขัดดวยขาดเวลาและโอกาส
จนมาถึงขึน้ ปใหม ๒๕๕๐ นี้ เมือ่ หาโอกาสปลีกตัวจากวัด พอดีโรคทางเดินหายใจกําเริบขึน้ อีก
คออักเสบลงไปถึงสายเสียง พูดยากลําบาก ตอดวยกลามเนือ้ ยึดสายเสียงอักเสบ โรคยืดเยือ้ เกิน ๒ เดือน
ไดไปพักรักษาตัวในชนบทนานหนอย เปนโอกาสใหไดเริม่ งานชําระ-เพิม่ เติมพจนานุกรม แตในขัน้ นี้
เรงทําเฉพาะสวนรีบดวนและสวนทีพ่ บเฉพาะหนาใหเสร็จไปชัน้ หนึง่ กอน เรียกวา “งานชําระ-เพิม่
เติม ชวงที่ ๑” คิดวาลุลว งไปไดทหี นึง่ คงจะปดงานจัดใหพรอมเพือ่ เขาโรงพิมพไดทนั กอนโรคจะหาย
แตแลวก็ไมเปนไปอยางนัน้ จึงมีเรือ่ งตองเลาตออีก
๒. อะไรมากับ และจะมาตาม การชําระ-เพิ่มเติม ชวงที่ ๑
งานชําระ-เพิ่มเติมนี้ คือการทําให พจนานุกรมพุทธศาสน ฉบับประมวลศัพท มีคุณสมบัติ
เต็มตามความมุงหมาย เพราะหนังสือที่พิมพเรื่อยมานั้น จัดทําขึ้นอยางรวบรัดเพื่อพอใชไปพลาง
กอน เพียงเปนขอมูลพื้นฐานอยางที่กลาวแลว (มีบางบางคําที่มีโอกาสขยายความไปกอนแลว)
เนื่องจากตระหนักวา จะไมมีโอกาสทํางานชําระ-เพิ่มเติมอยางตอเนื่องใหเสร็จสิ้นไปในคราว
เดียว จึงกะวาจะแบงงานนี้เปน ๓ ชวง สําหรับชวงที่ ๑ คิดวาเพียงจะแกไขปรับปรุงขอขาดตกบก
พรองที่พบเฉพาะหนา โดยเฉพาะสวนหลงตาที่บังเอิญพบ และเพิ่มเติมคําศัพทและคําอธิบายที่รีบ
ดวน หรือบังเอิญนึกได เสร็จแลวก็พิมพออกไปทีหนึ่งกอน งานปรับปรุงนอกจากนั้น เอาไวทําใน
ชวงที่ ๒ และ ชวงที่ ๓
อยางไรก็ดี เมือ่ ตกลงยุตงิ านชวงที่ ๑ วาพอเทานีก้ อ น (๑๖ มี.ค. ๒๕๕๐) พอดีไดอา นจดหมาย
ของพระมหานิยม สีลสํวโร (เสนารินทร) ที่สงมาตั้งแต ๑๘ พ.ย. ๒๕๔๗ ก็มองเห็นวา ทานแจงคํา
ผิด-ตก ที่สําคัญ แมจะมากแหง ก็ใชเวลาแกไขไมมาก จึงทําใหเสร็จไปดวยในคราวนี้ รวมเพิ่มที่แก
ไขอีกราว ๕๐ แหง อีกทั้งไดเห็นชัดวา ดวยฉันทะของทานเอง พระมหานิยมตรวจพจนานุกรม โดย
เทียบกับเลมเดิมที่เปนตนฉบับไปดวยนี้ ทานใชเวลาอานจริงจังละเอียด จนทําใหคิดวา ในการ
ชําระ-เพิ่มเติมชวงที่ ๒ ที่จะอานอยางตรวจปรูฟตลอดดวยนั้น งานสวนนี้คงเบาลงมาก จะไดมุงไป
ที่งานเพิ่มเติม-ปรับปรุงทัว่ ไป จึงขออนุโมทนาพระมหานิยม สีลสํวโร ไว ณ ทีน่ ี้
พอจะปดงาน หันมาดูรายการศัพททพี่ ระธรรมรักษาแจงมาตัง้ แต ๑๔ ธ.ค.๒๕๒๘ จนถึง ก.ค.
๒๕๒๙ วาไมพบในพจนานุกรมฯ รวมได ๒๘ คํา เปนศัพทในอรรถกถาชาดกแทบทัง้ นัน้ เห็นวานาจะทํา
ใหเสร็จไปดวยเลย จึงตัดคํานอกขอบเขตออกไป ๖ ศัพท (๑๙ หัวศัพททที่ าํ เพิม่ ตามเสนอของพระ
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ธรรมรักษา คือ จุลกฐิน ฉาตกภัย ธุวภัต นิพทั ธทาน บุพจริยา ประชุมชาดก ปาฏิหาริยปกษ พาหิรทาน
พาหิรภัณฑ วิตถารนัย สัตตสดกมหาทาน สัมมานะ สาธุกฬี า สุคโตวาท อธิคมธรรม อภิสมั พุทธคาถา
อสทิสทาน อุปท วะ อุยยานบาล, อุทยานบาล) แลวแถมเองอีกประมาณ ๒๐ คํา ใชเวลาคน-เขียนจน
เสร็จอีก ๔ วัน (ของพระมหานิยมราว ๕๐ ศัพท ทานตรวจใชเวลามากมาย แตเปนการแกคาํ ทีพ่ มิ พ
ผิด-ตก จึงใชเวลาเพียง ๖.๔๐ ชม. ก็เสร็จ สวนของพระธรรมรักษา แจงคําทีไ่ มเจอ แมจะนอย ทําแค
๑๙ หัวศัพท แตตอ งเขียนเพิม่ ใหม จึงใชเวลามาก) ขออนุโมทนาพระธรรมรักษาดวย
มีจดุ หนึง่ ซึง่ การแกปญ
 หาคอนขางซับซอน คือ คํา “อสิตดาบส” ทีไ่ ดรบั ความเอือ้ เฟอ จาก รอง
ศาสตราจารย ดร.ภัทรพร สิรกิ าญจน แจงใหทราบวา ทานทีท่ าํ งานวิชาการ ทัง้ ฝายผูเ สนองาน และ
ฝายผูพ จิ ารณางาน ประสบความติดของ เพราะหลักฐานชัน้ ตนกับเอกสารอางอิง มีขอ มูลขัดแยงกัน
ใบแจงของ ดร.ภัทรพร สิรกิ าญจน ชวยทําใหเอะใจและไดตรวจสอบขอมูล ซึง่ ไดแกปญ
 หาดวยวิธี
บอกขอมูลไปตามทีเ่ ปนของแหลงนัน้ ๆ โดยไมวนิ จิ ฉัย ขออนุโมทนาทานผูแ จง เปนอยางยิง่
เมือ่ งานปรับแกเพิม่ เติมดําเนินมาถึงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๐ มีศัพทตั้งที่เพิ่มขึ้นและที่มีความ
เปลี่ยนแปลงราว ๓๑๗ หัวศัพท (ไมนับการแกคําผิด-ตก ที่พระมหานิพนธชวยแจงมา ราว ๕๐ แหง)
หนังสือหนาเพิม่ ขึน้ ๔๘ หนา (จากเดิม ๓๗๖ หนา เปน ๔๒๔ หนา) คิดวาจะยุตเิ ทานีแ้ ละสงโรงพิมพ
อยางไรก็ดี เมือ่ เหลือบไปดูในหนังสือทีพ่ มิ พรนุ เกา พ.ศ.๒๕๒๗ ซึง่ ใชเปนทีท่ ยอยบันทึกศัพท
ทีน่ กึ ขึน้ มาวาควรเพิม่ หรือควรปรับปรุง ก็ไดเห็นวาบางศัพทนา จะเติมลงไปในคราวนีด้ ว ย ก็เลยรอเพิม่
อีกหนอย พอทําคํานีเ้ สร็จ เห็นวาคํานัน้ ก็นา ทํา ก็เติมอีกหนอย แลวมีงานอืน่ ทีเ่ รงแทรกเขามาเปน
ระยะๆ รวมแลวงานอืน่ แทรกราว ๘ เดือน และมีเวลาทํายืดมาราว ๖ เดือน ทําไปทํามาก็ยตุ ลิ งในบัดนี้
การแกไขและเพิม่ เติมทัง้ หมดนี้ เปนการทําเปนจุดๆ มุง จําเพาะไปทีจ่ ดุ นัน้ ๆ จึงยังไมไดตรวจดู
ทัว่ ตลอดทัง้ เลม การแกคาํ ทีพ่ มิ พผดิ และการเพิม่ ศัพทใหมจาํ นวนมาก เปนเรือ่ งทีม่ าจากความบังเอิญ
พบบังเอิญเห็น เชน จะดูคาํ “สรณคมน” วาควรอธิบายเพิม่ เติมหรือไม พอดีเหลือบไปเห็นคํา
“สรภัญญะ” ซึง่ อยูใ กลๆ ทัง้ ทีไ่ มไดนกึ ไววา จะทําอะไรกับคํานีเ้ ลย แตพอเห็นวาไดใหความหมายไวสนั้
นัก ก็เลยเขียนอธิบายใหมอยางคอนขางยาว, จะอธิบายคําวา “ภาณวาร” ใหชดั ขึน้ ก็พลอยนึกถึงคําวา
“ภาณยักษ” ดวย ทัง้ ทีเ่ ดิมไมมคี าํ นี้ และไมไดตงั้ ใจมาแตเดิม ก็เลยบรรจุ “ภาณยักษ” เขามาดวย และ
อธิบายเสียยาว, คําวา “ถวายพรพระ” “คาถาพาหุง” “ชัยมงคลคาถา” ฯลฯ ก็เขามาโดยบังเอิญทํานองนี้
แมคาํ ทีพ่ มิ พผดิ ซึง่ ยังไมไดตงั้ ใจจะตรวจปรูฟ ก็พบโดยบังเอิญและแกไปมากมาย แมกระทัง่
เมือ่ หนังสือใกลจะเสร็จ เชน จะเติมขอความ ๑ บรรทัดวา “ศาสนวงศ ดู สาสนวงส” ตอนนัน้ จะตอง
รักษาใหขอ ความบรรทัดแรกและบรรทัดสุดทายของหนานัน้ คงอยูท เี่ ดิม จึงตองลดบรรทัดในหนานัน้
ลง ๑ บรรทัด ทําใหตอ งอานหาคําศัพทในหนานัน้ ซึง่ มีคาํ อธิบายทีพ่ อจะบีบใหบรรทัดนอยลง ก็เลย
เจอโดยบังเอิญวา ทีค่ าํ “ศีล ๘” มีขอ ความวา “จะรักษาประจําใจก็ได” เกิดความสงสัยวา ไมนา จะมี
“ใจ” จึงเปดหนังสือเกาสมัยปกสีสม ดู พบวามีแต “ประจํา” จึงไดแกโดยตัด “ใจ” ออกไป หรืออยาง
เมือ่ ตรวจดูความเรียบรอยของหัวศัพททขี่ นึ้ ไปปรากฏบนหัวกระดาษ ก็ทาํ ใหบงั เอิญพบหัวศัพททพี่ มิ พ
ผิด “สปทาจาริกงั คะ” (สปทานจาริกงั คะ) และ “อปโลกนธรรม” (อปโลกนกรรม) จึงไดแกใหถกู ตอง
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๓. การชําระ-เพิ่มเติม ชวงที่ ๑ ทําใหมีความเปลี่ยนแปลงอะไร
การชําระ-เพิ่มเติมชวงที่ ๑ นี้ ถือวายุติลงในวันที่ ๑๙ มิถนุ ายน ๒๕๕๑ ไดทําให
พจนานุกรมพุทธศาสน ฉบับประมวลศัพท มีศัพทที่เพิ่มขึ้นและที่มีความเปลี่ยนแปลงรวม
ประมาณ ๑,๑๐๐ หัวศัพท กลายเปนเพิม่ อีก ๒๐๔ หนา (จากเดิม ๓๗๖ หนา เปน ๕๘๐ หนา)
หัวศัพท ที่มีก ารปรับ แก และที่เ พิ่ม ใหมใ นระยะ ๒ เดือ นแรก มี ตัวอยาง ดังนี้
กัป, กัลป
ชุมนุมเทวดา
นัมมทา
ปริตร, ปริตต
มานะ
สรภู
หีนยาน
อาภัพ

กิริยา
ตัณหา ๑๐๘
บริขาร
ปญญา ๓
ยถากรรม
สังคายนา
อจิรวดี
อายุ

กิเลสพันหา
ทักขิณาบถ
บุพการ
พรหมจรรย
ยมุนา
สัจกิริยา
อธิษฐาน
อายุสังขาร

คงคา
คณาจารย
ทีฆนขสูตร
ธรรมราชา
บุพนิมติ แหงมรรค ปกตัตตะ
มหานที ๕
มหายาน
โยนก
โวการ (เชน จตุโวการ)
สัจจาธิฏฐาน สีหนาท
อธิษฐานธรรม อภิสัมพุทธคาถา
อาสภิวาจา
อุตราบถ

เครื่องราง
ธัญชาติ
ปปญจะ
มาตรา
สมานฉันท
สุตะ
อโศกมหาราช
อุทยาน

หัวศัพท ที่มีก ารปรับ แก และที่เ พิ่ม ใหมใ นระยะ ๑๔ เดือ นหลัง มี ตัวอยาง ดังนี้
กรรมวาท

กลาป
จูฬมัชฌิมมหาศีล ฉันมื้อเดียว
ตุลา
ถวายพรพระ
ปรมัตถธรรม ปานะ
รูปรูป, สุขุมรูป วิถีจิต
สังฆาวาส
สารีริกธาตุ
อรรถกถา
อรัญวาสี

คันธกุฎี

คามวาสี
ชยมังคลัฏฐกคาถา ชวนะ
ธรรมทูต
ธรรมสภา
โปราณัฏฐกถา พุทธาวาส
วิปสสนูปกิเลส สมานฉันท
สุวรรณภูมิ
สูกรมัททวะ
อัชฏากาศ
อากาศ

คิหิวินัย
ญาณ ๑๖
บังสุกุลตาย-เปน
ภาณยักษ
สรณคมน
อตัมมยตา
อุปฏ ฐานศาลา

จุณณิยบท
เดน
ปฏิกรรม
ยมกปาฏิหาริย
สรภัญญะ
อภิธัมมัตถสังคหะ
เอตทัคคะ

การชําระ-เพิ่มเติมนี้ ทําให พจนานุกรมพุทธศาสน ฉบับประมวลศัพท มีลักษณะคืบเคลื่อน
เขาไปใกลงานคางที่ ๓ ซึ่งไดหยุดลงเมื่อใกลสิ้นป ๒๕๒๑ เชน คํา “กัป, กัลป” ในการพิมพครั้ง
ที่ ๑๐ พ.ศ. ๒๕๔๖ มีคําอธิบาย ๑๒ บรรทัด แตในฉบับชําระ-เพิ่มเติม ชวงที่ ๑ นี้ ขยายเปน
๑๑๓ บรรทัด เมื่อนําไปเทียบกับฉบับงานคางที่ ๓ นั้น (ในการเขียนขยายคราวนี้ ไมไดหันไปดู
งานคางนั้นเลย) ปรากฏวา คําอธิบายในฉบับชําระ-เพิ่มเติม ชวงที่ ๑ นี้ ยังสั้นกวาเกาเกือบครึ่งหนึ่ง
ถาตองการมองใหชัดวางานชําระ-เพิ่มเติมมีลักษณะอยางไร จะดูไดงายที่คําตัวอยางขางบน
นั้น เฉพาะอยางยิ่งคําวา กัป, กัลป; กิเลสพันหา; เครื่องราง; ชาดก; ทักขิณาบถ; นัมมทา; บริขาร;
ปริตร, ปริตต; ภาณวาร; มานะ; ยถากรรม; สรภัญญะ; สัจกิริยา; อธิษฐาน; อายุ
บัดนี้ งานชําระ-เพิม่ เติม ชวงที่ ๑ ไดเสร็จสิ้นแลว โดยกําหนดเอาเองวาเพียงเทานี้ แตงาน
ชําระ-เพิม่ เติม ชวงที่ ๒ และ ๓ ซึ่งรอขางหนา มีมากกวา
ขอทําความเขาใจรวมกันวา ตามที่คิดไว งานตรวจชําระ ๓ ชวง จะเปนดังนี้
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การชําระ-เพิ่มเติม ชวงที่ ๑: แกไขปรับปรุงขอขาดตกบกพรองที่พบเฉพาะหนา โดยเฉพาะ
สวนหลงตาที่บังเอิญพบ และเพิ่มเติมคําศัพทและคําอธิบายที่รีบดวน หรือบังเอิญนึกได รวมทั้ง
ศัพทที่บันทึกไวระหวางเวลาที่ผานมา (ไดเลือกทําแลวเฉพาะคําที่ไมซับซอนนัก) และบางคําที่ทานผู
ใชหนังสือ ไดมีน้ําใจแจงมาวาเจอคําผิดหรือคนหาไมพบ
การชําระ-เพิ่มเติม ชวงที่ ๒: อาน-ตรวจตลอดเลม เพื่อจะไดมองเห็นคําพิมพผิด คําตก
จุดและแงที่จะแกไข-ปรับปรุง-เพิ่มเติมทั่วทั้งหมด พรอมทั้งจัดปรับคําอธิบายศัพททั้งของเดิมและ
สวนที่เพิ่มเติม ใหเขามาตรฐานเดียวกัน ทั้งในแงการแสดงความหมาย วิธีอธิบาย และอัตราสวน
ความยาวที่สัมพันธกับความสําคัญของศัพทนั้นๆ
การชําระ-เพิ่มเติม ชวงที่ ๓: มุงที่การจัดระบบ เพื่อใหสม่ําเสมอ กลมกลืน เปนแบบแผน
อันเดียวกันและทั่วกัน เชน มีคําอาน บอกที่มาในคัมภีร แสดงคําเดิมในภาษาบาลีและสันสกฤต
และถาเปนไปได ใหคําแปลภาษาอังกฤษของศัพทตั้งหรือหัวศัพท พรอมทั้งแผนที่และภาพประกอบ
งานชําระ-เพิม่ เติม ชวงที่ ๑ ไดเสร็จสิ้นลง โดยกําหนดเอาเองวาแคนี้กอน แตชว งที่ ๒ และ
ชวงที่ ๓ ไมอาจคาดหมายวาจะเสร็จเมื่อใด หากไมนิราศ-ไมไดโอกาสจากโรค ก็กลาวไดเพียงวา
อยูในความตั้งใจที่จะทําตอไป
พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)
๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๑

คําปรารภ
(ในการพิมพครั้งที่ ๑๐)
เมื่อกลาวถึง พจนานุกรมพุทธศาสน ฉบับประมวลศัพท หลายทานนึกถึง พจนานุกรมพุทธศาสตร
ฉบับประมวลธรรม ดวย โดยเขาใจวาเปนหนังสือชุดที่มีสองเลมรวมกัน แตแทจริงเปนหนังสือที่เกิดขึ้นตาง
หากกัน ตางคราวตางวาระ และมีความเปนมาที่ทั้งตางหากจากกัน และตางแบบตางลักษณะกัน
ก. ความเปนมา ชวงที่ ๑: งานสําเร็จ แตขยายไมได
พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลธรรม เปนหนังสือที่คอยๆ กอตัวขึ้นทีละนอย เริ่มจากหนังสือ
Student’s Thai–Pali–English Dictionary of Buddhist Terms เลมเล็กๆ ที่จัดทําเสร็จใน พ.ศ. ๒๕๐๖
ตอแตนั้นก็ไดปรับปรุง–เพิ่มเติม–ขยายขนาดขึ้นเรื่อยๆ และไดขยายขอบเขตออกไปจนกลายเปนงานที่มี
ลักษณะเปนสารานุกรม
เมื่อเวลาผานไปๆ ก็มองเห็นวางานทําสารานุกรมจะกินเวลายืดเยื้อยาวนานมาก ยิ่งมีงานอื่นแทรกเขา
มาบอยๆ ก็ยิ่งยากที่จะมองเห็นความจบสิ้น ในที่สุดจึงตกลงวาควรทําพจนานุกรมขนาดยอมๆ ขั้นพื้นฐาน
ออกมากอน และไดรวบรวมคัดเลือกหมวดธรรมมาจัดทําคําอธิบายขึ้น ซึ่งไดบรรจบรวมกับหนังสือเลมเล็ก
เดิมที่สืบมาแต พ.ศ. ๒๕๐๖ กลายเปนภาคหนึ่งๆ ใน ๓ ภาคของหนังสือที่รวมเปนเลมเดียวกันอันมีชื่อวา
พจนานุกรมพุทธศาสตร เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๕
กาลลวงมาจนถึง พ.ศ. ๒๕๒๘ พจนานุกรมพุทธศาสตร ซึ่งพิมพครั้งที่ ๔ จึงมีชื่อปจจุบันวา
พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลธรรม เพื่อใหเขาคูกับพจนานุกรมอีกเลมหนึ่งที่เปลี่ยนจากชื่อเดิมมา
เปน พจนานุกรมพุทธศาสน ฉบับประมวลศัพท
ถึงวาระนี้ พจนานุกรมสองเลมนี้จึงเสมือนเปนหนังสือที่รวมกันเปนชุดอันเดียว
พจนานุกรมพุทธศาสน ฉบับประมวลศัพท ที่วานั้น เปนหนังสือที่เกิดขึ้นแบบทั้งเลมฉับพลันทันที
โดยแทรกตัวเขามาใน พ.ศ. ๒๕๒๒ ระหวางที่งานทําพจนานุกรมซึ่งขยายขอบเขตออกไปจนจะเปนสารานุกรม
นั้น กําลังดําเนินอยู
เนื่อ งจากผู รวบรวมเรียบเรียงเห็นว า งานทําสารานุ ก รม คงจะกินเวลายืดเยื้อไปอีกนาน และ
พจนานุกรมพุทธศาสตร ทีท่ าํ เสร็จไปแลว ก็มเี ฉพาะดานหลักธรรมซึง่ จัดเรียงตามลําดับหมวดธรรม ควรจะมี
พจนานุกรมเลมเล็กๆ งายๆ วาดวยพระพุทธศาสนาทั่วๆ ไป แบบเรียงตามลําดับอักษร ทีพ่ อใชประโยชนพนื้ ๆ
สําหรับผูเ ลาเรียนในขัน้ ตน โดยเฉพาะนักเรียนนักธรรม ออกมากอน
พรอมนั้นก็พอดีประจวบเหตุผลอีกอยางหนึ่งมาหนุน คือ ไดเห็นหนังสือ ศัพทหลักสูตรภาษาไทย
สําหรับนักธรรม ชัน้ ตรี ชัน้ โท และชัน้ เอก ที่มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจัดพิมพออกมาใน พ.ศ. ๒๕๐๓
เหลืออยูจํานวนมากมาย และดูเหมือนวาไมมีใครเอาใจใส
หนังสือ ศัพทหลักสูตรภาษาไทย ชุดนั้น ทาง มจร. จัดพิมพขึ้นมาเพื่อสนองความตองการของ
นักเรียนนักธรรมที่จะตองสอบวิชาใหมซึ่งเพิ่มเขามาในหลักสูตร คือวิชาภาษาไทย แตแทบจะยังไมทันไดเผย
แพรออกไป วิชาภาษาไทยนั้นก็ไดถูกยกเลิกเสีย หนังสือชุดนั้นจึงถูกทอดทิ้ง
ไดมองเห็นวา หนังสือ ศัพทหลักสูตรภาษาไทย นัน้ ไมควรจะถูกทิง้ ไปเสียเปลา ถานํามาจัดเรียงใหมในรูป
พจนานุกรม ก็จะใชประโยชนได อยางนอยศัพทตงั้ หรือหัวศัพททมี่ อี ยูก จ็ ะทุน แรงทุน เวลาในการเก็บศัพทเปนอันมาก
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โดยนัยนี้ ก็ไดนาํ หนังสือ ศัพทหลักสูตรภาษาไทย ชุดนัน้ ทัง้ ๙ ภาค (ศัพทสาํ หรับนักธรรมตรี–โท–เอก
ชั้นละ ๓ วิชา จึงมีชั้นละ ๓ ภาค พิมพรวมเปนชั้นละเลม) มาจัดเรียบเรียงเปนพจนานุกรมเลมเดียว ดังไดเลา
ไวแลวใน “แถลงการจัดทําหนังสือ ประกาศพระคุณ ขอบคุณ และอนุโมทนา (ในการพิมพครั้งที่ ๑)”
ศัพทจํานวนมากทีเดียว ที่งายๆ พื้นๆ และตองการเพียงความหมายสั้นๆ หรือคําอธิบายเพียงเล็ก
นอย ไดคงไวตามเดิมบาง แกไขปรับปรุงบาง สวนศัพทที่ตองการคําอธิบายยาวๆ ก็เขียนขยาย และศัพท
สําหรับการเรียนนักธรรมที่ตกหลนหรือศัพททั่วไปอันควรรูที่ยังไมมี ก็เติมเขามา รวมเปนของเกากับของใหม
ประมาณครึ่งตอครึ่ง จึงเกิดเปนพจนานุกรม ซึง่ ในการพิมพครัง้ แรก พ.ศ. ๒๕๒๒ เรียกชือ่ วา พจนานุกรม
พุทธศาสน ฉบับครู นักเรียน นักธรรม
ตอมา ในการพิมพครั้งที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๒๗ พจนานุกรมเลมนั้นไดเปลี่ยนมีชื่ออยางปจจุบันวา
พจนานุกรมพุทธศาสน ฉบับประมวลศัพท คือหนังสือเลมนี้
เมื่อมีการเผยแพรมากขึ้น ผูขออนุญาตพิมพบางแหงจึงไดนําพจนานุกรมทั้งสองเลมนี้มาจัดรวมกัน
เปนชุด และลาสุดบางทีถึงกับทํากลองใสรวมกัน
แมจะมีประวัติแหงการเกิดขึ้นตางหากกัน แตพจนานุกรมสองเลมนี้ก็มีลักษณะที่เหมือนกันอยางหนึ่ง
คือเปนงานในชวงระหวางที่งานทําพจนานุกรมซึ่งตอเนื่องมาแตเดิมและขยายออกไปจนกลายเปนสารานุกรม
แสดงอาการวาจะเปนเรื่องยืดเยื้อตองรออีกยาวนาน
หลังจากการพิมพลงตัวแลว พจนานุกรมสองเลมนี้ก็มีชะตากรรมอยางเดียวกัน คือขึ้นตอระบบการทํา
ตนแบบและการพิมพยุคกอนนั้น ซึ่งตนแบบอยูในแผนกระดาษที่ตายตัว แกไขและขยับขยายไดยาก ยิ่งเปน
หนังสือขนาดหนาและมีรูปแบบซับซอน ก็แทบปรับเปลี่ยนอะไรไมไดเลย
ดวยเหตุนี้ การพิมพพจนานุกรมสองเลมนั้นในครั้งตอๆ มา จึงตองพิมพซ้ําตามตนแบบเดิม ถาจํา
เปนจริงๆ ที่จะตองแกไข ก็แกไดเพียง ๔–๕ บรรทัด ยิ่งเมื่อเวลาผานมานานขึ้น แผนกระดาษตนแบบทั้งหมด
ก็ผุเปอยหรือสูญหายไป (ตนแบบของ พจนานุกรมพุทธศาสน ฉบับประมวลศัพท ซึ่งทําขึ้นใหมในการพิมพ
ครั้งที่ ๒ ไดสูญหายไปตั้งแตเมื่อการพิมพครั้งที่ ๒ นั้นเสร็จสิ้นลง) ทําใหการพิมพตอจากนั้นตองใชวิธีถาย
ภาพจากหนังสือที่พิมพครั้งกอนๆ ซึ่งจะไดตัวหนังสือที่เลือนลางลงไปเรื่อยๆ ไดแตรอเวลาที่จะพิมพทําตน
แบบขึ้นใหม โดยจะถือโอกาสเพิ่มเติมดวยพรอมกัน
อยางไรก็ตาม เนื่องจาก พจนานุกรมพุทธศาสน ฉบับประมวลศัพท นี้ มีศัพทและคําอธิบายที่จะเพิ่ม
มากมาย เมื่อแกไขตนแบบเดิมไมได ก็จึงใสสวนเพิ่มเขามาตางหากตอทายเลมในการพิมพครั้งที่ ๓ พ.ศ.
๒๕๒๘ โดยทําเปน “ภาคผนวก” (มีศัพทตั้งหรือหัวศัพทเพิ่ม ๑๒๔ ศัพท รวม ๒๔ หนา ขยายขนาดเลม
หนังสือเฉพาะตัวพจนานุกรมแทๆ ขึ้นเปน ๔๖๖ หนา) ตอแตนั้นมา ก็พิมพซ้ําอยางที่กลาวขางตน
ข. ความเปนมา ชวงที่ ๒: เขายุคใหม มีฐานที่จะกาวตอ
ระหวางรอเวลาที่จะพิมพทําตนแบบใหม พรอมกับเขียนเพิ่มเติม ซึ่งมองไมเห็นวาจะมีโอกาสทําไดเมื่อ
ใด กาลก็ลวงมา จนถึงยุคคอมพิวเตอร
ระบบคอมพิวเตอรไดชวยใหการพิมพเจริญกาวหนาอยางมหัศจรรย ซึ่งแกปญหาสําคัญในการทํา
พจนานุกรมไดทงั้ หมด โดยเฉพาะ
• การพิมพขอมูลใหมทําไดอยางดีและคลองสะดวก
• รักษาขอมูลใหมนั้นไวไดสมบูรณและยืนนาน โดยมีคุณภาพคงเดิม หรือจะปรับใหดียิ่งขึ้นก็ได

ญ

• ขอมูลใหมที่เก็บไวนั้น จะแกไข–ปรับปรุง–เพิ่มเติม ที่จุดไหนสวนใด อยางไร และเมื่อใด ก็ไดตาม
ปรารถนา
ถึงตอนนี้ ก็เห็นทางที่จะทําใหงานทําพจนานุกรมกาวตอไป แตก็ตองรอขั้นตอนสําคัญ คือจุดตั้งตน
ครั้งใหม ไดแกการพิมพขอมูลพจนานุกรมทั้งหมดในเลมหนังสือลงในคอมพิวเตอร ซึ่งตองใชเวลาและแรง
งานมากทีเดียว
ถามีขอมูลที่พิมพลงในคอมพิวเตอรไวพรอมแลว ถึงจะยังไมมีเวลาที่จะแกไข–ปรับปรุง–เพิ่มเติม ก็
อุนใจได เพราะสามารถเก็บรอไว มีโอกาสเมื่อใด ก็ทําไดเมื่อนั้น แตตองเริ่มขั้นเตรียมขอมูลนั้นใหไดกอน
ขณะที่ผูรวบรวมเรียบเรียงเองพิมพดีดไมเปน กับทั้งมีงานอื่นพันตัวนุงนัง ไมไดดําเนินการอันใดใน
เรื่องนี้ ก็ไดมีทานที่มีใจรักและทานที่มองเห็นประโยชน ไดพิมพขอมูล พจนานุกรมพุทธศาสน ฉบับประมวล
ศัพท ทั้งหมดของเลมหนังสือลงในคอมพิวเตอร ดวยความสมัครใจของตนเอง โดยมิไดนัดหมาย เทาที่ทราบ/
เทาที่พบ ๔ ราย เปน ๔ ชุด คือ
๑. พระมหาเจิม สุวโจ แหงสถาบันวิจัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ไดเริ่มจัดทํางานนี้ตั้งแตระยะ
ตนๆ ของยุคแหงการพิมพดวยระบบคอมพิวเตอร ซึ่งทั้งอุปกรณและบุคลากรดานนี้ยังไมพรั่งพรอม ใชเวลา
หลายป จนในที่สุด ไดมอบขอมูลที่เตรียมเสร็จแลวแกผูรวบรวมเรียบเรียง เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๔๑
ขอมูลทีพ่ ระมหาเจิม สุวโจ เตรียมไวนี้ ไดจดั วางรูปแบบเสร็จแลว รอเพียงงานขัน้ ทีจ่ ะสงเขาโรงพิมพ
รวมทัง้ การตรวจครัง้ สุดทาย นับวาพรอมพอสมควร แตผรู วบรวมเรียบเรียงก็ไมมเี วลาตรวจ เวลาก็ผา นมาเรือ่ ยๆ
๒. รศ. ดร.สมศีล ฌานวังศะ ราชบัณฑิต ไดเตรียมขอมูลพจนานุกรมพุทธศาสน ฉบับประมวลศัพท
(พรอมทั้งพจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลธรรม) โดยบุตรหญิง–ชาย คือน.ส.ภาวนา ตั้งแตยังเปน
ด.ญ.ภาวนา ฌานวังศะ และนองชาย คือ นายปญญา ตั้งแตยังเปนด.ช.ปญญา ฌานวังศะ ไดชวยกันแบงเบา
ภาระดวยการพิมพขอ มูลทัง้ หมดของเลมหนังสือลงในคอมพิวเตอร ภายใตการดูแลของ ดร.สมศีล ฌานวังศะ
ซึ่งเปนผูตรวจความเรียบรอยและจัดรูปแบบขอมูลนั้นตามเลมหนังสืออีกทีหนึ่ง
๓. พระไตรปฎก (ในแผน CD – ระบบคอมพิวเตอร) ฉบับสมาคมศิษยเกา มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ซึ่งเสร็จออกเผยแพรในชวงตนของ พ.ศ. ๒๕๔๓ ไดขอบรรจุ พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับ
ประมวลธรรม และ พจนานุกรมพุทธศาสน ฉบับประมวลศัพท ไวในโปรแกรมดวย ผูจัดทําจึงไดพิมพขอมูล
ทั้งหมดของหนังสือทั้งสองเลมนั้นลงในคอมพิวเตอร แตเนื่องจากเปนขอมูลสําหรับโปรแกรมคอมพิวเตอร จึง
ไมไดจัดรูปแบบเพื่อการตีพิมพอยางเลมหนังสือ
๔. พจนานุกรมพุทธศาสน (ในแผน CD – ระบบคอมพิวเตอร) รุน ๑.๕ (ในโปรแกรมวา พจนานุกรม
พุทธศาสตร Version <1.2>) พ.ศ. ๒๕๔๔ จัดทําโดยคณะวิศวกรรมศาสตรคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยรังสิต
ซึ่งก็ไมไดจัดรูปแบบเพื่อการตีพิมพอยางเลมหนังสือ เพราะเปนขอมูลสําหรับโปรแกรมคอมพิวเตอร
ขอมูลทัง้ ๔ ชุดนี้ ผูจ ดั ทําชุดนัน้ ๆ ไดนาํ ศัพทตงั้ และคําอธิบายทัง้ หมดใน “ภาคผนวก” รวม ๒๔ หนา
๑๒๔ ศัพท ของฉบับเรียงพิมพระบบเกา มาแทรกเขาในเนือ้ หาหลักของเลมตามลําดับอักษรเสร็จเรียบรอยดวย
เมื่อมีชุดขอมูลใหเลือก ก็แนนอนวาจะตองพิจารณาเฉพาะชุดที่จัดรูปแบบไวแลวเพื่อการตีพิมพอยาง
เลมหนังสือ คือชุดที่ ๑ และชุดที่ ๒
แตทั้งที่มีขอมูลนั้นแลว เวลาก็ผานไปๆ โดยผูรวบรวมเรียบเรียงมิไดดําเนินการใดๆ เพราะวาแมจะมี
ขอมูลครบทั้งหมดแลว แตก็ยังมีงานสุดทายในขั้นสงโรงพิมพ โดยเฉพาะการพิสูจนอักษร (ตรวจปรูฟ) ตลอด
เลมอีกครั้ง ซึ่งควรเปนภาระของผูรวบรวมเรียบเรียงเอง
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ถาจะใหผูรวบรวมเรียบเรียงพิสูจนอักษรเองอยางแตกอน การพิมพคงตองรออีกแรมป หรืออาจจะ
หลายป (ยิง่ มาบัดนี้ เมือ่ ตาทัง้ สองเปนโรคตอหินเขาอีก ก็แทบหมดโอกาส) คงตองปลอยใหพิมพครั้งใหมดวยการ
ถายภาพจากหนังสือที่พิมพครั้งกอนตอไปอีก
ค. ความเปนมา ชวงที่ ๓: พิมพครั้งใหม ในระบบใหม
การพิมพในระบบใหมคืบหนา เมื่อ ดร.สมศีล ฌานวังศะ ชวยรับภาระขั้นสุดทายในการจัดทําตนแบบ
ใหพรอมที่จะนําเขารับการตีพิมพในโรงพิมพ
ในงานขัน้ สุดทายนี้ สําหรับ พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลธรรม ซึง่ จัดเรียงใหมดว ยระบบ
คอมพิวเตอร และพิมพเปนเลมหนังสือไปแลวเปนครั้งแรก เมื่อกลางป พ.ศ. ๒๕๔๕ นั้นผูรวบรวมเรียบเรียง
ไดอานตนแบบสุดทายกอนยุติ แตเมื่อมาถึง พจนานุกรมพุทธศาสน ฉบับประมวลศัพท ก็เปนเวลาทีผ่ รู วบรวม
เรียบเรียงประสบปญหาจากโรคตามากแลว รวมทัง้ โรคตอหิน จึงยกภาระในการตรวจปรูฟอานตนแบบแมแต
ครั้งยุติให ดร.สมศีล ฌานวังศะ รับดําเนินการทั้งหมด เพียงแตเมือ่ มีขอ ผิดแปลกนาสงสัยทีใ่ ด ก็ไถถามปรึกษา
เปนแตละแหงๆ ไป
พอดีวา ผูรับภาระนอกจากมีความละเอียดและทํางานนี้ดวยใจรักแลว ยังเปนผูศึกษาวิจัยเรื่อง
พจนานุกรมเปนพิเศษอีกดวย ยิ่งเมื่อไดคอมพิวเตอรมาเปนเครื่องมือ ก็ยิ่งชวยใหการจัดเรียงพิมพตนแบบ
สามารถดําเนินมาจนหนังสือเสร็จเปนเลมในรูปลักษณที่ปรากฏอยูนี้
พจนานุกรมพุทธศาสน ฉบับประมวลศัพท พิมพครั้งที่ ๑๐ ซึ่งเปนครั้งแรกที่ใชขอมูลอันไดเตรียมขึ้น
ใหมดวยระบบการพิมพแบบคอมพิวเตอรนี้ โดยหลักการ ไดตกลงวาใหคงเนื้อหาไวอยางเดิมตามฉบับเรียง
พิมพระบบเกา ยังไมปรับปรุงหรือเพิม่ เติม เนือ่ งจากผูรวบรวมเรียบเรียงยังไมมีเวลาที่จะดําเนินการกับคํา
ศัพทมากมายอันควรเพิม่ และสิง่ ทีค่ วรแกไขปรับปรุงตางๆ ทีบ่ นั ทึกไวระหวางเวลาทีผ่ า นมา และจะรอก็ไมมี
กําหนด (จุดเนนหลักอยูที่การไดฐานขอมูลในระบบคอมพิวเตอร ซึ่งทําใหพรอมและสะดวกที่จะปรับปรุงเพิ่ม
เติมตอไป)
ทัง้ นี้ มีขอ ยกเวน คือ
๑. นําศัพทตั้งและคําอธิบายทั้งหมดใน “ภาคผนวก” ของฉบับเรียงพิมพระบบเกา มาแทรกเขาไปใน
เนื้อหาหลักของเลมตามลําดับอักษรของศัพทนั้นๆ (ขอนี้เปนการเปลี่ยนแปลงดานรูปแบบเทานั้น สวนเนื้อหา
ยังคงเดิม)
๒. เนื่องจากมีศัพทตั้ง ๘ คํา ที่ไดปรับปรุงคําอธิบายไวกอนแลว จึงนํามาใสรวมดวย พรอมทั้งถือ
โอกาสแกไขเนื้อความผิดพลาด ๒–๓ แหงที่ผูใชพจนานุกรมฉบับนี้ ทั้งบรรพชิตและคฤหัสถบางทานไดแจง
เขามานับแตการพิมพครั้งกอนๆ ซึ่งขอขอบคุณ–อนุโมทนาไว ณ ที่นี้ดวย
๓. มีการปรับปรุงเพิ่มเติมปลีกยอยที่พบเห็นนึกไดแลวถือโอกาสทําไปดวยระหวางทํางานขั้นสุดทาย
ในการจัดทําตนแบบใหพรอมกอนจะสงเขารับการตีพิมพในโรงพิมพ กลาวคือ คําอธิบายเล็กนอยในบางแหง
ซึ่งเห็นวาควรจะและพอจะใหเสร็จไปไดในคราวนี้ เฉพาะอยางยิ่ง
• ไดปรับคําอธิบายคําวา ศิลปศาสตร และไดนาํ คําอธิบายการแบงชวงกาลในพุทธประวัติ คือชุด
ทูเรนิทาน–อวิทเู รนิทาน–สันติเกนิทาน ชุดปฐมโพธิกาล–มัชฌิมโพธิกาล–ปจฉิมโพธิกาล และชุดปุริมกาล–อปร
กาล มาปรับรวมกันไวที่ศัพทตั้งวา พุทธประวัติ อีกแหงหนึ่งดวย
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• ไดแยกความหมายยอยของศัพทตั้งบางคําออกจากกัน เพื่อใหเกิดความชัดเจนยิ่งขึ้น (เชน คํา
วา พยัญชนะ)
• ไดตัดศัพทตั้งบางคําที่เห็นวาไมจําเปนออก (เชน วงศกุล, เทวรูปนาคปรก)
๔. เนื่องจากเดิมนั้น พจนานุกรมพุทธศาสน ฉบับประมวลศัพท นี้ จัดทําขึ้นโดยมุงเพื่อประโยชนของ
ผูเลาเรียนขั้นตน โดยเฉพาะนักธรรมตรี–โท–เอก ถอยคําใดมีในแบบเรียนนักธรรม ก็ไดรักษาการสะกดตัว
โดยคงไวอยางเดิมตามแบบเรียนเลมนั้นๆ เปนสวนมาก
แตในการพิมพตามระบบใหมครัง้ นี้ เห็นวาควรจะคํานึงถึงคนทัว่ ไป ไมจาํ กัดเฉพาะนักธรรม จึงตกลง
ปรับการสะกดตัวของบางศัพทใหเปนปจจุบนั (เชน ปฤษณา แกเปน ปริศนา)
พรอมนัน้ ตามทีพ่ จนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ใหหลักไววา คําทีเ่ ปนศัพทธรรมบัญญัติ จะเขียน
ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน หรือเขียนเต็มรูปอยางเดิมก็ได และในพจนานุกรมพุทธศาสน ฉบับ
ประมวลศัพท แตเดิมมาเขียนทั้งสองรูป เชน โลกุตตรธรรม–โลกุตรธรรม อริยสัจจ–อริยสัจ สวนในการพิมพ
ตามระบบใหมครัง้ นี้ ถาคํานั้นอยูในขอความอธิบาย ไดปรับเขียนเปนรูปเดียวกันทั้งหมด เชน โลกุตตรธรรม
อริยสัจจ ทั้งนี้ เพื่อความสอดคลองกลมกลืนเปนอันเดียวกัน แตผูอานจะนําไปเขียนเองในรูปที่ประสงคก็ได
ตามคําชี้แจงตนเลม
๕. แตเดิมมาหนังสือนี้มุงเพื่อประโยชนแกผูมีความรูพื้นฐานทางธรรมอยูแลว โดยเฉพาะนักเรียน
นักธรรม ซึ่งถือวารูวิธีอานคําบาลีอยูแลว จึงไมไดนึกถึงการที่จะแสดงวิธีอานคําบาลีนั้นไว แตบัดนี้ไดตกลงที่
จะคํานึงถึงผูใชทั่วไป
ดังนัน้ ในการพิมพครัง้ ใหมดว ยระบบใหมนี้ จึงไดแสดงวิธอี า นออกเสียงศัพทตงั้ บางคําเพือ่ เกือ้ กูลแกผู
ใชที่ยังไมคุนกับวิธีอานคําที่มาจากภาษาบาลีสันสกฤต เชน สมสีสี [สะ-มะ-สี-สี], โอมสวาท [โอ-มะ-สะ-วาด]
แตเนื่องจากยังเปนทํานองงานแถม จึงทําเทาที่นึกไดหรือพบเฉพาะหนา อาจมีคําศัพททํานองนี้อยูอีกหลายคํา
ที่ยังมิไดแสดงวิธีอานออกเสียงกํากับไว
อยางไรก็ตาม ในการพิมพใหมครัง้ นี้ ไดแทรก “วิธอี า นคําบาลี” เพิม่ เขามาดวย เพือ่ ใหผใู ชทวั่ ไปทราบ
หลักพืน้ ฐานทีพ่ อจะนําไปใชเปนแนวทางในการอานไดดว ยตนเอง โดย ดร.สมศีล ฌานวังศะ ชวยรับภาระเขียนมา
งานขั้นสุดทายที่จะเขาโรงพิมพมีความละเอียด ซึ่งตองใชเวลาและเรี่ยวแรงกําลังมาก ประกอบกับผู
รับภาระมีงานอื่นที่ตองรับผิดชอบอีกหลายดาน นับจากเริ่มงานขั้นสุดทายนี้ จนตนแบบเสร็จเรียบรอยนําสง
โรงพิมพได ก็ใชเวลาไปหลายเดือน
ทั้งนี้เพราะวา งานขั้นสุดทายกอนรับการตีพิมพมิใชเพียงการตรวจความถูกตองของตัวอักษรเทานั้น
นอกจากอานปรูฟตลอดเลม ทวนแลวทวนอีกหลายเที่ยวแลว ไดถือโอกาสแหงการพิมพที่เปนการวางรูปแบบ
ครั้งใหมและมีคอมพิวเตอรเปนอุปกรณนี้ ตรวจทานจัดการเกี่ยวกับความสอดคลองกลมกลืน–สม่ําเสมอ–
ครบถวน โดยเฉพาะในเรือ่ งทีเ่ ปนระบบแบบแผน ใหลงตัวไวเทาที่จะทําได คือ
ก) ความสอดคลองกลมกลืน ทั่วๆ ไป ไมวาจะเปนเครื่องหมายวรรคตอน หรือการพิมพคํา–ขนาด
ตัวอักษร–รูปลักษณของตัวอักษร ทั้งคําทั่วไปและคําที่ใชในการอางอิงและอางโยง (เชน ดู เทียบ คูกับ ตรงขามกับ)
ไดพยายามตรวจและแกไขใหสม่ําเสมอกันทุกแหง
ข) ความถูกตองครบถวนทัว่ ถึง อีกหลายอยาง ทีย่ งั อาจตกหลนหรือขามไปในการพิมพระบบเกา
โดยเฉพาะการอางโยง ไดตรวจสอบเทาที่ทําได เชน ตรวจดูใหแนใจวาศัพทตั้งทุกคําที่เปนธรรมขอยอย ได
อางโยงถึงหมวดธรรมใหญที่ธรรมขอยอยนั้นแยกออกมา
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ค) ระบบการอางโยง ระหวางศัพทตงั้ ไดจดั ปรับใหสม่าํ เสมอชัดเจนและครบถวนยิง่ ขึน้ เชน
• ไดสํารวจคําแสดงการอางโยงที่มีอยู ซึ่งยุติลงเปน ๔ คํา และนอกจากไดปรับขนาดและแบบตัว
อักษรของคําแสดงการอางโยงนั้นใหสม่ําเสมอกันทั่วทั้งหมด กลาวคือ ดู เทียบ คูกับ ตรงขามกับ แลว ยังได
พยายามวางขอยุติในการใชคําเหลานั้นดวยวาจะใชคําไหนในกรณีหรือในขอบเขตใด
ในการนี้ พึงทราบวา คําที่มักมาคูกัน และเปนคําตรงขามกันดวย ในพจนานุกรมนี้ ใชคําอางอิงวา
คูกับ หรือ ตรงขามกับ อยางใดอยางหนึ่ง โดยยังไมถือขอยุติเด็ดขาดลงไป เชนโลกียธรรม คูกับ โลกุตตรธรรม,
สังขตธรรม ตรงขามกับ อสังขตธรรม
• ใชการอางโยง แทนคําอธิบายบางตอนที่ซ้ําซอนเกินจําเปน หรือชวยใหปรับเปลี่ยนคําอธิบายบาง
แหงใหสั้นลง (เชน ตัดคําอธิบายที่ เบญจศีล ออก เนื่องจากซ้ํากับ ศีล ๕ แลวใชการอางโยงแทน)
นอกจากนั้น ยังมีงานแทรกซอนบางอยางที่ใชเวลาเพิ่มขึ้นอีกมากทีเดียวนอกเหนือความคาด
หมาย เชน ทุกครั้งที่มีการแกไขขอมูล ซึ่งทําใหขอ ความและถอยคําขยับขยายเลือ่ นที่ ตองตรวจดูความถูกตอง
เหมาะสมในการตัดแยกคําทายบรรทัด โดยเฉพาะคําศัพทบาลีสนั สกฤต เชน ปาฏิโมกข และคําประสม เชน
พระเจา นมสม ถา โมกข เจา หรือ สม เลื่อนแยกออกไปอยูต า งบรรทัด ซึง่ ทําใหผดิ หลักอักขรวิธกี ารเขียนคํา
บาลีสนั สกฤต หรืออาจชวนใหอา นเขาใจผิดในกรณีคําประสม ก็ตองพยายามแกไขใหมาอยูในบรรทัดเดียวกัน
ครบทั้งคํา หรือใชวิธีใสเครื่องหมาย - (ยติภังค) หากเปนคําบาลีสันสกฤตที่พอจะเอื้อใหตัดแยกได เชน กุศลธรรม (ดังในตัวอยางนี้) และการแกไขนี้มักจะสงผลกระทบตอคําอื่นอยูเนืองๆ ทําใหตองตรวจดูใหทั่วซ้ําอีก
อนึ่ง การแกไขดังกลาว ยังสงผลกระทบตอทอดไปถึงการจัดหนาหนังสือโดยรวม ซึ่งพลอยขยับ
เขยื้อนเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากการตัด เพิ่ม หรือเปลี่ยนแปลงขอความนั้น อันจะตองตรวจดูและจัดปรับให
ถูกตองลงตัวดวยทุกครั้งเชนเดียวกัน
การที่งานพิมพ พจนานุกรมพุทธศาสน ฉบับประมวลศัพท กาวมาจนถึงขัน้ สําเร็จเสร็จสิน้ ในบัดนี้ จึง
หมายถึงการบําเพ็ญอิทธิบาททัง้ ๔ ของ ดร.สมศีล ฌานวังศะ และบุตรหญิง–บุตรชาย คือ น.ส.ภาวนา ฌานวังศะ
และ นายปญญา ฌานวังศะ ซึ่งขออนุโมทนาไว ณ ที่นี้ เปนอยางยิ่ง
พรอมนี้ ขอขอบคุณพระมหาเจิม สุวโจ แหงมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ทีไ่ ดอตุ สาหะ
วิรยิ ะเตรียมฐานขอมูลคอมพิวเตอรชดุ แรกของ พจนานุกรมพุทธศาสน ฉบับประมวลศัพท และมอบใหไว แมจะ
เปนชุดที่มิไดนํามาใชในการพิมพครั้งนี้ ก็ถือวาพระมหาเจิม สุวโจ ไดมีสวนรวมในงานนี้ดวย
อนึง่ ระหวางทีแ่ กไขทวนทานเพือ่ เตรียมตนแบบสําหรับสงโรงพิมพนี้ พระครูปลัดปฎกวัฒน (อินศร
จินฺตาปฺโ) และพระภิกษุหลายรูปในวัดญาณเวศกวัน ไดอานปรูฟอีกเที่ยวหนึ่ง ชวยใหการพิสูจนอักษรถูก
ตองเรียบรอยยิ่งขึ้น จึงขอขอบคุณพระครูปลัดปฎกวัฒนและพระภิกษุทุกรูปที่ชวยงาน ในโอกาสนี้ กระนั้น
ก็ตาม ก็คงยังมีขอผิดพลาดหลงเหลืออยูบาง หากผูใชทานใดไดพบ ก็ขอไดโปรดแจงใหทราบดวย เพื่อชวยให
การพิมพครั้งตอๆ ไปมีความสมบูรณยิ่งขึ้น
หวังวา พจนานุกรมพุทธศาสน ฉบับประมวลศัพท ทีพ่ มิ พดว ยระบบใหมครัง้ นี้ จะเปนอุปกรณอนั เกือ้ กูล
ตอการศึกษา ทีส่ าํ เร็จประโยชนไดดยี งิ่ ขึน้ และเปนปจจัยหนุนใหเกิดธรรมไพบูลย เพื่อประโยชนสุขแกพหูชน
ยั่งยืนนานสืบไป
พระธรรมปฎก (ป. อ. ปยุตฺโต)
๒๓ กันยายน ๒๕๔๖

บันทึกของผูเรียบเรียง
(ในการพิมพครั้งที่ ๒ – พ.ศ. ๒๕๒๗)
๑. หนังสือนีพ้ มิ พครัง้ แรกเมือ่ พ.ศ. ๒๕๒๒ ในงานพระราชทานเพลิงศพ พระครูปลัดสมัยกิตตฺ ทิ ตฺโต
เจาอาวาสวัดพระพิเรนทร มีชื่อวา พจนานุกรมพุทธศาสน ฉบับครู นักเรียน นักธรรม แตในการพิมพครั้งที่ ๒
นี้ ไดเปลี่ยนชื่อใหมวา พจนานุกรมพุทธศาสน ฉบับประมวลศัพท ทั้งนี้เพราะชื่อเดิมยาวเกินไป เรียกยาก
การที่มีคําสรอยทายชื่อวา ฉบับประมวลศัพท ก็เพื่อปองกันความสับสน โดยทําใหตางออกไปจาก
พจนานุกรมพุทธศาสตร ของผูเรียบเรียงเดียวกัน ซึ่งมีอยูกอน
พจนานุกรมพุทธศาสน ฉบับประมวลศัพท เปนพจนานุกรมซึ่งรวบรวมและอธิบายคําศัพททั่วไปทุก
ประเภทที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา เชน หลักธรรม พระวินัย พิธีกรรม ประวัติบุคคลสําคัญ ตํานาน และ
วรรณคดีที่สําคัญ เปนตน ตางจาก พจนานุกรมพุทธศาสตร (จะขยายชื่อเปน พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับ
ประมวลธรรม) ที่มุงรวบรวมและอธิบายเฉพาะแตหลักธรรมซึ่งเปนสาระสําคัญของพระพุทธศาสนา
๒. ศัพทที่รวบรวมมาอธิบายในหนังสือนี้ แยกไดเปน ๓ ประเภทใหญๆ คือ
๑) พุทธศาสนประวัติ มีพุทธประวัติเปนแกน รวมถึงสาวกประวัติ ประวัตบิ คุ คล สถานที่ และเหตุ
การณสําคัญในพระพุทธศาสนา ตลอดจนตํานาน และเรื่องราวที่มาในวรรณคดีตางๆ เฉพาะที่คนทั่วไปควรรู
๒) ธรรม คือหลักคําสอน ทั้งที่มาในพระไตรปฎก และในคัมภีรรุนหลังมีอรรถกถาเปนตน รวมไว
เฉพาะที่ศึกษาเลาเรียนกันตามปกติ และเพิ่มบางหลักที่นาสนใจเปนพิเศษ
๓) วินยั หมายถึง พุทธบัญญัตทิ กี่ าํ กับความประพฤติและความเปนอยูข องพระสงฆ และในทีน่ ใี้ หมี
ความหมายครอบคลุมถึง ขนบธรรมเนียมประเพณี พิธกี รรมบางอยางทีไ่ ดเปนเครือ่ งยึดเหนีย่ วคุมประสานสังคม
ของชาวพุทธไทยสืบตอกันมา
นอกจากนีม้ ศี พั ทเบ็ดเตล็ด เชน คํากวีซงึ่ ผูกขึน้ โดยมุง ความไพเราะ และคําไทยบางคําทีไ่ มคนุ แต
ปรากฏในแบบเรียนพระปริยตั ธิ รรม ซึง่ ภิกษุสามเณรจําเปนจะตองรูค วามหมาย เปนตน
๓. หนังสือนี้รวมอยูในโครงการสวนตัว ที่จะขยายปรับปรุงกอนการจัดพิมพครั้งที่ ๒ และไดเพิ่มเติม
ปรับปรุงไปบางแลวบางสวน แตตามทีต่ งั้ ใจไวกะวาจะปรับปรุงจริงจังและจัดพิมพภายหลัง พจนานุกรมพุทธศาสตร
(ฉบับประมวลธรรม) ครั้น ดร.สุจินต ทังสุบุตร ติดตอขอพิมพเปนธรรมทานในงานพระราชทานเพลิงศพบิดา
ผูเ ปนบุรพการี จึงเปนเหตุใหการพิมพเปลีย่ นลําดับ กลายเปนวาหนังสือนีจ้ ะสําเร็จกอน โดยเบือ้ งแรกตกลงวาจะ
พิมพไปตามฉบับเดิมทีส่ ว นใหญยงั ไมไดปรับปรุง แตปญ
 หาขอยุง ยากติดขัดทีท่ าํ ใหการพิมพลา ชา ไดกลายเปน
เครื่องชวยใหไดโอกาสรีบเรงระดมงานแทรกเพิ่ม ปรับปรุงแขงกันไปกับงานแกไขปญหา จนหนังสือนี้มีเนื้อหา
เกือบจะครบถวนสมบูรณตามความมุงหมาย นับวาเจาภาพงานนี้ไดมีอุปการะมากตอความสําเร็จของงาน
ปรับปรุงหนังสือและตอการชวยใหงานเสร็จสิ้นโดยเร็วไมยืดเยื้อตอไป
อยางไรก็ดี มีผลสืบเนือ่ งบางอยางทีค่ วรทราบไวดว ย เพือ่ ใหรจู กั หนังสือนีช้ ดั เจนยิง่ ขึน้ เชน
ก) ในโครงการปรับปรุงเดิม มีขอ พิจารณาอยางหนึง่ วา จะรวมศัพททแี่ ปลกในหนังสือ ปฐมสมโพธิกถา และ
ใน มหาเวสสันดรชาดก เขาดวยหรือไม การพิมพทเี่ รงดวนครัง้ นีไ้ ดชว ยตัดสินขอพิจารณานั้นใหยุติลงไดทันที
คือเปนอันตองตัดออกไปกอน แตการไมรวมศัพทในวรรณคดี ๒ เรื่องนั้นเขามาก็ไมทําใหพจนานุกรมนีเ้ สีย
ความสมบูรณแตอยางใด เพราะศัพทสว นมากใน ปฐมสมโพธิกถา และ มหาเวสสันดรชาดก เปนคํากวีและคํา
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จําพวกตํานาน ซึ่งมุงความไพเราะหรือเปนความรูประกอบ อันเกินจําเปนสําหรับการเรียนรูในระดับสามัญ วาที่
จริงศัพทสองประเภทนั้นเทาที่มีอยูเดิมในหนังสือนี้ก็นับวามากจนอาจจะทําใหเกิดความสับสนกับศัพทจําพวก
หลักวิชาไดอยูแลว สวนความรูที่เปนหลักการของพระพุทธศาสนาที่ปรากฏในวรรณคดี ๒ เรื่องนั้น กลาวไดวา
มีอยูในพจนานุกรมนี้แลวแทบทั้งหมด
ข) การปรับปรุงอยางเรงดวนแขงกับเวลาที่บีบรัดทําใหเกิดความลักลั่นขึ้นบางในอัตราสวนของการ
อธิบาย คือ บางคําอธิบายขยายใหมยืดยาวมาก เชน ไตรปฎก ยาวเกิน ๑๐ หนา แตบางคําคงอยูอยางเดิมซึ่ง
เมื่อเทียบกันแลวกลายเปนสั้นเกินไป เชน ไตรสิกขา ที่อยูใกลกันนั้นเอง และศัพทบางศัพทยังตกหลนหลงตา
เชน ไตรทศ, ไตรทิพย เปนตน
อยางไรก็ตาม ขอบกพรองเชนนีเ้ หลืออยูน อ ยยิง่ โดยมากเปนสวนทีพ่ สิ ดารเกินไปมากกวาจะเปนสวนที่
หยอนหรือขาด และถารูจักคน ก็สามารถหาความหมายทีล่ กึ ละเอียดออกไปอีกได เชน ไตรสิกขา ก็อาจเปดดูคํา
ยอยตอไปอีก คือ อธิศีลสิกขา, อธิจิตตสิกขา, และ อธิปญญาสิกขา สวนคําจําพวก ไตรทศ, ไตรทิพย ก็เปน
กึ่งคํากวี ไมใชศัพทวิชาการแท เพียงแตหาความหมายของศัพท ไมตองอธิบายดานหลักวิชา อาจปรึกษา
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ได
๔. ความหมายและคําอธิบายศัพท นอกจากสวนใหญที่ไดคนควารวบรวมและเรียบเรียงขึ้นเปนเนื้อหา
เฉพาะของพจนานุกรมนี้แลว มีแหลงที่ควรทราบอีก คือ
๑) ศัพทจํานวนหนึ่ง เกี่ยวกับการเรียนการสอนวิชานักธรรม ซึ่งการตอบและอธิบายตามแบบ
แผนมีความสําคัญมากสําหรับผูเรียนและผูสอบในระบบนั้น (โดยมากเปนศัพทพระวินัย และมีศพั ททางวิชา
ธรรมปนอยูบ า ง) ในทีน่ มี้ กั คัดเอาความหมายและคําอธิบายในแบบเรียนมาลงไวดว ย
๒) ศัพทบางศัพท ที่เห็นวาความหมายและคําอธิบายในหนังสือ ศัพทหลักสูตรภาษาไทย ของ
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ชัดเจนและใชไดดีอยู ก็คงไวตามนั้น
๓) ศัพทที่ใชกันในภาษาไทย ซึ่งผูคนมักตองการเพียงความหมายของคําศัพท ไมมีเรื่องที่ตองรูใน
ทางหลักวิชามากกวานั้น หลายแหงถือตาม พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน
๔) ในขัน้ สมบูรณของพจนานุกรมนี้ ไดตงั้ ใจไววา จะแสดงหลักฐานทีม่ าในคัมภีรข องเรือ่ งทีเ่ ปนหลัก
วิชาไวทั้งหมดโดยละเอียด แตเพราะตองสงตนฉบับเขาโรงพิมพทันทีกอ นแลวจึงมีการแทรกเพิม่ ปรับปรุงตาม
โอกาสภายหลัง การบอกทีม่ าใหทวั่ ถึงจึงเปนไปไมได ครัน้ จะแสดงทีม่ าของเรือ่ งทีม่ โี อกาสแทรกเพิม่ หรือปรับปรุง
ใหม ก็จะทําใหเกิดความลักลัน่ ไมสม่าํ เสมอกัน จึงงดไวกอ นทัง้ หมด ผูใ ชพจนานุกรมนีจ้ งึ จะพบหลักฐานทีม่ าบาง
ก็เฉพาะทีเ่ ปนเพียงขอความบอกชือ่ หมวดชือ่ คัมภีร อยางเปนสวนหนึง่ ของคําอธิบาย ไมมตี วั เลขบอกเลม ขอ และ
หนา ตามระบบการบอกทีม่ าทีส่ มบูรณ
การเพิ่มเติมและปรับปรุงแมจะไดทําอยางรีบเรงแขงกับการพิมพเทาที่โอกาสเปดให แตก็นับวาใกล
ความครบถวนสมบูรณ ทําใหเนื้อหาของหนังสือขยายออกไปมากประมาณวาอีก ๑ ใน ๓ ของฉบับพิมพครั้ง
แรก มีศัพทที่เพิ่มใหมและปรับปรุงหลายรอยศัพท กระนั้นก็ตาม เมื่อถึงโอกาสก็จะมีการปรับปรุงใหญอีกครั้ง
หนึ่ง เพื่อใหกลมกลืนสม่ําเสมอโดยสมบูรณและเหมาะแกผูใชประโยชนทุกระดับ ตั้งแตนักสอนจนถึงชาวบาน
อนึ่ง ในการเพิ่มเติมและปรับปรุงนี้ ไดมีทานผูเปนนักสอนนักเผยแพรธรรมชวยบอกแจงศัพทตก
หลนในการพิมพครั้งกอนและเสนอศัพทที่ควรเพิ่มเติมหรือปรับปรุงคําอธิบายหลายศัพท คือ พระมหาอารีย
เขมจาโร วัดระฆังโฆสิตาราม รองเลขาธิการมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย บอกแจงมา ๑๔ ศัพท เชน จีวรมรดก,
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ติตถิยปกกันตกะ, อนาโรจนา, อุโปสถิกภัต เปนตน คุณหมออมรา มลิลา เสนอเพิ่มเติม ๒๔ ศัพท เชน
จังหัน, จาร, เจริญพร, ตอง, ทุกกฏ, ทุพภาสิต, ธิติ, สังฆการี เปนตน และเสนอปรับปรุงคําที่อธิบายไมชัดเจน
อานเขาใจยาก หรือสั้นเกินไป ๒๓ ศัพท เชน กัปปยภูมิ, กุฑวะ, คันโพง, ดาวเคราะห เปนตน นับวาไดมีสวน
ชวยเสริมใหหนังสือสมบูรณยิ่งขึ้น
ในการพิมพที่เรงดวนภายในเวลาที่จํากัด ตอหนาปญหาความยุงยากสับสนในกระบวนการพิมพชวง
ตนที่ไมราบรื่นนั้น คุณชุติมา ธนะปุระ ไดมีจิตศรัทธาชวยพิสูจนอักษรสวนหนึ่ง (คุณชุติมา และคุณยงยุทธ
ธนะปุระ ไดบริจาคทุนทรัพยพิมพพจนานุกรมนี้แจกเปนธรรมทานจํานวนหนึ่งดวย) คุณพนิตา อังจันทรเพ็ญ
ไดชวยพิสูจนอักษรอีกบางสวน และชวยติดตอประสานงานทางดานโรงพิมพ ทางดานเจาภาพ ชวยเหลือทํา
ธุระใหลุลวงไปหลายประการ นับวาเปนผูเกื้อกูลแกงานพิมพหนังสือครั้งนี้เปนอันมาก
พจนานุกรมพุทธศาสน ฉบับประมวลศัพท พิมพเสร็จสิน้ ในบัดนี้ กอน พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับ
ประมวลธรรม ไมยดื เยือ้ ยาวนานตอไป ก็เพราะคณะเจาภาพงานพระราชทานเพลิงศพ อาจารยจติ ร ทังสุบตุ ร ซึง่ มี
ดร. สุจนิ ต ทังสุบตุ ร เปนผูต ดิ ตอขอพิมพ ไดเพียรพยายามเรงรัดติดตามงานมาโดยตลอด และไดสละทุนทรัพย
เปนอันมากในการผลักดันใหการพิมพผา นพนปญหาขอติดขัดตางๆ เปนฐานใหการพิมพสว นทีจ่ ะเพิม่ เติมเปนไป
ไดโดยสะดวกและเสียคาใชจา ยลดนอยลง
นอกจากนี้ เจาภาพทีข่ อพิมพเผยแพรอกี หลายราย ก็ลว นเปนผูม จี ติ ศรัทธาจัดพิมพแจกเปนธรรมทาน
ทัง้ สิน้
เจาภาพทีข่ อพิมพจาํ นวนมากทีส่ ดุ คือ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย แมจะพิมพจาํ หนาย มิใชพมิ พแจก
อยางใหเปลา แตกม็ วี ตั ถุประสงคเพือ่ นําผลประโยชนไปบํารุงการศึกษาของพระภิกษุสามเณร นับวาเปนการกุศล
เชนกัน
นอกจากนี้ เมือ่ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยขาดแคลนทุนทีจ่ ะใชในการพิมพ พจนานุกรมพุทธศาสตร ก็
บังเอิญให คุณหญิงกระจางศรี รักตะกนิษฐ ไดทราบ จึงไดเชิญชวนญาติมติ รของทาน รวมกันตัง้ “กองทุนพิมพ
พจนานุกรมพุทธศาสตร” ขึน้ กองทุนนัน้ มีจาํ นวนเงินมากจนพอทีจ่ ะใชพมิ พ พจนานุกรมพุทธศาสน เลมนีด้ ว ย
เปนเครือ่ งอุปถัมภใหการพิมพสาํ เร็จลุลว งสมหมาย ทําใหมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยไดพจนานุกรมทัง้ สองเลม
สําหรับจําหนายเก็บผลประโยชนโดยมิตอ งลุงทุนลงแรงใดๆ เลย
ขออนุโมทนากุศลเจตนา บุญกิริยา และความอุปถัมภของทานผูไดกลาวนามมาขางตน ขอทุกทานจง
ประสบจตุรพิธพร เจริญงอกงามในธรรมยิ่งๆ ขึ้นไป และขอธรรมทานที่ไดรวมกันบําเพ็ญนี้จงเปนเครื่องชักนํา
มหาชนใหบรรลุประโยชนสุขอันชอบธรรมโดยทั่วกัน
พระราชวรมุนี
(ประยุทธ ปยุตฺโต)
๑๓ ตุลาคม ๒๕๒๗

ณ

ควรทราบกอน
๑. พจนานุกรมนี้ เหมาะแกครูและนักเรียนนักธรรม มากกวาผูอื่น
คําศัพทในวิชานักธรรม ซึง่ การตอบและอธิบายตามแบบแผนมีความสําคัญมากสําหรับผูเรียนและผูสอบ
ในระบบนั้น (โดยมากเปนศัพทพระวินัย) ในที่นี้มักคัดเอาความหมายและคําอธิบายในแบบเรียนมาลงไวดวย
ความหมายและคําอธิบายหลายแหงเขียนอยางคนรูก นั คือ ผูม พี นื้ ความรูอ ยูบ า งแลว จึงจะเขาใจชัด
เจนและใชประโยชนไดเต็มที่
อยางไรก็ตาม วาโดยสวนใหญ คนทัว่ ไปทีส่ นใจทางพระศาสนา ก็ใชประโยชนไดเปนอยางดี
๒. ศัพทที่อธิบาย มุงวิชาธรรม พุทธประวัติ และวินัย เปนใหญ
ศัพททคี่ วรอธิบายในวิชาทัง้ สามนี้ พยายามใหครบถวน เทาทีม่ ใี นแบบเรียนนักธรรม ทัง้ ชัน้ ตรี ชัน้ โท
และชัน้ เอก แมวา ในการจัดทําทีเ่ รงดวนยิง่ นี้ ยอมมีคาํ ตกหลนหรือแทรกไมทนั อยูบ า งเปนธรรมดา
อยางไรก็ตาม ศัพทเกีย่ วกับศาสนพิธบี างอยาง และเรือ่ งทีค่ นทัว่ ไป และนักศึกษาอืน่ ๆ ควรรู ก็ไดเพิม่ เขา
มาอีกมิใชนอ ย เชน กรวดน้าํ , ผาปา, สังฆทาน, อาราธนาศีล, อาราธนาพระปริตร, อาราธนาธรรม, วิสทุ ธิมรรค,
จักกวัตติสตู ร เปนตน
๓. ลําดับศัพท เรียงอยาง พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน เวนตนศัพท มี –ะ
คําที่เปนตนศัพท หรือแมศัพท แมมีประวิสรรชนีย ก็เรียงไวกอนคําที่อาศัยตนศัพทนั้น เชน เถระ
เรียงไวกอน เถรวาท; เทวะ เรียงไวกอน เทวดา, เทวทิต เปนตน
๔. การสะกดการันต มีปะปนกันหลายอยาง ใหถือวาใชไดทั้งหมด
ศัพทสว นมาก เก็บจากแบบเรียนนักธรรม ซึง่ เขียนขึน้ เมือ่ ศตวรรษลวงแลวแทบทัง้ สิน้ คือ กอนมี
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๔๙๓ เปนเวลานาน แบบเรียนเหลานัน้ แมเขียนคําศัพทเดียวกันก็
สะกดการันตไมเหมือนกัน แตกถ็ อื วาถูกตองดวยกัน อยางนอยตามนิยมในเวลานัน้
ยิง่ กวานัน้ พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ยังเปดโอกาสสําหรับคําทีเ่ ปนธรรมบัญญัตใิ หเขียนเต็ม
รูปตามภาษาเดิมไดดว ย
ดังนัน้ พึงทราบการสะกดการันตไมคงทีใ่ นหนังสือนี้ วาเปนไปตามแหลงเดิมทีเ่ ก็บถอยคํานัน้ ๆ มา หรือ
ตามรูปคําทีย่ อมรับในทางหลักภาษาวายักเยือ้ งไปได
ตัวอยางคําเขียนหลายแบบ เชน กรรมฐาน, กัมมัฏฐาน; อริยสัจจ, อริยสัจ; นิคคหะ, นิคหะ; ญัตกิ รรม,
ญัตติกรรม, ญัตติกมั ม; บริเฉท, ปริเฉท; ธรรมวิจยั , ธัมมวิจยะ; จุลลวรรค, จุลวรรค, จุลลวัคค เปนตน
ในการพิมพครั้งที่ ๑๐ (ระบบคอมพิวเตอร) ไดปรับการสะกดตัวของบางศัพทใหเปนปจจุบัน (เชน
ปฤษณา แกเปน ปริศนา ซึ่งแผลงมาจาก ปรัศนา ในสันสกฤต) และในขอความทีเ่ ปนคําอธิบายของหนังสือ
หากคําศัพทใดปรากฏซ้าํ ไดปรับการสะกดตัวใหเปนอยางเดียวกัน
อนึง่ คําศัพททมี่ หี ลายรูป เพราะเขียนไดหลายอยาง เชน อริยสัจจ, อริยสัจ ถือปฏิบตั ดิ งั นี้
• ในคําอธิบายทุกแหง เลือกใชรูปใดรูปหนึง่ ใหเปนอยางเดียวเหมือนกันหมด เชนในกรณีนี้ ใชรปู
อริยสัจจ

ต

• แตที่ศัพทตั้ง อาจมีรูป อริยสัจ ดวย โดยเขียนรูปที่ตางๆ เรียงไวดวยกัน เปน “อริยสัจ, อริยสัจจ”
• อาจยกรูปทีต่ า งขึน้ เปนศัพทตงั้ ตางหากดวย แตไมอธิบาย เพียงอางอิงใหดรู ปู ศัพททถี่ อื เปนหลักใน
พจนานุกรมนี้ เชน “อริยสัจ ดู อริยสัจจ”
• ในบางกรณี ไดชแี้ จงไวทา ยคําอธิบายของศัพทตงั้ ทีถ่ อื เปนหลักนัน้ วาเขียนอยางนั้นอยางนี้ก็ได เชน
ทายคําอธิบายของ “อริยสัจจ” มีขอความชี้แจงวา “เขียน อริยสัจ ก็มี” หรือ “อริยสัจ ก็เขียน”
ในกรณีทเี่ ขียนศัพทรปู แปลก และควรทราบวา พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน เขียนอยางไร ไดชี้
แจงกํากับไวดว ยวา พจนานุกรม เขียนอยางนั้นๆ คําวา พจนานุกรม ในที่นี้ พึงทราบวา หมายถึง พจนานุกรม
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๔๙๓, พ.ศ. ๒๕๒๕ และ พ.ศ. ๒๕๔๒
๕. คําที่อางโยง มีคําอธิบายในลําดับอักษรของคํานั้น
เมื่อพบคําศัพทที่อางโยงในคําอธิบายของคําอื่น หลังคําที่แสดงการอางโยงคือ ดู เทียบ คูกับ หรือ ตรงขาม
กับ พึงคนหาความหมายของคําที่อางโยงนั้นเพิ่มเติม ที่ลําดับอักษรของคํานั้นๆ
นอกจากนี้ การอางโยงยังมีในคําบอกเลขขอในหมวดธรรมภายในวงเล็บทายคําอธิบายของศัพทตา งๆ เชน
ทีค่ าํ ทมะ ขางทายมี “(ขอ ๒ ในฆราวาสธรรม ๔)” พึงทราบวา คําเหลานัน้ (ในกรณีนี้ คือ ฆราวาสธรรม) ก็มีคํา
อธิบายอยูในลําดับอักษรของตนๆ
๖. พจนานุกรมนี้ เปนกึ่งสารานุกรม แตใหมีลักษณะทางวิชาการเพียงเล็กนอย
คําอธิบายของคําจํานวนมากในหนังสือนี้ มิใชแสดงเพียงความหมายของศัพทหรือถอยคําเทานัน้ ยังให
ความรูอ นั พึงทราบเกีย่ วกับเรือ่ งนัน้ ๆ อีกดวย เชน จํานวน ขอยอย ประวัตยิ อ สถานที่ และเหตุการณแวดลอม
เปนตน เขาลักษณะเปนสารานุกรม แตยังคงชื่อเปนพจนานุกรมตามความตัง้ ใจเมือ่ เริม่ ทํา และเปนการจํากัด
ขอบเขตไว ใหหนังสือนีย้ งั แตกตางจาก สารานุกรมพุทธศาสน ที่จัดทําคางอยู
เพื่อทราบวาพจนานุกรมนี้มีลักษณะและขอบเขตอยางไร พึงคนดูศพั ทตา งๆ เชน กรวดน้าํ , จําพรรษา,
กาลามสูตร, กาลิก, สารีบตุ ร, พุทธกิจ, นาลันทา, สันโดษ, ชีวก, ไตรปฎก, สังคายนา,ผาปา, ราหุล, วรรค,
สังเวช, สังฆราช เปนตน
อนึง่ หนังสือนีเ้ กิดขึน้ เนือ่ งดวยเหตุการณจาํ เพาะหนา เรียกไดวา เปนงานฉุกเฉินนอกเหนือไปจากโครง
การที่มีอยูเดิม แมวาจะอิง สารานุกรมพุทธศาสน ฉบับกลาง ทีจ่ ดั ทําคางอยูก จ็ ริง แตเพราะเปนงานผุดขึน้ กลาง
คัน จึงไมไดคดิ วางรูปวางแนวหรือวางแผนการจัดทําไวใหชดั เจน เนือ้ หาจึงมีความลักลัน่ กันอยูบ า ง เชน คําศัพท
ประเภทเดียวกัน บางคําอยูต น เลมอธิบายสั้น บางคําอยูตอนปลายเลม อธิบายยาวกวา ดังนี้เปนตน
นอกจากนั้น เมื่อแรกทํา คิดเพียงแควาใหสําเร็จประโยชนเปนอุปกรณการศึกษาเบื้องตนและใหมี
ขนาดไมหนานัก (กะไวประมาณ ๒๕๐ หนา) เพราะเวลาพิมพกระชั้นและกําลังทุนจํากัด จึงคิดจํากัดไมให
หนังสือมีลักษณะทางวิชาการมากนัก เชน คําอธิบายศัพทใหมีเพียงเทาที่ควรรูโดยตรง ไมมีขยายความเชิงวิชา
การ และยังไมบอกที่มาสําหรับผูตองการคนควาเพิ่มเติม
แมวาบัดนี้ หนังสือนี้จะเปนงานที่บานปลายออกไป แตโดยทั่วไปยังรักษาลักษณะจํากัดทางวิชาการทั้ง
สองขอนี้ไว โดยเฉพาะที่มาไมไดบอกไวเลย
อยางไรก็ดี ไดตกลงใจวา ในการพิมพครั้งตอๆ ไป เมื่อมีโอกาส จะเลือกบอกที่มาสําหรับบางเรื่อง
ตามสมควร
ต

วิธีอานคําบาลี
ภาษาบาลีเปนภาษาที่บรรจุพระพุทธศาสนาไวอยางครบถวน ผูนับถือพระพุทธศาสนาจึงควรจะรูภาษา
บาลีพอสมควร หรืออยางนอยก็ควรจะรูวิธีอานคําบาลีใหถูกตอง ซึ่งจะเปนพื้นฐานในการอานคําศัพทธรรม
บัญญัติจํานวนมาก ที่ยืมจากภาษาบาลี (และสันสกฤต) มาใชในภาษาไทย เชน อนุปุพพิกถา, ปฏิจจสมุปบาท
การเขียนภาษาบาลีดวยอักษรไทยและวิธีอาน
๑. รูปสระ เมื่อเขียนภาษาบาลีดวยอักษรไทย สระทุกตัว (ยกเวน สระ อ) มีทั้งรูป “สระลอย” (คือ
สระที่ไมมีพยัญชนะตนประสมอยูดวย) และรูป “สระจม” (คือสระที่มีพยัญชนะตนประสมอยูดวย) ใหออก
เสียงสระตามรูปสระนั้น เชน อาภา [อา-พา], อิสิ [อิ-สิ], อุตุ [อุ-ตุ] ทั้งนี้ก็เชนเดียวกับในภาษาไทย
ขอพิเศษที่แปลกจากภาษาไทย คือ “สระ อ” จะปรากฏรูปเมื่อเปนสระลอย และไมปรากฏรูปเมื่อ
เปนสระจม ใหออกเสียงเปน [อะ] เชน อมต [อะ-มะ-ตะ]
นอกจากนี้ “ตัว อ” ยังใชเปนทุนใหสระอื่นเกาะ เมื่อสระนั้นใชเปนสระลอย เชน เอก [เอ-กะ], โอฆ
[โอ-คะ]
๒. รูปพยัญชนะ พยัญชนะเมื่อประสมกับสระใด ก็จะมีรูปสระนั้นปรากฏอยูดวย (ยกเวนเมื่อประสม
กับสระ อ) และใหออกเสียงพยัญชนะประสมกับสระนั้น เชน กรณีย [กะ-ระ-นี-ยะ]
พยัญชนะที่ใชโดยไมมีรูปสระปรากฏอยู และไมมีเครื่องหมาย ฺ (พินทุ) กํากับ แสดงวาประสมกับ
สระ อ และใหออกเสียงพยัญชนะนั้นประสมกับ [อะ] เชน รตน [ระ-ตะ-นะ]
สวนพยัญชนะที่มีเครื่องหมาย ฺ (พินทุ) กํากับ แสดงวาไมมีสระใดประสมอยูดวย ใหออกเสียงเปนตัว
สะกด เชน ธมฺม [ทํา-มะ], ปจฺจตฺตํ [ปด-จัด-ตัง] หรือตัวควบกล้ํา เชน พฺรหฺม[พ๎ระ-ห๎มะ] แลวแตกรณี ในบาง
กรณี อาจตองออกเสียงเปนทัง้ ตัวสะกดและตัวควบกล้าํ เชน ตตฺร [ตัด-ต๎ระ], กลฺยาณ [กัน-ล๎ยา-นะ]
อนึ่ง รูป เอยฺย มักนิยมออกเสียงตามความสะดวก เปน [ไอ-ยะ] ก็มี หรือ [เอย-ยะ] ก็มี เชน
ทกฺขิเณยฺย ออกเสียงเปน [ทัก-ขิ-ไน-ยะ] หรือ [ทัก-ขิ-เนย-ยะ] เมื่อยืมเขามาใชในภาษาไทย จึงปรากฏวามีใช
ทั้ง ๒ รูป คือ ทักขิไณย(บุคคล) และ ทักขิเณยย(บุคคล)
๓. เครื่องหมายนิคหิต เครื่องหมาย ํ (นิคหิต) ตองอาศัยสระ และจะปรากฏเฉพาะหลังสระ อ, อิ
หรือ อุ ใหออกเสียงสระนั้นๆ (เปน [อะ], [อิ] หรือ [อุ] แลวแตกรณี) และมี [ง] สะกด เชน อํส [อัง-สะ], เอวํ
[เอ-วัง], กึ [กิง], วิสุ [วิ-สุง]
ตัวอยางขอความภาษาบาลีและวิธีอาน มีดังนี้
สพฺพปาปสฺส
อกรณํ
กุสลสฺสูปสมฺปทา
[สับ-พะ-ปา-ปด-สะ] [อะ-กะ-ระ-นัง] [กุ-สะ-ลัด-สู-ปะ-สํา-ปะ-ทา]
สจิตฺตปริโยทปนํ
เอตํ พุทฺธาน สาสนํ
[สะ-จิด-ตะ-ปะ-ริ-โย-ทะ-ปะ-นัง]
[เอ-ตัง] [พุด-ทา-นะ] [สา-สะ-นัง]

ท

การอานคําที่มาจากภาษาบาลี (และสันสกฤต)
หลักพื้นฐานดังกลาวขางตนอาจนํามาประยุกตกับการอานคําไทยที่มาจากภาษาบาลี (และสันสกฤต)
โดยอนุโลม แตยังตองดัดแปลงใหเขากับรูปคําและวิธีออกเสียงแบบไทยดวย เชน การออกเสียงอักษรนําในคํา
วา สมุทัย [สะ-หมุ-ไท] แทนที่จะเปน [สะ-มุ-ไท]
นอกจากนี้ หากจะออกเสียงใหถูกตองตามความนิยมในวงการศึกษาพระพุทธศาสนา ผูอานตองมี
ความรูเพิ่มเติมวา รูปเดิมของศัพทคํานั้นเปนอยางไร โดยเฉพาะอยางยิ่ง จะตองทราบวา พยัญชนะตัวใดมี
พินทุกํากับดวยหรือไม เชน ปเสนทิ มีรูปเดิมเปน ปเสนทิ จึงตองอานวา [ปะ-เส-นะ-ทิ] ไมใช [ปะ-เสน-ทิ]
แต อนุปุพพิกถา มีรูปเดิมเปน อนุปุพฺพิกถา จึงตองอานวา [อะ-นุ-ปุบ-พิ-กะ-ถา] ไมใช [อะ-นุ-ปุบ-พะ-พิ-กะถา] หรือ ปฏิจจสมุปบาท มีรูปเดิมเปน ปฏิจฺจสมุปฺปาท จึงตองอานวา [ปะ-ติด-จะ-สะ-หมุบ-บาด] ไมใช [ปะติด-จะ-สะ-หมุบ-ปะ-บาด]

ท

อักษรยอชื่อคัมภีร*
เรียงตามอักขรวิธีแหงมคธภาษา
(ที่พิมพตัวเอน คือ คัมภีรในพระไตรปฎก)
องฺ.อ.

องฺคุตฺตรนิกาย อฏกถา (มโนรถปูรณี)

องฺ.อฏก.
องฺ.เอก.
องฺ.เอกาทสก.
องฺ.จตุกฺก.
องฺ.ฉกฺก.
องฺ.ติก.
องฺ.ทสก.
องฺ.ทุก.
องฺ.นวก.
องฺ.ปฺจก.
องฺ.สตฺตก.

องฺคุตฺตรนิกาย อฏกนิปาต
องฺคุตฺตรนิกาย เอกนิปาต
องฺคุตฺตรนิกาย เอกาทสกนิปาต
องฺคุตฺตรนิกาย จตุกฺกนิปาต
องฺคุตฺตรนิกาย ฉกฺกนิปาต
องฺคุตฺตรนิกาย ติกนิปาต
องฺคุตฺตรนิกาย ทสกนิปาต
องฺคุตฺตรนิกาย ทุกนิปาต
องฺคุตฺตรนิกาย นวกนิปาต
องฺคุตฺตรนิกาย ปฺจกนิปาต
องฺคุตฺตรนิกาย สตฺตกนิปาต

อป.อ.

อปทาน อฏกถา (วิสุทฺธชนวิลาสินี)

อภิ.ก.
อภิ.ธา.
อภิ.ป.
อภิ.ปุ.
อภิ.ยมก.
อภิ.วิ.
อภิ.สํ.

อภิธมฺมปฏก กถาวตฺถุ
อภิธมฺมปฏก ธาตุกถา
อภิธมฺมปฏก ปฏาน
อภิธมฺมปฏก ปุคฺคลปฺตฺติ
อภิธมฺมปฏก ยมก
อภิธมฺมปฏก วิภงฺค
อภิธมฺมปฏก ธมฺมสงฺคณี

อิติ.อ.
อิติวุตฺตก อฏกถา (ปรมตฺถทีปนี)
อุ.อ.,อุทาน.อ. อุทาน อฏกถา (ปรมตฺถทีปนี)

ขุ.อป.
ขุทฺทกนิกาย อปทาน
ขุ.อิติ.
ขุทฺทกนิกาย อิติวุตฺตก
ขุ.อุ.
ขุทฺทกนิกาย อุทาน
ขุ.ขุ.
ขุทฺทกนิกาย ขุทฺทกปา
ขุ.จริยา.
ขุทฺทกนิกาย จริยาปฏก
ขุ.จู.
ขุทฺทกนิกาย จูฬนิทฺเทส
ขุ.ชา.
ขุทฺทกนิกาย ชาตก
ขุ.เถร.
ขุทฺทกนิกาย เถรคาถา
ขุ.เถรี.
ขุทฺทกนิกาย เถรีคาถา
ขุ.ธ.
ขุทฺทกนิกาย ธมฺมปท
ขุ.ปฏิ.
ขุทฺทกนิกาย ปฏิสมฺภิทามคฺค
ขุ.เปต.
ขุทฺทกนิกาย เปตวตฺถุ
ขุ.พุทฺธ.
ขุทฺทกนิกาย พุทฺธวํส
ขุ.ม.,ขุ.มหา. ขุทฺทกนิกาย มหานิทฺเทส
ขุ.วิมาน.
ขุทฺทกนิกาย วิมานวตฺถุ
ขุ.สุ.
ขุทฺทกนิกาย สุตฺตนิปาต
___________________

ขุทฺทก.อ.
จริยา.อ.
ชา.อ.
เถร.อ.
เถรี.อ.
ที.อ.

ขุทฺทกปา อฏกถา (ปรมตฺถโชติกา)
จริยาปฏก อฏกถา (ปรมตฺถทีปนี)
ชาตกฏกถา
เถรคาถา อฏกถา (ปรมตฺถทีปนี)
เถรีคาถา อฏกถา (ปรมตฺถทีปนี)
ทีฆนิกาย อฏกถา (สุมงฺคลวิลาสินี)

ที.ปา.
ที.ม.
ที.สี.

ทีฆนิกาย ปาฏิกวคฺค
ทีฆนิกาย มหาวคฺค
ทีฆนิกาย สีลกฺขนฺธวคฺค

ธ.อ.
นิทฺ.อ.
ปฺจ.อ.
ปฏิสํ.อ.
เปต.อ.
พุทฺธ.อ.
ม.อ.

ธมฺมปทฏกถา
นิทฺเทส อฏกถา (สทฺธมฺมปชฺโชติกา)
ปฺจปกรณ อฏกถา (ปรมตฺถทีปนี)
ปฏิสมฺภทิ ามคฺค อฏกถา (สทฺธมฺมปกาสิน)ี
เปตวตฺถุ อฏกถา (ปรมตฺถทีปนี)
พุทฺธวํส อฏกถา (มธุรตฺถวิลาสินี)
มชฺฌิมนิกาย อฏกถา (ปปฺจสูทนี)

ม.อุ.
ม.ม.
ม.มู.

มชฺฌิมนิกาย อุปริปณฺณาสก
มชฺฌิมนิกาย มชฺฌิมปณฺณาสก
มชฺฌิมนิกาย มูลปณฺณาสก

มงฺคล.
มิลินฺท.

มงฺคลตฺถทีปนี
มิลินฺทปฺหา

วินย.

วินยปฏก

วินย.อ.
วินย.ฏีกา
วิภงฺค.อ.
วิมาน.อ.
วิสุทฺธิ.
วิสุทฺธิ.ฏีกา
สงฺคณี อ.
สงฺคห.
สงฺคห.ฏีกา
สํ.อ.

วินย อฏกถา (สมนฺตปาสาทิกา)
วินยฏกถา ฏีกา (สารตฺถทีปนี)
วิภงฺค อฏกถา (สมฺโมหวิโนทนี)
วิมานวตฺถุ อฏกถา (ปรมตฺถทีปนี)
วิสุทฺธิมคฺค
วิสุทฺธิมคฺค มหาฏีกา (ปรมตฺถมฺชุสา)
สงฺคณี อฏกถา (อฏสาลินี)
อภิธมฺมตฺถสงฺคห
อภิธมฺมตฺถสงฺคห ฏีกา (อภิธมฺมตฺถวิภาวิน)ี
สํยุตฺตนิกาย อฏกถา (สารตฺถปกาสินี)

สํ.ข.
ส.นิ.
ส.ม.
ส.ส.
สํ.สฬ.

สํยุตฺตนิกาย ขนฺธวารวคฺค
สํยุตฺตนิกาย นิทานวคฺค
สํยุตฺตนิกาย มหาวารวคฺค
สํยุตฺตนิกาย สคาถวคฺค
สํยุตฺตนิกาย สฬายตนวคฺค

สุตฺต.อ.

สุตฺตนิปาต อฏกถา (ปรมตฺถโชติกา)

* คัมภีรชั้นฎีกาแสดงไวขางตนเฉพาะที่ใชกันอยูในวงการศึกษาภาษาบาลีในประเทศไทย สวนที่นอกจากนี้ไมแสดงไว พึงเขาใจ
เอง ตามแนววิธีในการใชอักษรยอสําหรับอรรถกถา ที่นํา อ. ไปตอทายอักษรยอของคัมภีรในพระไตรปฎก เชน ที.อ., ม.อ.,
สํ.อ. เปนตน (ในกรณีของฎีกา ก็นํา ฏี. หรือ ฏีกา ไปตอ เปน ที.ฏี. หรือ ที.ฏีกา เปนตน)

สารบัญ
บันทึกนํา – พิมพครั้งที่ ๑๑
ความเปนมา (ในการชําระ-เพิ่มเติม ชวงที่ ๑)
คําปรารภ (ในการพิมพครั้งที่ ๑๐)
บันทึกของผูเรียบเรียง (ในการพิมพครั้งที่ ๒ – พ.ศ. ๒๕๒๗)
ควรทราบกอน
วิธีอานคําบาลี
อักษรยอชื่อคัมภีร
ก
๑ น
ข
๓๑ บ
ค
๓๖ ป
ฆ
๕๔ ผ
ง
๕๕ พ
จ
๕๕ ฟ
ฉ
๗๕ ภ
ช
๗๙ ม
ซ
๘๘ ย
ฌ
๘๘ ร
ญ
๘๙ ฤ
ฎ
๙๑ ล
ฐ
๙๓ ว
ด
๙๓ ศ
ต
๙๗ ส
ถ
๑๒๑ ห
ท
๑๒๓ อ
ธ
๑๔๑
แถลงการจัดทําหนังสือ (ในการพิมพครั้งที่ ๑)
ความเปนมาของ พจนานุกรมพุทธศาสตร
ทุนพิมพพจนานุกรมพุทธศาสน

ก
ข
ซ
ฑ
ด
ถ
ธ
๑๕๔
๑๗๓
๑๘๘
๒๕๐
๒๕๔
๒๗๘
๒๗๙
๒๙๔
๓๒๗
๓๓๖
๓๔๙
๓๕๐
๓๕๕
๓๘๘
๓๙๓
๔๖๖
๔๗๑
๕๘๑
๕๘๓
๕๘๖

ก
กกุธานที แมน้ําที่พระอานนททูลเชิญ
เสด็จพระพุทธเจา ใหไปเสวยและสรง
ชําระพระกาย ในระหวางเดินทางไป
เมืองกุสินารา ในวันปรินิพพาน
กฏัตตาวาปนกรรม ดู กตัตตากรรม
กฐิน ตามศัพทแปลวา “ไมสะดึง” คือไม
แบบสําหรับขึงเพื่อตัดเย็บจีวร; ในทาง
พระวินัย ใชเปนชื่อเรียกสังฆกรรมอยาง
หนึ่ง (ในประเภทญัตติทุติยกรรม) ที่
พระพุ ท ธเจ า ทรงอนุ ญ าตแก ส งฆ ผู จํา
พรรษาแลว เพื่อแสดงออกซึ่งความ
สามัคคีของภิกษุที่ไดจําพรรษาอยูรวม
กัน โดยใหพวกเธอพรอมใจกันยกมอบ
ผาผืนหนึ่งที่เกิดขึ้นแกสงฆ ใหแกภิกษุ
รูปใดรูปหนึ่งในหมูพวกเธอ ที่เปนผูมี
คุณสมบัติสมควร แลวภิกษุรูปนั้นนําผา
ที่ไดรับมอบไปทําเปนจีวร (จะทําเปน
อันตรวาสก หรืออุตราสงค หรือสังฆาฏิ
ก็ได และพวกเธอทั้งหมดจะตองชวย
ภิกษุนั้นทํา) ครั้นทําเสร็จแลว ภิกษุรูป
นั้นแจงใหที่ประชุมสงฆซึ่งไดมอบผาแก
เธอนั้นทราบเพื่ออนุโมทนา เมื่อสงฆคือ
ที่ ป ระชุ ม แห ง ภิ ก ษุ เ หล า นั้ น อนุ โ มทนา
แลว ก็ทําใหพวกเธอไดสิทธิพิเศษที่จะ
ขยายเขตทําจีวรใหยาวออกไป (เขตทํา
จีวรตามปกติ ถึงกลางเดือน ๑๒ ขยาย

ตอออกไปถึงกลางเดือน ๔); ผาที่สงฆ
ยกมอบให แ ก ภิ ก ษุ รู ป หนึ่ ง นั้ นเรียกวา
ผากฐิน (กฐินทุสสะ); สงฆผูประกอบ
กฐินกรรมตองมีจํานวนภิกษุอยางนอย
๕ รูป; ระยะเวลาที่พระพุทธเจาทรง
อนุญาตใหประกอบกฐินกรรมได มีเพียง
๑ เดื อ นต อ จากสิ้ น สุ ด การจําพรรษา
เรียกวา เขตกฐิน คือตัง้ แตแรม ๑ ค่าํ
เดือน ๑๑ ถึง ขึน้ ๑๕ ค่าํ เดือน ๑๒
ภิ ก ษุ ผู ก รานกฐิ น แล ว ย อ มได
อานิสงส ๕ ประการ (เหมือนอานิสงส
การจําพรรษา; ดู จําพรรษา) ยืดออกไปอีก
๔ เดือน (ตัง้ แตแรม ๑ ค่าํ เดือน ๑๒ ถึง
ขึ้น ๑๕ ค่ํา เดือน ๔) และไดโอกาสขยาย
เขตจีวรกาลออกไปตลอด ๔ เดือนนั้น
คําถวายผากฐิน แบบสั้นวา: “อิมํ,
สปริวารํ, กินจีวรทุสสฺ ,ํ สงฺฆสฺส, โอโณชยาม” (วา ๓ จบ) แปลวา “ขาพเจาทั้ง
หลาย ขอนอมถวาย ผากฐินจีวรกับทั้ง
บริวารนี้แกพระสงฆ”
แบบยาววา: “อิมํ, ภนฺเต, สปริวารํ,
กินจีวรทุสฺสํ, สงฺฆสฺส, โอโณชยาม,
สาธุ โน ภนฺเต, สงฺโฆ, อิมํ, สปริวารํ,
กินทุสฺส,ํ ปฏิคฺคณฺหาตุ, ปฏิคฺคเหตฺวา
จ, อิมนิ า ทุสเฺ สน, กิน,ํ อตฺถรตุ, อมฺหากํ,
ทีฆรตฺตํ, หิตาย, สุขาย” แปลวา “ขาแต

กฐินทาน

๒

กติกา

พระสงฆผูเจริญ ขาพเจาทั้งหลาย ขอ
นอมถวายผากฐินจีวร กับทั้งบริวารนี้แก
พระสงฆ ขอพระสงฆจงรับผากฐินกับ
ทั้งบริวารนี้ ของขาพเจาทั้งหลาย ครั้น
รับแลว จงกรานกฐินดวยผานี้ เพื่อ
ประโยชนและความสุข แกขาพเจาทั้ง
หลาย สิ้นกาลนาน เทอญฯ” (เครื่อง
หมาย , ใสไวเพือ่ เปนทีก่ าํ หนดทีจ่ ะกลาว
เปนตอนๆ ในพิธี); กถิน ก็เขียน
กฐินทาน การทอดกฐิน, การถวายผา
กฐิน คือการที่คฤหัสถผูศรัทธาหรือแม
ภิกษุสามเณร นําผาไปถวายแกสงฆผูจํา
พรรษาแลว ณ วัดใดวัดหนึ่ง เพื่อทํา
เปนผากฐิน เรียกสามัญวา ทอดกฐิน
(นอกจากผากฐินแลวปจจุบันนิยมมีของ
ถวายอื่นๆ อีกดวยจํานวนมาก เรียกวา
บริวารกฐิน)
กฐินัตถารกรรม การกรานกฐิน
กตญาณ ปรีชากําหนดรูวาไดทํากิจเสร็จ
แลว คือ ทุกข ควรกําหนดรู ไดรูแลว
สมุทัย ควรละ ไดละแลว นิโรธ ควรทํา
ใหแจงไดทําใหแจงแลว มรรค ควร
เจริญ ไดเจริญ คือปฏิบัติหรือทําใหเกิด
แลว (ขอ ๓ ใน ญาณ ๓)
กตเวทิตา ความเปนคนกตเวที, ความ
เปนผูสนองคุณทาน
กตัญุตา ความเปนคนกตัญู, ความ
เปนผูรูคุณทาน

กตัญูกตเวทิตา ความเปนคนกตัญู
กตเวที
กตัญูกตเวที ผูรูอุปการะที่ทานทําแลว
และตอบแทน แยกออกเปน ๒ คือ
กตัญู รูคุณทาน; กตเวที ตอบแทน
หรื อ สนองคุ ณ ท า น; ความกตั ญ ู
กตเวทีวาโดยขอบเขต แยกไดเปน ๒
ระดับ คือ กตัญูกตเวทีตอบุคคลผูมี
คุณความดีหรืออุปการะตอตนเปนสวน
ตัว อยางหนึ่ง กตัญูกตเวทีตอบุคคล
ผู ไ ด บําเพ็ ญ คุ ณ ประโยชน ห รื อ มี คุ ณ
ความดีเกื้อกูลแกสวนรวม เชนที่พระ
เจาปเสนทิโกศลทรงแสดงความกตัญู
กตเวทีตอพระพุทธเจาโดยฐานที่ไดทรง
ประกาศธรรมยังหมูชนใหตั้งอยูในกุศลกัลยาณธรรม เปนตน อยางหนึ่ง (ขอ
๒ ในบุคคลหาไดยาก ๒)
กตัตตากรรม กรรมสักวาทํา, กรรมที่
เปนกุศลก็ตามอกุศลก็ตาม สักแตวาทํา
คือไมไดจงใจจะใหเปนอยางนั้นโดยตรง
หรือมีเจตนาออนไมชัดเจน ยอมใหผล
ตอเมื่อไมมีกรรมอื่น ทานเปรียบเสมือน
คนบายิงลูกศร ยอมไมมีความหมายจะ
ใหถูกใคร ทําไปโดยไมตั้งใจชัดเจน; ดู
กรรม ๑๒
กตัตตาวาปนกรรม ดู กตัตตากรรม
กติกา (ในคําวา “ขาพเจาถวายตามกติกา
ของสงฆ”) ขอตกลง, ขอบังคับ, กติกา
๒

กถา

๓

กรรม

ของสงฆในกรณีนี้ คือขอที่สงฆ ๒
อาวาส มีขอตกลงกันไววา ลาภเกิดใน
อาวาสหนึ่ง สงฆอีกอาวาสหนึ่งมีสวนได
รั บ แจกด ว ย ทายกกล า วคําถวายว า
“ขาพเจาถวายตามกติกาของสงฆ” ลาภ
ที่ทายกถวายนั้น ยอมตกเปนของภิกษุ
ผูอยูในอาวาสที่ทํากติกากันไวดวย
กถา ถอยคํา, เรื่อง, คํากลาว, คําอธิบาย
กถาวัตถุ ถอยคําที่ควรพูด, เรื่องที่ควร
นํามาสนทนากันในหมูภ กิ ษุ มี ๑๐ อยาง
คือ ๑. อัปปจฉกถา ถอยคําทีช่ กั นําใหมี
ความปรารถนานอย ๒. สันตุฏฐิกถา
ถอยคําที่ชักนําใหมีความสันโดษ ๓.
ปวิเวกกถา ถอยคําทีช่ กั นําใหมคี วามสงัด
กายสงัดใจ ๔. อสังสัคคกถา ถอยคําที่
ชักนําใหไมคลุกคลีดวยหมู ๕. วิริยารัมภกถา ถอยคําที่ชักนําใหปรารภความ
เพียร ๖. สีลกถา ถอยคําที่ชักนําใหตั้ง
อยูในศีล ๗. สมาธิกถา ถอยคําที่ชักนํา
ใหทําจิตมั่น ๘. ปญญากถา ถอยคําที่ชัก
นําใหเกิดปญญา ๙. วิมตุ ติกถา ถอยคําที่
ชักนําใหทาํ ใจใหพนจากกิเลสและความ
ทุกข ๑๐ วิมุตติญาณทัสสนกถา ถอยคํา
ที่ชักนําใหเกิดความรูความเห็นในภาวะ
ที่หลุดพนจากกิเลสและความทุกข
กนิฏฐภคินี, กนิษฐภคินี นองหญิง
กนิฏฐภาดา, กนิษฐภาดา นองชาย
กบิ ล ดาบส ดาบสที่ อ ยู ใ นดงไม สั ก กะ

ประเทศหิมพานต พระราชบุตรและพระ
ราชบุตรี ของพระเจาโอกกากราช พากัน
ไปสรางพระนครใหมในที่อยูของกบิลดาบส จึงขนานนามพระนครที่สรางใหม
วา กบิลพัสดุ แปลวา “ที่หรือที่ดินของ
กบิลดาบส”
กบิลพัสดุ เมืองหลวงของแควนสักกะ
หรือศากยะ ที่ไดชื่อวา กบิลพัสดุ เพราะ
เดิมเปนที่อยูของกบิลดาบส บัดนี้อยูใน
เขตประเทศเนปาล
กปสีสะ ไมที่ทําเปนรูปหัวลิง ในวันที่พระ
พุทธเจาจะปรินพิ พาน พระอานนทเถระ
ยืนเหนี่ยวไมนี้รองไหเสียใจวาตนยังไม
สําเร็ จ พระอรหั ต พระพุ ท ธเจ า ก็ จั ก
ปรินิพพานเสียแลว
กพฬิงการาหาร ดู กวฬิงการาหาร
กรณียะ เรื่องที่ควรทํา, ขอที่พึงทํา, กิจ
กรมการ เจาพนักงานคณะหนึ่งมีหนาที่
บริหารราชการแผนดินในระดับหนึ่งๆ
เชน กรมการจังหวัด กรมการอําเภอ
เปนตน
กรมพระสุรัสวดี ชื่อกรมสมัยโบราณ มี
หน า ที่ เ กี่ ย วกั บ การรวบรวมบั ญ ชี เ ลข
หรือชายฉกรรจ
กรรโชก ขูเอาดวยกิริยาหรือวาจาใหกลัว
(แผลงมาจาก กระโชก)
กรรณ หู
กรรม การกระทํา หมายถึง การกระทําที่
๓

กรรม ๒

กรรมกรณ

๔

ประกอบดวยเจตนา คือ ทําดวยความ อุปปชชเวทนียกรรม กรรมใหผลในภพ
จงใจหรือจงใจทํา ดีกต็ าม ชัว่ ก็ตาม เชน ทีจ่ ะไปเกิด คือในภพหนา ๓. อปราปริยขุดหลุมพรางดักคนหรือสัตวใหตกลงไป เวทนียกรรม กรรมใหผลในภพตอๆ ไป
ตาย เปนกรรม แตขุดบอน้ําไวกินใช ๔. อโหสิกรรม กรรมเลิกใหผล หมวด
สัตวตกลงไปตายเอง ไมเปนกรรม (แต ที่ ๒ วาโดยกิจ คือ จําแนกการใหผลตาม
ถารูอ ยูว า บอน้าํ ทีต่ นขุดไวอยูใ นทีซ่ งึ่ คน หนาที่ ไดแก ๕. ชนกกรรม กรรมแตง
จะพลัดตกไดงา ย แลวปลอยปละละเลย ใหเกิดหรือกรรมที่เปนตัวนําไปเกิด ๖.
มีคนตกลงไปตาย ก็ไมพนเปนกรรม), อุปต ถัมภกกรรม กรรมสนับสนุน คือเขา
วาโดยสาระ กรรมก็คือเจตนา หรือ สนั บ สนุ น หรื อ ซ้ําเติมตอจากชนกกรรม
เจตนานั่นเองเปนกรรม, การกระทําที่ดี ๗. อุปปฬกกรรม กรรมบีบคั้น คือเขามา
เรียกวา กรรมดี การกระทําที่ชั่ว เรียก บีบคัน้ ผลแหงชนกกรรมและอุปต ถัมภกวา กรรมชั่ว; เทียบ กิริยา
กรรมนั้นใหแปรเปลี่ยนทุเลาเบาลงหรือ
กรรม ๒ กรรมจําแนกตามคุณภาพหรือ สั้นเขา ๘. อุปฆาตกกรรม กรรมตัด
ตามธรรมที่เปนมูลเหตุมี ๒ คือ ๑. รอน คือกรรมแรงฝายตรงขามที่เขาตัด
อกุศลกรรม กรรมทีเ่ ปนอกุศล กรรมชัว่ รอนการใหผลของกรรมสองอยางนั้นให
คือเกิดจากอกุศลมูล ๒. กุศลกรรม ขาดหรือหยุดไปทีเดียว หมวดที่ ๓ วา
กรรมที่เปนกุศล กรรมดี คือเกิดจาก โดยปากทานปริยาย คือจําแนกตาม
กุศลมูล
ลําดับความแรงในการใหผล ไดแก ๙.
กรรม ๓ กรรมจําแนกตามทวารคือทางที่ ครุกกรรม กรรมหนักใหผลกอน ๑๐.
ทํากรรม มี ๓ คือ ๑. กายกรรม การ พหุลกรรม หรือ อาจิณณกรรม กรรมทํา
กระทําทางกาย ๒. วจีกรรม การกระทํา มากหรือกรรมชินใหผลรองลงมา ๑๑.
ทางวาจา ๓. มโนกรรม การกระทําทางใจ อาสันนกรรม กรรมจวนเจียน หรือกรรม
กรรม ๑๒ กรรมจําแนกตามหลักเกณฑ ใกลตาย ถาไมมีสองขอกอนก็จะใหผล
เกี่ยวกับการใหผล พระอรรถกถาจารย กอนอืน่ ๑๒. กตัตตากรรม หรือ กตัตตารวบรวมแสดงไว ๑๒ อยาง คือ หมวดที่ วาปนกรรม กรรมสักวาทํา คือเจตนา
๑ วาโดยปากกาล คือ จําแนกตามเวลาที่ ออนหรือมิใชเจตนาอยางนั้น ใหผลตอ
ใหผล ไดแก ๑. ทิฏฐธรรมเวทนียกรรม เมื่อไมมีกรรมอื่นใหผล
กรรมใหผลในปจจุบันคือในภพนี้ ๒. กรรมกรณ เครื่องลงอาชญา, ของสําหรับ
๔

กรรมการ

๕

กรรมวาท

ใชลงโทษ เชน โซ ตรวน ขือ่ คา เปนตน
กรรมการ บุคคลในคณะซึง่ รวมกันทํางาน
บางอยางทีไ่ ดรบั มอบหมาย
กรรมกิเลส กรรมเครื่องเศราหมอง, การ
กระทําที่เปนเหตุใหเศราหมอง มี ๔
อยางคือ ๑. ปาณาติบาต การทําชีวิตให
ตกล ว งคื อ ฆ า ฟ น สั ง หารกั น ๒.
อทินนาทาน ถือเอาของทีเ่ จาของเขามิได
ให คือลักขโมย ๓. กาเมสุมิจฉาจาร
ประพฤติผดิ ในกาม ๔. มุสาวาท พูดเท็จ;
ดู คิหิวินัย
กรรมฐาน ดู กัมมัฏฐาน
กรรมบถ “กรรมอันเปนทาง”, กรรมดี
หรือชั่วซึ่งแรงถึงขั้นที่เปนทางใหเกิดใน
สุคติหรือทุคติ เชน มุสาวาทคือเจตนา
พูดเท็จถึงขั้นทําลายตัดรอนประโยชน
ของผูอื่น จึงเปนกรรมบถ ถาไมถึงขั้น
อยางนี้ ก็เปนกรรมเทานั้น ไมเปน
กรรมบถ, มีคําอธิบายแบบครอบคลุม
ดวยวา กรรมทั้งหลายทั่วไป ชื่อวาเปน
กรรมบถ เพราะเปนทางแหงสุคติและ
ทุคติ และเปนทางแหงความสุขความ
ทุกขของผูที่เกิดในคตินั้นๆ, กรรมบถ
แยกเป น กุ ศ ลกรรมบถ ๑๐ และ
อกุศลกรรมบถ ๑๐
กรรมปตตะ ดู กัมมปตตะ
กรรมลักษณะ ดู กัมมลักขณะ
กรรมวัฏฏ ดู กัมมวัฏฏ

กรรมวาจา คําประกาศกิจในทามกลาง
สงฆ, การสวดประกาศ แบงเปน ๒ คือ
ญัตติ ๑ อนุสาวนา ๑
กรรมวาจาจารย พระอาจารย ผู ส วด
กรรมวาจาประกาศในทามกลางสงฆใน
การอุปสมบท
กรรมวาจาวิบัติ เสียเพราะกรรมวาจา,
กรรมวาจาบกพรองใชไมได
กรรมวาจาสมบัติ ความสมบูรณแหง
กรรมวาจา, คําสวดประกาศถูกตองใชได
กรรมวาท ผูประกาศหลักกรรม หรือผู
ถือหลักกรรม เชน ยืนยันวากรรมคือ
การกระทํามีและมีผลจริง วาแตละคนมี
กรรมเปนของตนและเปนไปตามกรรม
นั้น วาการกระทําเปนเครื่องตัดสินความ
ดีเลวสูงทราม (มิใชชาติกําเนิดตัดสิน)
วาการกระทําเปนเหตุปจจัยใหสําเร็จผล
(มิใชสําเร็จดวยการออนวอนดลบันดาล
หรือแลวแตโชค) เปนตน; หลักการแหง
กรรม, การถือหลักกรรม; พระพุทธเจา
ตรัสเรียกพระองคเอง (องฺ.ติก.๒๐/๕๗๗/๓๖๙)
วาทรงเปน กรรมวาท (ถือหลักหรือกฎ
แหงการกระทํา) กิรยิ วาท (ถือหลักการ
อันใหกระทํา) และวิริยวาท (ถือหลัก
ความเพียร); บางทีกลาวถึงพระกิตติคณ
ุ
ของพระพุทธเจา (เชน ที.สี.๙/๑๘๒/๑๔๗) วา
ทรงเปนกรรมวาที กิรยิ วาที (คือเปน
กรรมวาท และกิรยิ วาท นัน่ เอง ตางกัน
๕

กรรมวาที

๖

กรานกฐิน

เพียงวา กรรมวาท และกิรยิ วาท เปนได
ทั้งคําคุณศัพทของบุคคล และคํานาม
แสดงหลักการ สวนกรรมวาที และกิริยวาที เปนคุณศัพทอยางเดียว)
กรรมวาที ดู กรรมวาท
กรรมวิปากญาณ ปรีชาหยั่งรูผลของ
กรรม แมจะมีกรรมตางๆ ใหผลอยูมาก
มายซับซอน ก็สามารถแยกแยะลวงรูได
วาอันใดเปนผลของกรรมใด
กรรมสิ ท ธิ์ ความเป น เจ า ของทรั พ ย ,
สิทธิที่ไดตามกฎหมาย
กรรมารหะ ดู กัมมารหะ
กรรแสง รองได บัดนี้เขียน กันแสง
กรวดน้ํา ตั้งใจอุทิศบุญกุศลใหแกผูลวง
ลับ พรอมไปกับหลั่งรินน้ําเปนเครื่อง
หมาย และเปนเครื่องรวมกระแสจิตที่
ตั้งใจอุทิศนั้นใหแนวแน; เริ่มรินน้ําเมื่อ
พระองคหัวหนาเริ่มสวดยถา รินน้ําหมด
พรอมกับพระหัวหนาสวดยถาจบ และ
พระทั้งหมดเริ่มสวดพรอมกัน จากนั้น
วางที่กรวดน้ําลงแลวประนมมือรับพร
ตอไป; คํากรวดน้ําอยางสั้นวา “อิทํ โน
าตีนํ โหตุ” แปลวา “ขอสวนบุญนี้จง
สําเร็จแก ... (ออกชื่อผูลวงลับ) และ
ญาติทั้งหลายของขาพเจาเถิด” จะตออีก
ก็ไดวา “สุขิตา โหนฺตุ าตโย” แปลวา
“ขอญาติทั้งหลายจงเปนสุขเถิด”
กระทู หัวขอ, เคาเงื่อน

กระแสความ แนวความ
กระแสเทศนา แนวเทศนา
กระหยง (ในคําวา “นั่งกระหยง”) นั่ง
คุกเขาเอาปลายเทาตั้งลงที่พื้น สนเทา
ทั้งสองรับกน เรียกวา นั่งกระโหยง ก็
ได; บางแหงวาหมายถึงนั่งยองๆ
กรานกฐิน ขึงไมสะดึง คือเอาผาที่จะเย็บ
เปนจีวรเขาขึงที่ไมสะดึง เย็บเสร็จแลว
บอกแกภิกษุทั้งหลายผูรวมใจกันยกผา
ใหในนามของสงฆ เพื่ออนุโมทนา ภิกษุ
ผูเย็บจีวรเชนนั้นเรียกวา ผูกราน
พิธีทําในบัดนี้คือ ภิกษุซึ่งจําพรรษา
ครบสามเดือนในวัดเดียวกัน (ตองมี
จํานวน ๕ รูปขึ้นไป) ประชุมกันใน
อุโบสถ พรอมใจกันยกผากฐินใหแก
ภิกษุรูปหนึ่งในหมูพวกเธอ ภิกษุรูปนั้น
ทํากิจ ตั้งแต ซัก กะ ตัด เย็บ ยอมให
เสร็จในวันนั้น ทําพินทุกัปปะอธิษฐาน
เปนจีวรครองผืนใดผืนหนึ่งในไตรจีวร
แล ว บอกแก ภิ ก ษุ ส งฆ ผู ย กผ า ให เ พื่ อ
อนุโมทนา และภิกษุนั้นอนุโมทนาแลว
เรียกวา กรานกฐิน ถาผากฐินเปนจีวร
สําเร็จรูป กิจที่จะตอง ซัก กะ ตัด เย็บ
ยอม ก็ไมมี (กราน เปนภาษาเขมร
แปลวา “ขึง” คือทําใหตึง กฐิน เปน
ภาษาบาลี แปลวา “ไมสะดึง” กราน
กฐิน ก็คือ “ขึงไมสะดึง” คือเอาผาที่จะ
เย็ บ เป น จี ว รเข า ขึ ง ที่ ไมสะดึง) เขียน
๖

กริยา

๗

กลาป

กราลกฐิน บางก็มี
กริยา ในทางไวยากรณ คือรูปสันสกฤต
ของคําวา กิริยา
กรีษ, กรีส คูถ อุจจาระ ขี้
กรุณา ความสงสารคิดจะชวยใหพนทุกข,
ความหวั่นใจ เมื่อเห็นผูอื่นมีทุกข คิดหา
ทางชวยเหลือปลดเปลื้องทุกขของเขา; ดู
พรหมวิหาร
กรุย หลักที่ปกไวเพื่อเปนเครื่องหมาย
กําหนดแนวทางหรือระยะทาง
กฤดายุค, กฤตยุค ดู กัป
กลาป [กะ-หลาบ] ฟอน, มัด, กํา, แลง,
กลุม, หมวด, หนวยรวม 1. ในการเจริญ
วิ ป ส สนา การพิจารณาโดยกลาป คือ
พิจารณาธรรมอยางรวมๆ โดยรวมเปน
หมวด หรือรวบทั้งกลุม เชนวา รูปธรรม
ทั้งปวง ไมเที่ยง ฌานธรรมเหลานี้ ไมมี
แลวก็มีขึ้น มีแลว ก็ไมมี ฯลฯ (มีคํา
เรียกหลายอยาง เชน กลาปวิปสสนา,
กลาปสัมมสนะ, นยวิปสสนา, สมุทายมนสิการ) ซึ่งงายกวาการพิจารณาโดย
องค หรื อ โดยแยกรายข อ ย อ ย เช น
พิจารณาองคฌานตามลําดับขอ หรือเปน
รายขอ (เรียกวา อนุปทธรรมวิปสสนา,
อังคโต-สัมมสนะ) 2. (คําเรียกเต็มวา
“รูปกลาป”), หนวยรวมรูปธรรมที่เล็กที่
สุ ด , หน ว ยรวมเล็ ก ที่ สุ ด ซึ่ ง มี อ งค
ประกอบที่จําเพาะแนนอนมารวมกันขึ้น

อันเปนสวนยอยของรูปธรรมประเภท
นั้ น ๆ โดยที่ อ งค ป ระกอบทั้ ง หมดมี
“สหวุตติ” คือมีความเปนไปรวมกัน ทั้ง
เกิ ด ขึ้ น ด ว ยกั น พร อ มเป น อั น เดี ย ว
(เอกุปปาทะ) ทั้งดับดวยกันพรอมเปน
อันเดียว (เอกนิโรธะ) และมีมหาภูตรูป
เป น ที่ อ าศั ย ร ว มกั น เป น อั น เดี ย ว
(เอกนิ ส สยะ); ตามหลั ก ทางอภิธ รรม
หนวยรวมรูปธรรมเล็กทีส่ ดุ ทีเ่ ปนหนวย
ยอยพื้นฐานของรูปธรรมทั้งปวง ไดแก
สุทธัฏฐกกลาป (หนวยรวมหมวด ๘
ลวน) คือกลาปซึ่งประกอบดวยอวินิพโภครูป ๘ (รูปธรรมแปดอยางที่มีอยู
ดวยกันเปนประจําเสมอไป ไมสามารถ
แยกพรากออกจากกันได) อันไดแก
ปฐวี อาโป เตโช วาโย วัณณะ คันธะ
รสะ โอชา
กลาป คื อ หน ว ยรวมย อ ยของ
รูปธรรมทั้งหลาย มีอวินิพโภครูป ๘
นั้นเปนแกนยืนพื้น ถาไมมีองคประกอบ
อื่นรวม ก็เปนหนวยรวมหมวด ๘ ลวน
เรียกวาสุทธัฏฐกกลาป (สุทธ=ลวน +
อัฏฐก=หมวด ๘ + กลาป=หนวยรวม)
ดังกลาวแลว แตถามีองคประกอบอื่น
เขารวมเพิม่ ขึน้ ก็เปนกลาปตางแบบออก
ไป โดยที่กลาปแตละแบบนั้นมีจํานวน
องคประกอบรวมอยางเดียวกันเทากัน
ตายตัว ถามีองคประกอบ ๙ ก็เปน
๗

กลาวคําอื่น

๘

กสิกรรม

นวก=หมวด ๙, ถามีองคประกอบ ๑๐ ก็
เปนทสก=หมวด ๑๐, ถามีองคประกอบ
๑๑ ก็เปนเอกาสก=หมวด ๑๑, ถามี
องค ป ระกอบ ๑๒ ก็ เ ป น ทวาทสก=
หมวด ๑๒, ถามีองคประกอบ ๑๓ ก็เปน
เตรสก=หมวด ๑๓
กลาปแยกเปน ๔ ประเภทตาม
สมุฏฐาน คือ ๑. กัมมชกลาป (กลาปที่
เกิดแตกรรม คือมีกรรมเปนสมุฏฐาน)
มี ๙ แบบ ไดแก จักขุทสกกลาป [๘ +
ชีวิตรูป + จักขุปสาทรูป], โสตทสก~ [๘
+ ชีวิตรูป + โสตปสาทรูป], ฆานทสก~
[๘ + ชีวิตรูป + ฆานปสาทรูป], ชิวหาทสก~ [๘ + ชีวิตรูป + ชิวหาปสาทรูป],
กายทสก~ [๘ + ชีวติ รูป + กายปสาทรูป],
อิตถีภาวทสก~ [๘ + ชีวิตรูป + อิตถีภาวรูป], ปุรสิ ภาวทสก~ [๘ + ชีวิตรูป +
ปุริสภาวรูป], วัตถุทสก~ [๘ + ชีวิตรูป +
หทยรูป], ชีวติ นวก~ [๘ + ชีวิตรูป] ๒.
จิตตชกลาป (กลาปทีเ่ กิดแตจติ ) มี ๘ แบบ
ไดแก สุทธัฏฐกกลาป [๘], สัททนวก~
[๘ + สัททรูป], กายวิญญัตตินวก~ [๘ +
กายวิญญัตติรูป], วจีวิญญัตติสัทททสก~ [๘ + วจีวญ
ิ ญัตติรปู + สัททรูป],
ลหุตาทิเอกาทสก~ [๘ + วิการรูป ๓],
สัททลหุตาทิทวาทสก~ [๘ + สัททรูป +
วิการรูป ๓], กายวิญญัตติลหุตาทิทวาทสก~ [๘ + กายวิญญัตติรปู + วิการ-

รูป ๓], วจีวญ
ิ ญัตติสทั ทลหุตาทิเตรสก~
ิ ญัตติรปู + สัททรูป + วิการรูป
[๘ + วจีวญ
๓] ๓. อุตุชกลาป (กลาปที่เกิดแตอุตุ) มี
๔ แบบ ไดแก สุทธัฏฐกกลาป [๘], สัททนวก~ [๘ + สัททรูป], ลหุตาทิเอกาทสก~
[๘ + วิการรูป ๓], สัททลหุตาทิทวาทสก~
[๘ + สัททรูป + วิการรูป ๓] ๔. อาหารชกลาป (กลาปที่เกิดแตอาหาร) มี ๒ แบบ
ไดแก สุทธัฏฐกกลาป [๘], สัททนวก~ [๘
+ สัททรูป], ลหุตาทิเอกาทสก~ [๘ +
วิการรูป ๓]; ดู มหาภูตรูป, อุปาทายรูป,
อวินิพโภครูป
กลาวคําอืน่ ในประโยควา “เปนปาจิตติยะ
ในเพราะความเปนผูก ลาวคําอื่น” ถูกซัก
อยูในทามกลางสงฆ ไมปรารถนาจะให
การตามตรง เอาเรื่องอื่นมาพูดกลบ
เกลื่อนเสีย
กลียุค ดู กัป
กวฬิงการาหาร อาหารคือคําขาว ไดแก
อาหารที่กลืนกินเขาไปหลอเลี้ยงรางกาย,
อาหารที่เปนวัตถุ (ขอ ๑ ในอาหาร ๔)
กษัตริย พระเจาแผนดิน, เจานาย, ชนชั้น
ปกครอง หรือนักรบ
กสาวเภสัช น้ําฝาดเปนยา, ยาที่ทําจาก
น้ําฝาดของพืช เชน น้ําฝาดของสะเดา
น้ําฝาดกระดอม น้ําฝาดบอระเพ็ ด
เปนตน
กสิกรรม การทํานา, การเพาะปลูก
๘

กสิณ

๙

กัณฑกสามเณร

กสิณ “ทั้งหมด”, “ทั้งสิ้น”, “ลวน”, วัตถุที่
เปนอารมณอยางเดียวลวนในการเจริญ
กรรมฐาน เชน ถาใชปฐวีคือดิน ก็เปน
ปฐวีอยางเดียวลวน ไมมีอยางอื่นปน
จึงเรียกวา “ปฐวีกสิณ”, ตามที่เรียนกัน
บัดนี้ แปลกันวา วัตถุอันจูงใจ คือ จูง
ใจใหเขาไปผูกอยู, เปนชื่อของกรรมฐาน
ที่ ใ ช วั ต ถุ ข องล ว นหรื อ สี เ ดี ย วล ว น
สําหรับเพงเพื่อจูงจิตใหเปนสมาธิ มี ๑๐
อยาง คือ ภูตกสิณ ๔: ๑. ปฐวี ดิน
๒. อาโป น้าํ ๓. เตโช ไฟ ๔. วาโย ลม;
วรรณกสิณ ๔: ๕. นีลํ สีเขียว ๖. ปตํ สี
เหลือง ๗. โลหิตํ สีแดง ๘. โอทาตํ สี
ขาว; และ ๙. อาโลโก แสงสวาง ๑๐.
อากาโส ทีว่ า ง
กสิณุคฆาฏิมากาศ ดู อากาศ ๓, ๔
กหาปณะ ชื่อมาตราเงินในสมัยโบราณ
๑ กหาปณะเทากับ ๒๐ มาสก หรือ ๔
บาท
กะเทย คนหรือสัตวที่ไมปรากฏวาเปน
ชายหรือหญิง
กั ง ขาเรวตะ พระมหาสาวกองค ห นึ่ ง
เดิมเปนบุตรของตระกูลที่มั่งคั่ง ชาวพระ
นครสาวัตถี ไดฟงพระธรรมเทศนาที่
พระศาสดาทรงแสดง มีความเลื่อมใส
ขอบวช ตอมาไดสําเร็จพระอรหัต ไดรับ
ยกยองจากพระศาสดาวาเปนเอตทัคคะ
ในทางเปนผูยินดีในฌานสมาบัติ

กังขาวิตรณวิสุทธิ ความบริสุทธิ์ดวย
หมดสงสัยในนามรูป คือ กําหนดรูป จ จัย
แหงนามรูปไดวา เพราะอะไรเกิด นามรูป
จึงเกิด เพราะอะไรดับ นามรูปจึงดับ
กังสดาล ระฆังวงเดือน
กัจจานโคตร, กัจจายนโคตร ตระกูล
พราหมณกจั จานะ หรือกัจจายนะ
กัจจายนปุโรหิต ปุโรหิตชื่อกัจจายนะ
เป น ปุ โ รหิ ต ของพระเจ า จั ณ ฑป ช โชต
กรุงอุชเชนี ไดฟงพระธรรมเทศนาของ
พระพุทธเจา บรรลุพระอรหัตแลวขอ
อุปสมบท มีชื่อในพระศาสนาวา พระ
มหากัจจายนะ พระพุทธเจาทรงยกยอง
ว า เป น เอตทั ค คะในทางอธิ บ ายความ
ของคํายอใหพิสดาร; ดู มหากัจจายนะ
กัจฉะ, กัจฉประเทศ รักแร
กัญจนา เจาหญิงแหงเทวทหนครเปน
พระมเหสีของพระเจาสีหหนุ ผูครอง
นครกบิลพัสดุ เปนพระชนนีของพระ
เจาสุทโธทนะ เปนพระอัยยิกาของเจา
ชายสิทธัตถะ
กัณฐกะ ชื่อมาสีขาวที่พระมหาบุรุษทรง
ในวันออกผนวช
กัณฐชะ อักษรเกิดในลําคอ คือ อ, อา,
ก, ข, ค, ฆ, ง และ ห
กัณฑ หมวด, ตอน, สวนของเรื่อง
กัณฑกสามเณร ชื่อสามเณรรูปหนึ่งใน
ครั้ ง พุ ท ธกาล ผู ก ล า วตู พ ระธรรม
๙

กัณฑเทศน

๑๐

กัป, กัลป

เปนตนเหตุใหพระพุทธเจาทรงบัญญัติ
สิกขาบทที่ ๑๐ แหงสัปปาณกวรรคใน
ปาจิตติยกัณฑ และทรงใหสงฆนาสนะ
เธอเสีย เขียนเปน กัณฏกะ ก็มี
กัณฑเทศน ดู เครื่องกัณฑ
กัณหปกข, กัณหปกษ “ฝายดํา” หมาย
ถึง ขางแรม; กาฬปกษ ก็เรียก; ตรงขามกับ
ชุณหปกษ หรือ ศุกลปกษ
กัตติกมาส เดือน ๑๒
กัตติกา 1. ดาวลูกไก 2. เดือน ๑๒ ตาม
จันทรคติ ตกในราวปลายเดือนตุลาคม
ถึงเดือนพฤศจิกายน
กัตตุกัมยตาฉันทะ ความพอใจคือความ
เปนผูใครเพื่อจะทํา, ความตองการทีจ่ ะ
ทํา ไดแก ฉันทะทีเ่ ปนกลางๆ ดีก็ได ชั่วก็
ได แตโดยทั่วไปหมายถึงฉันทะที่เปน
กุศล คือกุศลฉันทะ หรือธรรมฉันทะ
ตางจากกามฉันทะที่เปนแตฝายอกุศล
กันดาร อัตคัด, ฝดเคือง, หายาก, ลําบาก,
แหงแลง, ทางที่ผานไปยาก
กัป, กัลป กาลกําหนด, กําหนดอายุของ
โลก, ระยะเวลายาวนานเหลือเกิน ที่
กําหนดวาโลกคือสกลจักรวาล ประลัย
ครั้งหนึ่ง (ศาสนาฮินดูวาเปนวันหนึ่งคืน
หนึ่งของพระพรหม) ทานใหเขาใจดวย
อุปมาวา เปรียบเหมือนมีภูเขาศิลาลวน
กวาง ยาว สูง ดานละ ๑ โยชน ทุก ๑๐๐
ป มีคนนําผาเนื้อละเอียดอยางดีมาลูบ

ครั้งหนึ่ง จนกวาภูเขานั้นจะสึกหรอสิ้น
ไป กัปหนึ่งยาวนานกวานั้น; กําหนด
อายุของมนุษยหรือสัตวจําพวกนั้นๆ ใน
ยุคนั้นๆ เรียกเต็มวา ‘อายุกัป’ เชนวา
อายุกัปของคนยุคนี้ ประมาณ ๑๐๐ ป
ที่กลาวขางตนนั้น เปนขอควรรูที่พอ
แกความเขาใจทั่วไป หากตองการทราบ
ละเอียด พึงศึกษาคติโบราณดังนี้
กัปมี ๔ อยาง ไดแก
๑. มหากัป กัปใหญ คือ กําหนดอายุ
ของโลก อันหมายถึงสกลพิภพ
๒. อสงไขยกัป กัปอันนับเวลามิได คือ
สวนยอย ๔ แหงมหากัป ไดแก
๑) สังวัฏฏกัป (เรียกเต็มวา สังวัฏฏอสงไขยกัป) กัปเสือ่ ม คือ ระยะกาลที่
โลกเสื่อมลงจนถึงวินาศ
๒) สังวัฏฏฐายีกัป (สังวัฏฏฐายีอสงไขยกัป) ระยะกาลที่โลกพินาศแลว
ทรงอยู
๓) วิวฏั ฏกัป (วิวฏั ฏอสงไขยกัป) กัป
เจริญ คือ ระยะกาลที่โลกกลับเจริญขึ้น
๔) วิวฏั ฏฐายีกปั (วิวฏั ฏฐายีอสงไขยกัป) ระยะกาลทีโ่ ลกเจริญแลวทรงอยู
ครบรอบ ๔ อสงไขยกัปนี้ เปนมหากัป
หนึง่
๓. อันตรกัป กัปในระหวาง ไดแก
ระยะกาลที่หมูมนุษยเสื่อมจนสวนใหญ
พินาศแลว สวนที่เหลือดีขึ้นเจริญขึ้น
๑๐

กัป, กัลป

๑๑

และมีอายุยืนยาวขึ้นจนถึงอสงไขย แลว
กลับทรามเสื่อมลง อายุสั้นลงๆ จน
เหลือเพียงสิบปแลวพินาศ ครบรอบนี้
เปนอันตรกัปหนึ่ง ๖๔ อันตรกัปเชนนั้น
เปน ๑ อสงไขยกัป
๔. อายุกัป กําหนดอายุของสัตวจําพวก
นั้นๆ เชน อายุกัปของมหาพรหมเทากับ
๑ อสงไขยกัป
โดยทั่วไป คําวา “กัป” ที่มาโดดๆ
มักหมายถึงมหากัป แตหลายแหงหมาย
ถึงอายุกัป เชนที่พระพุทธเจาตรัสวา
พระองคไดทรงเจริญอิทธิบาท ๔ เปน
อยางดีแลว หากทรงจํานง จะทรงพระ
ชนมอยูตลอดกัปหรือเกินกวากัปก็ได
“กัป” ในที่นี้ หมายถึงอายุกัป คือจะทรง
พระชนมอยูจนครบกําหนดอายุของคน
ในยุคนั้นเต็มบริบูรณ คือเต็ม ๑๐๐ ป
หรือเกินกวานั้น ก็ได
ตามคติ ที่ บ างคั ม ภี ร ป ระมวลมา
บันทึกไว พึงทราบวา ตลอดมหากัปนั้น
พระพุทธเจาจะอุบัติเฉพาะแตในวิวัฏฏฐายีกัป คือในระยะกาลที่โลกกลับเจริญ
ขึ้น และกําลังทรงอยู เทานั้น และกัป
เมื่อจําแนกตามการอุบัติของพระพุทธ
เจา มี ๒ อยาง ไดแก
๑. สุญกัป กัปสูญ หรือกัปวางเปลา คือ
กัปที่ไมมีพระพุทธเจาอุบัติ (รวมทั้งไมมี
พระป จ เจกพุ ท ธเจ า พระพุ ท ธสาวก

กัป, กัลป

และพระเจาจักรพรรดิธรรมราชาดวย)
๒. อสุญกัป กัปไมสูญ หรือกัปไมวาง
เปลา คือ กัปที่มีพระพุทธเจาอุบัติ แยก
ยอยเปน ๕ ประเภท ไดแก
๑) สารกัป (กัปที่มีสาระขึ้นมาได
โดยมีพระพุทธเจามาอุบัติ) คือ กัปที่มี
พระพุทธเจาอุบัติพระองคเดียว
๒) มัณฑกัป (กัปเยี่ยมยอด) คือ
กัปที่มีพระพุทธเจาอุบัติ ๒ พระองค
๓) วรกัป (กัปประเสริฐ) คือ กัปที่
มีพระพุทธเจาอุบัติ ๓ พระองค
๔) สารมั ณ ฑกั ป (กั ป ที่ มี ส าระ
เยี่ยมยอดยิ่งกวากัปกอน) คือ กัปที่มี
พระพุทธเจาอุบัติ ๔ พระองค
๕) ภัทกัป (ภัททกัป หรือภัทรกัป
ก็ได, กัปเจริญ หรือกัปที่ดีแท) คือ กัป
ที่มีพระพุทธเจาอุบัติ ๕ พระองค
กัปปจจุบัน เปนภัทกัป มีพระพุทธ
เจาอุบัติ ๕ พระองค คือ พระกกุสันธะ
พระโกนาคมน พระกัสสปะ พระโคตมะ
ที่อุบัติแลว และพระเมตไตรยที่จะอุบัติ
ตอไป
ในศาสนาฮินดู ถือวา ๑ กัป (รูป
สันสกฤตเปน กัลป) อันเปนวันหนึ่งคืน
หนึง่ ของพระพรหม (กลางวันเปนอุทยั กัป
คือกัปรุง , กลางคืนเปนขัยกัป คือกัป
มลาย) ตั้งแตโลกเริ่มตนใหมจนประลัย
ไปรอบหนึง่ นัน้ มี ๒,๐๐๐ มหายุค แต
๑๑

กัปปมาณพ

๑๒

ละมหายุคยาว ๔,๓๒๐,๐๐๐ ป โดยแบง
เปน ๔ ยุค (จตุยุค, จตุรยุค) เริ่มจาก
ระยะกาลที่มนุษยมีศีลธรรมและรางกาย
สมบูรณงดงาม แลวเสือ่ มทรามลง และ
ชวงเวลาของยุคก็สั้นเขาตามลําดับ คือ
๑. กฤตยุค ยุคที่โลกอันพระพรหม
สรางเสร็จแลว มีความดีงามสมบูรณอยู
ดังลูกเตาดาน ‘กฤต’ ทีม่ ี ๔ แตม เปนยุค
ดีเลิศ ๑,๗๒๘,๐๐๐ ป (สัตยยุค คือยุค
แหงสัจจะ ก็เรียก; ไทยเรียก กฤดายุค)
๒. เตรตายุค ยุคที่มีความดีงามถอยลง
มา ดังลูกเตาดาน ‘เตรตา’ ทีม่ ี ๓ แตม
ยังเปนยุคทีด่ ี ๑,๒๙๖,๐๐๐ ป (ไทยเรียก
ไตรดายุค)
๓. ทวาปรยุค ยุคที่ความดีงามเสื่อม
ทรามลงไปอีก ดังลูกเตาดาน ‘ทวาปร’ ที่
มี ๒ แตม เปนยุคทีม่ คี วามดีพอทรงตัว
ได ๘๖๔,๐๐๐ ป (ไทยเรียก ทวาบรยุค)
๔. กลียคุ ยุคที่เสื่อมทรามถึงที่สุด ดัง
ลูกเตาดาน ‘กลิ’ ทีม่ เี พียงแตมเดียว เปน
ยุคแหงความเลวราย ๔๓๒,๐๐๐ ป
กัปปมาณพ ศิษยคนหนึ่งในจํานวน ๑๖
คนของพราหมณ พ าวรี ที่ไปทูลถาม
ปญหากะพระศาสดา ที่ปาสาณเจดีย
กัปปาสิกะ ผาทําดวยฝาย คือผาสามัญ
กัปปยะ สมควร, ควรแกสมณะที่จะ
บริโภค, ของที่สมควรแกภิกษุบริโภคใช
สอย คือพระพุทธเจาอนุญาตใหภิกษุใช

ปเย อกปฺปยสฺิตา

หรือฉันได เชน ขาวสุก จีวร รม ยาแดง
เปนกัปปยะ แตสุรา เสื้อ กางเกง หมวก
น้ําอบ ไม เ ป น กั ป ป ย ะ สิ่ ง ที่ ไ ม เ ป น
กัปปยะ เรียกวา อกัปปยะ
กัปปยการก ผูท าํ ของทีส่ มควรแกสมณะ,
ผู ทําหน า ที่ จั ด ของที่ ส มควรแก ภิ ก ษุ
บริโภค, ผูป ฏิบตั ภิ กิ ษุ, ลูกศิษยพระ
กัปปยกุฎี เรือนเก็บของที่เปนกัปปยะ; ดู
กัปปยภูมิ
กัปปยบริขาร เครื่องใชสอยที่สมควรแก
สมณะ, ของใชที่สมควรแกภิกษุ
กัปปยภัณฑ ของใชที่สมควรแกภิกษุ,
สิ่งของที่สมควรแกสมณะ
กัปปยภูมิ ที่สําหรับเก็บเสบียงอาหารของ
วัด, ครัววัด มี ๔ อยาง คือ ๑. อนุสสาวนันติกา กัปปยภูมิที่ทําดวยการประกาศ
ใหรูกันแตแรกสรางวาจะทําเปนกัปปยภูมิ คือพอเริม่ ยกเสาหรือตัง้ ฝาก็ประกาศ
ใหไดยนิ วา “กปฺปย ภูมึ กโรม” แปลวา
“เราทัง้ หลายทํากัปปยกุฎ”ี ๒. โคนิสาทิกา
กัปปยภูมิขนาดเล็กเคลื่อนที่ได ดุจเปน
ทีโ่ คจอม ๓. คหปติกา เรือนของคฤหบดี
เขาสรางถวายเปนกัปปยภูมิ ๔. สัมมติกา
กัปปยภูมิที่สงฆสมมติ ไดแกกุฎีที่สงฆ
เลื อ กจะใช เ ป น กั ป ป ย กุ ฎี แล ว สวด
ประกาศดวยญัตติทุติยกรรม
กปฺปเย อกปฺปยสฺิตา อาการที่ตอง
อาบัติดวยสําคัญวาไมควรในของที่ควร
๑๒

กัปปละ

๑๓

กัปปละ ชื่อพราหมณนายบานของหมู
บ า นพราหมณ ห มู ห นึ่ ง ในแขวงกรุ ง
ราชคฤห เปนบิดาของปปผลิมาณพ
กัมปลละ ชือ่ นครหลวงแหงแควนปญจาละ
กัมพล ผาทอดวยขนสัตว เชนสักหลาด
กัมโพชะ แควนหนึง่ ในบรรดา ๑๖ แควน
แหงชมพูทวีป มีนครหลวงชื่อทวารกะ
บัดนี้อยูในประเทศอัฟกานิสถาน
กั ม มขั น ธกะ ชื่ อ หมวดหนึ่ ง ในคั ม ภี ร
จุลลวรรค พระวินยั ปฎก วาดวยนิคหกรรม
๕ ประเภท
กัมมชรูป ดูที่ รูป ๒๘
กัมมปตตะ, กัมมปตต “ผูถ งึ กรรม”, “ผู
เขากับกรรม”, ผูเขากรรม, ภิกษุผูเขา
รวมทําสังฆกรรม โดยเปนปกตัตตะ
คื อ เป น ผู มี สิ ท ธิ ถู ก ต อ ง และไม เ ป น
กัมมารหะ คือมิใชเปนผูซึ่งถูกที่ประชุม
สงฆทํากรรม, สงฆทจี่ ะครบองคประชุม
เชน สังฆกรรมที่ทําโดยสงฆจตุวรรค
ตองมีภกิ ษุครบ ๔ รูป ก็คอื มีกมั มปตตะ
ครบ ๔ รูป (สงฆปญจวรรคตองมี
กัมมปตตะครบ ๕ รูป สงฆทศวรรคตอง
มีกัมมปตตะครบ ๑๐ รูป สงฆวสี ติวรรค
ตอ งมีกัม มปต ตะครบ ๒๐ รูป ); ดู
ปกตัตตะ, กัมมารหะ
กั ม มลั ก ขณะ การอั น มี ลั ก ษณะเป น
(สังฆ)กรรมนัน้ ได, กิจการทีม่ ลี กั ษณะอัน
จัดเขาเปนสังฆกรรมอยางหนึ่งในสังฆ๑๓

กัมมัฏฐาน

กรรมประเภทนั้นได แตทานไมไดออก
ชื่อไว และไมอาจจัดเขาในชื่ออื่นๆ แหง
สังฆกรรมประเภทเดียวกัน เชน การ
อปโลกนแจกอาหารในโรงฉัน เปนกัมมลักขณะในอปโลกนกรรม, การประกาศ
เริ่มตนระงับอธิกรณดวยติณวัตถารกวินัย เปนกัมมลักขณะในญัตติกรรม,
ญัตติทุติยกรรมที่สวดในลําดับไปในการ
ระงับอธิกรณดว ยติณวัตถารกวินยั เปน
กั ม มลั ก ขณะในญั ต ติ ทุ ติ ย กรรม,
อุปสมบทและอัพภานเปนกัมมลักขณะใน
ญัตติจตุตถกรรม
กัมมวัฏฏ วนคือกรรม, วงจรสวนกรรม,
หนึ่งในวัฏฏะ ๓ แหงปฏิจจสมุปบาท
ประกอบด ว ยสั งขารและกรรมภพ; ดู
ไตรวัฏฏ
กมฺมวิปากชา อาพาธา ความเจ็บไขเกิด
แตวิบากแหงกรรม; ดู อาพาธ
กัมมสัทธา ดู สัทธา
กัมมัญญตา ความควรแกการงาน, ภาวะ
ที่ใชการได หรือเหมาะแกการใชงาน,
ความเหมาะงาน
กัมมัฏฐาน ที่ตั้งแหงการงาน, อารมณ
เปนที่ตั้งแหงการงานของใจ, อุบายทาง
ใจ, วิธีฝกอบรมจิตใจและเจริญปญญา
(นิยมเขียน กรรมฐาน); กัมมัฏฐาน ๒
(โดยหลักทั่วไป) คือ ๑. สมถกัมมัฏฐาน
กรรมฐานเพื่อการทําจิตใจใหสงบ, วิธี

กัมมัฏฐาน ๔๐

๑๔

ฝกอบรมเจริญจิตใจ ๒. วิปสสนากั มมั ฏฐาน กรรมฐานเพื่อการใหเ กิด
ความรูแจง, วิธีฝกอบรมเจริญปญญา;
กัมมัฏฐาน ๒ (โดยการปฏิบัติ) คือ ๑.
สั พพั ตถกกั มมั ฏฐาน กรรมฐานที่ พึ ง
ตองการในที่ทั้งปวง หรือพึงใชเปนฐาน
ของการเจริญภาวนาทุกอยาง, กรรมฐาน
ทีเ่ ปนประโยชนในทุกกรณี ไดแก เมตตา
มรณสติ และบางทานวา อสุภสัญญา ดวย
๒. ปาริหาริยกัมมัฏฐาน กรรมฐานทีจ่ ะ
ตองบริหาร (ประจําตัว) คือกรรมฐานขอ
หนึง่ ขอใดก็ตาม ทีเ่ ลือกวาเหมาะกับตน
เชนวาตรงกับจริตแลว หรือกําหนดเอา
เปนขอที่ตนจะปฏิบัติเพื่อกาวสูผลที่สูง
ขึน้ ไปๆ แลว ตอแตนนั้ ก็จะตองเอาใจใส
จั ด ปรั บ บําเพ็ ญ ตลอดเวลาเพื่ อ ให ก าว
หนาไปและไดผลดี, ทัง้ นีห้ มายความวา
ผูป ฏิบตั ทิ กุ คนพึงปฏิบตั กิ รรมฐานทัง้ ๒
ขอ เนือ่ งจากสัพพัตถกกัมมัฏฐานจะชวย
เปนพื้นเกื้อหนุนตอปาริหาริยกัมมัฏฐาน
โดยผูปฏิบัตินั้น พอเริ่มตน ก็เจริญ
เมตตาต อ ประดาภิ ก ษุ ส งฆและหมูชน
ตลอดถึงเทวดาในถิ่นใกลรอบตัวจนทั่ว
สรรพสัตว เพื่อใหมีใจออนโยนตอกัน
และมีบรรยากาศรมเย็นเปนมิตร พรอม
กันนัน้ ก็เจริญมรณสติ เพือ่ ใหใจหางจาก
ทุจริตไมคิดถึงอเนสนา และกระตุนเรา
ใจใหปฏิบัติจริงจัง ไมยอหยอน สวน

กัมมารหะ

อสุภสัญญาก็มาชวยใหโลภะหรือราคะ
เขามาครอบงําไมได เพราะจะไมติดใจ
แมแตในทิพยารมณ แลวก็มุงหนาไปใน
ปาริหาริยกรรมฐานของตน; ดู ภาวนา
กั ม มั ฏ ฐาน ๔๐ คื อ สิ่ ง ที่ นิ ย มใช เ ป น
อารมณในการเจริญสมถภาวนา ซึ่งพึง
เลือกใชใหเหมาะกับตน เชนใหตรงกับ
จริต มี ๔๐ อยาง ไดแก กสิณ ๑๐ อสุภะ
๑๐ อนุสสติ ๑๐ พรหมวิหาร ๔ อาหาเรปฏิกลู สัญญา ๑ จตุธาตุววัตถาน ๑ อรูป ๔
กัมมัสสกตาญาณ ความรูถึงภาวะที่สัตว
ทั้งหลายมีกรรมเปนของตน ทําดีไดดี
ทําชั่วไดชั่ว, จัดเปนปญญาที่ถูกตองใน
ระดับสามัญ (ยังไมเปนอธิปญญา) และ
เปนโลกิยสัมมาทิฏฐิ; กัมมัสสกตญาณ ก็
เขียน, กัมมัสสกตาปญญา หรือ กัมมัสสกตปญญา ก็เรียก; ดู สิกขา
กัมมัสสกตาสัทธา ความเชื่อวา สัตวมี
กรรมเปนของตัว ทําดีไดดี ทําชั่วไดชั่ว,
เปนคําที่ผูกขึ้นภายหลัง โดยจัดไวในชุด
สัทธา ๔ สวนในพระไตรปฎกและ
คัมภีรทั้งหลาย มีแต กัมมัสสกตาญาณ;
ดู กัมมัสสกตาญาณ, สัทธา
กัมมารหะ ผูควรแกกรรม คือบุคคลที่
ถู ก สงฆ ทํากรรม เช น ภิ ก ษุ ที่ ส งฆ
พิจารณาทําปพพาชนียกรรม คฤหัสถที่
ถูกสงฆดําเนินการคว่ําบาตร เปนตน; ดู
ปกตัตตะ, กัมมปตตะ
๑๔

กัลบก

๑๕

กัลบก ชางตัดผม, ชางโกนผม
กัลป ดู กัป
กัลปนา 1. ที่หรือสิ่งอื่นซึ่งเจาของอุทิศ
ผลประโยชนใหแกวัด 2. สวนบุญที่ผูทํา
อุทิศใหแกผูตาย
กัลยาณคุณ คุณอันบัณฑิตพึงนับ, คุณสมบัติที่ดีงาม, คุณงามความดี
กัลยาณชน คนประพฤติดีงาม, คนดี
กัลยาณธรรม ธรรมอันดี, ธรรมดีงาม,
ธรรมของกัลยาณชน; ดู เบญจธรรม
กั ล ยาณปุ ถุ ช น คนธรรมดาที่ มี ค วาม
ประพฤติดี, ปุถุชนผูมีคุณธรรมสูง
กัลยาณมิตตตา ความมีกัลยาณมิตร,
ความมีเพื่อนเปนคนดี ไมคบคนชั่ว (ขอ
๓ ในทิฏฐธัมมิกัตถสังวัตตนิกธรรม ๔)
กัลยาณมิตร “มิตรผูมีคุณอันบัณฑิตพึง
นับ”, เพื่อนที่ดี (คุณสมบัติ ดู เพื่อน)
กัลยาณมิตรธรรม ธรรม คือคุณสมบัติ
ของกัลยาณมิตร; กัลยาณมิตรธรรม ๗
ดู เพื่อน
กัลยาณี นางงาม, หญิงงาม, หญิงที่มีคุณ
ธรรมนานับถือ
กัลลวาลมุตตคาม ชื่อหมูบาน อยูใน
แควนมคธ พระโมคคัลลานะอุปสมบท
ได ๗ วัน ไปทําความเพียรจนออนใจ
นั่ ง โงกง ว งอยู พระพุ ท ธเจ า เสด็ จ ไป
เทศนาโปรด จนไดสําเร็จพระอรหัตที่
หมูบานนี้

กาม

กัศมีร แควนหนึ่งของชมพูทวีป ซึ่ง
ปรากฏชื่อขึ้นในยุคอรรถกถาเปนตนมา
โดยมักเรียกรวมกับแควนคันธาระ เปน
“กัศมีรคันธาระ”, ในภาษาไทย บางที
เรียกวา “แคชเมียร”; ดู คันธาระ
กัสสปะ 1. พระนามพระพุทธเจาพระ
องคหนึ่งในอดีต; ดู พระพุทธเจา ๕ 2.
ชือ่ ของพระมหากัสสปเถระเมือ่ เรียกตาม
โคตร ทานมีชื่ออีกอยางหนึ่งวา ปปผลิ
หรือ ปปผลิมาณพ 3. หมายถึงกัสสปะ
สามพีน่ อ ง คือ อุรเุ วลกัสสปะ นทีกสั สปะ
คยากัสสปะ ซึ่งเปนนักบวชประเภทชฎิล
ถือลัทธิบูชาไฟ เปนที่เคารพนับถือของ
ชาวราชคฤห ภายหลังไดเปนพระอรหันต
พรอมกันทั้งสามพี่นองและบริวารหนึ่ง
พัน ดวยไดฟง เทศนาอาทิตตปริยายสูตร
จากพระพุทธเจา 4. คําเรียกชื่ออยาง
สั้นๆ หมายถึงพระกุมารกัสสปะ
กัสสปโคตร ตระกูลพราหมณกัสสปะ
กัสสปสังยุตต ชื่อเรียกพระสูตรหมวด
หนึ่ง ในคัมภีรสังยุตตนิกาย รวบรวม
เรื่ อ งเกี่ ย วกั บ พระมหากั ส สปะไว เ ป น
หมวดหมู
กาจ ราย, กลา, เกง
กาพย คํารอยกรองที่แตงทํานองฉันท
แตไมนิยมครุลหุเหมือนฉันททั้งหลาย
กาม ความใคร, ความอยาก, ความ
ปรารถนา, สิ่งที่นาปรารถนา นาใคร,
๑๕

กามคุณ

๑๖

กามมี ๒ คือ ๑.กิเลสกาม กิเลสที่ทําให
ใคร ๒. วัตถุกาม วัตถุอันนาใคร ไดแก
กามคุณ ๕
กามคุณ สวนที่นาปรารถนานาใครมี ๕
อยาง คือ รูป เสียง กลิ่น รส และ
โผฏฐัพพะ (สัมผัสทางกาย) ที่นาใครนา
พอใจ
กามฉันท, กามฉันทะ ความพอใจรัก
ใคร ใ นอารมณ ที่ ช อบใจมี รู ป เป น ต น ,
ความพอใจในกามคุณทั้ง ๕ คือ รูป
เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ (ขอ ๑ ใน
นิวรณ ๕)
กามตัณหา ความทะยานอยากในกาม,
ความอยากไดกาม (ขอ ๑ ในตัณหา ๓)
กามภพ ที่เกิดของผูที่ยังเกี่ยวของอยูใน
กาม, โลกเปนที่อยูอาศัยของผูเสพกาม
ไดแก อบายภูมิ ๔ มนุษยโลก และ
สวรรค ๖ ชั้น ตั้งแตชั้นจาตุมหาราชิกา
ถึงชั้นปรนิมมิตวสวัตดีรวมเปน ๑๑ ชั้น
(ขอ ๑ ในภพ ๓)
กามราคะ ความกําหนัดดวยอํานาจกิเลสกาม, ความใครกาม (ขอ ๔ ในสังโยชน
๑๐, ขอ ๑ ในสังโยชน ๑๐ ตามนัยพระ
อภิธรรม, ขอ ๑ ในอนุสัย ๗)
กามสมบัติ สมบัติคือกามารมณ, ความ
ถึงพรอมดวยกามารมณ
กามสังวร ความสํารวมในกาม, การรูจัก
ยับยั้งควบคุมตนในทางกามารมณไมให

กาเมสุมิจฉาจาร

หลงใหลหมกมุนใน รูป เสียง กลิ่น รส
และสัมผัส (ขอ ๓ ในเบญจธรรม)
กามสุข สุขในทางกาม, สุขที่เกิดจาก
กามารมณ
กามสุขัลลิกานุโยค การประกอบตนให
พัวพันหมกมุนอยูในกามสุข เปนอยาง
หนึ่งในที่สุดสองขาง คือ กามสุขัลลิกานุโยค ๑ อัตตกิลมถานุโยค ๑
กามสุคติภูมิ กามาวจรภูมิที่เปนสุคติ คือ
มนุษยและสวรรค ๖ (จะแปลวา “สุคติ
ภูมิที่ยังเกี่ยวของกับกาม” ก็ได)
กามาทีนพ โทษแหงกาม, ขอเสียของกาม
กามารมณ 1. อารมณที่นาใคร นา
ปรารถนา หมายถึง รูป เสียง กลิน่ รส
โผฏฐัพพะ ไดแกกามคุณ ๕ นัน่ เอง 2. ใน
ภาษาไทย มักหมายถึงความรูส กึ ทางกาม
กามาวจร ซึ่งทองเที่ยวไปในกามภพ, ซึ่ง
เกี่ยวของอยูกับกาม ไดแก ขันธ ธาตุ
อายตนะ ทุกสิ่งทุกอยางประดามีที่เปน
ไปในกามภพ ตั้งแตอเวจีมหานรกถึง
สวรรคชั้นปรนิมมิตวสวัตดี; ดู ภพ, ภูมิ
กามาสวะ อาสวะคือกาม, กิเลสดองอยูใ น
สันดานที่ทําใหเกิดความใคร; ดู อาสวะ
กามุปาทาน ความยึดติดถือมั่นในกาม
ยึดถือวาเปนของเราหรือจะตองเปนของ
เรา จนเปนเหตุใหเกิดริษยาหรือหวงแหน
ลุมหลง เขาใจผิด ทําผิด
กาเมสุมิจฉาจาร ความประพฤติผิดใน
๑๖

กาเมสุมิจฉาจารา เวรมณี

๑๗

กามทั้งหลาย, ความผิดประเวณี
กาเมสุมิจฉาจารา เวรมณี เวนจาก
ประพฤติ ผิ ด ในกาม, เว น การล ว ง
ประเวณี
กายกรรม การกระทําทางกาย เชน ฆา
สัตว ลักทรัพย ประพฤติผิดในกาม
หรือเวนจากการฆาสัตว เวนจากการลัก
ทรัพยเปนตน
กาย กอง, หมวดหมู, ที่รวม, ชุมนุม เชน
สัตวกาย (มวลสัตว) พลกาย (กอง
กําลังทหาร) รถกาย (กองทหารรถ)
ธรรมกาย (ที่ ร วมหรื อ ที่ ชุ ม นุ ม แห ง
ธรรม) 1. ทีร่ วมแหงอวัยวะทัง้ หลาย หรือ
ชุมนุมแหงรูปธรรม คือ รางกาย บางที
เรียกเต็มวา รูปกาย 2. ประชุมแหง
นามธรรม หรือกองแหงเจตสิก เชน ในคํา
วา “กายปสสัทธิ” (ความสงบเย็นแหงกอง
เจตสิก) บางทีเรียกเต็มวา นามกาย (แตใน
บางกรณี นามกาย หมายถึงนามขันธหมด
ทัง้ ๔ คือ ทัง้ เวทนา สัญญา สังขาร และ
วิญญาณ หรือ ทัง้ จิต และเจตสิก); นอก
จากความหมายพืน้ ฐาน ๒ อยางนีแ้ ลว ยัง
มีความหมายปลีกยอย และความหมาย
เฉพาะ ตามขอความแวดลอมอีกหลาย
อยาง เชน ในคําวา “กายสัมผัส” (สัมผัส
ทางกาย) หมายถึงกายอินทรียที่รับรู
โผฏฐัพพะคือสิง่ ตองกาย, ในคําวา “กาย
ทุ จ ริ ต ” (ทุ จ ริ ต ด ว ยกาย) หมายถึ ง

กายบริหาร

กายทวารทีใ่ ชทาํ กรรมคือเคลือ่ นไหวแสดง
ออกและทําการตางๆ, ในคําวา “กายสุข”
(สุขทางกาย) หมายถึงทางทวารทัง้ ๕ คือ
ตา หู จมูก ลิน้ และกาย ซึง่ คูก บั เจโตสุข
หรือสุขทางใจ, ในคําวา “กายภาวนา” (การ
พัฒนากาย) หมายถึงอินทรียสังวรคือ
ความรูจ กั ปฏิบตั ใิ หไดผลดีในการใชตา หู
จมูก ลิน้ และกาย ดังนี้ เปนตน
กายกัมมัญญตา ความควรแกงานแหง
นามกาย, ธรรมชาติที่ทํานามกาย คือ
เจตสิกทั้งหลายใหอยูในภาวะทีจ่ ะทํางาน
ไดดี (ขอ ๑๔ ในโสภณเจตสิก ๒๕)
กายคตาสติ, กายสติ สติที่เปนไปใน
กาย, สติอันพิจารณากายใหเห็นตาม
สภาพที่มีสวนประกอบ ซึ่งลวนเปนของ
ไมสะอาด ไมงาม นารังเกียจ ทําใหเกิด
ความรูเทาทัน ไมหลงใหลมัวเมา
กายทวาร ทวารคือกาย, กายในฐานเปน
ทางทํากรรม, ทางกาย
กายทุ จ ริ ต ประพฤติ ช่ั ว ด ว ยกาย,
ประพฤติชั่วทางกาย มี ๓ อยางคือ ๑.
ปาณาติบาต ฆาสัตว ๒. อทินนาทาน
ลักทรัพย ๓. กาเมสุมิจฉาจาร ประพฤติ
ผิดในกาม; ดู ทุจริต
กายบริหาร การรักษารางกายใหเหมาะ
สมแกความเปนสมณะ เชนไมไวผมยาว
เกินไป ไมไวหนวดเครา ไมไวเล็บยาว
ไมผัดหนา ไมแตงเครื่องประดับกาย ไม
๑๗

กายประโยค

๑๘

เปลือยกาย เปนตน
กายประโยค การประกอบทางกาย, การ
กระทําทางกาย
กายปสสัทธิ ความสงบรํางับแหงนามกาย, ธรรมชาติทํานามกาย คือ เจตสิก
ทั้งหลายใหสงบเย็น (ขอ ๘ ในโสภณเจตสิก ๒๕)
กายปาคุญญตา ความคลองแคลวแหง
นามกาย, ธรรมชาติ ทํานามกายคื อ
เจตสิกทั้งหลาย ใหแคลวคลองวองไว
รวดเร็ว (ขอ ๑๖ ในโสภณเจตสิก ๒๕)
กายมุทุตา ความออนโยนแหงนามกาย,
ธรรมชาติทํานามกาย คือ เจตสิกทั้ง
หลายใหนุมนวลออนละมุน (ขอ ๑๒ ใน
โสภณเจตสิก ๒๕)
กายลหุ ต า ความเบาแห ง นามกาย,
ธรรมชาติทํานามกาย คือกองเจตสิก ให
เบา (ขอ ๑๐ ในโสภณเจตสิก ๒๕)
กายวิญญัติ ความเคลื่อนไหวรางกายใหรู
ความหมาย เชน สั่นศีรษะ โบกมือ
ขยิบตา ดีดนิ้ว เปนตน; เทียบ วจีวิญญัติ
กายวิ ญ ญาณ ความรู ที่ เ กิ ด ขึ้นเพราะ
โผฏฐั พ พะกระทบกาย, โผฏฐั พ พะ
กระทบกาย เกิดความรูขึ้น (ขอ ๕ ใน
วิญญาณ ๖)
กายสมาจาร ความประพฤติทางกาย
กายสักขี “ผูเปนพยานดวยนามกาย”, “ผู
ประจักษกับตัว”, พระอริยบุคคลตั้งแต

กายานุปสสนา

โสดาบันขึ้นไปจนถึงผูตั้งอยูในอรหัตตมรรค ที่เปนผูมีสมาธินทรียแรงกลา ได
สัมผัสวิโมกข ๘ (เมื่อบรรลุอรหัตตผล
กลายเปนอุภโตภาควิมตุ ); ดู อริยบุคคล ๗
กายสังขาร 1. ปจจัยปรุงแตงกาย ไดแก
ลมหายใจเขา หายใจออก 2. สภาพที่
ปรุงแตงการกระทําทางกายไดแก กายสัญเจตนา หรือความจงใจทางกาย ซึ่ง
ทําใหเกิดกายกรรม
กายสังสัคคะ ความเกี่ยวของดวยกาย,
การเคลาคลึงรางกาย, เปนชื่ออาบัติ
สังฆาทิเสสขอที่ ๒ ที่วาภิกษุมีความ
กําหนัดถึงความเคลาคลึงดวยกายกับ
มาตุคาม, การจับตองกายหญิงโดยมีจิต
กําหนัด
กายสัมผัส สัมผัสทางกาย, อาการที่กาย
โผฏฐัพพะ และกายวิญญาณประจวบกัน
กายสัมผัสสชาเวทนา เวทนาที่เกิดขึ้น
เพราะกายสัมผัส, ความรูสึกที่เกิดขึ้น
เพราะการที่กาย โผฏฐัพพะ และกายวิญญาณประจวบกัน
กายสามัคคี ดู สามัคคี
กายสุ จ ริ ต ประพฤติ ช อบด ว ยกาย,
ประพฤติชอบทางกาย มี ๓ อยาง คือ
เว น จากการฆ า สั ต ว เว น จากการลั ก
ทรัพย เวนจากประพฤติผิดในกาม; ดู
กายทุจริต, สุจริต
กายานุ ป ส สนา สติ พิ จ ารณากายเป น
๑๘

กายิกสุข

๑๙

กาลามสูตร

อารมณวา กายนี้ก็สักวากาย ไมใชสัตว
บุคคลตัวตนเราเขา เปนสติปฏฐานขอ
หนึ่ง; ดู สติปฏฐาน
กายิกสุข สุขทางกาย เชนไดยินเสียง
ไพเราะ ลิ้มรสอรอย ถูกตองสิ่งที่ออน
นุม เปนตน
กายุชุกตา ความซื่อตรงแหงนามกาย,
ธรรมชาติทที่ าํ นามกายคือเจตสิกทัง้ หลาย
ใหซอื่ ตรง (ขอ ๑๘ ในโสภณเจตสิก ๒๕)
การก ผูกระทํากรรมไดตามพระวินัยมี ๓
คือ สงฆ คณะ และ บุคคล เชนในการ
ทําอุโบสถ ภิกษุตั้งแตสี่รูปขึ้นไปเรียก
สงฆ สวดปาฏิโมกขได ภิกษุสองหรือ
สามรูป เรียก คณะ ใหบอกความ
บริสุทธิ์ได ภิกษุรูปเดียวเรียกวา บุคคล
ใหอธิษฐาน
การกสงฆ “สงฆผกู ระทํา” หมายถึงสงฆ
หมูหนึ่งผูดําเนินการในกิจสําคัญ เชน
การสังคายนา หรือในสังฆกรรมตางๆ
การงานชอบ ดู สัมมากัมมันตะ
กาล เวลา
กาละ เวลา, คราว, ครั้ง, หน
กาลกรรณี, กาลกิณี ดู กาฬกรรณี
กาลกิริยา “การกระทํากาละ”, การตาย,
มรณะ
กาลทาน ทานที่ใหตามกาล, ทานที่ใหได
เฉพาะเหตุการณ หรือเปนครั้งคราวใน
โอกาสพิเศษ ไมใชใหไดตลอดเวลา,

ตามที่พระพุทธเจาตรัสไวเดิม (องฺ.ปฺจก.
๒๒/๓๖/๔๔) มี กาลทาน ๕ คือ อาคันตุกทาน (ทานแกผูมาจากตางถิ่น), คมิกทาน
(ทานแกผูจะไปจากถิน่ ), คิลานทาน (ทาน
แกผเู จ็บไข), ทุพภิกขทาน (ทานในยามมี
ทุพภิกขภัย), และทานคราวขาวใหม มี
ผลไมใหม จัดใหแกทานผูมีศีลเปนปฐม;
ปจจุบันนี้ มักใชในความหมายวาทานที่
ใหไดเฉพาะภายในระยะเวลาที่กําหนด
ไมมีการใหนอกเวลา หรือนอกเทศกาล
เชน การถวายผากฐิน การถวายผาอาบ
น้ําฝน เปนตน ซึ่งทายกจะถวายไดตาม
กําหนดเวลาที่พระพุทธเจาทรงอนุญาต
เทานั้น กอนหรือเลยเขตกําหนดไป ทํา
ไมได; ดู ทาน
กาลเทศะ เวลาและประเทศ, เวลา และ
สถานที่
กาลวิภาค การแจกกาลออกเปนเดือน
ปกษ และวัน
กาลัญุตา ความเปนผูรูจักกาลเวลาอัน
สมควรในการประกอบกิจนั้นๆ เชน รู
วาเวลาไหนควรทําอะไร เปนตน (ขอ ๕
ในสัปปุริสธรรม ๗)
กาลามสูตร สูตรหนึ่งในคัมภีรติกนิบาต
อังคุตตรนิกาย พระพุทธเจาตรัสสอน
ชนชาวกาลามะแห ง เกสปุ ต ตนิ ค มใน
แควนโกศล ไมใหเชื่องมงายไรเหตุผล
ตามหลัก ๑๐ ขอ คือ อยาปลงใจเชื่อ
๑๙

กาลิก

๒๐

กาฬสิลา

ไมเปนกาลิก แตนับเขาดวยโดยปริยาย
เพราะเปนของเกี่ยวเนื่องกัน)
กาววาว ฉูดฉาด, หรูหรา, บาดตา
กาสะ ไอ (โรคไอ)
กาสาวะ ผายอมฝาด, ผาเหลืองสําหรับพระ
กาสาวพัสตร ผาที่ยอมดวยรสฝาด, ผา
ยอมน้ําฝาด, ผาเหลืองสําหรับพระ
กาสี แควนหนึ่งในบรรดา ๑๖ แควนแหง
ชมพูทวีป มีนครหลวงชื่อพาราณสี ใน
สมัยพุทธกาล กาสีไดถูกรวมเขาเปน
สวนหนึ่งของแควนโกศลแลว
กาฬกรรณี, กาฬกัณณี “อันทําใหที่ตน
อาศัยพลอยเปนดังสีดําอับมืดไป”, ตัว
กออุบาทว, ตัวนําเคราะหรายหรือทําให
อับโชค, เสนียดจัญไร, อัปมงคล, บางที
เพี้ยนเปน กาลกิณี; ตรงขามกับ สิริ, ศรี
กาฬเทวิ ล ดาบส เป น อี ก ชื่ อ หนึ่ ง ของ
อสิตดาบส; ดู อสิตดาบส
กาฬปกษ “ซีกมืด” หมายถึง ขางแรม;
กัณหปกษ ก็เรียก; ตรงขามกับ ศุกลปกษ
หรือ ชุณหปกษ
กาฬสิ ล า สถานที่ สําคั ญ แห ง หนึ่ ง ใน
แควนมคธ อยูขางภูเขาอิสิคิลิ พระนคร
ราชคฤห ณ ที่นี้พระพุทธเจาเคยทํา
นิมิตตโอภาสแกพระอานนท และเปนที่
ที่พระโมคคัลลานะถูกคนรายซึ่งรับจาง
จากพวกเดียรถียไปลอบฆาดวยการทุบ
ตีจนรางแหลก

ดวยการฟงตามกันมา, ดวยการถือสืบๆ
กันมา, ดวยการเลาลือ, ดวยการอาง
ตําราหรือคัมภีร, ดวยตรรก, ดวยการ
อนุมาน, ดวยการคิดตรองตามแนวเหตุ
ผล, เพราะเขากันไดกับทฤษฎีของตน,
เพราะมองเห็นรูปลักษณะนาเชื่อ, เพราะ
นั บ ถื อ ว า ท า นสมณะนี้ เ ป น ครู ข องเรา;
ตอเมื่อใด พิจารณาเห็นดวยปญญาวา
ธรรมเหลานั้นเปนอกุศล เปนกุศล มี
โทษ ไมมีโทษ เปนตนแลว จึงควรละ
หรือถือปฏิบัติตามนั้น เรียกอีกอยางวา
เกสปุตติยสูตร หรือ เกสปุตตสูตร
กาลิก เนื่องดวยกาล, ขึ้นกับกาล, ของอัน
จะกลื น กิ น ให ล ว งลําคอเข า ไปซึ่ ง พระ
วินัยบัญญัติใหภิกษุรับเก็บไวและฉันได
ภายในเวลาทีก่ าํ หนด จําแนกเปน ๔ อยาง
คือ ๑. ยาวกาลิก รับประเคนไวและฉัน
ไดชั่วเวลาเชาถึงเที่ยงของวันนั้น เชน
ขาว ปลา เนื้อ ผัก ผลไม ขนมตางๆ ๒.
ยามกาลิก รับประเคนไวและฉันไดชั่ว
วันหนึ่งกับคืนหนึ่ง คือกอนรุงอรุณของ
วันใหม ไดแก ปานะ คือ น้ําคั้นผลไมที่
ทรงอนุ ญ าต ๓. สั ตตาหกาลิ ก รั บ
ประเคนไวแลวฉันไดภายในเวลา ๗ วัน
ไดแกเภสัชทั้งหา ๔. ยาวชีวิก รับ
ประเคนแลว ฉันไดตลอดไปไมจํากัด
เวลา ไดแกของที่ใชปรุงเปนยา นอก
จากกาลิก ๓ ขอตน (ความจริง ยาวชีวิก
๒๐

กาฬิโคธา

๒๑

กาฬิ โ คธา มารดาของพระภั ท ทิ ย ะ
กษัตริยศากยวงศ
กาฬุทายี อํามาตยของพระเจาสุทโธทนะ
เปนสหชาติและเปนพระสหายสนิทของ
พระโพธิสัตวเมื่อครั้งยังทรงพระเยาว
พระเจาสุทโธทนะสงไปทูลเชิญพระศาสดา
เพื่อเสด็จมากรุงกบิลพัสดุ กาฬุทายีไป
เฝาพระศาสดาที่กรุงราชคฤห ไดฟง
พระธรรมเทศนา บรรลุพระอรหัตตผล
อุปสมบทเปนภิกษุแลว ทูลเชิญพระ
ศาสดาพร อ มด ว ยภิ ก ษุ ส งฆ เ สด็ จ กรุ ง
กบิ ล พั ส ดุ ท า นได รั บ ยกย อ งว า เป น
เอตทัคคะในบรรดาผูท าํ ตระกูลใหเลือ่ มใส
กําลังของพระมหากษัตริย ดู พละ
กิงกรณีเยสุ ทักขตา ความเปนผูขยัน
ชวยเอาใจใสในกิจธุระของเพื่อนภิกษุ
สามเณร (ขอ ๕ ในนาถกรณธรรม ๑๐)
กิจจญาณ ปรีชากําหนดรูกิจที่ควรทําใน
อริยสัจจ ๔ แตละอยาง คือรูวา ทุกข
ควรกําหนดรู สมุทัย ควรละ นิโรธ ควร
ทําใหแจง มรรค ควรเจริญ คือควร
ปฏิบตั ิ (ขอ ๒ ในญาณ ๓)
กิจจาธิกรณ การงานเปนอธิกรณ คือ
เรื่องที่เกิดขึ้นอันสงฆตองจัดตองทําหรือ
กิจธุระที่สงฆจะพึงทํา; อรรถกถาพระ
วิ นั ย ว า หมายถึ ง กิ จ อั น จะพึ ง ทําด ว ย
ประชุมสงฆ ไดแก สังฆกรรมทั้ง ๔ คือ
อปโลกนกรรม ญัตติกรรม ญัตติทุติย๒๑

กิริยา

กรรม ญัตติจตุตถกรรม
กิจในอริยสัจจ ขอที่ตองทําในอริยสัจจ
๔ แตละอยาง คือ ปริญญา การกําหนด
รู เปนกิจในทุกข ปหานะ การละ เปน
กิจในสมุทัย สัจฉิกิริยา การทําใหแจง
หรือการบรรลุ เปนกิจในนิโรธ ภาวนา
การเจริญคือปฏิบัติบําเพ็ญ เปนกิจใน
มรรค
กิจเบื้องตน ในการอุปสมบท หมายถึง
ใหบรรพชา ถือนิสัย ถืออุปชฌายะ จน
ถึงถามอันตรายิกธรรมในที่ประชุมสงฆ
(คําเดิมเปน บุพกิจ)
กิตติศัพท เสียงสรรเสริญ, เสียงเลาลือ
ความดี
กินรวม ในประโยควา “ภิกษุใดรูอยู กิน
รวมก็ดี อยูรวมก็ดี สําเร็จการนอนดวย
กันก็ดี” คบหากันในทางใหหรือรับอามิส
และคบหากันในทางสอนธรรมเรียนธรรม
กิมพิละ เจาศากยะองคหนึ่ง ออกบวช
พรอมกับพระอนุรุทธะ ไดสําเร็จอรหัต
และเปนมหาสาวกองคหนึง่ ในจํานวน ๘๐
กิ ริ ย วาท ผู ถื อ หลั ก การอั น ให ก ระทํา,
หลักการซึ่งใหกระทํา; ดู กรรมวาท
กิริยวาที ผูถือหลักการอันใหกระทํา; ดู
กรรมวาท
กิริยา 1. การกระทํา หมายถึงการกระทํา
ใดๆ ที่กลาวถึงอยางกวางๆ หรืออยาง
เปนกลางๆ ถาเปน “กิริยาพิเศษ” คือ

กิริยากิตตกะ (กิริยากิตก)

๒๒

เปนการกระทําซึ่งเปนไปดวยเจตนาที่กอ
ใหเกิดวิบาก ก็เรียกวา กรรม, การ
กระทําซึ่งเปนไปดวยเจตนาทีไ่ มกอ วิบาก
เชนการกระทําของพระอรหันต ไมเรียก
วากรรม แตเปนเพียงกิริยา (พูดใหสั้นวา
เจตนาที่กอ วิบ าก เปนกรรม, เจตนาทีไ่ ม
กอวิบาก ถามิใชเปนวิบาก ก็เปนกิรยิ า); ดู
กรรม 2. ในภาษาไทย มักหมายถึง
อาการแสดงออกทางกายในเชิงมารยาท
บางทีใชควบคูก นั วา กิรยิ ามารยาท 3. ใน
ทางไวยากรณ ไดแกคาํ แสดงอาการหรือ
บอกการกระทําของนามหรือสรรพนาม,
ในไวยากรณไทย บางทีกาํ หนดใหใชรปู
สันสกฤตวา กริยา แตในบาลีไวยากรณ
โดยทั่วไป ใชรูปบาลี คือ กิริยา
กิริยากิตตกะ (กิริยากิตก) เปนชื่อกิริยาศัพทประเภทหนึ่งในภาษาบาลี ใชเปน
กิริยาสําคัญในประโยคบาง ใชเปนกิริยา
ในระหวางของประโยคบาง และใชเปน
คุณบทบาง เชน ปรินิพฺพุโต (ดับรอบ
แลว) ปพฺพชิตฺวา (บวชแลว) เปนตน
กิริยาอาขยาต เปนชื่อกิริยาศัพทประเภท
หนึ่งในภาษาบาลี ใชเปนกิริยาสําคัญใน
ประโยค อันแสดงถึงการกระทําของ
ประธาน เชน คจฺฉติ (ยอมไป) ปรินพิ พฺ ายิ
(ดับรอบแลว) เปนตน
กิลาโส โรคกลาก
กิเลส สิ่งที่ทําใจใหเศราหมอง, ความชั่วที่
๒๒

กิเลส

แฝงอยูในความรูสึกนึกคิด ทําใหจิตใจ
ขุนมัวไมบริสุทธิ์ และเปนเครื่องปรุง
แตงความคิดใหทาํ กรรมซึง่ นําไปสูป ญ
 หา
ความยุงยากเดือดรอนและความทุกข;
กิเลส ๑๐ (ในบาลีเดิม เรียกวากิเลสวัตถุ
คือสิง่ กอความเศราหมอง ๑๐) ไดแก
โลภะ โทสะ โมหะ มานะ ทิฏฐิ วิจิกิจฉา
ถีนะ อุทธัจจะ อหิริกะ อโนตตัปปะ;
กิเลสพันหา (กิเลส ๑,๕๐๐) เปนคําที่มี
ใช ใ นคั ม ภี ร รุ น หลั ง จากพระไตรป ฎ ก
เริ่มปรากฏในชั้นอรรถกถา ซึ่งกลาวไว
ทํานองเปนตัวอยาง โดยระบุชื่อไวมากที่
สุดเพียง ๓๓๖ อยาง ตอมาในคัมภีรชั้น
หลังมาก อยางธัมมสังคณีอนุฎกี า จึง
แสดงวิธนี บั แบบตางๆ ใหไดครบจํานวน
เชน กิเลส ๑๐  อารมณ ๑๕๐ =
๑,๕๐๐ (อารมณ ๑๕๐ ไดแก อรูปธรรม
๕๗ และรูปรูป ๑๘ รวมเปน ธรรม ๗๕
เปนฝายภายใน และฝายภายนอก ฝาย
ละเทากัน รวมเปน ๑๕๐)
อนึ่ง ในอรรถกถา ทานนิยมจําแนก
กิเลสเปน ๓ ระดับ ตามลําดับขั้นของ
การละดวยสิกขา ๓ (เชน วินย.อ.๑/๒๒; ที.อ.
๑/๑๙; สงฺคณี อ.๒๓) คือ ๑. วีติกกมกิเลส
กิ เ ลสอย า งหยาบ ที่ เ ป น เหตุ ใ ห ล ว ง
ละเมิดออกมาทางกายและวาจา เชน
เปนกายทุจริตและวจีทุจริต ละดวยศีล
(อธิศีลสิกขา) ๒. ปริยุฏฐานกิเลส กิเลส

กิเลสกาม

๒๓

อยางกลางที่พลุงขึ้นมาเรารุมอยูในจิตใจ
ดังเชนนิวรณ ๕ ในกรณีที่จะขมระงับไว
ละดวยสมาธิ (อธิจิตตสิกขา) ๓. อนุสยกิเลส กิเลสอยางละเอียดที่นอนเนื่องอยู
ในสันดานอันยังไมถูกกระตุนใหพลุงขึ้น
มา ไดแกอนุสัย ๗ ละดวยปญญา (อธิปญญาสิกขา); ทั้งนี้ บางแหงทานแสดง
ไวโดยอธิบายโยงกับพระไตรปฎก คือ
กลาววา อธิศีลสิกขา ตรัสไวเปนพิเศษ
ในพระวิ นั ย ป ฎ กๆ จึ ง ว า ด ว ยการละ
วี ติ กกมกิเลส, อธิจิตตสิกขา ตรัสไวเปน
พิเศษในพระสุตตันตปฎกๆ จึงวาดวย
การละปริยุฏฐานกิเลส, อธิปญญาสิกขา
ตรัสไวเปนพิเศษในพระอภิธรรมปฎกๆ
จึงวาดวยการละอนุสยกิเลส
กิเลสกาม กิเลสเปนเหตุใคร, กิเลสที่ทํา
ใหอยาก, เจตสิกอันเศราหมอง ชักให
ใคร ใหรัก ใหอยากได ไดแกราคะ
โลภะ อิจฉา (อยากได) เปนตน
กิเลสธุลี ธุลคี อื กิเลส, ฝุน ละอองคือกิเลส
กิเลสมาร มารคือกิเลส, กิเลสเปนมาร
โดยอาการที่เขาครอบงําจิตใจ ขัดขวาง
ไมใหทําความดี ชักพาใหทําความชั่ว
ล า งผลาญคุ ณ ความดี ทําให บุ ค คล
ประสบหายนะและความพินาศ
กิเลสวัฏฏ วนคือกิเลส, วงจรสวนกิเลส,
หนึ่งในวัฏฏะ ๓ แหงปฏิจจสมุปบาท
ประกอบดวย อวิชชา ตัณหา และ
๒๓

กุกกุจจะ

อุปาทาน; ดู ไตรวัฏฏ
กิเลสานุสัย กิเลสจําพวกอนุสัย, กิเลสที่
นอนเนื่องอยูในสันดาน จะปรากฏเมื่อ
อารมณมายั่วยุ เหมือนตะกอนน้ําที่อยู
กนโอง ถาไมมีคนกวนตะกอนก็นอน
เฉยอยู ถากวนน้าํ เขาตะกอนก็ลอยขึน้ มา
กิโลมกะ พังผืด
กีสาโคตมี พระเถรีสําคัญองคหนึ่ง เดิม
เปนธิดาคนยากจนในพระนครสาวัตถี
แต ไ ด เ ป น ลู ก สะใภ ข องเศรษฐี ใ นพระ
นครนั้น นางมีบุตรชายคนหนึ่ง อยูมา
ไมนานบุตรชายตาย นางมีความเสียใจ
มาก อุมบุตรที่ตายแลวไปในที่ตางๆ
เพื่อหายาแกใหฟน จนไดไปพบพระ
พุทธเจา พระองคทรงสอนดวยอุบาย
และทรงประทานโอวาท นางไดฟงแลว
บรรลุโสดาปตติผล บวชในสํานักนาง
ภิกษุณี วันหนึ่งนั่งพิจารณาเปลวประทีป
ที่ตามอยูในพระอุโบสถ ไดบรรลุพระ
อรหัต ไดรับยกยองวาเปนเอตทัคคะใน
ทางทรงจีวรเศราหมอง
กุกกุจจะ ความรําคาญใจ, ความเดือด
รอนใจ เชนวา สิ่งดีงามที่ควรทํา ตนมิ
ไดทํา สิ่งผิดพลาดเสียหายไมดีไมงามที่
ไมควรทํา ตนไดทําแลว, ความยุงใจ
กลุมใจ กังวลใจ, ความรังเกียจหรือกิน
แหนงในตนเอง, ความระแวงสงสัย เชน
วา ตนไดทําความผิดอยางนั้นๆ แลว

กุกฺกุจฺจปกตตา

๒๔

กุมารีภูตา

หมายถึ ง ผู ที่ ไ ด ส มาบั ติ แ ล ว แต ยั ง ไม
ชํานาญ อาจเสื่อมได เทียบ อกุปปธรรม
กุมมาส ขนมสด คือขนมที่เก็บไวนาน
เกินไปจะบูด เชน ขนมดวง ขนมครก
ขนมถวย ขนมตาล เปนตน พระพุทธเจา
หลั ง จากเลิ ก บําเพ็ ญ ทุ ก รกิ ริ ย าก็ เ สวย
ขาวสุกและกุมมาส
กุมาร เด็ก, เด็กชาย, เด็กหนุม
กุมารกัสสปะ พระเถระมหาสาวกองค
หนึ่ง เปนบุตรธิดาเศรษฐีในพระนคร
ราชคฤห คลอดเมื่ อ มารดาบวชเป น
ภิกษุณีแลว พระเจาปเสนทิโกศลทรง
เลี้ยงเปนโอรสบุญธรรม ทารกนั้นได
นามวา กัสสปะ ภายหลังเรียกกันวา
กุมารกัสสปะ เพราะทานเปนเด็กสามัญ
แตไดรับการเลี้ยงดูอยางราชกุมาร ทาน
อุปสมบทในสํานักของพระศาสดา ได
บรรลุพระอรหัต ไดรับการยกยองจาก
พระบรมศาสดาวาเปนเอตทัคคะในทาง
แสดงธรรมวิจิตร
กุมารี เด็กหญิง, เด็กรุนสาว, นางสาว
กุมารีภูตวรรค ชื่อหมวดในพระวินัยปฎก หมายถึงตอนอันวาดวยกุมารีภูตา
คื อ สามเณรี ผู เ ตรี ย มจะอุ ป สมบทเป น
ภิกษุณี มีอยูในปาจิตติยกัณฑ ใน
ภิกขุนีวิภังค
กุมารีภูตา “ผูเปนนางสาวแลว” หมายถึง
สามเณรีที่จะอุปสมบทเปนภิกษุณีเชนใน

หรือมิใช สิ่งที่ตนไดทําไปแลวอยางนั้นๆ
เปนความผิดขอนี้ๆ เสียแลวกระมัง
กุกฺกุจฺจปกตตา อาการที่จะตองอาบัติ
ดวยสงสัยแลวขืนทําลง
กุฎี กระทอมที่อยูของนักบวช เชนพระ
ภิกษุ, เรือนหรือตึกที่อยูอาศัยของพระ
ภิกษุสามเณร
กุฎมพี คนมีทรัพย, คนมั่งคั่ง
กุฏกะ เครือ่ งลาดทีใ่ หญ ชนิดทีม่ นี างฟอน
๑๖ คนยืนฟอนรําได (เชนพรมปูหอง)
กุฏฐัง โรคเรื้อน
กุฏิภัต อาหารที่เขาถวายแกภิกษุผูอยูใน
กุฎีอันเขาสราง
กุฑวะ ชื่อมาตราตวง แปลวา “ฟายมือ”
คือ เต็มอุงมือหนึ่ง; ดู มาตรา
กุณฑธานะ พระเถระผูเปนมหาสาวก
องคหนึ่ง เปนบุตรพราหมณในพระนคร
สาวั ต ถี เรี ย นจบไตรเพทตามลั ท ธิ
พราหมณ ตอมา เมื่อสูงอายุแลวไดฟง
พระธรรมเทศนาของพระพุทธเจา เกิด
ความเลื่อมใสจึงบวชในพระพุทธศาสนา
ตั้งแตนั้นมา ก็มีรูปหญิงคนหนึ่งติดตาม
ตั ว ตลอดเวลาจนกระทั่ ง ได บรรลุพระ
อรหัต รูปนัน้ จึงหายไป ทานไดรบั ยกยอง
จากพระศาสดาวาเปนเอตทัคคะในการ
ถือเอาสลากเปนปฐม; โกณฑธานะ ก็วา
กุณฑลเกสี ดู ภัททากุณฑลเกสา
กุ ป ปธรรม “ผู มี ธ รรมที่ ยั ง กําเริ บ ได”
๒๔

กุรุ

๒๕

กุศล

กุลมัจฉริยะ “ตระหนี่ตระกูล” ไดแกหวง
แหนตระกูล ไมยอมใหตระกูลอื่นมา
เกี่ยวดองดวย ถาเปนบรรพชิตก็หวง
ตระกูลอุปฏฐาก ไมพอใจใหบํารุงภิกษุ
อื่น; ดู มัจฉริยะ
กุลสตรี หญิงมีตระกูลมีความประพฤติด,ี
สตรีที่มีคุณความดีสมควรแกตระกูล,
สตรีเจาบาน
กุลุปกะ, กุลูปกะ “ผูเขาถึงสกุล”, พระที่
คุ น เคยสนิ ท ไปมาหาสู ป ระจําของ
ตระกูล, พระที่เขาอุปถัมภและเปนที่
ปรึกษาประจําของครอบครัว
กุเวร ดู จาตุมหาราช, จาตุมหาราชิกา,
ปริตร
กุศล 1. “สภาวะทีเ่ กีย่ วตัดสลัดทิง้ สิง่ เลว
รายอันนารังเกียจ”, “ความรูท ที่ าํ ความชัว่
รายใหเบาบาง”, “ธรรมที่ตัดความชั่วอัน
เปนดุจหญาคา”, สภาวะหรือการกระทํา
ที่ฉลาด กอปรดวยปญญา หรือเกิดจาก
ปญญา เกือ้ กูล เอือ้ ตอสุขภาพ ไมเสียหาย
ไรโทษ ดีงาม เปนบุญ มีผลเปนสุข,
ความดี (กุศลธรรม), กรรมดี (กุศลกรรม)
ตามปกติ กุศล กับ บุญ เปนคําทีใ่ ชแทน
กันได แต กุศล มีความหมายกวางกวา
คือ กุศล มีทงั้ โลกิยะ (กามาวจร รูปาวจร
อรูปาวจร) และโลกุตตระ สวน บุญ โดย
ทั่วไปใชกับโลกียกุศล ถาจะหมายถึง
ระดับโลกุตตระ มักตองมีคาํ ขยายกํากับ

คําวา “อีฉนั เปนนางสาว (กุมารีภตู า) ของ
แมเจาชื่อนี้ มีอายุ ๒๐ ปเต็ม มีสิกขา
อันศึกษาแลวในธรรม ๖ ประการ ๒ ป
ขอวุฏฐานสมมติตอสงฆเจาขา”
กุรุ แควนหนึ่งในบรรดา ๑๖ มหาชนบท
แหงชมพูทวีป อยูแถบลุมน้ํายมุนาตอน
บน ราวมณฑลปญจาบลงมา นครหลวง
ชื่อ อินทปตถ ตั้งอยู ณ บริเวณเมืองเดลี
นครหลวงของอินเดียปจจุบัน
กุรุนที ดู โปราณัฏฐกถา, อรรถกถา
กุล ตระกูล, ครอบครัว, วงศ, หมูชนที่
รวมพงศพันธุเดียวกัน, เผาชน; ใน
ความหมายที่ขยายออกไป หมายถึงหมู
ชนที่รวมสังกัด หรือขึ้นตอการปกครอง
เดียวกัน เชนในคําวา “กุลบดี” ซึ่งบางที
หมายถึงหัวหนาสถาบันการศึกษา
กุลทูสก “ผูประทุษรายตระกูล” หมายถึง
ภิกษุผูประจบคฤหัสถ เอาใจเขาตางๆ
ดวยอาการอันผิดวินัย มุงเพื่อใหเขา
ชอบตนเปนสวนตัว เปนเหตุใหเขาคลาย
ศรัทธาในพระศาสนาและเสือ่ มจากกุศลธรรม เช น ให ของกํานัลเหมือนอยาง
คฤหัสถเขาทํากัน ยอมตัวใหเขาใช เปนตน
กุ ล ธิ ด า ลู ก หญิ ง ผู มี ต ระกู ล มี ค วาม
ประพฤติดี
กุ ล บุ ต ร ลู ก ชายผู มี ต ระกู ล มี ค วาม
ประพฤติดี
กุลปสาทกะ ผูยังตระกูลใหเลื่อมใส
๒๕

กุศลกรรม

๒๖

ไวดว ย เชนวา “โลกุตตรบุญ”, พูดอีกอยาง
หนึ่งวา บุญ มักใชในความหมายที่แคบ
กวา หรือใชในขัน้ ตนๆ หมายถึงความดีที่
ยังประกอบดวยอุปธิ (โอปธิก) คือ ยังเปน
สภาพปรุงแตงทีก่ อ ผลในทางพอกพูน ให
เกิดสมบัติ อันไดแกความพรัง่ พรอม เชน
รางกายสวยงามสมบูรณ และมัง่ มีทรัพย
สิน แต กุศล ครอบคลุมหรือเลยตอไป
ถึงนิรูปธิ (ไรอุปธิ) และเนนที่นิรูปธินั้น
คือมุงทีภ่ าวะไรปรุงแตง ความหลุดพน
เปนอิสระ โยงไปถึงนิพพาน, พูดอยาง
งายๆ เชนวา บุญ มุงเอาความสะอาด
หมดจดในแงที่สวยงามนาชื่นชม แต
กุศล มุง ถึงความสะอาดหมดจดในแงที่
เป น ความบริ สุ ท ธิ์ ไม มี อ ะไรติ ด ค า ง
ปลอดโปรง โลง วาง เปนอิสระ, ขอใหดู
ตัวอยางที่ บุญ กับ กุศล มาดวยกันใน
คาถาตอไปนี้ (ขุ.อิต.ิ ๒๕/๒๖๒/๒๙๐)
กาเยน กุสล กตฺวา
มนสา กุสล กตฺวา
ตโต โอปธิก ปฺุ
อฺเป มจฺเจ สทฺธมฺเม

กุศลกรรมบถ

ทาน] ชักจูงแมคนอื่นๆ ใหตั้งอยูในพระ
สัทธรรม ในพรหมจริยะ)
คาถานี้ แมจะเปนคําแนะนําแกเทวดา
ก็ใชไดทั่วไป คือเปนคําแนะนําสําหรับผู
ที่จะอยูเปนคฤหัสถวา ในดานแรกหรือ
ดานหลัก ใหทํากุศล ที่เปนนิรูปธิ ซึ่ง
เปนการศึกษาหรือปฏิบัติเพื่อใหไดสาระ
ของชีวิต โดยพัฒนาตนใหเปนอริยชน
โดยเฉพาะเปนโสดาบัน จากนั้น อีกดาน
หนึ่ง ในฐานะเปนอริยชน ก็ทาํ ความดี
หรือกรรมสรางสรรคตางๆ ที่มีผลใน
ทางอุปธิ เชน ลาภ ยศ สรรเสริญ และ
ความสุข ซึ่งเปนไปตามธรรมดาของมัน
และที่เปนเรื่องสามัญในสังคมคฤหัสถ
ได ไมเสียหาย เพราะเปนผูมีคุณความ
ดี ที่ เ ป น หลักประกันใหเกิดแตผลดีทั้ง
แกตนเองและแกสังคมแลว; ตรงขามกับ
อกุศล, เทียบ บุญ, ดู อุปธิ 2. บางแหง (เชน
ขุ.เถร.๒๖/๑๗๐/๒๖๘) กุศล หมายถึง ความ
เกษม, ความปลอดภัย, สวัสดิภาพ,
ความหวังดี, ความมีเมตตา
กุศลกรรม กรรมดี, กรรมที่เปนกุศล,
การกระทําที่ดีคือเกิดจากกุศลมูล
กุศลกรรมบถ ทางแหงกรรมดี, ทางทําดี,
ทางแหงกรรมที่เปนกุศล, กรรมดีอัน
เปนทางนําไปสูสุคติ มี ๑๐ อยางคือ ก.
กายกรรม ๓ ไดแก ๑. ปาณาติปาตา
เวรมณี เวนจากทําลายชีวติ ๒. อทินนา-

วาจาย กุสล พหุ
อปฺปมาณ นิรูปธึ ฯ
กตฺวา ทาเนน ต พหุ
พฺรหฺมจริเย นิเวสย

(ทานจงทําใหมาก ทั้งดวยกาย ดวย
วาจา และดวยใจ ซึ่งกุศล อันประมาณ
มิได [อัปปมาณ แปลวา มากมาย ก็ได
เปนโลกุตตระ ก็ได] อันไรอุปธิ [นิรูปธิ]
แตนั้นทานจงทําบุญ อันระคนอุปธิ ให
มาก ดวยทาน แลวจง [บําเพ็ญธรรม
๒๖

กุศลธรรม

๒๗

ทานา เวรมณี เวนจากถือเอาของที่เขามิ
ไดให ๓. กาเมสุมิจฉาจารา เวรมณี เวน
จากประพฤติผิดในกาม ข. วจีกรรม ๔
ไดแก ๔. มุสาวาทา เวรมณี เวนจากพูด
เท็จ ๕. ปสุณาย วาจาย เวรมณี เวนจาก
พูดสอเสียด ๖. ผรุสาย วาจาย เวรมณี
เวนจากพูดคําหยาบ ๗. สัมผัปปลาปา
เวรมณี เวนจากพูดเพอเจอ ค. มโนกรรม
๓ ไดแก ๘. อนภิชฌา ไมโลภคอยจอง
อยากไดของเขา ๙. อพยาบาท ไมคิด
รายเบียดเบียนเขา ๑๐. สัมมาทิฏฐิ เห็น
ชอบตามคลองธรรม; เทียบ อกุศลกรรมบถ,
ดู กรรมบถ
กุศลธรรม ธรรมที่เปนกุศล, ธรรมฝาย
กุศล ธรรมที่ดี, ธรรมฝายดี
กุศลบุญจริยา ความประพฤติที่เปนบุญ
เปนกุศล, การทําความดีอยางฉลาด
กุศลมูล รากเหงาของกุศล, ตนเหตุของ
กุศล, ตนเหตุของความดีมี ๓ อยาง คือ
๑. อโลภะ ไมโลภ (จาคะ) ๒. อโทสะ ไม
คิดประทุษราย (เมตตา) ๓. อโมหะ ไม
หลง (ปญญา); เทียบ อกุศลมูล
กุศลวัตร ขอปฏิบัติที่ดี, กิจที่พึงทําที่ดี
กุศลวิตก ความตริตรึกที่เปนกุศล, ความ
นึกคิดที่ดีงามมี ๓ คือ ๑. เนกขัมมวิตก
ความตรึกปลอดจากกาม ๒. อพยาบาทวิตก ความตรึกปลอดจากพยาบาท ๓.
อวิหิงสาวิตก ความตรึกปลอดจากการ
๒๗

กูฏทันตสูตร

เบียดเบียน
กุสาวดี ชื่อเกาของเมืองกุสินารา นคร
หลวงของแควนมัลละ เมื่อครั้งเปนราชธานีของพระเจามหาสุทัศน จักรพรรดิ
ครั้งโบราณ
กุสิ เสนคั่นดุจคันนายืนระหวางขัณฑกับ
ขัณฑของจีวร; เทียบ อัฑฒกุสิ, ดู จีวร
กุสินารา เมืองหลวงแหงหนึ่งของแควน
มัลละ (อีกแหงหนึง่ คือ ปาวา) สมัยพุทธกาล กุสินาราเปนเมืองเล็กๆ มีมัลลกษัตริยเปนผูปกครอง พระพุทธเจา
เสด็จดับขันธปรินิพพานที่เมืองนี้
กูฏทันตสูตร สูตรหนึง่ ในคัมภีรท ฆี นิกาย
สีลขันธวรรค สุตตันตปฎก พระพุทธเจา
ทรงแสดงแกกูฏทันตพราหมณผูกําลัง
เตรียมพิธีบูชายัญ วาดวยวิธีบูชายัญ
ตามความหมายในแบบของพระพุทธศาสนา ซึง่ ไมตอ งมีการฆาฟนเบียดเบียน
สัตว มีแตการเสียสละทําทานและการ
ทําความดีอื่นๆ เริ่มดวยการตระเตรียม
พิธโี ดยจัดการบานเมืองใหสงบเรียบรอย
กอนตามธรรมวิธี มีการสงเสริมกสิกรรม
พาณิชยกรรม สัมมาชีพ และบํารุงสง
เสริมขาราชการทีด่ ี ซึง่ จะทําใหประชาชน
ขวนขวายขะมักเขมนในหนาที่การงาน
ของตนๆ จนบานเมืองมีความเกษม
ปลอดภัย พลเมืองมีความสุข ราชทรัพย
บริบรู ณดแี ลว จึงกระทําพิธบี ชู ายัญ ดวย

เกจิ

๒๘

เกจิ

ใหมๆ ธิดามารไดมาสําแดงอาการยั่ว
ยวนตางๆ ทั้งปรากฏตัวเปนหญิงสาว
เปนหญิงวัยกลาง และเปนสตรีผูใหญ
แตพระพุทธเจามิไดทรงใสพระทัย เมื่อ
เลาความตอนนี้ พระอรรถกถาจารย
กล า วว า “ส ว นอาจารย บ างพวก
(เกจิอาจารย) กลาววา พระผูมีพระภาค
เจา ครั้นทรงเห็นธิดามารเหลานั้นเขามา
หาโดยภาวะเป น สตรี ผู ใ หญ จึ ง ทรง
อธิษฐานวา ‘หญิงเหลานี้จงเปนผูมีฟน
หั ก ผมหงอก อย า งนี้ ๆ ’ คําของ
เกจิอาจารยนนั้ ไมควรเชือ่ ถือ เพราะพระ
ศาสดายอมไมทรงกระทําการอธิษฐาน
อยางทีว่ า นัน้ แตพระผูม พี ระภาคเจาทรง
ปรารภถึงการละกิเลสของพระองคเอง
ตรัสวา ‘พวกทานจงหลีกไปเถิด พวก
ทานเปนเชนไรจึงพากันพยายามอยางนี้
ชื่อวากรรมเชนนี้ พวกทานควรกระทํา
เบื้ อ งหน า คนที่ ยั ง ไม ป ราศจากราคะ
เปนตน แตตถาคตละราคะ โทสะ โมหะ
เสียแลว’”; ในภาษาไทย เมือ่ ไมนานนักนี้
คําวา เกจิ หรือ เกจิอาจารย ไดมคี วาม
หมายเพี้ ย นไปจากเดิ ม ห า งไกลมาก
กลายเปนหมายถึงพระภิกษุผูมีชื่อเสียง
เดนในทางความขลัง (พระขลัง หรือ
อาจารยขลัง) หรือแมกระทัง่ ในเชิงไสยศาสตร, ขอเพีย้ นทีส่ าํ คัญ คือ ๑) ความ
หมายในทางปญญาและความใสใจใน

การบริจาคทรัพยทาํ ทานเปนตน ผลของ
พระธรรมเทศนานี้ คือ กูฏทันตพราหมณ
ลมเลิกพิธีบูชายัญของตน ปลอยสัตว
ทั้งหมด และประกาศตนเปนอุบาสก
เกจิ “บางพวก” หมายถึง อาจารยบาง
พวก (เกจิอาจารย, ใชวา พระเถระบาง
พวก ก็มีบาง แตนอยแหง), เปนคําที่
กล า วถึ ง บ อ ยในอรรถกถาทั้ ง หลาย
กลาวคือ ในเวลาที่พระอรรถกถาจารย
อธิบายความและเลาเรื่องราวตางๆ บาง
ครั้งทานก็ยกมติหรือความเห็นของทาน
ผูอ นื่ มาใหดดู ว ย เมือ่ ไมออกชือ่ เจาของ
มติเหลานัน้ ก็ใชคาํ วา “เกจิ” นี้ (ถายก
มติอื่นมาอีก ตอจาก “เกจิ” ก็คือ “อปเร”
แตบางทีมีหลายมติ ก็ตองใชคําอื่นอีก
โดยเฉพาะ “เอเก” หรือ “อฺเ” ก็มบี า ง)
มติของเกจิอาจารยเหลานัน้ ทานยกมาให
ดูเพราะเปนคําอธิบายที่ตางออกไปบาง
เพียงเพราะมีแงนาสนใจบาง มีบอยครั้ง
ที่ทานยกมาเพื่อปฏิเสธหรือชี้แจงความ
ผิดพลาด และมีบางที่ทานยกมาโดย
แสดงความเห็นชอบ, การอางมติของ
เกจิอาจารยอยางที่วานั้น มักมีในกรณี
อธิบายหลักพระธรรมวินัยที่อาจจะยาก
สําหรับคนทั่วไป หรือเรื่องที่ลึกซึ้ง แต
ในที่นี้ จะยกตัวอยางที่เขาใจงายมาดูสัก
เรื่องหนึ่ง ตามความในอรรถกถาชาดก
(ชา.อ.๑/๑๒๔) วา เมื่อพระพุทธเจาตรัสรู
๒๘

เกตุมาลา

๒๙

การศึกษาหาความรูเกี่ยวกับพระธรรม
วินัยเลือนลางหรือถูกกลบบัง โดยลัทธิ
ถื อ ความขลั ง ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ อิ ท ธิ ฤ ทธิ์ ไ สยศาสตร ๒) “เกจิ” ซึง่ เดิมเปนเพียงผู
แทรกเสริมหรือเปนตัวประกอบ กลายมา
เปนตัวหลัก ๓) “เกจิ” ซึง่ เดิมเปนคํา
พหูพจนที่ไมระบุตัว กลายเปนคําเอกพจนที่ใชเรียกบุคคลผูมีชื่อเสียงนั้นๆ
เกตุมาลา รัศมีซึ่งเปลงอยูเหนือพระเศียร
ของพระพุทธเจา
เก็บปริวาส ดู เก็บวัตร
เก็บมานัต ดู เก็บวัตร
เก็บวัตร โวหารเรียกวินัยกรรมเกี่ยวกับ
วุฏฐานวิธีอยางหนึ่ง คือ เมื่อภิกษุตอง
ครุกาบัติขั้นสังฆาทิเลสกําลังอยูปริวาส
ยังไมครบเวลาทีป่ กปดอาบัตไิ วกด็ ี กําลัง
ประพฤติมานัตยังไมครบ ๖ ราตรีก็ดี
เมื่อมีเหตุอันสมควร ก็ไมตองประพฤติ
ติดตอกันเปนรวดเดียว พึงเขาไปหา
ภิกษุรูปหนึ่ง ทําผาหมเฉวียงบา นั่ง
กระหยง ประนมมือ ถาเก็บปริวาส พึง
กลาววา “ปริวาสํ นิกฺขิปามิ” แปลวา
“ขาพเจาเก็บปริวาส” หรือวา “วตฺตํ นิกฺข-ิ
ปามิ” แปลวา “ขาพเจาเก็บวัตร” วาคํา
ใดคําหนึง่ ก็เปนอันพักปริวาส; ถาเก็บ
มานัต พึงกลาววา “มานตฺตํ นิกฺขิปามิ”
แปลวา “ขาพเจาเก็บมานัต” หรือวา “วตฺตํ
นิกฺขิปามิ” แปลวา “ขาพเจาเก็บวัตร”
๒๙

โกนาคมน

ดังนี้ วาคําใดคําหนึง่ ก็เปนอันพักมานัต ตอ
ไปเมือ่ มีโอกาสก็ใหสมาทานวัตรใหมไดอกี
เกษม ปลอดภัย, พนภัย, สบายใจ
เกษมจากโยคธรรม ปลอดภัยจากธรรม
เครือ่ งผูกมัด, ปลอดโปรงจากเรือ่ งทีจ่ ะ
ตองถูกเทียมแอก, พนจากภัยคือกิเลสที่
เปนตัวการสวมแอก; ดู โยคเกษมธรรม
เกสา ผม
เกินพิกัด เกินกําหนดที่จะตองเสียภาษี
อากร
เกียรติยศ ยศคือเกียรติ หรือกิตติคุณ,
ความเปนใหญโดยเกียรติ; ดู ยศ
แกงได รอยกากบาทหรือขีดเขียนซึ่งคน
ไมรูหนังสือขีดเขียนลงไวเปนสําคัญ
โกฏิ ชื่อมาตรานับ เทากับสิบลาน
โกณฑธานะ ดู กุณฑธานะ
โกณฑัญญะ พราหมณหนุม ทีส่ ดุ ในบรรดา
พราหมณ ๘ คน ผูทํานายลักษณะของ
สิทธัตถกุมาร ตอมาออกบวชตามปฏิบัติ
พระสิ ท ธั ต ถะขณะบําเพ็ ญ ทุ ก รกิ ริ ย า
เปนหัวหนาพระปญ จวัคคีย ฟงพระ
ธรรมเทศนาธั ม มจั ก กั ป ปวั ต ตนสู ต ร
แลวไดดวงตาเห็นธรรม ขอบรรพชา
อุปสมบทเปนปฐมสาวกของพระพุทธเจา
มีชื่อเรียกกันภายหลังวา พระอัญญาโกณฑัญญะ
โกธะ ความโกรธ, เคือง, ขุนเคือง
โกนาคมน พระนามพระพุทธเจาองค

โกมารภัจ

๓๐

โกสัมพี

โกศล๑, โกสัลละ ความฉลาด, ความ
เชี่ยวชาญ มี ๓ คือ ๑. อายโกศล ความ
ฉลาดในความเจริญ, รอบรูทางเจริญ
และเหตุของความเจริญ ๒. อปายโกศล
ความฉลาดในทางเสือ่ ม, รอบรูท างเสือ่ ม
และเหตุของความเสื่อม ๓. อุปายโกศล
ความฉลาดในอุบาย, รอบรูวิธีแกไขเหตุ
การณและวิธีที่จะทําใหสําเร็จ ทั้งในการ
ป อ งกั น ความเสื่ อ มและในการสร า ง
ความเจริญ
โกศล๒ ชื่อแควนหนึ่งในบรรดา ๑๖
แควนแหงชมพูทวีป โกศลเปนแควนใหญ
มีอํานาจมากในสมัยพุทธกาล กษัตริยผู
ครองแควนมีพระนามวา พระเจาปเสนทิโกศล มีนครหลวงชื่อ สาวัตถี บัดนี้เรียก
Sahet-Mahet (ลาสุด รื้อฟนชื่อในภาษา
สันสกฤตขึ้นมาใชวา śrāvasti คือ ศราวัสตี)
โกสละ ดู โกศล
โกสัชชะ ความเกียจคราน
โกสัมพิกขันธกะ ชื่อขันธกะที่ ๑๐ (สุด
ทาย) แหงคัมภีรมหาวรรค วินัยปฎกวา
ด ว ยเรื่ อ งของภิ ก ษุ ช าวเมื อ งโกสั ม พี
ทะเลาะวิวาทกัน จนเปนเหตุใหพระพุทธเจาเสด็จไปจําพรรษาในปารักขิตวัน ตําบล
ปาริไลยกะ ในที่สุด พระภิกษุเหลานั้น
ถูกมหาชนบีบคั้นใหตองกลับปรองดอง
กัน บังเกิดสังฆสามัคคีอีกครั้งหนึ่ง
โกสัมพี ชื่อนครหลวงของแควนวังสะ

หนึ่งในอดีต; ดู พระพุทธเจา ๕
โกมารภัจ ดู ชีวก
โกรัพยะ พระเจาแผนดินแควนกุรุ
โกละ ผลกะเบา
โกลังโกละ “ผูไปจากตระกูลสูตระกูล”
หมายถึงพระโสดาบัน ซึ่งจะตองไปเกิด
อีก ๒–๓ ภพ แลวจึงบรรลุพระอรหัต
โกลิตะ ชือ่ เดิมของพระมหาโมคคัลลานะ
เรียกตามชื่อหมูบานที่เกิด (โกลิตคาม)
เพราะเปนบุตรของตระกูลหัวหนาในหมู
บ า นนั้ น สมั ย เมื่ อ เข า ไปบวชเป น
ปริพาชกในสํานักของสญชัย ก็ยังใชชื่อ
วา โกลิตะ ตอมาภายหลังคือเมื่อบวช
ในพระพุทธศาสนา จึงเรียกกันวา โมคคัลลานะ หรือ พระมหาโมคคัลลานะ
โกลิตปริพาชก พระโมคคัลลานะเมือ่ เขา
ไปบวชเปนปริพาชกในสํานักของสญชัย
มีชื่อเรียกวา โกลิตปริพาชก
โกลิยชนบท แควนโกลิยะ หรือดินแดน
ของกษัตริยโกลิยวงศ เปนแควนหนึ่งใน
ชมพูทวีปครั้งพุทธกาล มีนครหลวงชื่อ
เทวทหะ และ รามคาม บัดนี้อยูในเขต
ประเทศเนปาล
โกลิยวงศ ชื่อวงศกษัตริยขางฝายพระ
พุทธมารดา ที่ครองกรุงเทวทหะ; พระ
นางสิริมหามายา พุทธมารดา และพระ
นางพิมพา ชายาของเจาชายสิทธัตถะ
เปนเจาหญิงฝายโกลิยวงศ
๓๐

โกสัลละ

ขัณฑ

๓๑

อยูตอนใตของแมน้ํายมุนา บัดนี้เรียกวา โกสิยวรรค ตอนทีว่ า ดวยเรือ่ งขนเจียมเจือ
Kosam
ดวยไหม เปนวรรคที่ ๒ แหงนิสสัคคิยโกสัลละ ดู โกศล๑
กัณฑในพระวินัยปฎก
โกสิยเทวราช พระอินทร, จอมเทพใน โกเสยยะ, โกไสย ผาทําดวยใยไหม ได
สวรรคชนั้ ดาวดึงส เรียก ทาวโกสีย บาง แก ผาไหม ผาแพร
ทาวสักกเทวราช บาง
โกฬิวิสะ ดู โสณะ โกฬิวิสะ

ข
ขจร ฟุงไป, ไปในอากาศ
ขณิกสมาธิ สมาธิชั่วขณะ, สมาธิขั้นตน
พอสําหรับใชในการเลาเรียนทําการงาน
ใหไดผลดี ใหจิตใจสงบสบายไดพักชั่ว
คราว และใชเริ่มปฏิบัติวิปสสนาได (ขั้น
ตอไป คือ อุปจารสมาธิ)
ขณิกาปติ ความอิ่มใจชั่วขณะ เมื่อเกิด
ขึ้นทําใหรูสึกเสียวแปลบๆ เปนขณะๆ
เหมือนฟาแลบ (ขอ ๒ ในปติ ๕)
ขนบ แบบอยางที่ภิกษุควรประพฤติใน
กาลนั้นๆ ในที่นั้นๆ แกบุคคลนั้นๆ
ขนบธรรมเนียม แบบอยางที่นิยมกัน
ขนาบ กระหนาบ
ขมา ความอดโทษ, การยกโทษให
ขรรค อาวุธมีคม ๒ ขาง ที่กลางทั้งหนา
และหลังเปนสัน ดามสั้น
ขราพาธ อาพาธหนัก, ปวยหนัก
ขลัง ศักดิ์สิทธิ์, มีกําลังอํานาจที่อาจ
บันดาลใหเปนไปอยางนั้นอยางนี้ หรือ

ใหสําเร็จผลที่ประสงค; ดู เครื่องราง
ขลุปจฉาภัตติกังคะ องคแหงผูถือ หาม
ภัตที่เขานํามาถวายภายหลัง คือ เมื่อลง
มือฉันแลวมีผูนําอาหารมาถวายอีกก็ไม
รับ (ขอ ๗ ในธุดงค ๑๓)
ของขลัง ดู เครื่องราง
ของตองพิกัด ของเขากําหนดที่จะตอง
เสียภาษี
ขอน ในคําวา “ขัณฑขอน” คือ คี่ เชน ๗
ขัณฑ ๙ ขัณฑ ๑๑ ขัณฑ
ขอนิสัย ดู นิสัย
ขอโอกาส ดู โอกาส
ขัชชภาชกะ ภิกษุผูไดรับสมมติ คือ
แตงตั้งจากสงฆ ใหมีหนาที่แจกของ
เคีย้ ว, เปนตําแหนงหนึ่งในบรรดา เจา
อธิการแหงอาหาร
ขัณฑ สวน ทอน หรือชิ้น ที่ถูกตัด ทุบ
ฉีก ขาด หัก แตก หรือแยกกันออกไป,
ของที่ถูกตัด ฉีก ขาดเปนสวนๆ เปน
๓๑

ขัณฑสีมา

๓๒

ขันธมาร

สังวร ๕)
ขันธ กอง, พวก, หมวด, หมู ลําตัว;
หมวดหนึง่ ๆ ของรูปธรรมและนามธรรม
ทั้งหมดที่แบงออกเปน ๕ กอง คือ รูปขันธ กองรูป เวทนาขันธ กองเวทนา
สัญญาขันธ กองสัญญา สังขารขันธ
กองสังขาร วิญญาณขันธ กองวิญญาณ
เรียกรวมวา เบญจขันธ (ขันธ ๕)
ขันธกะ หมวด, พวก, ตอน หมายถึง
เรือ่ งราวเกีย่ วกับพระวินยั และสิกขาบท
นอกปาฏิโมกข ที่จัดประมวลเขาเปน
หมวดๆ เรียกวา ขันธกะ, ขันธกะ
หนึ่งๆ วาดวยเรื่องหนึ่งๆ เชน อุโบสถขันธกะ หมวดที่วาดวยการทําอุโบสถ
จีวรขันธกะ หมวดที่วาดวยจีวร เปนตน
รวมทั้งสิ้นมี ๒๒ ขันธกะ (พระวินัย
ปฎกเลม ๔, ๕, ๖, ๗); ดู ไตรปฎก
ขันธปริตร ดู ปริตร
ขันธปญจก หมวดหาแหงขันธ อันไดแก
รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ
(นิยมเรียก ขันธบัญจก); ดู ขันธ
ขันธมาร ขันธ ๕ คือ รูป เวทนา สัญญา
สังขาร วิญญาณ เปนมาร เพราะเปน
สภาพอันปจจัยปรุงแตงขึน้ เปนทีต่ งั้ แหง
ทุกข ถูกปจจัยตางๆ มีอาพาธเปนตน
บีบคั้นเบียดเบียนเปนเหตุขัดขวางหรือ
รอนโอกาส มิใหสามารถทําความดีงามได
เต็มที่ หรืออาจตัดโอกาสนัน้ โดยสิน้ เชิง

ชิ้นๆ เปนทอนๆ; คําวา “จีวรมีขัณฑ ๕”
หรือ “จีวรหาขัณฑ” หมายถึงจีวรที่
ประกอบขึ้นจากแผนผาที่ตัดแลว ๕ ชิ้น;
ดู จีวร
ขัณฑสีมา สีมาเล็กผูกเฉพาะโรงอุโบสถ
ที่อยูในมหาสีมา มีสีมันตริกคั่น
ขัดบัลลังก ดู บัลลังก
ขัดสมาธิ [ขัด-สะ-หมาด] ทานั่งเอาขาขัด
กันอยางคนนั่งเจริญสมาธิ คือ นั่งคูเขา
ทั้งสองขางแบะลงบนพื้น เอาขาทอนลาง
ซอนทับกัน; ขัดสมาธิมี ๓ แบบ คือ นั่ง
ขัดสมาธิโดยเอาขาสอดไขวกันทับลงบน
เทาขางที่ตรงขาม (อยางที่นิยมนั่งกันทั่ว
ไป) เรียกวา ขัดสมาธิสองชัน้ , นั่งขัด
สมาธิ โดยวางขาขวาทับราบบนขาซาย
เรียกวา ขัดสมาธิราบ, นั่งขัดสมาธิโดย
หงายฝ า เท า ทั้ ง สองขึ้ น วางบนขาข า งที่
ตรงขาม เรียกวา ขัดสมาธิเพชร (ทานั่ง
ของพระพุทธรูป เปนแบบที่ ๒ และ ๓)
ขัตติยธรรม หลักธรรมสําหรับกษัตริย,
ธรรมของพระจาแผนดิน
ขัตติยมหาสาล กษัตริยผูมั่งคั่ง
ขันติ ความอดทน คือ ทนลําบาก ทน
ตรากตรํา ทนเจ็บใจ, ความหนักเอาเบา
สู เพื่อบรรลุจุดหมายที่ดีงาม (ขอ ๓ ใน
ฆราวาสธรรม ๔, ขอ ๑ ในธรรมที่ทําให
งาม ๒, ขอ ๖ ในบารมี ๑๐)
ขันติสังวร สํารวมดวยขันติ (ขอ ๔ ใน
๓๒

ขาดสูญ

๓๓
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ภิกษุรปู หนึง่ วา “ปริวาสํ สมาทิยามิ” แปล
(ขอ ๒ ในมาร ๕)
ขาดสูญ ดู สูญ
วา “ขาพเจาขึน้ ปริวาส” “วตฺตํ สมาทิยามิ”
ขาทนียะ ของควรเคีย้ ว, ของขบของเคีย้ ว แปลวา “ขาพเจาขึ้นวัตร” ถาขึ้นมานัต
ไดแกผลไมตางๆ และเหงาตางๆ เชน พึงกลาววา “มานตฺตํ สมาทิยามิ” แปลวา
“ขาพเจาขึน้ มานัต” หรือ “วตฺตํ สมาทิยามิ”
เผือกมัน เปนตน
ขาวสุก ในโภชนะ ๕ อยางคือ ขาวสุก ๑ แปลวา “ขาพเจาขึ้นวัตร”
ขนมสด ๑ ขนมแหง ๑ ปลา ๑ เนื้อ ๑ ขุชชโสภิต ะ ชื่อพระเถระองคหนึ่งใน
ขาวสุกในที่นี้หมายถึงธัญญชาติทุกชนิด การกสงฆผูทําสังคายนาครั้งที่ ๒
ที่หุงใหสุกแลว เชนขาวเจา ขาวเหนียว ขุชชุตรา อริยสาวิกาสําคัญทานหนึ่งใน
หรือที่ตกแตงเปนของตางชนิด เชนขาว ฝายอุบาสิกา บางทีเรียกวาเปนอัครมัน ขาวผัด เปนตน
อุบาสิกา เนื่องจากพระพุทธเจาทรงยก
ขิปปาภิญญา รูฉับพลัน
ยองวาเปนตราชูของอุบาสิกาบริษัท (คู
ขีณาสพ ผูมีอาสวะสิ้นแลว, ผูหมด กับเวฬุกัณฏกีนันทมารดา) ทานเปน
เอตทั ค คะในบรรดาอุ บ าสิ ก าที่ เ ป น
กิเลส, พระอรหันต
 ญามาก ไดบรรลุเสขพหูสูต เปนผูมีปญ
ขีระ นมสด; ดู เบญจโครส
ขึ้นใจ เจนใจ, จําไดแมนยํา
ปฏิสัมภิทา (ปฏิสัมภิทาของพระเสขะ),
ขึ้นปาก เจนปาก, คลองปาก, วาปาก ตามประวั ติ ที่ อ รรถกถาเล า ไว อริ ย เปลาไดอยางวองไว
สาวิกาทานนี้ เปนธิดาของแมนมในบาน
ขึ้นวัตร โวหารเรียกวินัยกรรมเกี่ยวกับ ของโฆสิตเศรษฐี (อรรถกถาเรียกเพี้ยน
วุฏฐานวิธีอยางหนึ่ง คือเมื่อภิกษุตอง เปนโฆสกเศรษฐี ก็ม)ี ในเมืองโกสัมพี
ครุกาบัติชั้นสังฆาทิเสสแลวอยูปริวาสยัง ไดชื่อวา “ขุชชุตรา” เพราะเกิดมามีหลัง
ไม ค รบเวลาที่ ป กป ด อาบั ติ ไ ว ห รื อ คอม (เขียนเต็มตามรูปคําบาลีเดิม เปน
ประพฤติมานัตอยูยังไมครบ ๖ ราตรี “ขุชฺชุตฺตรา” ขุชฺชา แปลวา คอม ชื่อของ
พักปริวาสหรือมานัตเสียเนื่องจากมีเหตุ นางแปลเต็มวา อุตราผูคอม) ตอมา เมื่อ
อันสมควร เมื่อจะสมาทานวัตรใหมเพื่อ นางสามาวดี ธิดาบุญธรรมของโฆสิตประพฤติ ป ริ ว าสหรื อ มานั ต ที่ เ หลือนั้น เศรษฐีไดรับอภิเษกเปนมเหสีของพระ
เรียกวา ขึ้นวัตร คือการสมาทานวัตร เจาอุเทนแหงกรุงโกสัมพี นางขุชชุตราก็
นั่นเอง ถาขึ้นปริวาสพึงกลาวคําในสํานัก ไดไปเปนผูดูแลรับใช (เปนอุปฏฐายิกา,
๓๓
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๓๔

แต อ รรถกถาบางแห ง ใช คํ า ว า เป น
บริจาริกา) ขุชชุตราไมคอยจะซื่อตรงนัก
ดังเรื่องวา เวลาไปซื้อดอกไม นางเอา
เงินไป ๘ กหาปณะ แตเก็บเอาไวเสีย
เอง ๔ กหาปณะ ซื้อจริงเพียง ๔
กหาปณะ อยูมาวันหนึ่ง เจาของราน
ดอกไมนิมนตพระพุทธเจาและพระสงฆ
ไปฉั น เมื่ อ ขุ ช ชุ ต ราไปที่ ร า นจะซื้ อ
ดอกไม เจาของรานจึงขอใหรอกอน
และเชิญใหรวมจัดแจงภัตตาหารถวาย
ดวย ขุชชุตราไดรับประทานอาหารเอง
และทั้งไดเขาครัวชวยจัดภัตตาหาร แลว
ก็ เ ลยได ฟ ง ธรรมที่ พ ระพุ ท ธเจ า ตรั ส
ตลอดทั้งหมดจนถึงอนุโมทนา และได
สําเร็จเปนโสดาบัน เมื่อเปนอริยบุคคล
แล ว วั น นั้ น ก็ จึ ง ซื้ อ ดอกไม ครบ ๘
กหาปณะ ไดดอกไมไปเต็มกระเชา พระ
นางสามาวดีแปลกพระทัย ก็ตรัสถามวา
ทําไมเงินเทาเดิม แตวันนั้นไดดอกไมมา
มากเปนพิเศษ ขุชชุตราเปนอริยชนแลว
ก็เลาเปดเผยเรื่องไปตามตรง พระนาง
สามาวดีกลับพอพระทัย และพรอมดวย
สตรีทเี่ ปนราชบริพารทัง้ หมด พากันขอ
ใหขชุ ชุตราถายทอดธรรม ขุชชุตราแมจะ
เปนคนคอนขางพิการ แตมปี ญ
 ญาดีมาก
(สําเร็จปฏิสัมภิทาของเสขบุคคล) ไดนํา
ธรรมที่ พ ระพุ ท ธเจ า ตรั ส มาถ า ยทอด
เหมือนอยางที่พระองคทรงแสดง ทําให
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พระนางสามาวดี แ ละสตรี ที่ เ ป น ราชบริพารเขาใจแจมแจงบรรลุโสดาปตติผลทั้งหมด จากนั้น พระนางสามาวดีได
ยกขุชชุตราขึ้นพนจากความเปนผูรับใช
เชิ ด ชู ใ ห มี ฐ านะดั ง มารดาและเป น
อาจารยที่เคารพ โดยใหมีหนาที่ไปฟง
พระพุทธเจาแสดงธรรมทุกวัน แลวนํา
มาเลามาสอนตอที่วัง เวลาผานไป ตอมา
พระนางสามาวดี ถูกพระนางมาคัณฑิยา
ประทุษรายวางแผนเผาตําหนักสิ้นพระ
ชนมในกองเพลิงพรอมทั้งบริพาร แต
พอดีวา ขณะนั้น ขุชชุตราไปกิจที่อื่น จึง
พนอันตราย
พระอรรถกถาจารยกลาววา (อิต.ิ อ.๓๔)
พระสู ต รทั้ ง หมดในคั ม ภี ร อิ ติ วุ ต ตกะ
แหงขุททกนิกายในพระไตรปฎก จํานวน
๑๑๒ สูตร ไดมาจากอริยสาวิกาขุชชุตรา
ทานนี้ กลาวคือ นางขุชชุตราไปฟงจาก
พระพุทธเจาและนํามาถายทอดที่วังแก
พระนางสามาวดีพรอมทั้งบริพาร แลว
ภิกษุณีทั้งหลายก็รับไปจากอริยสาวิกา
ขุชชุตรา และตอทอดถึงภิกษุทั้งหลาย
(พระพุทธเจาทรงจําพรรษาทีเ่ มืองโกสัมพี
ในปที่ ๙ แหงพุทธกิจ และเมืองโกสัมพี
อยูห า งจากเมืองราชคฤห วัดตรงเปนเสน
บรรทัด ๔๐๕ กม. ไมพบหลักฐานวานาง
ขุชชุตรามีชีวิตอยูถ งึ พุทธปรินพิ พานหรือ
ไม) ทัง้ นีไ้ ดรกั ษาไวตามทีน่ างขุชชุตรานํา
๓๔
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โขมทุสสนิคม

๓๕

มากลาวแสดง ดังทีค่ าํ เริม่ ตนพระสูตรชุด
๑๑๒ สูตรนี้ ก็เปนคําของนางขุชชุตรา วา
“วุตตฺ ํ เหตํ ภควตา วุตตฺ มรหตาติ เม สุต”ํ
(แทจริง พระผูม พี ระภาคเจาไดตรัสพระ
สูตรนี้ไว ขาพเจาไดสดับมาดังที่พระ
องคอรหันตตรัสแลววา…) ซึง่ พระอานนท
ก็นํามากลาวในที่ประชุมสังคายนา ณ
เมืองราชคฤห ตามคําเดิมของนาง (คํา
เริ่ ม ต น ของนางมีเพียงเทานี้ ไมบอก
สถานทีต่ รัส เพราะเปนพระสูตรซึ่งทรง
แสดงที่เมืองโกสัมพีทงั้ หมด และไมบอก
วาตรัสแกใคร แตในทุกสูตรมีคําตรัส
เรียกผูฟ ง วา “ภิกขฺ เว” บงชัดวาตรัสแก
ภิกษุทงั้ หลาย คือคงตรัสในทีป่ ระชุมซึง่ มี
ภิกษุสงฆเปนสวนใหญ) อันตางจากพระ
สูตรอืน่ ๆ ทีค่ าํ เริม่ ตนเปนของพระอานนท
เอง ซึง่ ขึน้ นําวา “เอวมฺเม สุตํ เอกํ สมยํ
ภควา [บอกสถานที่ เชน ราชคเห วิหรติ
… และระบุบุคคลที่เกี่ยวของ เชน เตน
โข ปน สมเยน ราชา มาคโธ…] …”
(ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้วา สมัยหนึ่ง
พระผูมีพระภาคเจาประทับอยูที่…โดย
สมัยนั้นแล [บุคคลนั้นๆ]…)
เรื่องที่กลาวมานี้ นับวาเปนเกียรติ
คุณของอริยสาวิกา ซึ่งไดทําประโยชนไว
แก พ ระพุ ท ธศาสนา สมเป น ผู ท รง
ปฏิสัมภิทา และไดรับพระพุทธดํารัสยก
ยองวาเปนเอตทัคคะในดานเปนพหูสูต;
๓๕

ดู ตุลา, เอตทัคคะ

ขุททกาปติ ปติเล็กนอย, ความอิ่มใจ
อยางนอย เมื่อเกิดขึ้นใหขนชันน้ําตา
ไหล (ขอ ๑ ในปติ ๕)
เขต 1. แดนที่กันไวเปนกําหนด เชน นา
ไร ที่ดิน แควน เปนตน 2. ขอที่ภิกษุ
ระบุถึงเพื่อการลาสิกขา เชน พระพุทธ
พระธรรม พระสงฆ เปนตน
เขนง เขาสัตว, ภาชนะที่ทําดวยเขา
เขมา พระเถรีมหาสาวิการูปหนึ่ง ประสูติ
ในราชตระกูลแหงสาคลนครในมัททรัฐ
ตอมาไดเปนพระอัครมเหสีของพระเจา
พิมพิสาร มีความมัวเมาในรูปสมบัติ
ของตน ไดฟงพระพุทธเจาแสดงพระ
ธรรมเทศนาเรื่องราคะ และการกําจัด
ราคะ พอจบพระธรรมเทศนาก็ไดบรรลุ
พระอรหัต แลวบวชเปนภิกษุณี ไดรับ
ยกยองวาเปนเอตทัคคะในทางมีปญญา
มาก และเปนอัครสาวิกาฝายขวา; ดู ตุลา,
เอตทัคคะ
เขฬะ น้ําลาย
เขาที่ นั่งเจริญกรรมฐาน
เขารีต เปลีย่ นไปถือศาสนาอืน่ (โดยเฉพาะ
ศาสนาคริสต), ทําพิธเี ขาถือศาสนาอืน่
โขมะ ผาทําดวยเปลือกไม ใชเปลือกไม
ทุบเอาแตเสน แลวนําเสนนัน้ มาทอเปนผา
โขมทุสสนิคม นิคมหนึ่งในแควนสักกะ

คงคา

๓๖

คณโภชน

ค
คงคา แมน้ําใหญสายสําคัญลําดับที่ ๑ สงฆ คือชุมนุมภิกษุตั้งแต ๔ รูปขึ้นไป
ในมหานที ๕ ของชมพูทวีป และเปนแม คณะ คือชุมนุมภิกษุ ๒ หรือ ๓ รูป
น้ําศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ อั น ดั บ ที่ ๑ ในศาสนา บุคคล คือภิกษุรูปเดียว; เมื่อใชอยางทั่ว
พราหมณ ซึ่งศาสนิกปรารถนาอยางยิ่งที่ ไป แมแตในพระวินัย “คณะ” มิใชหมาย
จะไดไปอาบน้ําลางบาป อีกทั้งในพิธี ความจําเพาะอยางนี้ เชนในคณโภชน
ราชาภิเษกกษัตริยในชมพูทวีป และ คําวาฉันเปนคณะ หมายถึง ๔ รูปขึ้นไป
กษัตริยแหงลังกาทวีป ก็ใชน้ําศักดิ์สิทธิ์ คณญั ต ติ ก รรม การประกาศให ส งฆ
ในแม น้ําคงคานี้ ด ว ย, แม น้ําคงคามี ทราบแทนคณะคือพวกฝายตน ไดแก
ความยาวประมาณ ๒,๕๑๐ กม. ตามที่ การที่ภิกษุรูปหนึ่งในนามแหงภิกษุฝาย
บันทึกไวในอรรถกถาวา มีตนกําเนิด หนึ่ง สวดประกาศขออนุมัติเปนผูแสดง
จากสระอโนดาต ในแดนหิมพานต ไหล แทนซึ่ ง อาบั ติ ข องฝ า ยตนและของตน
ไปสูมหาสมุทร จากทิศตะวันตกไปทิศ เองดวยติณวัตถารกวิธี (อีกฝายหนึ่งก็
ตะวันออก ผานเมืองสําคัญมากแหง พึงทําเหมือนกันอยางนั้น); เปนขั้นตอน
เชน สังกัสสะ ปยาคะ (เขียนอยาง หนึ่ ง แห ง การระงั บ อธิ ก รณ ด ว ยติ ณ สันสกฤตเปน ประยาค ปจจุบนั คือ เมือง วัตถารกวินัย
Allahabad เปนที่บรรจบของแมน้ํา คณปูรกะ ภิกษุผูเปนที่ครบจํานวนใน
คงคา กับยมุนา) พาราณสี อุกกาเวลา คณะนั้นๆ เชน สังฆกรรมที่ตองมีภิกษุ
(อุกกเจลา ก็วา) ปาตลีบุตร (เมือง ๔ รูป หรือยิ่งขึ้นไป เปนผูทํา ยังขาดอยู
หลวงของมคธ ยุคหลังราชคฤห) จัมปา เพียงจํานวนใดจํานวนหนึ่ง มีภิกษุอื่น
(เมืองหลวงของแควนอังคะ) และในที่ มาสมทบ ทําใหครบองคสงฆในสังฆสุดออกทะเลที่อาวเบงกอล (Bay of กรรมนั้นๆ ภิกษุที่มาสมทบนั้นเรียกวา
Bengal), ปจจุบัน คนทั่วไปรูจักในชื่อ คณปูรกะ
ภาษาอังกฤษวา Ganges; ดู มหานที ๕ คณโภชน ฉันเปนหมู คือ ภิกษุตั้งแต ๔
คณะ กลุมคน, หมู, พวก; ในพระวินัย รูปขึ้นไป รับนิมนตออกชื่อโภชนะแลว
โดยเฉพาะในสังฆกรรม มีกําหนดวา ฉั น ; ในหนั ง สื อ วิ นั ย มุ ข ทรงมี ข อ

คณะธรรมยุต

๓๗

คติ

พิจารณาวา บางทีจะหมายถึงการนั่ง คดีธรรม ทางธรรม, คติแหงธรรม
คดีโลก ทางโลก, คติแหงโลก
ลอมโภชนะฉัน หรือฉันเขาวง
คณะธรรมยุ ต คณะสงฆที่ตั้งขึ้นใหม คติ 1. การไป, ทางไป, ความเปนไป, ทาง
เมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา ดําเนิน, วิธี, แนวทาง, แบบอยาง 2. ที่
เจาอยูหัวทรงผนวชเปนภิกษุในรัชกาลที่ ไปเกิดของสัตว, ภพที่สตั วไปเกิด, แบบ
๓ (เรียกวา ธรรมยุตติกา หรือ ธรรม- การดําเนินชีวิต มี ๕ คือ ๑. นิรยะ นรก
ยุติกนิกาย ก็มี); สมเด็จพระมหาสมณ- ๒. ติรัจฉานโยนิ กําเนิดดิรจั ฉาน ๓.
เจา กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ทรงให เปตติวิสัย แดนเปรต ๔. มนุษย สัตวมี
ความหมายว า “พระสงฆ อ อกจาก ใจสูงรูค ดิ เหตุผล ๕. เทพ ชาวสวรรค ตัง้
มหานิกายนั้นเอง แตไดรับอุปสมบทใน แตชนั้ จาตุมหาราชิกา ถึง อกนิษฐพรหม;
รามัญนิกายดวย” (การคณะสงฆ น. ๑๐) ใชคาํ เรียกเปนชุดวา: นิรยคติ ติรัจฉานคณะมหานิกาย คณะสงฆไทยเดิมที่สืบ คติ เปตคติ มนุษยคติ เทวคติ, ๓ คติ
มาแตสมัยสุโขทัย, เปนชื่อที่ใชเรียกใน แรกเปน ทุคติ (ที่ไปเกิดอันชั่ว หรือแบบ
เมื่ อ ได เ กิ ด มี ค ณะธรรมยุ ต ขึ้ น แล ว ; ดําเนินชีวิตที่ไมดี) ๒ คติหลังเปน สุคติ
สมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระยา (ที่ไปเกิดอันดี หรือแบบดําเนินชีวิตที่ดี)
สําหรับทุคติ ๓ มีขอสังเกตวา บางที
วชิรญาณวโรรส ทรงใหความหมายวา
“พระสงฆอนั มีเปนพืน้ เมือง [ของประเทศ เรียกวา อบาย หรืออบายภูมิ แตอบายไทย – ผูเ ขียน] กอนเกิดธรรมยุตกิ นิกาย” ภูมินั้นมี ๔ คือ นรก เปรต อสุรกาย
(การคณะสงฆ, น. ๙๐)
ดิรัจฉาน, อรรถกถากลาววา (อุ.อ.๑๔๕;
คณาจารย 1. อาจารยของหมูคณะ, อิติ.อ.๑๔๕) การที่มีจํานวนไมเทากัน ก็
อาจารยสําคัญมีชื่อเสียง ผูเปนที่นับถือ เพราะรวมอสุรกาย เขาในเปตติวิสัย
มีศิษยเปนคณะใหญ เชน นิครนถนาฏ- ดวย จึงเปนทุคติ ๓; ดู อบาย
คติ ๕ นี้ เมื่อจัดเขาใน ภพ ๓ พึง
บุตรเปนคณาจารยผูหนึ่ง 2. ในภาษา
ไทย ไดมีการบัญญัติใชในความหมาย ทราบวา ๔ คติแรกเปนกามภพทั้งหมด
ใหมวา คณะอาจารย ประดาอาจารย สวนคติที่ ๕ คือ เทพ มีทั้งกามภพ รูปหรืออาจารยทั้งหมดของคณะวิชานั้นๆ ภพ และอรูปภพ (เทพนั้น แบงออกไป
เปน ก.เทวดาในสวรรค ๖ ชั้น อยูใน
(ทํานองจะใหตรงกับคําวา Faculty)
คณิกา หญิงแพศยา, หญิงงามเมือง
กามภพ ข.รูปพรหม ๑๖ ชั้น อยูในรูป
๓๗

คมิยภัต

๓๘

ภพ และ ค.อรูปพรหม ๔ ชั้น อยูใน
อรูปภพ); เทียบ ภพ
เมื่อจัดเขาใน ภูมิ ๔ พึงทราบวา ๔
คติแรกเปนกามาวจรภูมทิ งั้ หมด สวนคติ
ที่ ๕ คือ เทพ มีทงั้ กามาวจรภูมิ รูปาวจรภูมิ และอรูปาวจรภูมิ (ทํานองเดียวกับ
ที่กลาวแลวใน ภพ ๓) แตมีขอพิเศษวา
ภูมิสูงสุด คือภูมิที่ ๔ อันไดแก โลกุตตรภูมินั้น แมวาพวกเทพจะอาจเขาถึงได
แตมนุษยคติเปนวิสัยที่มีโอกาสลุถึงได
ดีที่สุด; เทียบ ภูมิ
คมิยภัต ภัตเพื่อผูไป, อาหารที่เขาถวาย
เฉพาะภิ ก ษุ ผู จ ะเดิ น ทางไปอยู ที่ อื่ น ;
คมิกภัต ก็วา
คยา จังหวัดที่พระพุทธเจาเคยเสด็จเมื่อ
ครั้งโปรดนักบวชชฎิล และไดทรงแสดง
พระธรรมเทศนาอาทิตตปริยายสูตรที่
ตําบลคยาสีสะในจังหวัดนี้ ปจจุบันตัว
เมืองคยาอยูหางจากพุทธคยา สถานที่
ตรัสรูของพระพุทธเจาประมาณ ๗ ไมล
คยากัสสป นักบวชชฎิลแหงกัสสปโคตร
ตั้งอาศรมอยูที่ตําบลคยาสีสะเปนนอง
ชายคนเล็กของอุรุเวลกัสสปะ ออกบวช
ตามพี่ชาย พรอมดวยชฎิล ๒๐๐ ที่เปน
บริวาร ไดฟงพระธรรมเทศนาอาทิตตปริยายสูตร บรรลุพระอรหัตและเปน
มหาสาวกองคหนึ่งในอสีติมหาสาวก
คยาสีสะ ชื่อตําบล ซึ่งเปนเนินเขาแหง

ครุธรรม

หนึ่งในจังหวัดคยา พระพุทธเจาเทศนา
อาทิ ต ตปริ ย ายสู ต ร โปรดภิ ก ษุ ส งฆ
ปุราณชฎิลทั้งหมดใหสําเร็จพระอรหัตที่
ตําบลนี้
ครรภ ทอง, ลูกในทอง, หอง
ครรโภทร ทอง, ทองมีลูก
ครองผา นุงหมผา
คราวใหญ คราวที่ภิกษุอยูมากดวยกัน
บิณฑบาตไมพอฉัน (ฉันเปนหมูได ไม
ตองอาบัติปาจิตตีย)
ครุ เสียงหนัก ไดแกทฆี สระ คือ อา, อี, อู,
เอ, โอ และสระที่มีพยัญชนะสะกดซึ่ง
เรียกวา สังโยค เชน พุทฺโธ โลเก อุป-ฺ
ปนฺโน; คูกับ ลหุ
ครุกกรรม ดู ครุกรรม
ครุกรรม กรรมหนักทั้งที่เปนกุศลและ
อกุศล ในฝายกุศลไดแกฌานสมาบัติ
ในฝายอกุศล ไดแก อนันตริยกรรม
กรรมนี้ใหผลกอนกรรมอื่นเหมือนคน
อยูบนที่สูงเอาวัตถุตางๆ ทิ้งลงมาอยาง
ไหนหนักที่สุด อยางนั้นถึงพื้นกอน
ครุกาบัติ อาบัตหิ นัก ไดแก อาบัตปิ าราชิก
เปนอาบัติที่แกไขไมได ภิกษุตองแลวจํา
ตองสึกเสีย และ อาบัติสังฆาทิเสส อยู
กรรมจึงจะพนได คูกับ ลหุกาบัติ
ครุธรรม ธรรมอันหนัก, หลักความ
ประพฤติ สําหรั บ นางภิ ก ษุ ณี จ ะพึ ง ถื อ
เปนเรื่องสําคัญอันตองปฏิบัติดวยความ
๓๘

ครุภัณฑ

๓๙

เคารพไมละเมิดตลอดชีวติ มี ๘ ประการ
คือ ๑. ภิกษุณีแมบวชรอยพรรษาแลวก็
ตองกราบไหวภิกษุแมบวชวันเดียว ๒.
ภิกษุณีจะอยูในวัดที่ไมมีภิกษุไมได ๓.
ภิกษุณีตองไปถามวันอุโบสถและเขาไป
ฟ ง โอวาทจากภิ ก ษุ ทุ ก กึ่ ง เดื อ น ๔.
ภิกษุณีอยูจําพรรษาแลวตองปวารณาใน
สงฆสองฝายโดยสถานทั้ง ๓ คือ โดย
ไดเห็น โดยไดยิน โดยรังเกียจ (รังเกียจ
หมายถึง ระแวงสงสัยหรือเห็นพฤติกรรมอะไรที่ น า เคลื อ บแคลง) ๕.
ภิกษุณีตองอาบัติหนัก ตองประพฤติ
มานัตในสงฆสองฝาย (คือ ทั้งภิกษุสงฆ
และภิกษุณีสงฆ) ๑๕ วัน ๖. ภิกษุณี
ตองแสวงหาอุปสัมปทาในสงฆสองฝาย
เพื่อนางสิกขมานา ๗. ภิกษุณีไมพึงดา
ไมพึงบริภาษภิกษุไมวาจะโดยปริยาย
ใดๆ ๘. ไมใหภิกษุณีวากลาวภิกษุแต
ภิกษุวากลาวภิกษุณีได
ครุภัณฑ ของหนัก เชน กุฎี ที่ดิน เตียง
ตั่ง เปนตน; คูกับ ลหุภัณฑ
ครูทั้ง ๖ ดู ติตถกร
คฤหบดี ดู คหบดี
คฤหบดีจีวร ผาจีวรที่ชาวบานถวายพระ
คฤหัสถ ผูครองเรือน, ชาวบาน
คลองธรรม ทางธรรม
ควรทําความไมประมาท ในที่ ๔ สถาน;
ดู อัปปมาท
๓๙

คหบดี

ความปรารถนา ของบุคคลในโลกที่ได
สมหมายดวยยาก ๔ อยาง; ดู ทุลลภธรรม
ควัมปติ ชื่อกุลบุตรผูเปนสหายของพระ
ยสะ เปนบุตรเศรษฐีเมืองพาราณสี ได
ทราบขาววายสกุลบุตรออกบวชจึงบวช
ตามพรอมดวยสหายอีกสามคน คือ
วิมล สุพาหุ ปุณณชิ ตอมาไดสําเร็จพระ
อรหัตทั้งหมด
ความค้ํา ในประโยควา “เราจักไมทํา
ความค้ํา ไปในละแวกบาน” เดินเอามือ
ค้ําบั้นเอว นั่งเทาแขน
ความไมประมาท ดู อัปปมาท
คว่ําบาตร การที่สงฆลงโทษอุบาสกผู
ปรารถนารายตอพระรัตนตรัย โดยประกาศ
ใหภิกษุทั้งหลายไมคบดวย คือไมรับ
บิณฑบาต ไมรบั นิมนต ไมรบั ไทยธรรม,
บุคคลตนบัญญัติ คือวัฑฒลิจฉวี ซึง่ ถูก
สงฆคว่าํ บาตร เพราะโจทพระทัพพมัลลบุตร ดวยสีลวิบตั อิ นั ไมมมี ลู , คําเดิมตาม
บาลีวา “ปตตนิกกุชชนา”; ดูที่ ปกาสนียกรรม, อสัมมุขากรณีย; คูกับ หงายบาตร
คหบดี “ผูเปนใหญในเรือน”, “เจาบาน”,
มักหมายถึง ผูมีอันจะกิน, ผูมั่งคั่ง, แต
บางแหงในพระวินัย เชน ในสิกขาบทที่
๑๐ แหงจีวรวรรค นิสสัคคิยปาจิตตีย
(วินย.๒/๗๑/๕๙) ทานวา คหบดี (คําบาลี
ในที่นี้เปน “คหปติกะ”) ไดแก คนอื่นที่
นอกจากราชา อํามาตย และพราหมณ

คหปติกา

๔๐

คันธกุฎี

พุทธเจาในอดีต บางทีเรียกที่ประทับ
ของพระพุทธเจาในอดีตนั้นวา คันธกุฎี
(พบ ๔ พระองค คือ พระคันธกุฎีของ
พระปทุมุตตรพุทธเจา ๑ แหง ๒ ครั้ง,
ขุ.อป.๓๒/๑๘/ ๘๕; ของพระติสสพุทธเจา ๑
แหง ๑ ครั้ง, ๓๒/๑๗๒/๒๗๒; ของพระผุสส
พุทธเจา ๑ แหง ๑ ครั้ง, ๓๓/๑๓๑/๒๒๐;
ของพระกัสสปพุทธเจา ๑ แหง ๒ ครั้ง,
๓๓/๑๔๐/๒๕๐) และตอนที่วาดวยประวัติ
ของพระอรหันตเถรี (เถรีอปทาน) พบ
แหงหนึ่ง เรียกที่ประทับของพระพุทธ
เจาพระองคปจจุบันวา คันธเคหะ (ขุ.อป.
๓๓/๑๕๘/๓๐๖) ซึ่งก็ตรงกับคําวาคันธกุฎี
นั่นเอง แตคัมภีรอื่น ทั่วไปในพระไตรปฎก ไมมีที่ใดเรียกที่ประทับของพระ
พุทธเจาในอดีตก็ตาม พระองคปจจุบัน
ก็ตาม วา “คันธกุฎี” (ในพระไตรปฎก
แปลภาษาไทยบางฉบับ ตอนวาดวย
คาถาของพระเถระ คือเถรคาถา มีคําวา
“คันธกุฎี” ๒-๓ ครั้ง พึงทราบวาเปน
เพียงคําแปลตามอรรถกถา ไมใชคําบาลี
เดิมในพระไตรปฎกบาลี)
ในพระไตรปฎกโดยทั่วไป แมแตใน
พระสูตรทั้งหลาย (ไมตองพูดถึงพระ
อภิธรรมปฎก ซึ่งตามปกติไมกลาวถึง
บุ ค คลและสถานที่ ) ท า นกล า วถึ ง ที่
ประทับของพระพุทธเจาเพียงแคอางอิง
สั้นๆ วา พระองคทรงแสดงธรรมครั้ง

(คือเจาบาน หรือชาวบานทั่วไป)
คหปติกา “เรือนของคฤหบดี” คือเรือน
อันชาวบานสรางถวายเปนกัปปยกุฎี; ดู
กัปปยภูมิ
คหปติมหาสาล คฤหบดีผูมั่งคั่ง หมาย
ถึงคฤหบดีผูร่ํารวย มีสมบัติมาก
คั ค คภิ ก ษุ ชื่ อ ภิ ก ษุ รู ป หนึ่ ง ในครั้ ง
พุทธกาล เคยเปนบา และไดตองอาบัติ
หลายอยางในระหวางเวลานัน้ ภายหลัง
หายเปนบาแลว ไดมผี โู จทวา เธอตอง
อาบัตนิ นั้ ๆ ในคราวทีเ่ ปนบาไมรจู บ พระ
พุทธองคจงึ ไดทรงมีพทุ ธานุญาตใหระงับ
อธิกรณดว ย อมูฬหวินยั เปนครัง้ แรก
คณฺโฑ โรคฝ
คันถะ 1. กิเลสที่รอยรัดมัดใจสัตวใหติด
อยู 2. ตํารา, คัมภีร
คันถธุระ ธุระฝายคัมภีร, ธุระคือการ
เรียนพระคัมภีร, การศึกษาปริยัติธรรม,
เปนคําที่ใชในชั้นอรรถกถาลงมา (ไมมี
ในพระไตรปฎก); เทียบ วิปสสนาธุระ, ดู
คามวาสี, อรัญวาสี
คันถรจนาจารย อาจารยผูแตงคัมภีร
คันธกุฎี พระกุฎีที่ประทับของพระพุทธ
เจา, เปนคําเรียกที่ใชทั่วไปในคัมภีรชั้น
อรรถกถาลงมา แตในพระไตรปฎก พบ
ใชเฉพาะในคัมภีรอปทาน เพียง ๖ ครั้ง
ตอนที่วาดวยประวัติของพระอรหันตเถระ (เถราปทาน) คือ เมื่อกลาวถึงพระ
๔๐

คันธกุฎี

๔๑

คันธกุฎี

คั น ธกุ ฎี เ ป น สามั ญ แล ว (พบคํานี้ ใ น
คัมภีรตางๆ ประมาณ ๕๖๐ ครั้ง) ยังได
บรรยายเรื่องราวเกี่ยวกับพระคันธกุฎไี ว
มากมาย เชน เลาเรือ่ งวา ผูม ที รัพยคน
หนึ่ง ไดสรางพระคันธกุฎีถ วายแดพระ
วิปส สีพทุ ธเจา เปนอาคารทีง่ ามสงาอยาง
ยิง่ เสา อิฐฝา บานหนาตาง เปนตน
แพรวพราวดวยรัตนะทั้ง ๗ มีสระ
โบกขรณี ๓ สระ ฯลฯ แลวมาเกิดใน
พุทธกาลนี้ เปนเศรษฐีชอื่ วาโชติกะ อีก
เรื่องหนึ่งวา คนรักษาพระคันธกุฎีของ
พระสิทธัตถะอดีตพุทธเจา ทําการอบ
พระคันธกุฎใี หหอมตามกาลเวลาทีเ่ หมาะ
แลวไมเกิดในทุคติเลย กอนจะมาจบกิจ
พระศาสนาในพุทธกาลนี้ และอีกเรื่อง
หนึง่ วา บุรษุ หนึง่ เกิดในสมัยพระกัสสป
พุทธเจา ไดฟงธรรมของพระองคแลว
เลือ่ มใส นําเอาของหอมทัง้ สีช่ าติมาไลทา
พระคันธกุฎเี ดือนละ ๘ วัน จากนัน้ เกิดที่
ใด ก็มกี ลิน่ กายหอม จนกระทัง่ มาสําเร็จ
อรหัตตผลในพุทธกาลนี้ ตอมาก็มคี ัมภีร
ชั้นฎีกาแสดงความหมายของ “คันธกุฎ”ี
วาเปน “กุฎีซึ่งอบดวยของหอม ๔ ชาติ”
(ที.อภิ.ฏี.๑/๒๕๒; ของหอม ๔ ชาติ ไดแก
จันทนแดง ดอกไมแควนโยนก กฤษณา
และกํายาน หรือบางตําราวา ดอกไม
แควนโยนก กฤษณา กํายาน และพิมเสน;
ดอกไมแควนโยนก คือ “ยวนะ” มัก

นั้นเมื่อประทับอยู ณ ที่ใด เชนวา เมื่อ
ประทับที่พระเชตวัน อารามของอนาถบิณฑิก เมืองสาวัตถี, ที่พระเวฬุวัน
สถานที่ พ ระราชทานเหยื่ อ แก ก ระแต
เมืองราชคฤห, ที่ภูเขาคิชฌกูฏ เมือง
ราชคฤห, ที่โฆสิตาราม เมืองโกสัมพี, ที่
กูฏาคารศาลา ปามหาวัน เมืองเวสาลี,
ที่นิโครธาราม เมืองกบิลพัสดุ แควน
ศากยะ ดั ง นี้ เ ป น ต น น อ ยนั ก จะระบุ
อาคารทีป่ ระทับ (ดังเชน “กเรริกุฎี” ได
ถูกระบุชื่อไวครั้งหนึ่ง ในคราวประทับที่
พระเชตวัน อารามของอนาถบิณฑิก
เมืองสาวัตถี, ที.ม.๑๐/๑/๑) แมวาในบาง
พระสู ต รจะเล า เหตุ ก ารณ ที่ ดําเนิ น ไป
ระหวางการแสดงธรรมที่เปนเรื่องยาว
ซึ่งมีการเสด็จเขาไปทรงพักในที่ประทับ
ทานก็เลาเพียงสั้นๆ วา “เสด็จเขาสูพระ
วิหาร” “เสด็จออกจากพระวิหาร” “เสด็จ
ประทับ ณ อาสนะที่จัดไวในรมเงาพระ
วิหาร” เปนตน และคําวา “วิหาร” นี่แหละ
ที่ อ รรถกถาไขความวาเปน “คันธกุฎี”
(เชนวา “วิหารนฺติ คนฺธกุฏึ”, องฺ.อ.๓/๖๔;
“เอกวิหาเรติ เอกคนฺธกุฏิยํ”, อุ.อ.๓๓๓)
คัมภีรรุนหลังในพระไตรปฎก ที่มิใช
พุทธพจน ดังเชนเถราปทาน และคัมภีร
ชั้นอรรถกถาลงมา มีลักษณะที่เนนการ
จรรโลงศรัทธาโดยอิงเรื่องวัตถุอลังการ
และย้ําการบําเพ็ญทาน นอกจากใชคําวา
๔๑

คันธกุฎี

๔๒

คันธกุฎี

สรางสลฬาคาร สวนอีก ๓ หลังนอกนั้น
อนาถบิณฑิกเศรษฐีเปนผูส ราง; กเรริกฎุ ี
ไดชื่ออยางนั้น เพราะมีกเรริมณฑป คือ
มณฑปที่สรางดวยไมกุมน้ํา ตั้งอยูดาน
หนาประตู และไมไกลจากกเรริมณฑป
นั้น มีศาลานั่งพัก หรือหอนั่ง เรียกวา
“กเรริมัณฑลมาฬ” กเรริมณฑปตั้งอยู
ระหวางศาลานั่งนี้ กับพระคันธกุฎี, มี
เรื่องมาในหลายพระสูตรวา ภิกษุทั้ง
หลายมานั่งสนทนาธรรมกันที่ศาลานั่งนี้
ั ฑลมาฬแหงอืน่ ๆ ซึง่ ก็มใี นวัด
(และทีม่ ณ
ที่เมืองอื่นๆ ดวย) ถามีขอยังสงสัย บางที
ก็พากันไปเฝากราบทูลถาม หรือบางครั้ง
พระพุทธเจาก็เสด็จมาทรงสนทนากับ
ภิกษุเหลานั้นที่นั่น, สวนโกสัมพกุฎีที่
ไดชื่ออยางนั้น เพราะมีตนโกสุมพอยู
ทางหนาประตู (ตน “โกสุมพ” ในที่นี้
แปลเลียนศัพท เพราะแปลกันไปตางๆ
วาตนสะครอบาง ตนเล็บเหยี่ยวบาง ตน
คําบาง ตนมะกอกบาง แมแตคําที่เขียน
ก็เปน โกสมฺพ บาง โกสุมฺพ บาง โกสุมฺภ
บาง ไมเปนที่ยุติ), หลังที่ ๔ คือ สลฬาคาร
เปนอาคารทีส่ รางดวยไม “สลฬ” ซึง่ แปล
กันวาไมสน แตตามฎีกา, ที.ฏี.๒/๑ อธิบาย
วาสรางดวยไมเทพทาโร (“เทวทารุ” - ไม
“ฟนเทวดา”)
พระคันธกุฎีที่วัดพระเชตวันนี้ บางที
เรียกวา พระมหาคันธกุฎี ที่เรียกเชนนี้

แปลกันวา กานพลู)
คันธกุฎี ที่ประทับของพระพุทธเจา
พระองคปจจุบัน ที่กลาวถึงในอรรถกถา
และคัมภีรรุนตอมาทั้งหลาย โดยทั่วไป
หมายถึ ง พระคั น ธกุ ฎี ที่ อ นาถป ณ ฑิ ก เศรษฐีสรางถวาย ที่วัดพระเชตวัน ใน
นครสาวัตถี ซึ่งเปนวัดที่พระพุทธเจา
ประทับบําเพ็ญพุทธกิจยาวนานที่สุด ถึง
๑๙ พรรษา เปนที่ตรัสพระสูตร และ
บัญญัติพระวินัยสวนใหญ เฉพาะอยาง
ยิ่ง สิกขาบทที่เปนสวนเฉพาะของพระ
ภิ ก ษุ ณี แ ทบทั้ ง หมดทรงบั ญ ญั ติ เ มื่ อ
ประทับที่นี่ (ในคัมภีรปริวาร ทานนับ
สิกขาบทที่บัญญัติไวในวินัยทั้งสอง คือ
ทั้งของภิกษุสงฆ และของภิกษุณีสงฆ
รวมที่ไมซ้ํากัน มี ๓๕๐ สิกขาบท ทรง
บัญญัติ ณ พระนคร ๗ แหง แยกเปน
ที่สาวัตถี ๒๙๔ สิกขาบท ที่ราชคฤห
๒๑ สิกขาบท ที่เวสาลี ๑๐ สิกขาบท ที่
โกสัมพี ๘ สิกขาบท ที่เมืองอาฬวี ๖
สิกขาบท ในสักกชนบท ๘ สิกขาบท ใน
ภัคคชนบท ๓ สิกขาบท, วินย.๘/๑๐๑๖-๘/
๓๖๐-๑; ที่เมืองสาวัตถีนั้น แทบไมมีที่อื่น
นอกจากที่พระเชตวัน)
ในวัดพระเชตวันนั้น อรรถกถาเลาวา
มีเรือนใหญ (มหาเคหะ) ๔ หลัง คือ กเรริกุฎี โกสัมพกุฎี คันธกุฎี และสลฬาคาร
ใน ๔ หลังนี้ พระเจาปเสนทิโกศลทรง
๔๒

คันธกุฎี

๔๓

เพราะมีความสําคัญเปนพิเศษ นอกจาก
เปนพระกุฎีที่ประทับยาวนานที่สุดและ
คงจะใหญหรือเปนหลักเปนฐานมากที่
สุดแลว ก็เปนการใหหมายรูแ ยกตางจาก
เรือนหลังอื่นในพระเชตวัน ที่กลาวขาง
ตนดวย เพราะกเรริกุฎีและสลฬาคาร
นั้น บางทีก็เรียกเปนพระคันธกุฎีดวย
เมือ่ พระพุทธเจาเสด็จดับขันธปรินพิ พาน
มี พิ ธี ถ วายพระเพลิ ง พระพุ ท ธสรี ร ะที่
เมืองกุสินาราแลว และพระอรหันตเถระ
ทั้ ง หลายนั ด หมายกั น ว า จะไปประชุ ม
สังคายนาที่เมืองราชคฤห โดยตางก็เดิน
ทางไปสูที่หมายเดียวกันนั้น พระอานนท
พุทธอุปฏฐาก ไดไปแวะที่เมืองสาวัตถี
เพื่อเก็บกวาดจัดพระคันธกุฎีที่วัดพระ
เชตวัน (เชน วินย.อ.๑/๙; ที.อ.๑/๗) อันเปน
บริโภคเจดีย ที่ประจักษเดนชัดเจนแก
พุทธบริษัททั้งปวง ใหเปนพุทธคุณานุสรณสถาน อันสถิตดังครั้งเมื่อพระบรม
ศาสดายังดํารงพระชนมอยู เสร็จแลวจึง
เดินทางสูเมืองราชคฤหตอไป
ดังทีก่ ลาวแลววา คัมภีรช นั้ อรรถกถา
ลงมา ไดพรรณนาพระคันธกุฎีของพระ
พุทธเจาในอดีตอยางอลังการ แมวาจะมิ
ได บ รรยายเรื่ อ งพระคั น ธกุ ฎี ข องพระ
พุทธเจาพระองคปจจุบันมากอยางนั้น
แตบางครั้งก็กลาวถึงพระคันธกุฎีในวัด
ใหญ อ ย า งที่ พ ระเชตวั น นี้ โดยมี คํา
๔๓
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ประกอบเชนวา “อันแมนเทพวิมาน”
อยางไรก็ตาม พระพุทธเจาเสด็จจาริก
ทรงบําเพ็ญพุทธกิจไปทั่ว จึงประทับใน
ที่ตางๆ ทั้งบานนอกและในเมือง ทั้งใน
ถิ่นชุมชนและในไพรสณฑปาเขา ตลอด
จนถิ่นกันดาร บางแหงประทับยาวนาน
ถึงจําพรรษา บางแหงประทับชั่วเสร็จ
พุทธกิจเฉพาะ ดวยเหตุนี้ เมื่ออรรถกถา
เรียกที่ประทับของพระพุทธเจาวาพระ
คันธกุฎี ในที่สุด ก็กลายเปนวามีพระ
คันธกุฎีมากมาย ทั้งที่เดนชัดและที่ไม
ชัดเจน เทาที่พบ นอกจากพระคันธกุฎี
หลักที่พระเชตวันแลว คัมภีรชั้นอรรถกถาลงมา กลาวถึงพระคันธกุฎี ในทีอ่ นื่ ๆ
พอจะนับครั้งได (จํานวนครั้งตอไปนี้
ไมถือเปนเด็ดขาด เพราะวา ในกรณีที่
ตางคัมภีรกลาวทั้งเรื่องและขอความซ้ํา
ตรงกัน อาจจะไมนับเสียบาง) คือ ที่
พระเวฬุวัน เมืองราชคฤห (พบ ๑๐ ครั้ง)
ที่กูฏาคารศาลา ปามหาวัน ใกลเมือง
เวสาลี (๗ ครัง้ ) ทีบ่ พุ พาราม เมืองสาวัตถี
(๓ ครั้ง) ที่นิโครธาราม เมืองกบิลพัสดุ
(๓ ครั้ง) ที่เมทฬุปนิคม แควนศากยะ
(๓ ครัง้ ) ทีป่ าวาริกมั พวัน เมืองนาลันทา
(๓ ครั้ง) ที่ชีวกัมพวัน เมืองราชคฤห
(๒ ครั้ง) ที่เอกนาฬา หมูบานพราหมณ
ในทักขิณาคีรีชนบท บนเสนทางจาก
ราชคฤหสูส าวัตถี (๒ ครั้ง) ที่ตําบล
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๔๔

อุรุเวลา บนฝงแมน้ําเนรัญชรา เมื่อแรก
ตรัสรู (๑ ครั้ง) ที่ภูเขาคิชฌกูฏ เมือง
ราชคฤห (๑ ครั้ง) ที่ภูเขาอิสิคิลิ เมือง
ราชคฤห (๑ ครั้ง) ที่ตโปทาราม เมือง
ราชคฤห (๑ ครั้ง) ที่ภูเขาใกลหมูบาน
อันธกวินท ซึ่งอยูหางจากเมืองราชคฤห
๓ คาวุต (๑ ครั้ง) ที่จัมปานคร แควน
อังคะ ซึง่ ขึน้ ตอมคธ (๑ ครัง้ ) ทีไ่ พรสณฑ
ทางทิศตะวันตกนอกเมืองเวสาลี (๑
ครั้ง) ที่คิญชกาวัสถ ในญาติกคาม
แควนวัชชี (บางทีเรียกวานาติกคาม, ๑
ครั้ง) ที่โฆสิตาราม เมืองโกสัมพี (๑
ครั้ง, ที่โกสัมพี ไมระบุที่อีก ๑ ครั้ง) ที่
จุนทอัมพวัน เมืองปาวา (๑ ครั้ง) ที่
เมืองกุสินารา (๑ ครั้ง) ที่สุภควัน ใกล
เมืองอุกกัฏฐา แควนโกศล (๑ ครั้ง) ที่
อิจฉานังคลคาม แควนโกศล (๑ ครั้ง),
ที่กลาวมานั้นเปนถิ่นแดนในเขตแควนที่
พอจะคุน แตในถิ่นแดนไกลออกไปหรือ
ที่ไมคุน ก็มีบาง ไดแก ที่เมืองอยุชฌา
บนฝงแมน้ําคงคา (เรียกอยางสันสกฤต
วาอโยธยา, ยังกําหนดไมไดแนชัดวา
ปจจุบันคือที่ใด แตนาจะมิใชอโยธยา
เดียวกับที่สันนิษฐานกันวาตรงกับเมือง
สาเกต, ๑ ครั้ง) ที่กัมมาสทัมมนิคม
แควนกุรุ (กัมมาสธัมมนิคม ก็เรียก, ๒
ครั้ง) ในปาขทิรวัน ลึกเขาไปบนเสนทาง
สูขุนเขาหิมาลัย หางจากเมืองสาวัตถี
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โดยทางลัดแตกันดารมาก ๓๐ โยชน
หรือทางดี ๖๐ โยชน (ทานวาเปนพระ
คันธกุฎีที่พระขทิรวนิยเรวตะนิรมิตขึ้น,
๓ ครั้ง) และที่สุนาปรันตชนบท ถิ่นของ
พระปุณณะ หางจากสาวัตถี ๓๐๐ โยชน
(พระคันธกุฎีแหงนี้มีชื่อดวยวา “จันทนมาฬา” เพราะสรางดวยไมจันทนแดง, ๑
ครั้ง, เรียกเปนมณฑลมาฬ ๒ ครั้ง)
นาสังเกตวา คัมภีรทั้งหลายไมกลาว
ถึงพระคันธกุฎีที่ปาอิสิปตนมฤคทายวัน
ในที่ใดเลย (พบแตในหนั ง สื อ ชั้ น หลั ง
มาก ซึ่งอยูนอกสายพระไตรปฎก แตง
เปนภาษาบาลี ในลังกาทวีป เปนตํานาน
พระนลาฏธาตุ ชื่อวา “ธาตุวํส” เลาเปน
เรื่องราววา เมื่อพระพุทธเจายังทรงพระ
ชนมอยู ไดเสด็จไปลังกาทวีป และหลัง
พุ ท ธปริ นิ พ พาน มี พ ระเถระนําพระ
นลาฏธาตุไปตั้งบูชาที่พระคันธกุฎีในวัด
สําคัญทั้งหลายแหงชมพูทวีป รวมทั้งที่
อิสิปตนมฤคทายวันดวย กอนจะนําไป
ประดิษฐานในลังกาทวีป แต “ธาตุวํส”
นั้น ทั้งไมปรากฏนามผูแตงและกาล
เวลาที่แตง เรื่องราวที่เลาก็ไมมีหลักฐาน
ที่จะอางอิงได) ในแงหนึ่ง อาจจะถือวา
เมือ่ ครัง้ พระพุทธเจาเสด็จไปโปรดเบญจวัคคียนั้น เปนพรรษาแรกแหงพุทธกิจ
ยังไมมีพุทธานุญาตเรือนหรืออาคารเปน
ที่พักอาศัย (ตอมาอีก ๓ เดือนหลังจาก
๔๔
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เสด็จออกจากปาอิสิปตนะมาจนถึงเมือง
ราชคฤห เมื่อพระเจาพิมพิสารถวาย
พระเวฬุวัน จึงมีพุทธานุญาต “อาราม”
คือวัด แกภิกษุทั้งหลาย, วินย.๔/๖๓/๗๑
และตอจากนั้น ระหวางประทับอยูที่
เมื อ งราชคฤห เมื่ อ ราชคหกเศรษฐี
เลื่อมใส ขอสรางที่อยูอาศัยถวายแก
ภิกษุทั้งหลาย จึงทรงอนุญาต “วิหาร”
คื อ เรื อ นหรื อ อาคารที่ อ ยู อ าศั ย เป น
เสนาสนะอยางหนึ่งใน ๕ อยางสําหรับ
พระภิกษุ, วินย.๗/๒๐๐/๘๖ แลวตอจากนี้
จึงมีเรื่องราวของอนาถบิณฑิกเศรษฐีที่
สรางวัดทีเดียวเต็มรูปแบบขึ้นเปนแหง
แรก ซึ่งเปนทั้งอารามและมีวิหารพรอม
คือวัดพระเชตวัน ที่เมืองสาวัตถี, วินย.๗/
๒๕๖/๑๑๑) ตามเหตุผลนี้ ก็อาจถือวา เมื่อ
ประทับที่อิสิปตนะ ครั้งนั้น ยังไมมีวิหาร
ที่จะเรียกวาเปนพระคันธกุฎี แตในแงนี้
ก็มีขอแยงได ดังที่กลาวแลววา ในที่สุด
คัมภีรทั้งหลายไดใชคําวา “คันธกุฎี”
เพียงในความหมายหลวมๆ คือ ไมวา
พระพุทธเจาประทับที่ไหน ถึงแมในพระ
ไตรป ฎ กจะไม ก ล า วถึ ง วิ ห าร ทา นก็
เรียกเปนพระคันธกุฎีทั้งนั้น เชน เมื่อ
ประทับที่ตําบลอุรุเวลา ตอนตรัสรูใหมๆ
(“ปมาภิสมฺพุทฺโธ”) ในพระไตรปฎกวา
ประทับที่โคนไมอชปาลนิโครธ ใกลฝง
แมน้ําเนรัญชรา (ที่นี่เกิดพระสูตรที่ตรัสกอน
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เสด็จจาริกไปยังอิสิปตนะ รวมทั้งที่ตรัสที่โคนตน
มุจลินท ๑ สูตรดวย เปนประมาณ ๑๕ สูตร เชน
สํ.ส.๑๕/๔๑๙/๑๕๑) อรรถกถาเลาเรื่องตอน

นี้ ก็บอกวา “เสด็จออกจากพระคันธกุฎี”
แลวมาประทับนั่งที่นั่น (สํ.อ.๑/๑๓๘/๑๖๒)
ถ า ถื อ ความหมายโดยนั ย อย า งนี้ ก็
สามารถกลาววา มีพระคันธกุฎีที่ประทับ
ในคราวโปรดเบญจวัคคียท อี่ สิ ปิ ตนะ ใน
พรรษาแรกแหงพุทธกิจดวยเชนกัน แต
บังเอิญวาอรรถกถาไมไดกลาวถึง, ยิง่ กวา
นั้น หลังจากเสด็จจาริกไปประกาศพระ
ศาสนาในทีต่ า งๆ แลว ตอมา พระพุทธเจา
ก็ไดเสด็จยอนมาประทับที่อิสิปตนะนี้
อีกบาง ดังที่ในพระวินัย ก็มีสิกขาบทซึ่ง
ทรงบัญญัติที่อิสิปตนะนี้ ๓ ขอ (วินย.๕/
๑๑/๑๙, ๕๘/๖๙, ๑๕๒/๒๐๖) และในพระสูตร
ก็มีสูตรที่ตรัสที่นี่ ไมนบั ทีต่ รัสแกเบญจวัคคีย อีกประมาณ ๘ สูตร (เชน ม.อุ.๑๔/
๖๙๘/๔๔๙; สํ.ส.๑๕/๔๒๔/๑๕๒; สํ.ม.๑๙/๑๖๒๕/
๕๑๒; ไมนบั สูตรทีพ่ ระสาวก โดยเฉพาะพระสารีบตุ ร
แสดง อีกหลายสูตร) นอกจากนี้ อรรถกถายัง

เลาเรือ่ งทีน่ ายนันทิยะ คหบดีบุตร มี
ศรัทธาสรางศาลาถวาย ณ มหาวิหารที่
อิสปิ ตนะนีอ้ กี ดวย (ธ.อ.๖/๑๕๖) แสดงวา
ในคราวทีเ่ สด็จมาประทับภายหลังนี้ ไดมี
วัดเปนมหาวิหารเกิดขึน้ ทีอ่ สิ ปิ ตนะ และ
เมื่อมีมหาวิหาร ก็ถือไดแนนอนตาม
อรรถกถานัยวามีพระคันธกุฎี
๔๕
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ป จ จุ บั น นี้ พระคั น ธกุ ฎี อั น เป น
โบราณสถานที่รูจักกันและพุทธศาสนิกชนนิยมไปนมัสการมี ๓ แหง คือ ที่ภูเขา
คิชฌกูฏ ที่สารนาถ (คือที่อิสิปตนะ) และ
ที่พระเชตวัน อีกทั้งไดมีคําศัพทใหม
เกิดขึ้น คือคําวา “มูลคันธกุฎี” (พระ
คันธกุฎีเดิม) ซึ่งมักใชเรียกพระคันธกุฎี
ที่สารนาถ แตก็พบวามีผูใชเรียกพระ
คันธกุฎีอีกสองแหงดวย
แทจริงนัน้ คําวา “มูลคันธกุฎ”ี ไมมใี น
คัมภีรภาษาบาลีใดๆ แตเปนคําใหมซึ่ง
เพิ่งพบและนํามาใชเมื่อเริ่มมีการฟนฟู
พระพุทธศาสนาในอินเดีย ในศตวรรษที่
ผานมานี้ ทั้งนี้ มีเรื่องเปนมาวา หลังจาก
พระพุทธศาสนาสิ้นสลายไปจากชมพูท วี ป เ มื่ อ ป ร ะ ม า ณ พ . ศ . ๑ ๗ ๔ ๐
(มหาวิทยาลัยพุทธศาสนาทั้งหลาย มี
นาลันทามหาวิหาร เปนตน ถูกเผาถูก
ทําลายหมดสิ้นในราว ค.ศ.1200 แตปที่
กําหนดไดชัดคือ ราชวงศเสนะถูกกอง
ทัพมุสลิมเตอรกจากตางแดนยึดเมือง
หลวงไดใน ค.ศ. 1202 คือ พ.ศ.๑๗๔๕)
หลังจากนั้น เวลาผานมา ๗๐๐ ปเศษ ถึง
ป ค.ศ.1891/พ.ศ.๒๔๓๔ ในเดื อ น
มกราคม อนาคาริกธรรมปาละ (ชือ่ เดิมวา
David Hevavitarne) ไดเดินทางจาก
ลังกาทวีป มายังพุทธคยาในประเทศ
อินเดีย โดยไดปฏิญาณวาจะอุทิศชีวิต
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ทั้งหมดของตน ในการกูพุทธสถานที่
พุทธคยาใหคืนกลับมาเปนที่ซึ่งพระสงฆ
ในพระพุทธศาสนาจะไดรับอนุญาตให
เขาไปอยูได และเมื่อกลับไปยังลังกาใน
เดือนพฤษภาคม ปนั้น (1891) ก็ไดตั้ง
มหาโพธิ ส มาคม (Maha Bodhi
Society) ขึ้น ที่ก รุง โคลัมโบ (เมือง
หลวงของประเทศศรีลังกาเวลานั้น) เมื่อ
วันที่ ๓๑ พ.ค. เพื่อดําเนินการตามวัตถุ
ประสงคนี้ (ตอมา ตนป 1892 ไดยาย
สํานั ก งานมาตั้ ง ที่ เ มื อ งกั ล กั ต ตา ใน
อินเดีย จนถึงป 1915 จึงไดจดทะเบียน
เปน Maha Bodhi Society of India
และถึง บัด นี้มีส าขามากแหง ) ระหวาง
ที่งานกูพุทธคยาซึ่งมีอุปสรรคมาก ติด
ค า งล า ช า อยู อนาคาริ ก ธรรมปาละก็
ดําเนินงานฟน พุทธสถานทีส่ ารนาถ (คือที่
ปาอิสปิ ตนมฤคทายวัน) ไปดวย งาน
สําคัญมากอยางหนึ่ง คือการสรางวัด
“มูลคันธกุฏีวิหาร” (Mulagandhakuti
Vihara)
การสรางวัดมูลคันธกุฏีวิหารนั้น มี
เรื่องสืบเนื่องมาวา ในการขุดคนทาง
โบราณคดี ที่ ส ารนาถ ได พ บซากพุ ท ธ
สถานหนึ่ง ซึ่งสันนิษฐานวาสรางขึ้นใน
สมัยคุปตะ (ราชวงศคปุ ตะ ประมาณ ค.ศ.
320–550/พ.ศ.๘๖๓–๑๐๙๓, คงจะสราง
ซอนทับตรงทีเ่ ดิมซึง่ ผุพงั ไปตามกาลเวลา
๔๖

คันธกุฎี

๔๗

ต อ กั น มาตั้ ง แต ส มั ย พระเจ า อโศก
มหาราชหรือกอนนัน้ ) เพือ่ เปนอนุสรณ
ตรงที่ประทับของพระพุทธเจาเมื่อครั้ง
ทรงจําพรรษาที่นั่นในปแรกของพุทธกิจ
อยูใกลกันกับซากธรรมราชิกสถูป และ
ณ ที่นั้น ไดพบแผนจารึกที่มีขอความ
บอกชื่อดวยวา “มูลคันธกุฏี” อนาคาริก
ธรรมปาละจึงคิดสรางวัดขึ้นที่นั่น (ได
ซื้ อ ที่ ดิ น ในที่ใกลเคียง มีพิธีวางศิลา
ฤกษในวันที่ ๓ พ.ย. ๒๔๖๕ ตอมาถูก
ทางการสั่งระงับ ตองยายที่เลื่อนหาง
ออกไป แลวสรางจนเสร็จ ทําพิธีเปดใน
วันเพ็ญเดือน ๑๒ ตรงกับวันที่ ๑๑ พ.ย.
๒๔๗๔) และโดยถือนิมิตจากคําในแผน
จารึกนั้น จึงตั้งชื่อวาวัดมูลคันธกุฏีวิหาร
เปนวัดแรกของยุคปจจุบันที่สรางขึ้นใน
เขตสังเวชนียสถาน (สวนที่พุทธคยา
งานกูพุทธสถานยังคงดําเนินตอมาแม
หลังจากอนาคาริกธรรมปาละไดสิ้นชีวิต
ไปแลวใน พ.ศ.๒๔๗๖ เพิ่งสําเร็จขั้น
ตอนสําคัญในป ๒๔๙๒ เมื่อรัฐบาลรัฐ
พิหารออกรัฐบัญญัติ “Buddha-Gaya
Temple Act” ใน ค.ศ.1949 ซึ่ง
กําหนดใหกิจการของมหาโพธิสถาน ขึ้น
ตอคณะกรรมการจัดการ - “Buddha
Gaya Temple Management
Committee” ซึง่ ประกอบดวยกรรมการ
ฝายฮินดู และฝายพุทธ ฝายละเทากัน)
๔๗

คันธกุฎี

รวมความวา ดังไดกลาวแลว ถึงแม
คัมภีรท งั้ หลายจะไมกลาวถึง “คันธกุฎี”
ที่อสิ ปิ ตนะ แตก็พูดไดวามีพระคันธกุฎี
ที่นั่น ดวยเหตุผล ๒ ประการ คือ หนึ่ง
เรียกตามความหมายหลวมๆ ที่วา พระ
พุทธเจาเคยประทับคางแรมที่ใด ก็เรียก
ที่นั่นวาเปนพระคันธกุฎี สอง หลังจาก
บําเพ็ญพุทธกิจระยะหนึ่งแลว ไดเสด็จ
มาประทับที่อิสิปตนะอีก มีวัดใหญเกิด
ขึ้นที่นั่นและไดตรัสพระสูตรหลายสูตร
สวนคําวา “มูลคันธกุฎี” ถึงแมจะไมมีมา
เดิมในคัมภีร แตก็ไดเกิดขึ้นนานแลว
เพื่อใชเรียกพระคันธกุฎีที่ปาอิสิปตนมฤคทายวันนี้ ในฐานะเปนที่ประทับจํา
พรรษาแรกแหงพุทธกิจ ถือไดวาเปน
โบราณมติอันหนึ่ง ซึ่งมุงใหความสําคัญ
แกพุทธสถานที่เปนจุดเริ่มตนแหงการ
ประกาศพระศาสนา
ทั้งนี้ ถากลาวเพียงตามความหมาย
ของศัพท อาจถือทีป่ ระทับหลายแหงเปน
มูลคันธกุฎีไดโดยนัยตางๆ คือ พระคันธกุฎีซึ่งอรรถกถากลาวถึงทีต่ าํ บลอุรเุ วลา
เมื่อตรัสรูใหมๆ (สํ.อ.๑/๑๓๘/๑๖๒) เปน
แหงแรกแนนอน จึงเปนมูลคันธกุฎี,
แตที่อุรุเวลานั้น ประทับไมนานและยัง
มิไดออกบําเพ็ญพุทธกิจ ดังนั้น พระ
คั น ธกุ ฎี ที่ อิ สิ ป ตนะ หรื อ สารนาถ ที่
ประทับเมื่อออกประกาศพระศาสนาครั้ง

คันธาระ

๔๘

คันโพง

แรกและจําพรรษาเป น แห ง แรก แม กันกับแควนกัสมีระ โดยเรียกชื่อรวม
คัมภีรจะมิไดกลาวเรียกไว ก็เปนมูล- กันวา แควนกัสมีรคันธาระ (ในพระ
คันธกุฎี, แตถานับตอเมื่อมีการสราง ไตรปฎก กัสมีระยังไมมีชื่อปรากฏ) ซึ่ง
เสนาสนะถวายไดตามพระวินยั ก็ตอ งถือ แสดงวาดินแดนทั้งสองนี้อยูขางเคียง
ว า วิ ห ารตามพระพุ ท ธานุ ญ าตที่ เ มื อ ง ติดตอกันและในยุคนั้นเปนอันเดียวกัน
ราชคฤห (วินย.๗/๒๐๐/๘๖) เปนมูลคันธ- ทางการเมือง ตอมา คันธาระถูกทําลาย
กุฎี, แตถาถือตามหลักฐานที่ชัดเจน แมแตชอื่ ก็เลือนหายไป เหลือแตกศั มีระ
หลังจากมีพุทธานุญาตที่เมืองราชคฤห (ปจจุบันเขียน กัศมีร, รูปสันสกฤตเดิม
นั้นแลว มีการจัดเตรียมการและกอสราง เปน กศฺมีร, บาลีเปน กสฺมีร, ในภาษา
อยางเปนงานเปนการโดยมีเรือ่ งราวเลาไว ไทย บางทีเรียกเพี้ยนเปนแคชเมียร)
แมแตในพระไตรปฎก (วินย.๗/๒๕๖/๑๑๑) ซึ่งในปจจุบันปรากฏชื่อรวมอยูดวยกัน
ก็ ต อ งถื อ เอาพระพุ ท ธวิ ห ารที่ วั ด พระ กับแควนชัมมู โดยเรียกชื่อรวมกันวา
ชั ม มู แ ละกั ศ มี ร (Jammu and
เชตวัน เปนมูลคันธกุฎี
คันธาระ ชือ่ แควนลําดับที่ ๑๕ ในบรรดา Kashmir) และเปนดินแดนที่เปนกรณี
๑๖ แวนแควนใหญ ทีเ่ รียกวามหาชนบท พิ พ าทระหว า งอิ น เดี ย กั บ ปากี ส ถาน
แหงชมพูทวีป ตัง้ อยูแ ถบลุม แมน้ําสินธุ ตลอดมาตั้งแตประเทศทั้งสองนั้นแบง
ตอนเหนือ ปจจุบันอยูในเขตปากีสถาน แยกจากกันในป ๒๔๙๐ (ค.ศ.1947)
เริ่มแตแควนปญจาบภาคเหนือ คลุมไป กั บ ทั้ ง จี น ก็ ไ ด ค รอบครองแถบตะวั น
ถึ ง บางสวนของประเทศอัฟกานิสถาน ออกบางสวนของกัศมีระ เกิดเปนกรณี
รวมทั้ ง เมื อ ง กันทหาร (Kandahar, พิพาทกับอินเดียดวย, สําหรับดินแดน
สั น นิ ษ ฐานว า เลื อ นมาจากชื่ อ เดิ ม ของ สวนที่เปนของอินเดีย ซึ่งอยูใตสวนที่
แควนนี้ คือ Gandhara) ในพุทธกาล พิพาทกันอยูนั้น เรียกวา รัฐชัมมูและ
คันธาระมีนครหลวงชื่อ ตักสิลา ซึ่งเปน กัศมีร เปนรัฐเหนือสุดของอินเดีย มี
นครที่รุงเรืองดวยศิลปวิทยาตางๆ มี เมืองหลวงชื่อวาศรีนคร (Sri Nagar); ดู
พระราชาปกครอง พระนามวา ปุกกุสาติ ชมพูทวีป, ตักสิลา
ในพระไตรปฎก คันธาระเปนแควน คันโพง คันชั่งที่ถวงภาชนะสําหรับตักน้ํา
ใหญ มีชื่อเฉพาะตัว แตเมื่อถึงยุคอรรถ- เพื่ อ ช ว ยทุ น แรงเวลาตั ก น้ําขึ้ น จากบ อ
กถา คันธาระมักปรากฏชื่อรวมอยูดวย ลึกๆ (คัน = คันชั่งที่ใชถวง, โพง =
๔๘

คัพภเสยยกสัตว

๔๙

คามวาสี

คาถาพันธ ขอความทีผ่ กู เปนคาถา, คํา
ประพันธที่แตงเปนบทรอยกรอง คือ
คาถา นัน่ เอง; ดู คาถา 1.
คาถาพาหุง ดู ชยมังคลัฏฐกคาถา
คาพยุต ดู คาวุต
คามเขต เขตบาน, ละแวกบาน
คามวาสี “ผูอยูบาน”, พระบาน หมายถึง
พระภิกษุที่อยูวัดในเขตหมูบาน ใกลชุม
ชนชาวบาน หรือในเมือง, เปนคูกับ
อรัญวาสี หรือพระปา ซึ่งหมายถึงพระ
ภิ ก ษุ ที่ อ ยู วั ด ในป า ; คําทั้ ง สอง คื อ
คามวาสี และอรัญวาสี นี้ ไมมีในพระ
ไตรป ฎ ก (ในคั ม ภี ร มิ ลิ น ทป ญ หา
ประมาณ พ.ศ.๕๐๐ ก็ยังไมมี) เพิง่ มีใช
ในอรรถกถา (กอน พ.ศ.๑๐๐๐) แตเปน
ถอยคําสามัญ หมายถึงใครก็ได ตั้งแต
พระสงฆ ไปจนถึงสิงสาราสัตว (มักใช
แกชาวบานทั่วไป) ที่อยูบาน อยูใกล
บาน หรืออยูในปา, การแบงพระสงฆ
เปน ๒ ฝาย คือ คามวาสี และอรัญวาสี
เกิดขึ้นในลังกาทวีป และปรากฏชัดเจน
ในรัชกาลพระเจาปรักกมพาหุ ที่ ๑
มหาราช (พ.ศ.๑๖๙๖–๑๗๒๙) ตอมา เมือ่
พอขุนรามคําแหงมหาราชแหงอาณาจักร
สุโขทัย ทรงรับพระพุทธศาสนาและพระ
สงฆลังกาวงศ อันสืบเนื่องจากสมัยพระ
เจาปรักกมพาหุนี้เขามาในชวงใกล พ.ศ.
๑๘๒๐ ระบบพระสงฆ ๒ แบบ คือ

ภาชนะสําหรับตักน้ําในบอลึกๆ), เครื่อง
สําหรับตักน้ํา หรือโพงน้ํา มีคันยาวที่
ปลายเพื่ อ ถ ว งให เ บาแรงเวลาตั ก หรื อ
โพงน้ําขึ้น (โพง = ตัก, วิด)
คัพภเสยยกสัตว สัตวที่อยูครรภ คือ
สัตวที่เกิดเปนตัวตั้งแตอยูในครรภ
คัมภีร 1. ลึกซึ้ง 2. ตําราที่นับถือวา
สําคัญหรือเปนของสูง, หนังสือสําคัญที่
ถือเปนหลักเปนแบบแผน เชน คัมภีร
ศาสนา คัมภีรโหราศาสตร
คัมภีรภาพ ความลึกซึ้ง
คากรอง เครื่องปกปดรางกายที่ทําดวย
หญา หรือเปลือกไม
คาถา 1. คําประพันธประเภทรอยกรองใน
ภาษาบาลี ตรงขามกับ จุณณิยบท
คาถาหนึ่งๆ มี ๔ บาท เชน
อาโรคฺยปรมา ลาภา สนฺตุฏีปรมํ ธนํ
วิสฺสาสปรมา าติ นิพพฺ านํ ปรมํ สุขํ ฯ

2. พุทธพจนที่เปนคาถา (ขอ ๔ ใน
นวังคสัตถุศาสน) เทียบไวยากรณ 2. 3. ใน
ภาษาไทย บางทีใชในความหมายวา คํา
เสกเปาที่ถือวาศักดิ์สิทธิ์ อยางที่เรียกวา
คาถาอาคม
คาถาพัน “คาถาหนึง่ พัน” เปนชือ่ หนึง่ ทีใ่ ช
เรียกบทประพันธเรื่องมหาเวสสันดรชาดก ซึง่ แตงเปนคาถาลวนๆ ๑ พันบท;
การเทศนมหาเวสสันดรชาดกทีเ่ ปนคาถา
ลวนๆ อยางนี้เรียกวา เทศนคาถาพัน
๔๙

คามสีมา

๕๐

คามวาสี และอรัญวาสี ก็มาจากศรีลังกา
เขาสูประเทศไทยดวย, พรอมกับความ
เปนมาอยางนี้ พระคามวาสีก็ไดเปนผู
หนักในคันถธุระ (ธุระในการเลาเรียน
พระคัมภีร) และพระอรัญวาสีเปนผู
หนักในวิปสสนาธุระ (ธุระในการเจริญ
กรรมฐานอันมีวิปสสนาเปนยอด), เรื่อง
นี้ พึ ง ทราบคํ า อธิ บ ายเพิ่ ม ที่ คํ า ว า
“อรัญวาสี”; คูกับ อรัญวาสี, ดู คันถธุระ
คามสีมา “แดนบาน” คือเขตที่กําหนด
ดวยบาน, สีมาที่ถือกําหนดตามเขตบาน
เปนอพัทธสีมาอยางหนึ่ง
คารวโวหาร ถอยคําแสดงความเคารพ
คารวะ ความเคารพ, ความเอือ้ เฟอ , ความ
ใสใจมองเห็นความสําคัญทีจ่ ะตองปฏิบัติ
ตอสิ่งนั้นๆ ใหถูกตองเหมาะสม มี ๖
อยางคือ ๑. พุทฺธคารวตา ความเคารพ
ในพระพุทธเจา ๒. ธมฺมคารวตา ความ
เคารพในพระธรรม ๓. สงฺฆคารวตา
ความเคารพในพระสงฆ ๔. สิกขฺ าคารวตา
ความเคารพในการศึกษา ๕. อปฺปมาทคารวตา ความเคารพในความไมประมาท
๖. ปฏิสนฺถารคารวตา ความเคารพใน
ปฏิสนั ถาร คือ การตอนรับปราศรัย
คาวุต ชื่อมาตราวัดระยะทาง เทากับ ๘๐
อุสภะ หรือ ๑๐๐ เสน (๔ คาวุตเปน ๑
โยชน); ดู มาตรา
คาหาปกะ ผูใหรับ คือผูแจก
๕๐

คิลานปจจัย

คํารบ ครบ, ถวน, เต็มตามจํานวนที่
กําหนดไว
คําไวยากรณ คํารอยแกว; ดู ไวยากรณ 2.
คิชฌกูฏ “[ภูเขา]มียอดดุจแรง”, ชื่อภูเขา
ลูกหนึ่งในเบญจคีรี (ภูเขาหาลูก คือ
ปณฑวะ คิชฌกูฏ เวภาระ อิสคิ ลิ ิ และ
เวปุลละ ที่ลอมรอบพระนครราชคฤห)
ซึ่งไดชื่ออยางนี้ เพราะคนมองเห็นยอด
เขานั้นมีรูปรางเหมือนแรง (อีกนัยหนึ่ง
วา เพราะมีแรงอยูบนยอดเขานั้น), ยอด
เขาคิชฌกูฏเปนที่ซึ่งพุทธศาสนิกชนรูจัก
กันมากแมในบัดนี้ เพราะเปนที่ที่พระ
พุทธเจาประทับบอย และยังมีซากพระ
คันธกุฎี ที่ผูจาริกมักขึ้นไปสักการะบูชา
คิมหะ, คิมหานะ, คิมหฤดู ฤดูรอน
(แรม ๑ ค่ํา เดือน ๔ ถึง ขึ้น ๑๕ ค่ํา
เดือน ๘); ดู มาตรา
คิริพพชะ “[เมือง]ที่มีภูเขาเปนคอก”,
เปนชื่อหนึ่งของเมืองราชคฤห ซึ่งเรียก
ตามลักษณะที่อยูในวงลอมของภูเขา ๕
ลูก คือ ปณฑวะ คิชฌกูฏ เวภาระ อิสคิ ลิ ิ
และเวปุลละ
คิลานปจจัย ปจจัยสําหรับคนไข, สิ่งเกื้อ
หนุนคนเจ็บไข, สิ่งที่แกไขคนเจ็บไขให
กลั บ คื น เป น ปกติ คื อ ให ห ายโรค, ยา
บําบัดโรค; ใน ปจจัยปจจเวกขณ (การ
พิจารณาปจจัย ๔) ใชคาํ เต็มวา “คิลานปจจัยเภสัชชบริขาร” คือ (คิลาน+

คิลานภัต

๕๑

ปจจัย+เภสัชช) + บริขาร แปลวา หยูกยา
เครื่องเกื้อหนุนรักษาผูเจ็บไข อันเปน
บริขาร คือเครื่องปกปองชีวิตไวชวย
ปรับเสริมใหชีวิตเปนไปไดยืนยาว
คิลานภัต อาหารที่เขาถวายเฉพาะภิกษุ
อาพาธ
คิลานเภสัช ยาสําหรับผูเจ็บไข, ยารักษา
ผูปวย, เภสัชเพื่อภิกษุอาพาธ
คิลานศาลา โรงพักคนไข, หอรักษาคนไข,
สถานพยาบาล
คิลานุปฐาก ผูปฏิบัติภิกษุไข
คิ ล านุ ป ฏ ฐากภั ต อาหารที่ เ ขาถวาย
เฉพาะภิกษุผูพยาบาลไข
คิหินี หญิงผูครองเรือน, คฤหัสถหญิง
(เขียนเปน คิหิณี ก็มี)
คิหิปฏิบัติ ขอปฏิบัติสําหรับคฤหัสถ
คิหิวินัย วินัยของคฤหัสถ, คําสอนทั้ง
หมดในสิงคาลกสูตร (ที.ปา.๑๑/๒๗๒/๑๙๔,
สิคาโลวาทสูตร ก็เรียก) ที่พระพุทธเจาตรัส
แกนายสิงคาลกะ คหบดีบตุ ร ผูก าํ ลังไหว
ทิศ บนทางเสด็จจะเขาไปบิณฑบาตใน
เมืองราชคฤห ชื่อวาเปนคิหิวนิ ยั มีใจ
ความวาใหละเวนความชั่ว ๑๔ อยาง
(กรรมกิเลส ๔, อคติ ๔, อบายมุข ๖)
แลวเปนผูป กแผทศิ ทัง้ ๖ (เวนหางมิตร
เทียม ๔, คบหามิตรแท ๔, จัดสรรทรัพย
เปนโภควิภาค ๔, บํารุงทิศ ๖)
คีเวยยกะ แผนผาที่เย็บทาบเติมลงไปบน
๕๑

คูถภักขา

จีวรตรงที่หุมคอ, นี้วาตามคําอธิบายใน
อรรถกถา แตพระมติของสมเด็จพระมหา
สมณเจา กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ใน
วินยั มุข เลม ๒ วา ในจีวรหาขัณฑๆ
กลาง ชือ่ คีเวยยกะ เพราะเมือ่ หมจีวร
อัฑฒมณฑลของขัณฑนนั้ อยูท คี่ อ; ดู จีวร
คืบพระสุคต ชื่อมาตราวัด ตามอรรถกถานัยวา เทากับ ๓ คืบของคนปานกลาง
คือ เทากับศอกคืบชางไม แตมตินี้ไมสม
จริง ปจจุบันยุติกันวาใหถือตามไมเมตร
คือ เทากับ ๒๕ เซนติเมตร ประมาณ
กั น กั บ คื บ ช า งไม ซึ่ ง เป น การสะดวก
และถาหากจะสั้นกวาขนาดจริงก็ไมเสีย
เพราะจะไมเกินกําหนด ไมเสียทางวินัย
คุณของพระรัตนตรัย คุณของรัตนะ ๓
คือ ๑. พระพุทธเจา รูดีรูชอบดวยพระ
องคเองกอนแลวทรงสอนผูอื่นใหรูตาม
ดวย ๒. พระธรรม เปนหลักแหงความ
จริงและความดีงาม ยอมรักษาผูปฏิบัติ
ตามไมใหตกไปในที่ชั่ว ๓. พระสงฆ
ปฏิบัติชอบตามคําสอนของพระพุทธเจา
แลว สอนผูอ นื่ ใหกระทําตามดวย
คุณธรรม ธรรมที่เปนคุณ, ความดีงาม,
สภาพที่เกื้อกูล
คุณบท บทที่แสดงคุณ, บทที่กลาวถึง
คุณงามความดี, คําแสดงคุณสมบัติ
คูถภักขา มีคูถเปนอาหาร ไดแกสัตว
จําพวก ไก สุกร สุนัข เปนตน

คูบัลลังก

๕๒

คูบัลลังก ดู บัลลังก
เครื่องกัณฑ สิ่งของสําหรับถวายพระ
เทศน; กัณฑเทศน ก็เรียก
เครื่องตน เครื่องทรงสําหรับกษัตริย, สิ่ง
ของที่พระเจาแผนดินทรงใชและเสวย
เครื่องราง ของที่นับถือวาเปนเครื่องคุม
ครองปองกันอันตราย โดยทําใหรอด
ปลอดภัย เชน พระเครือ่ ง ตะกรุด ผายันต
มักเชือ่ กันในทางรุนแรง เชนวา ยิงไม
ออก ฟนไมเขา เปนตน, นิยมพูดรวม
กับคํา “ของขลัง” (ของที่เชื่อกันวาศักดิ์
สิ ท ธิ์ มี อํานาจบั น ดาลให สําเร็ จ ผลดั ง
ประสงค เชนนําโชคลาภมาให) ควบคูกนั
วา เครือ่ งรางของขลัง; เมือ่ ประมาณ
๒๐–๓๐ ป หลัง พ.ศ.๒๕๐๐ ไดมีผูคิด
คําใหมขึ้นมาใชวา วัตถุมงคล และนิยม
ใชตามกันทั่วไป จนบัดนี้เหมือนวาได
แทนที่คําวาเครื่องรางของขลัง แมวาคํา
“วั ต ถุ ม งคล” จะแปลความหมายได
กวางกวาวา สิ่งที่เปนสิริมงคล หรือสิ่งที่
นําสิ ริ ม งคลคื อ ความดี ง ามความสุ ข
ความเจริญมาให แตคนทั่วไปมักเห็น
ความหมายอยางเครื่องรางของขลังเทา
เดิม; สําหรับพุทธศาสนิกชน การนับถือ
พระเครือ่ ง คือเปนหลักยึดเหนีย่ ว ทีส่ อื่
ใจโยงใหสนิทแนวในพระพุทธคุณ มาจน
ถึงคุณมารดาบิดาอุปช ฌายอาจารย และ
ปลุกใจใหปสาทะ เกิดความชืน่ บาน มัน่

แคชเมียร

แนว เขมแข็ง มีกาํ ลัง ทําใหจติ มีสติและ
สมาธิทจี่ ะทําการนัน้ ๆ อยางไดผลดีเต็มที่
และใจสวาง ใชปญญาคิดการไดโปรง
โลง ทําการไดลุรอดและลุลวงสําเร็จถึง
จุดหมาย ถาใชถกู ตองอยางนี้ ก็จะไมผดิ
หลักกรรม ไมขัดตอศรัทธาในกรรม คือ
เชื่อการกระทํา วาจะตองทําเหตุปจจัย
ใหเกิดผลที่ตองการดวยเรี่ยวแรงความ
เพียรพยายามของตน และจะเกิดผลดี
ทัง้ ระยะสัน้ และระยะยาว แตถา ไมรจู กั ใช
คือใชผิดหลักกรรม ขัดตอศรัทธาใน
กรรม ก็จะเกิดความเสื่อมทั้งแกชีวิต
และสังคม; ดู ปริตร
เคลือบแฝง อาการชักใหเปนที่สงสัย,
แสดงความจริงไมกระจางทําใหเปนที่
สงสัย
เคหสถาน ที่ตั้งเหยาเรือน
เคหสิตเปมะ ความรักอันอาศัยเรือน ได
แก รั ก กั น โดยฉั น เป น คนเนื่ อ งถึ ง กั น
เปนญาติกัน เปนคนรวมเรือนเดียวกัน
ความรักฉันพอแมลูกและญาติพี่นอง
เคารพ ความนับถือ, ความมีคารวะ
เคาะ ในประโยควา “เหมือนชายหนุมพูด
เคาะหญิงสาว” พูดใหรูทา
เคาะแคะ พูดแทะโลม, พูดเกี้ยว
แคชเมียร ชื่อแควนหนึ่งของชมพูทวีป
เรียกเพี้ยนมาจาก “กัศมีร”; ดู กัศมีร,
คันธาระ
๕๒

โคจร

๕๓

โคจร “ทีโ่ คเทีย่ วไป”, “เทีย่ วไปดังโค”; 1.
ทีซ่ งึ่ อินทรียท งั้ หลาย มีตาเปนตน ทอง
เทีย่ วไป ไดแก อารมณ (กรรมฐาน บาง
ครัง้ ก็เรียกวา “โคจร” เพราะเปนอารมณ
ของการเจริญภาวนา) 2. สถานทีท่ เี่ ทีย่ ว
ไปเสมอ หรือไปเปนประจํา เชน ที่ภิกษุ
ไปเที่ยวบิณฑบาต, บุคคลหรือสถานที่ที่
ไปมาหาสู; เทียบ อโคจร 3. เทีย่ วไป, แวะ
เวียนไป, ดําเนินไปตามวิถี เชน ดวงดาว
โคจร; การดําเนินไปในวิถแี หงการปฏิบตั ิ
เชน ในการเจริญสมาธิ ซึง่ จะกาวไปดวย
ดีได ตองมีสติสัมปชัญญะที่จะใหรูจัก
หลีกเวนธรรมทีไ่ มเหมาะไมเอือ้ และเสพ
ธรรมอันเอือ้ เกือ้ กูล เปนตน
โคจรคาม หมูบ า นทีอ่ าศัยเทีย่ วภิกขาจาร,
หมูบานที่ภิกษุไปเที่ยวบิณฑบาตประจํา
โคจรวิบัติ วิบัติแหงโคจร, เสียในเรื่องที่
เที่ยว, ความเสียหายในการไปมาหาสู
เชน ภิกษุไปในที่อโคจรมีรานสุรา หญิง
แพศยา แมหมาย บอนการพนัน เปนตน
โคจรัคคาหิกรูป ดูที่ รูป ๒๘
โคณกะ ผาขน มีขนยาวกวา ๔ นิ้ว
โคดม, โคตมะ ชื่อตระกูลของพระ
พุทธเจา มหาชนเรียกพระพุทธเจาตาม
พระโคตรวา พระโคดม พระโคตมะ
หรือ พระสมณโคดม
โคตมกเจดีย ชื่อเจดียสถานแหงหนึ่งอยู
ทางทิศใตของเมืองเวสาลี เปนที่ที่พระ

โคธาวรี

พุทธเจาเคยประทับหลายครั้งและเคย
ทรงทํานิมิตตโอภาสแกพระอานนท
โคตมโคตร ตระกูลโคตมะ เปนชื่อ
ตระกูลของพระพุทธเจา
โคตมนิโครธ ตําบลที่พระพุทธเจาเคยทํา
นิมิตตโอภาสแกพระอานนท อยูที่พระ
นครราชคฤห
โคตมี ชื่อเรียกสตรีแหงโคตมโคตร เชน
พระนางมหาปชาบดี ผูเปนพระแมนา
ของพระสิทธัตถะ เปนตน
โคตร ตระกูล, เผาพันธุ, วงศ
โคตรภู ผูตั้งอยูในญาณซึ่งเปนลําดับที่จะ
ถึงอริยมรรค, ผูอยูในหัวตอระหวาง
ความเปนปุถชุ นกับความเปนอริยบุคคล
โคตรภูญาณ “ญาณครอบโคตร” คือ
ป ญ ญาที่ อ ยู ใ นลําดั บ จะถึ ง อริ ย มรรค
หรืออยูในหัวตอที่จะขามพนภาวะปุถชุ น
ขึ้นสูภาวะเปนอริยะ; ดู ญาณ ๑๖
โคตรภู ส งฆ พระสงฆ ที่ ไ ม เ คร ง ครั ด
ปฏิบัติเหินหางธรรมวินัย แตยังมีเครื่อง
หมายเพศ เชน ผาเหลืองเปนตน และ
ถือตนวายังเปนภิกษุสงฆอยู, สงฆใน
ระยะหัวตอจะสิ้นศาสนา
โคธาวรี ชื่อแมน้ําสายหนึ่ง ระหวางเมือง
อัสสกะกับเมืองอาฬกะ พราหมณพาวรี
ตั้ ง อาศรมสอนไตรเพทอยู ที่ ฝ ง แม น้ํา
สายนี้ (มักเพี้ยนเปน โคธาวารี ในฝาย
สันสกฤตเขียนเปน โคทาวรี)
๕๓

โคนิสาทิกา

ฆานสัมผัส

๕๔

โคนิสาทิกา “กัปปยภูมิอันดุจเปนที่โค ตลอดจนขี้มาดวย ก็มี)
จอม” คือเรือนครัวนอยๆ ที่ไมไดปกเสา โครส “รสแหงโค หรือ รสเกิดแตโค” คือ
ตั้งอยูกับที่ ตั้งฝาบนคาน ยกเลื่อนไป ผลผลิตจากนมโค ซึ่งมี ๕ อยาง ไดแก
จากที่ได; ดู กัปปยภูมิ
นมสด (ขีระ) นมสม (ทธิ) เปรียง (ตักกะ)
โคมัย “สิ่งที่สําเร็จโดยโค, สิ่งที่โคทํา หรือ เนยใส (สัปป) เนยขน (นวนีตะ) เรียก
สิ่งที่เกิดจากโค”, ขี้วัว (บางแหง เชน องฺ.อ. รวมวา เบญจโครส
๒/๒๑๘ วาหมายรวมถึง เยี่ยววัว ขี้แพะ

ฆ
ฆฏิการพรหม พระพรหมผูนําสมณบริขารมีบาตรและจีวร เปนตน มาถวาย
แด พ ระโพธิ สั ต ว เ มื่ อ คราวเสด็ จ ออก
พรรพชา (มติของพระอรรถกถาจารย)
ฆนะ กอน, แทง
ฆนสั ญ ญา ความสําคั ญ ว า เป น ก อ น,
ความสําคัญเห็นเปนชิ้นเปนอัน ซึ่งบัง
ปญญาไมใหเห็นภาวะที่เปนอนัตตา
ฆนิโตทนะ กษัตริยศากยวงศ เปนพระ
ราชบุตรองคที่ ๕ ของพระเจาสีหหนุ
เปนพระอนุชาองคที่ ๔ ของพระเจา
สุทโธทนะ เปนพระเจาอาของพระพุทธเจา
ฆราวาส การอยูครองเรือน, ชีวิตชาว
บาน; ในภาษาไทย มักใชหมายถึงผู
ครองเรือน คือ คฤหัสถ
ฆราวาสธรรม หลักธรรมสําหรับการครอง
เรือน, ธรรมของผูค รองเรือน มี ๔ อยาง
คือ ๑. สัจจะ ความจริง เชนซือ่ สัตยตอ กัน
๕๔

๒. ทมะ ความฝกฝนปรับปรุงตน เชน รู
จักขมใจ ควบคุมอารมณ บังคับตนเอง
ปรับตัวเขากับการงานและสิง่ แวดลอมให
ไดดี ๓. ขันติ ความอดทน ๔. จาคะ
ความเสียสละ เผื่อแผ แบงปน มีน้ําใจ
ฆราวาสวิสัย วิสัยของฆราวาส, ลักษณะ
ที่เปนภาวะของผูครองเรือน, เรื่องของ
ชาวบาน
ฆราวาสสมบั ติ วิ สั ย ของฆราวาส,
ลั ก ษณะที่ เ ป น ภาวะของผู ค รองเรื อ น,
เรื่องของชาวบาน
ฆานะ จมูก
ฆานวิ ญ ญาณ ความรูที่เกิดขึ้นเพราะ
กลิ่นกระทบจมูก, กลิ่นกระทบจมูกเกิด
ความรูขึ้น, ความรูกลิ่น (ขอ ๓ ใน
วิญญาณ ๖)
ฆานสัมผัส อาการที่ จมูก กลิ่น และ
ฆานวิญญาณประจวบกัน

ฆานสัมผัสชาเวทนา

จตุบริษัท

๕๕

ฆานสัมผัสชาเวทนา เวทนาที่เกิดขึ้น โฆสัปปมาณิกา คนพวกที่ถือเสียงเปน
เพราะฆานสัมผัส, ความรูสึกที่เกิดขึ้น ประมาณ, คนที่นิยมเสียง เกิดความ
เพราะการที่จมูก กลิ่น และ ฆาน- เลื่อมใสศรัทธาเพราะเสียง ชอบฟงเสียง
วิญญาณประจวบกัน
ไพเราะ เชน เสียงสวดสรภัญญะเทศน
โฆสะ พยัญชนะที่มีเสียงกอง ไดแก มหาชาติ เ ป น ทํานอง เสี ย งประโคม
พยัญชนะที่ ๓ ๔ และ ๕ ในวรรคทั้ง ๕ เปนตน; อีกนัยหนึ่งวา ผูถือชื่อเสียง
คือ ค ฆ ง, ช ฌ , ฑ ฒ ณ, ท ธ น, กิ ต ติ ศั พ ท หรื อ ความโด ง ดั ง เป น
พ ภ ม, และ ย ร ล ว ห ฬ รวม ๒๑ ประมาณ เห็นใครมีช่อื เสียงก็ตื่นไปตาม
ตัว (นิคคหิต นักปราชญทางศัพทศาสตร โฆสิตาราม ชื่อวัดสําคัญในกรุงโกสัมพี
ถื อ เป น โฆสะ, ส ว นนั ก ปราชญ ฝ า ย ครั้งพุทธกาล พระพุทธเจาเคยประทับ
ศาสนา ถือเปนโฆสาโฆสวิมุต คือพน หลายครั้ง เชน คราวที่ภิกษุชาวโกสัมพี
จากโฆสะและอโฆสะ); ตรงขามกับ อโฆสะ แตกกัน เปนตน
(เทียบระดับเสียงพยัญชนะ ดูที่ ธนิต)

ง

งมงาย ไมรูทา, ไมเขาใจ, เซอเซอะ, หลง
เชื่อโดยไมมีเหตุผล หรือโดยไมยอมรับ

ฟงผูอื่น

จ
จงกรม เดินไปมาโดยมีสติกํากับ
จตุธาตุววัตถาน การกําหนดธาตุ ๔ คือ
จตุกกะ หมวด ๔
พิจารณารางกายนี้ แยกแยะออกไป
จตุกกัชฌาน ฌานหมวด ๔ คือ รูปฌาน มองเห็นแตสวนประกอบตางๆ ที่จัดเขา
ที่แบงเปน ๔ ชั้น อยางที่รูจักกันทั่วไป, ในธาตุ ๔ คือ ปฐวี อาโป เตโช วาโย
“ฌานจตุกกนัย” ก็เรียก; ดู ฌาน ๔; เทียบ ทําใหรูภาวะความเปนจริงของรางกายวา
ปญจกัชฌาน
เปนเพียงธาตุ ๔ ประชุมกันเขาเทานั้น
จตุตถฌาน ฌานที่ ๔ มีองค ๒ ละสุข ไมเปนตัวสัตวบุคคลที่แทจริง
เสียได มีแตอุเบกขากับเอกัคคตา
จตุบริษัท บริษัทสี่เหลา คือ ภิกษุ
๕๕

จตุปจจัย

๕๖

จริต
(วินย.อ.๓/๓๗๔), เรียกใหสั้นวา จตุรารักข,

ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา
จตุปจจัย เครื่องอาศัยของชีวิต หรือสิ่ง
จําเปนสําหรับชีวิต สี่อยาง คือ จีวร
บิ ณ ฑบาต เสนาสนะ คิ ล านเภสั ช
(เครื่องนุงหม อาหาร ที่อยู ยา)
จตุยุค, จตุรยุค ยุค ๔; ดู กัป
จตุรงคินีเสนา กองทัพมีกําลังสี่เหลา คือ
เหลาชาง เหลามา เหลารถ เหลาราบ
จตุรบท สัตวสี่เทา มี ชาง มา วัว ควาย
เปนตน
จตุรพิธพร พร ๔ ประการ คือ อายุ
(ความมีอายุยืน) วรรณะ (ความมีผิว
พรรณผองใส) สุขะ (ความสุขกายสุขใจ)
พละ (ความมีกาํ ลังแข็งแรง สุขภาพดี);
ดู พร
จตุรยุค ยุค ๔; ดู กัป
จตุรวรรค, จตุวรรค สงฆพวกสี่, สงฆที่
กําหนดจํานวนภิกษุอยางต่ําเพียง ๔ รูป
เชน สงฆที่ทําอุโบสถกรรมเปนตน
จตุราธิฏฐาน ดู อธิษฐานธรรม
จตุรารักขา การเจริญภาวนาที่เปนเครื่อง
รักษาตัวใหมีใจสงบและตั้งอยูในความ
ไมประมาท มี ๔ อยาง คือ พุทธานุสติภาวนา มรณสติภาวนา อสุภภาวนา และ
เมตตาภาวนา, พูดใหสั้นวา กรรมฐาน
เปนเครื่องรักษา ๔ คือ พุทธานุสติ
อสุภะ เมตตา และมรณสติ, ทานจัดขึ้น
เป น ชุ ด ที่ มี ชื่ อ อย า งนี้ ใ นยุ ค อรรถกถา

ในนวโกวาท เรียกวา อารักขกัมมัฏฐาน
๔; ดู อารักขกัมมัฏฐาน
จตุราริยสัจจ อริยสัจจสี่ประการ คือ
ทุกข สมุทัย นิโรธ มรรค ดู อริยสัจจ
จตุโลกบาล ทาวโลกบาลสี,่ ทาวมหาราชสี่
ดู จาตุมหาราช
จตุโวการ, จตุโวการภพ ดู โวการ
จรณะ เครื่องดําเนิน, ปฏิปทา คือ ขอ
ปฏิบัติอันเปนทางบรรลุวิชา มี ๑๕ คือ
สี ลสั มปทา ความถึ ง พร อ มด ว ยศี ล
อปณณกปฏิปทา ๓ สัทธรรม ๗ และ
ฌาน ๔
จริต ความประพฤติ; บุคคลผูมีพื้นนิสัย
หรื อ พื้ น เพจิ ต ใจที่ ห นั ก ไปด า นใดด า น
หนึ่ง แตกตางกันไป จําแนกเปน ๖ ตาม
จริยา ๖ คือ ๑. ราคจริต ผูมีราคะเปน
ความประพฤติปกติ (หนักไปทางรัก
สวยรักงาม มักติดใจ) ๒. โทสจริต ผูม ี
โทสะเปนความประพฤติปกติ (หนักไป
ทางใจรอนขี้หงุดหงิด) ๓. โมหจริต ผูมี
โมหะเปนความประพฤติปกติ (หนักไป
ทางเหงาซึมงมงาย) ๔. สัทธาจริต ผูม ี
ศรัทธาเปนความประพฤติปกติ (หนักไป
ทางนอมใจเชื่อ) ๕. พุทธิจริต ผูมีความ
รูเปนความประพฤติปกติ (หนักไปทาง
คิดพิจารณา) ๖. วิตกจริต ผูมีวิตกเปน
ความประพฤติปกติ (หนักไปทางคิดจับ
๕๖

จริมกจิต

๕๗

จริยา

จดฟุงซาน), ในการที่จะเจริญกรรมฐาน ตั ณ หาเป นสั ง สารนายิ กา สําหรับคน
ทานแนะนําใหเลือกกรรมฐานใหเหมาะ ตัณหาจริต แมถงึ หลักอริยสัจจ ๔ ก็วา
หรือเขากับจริต โดยสอดคลองกับจริยา พระพุ ท ธเจ าตรัสโดยสัมพันธกับเรื่อง
ตัณหาจริตและทิฏฐิจริตนี;้ ดู จริยา
ของเขา (จริยานุกูล)
ในการเจริญวิปสสนา บางครั้งทาน จริมกจิต จิตดวงสุดทาย ซึง่ จะดับไปเมือ่
กลาวถึงจริต ๒ คือ ตัณหาจริต (ผูม พี นื้ พระอรหันตปรินิพพานดวยอนุปาทิเสสจิตหนักไปทางตัณหา) และทิฏฐิจริต (ผู นิพพานธาตุ ไดแก ปรินิพพานจิต,
มีพนื้ จิตหนักไปทางทิฏฐิ) โดยโยงไปถึง จริมกวิญญาณ ก็เรียก
หลักสติปฏ ฐานวา สติปฏ ฐานทีม่ ี ๔ ขอนัน้ จริยธรรม “ธรรมคือความประพฤติ”,
พระพุทธเจาทรงแสดงไวไมขาด ไมเกิน “ธรรมคือการดําเนินชีวิต”, หลักความ
เพือ่ ใหเกือ้ กูลเหมาะกันกับคน ๔ จําพวก ประพฤติ, หลักการดําเนินชีวิต; 1. ธรรม
คือ กายานุปส สนาสติปฏ ฐาน มีอารมณ ทีเ่ ปนขอประพฤติปฏิบตั ิ ศีลธรรม หรือ
หยาบ เปนวิสทุ ธิมรรค (ทางแหงวิสุทธิ) กฎศีลธรรม (ความหมายตามบัญญัติ
 ญา สมัยปจจุบัน ซึ่งกําหนดให จริยธรรม
สําหรับเวไนยสัตวตัณหาจริต ทีม่ ปี ญ
เฉื่อย เวทนานุปสสนาสติปฏฐาน มี เป น คําแปลสําหรั บ คําภาษาอั ง กฤษว า
อารมณละเอียด เปนวิสุทธิมรรค สําหรับ ethics) 2. จริยะ (หรือ จริยธรรม) อัน
เวไนยสัตวตณ
ั หาจริต ทีม่ ปี ญ
 ญาเฉียบ ประเสริ ฐ เรี ย กว า พรหมจริ ย ะ
จิตตานุปส สนาสติปฏ ฐาน ซึง่ มีอารมณ (พรหมจริยธรรม หรือ พรหมจรรย)
แตกประเภทไมมากนัก เปนวิสทุ ธิมรรค แปลวา “ความประพฤติอันประเสริฐ”
สําหรับเวไนยสัตวทิฏฐิจริต ทีม่ ปี ญ
 ญา หรื อ การดําเนิ น ชี วิ ต อย า งประเสริ ฐ
เฉื่อย ธัมมานุปส สนาสติปฏ ฐาน ซึง่ มี หมายถึง มรรคมีองค ๘ หรือ ศีล สมาธิ
อารมณแตกประเภทมากยิง่ เปนวิสทุ ธิ- ปญญา; เทียบ ศีลธรรม
มรรค สําหรับเวไนยสัตวทฏิ ฐิจริต ทีม่ ี จริยา 1. ความประพฤติ, การครองตน,
ปญญาเฉียบ, นอกจากนี้ ทานนําเรือ่ ง การดําเนิ น ชี วิ ต 2. ลั ก ษณะความ
ตัณหาจริต และทิฏฐิจริตไปใชอธิบาย ประพฤติ ห รื อการแสดงออกที่เปนพื้น
หลักอืน่ ๆ อีกมาก เชน ในเรือ่ งปฏิจจ- ประจําตัว, พื้นจิตพื้นนิสัยของแตละ
สมุปบาทวา อวิชชาเปนสังสารนายิกา บุคคลที่หนักไปดานนั้นดานนี้ แตกตาง
(ตัวนําสังสาระ) สําหรับคนทิฏฐิจริต สวน กันไป ทานแสดงไว ๖ อยาง (เชน วิสุทฺธิ.๑/
๕๗

จวงจาบ

๕๘

๑๒๗) คือ ราคจริยา โทสจริยา โมหจริยา

จักกวัตติสูตร

ทรงประพฤติ ต ามหลั ก จั ก รวรรดิ วั ต ร
อันสืบกันมาแตบรรพชนของพระองค
ย อ มทําให จักรรัตนะบังเกิดขึ้นมาเอง,
จักรวรรดิวัตร นั้นมี ๔ ขอใหญ ใจ
ความวา ๑. พระเจาจักรพรรดิเปน
ธรรมาธิปไตย และจัดการคุมครองปอง
กันโดยชอบธรรมแกชนทุกหมูเหลาใน
แผนดิน ตลอดไปถึงสัตวที่ควรสงวน
พันธุทั้งหลาย ๒. มิใหมีการอันอธรรม
เกิดขึ้นในแผนดิน ๓. ปนทรัพยเฉลี่ย
ใหแกผไู รทรัพย ๔. ปรึกษาสอบถามการ
ดีชั่ว ขอควรและไมควรประพฤติ กะ
สมณพราหมณ ผูประพฤติดี ปฏิบัติ
ชอบ อยูเสมอ; จักรวรรดิวัตร ๔ ขอนี้
บางทีจัดเปน ๕ โดยแยกขอ ๑. เปน ๒
ขอ คือ เปนธรรมาธิปไตย ถือธรรมเปน
ใหญอยางหนึ่ง กับจัดการคุมครองปอง
กันอันชอบธรรม อยางหนึ่ง, นอกจาก
นั้น สมัยตอมา อรรถกถาจัดแบงซอย
ออกไป และเพิ่มเขามาอีก รวมเปน ๑๒
ขอ เรียกวา จักรวรรดิวัตร ๑๒; พระ
สู ต รนี้ ถื อ ว า เป น คํ า สอนแสดงหลั ก
วิ วั ฒ นาการของสั ง คมตามแนวจริ ย ธรรมกลาวถึงหลักการปกครอง และหลัก
ความสัมพันธระหวางเศรษฐกิจกับจริยธรรม; เรื่อง พระศรีอารยเมตไตรย ก็มี
ตนเคามาจากพระสูตรนี้; ดู จักรวรรดิวัตร ๑๒

สัทธาจริยา พุทธิจริยา และวิตกจริยา,
บุคคลมีจริยาอยางใด ก็เรียกวาเปนจริต
อยางนั้น เชน ผูมีราคจริยา ก็เปนราคจริต, ในภาษาไทย นิยมใชคําวา “จริต”
และมักเขาใจความหมายของจริตเปน
จริยา
ทานกลาวไวดว ยวา มีบางอาจารยจดั
จริยาไวอีกชุดหนึ่งตามกิเลสสําคัญ ๓
อยาง (ปปญจะ ๓) เปน จริยา ๓ คือ
ตัณหาจริยา มานจริยา และทิฏฐิจริยา
แตในคัมภีร ทานไมแสดงไวตางหาก
เพราะตัณหาจริยา และมานจริยา จัด
เขาในราคจริยา และทิฏฐิจริยา ก็รวม
อยูในโมหจริยา; ดู จริต, ปปญจะ
จวงจาบ พูดจาลวงเกิน, วาราย, พูดลบ
หลู, พูดลดคุณคาลบความสําคัญ; ใน
หนังสือเรียนพุทธประวัติ มักหมายถึงคํา
ที่ สุภทั ทะ วุฒบรรพชิต กลาวแกภกิ ษุทงั้
หลายเมือ่ พระพุทธเจาปรินพิ พานใหมๆ
จักกวัตติสตู ร ชือ่ สูตรที่ ๓ แหงทีฆนิกาย
ปาฏิกวรรค พระสุตตันตปฎก พระพุทธเจาตรัสสอนภิกษุทั้งหลายใหพึ่งตน คือ
พึ่งธรรม ดวยการเจริญสติปฏฐาน ๔
ซึ่ ง จะทําให ไดชื่อวาเปนผูดําเนินอยูใน
แดนของตนเองที่สืบมาแตบิดา จะมีแต
ความดีงามเจริญขึ้น ไมเปดชองใหแก
มาร เชนเดียวกับพระเจาจักรพรรดิที่
๕๘

จักขุ

๕๙

จักรวรรดิวัตร ๑๒

จักขุ ตา, จักขุของพระพุทธเจา มี ๕ คือ ชางแกว มาแกว นางแกว ขุนคลังแกว
มังสจักขุ ทิพพจักขุ ปญญาจักขุ พุทธ- ขุนพลแกว จักรแกว แกวมณี
จักขุ สมันตจักขุ (ดูที่คํานั้นๆ)
จักรพรรดิราชสมบัติ สมบัติ คือความ
จักขุวิญญาณ ความรูที่เกิดขึ้นเพราะรูป เปนพระเจาจักรพรรดิ, ความพรั่งพรอม
กระทบตา, รูปกระทบตา เกิดความรู สมบูรณแหงพระเจาจักรพรรดิ
ขึ้น, การเห็น (ขอ ๑ ในวิญญาณ ๖)
จักรรัตนะ จักรแกว หมายถึงตัวอํานาจ
จักขุสัมผัส อาการที่ ตา รูป และจักขุ แหงพระเจาจักรพรรดิ
วิญญาณประจวบกัน
จักรวรรดิวัตร ๑๒ ๑. อนฺโตชนสฺมึ พลจักขุสัมผัสสชาเวทนา เวทนาที่เกิดขึ้น กายสฺมึ คุม ครองสงเคราะหแกชนในพระ
เพราะจักขุสัมผัส, ความรูสึกที่เกิดขึ้น ราชฐานและพยุหเสนา ๒. ขตฺตเิ ยสุ แก
เพราะการที่ ตา รูป และจักขุวิญญาณ กษัตริยเมืองขึ้นหรือผูครองนครภายใต
ประจวบกัน
พระบรมเดชานุภาพ ๓. อนุยนฺเตสุ แก
จักร ลอ, ลอรถ, ธรรมนําชีวิตไปสูความ กษัตริยท ตี่ ามเสด็จคือ เหลาเชือ้ พระวงศ
เจริญรุงเรือง ดุจลอนํารถไปสูที่หมาย มี ผูเ ปนราชบริพาร ๔. พฺราหฺมณคหปติเกสุ
๔ อยาง คือ ๑. ปฏิรูปเทสวาสะ อยูใน แกพราหมณและคฤหบดีทั้งหลาย ๕.
ถิ่นที่เหมาะ ๒. สัปปุริสูปสสยะ สมาคม เนคมชานปเทสุ แกชาวนิคมและชาว
กับคนดี ๓. อัตตสัมมาปณิธิ ตั้งตนไว ชนบทคือ ราษฎรพื้นเมืองทั้งหลาย ๖.
ชอบ ๔. ปุพเพกตปุญญตา ไดทําความดี สมณพฺราหฺมเณสุ แกเหลาสมณพราหมณ
๗. มิคปกฺขสี ุ แกเหลาเนือ้ นกอันพึงบํารุง
ไวกอน
จักรธรรม ธรรมเปรียบดวยลอรถ ซึ่งจะ ไวใหมีสืบพันธุ ๘. อธมฺมการปฏิกเฺ ขโป
นําไปสู ค วามเจริ ญ หรื อ ให ถึ ง จุ ด มุ ง หามปรามมิใหมคี วามประพฤติการอันไม
เปนธรรม ๙. อธนานํ ธนานุปปฺ ทานํ เจือ
หมาย มี ๔ อยาง; ดู จักร
จักรพรรดิ พระราชาธิราช หมายถึงพระ จานทรัพยทํานุบํารุงแกผูขัดสนไรทรัพย
ราชาผูย งิ่ ใหญ มีราชอาณาเขตปกครอง ๑๐. สมณพฺราหฺมเณ อุปสงฺกมิตวฺ า ปฺหากวางขวางมาก บานเมืองในปกครองมี ปุจฺฉนํ ไปสู ห าสมณพราหมณ ไ ต ถ าม
ความรมเย็นเปนสุข ปราบขาศึกศัตรู อรรถปริศนา ๑๑. อธมฺมราคสฺส ปหานํ
ดวยธรรม ไมตองใชอาชญาและศัสตรา เวนความกําหนัดในกามโดยอาการไม
มีรัตนะ ๗ ประการประจําพระองค คือ เปนธรรม ๑๒. วิสมโลภสฺส ปหานํ เวน
๕๙

จักษุ

๖๐

จาคานุสสติ

โลภกลา ไมเลือกควรไมควร
จักรวรรดิวตั ร ๑๒ นี้ มาในอรรถกถา
โดยแบงซอยและเพิ่มเติมจากของเดิม
ใน จักกวัตติสูตร; ดู จักกวัตติสูตร
จักษุ ตา, นัยนตา; จักษุ ๕ ดู จักขุ
จักษุทพิ ย ตาทิพย คือดูอะไรเห็นไดหมด;
ดู ทิพพจักขุ
จังหัน ขาว, อาหาร (ใชแกพระสงฆ)
จัญไร ชั่วราย, เลวทราม, เสีย
จั ณ ฑป ช โชต พระเจ า แผ น ดิ น แคว น
อวันตี ครองราชสมบัติอยูที่กรุงอุชเชนี
จัณฑาล ลูกตางวรรณะ เชนบิดาเปน
ศูทร มารดาเปนพราหมณ มีลูกออกมา
เรียกวา จัณฑาล ถือวาเปนคนต่ําทราม
ถู ก เหยี ย ดหยามที่สุดในระบบวรรณะ
ของศาสนาพราหมณ
จันทน ไมจันทน เปนไมมีกลิ่นหอมใชทํา
ยาและปรุงเครื่องหอม
จันทรคติ การนับวันโดยถือเอาการเดิน
ของพระจันทรเปนหลัก เชน ๑ ค่ํา ๒
ค่ํา และเดือนอาย เดือนยี่ เดือน ๓
เปนตน; คูกับ สุริยคติ
จันทรุปราคา การจับจันทร คือเงาโลกเขา
ไปปรากฏทีด่ วงจันทร ขณะเมือ่ ดวงจันทร
กับดวงอาทิตยอยูตรงกันขามโดยมีโลก
อยูร ะหวางกลางทีเ่ รียกวา ราหูอมจันทร;
คูกับ สุริยุปราคา
จัมปา ชื่อนครหลวงของแควนอังคะ ตั้ง

อยูบนฝงแมน้ําจัมปา ไมหางไกลมาก
นักจากจุดที่บรรจบกับแมน้ําคงคา
จัมเปยยขันธกะ ชื่อขันธกะที่ ๙ แหง
คัมภีรม หาวรรค วินยั ปฎก วาดวยขอควร
ทราบบางแงเกี่ยวกับนิคหกรรมตางๆ
จัมมขันธกะ ชื่อขันธกะที่ ๕ แหงคัมภีร
มหาวรรค วินัยปฎก วาดวยเครื่องหนัง
ตางๆ มีรองเทาและเครื่องลาดเปนตน
จาคะ การสละ, การเสียสละ, การทําให
หมดไปจากตน, การใหหรือยอมใหหรือ
ปลอยสละละวาง ที่จะทําใหหมดความ
ยึดติดถือมั่นตัวตนหรือลดสลายความมี
ใจคับแคบหวงแหน, การเปดใจกวางมี
น้ําใจ, การสละสิ่งที่เปนขาศึกแกความ
จริงใจ, การสละกิเลส (ขอ ๔ ใน
ฆราวาสธรรม ๔, ขอ ๓ ในอธิษฐานธรรม ๔, ขอ ๖ ในอริยทรัพย ๗)
จาคสัมปทา ถึงพรอมดวยการบริจาค
ทาน เปนการเฉลี่ยสุขใหแกผูอื่น; ดู
สัมปรายิกัตถะ
จาคาธิฏฐาน ทีม่ นั่ คือจาคะ, ธรรมทีค่ วร
ตัง้ ไวในใจใหเปนฐานทีม่ นั่ คือจาคะ, ผูม ี
การใหการสละละวางเปนฐานทีม่ นั่ (ขอ
๓ ในอธิฏฐาน ๔); ดู อธิษฐานธรรม
จาคานุสสติ ระลึกถึงการบริจาค คือ
ระลึ ก ถึ ง ทานที่ ต นบริ จ าคแล ว และ
พิ จ ารณาเห็ น จาคธรรมที่ มี ใ นตน; ดู
อนุสติ
๖๐

จาตุมหาราช

๖๑

จําพรรษา

จาตุมหาราช ทาวมหาราชสี่, เทวดาผู
รักษาโลกในสี่ทิศ, ทาวโลกบาลทั้งสี่ คือ
๑. ทาวธตรฐ จอมภูต หรือจอมคนธรรพ
ครองทิศตะวันออก ๒. ทาววิรุฬหก
จอมกุมภัณฑ ครองทิศใต ๓. ทาว
วิรูปกษ จอมนาค ครองทิศตะวันตก ๔.
ทาวกุ เวร หรือ เวสสวัณ จอมยักษ
ครองทิศเหนือ
จาตุมหาราชิกา สวรรคชั้นที่ ๑ มีมหาราช
๔ องค เปนประธาน ปกครองประจําทิศ
ทั้ง ๔, ทาวมหาราช ๔ นั้นอยูภายใต
การบั ง คั บ บั ญ ชาของทาวสักกะ (พระ
อินทร) เชน มีหนาที่รายงานสภาพความ
เปนไปของสังคมมนุษยแกหมูเทพชั้น
ดาวดึงสในสุธรรมสภาเปนประจํา ถา
ทัพอสูรรุกผานดานเบื้องตนใกลเขามา
ทาวมหาราช ๔ ก็ทําหนาที่ไปรายงานตอ
พระอินทร; ดู จาตุมหาราช, อินทร
จาตุรงคสันนิบาต การประชุมพรอม
ดวยองค ๔ คือ ๑. วันนั้นดวงจันทร
เสวยมาฆฤกษ (เพ็ญเดือนสาม) ๒.
พระสงฆ ๑๒๕๐ รูปมาประชุมกันโดยมิ
ไดนัดหมาย ๓. พระสงฆเหลานั้นทั้ง
หมดลวนเปนพระอรหันตผไู ดอภิญญา ๖
๔. พระสงฆเหลานัน้ ทัง้ หมดลวนเปนเอหิ
ภิกขุ; ดู มาฆบูชา
จาบจวง ดู จวงจาบ
จาย ในประโยควา “ภิกษุใดมีบาตรมีแผล

หยอน ๕ ใหจายบาตรใหม” ใหจายคือ
ใหขอบาตรใหม
จาร เขียนตัวหนังสือหรือเลขลงบนใบ
ลาน เปนตน โดยใชเหล็กแหลมขีด, ใช
เหล็กแหลมเขียนตัวหนังสือ
จาริก เที่ยวไป, เดินทางเพื่อศาสนกิจ
จารี ต ธรรมเนี ย มที่ ป ระพฤติ กั น มา,
ประเพณี, ความประพฤติที่ดี
จารึก เขียน, เขียนเปนตัวอักษร, เขียน
รอยลึกเปนตัวอักษรลงในใบลาน หรือ
ลงแผนศิลา แผนโลหะ
จํานําพรรษา ดู ผาจํานําพรรษา
จําเนียรกาล เวลาชานาน
จําปา ชื่อเมืองในมัธยมประเทศ ที่ถูก
เขียน จัมปา
จําพรรษา อยูประจําวัดสามเดือนในฤดู
ฝน คือ ตั้งแตแรม ๑ ค่ํา เดือน ๘ ถึง
ขึ้น ๑๕ ค่ํา เดือน ๑๑ (อยางนี้เรียก
ปุริมพรรษา แปลวา “พรรษาตน”) หรือ
ตั้งแตแรม ๑ ค่ําเดือน ๙ ถึงขึ้น ๑๕ ค่ํา
เดือน ๑๒ (อยางนี้เรียก ปจฉิมพรรษา
แปลวา “พรรษาหลัง”); วันเขาพรรษาตน
คือ แรม ๑ ค่าํ เดือน ๘ เรียกวา ปุรมิ กิ าวั สสู ปนายิ กา, วั น เข า พรรษาหลั ง คื อ
แรม ๑ ค่ําเดือน ๙ เรียกวา ปจฉิมิกาวัสสูปนายิกา; คําอธิษฐานพรรษาวา
“อิมสฺมึ วิหาเร อิมํ เตมาสํ วสฺสํ อุเปมิ;
ทุติยมฺป อิมสฺมึ วิหาเร อิมํ เตมาสํ วสฺสํ

๖๑

จําวัด

๖๒

อุเปมิ; ตติยมฺป อิมสฺมึ วิหาเร อิมํ เตมาสํ
วสฺสํ อุเปมิ” แปลวา “ขาพเจาเขาอยูจ าํ
พรรษาตลอด ๓ เดือนในวัดนี้” (วิหาเร
จะเปลี่ยนเปน อาวาเส ก็ได); อานิสงส
การจําพรรษามี ๕ อยาง คือ ๑. เทีย่ วไป
ไมตอ งบอกลา ๒. จาริกไปไมตอ งเอาไตร
จีวรไปครบสํารับ ๓. ฉันคณโภชนและ
ปรัมปรโภชนได ๔. เก็บอดิเรกจีวรได
ตามปรารถนา ๕. จีวรอันเกิดขึ้นในที่
นั้น เปนของไดแกพวกเธอ อานิสงสทั้ง
หานี้ไดชั่วเวลาเดือนหนึ่ง นับแตออก
พรรษาแลวคือ ถึงขึน้ ๑๕ ค่าํ เดือน ๑๒
นอกจากนั้ น ยั ง ได สิ ท ธิ ที่ จ ะกรานกฐิ น
และไดรับอานิสงส ๕ นั้น ตอออกไปอีก
๔ เดือน (ภิกษุผูเขาพรรษาหลัง ไมได
อานิสงสหรือสิทธิพิเศษเหลานี้)
จําวัด นอนหลับ (ใชแกพระสงฆ)
จําศีล อยูรักษาศีล, ถือศีลเปนกิจวัตร
จําหลัก แกะใหเปนลวดลาย, สลัก
จิต, จิตต ธรรมชาติที่รูอารมณ, สภาพที่
นึกคิด, ความคิด, ใจ; ตามหลักฝาย
อภิธรรม จําแนกจิตเปน ๘๙ (หรือ
พิสดารเปน ๑๒๑) แบง โดยชาติ เปน
อกุศลจิต ๑๒ กุศลจิต ๒๑ (พิสดารเปน
๓๗) วิปากจิต ๓๖ (๕๒) และ กิรยิ าจิต
๒๐; แบง โดยภูมิ เปน กามาวจรจิต ๕๔
รูปาวจรจิต ๑๕ อรูปาวจรจิต ๑๒ และโล
กุตตรจิต ๘ (พิสดารเปน ๔๐)
๖๒

จิตตปาคุญญตา

จิตกา, จิตกาธาน เชิงตะกอน, ที่เผาศพ
จิตตะ เอาใจฝกใฝในสิ่งนั้นไมวางธุระ,
ความคิดฝกใฝไมปลอยใจฟุงซานเลื่อน
ลอย, ความมีจติ จดจออุทศิ ตัวอุทศิ ใจตอ
สิง่ นัน้ (ขอ ๓ ในอิทธิบาท ๔)
จิตตกัมมัญญตา ความควรแกการงาน
แหงจิต, ธรรมชาติที่ทําจิตใหเหมาะแก
การใชงาน (ขอ ๑๕ ในโสภณเจตสิก ๒๕)
จิตตกา เครื่องลาดทําดวยขนแกะ ที่ปก
หรือทอเปนลวดลายตางๆ
จิตตคฤหบดี ชื่ออุบาสกสําคัญทานหนึ่ง
เปนพระอนาคามี มีปญญาสามารถใน
การแสดงธรรม พระพุทธเจาทรงยกยอง
วาเปนเอตทัคคะในบรรดาอุบาสกธรรมกถึ ก กั บ ทั้ ง ทรงยกย อ งว า เป น ตราชู
(ตุลา) ของอุบาสกบริษัท จึงไดชื่อวาเปน
อัครอุบาสก (คูกับหัตถกะอาฬวกะ),
จิ ต ตคฤหบดี ไ ด ส ร า งวั ด หนึ่ ง ชื่ อ ว า
อัมพาฏการาม; ทานผูนี้เคยถูกภิกษุชื่อ
สุธรรมดา เปนเหตุใหพระพุทธเจาทรง
บัญญัติปฏิสาราณียกรรม คือการลงโทษ
ภิกษุผดู า วาคฤหัสถทไี่ มมคี วามผิด ดวย
การใหไปขอขมาเขา; ดู ตุลา, เอตทัคคะ
จิตตชรูป ดูที่ รูป ๒๘
จิตตปาคุญญตา ความคลองแคลวแหง
จิ ต , ธรรมชาติ ที่ ทําจิ ต ให ส ละสลวย
คลองแคลววองไว (ขอ ๑๗ ในโสภณเจตสิก ๒๕)

จิตตภาวนา

๖๓

จิตตภาวนา ดู ภาวนา
จิตตมาส เดือน ๕
จิตตมุทตุ า ความออนแหงจิต, ธรรมชาติ
ทําจิตใหนุมนวลออนละมุน (ขอ ๑๓ ใน
โสภณเจตสิก ๒๕)
จิตตลหุตา ความเบาแหงจิต, ธรรมชาติ
ที่ทําใหจิตเบาพรอมที่จะเคลื่อนไหวทํา
หนาที่ (ขอ ๑๑ ในโสภณเจตสิก ๒๕)
จิตตวิสุทธิ ความหมดจดแหงจิต คือได
ฝ ก อบรมจิ ต จนเกิ ด สมาธิ พ อเป นบาท
ฐานแหงวิปสสนา (ขอ ๒ ใน วิสุทธิ ๗)
จิตตสังขาร 1. ปจจัยปรุงแตงจิตไดแก
สัญญาและเวทนา 2. สภาพที่ปรุงแตง
การกระทําทางใจ ไดแกเจตนาที่กอให
เกิดมโนกรรม; ดู สังขาร
จิตตสันดาน การสืบตอมาโดยไมขาด
สายของจิต; ในภาษาไทย หมายถึงพื้น
ความรูสึกนึกคิดหรืออุปนิสัยใจคอที่ฝง
อยู ใ นส ว นลึ ก ของจิ ต ใจมาแต กําเนิ ด
(ความหมายนัยหลังนี้ มิใชมาในบาลี)
จิตตสามัคคี, จิตสามัคคี ดู สามัคคี
จิตตสิกขา ดู อธิจิตตสิกขา
จิตตานุปสสนา สติพิจารณาใจที่เศรา
หมองหรือผองแผวเปนอารมณวา ใจนีก้ ส็ กั
ว า ใจ ไม ใ ช สั ต ว บุ ค คลตั ว ตนเราเขา
กําหนดรูจิตตามสภาพที่เปนอยูในขณะ
นัน้ ๆ เชนจิตมี ราคะ โทสะ โมหะ ก็รวู า จิต
มี ราคะ โทสะ โมหะ จิตปราศจาก ราคะ
๖๓

จีวร

โทสะ โมหะ ก็รวู า จิตปราศจาก ราคะ
โทสะ โมหะ (ขอ ๓ ในสติปฏฐาน ๔)
จิตตุชกุ ตา ความซือ่ ตรงแหงจิต, ธรรมชาติ
ที่ทําใหจิตซื่อตรงตอหนาที่การงานของ
มัน (ขอ ๑๙ ในโสภณเจตสิก ๒๕)
จิตตุปบาท [จิด-ตุบ-บาด] ความเกิดขึ้น
แหงจิต หมายถึงจิตพรอมทั้งเจตสิกที่
ประกอบอยูดวย ซึ่งเกิดขึ้นครั้งหนึ่งๆ,
การเกิดความคิดผุดขึ้น, ความคิดที่ผุด
ขึ้น
จิตประภัสสร ดู ภวังคจิต
จิ น ตกวี นั ก ปราชญ ผู ชํ า นาญคิ ด คํ า
ประพันธ, ผูส ามารถในการแตงรอยกรอง
ตามแนวความคิดของตน
จินตามยปญญา ดู ปญญา ๓
จีวร ผาที่ใชนุงหมของพระภิกษุในพระ
พุทธศาสนา ผืนใดผืนหนึ่ง ในจํานวน
๓ ผืนที่เรียกวา ไตรจีวร คือผาซอน
นอกหรือผาทาบซอน (สังฆาฏิ) ผาหม
(อุตราสงค) และผานุง (อันตรวาสก),
แตในภาษาไทย นิยมเรียกเฉพาะผาหม
คืออุตราสงค วาจีวร; จีวรมีขนาดที่
กําหนดตามพุทธบัญญัติในสิกขาบทที่
๑๐ แหงรตนวรรค (ปาจิตตีย ขอที่ ๙๒;
วินย.๒/๗๗๖/๕๑๑) คือ มิใหเทาหรือเกิน
กวาสุคตจีวร ซึ่ง ยาว ๙ คืบ กวาง ๖ คืบ
โดยคื บ พระสุ ค ต, ผ า ทําจี ว รที่ ท รง
อนุ ญ าตมี ๖ ชนิ ด ดั ง ที่ ต รั ส ว า

จีวร

๖๔

จีวร

คีเวยยกะ ชังเฆยยกะ พาหันตะ ทั้งนี้
เมื่อเปนผาที่ถูกตัด ก็จะเปนของเศรา
หมองดวยศัสตรา คือมีตําหนิ เสียรูป
เสียความสวยงาม เสื่อมคา เสียราคา
สมควรแกสมณะ และพวกคนทีป่ ระสงค
รายไมเพงจองอยากได
มีพุทธบัญญัติวา (วินย.๕/๙๗/๑๓๗)
จีวรผืนหนึ่งๆ ตองตัดเปนปญจกะ (มี
สวนประกอบหาชิ้น หรือหาผืนยอย, ชิ้น
ใหญหรือผืนยอยนี้ ตอมาในชั้นอรรถกถา เรียกวา “ขัณฑ” จึงพูดวาจีวรหา
ขัณฑ) หรือเกินกวาปญจกะ (พูดอยาง
อรรถกถาวา มากกวา ๕ ขัณฑ เชน
เปน ๗ ขัณฑ ๙ ขัณฑ หรือ ๑๑ ขัณฑ)
ตามพุทธบัญญัติเดิมนั้น จีวรทั้ง ๓
(คือ สังฆาฏิ อุตราสงค และอันตรวาสก)
ตองเปนผาที่ถูกตัดเปนชิ้นๆ นํามาเย็บ
ประกอบกันขึ้นอยางที่กลาวขางตน แต
ภิกษุบางรูปทําจีวร เมื่อจะใหเปนจีวรผา
ตัดทุกผืน ผาไมพอ จึงเปนเหตุปรารภ
ใหมีพุทธานุญาตยกเวนวา (วินย.๕/๑๖๑/
๒๑๙) “ภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตจีวรผา
ตัด ๒ ผืน จีวรผาไมตัด ๑ ผืน” เมื่อผา
ยังไมพอ ก็ตรัสอนุญาตวา “ภิกษุทงั้ หลาย
เราอนุญาตจีวรผาไมตดั ๒ ผืน จีวรผา
ตัด ๑ ผืน” ถึงอยางนั้น ก็มีกรณีที่ผายัง
ไมพออีก จึงตรัสวา “ภิกษุทั้งหลาย เรา
อนุญาตใหเพิ่มผาเพลาะ แตผาไมตัด

(วินย.๒/๑๓๙/๑๙๓)

“ภิกษุทั้งหลาย เรา
อนุญาตจีวร ๖ ชนิด คือ โขมะ จีวรผา
เปลือกไม ๑ กัปปาสิกะ จีวรผาฝาย ๑
โกเสยยะ จีวรผาไหม ๑ กัมพละ จีวร
ผาขนสัตว (หามผมและขนมนุษย) ๑
สาณะ จีวรผาปาน ๑ ภังคะ จีวรผาของ
ในหาอยางนั้นเจือกัน ๑”; สีตองหาม
สําหรับจีวร คือ (วินย.๕/๑๖๙/๒๓๔) นีลกะ
ลวน (สีเขียวคราม) ปตกะลวน (สี
เหลือง) โลหิตกะลวน (สีแดง) มัญเชฏฐกลวน (สีบานเย็น) กัณหะลวน
(สีดํา) มหารงครัตตลวน (สีแดงมหารงค อรรถกถาอธิบายวาสีอยางหลัง
ตะขาบ แปลกันมาวาสีแสด) มหานามรัตตลวน (สีแดงมหานาม อรรถกถา
อธิบายวาสีแกมกัน อยางสีใบไมเหลือง
บางวาสีกลีบดอกปทุมออน แปลกันมา
วาสีชมพู) ทั้งนี้ สีทรี่ บั รองกันมา คือสี
เหลืองเจือแดงเขม หรือสีเหลืองหมน
เชนสียอมแกนขนุน ที่เรียกวาสีกรัก
จีวรนั้น พระพุทธเจาโปรดใหพระ
อานนท อ อกแบบจั ด ทําตามรู ป นาของ
ชาวมคธ (วินย.๕/๑๔๙/๒๐๒) ทําใหมีรูป
ลักษณเปนระเบียบแบบแผน โดยทรง
กําหนดใหเปนผาที่ถูกตัดเปนชิ้นๆ นํามา
เย็บประกอบกันขึ้นตามแบบที่จัดวางไว
ชิ้นทั้งหลายมีชื่อตางๆ เปน กุสิ อัฑฒกุสิ
มณฑล อัฑฒมณฑล วิวัฏฏะ อนุวิวัฏฏะ
๖๔

จีวร

๖๕

เลยหมดทุกผืน ภิกษุไมพึงใช รูปใดใช
ตองอาบัติทุกกฏ”
ในสมัยตอมา นิยมนําคําวา “ขัณฑ”
มาใชเปนหลักในการกําหนดและเรียก
ชื่อสวนตางๆ ของจีวร ทําใหกําหนดงาย
ขึ้นอีก ดังไดกลาวแลววา จีวรมีอยาง
นอย ๕ ขัณฑ คือ จีวรที่มีรูปสี่เหลี่ยม
ผืนผาผืนหนึ่งนี้ เมื่อคลี่แผออกไปตาม
ยาว จะเห็นวามีขัณฑ คือผาผืนยอย
ขนาดประมาณเทาๆ กัน ยาวตลอดจาก
บนลงลาง ๕ ผืน เรียงตอกันจากซายไป
สุดขวา ครบเปนจีวร ๑ ผืน; ขัณฑทั้ง
๕ นี้ แตละขัณฑมีสวนประกอบครบใน
ตัว คือ มี ๒ กระทง ไดแก กระทงใหญ
เรียกวามณฑล กับกระทงเล็ก (ราวครึ่ง
ของกระทงใหญ) เรียกวา อัฑฒมณฑล,
ระหวางมณฑลกับอัฑฒมณฑล มีเสน
คั่นดุจคันนาขวาง เรียกวาอัฑฒกุสิ,
มณฑล กับอัฑฒมณฑล และอัฑฒกุสิ
รวมเป น ขั ณ ฑ ห นึ่ ง โดยมี เ ส น คั่ น
ระหวางขัณฑนั้น กับขัณฑอื่น อยูสอง
ขางของขัณฑ ดุจคันนายืน เรียกวา กุส,ิ
เมื่อรวมเปนจีวรครบผืน (นิยมเรียง
ขัณฑที่ตอกัน ใหดานมณฑลกับดาน
อัฑฒมณฑลสลับกัน) มีผาขอบจีวรทั้งสี่
ดาน เรียกวา อนุวาต (แปลวาพลิ้วตาม
ลม, อนุวาตก็เปนกุสิอยางหนึ่ง); ขัณฑ
แตละขัณฑมีชื่อเรียกเฉพาะตางกันไป

จีวร
(ตามคําอธิบายของอรรถกถา วินย.อ.๓/๒๓๖) คือ

ขัณฑกลาง ชื่อวิวฏั ฏะ (แปลตามศัพทวา
คลี่ขยายออกไป), ขัณฑที่อยูขางวิวฏั ฏะ
ทั้งสองดาน ชื่ออนุวิวัฏฏะ (แปลตาม
ศัพทวาคลี่ขยายไปตาม), ขัณฑที่อยู
ขอบนอกทัง้ สองขาง ชือ่ พาหันตะ (แปล
วาสุดแขน หรือปลายพาดบนแขน) นี้
สําหรับจีวร ๕ ขัณฑ, ถาเปนจีวรที่มี
ขัณฑมากกวานี้ (คือมี ๗ ขัณฑขึ้นไป)
ขัณฑทุกขัณฑที่อยูระหวางวิวัฏฏะกับ
พาหันตะ ชื่อวาอนุวิวัฏฏะทั้งหมด (บาง
ทีเรียกใหตางกันเปน จูฬานุวิวัฏฏ กับ
มหานุวิวัฏฏ); นอกจากนี้ มีแผนผาเย็บ
ทาบเติ ม ลงไปตรงที่ หุ ม คอ เรี ย กว า
คีเวยยกะ และแผนผาเย็บทาบเติมลง
ไปตรงที่ถูกแขง เรียกวา ชังเฆยยกะ (นี้
วาตามคําอธิบายในอรรถกถา แตพระมติ
ของสมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระยา
วชิรญาณวโรรส ในหนังสือวินยั มุข เลม ๒
วา ในจีวรหาขัณฑๆ กลาง ชือ่ คีเวยยกะ
เพราะเมือ่ หมจีวร อัฑฒมณฑลของขัณฑ
นัน้ อยูท คี่ อ, ขัณฑถดั ออกมาทัง้ ๒ ขาง
ชือ่ ชังเฆยยกะ เพราะอัฑฒมณฑลของ
๒ ขัณฑนนั้ อยูท แี่ ขงในเวลาหม, ขัณฑ
ถัดออกมาอีกทัง้ ๒ ขาง ชือ่ พาหันตะ
เพราะอัฑฒมณฑลของ ๒ ขัณฑนนั้ อยู
ทีแ่ ขนในเวลาหม); ตอมา มีเหตุการณอัน
เปนกรณีตางหาก ซึ่งเปนขอปรารภให
๖๕

จีวรกรรม

๖๖

จุณณิยบท

ยังไมไดทําจีวร หรือทําคางหรือหายเสีย
ในเวลาทํา แตยังไมสิ้นความหวังวาจะ
ไดจีวรอีก
จีวรภาชก “ผูแจกจีวร”, ภิกษุที่สงฆ
สมมติ คือแตงตั้งใหเปนเจาหนาที่แจก
จีวร, เปนตําแหนงหนึ่งในบรรดา เจา
อธิการแหงจีวร
จีวรมรดก จีวรของภิกษุหรือสามเณรผู
ถึงมรณภาพ (มตกจีวร) สงฆพึงมอบให
แกคิลานุปฐาก (ผูพยาบาลคนไข) ดวย
ญัตติทตุ ยิ กรรม อยางไรก็ตาม อรรถกถา
แสดงมติไววา กรณีเชนนี้เปนกรรมไม
สําคัญนัก จะทําดวยอปโลกนกรรม ก็ควร
จีวรลาภ การไดจีวร
จีวรวรรค ตอนที่วาดวยเรื่องจีวร เปน
วรรคที่ ๑ แหงนิสสัคคิยกัณฑ
จี ว รอธิ ษ ฐาน จี ว รครอง, ผ า จํากั ด
จํานวน ๓ ผืนที่อธิษฐาน คือกําหนดไว
ใชประจําตัวตามที่พระวินัยอนุญาตไว;
ตรงขามกับ อติเรกจีวร
จีวรักขันธกะ ชื่อขันธกะที่ ๘ แหงคัมภีร
มหาวรรค วินัยปฎก วาดวยเรื่องจีวร
จุณณ ละเอียด
จุณณิยบท คํารอยแกว, ขอความรอยแกว
ที่กระจายความออกไป ตรงขามกับคํา
ประพันธที่ผูกเปนคํารอยกรอง ซึ่งเรียก
วา คาถาพันธ หรือ คาถา; ในการจัด
พุทธพจนเปนประเภทตางๆ ที่เรียกวา

ทรงอนุญาตลูกดุม (คัณฐิกา) และรังดุม
(ปาสกะ) (วินย.๗/๑๖๖/๖๕); ดู ไตรจีวร,
ขัณฑ
จีวรกรรม การทําจีวร, งานเกี่ยวกับจีวร
เชน ตัด เย็บ ยอม เปนตน
จีวรการสมัย คราวที่พระทําจีวร, เวลาที่
กําลังทําจีวร
จีวรกาล ฤดูถวายจีวร, ฤดูถวายผาแก
พระสงฆ; ดู จีวรกาลสมัย
จีวรกาลสมัย สมัยหรือคราวที่เปนฤดู
ถวายจีวร; งวดหนึ่ง สําหรับภิกษุที่มิได
กรานกฐิน ตั้งแตแรมค่ําหนึ่งเดือน ๑๑
ถึงเพ็ญเดือนสิบสอง (คือเดือนเดียว),
อีกงวดหนึ่ง สําหรับภิกษุที่ไดกรานกฐิน
แลว ตั้งแตแรมค่ําหนึ่งเดือน ๑๑ ไปจน
หมดฤดูหนาวคือถึงขั้น ๑๕ ค่ําเดือน ๔
(รวม ๕ เดือน)
จีวรทานสมัย สมัยที่เปนฤดูถวายจีวร
ตรงกับจีวรกาลสมัย
จีวรนิทหกะ “ผูเก็บจีวร”, ภิกษุที่สงฆ
สมมติ คือแตงตั้งใหเปนเจาหนาที่เก็บ
รักษาจีวร, เปนตําแหนงหนึ่งในบรรดา
เจาอธิการแหงจีวร
จีวรปฏิคคาหก “ผูรับจีวร”, ภิกษุที่สงฆ
สมมติ คือแตงตั้งใหเปนเจาหนาที่รับ
จีวร, เปนตําแหนงหนึ่งในบรรดา เจา
อธิการแหงจีวร
จีวรปลิโพธ ความกังวลในจีวร คือภิกษุ
๖๖

จุติ

๖๗

จุลกฐิน

นวังคสัตถุศาสน พุท ธพจนอันเปนคํา เรียกอีกอยางวา ทิพพจักขุ (ขอ ๒ ใน
วิ สั ช นาที่เปนจุณณิยบทลวน จัดเปน ญาณ ๓ หรือวิชชา ๓, ขอ ๗ ในวิชชา
เวยยากรณะ, พุทธพจนทเี่ ปนคาถาลวน ๘, ขอ ๕ ในอภิญญา ๖)
จัดเปน คาถา, พุทธพจนทเี่ ปนจุณณิยบท จุนทะ พระเถระผูใหญชั้นมหาสาวก เปน
และมีคาถาระคน จัดเปน เคยยะ; ใน น อ งชายของพระสารี บุ ต ร เคยเป น
ประเพณีไทย เมือ่ พระเทศน มีธรรม- อุปฏ ฐากของพระพุทธองค และเปนผูน าํ
เนียมใหยกขอความบาลีขึ้นมาวานํากอน อัฐิธาตุของพระสารีบุตรจากบานเกิดที่
และในการเทศนทวั่ ไป มักยกคาถาพุทธ ท า นปริ นิ พ พานมาถวายแด พ ระพุ ท ธภาษิตขึน้ เปนบทตัง้ เรียกวา นิกเขปบท องคที่พระเชตวัน
แตในการเทศนมหาชาติ ซึง่ เปนเทศนาที่ จุ น ทกั ม มารบุ ต ร นายจุนทะ บุต ร
มีลกั ษณะเฉพาะพิเศษ นิยมยกขอความ ชางทอง ชาวเมืองปาวา ผูถวายสูกรรอยแกวภาษาบาลีจากอรรถกถาชาดกมา มัททวะ เปนภัตตาหารครั้งสุดทาย แด
กลาวนําทีละเล็กนอยกอนดําเนินเรื่องใน พระพุทธเจา ในเชาวันปรินพิ พาน, จุนทะ
ภาษาไทยตอไป และนีค่ งเปนเหตุใหเกิด กั ม มารบุ ต ร ก็ เ ขี ย น; ดู สูกรมัททวะ,
ความเขาใจที่เปนความหมายใหมขึ้นใน พุทธปรินพิ พาน
ภาษาไทยวา จุณณียบท คือ บทบาลี (รอย จุลกฐิน “กฐินนอย”, “กฐินจิว๋ ”, กฐินวัน
แกว) เล็กนอย ที่ยกขึ้นแสดงกอนเนื้อ เดียวเสร็จ, พิธที าํ บุญทอดกฐินแบบหนึง่
ความ (พจนานุกรมเขียน จุณณียบท); ตรง ที่ไดพัฒนาขึ้นมาในประเพณีไทย (บาง
ขามกับ คาถา, คาถาพันธ; ดู นวังคสัตถุศาสน ถิ่นเรียกวากฐินแลน) โดยมีกาํ หนดวา
จุติ “เคลื่อน” (จากภพหนึ่ง ไปสูภพอื่น), ตองทําทุกอยางตัง้ แตปน ฝาย ทอ ตัด
ตาย (ในภาษาบาลี ใชไดทั่วไป แตใน เย็บเปนจีวรผืนใดผืนหนึง่ (ตามปกติทาํ
ภาษาไทยสวนมากใชแกเทวดา); ใน เปนสบง คงเพราะเปนผืนเล็กทีส่ ดุ ทันได
ภาษาไทย บางทีเขาใจและใชกันผิดไป งาย) ยอม และนําผากฐินไปทอดถวายแก
พระสงฆ ใหทนั ภายในวันเดียว (พระสงฆ
ไกล ถึงกับเพี้ยนเปนวา เกิด ก็มี
จุตูปปาตญาณ ปรีชารูจุติและอุบัติของ ไดรบั แลว ก็จะทําการกรานกฐิน และ
สัตวทั้งหลาย, มีจักษุทิพยมองเห็นสัตว อนุโมทนาเสร็จในวันนัน้ ตามธรรมดาของ
กําลังจุติบาง กําลังเกิดบาง มีอาการดี พระวินัย การทั้งหมดของทุกฝายจึงเปน
บาง เลวบางเปนตน ตามกรรมของตน อันเสร็จในวันเดียวกัน), เหตุที่นิยมทํา
๖๗

จุลกาล

๖๘

จุฬามณีเจดีย

และถือวาเปนบุญมาก คงเพราะตอง วัตตขันธกะ วาดวยวัตรตางๆ เชน
สําเร็จดวยความสามัคคีของคนจํานวน อาคันตุกวัตร เปนตน ๙. ปาติโมกขัฏมากที่ ทํางานกั น อย า งแข็ ง ขั น ขมี ข มั น ฐปนขันธกะ วาดวยระเบียบในการงด
และประสานกันอยางดียิ่ง; โดยปริยาย สวดปาฏิโมกขในเมื่อภิกษุมีอาบัติติดตัว
หมายถึงงานทีต่ อ งทําเรงดวนอยางชุลมุน มารวมฟงอยู ๑๐. ภิกขุนขี นั ธกะ วาดวย
เรื่องภิกษุณีเริ่มแตประวัติการอนุญาต
วุน วายเพือ่ ใหเสร็จทันเวลาอันจํากัด
จุลกาล ชื่อนองชายของพระมหากาลที่ ใหมีการบวชครั้งแรก ๑๑. ปญจสติกบวชตามพี่ชาย แตไมไดบรรลุมรรคผล ขันธกะ วาดวยเรื่องสังคายนาครั้งที่ ๑
๑๒. สัตตสติกขันธกะ วาดวยสังคายนา
สึกเสียในระหวาง
จุลคัณฐี ชือ่ นิกายพระสงฆพมานิกายหนึง่ ครั้งที่ ๒ (พระไตรปฎกเลม ๖–๗); ตอ
จุลราชปริตร ปริตรหลวงชุดเล็ก คือ เจ็ด จาก มหาวรรค
จุ ล ศั ก ราช ศั ก ราชน อ ย ตั้ ง ขึ้ น โดย
ตํานาน ดู ปริตร, ปริตต
จุลวรรค ชือ่ คัมภีรอ นั เปนหมวดหนึง่ แหง กษัตริยพมาองคหนึ่งใน พ.ศ. ๑๑๘๒
พระวินยั ปฎก ซึง่ มีทงั้ หมด ๕ หมวด คือ ภายหลังมหาศักราช, เปนศักราชที่เราใช
อาทิกัมม ปาจิตตีย มหาวรรค จุลวรรค กันมากอนใชรัตนโกสินทรศก, นับรอบ
ปริวาร; คัมภีรจุลวรรค มี ๑๒ ขันธกะ ปตั้งแต ๑๖ เมษายน ถึง ๑๕ เมษายน
คือ ๑. กัมมขันธกะ วาดวยเรื่องนิคห- เขียนยอวา จ.ศ. (พ.ศ. ๒๕๒๒ ตรงกับ
กรรม ๒. ปาริวาสิกขันธกะ วาดวยวัตร จ.ศ.๑๓๔๐–๑๓๔๑)
ของภิกษุผูอยูปริวาส ผูประพฤติมานัต จุลศีล ดู จูฬมัชฌิมมหาศีล
และผูเ ตรียมจะอัพภาน ๓. สมุจจยขันธกะ จุฬามณีเจดีย พระเจดียที่บรรจุพระ
ว า ด ว ยระเบี ย บปฏิ บั ติ ต า งๆ ในการ จุฬาโมลี (มวยผม) ของพระพุทธเจาใน
ประพฤติวุฏฐานวิธี ๔. สมถขันธกะ วา ดาวดึงสเทวโลก อรรถกถาเลาวา เมื่อ
ดวยการระงับอธิกรณ ๕. ขุททกวัตถุ- พระโพธิสัตวเสด็จออกบรรพชา เสด็จ
ขันธกะ วาดวยขอบัญญัตปิ ลีกยอยจํานวน ข า มแม น้ําอโนมาแล ว จะอธิ ษ ฐานเพศ
มาก เชน การปลงผม ตัดเล็บ ไมจิ้มฟน บรรพชิต ทรงตัดมวยพระเกศาขวางไปใน
ของใชตา งๆ เปนตน ๖. เสนาสนขันธกะ อากาศ พระอินทรนําผอบแกวมารองรับ
วาดวยเรือ่ งเสนาสนะ ๗. สังฆเภทขันธกะ เอาไปประดิษฐานในพระเจดียจุฬามณี
วาดวยสังฆเภทและสังฆสามัคคี ๘. ต อ มาเมื่ อ พระพุ ท ธเจ า เสด็ จ ดั บ ขั น ธ๖๘

จูฬปนถกะ

๖๙

ปรินิพพานแลว ในขณะแจกพระบรมสารีริกธาตุ พระอินทรไดมานําเอาพระ
ทาฐธาตุ (พระเขีย้ วแกว) ขางขวาทีโ่ ทณพราหมณซอ นไวในผาโพกศีรษะ ใสผอบ
ทอง นําไปบรรจุในจุฬามณีเจดียดวย
จูฬปนถกะ พระมหาสาวกองคหนึ่งใน
อสีติมหาสาวก เปนบุตรของธิดาเศรษฐี
กรุงราชคฤห และเปนนองชายของมหาปนถกะ ออกบวชในพระพุทธศาสนา
ปรากฏวามีปญญาทึบอยางยิ่ง พี่ชาย
มอบคาถาเพียง ๑ คาถาใหทองตลอด
เวลา ๔ เดือน ก็ทองไมได จึงถูกพี่ชาย
ขับไล เสียใจคิดจะสึก พอดีพบพระ
พุทธเจา พระองคตรัสปลอบแลวประทาน
ผ า ขาวบริ สุ ท ธิ์ ใ ห ไ ปลู บ คลําพร อ มทั้ ง
บริกรรมสั้นๆ วา “รโชหรณํ ๆ ๆ” ผา
นั้นหมองเพราะมือคลําอยูเสมอ ทําให
ทานมองเห็นไตรลักษณ และไดสําเร็จ
พระอรหัต ทานมีความชํานาญแคลวคลอง
ในอภิญญา ๖ ไดรบั ยกยองเปนเอตทัคคะ
ในบรรดาผูฉ ลาดในเจโตวิวฏั ฏ; ชื่อทาน
เรียกงายๆ วา จูฬบันถก, บางแหงเขียน
เปน จุลลบันถก
จูฬมัชฌิมมหาศีล จูฬศีล (ศีลยอย)
มัชฌิมศีล (ศีลกลาง) และมหาศีล (ศีล
ใหญ), หมายถึงศีลที่เปนหลักความ
ประพฤติของพระภิกษุ ซึ่งพระพุทธเจา
ตรั ส แจกแจงไว ใ นพระสู ต รบางสู ต ร
๖๙

จูฬมัชฌิมมหาศีล

(ปรากฏในทีฆนิกาย สีลขันธวรรค คือ
พระไตรปฎกบาลีอักษรไทย เลม ๙ ทั้ง
๑๓ สูตร มีสาระเหมือนกันหมด) และ
เนื่องจากมีรายละเอียดมากมาย พระ
ธรรมสั ง คาหกาจารย จึ ง จั ด เป น ๓
หมวด และตั้งชื่อหมวดอยางที่กลาวนั้น
ตามลําดับ, ในพระสูตรแรกที่ตรัสแสดง
ศีลชุดนี้ (คือ พรหมชาลสูตร) พระองค
ตรัสเพื่อใหรูกันวา เรื่องที่ปุถุชนจะเอา
มากลาวสรรเสริญพระองค ก็คือความมี
ศีลอยางนี้ ซึ่งแทจริงแลว เปนเรื่องต่ําๆ
เล็กนอย แตเรื่องที่จะใชเปนขอสําหรับ
สรรเสริญพระองคไดถูกตองนั้น เปน
เรื่องลึกซึ้ง ซึ่งบัณฑิตจะพึงรู คือการที่
ทรงมีพระปญญาที่ทําใหขามพนทิฏฐิที่
ผิดทั้ง ๖๒ ประการ สวนในพระสูตร
นอกนั้น ตรัสศีลชุดนี้เพื่อใหเห็นลําดับ
การปฏิ บั ติ ข องบุ ค คลที่ มี ศ รั ท ธาออก
บวชแลว วาจะดําเนินกาวไปอยางไร โดย
เริ่มดวยเปนผูถึงพรอมดวยศีล สํารวม
อินทรีย ประกอบดวยสติสัมปชัญญะ
เปนผูสันโดษ เมื่อพรอมอยางนี้แลว ก็
เจริญสมาธิ จนเขาถึงจตุตถฌาน แลว
โนมจิตที่เปนสมาธิดีแลวนั้น ใหมุงไป
เพื่อญาณทัศนะ แลวกาวไปในวิชชา ๘
ประการ จนบรรลุอาสวักขยญาณในทีส่ ดุ
โดยเฉพาะในขัน้ ตนทีต่ รัสถึงศีลนัน้ พระ
องคไดทรงตั้งเปนคําถามวา “ภิกษุเปนผู

จูฬมัชฌิมมหาศีล

๗๐

จูฬมัชฌิมมหาศีล

ที่ตรัสไว ยืดยาว มีรายละเอียดมาก ใน
ที่นี้ จะแสดงเพียงหัวขอที่จะขยายเอง
ได หรือพอใหเห็นเคาความ (ผูตองการ
รายละเอียด พึงดู ที.สี.๙/๓-๒๕/๕-๑๕;
๑๐๓–๑๒๐/๘๓–๙๒)
จูฬศีล
๑ . ล ะ ป า ณ า ติ บ า ต … ๒ . ล ะ
อทินนาทาน… ๓.ละอพรหมจรรย… ๔.
ละมุสาวาท… ๕.ละปสุณาวาจา… ๖.
ละผรุสวาจา… ๗.ละสัมผัปปลาปะ… ๘.
เวนจากการพรากพีชคามและภูตคาม
๙.ฉันมื้อเดียว…งดจากการฉันในเวลา
วิกาล ๑๐.เวนจากการฟอนรําขับรอง
ประโคมดนตรี แ ละดู ก ารเล น อั น เป น
ขาศึกแกกุศล ๑๑.เวนจากการทัดทรง
ประดับและตกแตงรางกายดวยดอกไม
ของหอมและเครื่องประเทืองผิว อันเปน
ฐานแหงการแตงตัว ๑๒.เวนจากการนั่ง
นอนบนที่นั่งที่นอนอันสูงใหญ ๑๓.เวน
จากการรับทองและเงิน ๑๔.เวนจากการ
รับธัญญาหารดิบ ๑๕.เวนจากการรับ
เนื้อดิบ ๑๖.เวนจากการรับสตรีและ
กุมารี ๑๗.เวนจากการรับทาสีและทาส
๑๘.เวนจากการรับแพะและแกะ ๑๙.
เวนจากการรับไกและสุกร ๒๐.เวนจาก
การรับชาง โค มา และลา ๒๑.เวนจาก
การรับไรนาและที่ดิน ๒๒.เวนจากการ
ประกอบทูตกรรมรับใชเดินขาว ๒๓.

ถึงพรอมดวยศีลอยางไร?” จากนัน้ จึงได
ทรงแจกแจงรายละเอียดในเรือ่ งศีลอยาง
มากมาย ดังทีเ่ รียกวา จูฬศีล มัชฌิมศีล
และมหาศีล ที่กลาวนี้
พึงสังเกตวา ในพระสูตรทั้งหลาย
ทรงจํากัดความ หรือแสดงความหมาย
ของ “ภิกษุผถู งึ พรอมดวยศีล” ดวยจูฬมั ช ฌิ ม มหาศี ล ชุ ด นี้ หรื อ ไม ก็ ต รั ส
อธิบายเพียงสั้นๆ วา (เชน องฺ.จตุกฺก.๒๑/
๓๗/๕๐) “ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนผูมีศีล
สํารวมดวยปาฏิโมกขสังวร ถึงพรอม
ดวยอาจาระและโคจร มีปรกติเห็นภัยใน
โทษแมแคนิดหนอย สมาทานศึกษาอยู
ในสิกขาบททั้งหลาย” สวนในอรรถกถา
มีบอยครั้ง (เชน ม.อ.๒/๑๒/๕๔; สํ.อ.๓/๑๕๔/
๑๙๗; อิติ.อ.๕๖/๕๔๕) ที่อธิบาย “ความถึง
พรอมดวยศีล” วาหมายถึงปาริสุทธิศีล ๔
แตทั้งหมดนั้นก็เปนเพียงวิธีอธิบาย ซึ่ง
ในที่สุดก็ไดสาระอันเดียวกัน กลาวคือ
ศีลที่ตรัสในพระสูตร ไมวาโดยยอหรือ
โดยพิสดาร และศีลที่อรรถกถาจัดเปน
ชุดขึ้นมานั้น ก็คือความประพฤติที่เปน
วิถีชีวิตของพระภิกษุ ซึ่งเปนจุดหมาย
ของการบัญญัติประดาสิกขาบทในพระ
วินัยปฎก และเปนผลที่จะเกิดมีเมื่อได
ปฏิบัติตามสิกขาบทเหลานั้น
เนื่องจากจูฬศีล (ในภาษาไทย นิยม
เรียกวา จุลศีล) มัชฌิมศีล และมหาศีล
๗๐

จูฬวงส

๗๑

เวนจากการซื้อการขาย ๒๔.เวนจากการ
โกงดวยตาชั่ง การโกงดวยของปลอม
และการโกงดวยเครื่องตวงวัด ๒๕.เวน
จากการรับสินบน การลอลวง และการ
ตลบตะแลง ๒๖.เวนจากการเฉือนหั่น
ฟน ฆา จองจํา ตีชิง ปลน และกรรโชก
มัชฌิมศีล
๑.เวนจากการพรากพีชคามและภูตคาม (แจกแจงรายละเอียดดวย มิใชเพียงกลาว

จูฬวงส

ลักษณะสัตว) ๓.เวนจากมิจฉาชีพดวย
ติรัจฉานวิชา (จําพวกดูฤกษดูชัย) ๔.เวน
จากมิจฉาชีพดวยติรัจฉานวิชา (จําพวก
ทํานายจันทรคราส สุรยิ คราส อุกกาบาต
และนั ก ษั ต รที่ เ ป น ไปและที่ ผิ ด แปลก
ตางๆ) ๕.เวนจากมิจฉาชีพดวยติรจั ฉานวิชา (จําพวกทํานายชะตาบานเมือง เรื่อง
ฝนฟา ภัยโรค ภัยแลง ภัยทุพภิกขา
เป น ต น ) ๖.เว น จากมิ จ ฉาชี พ ด ว ย
ติรจั ฉานวิชา (จําพวกใหฤกษ แกเคราะห
เปนหมอเวทมนตร ทรงเจา บวงสรวง สู
ขวัญ) ๗.เวนจากมิจฉาชีพดวยติรจั ฉานวิชา (จําพวกทําพิธีบนบาน แกบน ทําพิธี
ตั้งศาล ปลูกเรือน บําบวงเจาที่ บูชาไฟ
เปนหมอยา หมอผาตัด)
จะเห็นวา จูฬมัชฌิมมหาศีลทั้งหมด
นี้ เนนศีลดานที่ทานจัดเปนอาชีวปาริสุทธิศีล และที่ตรัสรายละเอียดไวมาก
ในพระสูตรกลุมนี้ นาจะเปนเพราะทรง
มุ ง ให เ ห็ น วิ ถี ชี วิ ต และลั ก ษณะความ
ประพฤติ ข องพระสงฆ ใ นพระพุ ท ธ
ศาสนา ที่แตกตางจากสภาพของนักบวช
มากมายที่เปนมาและเปนไปในสมัยนั้น;
ดู ปาริสุทธิศีล, ดิรัจฉานวิชา
จูฬวงส ชื่ อ หนั ง สื อ พงศาวดารลั ง กา
คัมภีร “เล็ก” แตงโดยพระเถระหลายรูป
พรรณนาความเป น มาของพระพุ ท ธ
ศาสนาและชาติ ลั ง กา ต อ จากคัมภีร

กวางๆ อยางในจูฬศีล, ในขอตอๆ ไป ก็เชนกัน)

๒. เว น จากการบริ โ ภคของที่ ทําการ
สะสมไว ๓.เวนจากการดูการเลนอัน
เปนขาศึกแกกุศล ๔.เวนจากการพนัน
อันเปนที่ตั้งแหงความประมาท ๕.เวน
จากการนั่ ง นอนบนที่ นั่ ง ที่ น อนอั น สู ง
ใหญ ๖.เวนจากการมัววุนประดับตก
แตงรางกาย ๗.เวนจากติรัจฉานกถา (ดู
ติรัจฉานกถา) ๘.เว น จากถอยคําทุม
เถียงแกงแยง ๙.เวนจากการประกอบ
ทูตกรรมรับใชเดินขาว ๑๐.เวนจากการ
พูดหลอกลวงเลียบเคียงทําเลศหาลาภ
มหาศีล
๑.เวนจากมิจฉาชีพดวยติรัจฉานวิชา
(จําพวกทํานายทายทัก ทําพิธีเกี่ยวกับ
โชคลาง เสกเปา เปนหมอดู หมองู
หมอผี, แจงรายละเอียด มีตัวอยางมาก) ๒.
เว น จากมิ จ ฉาชี พ ด ว ยติ รั จ ฉานวิ ช า
(จําพวกทายลักษณะคน ลักษณะของ
๗๑

จูฬเวทัลลสูตร

๗๒

เจตนา

มหาวงส ตัง้ แต พ.ศ.๘๔๕ จนถึง พ.ศ. เคยทรงใชสอย ๓. ธรรมเจดีย บรรจุ
๒๓๕๘ ในสมัยที่ถูกอังกฤษเขาครอง พระธรรม คือ พุทธพจน ๔. อุทเทสิกเปนอาณานิคม (จูฬวงส ก็คือ ภาค ๒ เจดีย คือพระพุทธรูป; ในทางศิลปกรรม
ของมหาวงสนั่นเอง)
ไทยหมายถึงสิ่งที่กอเปนยอดแหลมเปน
จูฬเวทัลลสูตร ชือ่ สูตรหนึง่ ในมัชฌิมนิกาย ที่บรรจุสิ่งที่เคารพนับถือ เชน พระธาตุ
มูลปณณาสก แหงพระสุตตันตปฎก และอัฐิบรรพบุรุษ เปนตน
แสดงโดยพระธรรมทินนาเถรี เปนคํา เจตนา ความตั้งใจ, ความมุงใจหมายจะ
ตอบปญหาที่วิสาขอุบาสกถาม
ทํา, เจตจํานง, ความจํานง, ความจงใจ,
จูฬศีล ดูที่ จูฬมัชฌิมมหาศีล
เปนเจตสิกที่เกิดกับจิตทุกดวง เปนตัว
จูฬสังคาม ชื่อตอนหนึ่งในคัมภีรปริวาร นําในการคิดปรุงแตง หรือเปนประธาน
แหงพระวินัยปฎก
ในสังขารขันธ และเปนตัวการในการทํา
จูฬสุทธันตปริวาส “สุทธันตปริวาส กรรม หรือกลาวไดวาเปนตัวกรรมที
อยางเล็ก” หมายความวา ปริวาสที่ภิกษุ เดียว ดังพุทธพจนวา “เจตนาหํ ภิกฺขเว
ต อ งอาบั ติ สังฆาทิเสสหลายคราวดวย กมฺมํ วทามิ” แปลวา “เรากลาวเจตนาวา
กัน จําจํานวนอาบัติและวันที่ปดไดบาง เปนกรรม”; เจตนา ๓ คือ เจตนาใน ๓
กาล ซึ่งใชเปนขอพิจารณาในเรื่องกรรม
อยูปริวาสไปจนกวาจะเห็นวาบริสุทธิ์
เจ็ดตํานาน “เจ็ดเรือ่ ง” คือ พระปริตรทีม่ ี และการใหผลของกรรม ไดแก ๑. ปุพพอํานาจคุมครองปองกันตามเรื่องตนเดิม เจตนา เจตนากอนจะทํา ๒. สันนิฏฐาปกทีเ่ ลาไว ซึง่ ไดจดั รวมเปนชุด รวม ๗ เจตนา เจตนาอันใหสําเร็จการกระทํา
พระปริตร; อีกนัยหนึง่ วา “เจ็ดปริตร” แต หรือใหสําเร็จความมุงหมาย ๓. อปรตามความหมายนี้ นาจะเขียน เจ็ดตํานาณ เจตนา เจตนาสืบเนื่องตอๆ ไปจากการ
คือ เจ็ดตาณ (ตาณ=ปริตต, แผลงตาณ กระทํานั้น (อปราปรเจตนา ก็เรียก),
เปนตํานาณ); ดู ปริตร, ปริตต
เจตนา ๓ นี้ เปนคําในชั้นอรรถกถา แต
เจดีย ทีเ่ คารพนับถือ, บุคคล สถานที่ ก็โยงกับพระไตรปฎก โดยเปนการสรุป
หรือวัตถุทคี่ วรเคารพบูชา, เจดียเ กีย่ วกับ ความในพระไตรปฎกบาง เปนการสรร
พระพุทธเจามี ๔ อยางคือ ๑. ธาตุเจดีย ถ อ ยคําที่ จ ะใช อ ธิ บ ายหลั ก กรรมตาม
บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ๒. บริโภค- พระไตรปฎกนัน้ บาง เฉพาะอยางยิง่ ใช
เจดีย คือสิ่งหรือสถานที่ที่พระพุทธเจา แนะนําเป น หลั ก ในการที่ จ ะทําบุ ญ คื อ
๗๒

เจตภูต

๗๓

เจโตปริยญาณ

ชมปลืม้ ใจ”; ดู กรรม, ทักขิณา, เวฬุกณั ฏกีนันทมารดา
เจตภูต สภาพเปนผูคิดอาน, ตามที่เขาใจ
กัน หมายถึงดวงวิญญาณหรือดวงชีพ
อันเที่ยงแทที่สิงอยูในตัวคน กลาวกันวา
ออกจากรางไดในเวลานอนหลับ และ
เปนตัวไปเกิดใหมเมื่อกายนี้แตกทําลาย
เปนคําทีไ่ ทยเราใชเรียกแทนคําวา อาตมัน
หรือ อัตตา ของลัทธิพราหมณ และเปน
ความเชื่อนอกพระพุทธศาสนา
เจตสิก ธรรมที่ประกอบกับจิต, อาการ
หรือคุณสมบัติตางๆ ของจิต เชน ความ
โลภ ความโกรธ ความหลง ศรัทธา
เมตตา สติ ปญญา เปนตน มี ๕๒
อยาง จัดเปน อัญญสมานาเจตสิก ๑๓
อกุศลเจตสิก ๑๔ โสภณเจตสิก ๒๕;
ถาจัดโดยขันธ ๕ เจตสิกก็คอื เวทนาขันธ
สัญญาขันธ และสังขารขันธ นั่นเอง
เจตสิกสุข สุขทางใจ, ความสบายใจ
แชมชื่นใจ; ดู สุข
เจตี แควนหนึ่งในบรรดา ๑๖ แควนใหญ
แหงชมพูทวีป ตั้งอยูลุมแมน้ําคงคา ติด
ตอกับแควนวังสะ นครหลวงชือ่ โสตถิวดี
เจโตปริยญาณ ปรีชากําหนดรูใจผูอื่น
ได, รูใจผูอื่นอานความคิดของเขาได
เชน รูวาเขากําลังคิดอะไรอยู ใจเขาเศรา
หมองหรือผองใส เปนตน (ขอ ๕ ใน
วิชชา ๘, ขอ ๓ ในอภิญญา ๖)

กรรมที่ดี ใหไดผลมาก และมักเนนใน
เรื่องทาน (แตในเรื่องทานนี้ เจตนาที่ ๒
ทานมักเรียกวา “มุญจนเจตนา” เพื่อให
ชั ด ว า เป น ความตั้ ง ใจในขณะให ท าน
จริงๆ คือขณะที่ปลอยของออกไป แทน
ที่จะใชวาสันนิฏฐาปกเจตนา หรือความ
จงใจอันใหสําเร็จการกระทํา ซึ่งในหลาย
กรณี ไมตรงกับเวลาของเหตุการณ เชน
คนที่ทําบาปโดยขุดหลุมดักใหคนอื่นตก
ลงไปตาย เมื่อคนตกลงไปตายสมใจ
เจตนาที่ลุผลใหขุดหลุมดักสําเร็จในวัน
กอน เปนสันนิฏฐาปกเจตนา) ดังที่ทาน
สอนวา ควรถวายทานหรือใหทานดวย
เจตนาในการให ที่ครบทั้ง ๓ กาล คือ
๑. กอนให มีใจยินดี (ปุพพเจตนา หรือ
บุพเจตนา) ๒. ขณะให ทําใจผองใส
(มุญจนเจตนา) ๓. ใหแลว ชืน่ ชมปลืม้ ใจ
(อปรเจตนา), คําอธิบายของอรรถกถานี้
ก็อางพุทธพจนในพระไตรปฎกนั่นเอง
โดยเฉพาะหลักเรือ่ งทักขิณาทีพ่ รอมดวย
องค ๖ อันมีผลยิง่ ใหญ ซึง่ ในดานทายก
หรือทายิกา คือฝายผูใ ห มีองค ๓ ดังที่
พระพุทธเจาตรัสในเรื่องการถวายทาน
ของเวฬุกัณฏกีนันทมารดา(อง.ฉกฺก.๒๒/
๓๐๘/๓๗๕) วา “ปุพเฺ พว ทานา สุมโน โหติ
กอนให ก็ดีใจ, ทท จิตตฺ  ปสาเทติ
กําลังใหอยู ก็ทําจิตใหผุดผองเลื่อมใส,
ทตฺวา อตฺตมโน โหติ ครั้นใหแลว ก็ชื่น
๗๓

เจโตวิมุตติ

๗๔

เจโตวิมุตติ ความหลุดพนแหงจิต, การ
หลุดพนจากกิเลสดวยอํานาจการฝกจิต
หรือดวยกําลังสมาธิ เชน สมาบัติ ๘
เป น เจโตวิ มุ ต ติ อั น ละเอี ย ดประณี ต
(สันตเจโตวิมุตติ)
เจริญพร คําเริม่ ทีภ่ กิ ษุสามเณรพูดกับ
คฤหั ส ถ ผู ใ หญ แ ละสุ ภ าพชนทั่ ว ไป
เทียบไดกับ “เรียน” และใชเปนคํารับ
เทียบไดกับ “จะ” หรือ “ครับ”, กับทั้งใช
เป น คําขึ้ น ต น และลงท า ยจดหมายที่
ภิกษุสามเณรมีไปถึงบุคคลเชนนั้นดวย
(คําลงทาย นิยมใชวา “ขอเจริญพร”); ถา
พูดกับเจานาย ใชวา “ถวายพระพร”
และ “ขอถวายพระพร”
เจริญวิปส สนา ปฏิบตั วิ ปิ ส สนา, บําเพ็ญ
วิปสสนา, ฝกอบรมปญญาโดยพิจารณา
สังขาร คือ รูปธรรมและนามธรรมทั้ง
หมดแยกออกเปนขันธๆ กําหนดดวย
ไตรลั ก ษณ ว า ไม เ ที่ ย งเป น ทุ ก ข เป น
อนัตตา
เจากรม หัวหนากรมในราชการ หรือใน
เจานายที่ทรงกรม
เจาภาพ เจาของงาน
เจาสังกัด ผูมีอํานาจในหมูคนที่ขึ้นอยูกับ
ตน
เจาหนาทีท่ าํ การสงฆ ภิกษุผไู ดรบั สมมติ
คือแตงตั้งจากสงฆ (ดวยญัตติทุติยกรรมวาจา) ใหทาํ หนาทีต่ า งๆ เกีย่ วกับ

เจาอธิการแหงอาราม

การของสวนรวมในวัด ตามพระวินยั แบง
ไวเปน ๕ ประเภท คือ ๑. เจาอธิการแหง
จีวร ๒. เจาอธิการแหงอาหาร ๓. เจา
อธิการแหงเสนาสนะ ๔. เจาอธิการแหง
อาราม ๕. เจาอธิการแหงคลัง
เจาอธิการ 1. ดู อธิการ 2. เจาหนาที่, ผู
ไดรับมอบหมายหรือแตงตั้งใหมีหนาที่
รับผิดชอบในเรื่องราวหรือกิจการนั้นๆ
เจาอธิการแหงคลัง ภิกษุที่สงฆสมมติ
คือแตงตั้งใหเปนเจาหนาที่เกี่ยวกับคลัง
เก็บพัสดุของสงฆ มี ๒ อยาง คือ ผู
รักษาคลังทีเ่ ก็บพัสดุของสงฆ (ภัณฑาคาริก) และผูจ า ยของเล็กนอยใหแกภกิ ษุ
ทั้งหลาย (อัปปมัตตวิสัชกะ)
เจาอธิการแหงจีวร คือ ภิกษุที่สงฆ
สมมติ คือแตงตั้งใหเปนเจาหนาที่เกี่ยว
กับจีวร มี ๓ อยาง คือ ผูรับจีวร
(จีวรปฏิคาหก) ผูเ ก็บจีวร (จีวรนิทหก) ผู
แจกจีวร (จีวรภาชก)
เจาอธิการแหงเสนาสนะ ภิกษุที่สงฆ
สมมติ คือแตงตั้งใหเปนเจาหนาทีเ่ กีย่ ว
กับเสนาสนะ แยกเปน ๒ คือ ผูแ จก
เสนาสนะใหภกิ ษุถอื (เสนาสนคาหาปก)
และผูจ ดั ตัง้ เสนาสนะ (เสนาสนปญญาปก)
เจ า อธิ ก ารแห ง อาราม ภิ ก ษุ ที่ ส งฆ
สมมติ คือแตงตั้งใหเปนเจาหนาที่เกี่ยว
กับกิจการงานของวัด แยกเปน ๓ คือ
ผูใชคนงานวัด (อารามิกเปสก) ผูใช
๗๔

เจาอธิการแหงอาหาร

ฉอ

๗๕

สามเณร (สามเณรเปสก) และผูดูแล
การปลูกสราง (นวกัมมิก)
เจ า อธิ ก ารแห ง อาหาร ภิ ก ษุ ที่ ส งฆ
สมมติ คือแตงตั้งใหเปนเจาหนาที่เกีย่ ว
กับอาหาร มี ๔ อยาง คือผูจ ดั แจกภัต
(ภัตตุเทศก) ผูแ จกยาคู (ยาคุภาชก) และ
ผูแจกของเคี้ยว (ขัชชภาชก)
เจาอาวาส สมภารวัด, หัวหนาสงฆในวัด
มีอํานาจและหนาที่ปกครองดูแลอํานวย
กิจการทุกอยางเกี่ยวกับวัด
โจท ฟองรอง; ทักทวง; ดู โอกาส
โจทก ผูฟองรอง
โจทนา กิริยาที่โจท, การโจท, การฟอง,

การทักทวง, การกลาวหา; คําฟอง
โจทนากั ณ ฑ ชื่ อ ตอนหนึ่ ง ในคั ม ภี ร
ปริวารแหงพระวินัยปฎก
โจรกรรม การลัก, การขโมย, การ
กระทําของขโมย
โจรดุจผูกธง โจรผูรายที่ขึ้นชื่อโดงดัง
ใจจืด ขาดเมตตา เชน พอแม มีกําลังพอ
ที่จะเลี้ยงดูลูกได ก็ไมเลี้ยงดูลูกใหสม
ควรแกสถานะ เปนตน, ไมเอือ้ เฟอ แกใคร
ใจดํา ขาดกรุณา คือตนมีกําลังสามารถ
จะชวยใหพนทุกขไดก็ไมชวย เชน เห็น
คนตกน้ําแลวไมชวย เปนตน

ฉ
ฉกามาพจรสวรรค สวรรคที่ยังเกี่ยว ตาเห็นรูป หูไดยินเสียง จมูกสูดดม
ของกาม ๖ ชั้น คือ ๑. จาตุมหาราชิกา กลิ่น ลิ้นลิ้มรส กายถูกตองโผฏฐัพพะ
๒. ดาวดึงส ๓. ยามา ๔. ดุสิต ๕. ใจรูธรรมารมณแลว ไมดีใจ ไมเสียใจ
นิมมานรดี ๖. ปรนิมมิตวสวัตตี
วางจิตอุเบกขา มีสติสัมปชัญญะอยู (ขุ.ม.
ฉงน สงสัย, ไมแนใจ, เคลือบแคลง, ๒๙/๔๑๓/๒๘๙) เปนคุณสมบัติอยางหนึ่ง
สนเทห
ของพระอรหันต ซึ่งมีอุเบกขาดวยญาณ
ฉลอง 1. แทน, ตอบแทน 2. ทําบุญ คือดวยความรูเทาทันถึงสภาวะของสิ่ง
สมโภชหรือบูชา
ทั้งหลาย อันทําใหไมถูกความชอบชัง
ฉลองพระบาท รองเทา
ยินดียินรายครอบงําในการรับรูอารมณ
ฉลองพระองค เสื้อ
ทั้งหลาย ตลอดจนไมหวั่นไหวเพราะ
ฉวี ผิวกาย
โลกธรรมทั้งปวง; ดู อุเบกขา
ฉฬังคุเบกขา อุเบกขามีองค ๖ คือ ดวย ฉอ โกง เชนรับฝากของ ครั้นเจาของมา
๗๕

ฉักกะ

๗๖

ฉันทราคะ

ขอคืน กลาวปฏิเสธวาไมไดรับไว หรือ เหตุจําเปนจะเขารวมประชุมดวยไมได
เชนอาพาธ ก็มอบฉันทะคือแสดงความ
ไดใหคืนไปแลว
ยินยอมใหสงฆทํากิจนั้นๆ ได, วิธีมอบ
ฉักกะ หมวด ๖
ฉัน กิน, รับประทาน (ใชสําหรับภิกษุและ ฉั น ทะ คื อ บอกแก ภิ ก ษุ รู ป หนึ่ ง โดย
กลาววา “ฉนฺทํ ทมฺมิ, ฉนฺทํ เม หร,
สามเณร)
ฉันท คําประพันธประเภทหนึ่ง กําหนด ฉนฺทํ เม อาโรเจหิ” (ถาผูมอบออน
ดวยครุลหุ และกําหนดจํานวนคําตาม พรรษากวา เปลี่ยน หร เปน หรถ และ
เปลี่ยน อาโรเจหิ เปน อาโรเจถ); เฉพาะ
ขอบังคับ
ฉันทะ 1. ความพอใจ, ความชอบใจ, ในการทําอุโบสถ มีขอพิเศษวา ภิกษุที่
ความยินดี, ความตองการ, ความรักใคร อาพาธหรือมีกิจจําเปนจะเขารวมประชุม
ใฝปรารถนาในสิ่งนั้นๆ (เปนกลางๆ ไมไดนั้น นอกจากมอบฉันทะแลว พึง
เป น อกุศลก็ได เปนกุศลก็ได, เปน มอบปาริสทุ ธิดว ย (ในสังฆกรรมอืน่ ไม
อัญญสมานาเจตสิกขอ ๑๓, ทีเ่ ปนอกุศล ตองมอบปาริสทุ ธิ), วิธมี อบปาริสทุ ธิ คือ
เชนในคําวา กามฉันทะ ทีเ่ ปนกุศล เชน มอบแก ภิ ก ษุ รู ป หนึ่ ง ควบไปกับฉันทะ
ในคําวา อวิหงิ สาฉันทะ) 2. ฉันทะ ทีใ่ ช โดยมอบปาริสุทธิวา “ปาริสุทฺธึ ทมฺมิ,
เปนคําเฉพาะ มาเดีย่ วๆ โดยทัว่ ไปหมาย ปาริสทุ ธฺ ึ เม หร, ปาริสทุ ธฺ ึ เม อาโรเจหิ”
ถึงกุศลฉันทะ หรือธรรมฉันทะ ไดแก และมอบฉั น ทะอย า งที่ แ สดงข า งต น
กัตตุกมั ยตาฉันทะ คือ ความตองการที่ (ภิกษุใดทําอุโบสถที่วัดอื่นแลวมายังวัด
จะทําหรื อ ความอยากทํา(ให ดี ) เช น นั้น ถาเธอไมเขารวมประชุมเพื่อเปนการ
ฉันทะทีเ่ ปนขอ ๑ ใน อิทธิบาท ๔; ตรงขาม ใหกายสามัคคี ก็พึงมอบฉันทะอยาง
กับ ตัณหาฉันทะ คือ ความอยากเสพ เดียว ไมตองมอบปาริสุทธิ)
อยากได อยากเอาเพื่อตัว ที่เปนฝาย ฉันทราคะ ความพอใจติดใคร, ความ
อกุศล 3. ความยินยอม, ความยินยอม ชอบใจจนติด, ความอยากที่แรงขึ้นเปน
ใหที่ประชุมทํากิจนั้นๆ ในเมื่อตนมิได ความติด; ฉันทะ ในที่นี้ หมายถึงอกุศลรวมอยูดวย, เปนธรรมเนียมของภิกษุ ฉันทะ คือตัณหาฉันทะ ซึ่งในขั้นตน
ที่อยูในวัดเดียวกันภายในสีมา มีสิทธิที่ เมื่อเปนราคะอยางออน (ทุพพลราคะ)
จะเขาประชุมทํากิจของสงฆ พึงเขารวม ก็เรียกแควาเปนฉันทะ แตเมื่อมีกําลัง
ประชุมทําสังฆกรรม เวนแตภิกษุใดมี มากขึ้น ก็กลายเปนฉันทราคะ คือราคะ
๗๖

ฉันทาคติ

๗๗

ฉันนะ

ภัตเดียว” ตามวัฒนธรรมของชมพูทวีป
สมัยนัน้ ภัต หมายถึงอาหารทีจ่ ดั เปนมือ้
ตามชวงเวลาของวัน ซึง่ มีมอื้ หลัก ๒ มือ้
คือ ปาตราสภัต (มือ้ เชา) ไดแกอาหารที่
กินในชวงเชาถึงกอนเทีย่ งวัน และสายมาสภัต (มือ้ สาย, สายในภาษาบาลี คือ
คําเดียวกับสายัณห) ไดแกอาหารทีก่ นิ ใน
ช ว งหลั ง เที่ ย งวั น ถึ ง ก อ นอรุ ณ วั น ใหม
ตามความหมายนี้ ภิกษุฉนั มือ้ เดียว (มี
ภัตเดียว) จึงหมายถึง ฉันอาหารมื้อ
กอนเที่ยงวันที่วามานี้ ตรงกับขอความ
บาลีที่นํามาใหครบวา (เชน ที.สี.๙/๑๐๓/๘๔)
“เอกภตฺติโก โหติ รตฺตูปรโต วิรโต
วิกาลโภชนา” (แปลวา: เปนผูฉ นั มือ้ เดียว/
มีภัตเดียว งดอาหารค่ําคืน เวนจาก
โภชนะนอกเวลา) นีค่ อื เมือ่ บอกวาฉัน
มือ้ เดียวแลว ก็อาจถามวามือ้ ไหน จึงพูด
กันชวงเวลาใหญคือกลางคืนที่ตรงขาม
กับกลางวันออกไปกอน แลวก็กาํ กับทาย
วา ถึงแมในชวงกลางวันนัน้ ก็ไมฉนั นอก
เวลา คือไมเลยเทีย่ งวัน โดยนัยนี้ ภิกษุ
ตามปกติจึงเปนผูฉันภัตเดียวคืออาหาร
มื้ อ ก อ นเที่ ย งวั นนี้ และอรรถกถาจึง
อธิบายวา ฉันมือ้ เดียวนี้ ถึงจะฉัน ๑๐
ครัง้ เมือ่ ไมเลยเทีย่ ง ก็เปนเอกภัตติกะ
(เชน ที.อ.๑/๑๐/๗๔) ๒. ภิกษุทตี่ ามปกติ
เปนเอกภัตติกะฉันมือ้ เดียวนีแ้ หละ เมือ่
จะฝกตนใหยิ่งขึ้นไปอีก อาจปฏิบัติให

อยางแรง (พลวราคะ หรือสิเนหะ); ดู
ฉันทะ 1.
ฉันทาคติ ลําเอียงเพราะรักใคร (ขอ ๑
ในอคติ ๔)
ฉันทารหะ “ผูค วรแกฉนั ทะ”, ภิกษุทสี่ งฆ
ควรไดรบั มอบฉันทะของเธอ คือ เมือ่ สงฆ
ครบองคประชุมแลว ภิกษุใดในสีมานั้นมี
สิทธิเขารวมประชุม แตเธออาพาธหรือ
ติดกิจจําเปนไมอาจมารวมประชุม ภิกษุ
นั้นเปนฉันทารหะ (ภิกษุรูปใดรูปหนึ่ง
พึงรับมอบฉันทะของเธอมาแจงแกสงฆ
คือแกที่ประชุมนั้น); ดู กัมมปตตะ
ฉันนะ อํามาตยคนสนิทผูเปนสหชาติ
และเปนสารถีของเจาชายสิทธัตถะในวัน
เสด็จออกบรรพชา ฉันนะตามเสด็จไป
ดวย ภายหลังบวชเปนภิกษุ ถือตัววา
เป น คนใกล ชิ ด พระพุ ท ธเจ า มาแต เ ก า
กอน ใครวาไมฟง เกิดความบอยๆ หลัง
จากพระพุทธเจาปรินิพพานแลว ถูก
สงฆลงพรหมทัณฑหายพยศ และได
สําเร็จเปนพระอรหันต
ฉันมื้อเดียว ขอความภาษาไทยนี้ ในแง
ธรรมวินัย ยังมีความหมายกํากวม เมื่อ
จะทําความเขาใจ พึงแยกเปน ๒ นัย
คือ ๑. ตามคําบรรยายวิถีชีวิตของพระ
ภิกษุ เชน ในจูฬศีล วา ภิกษุเปนผู “ฉัน
มื้ อ เดี ย ว” นี้ คื อ คําแปลจากคําบาลี ว า
“เอกภัตติกะ” ซึง่ แปลรักษาศัพทวา “มี
๗๗

ฉัพพรรณรังสี

๗๘

เครงครัด โดยเปนเอกาสนิกะ แปลวา
“ผูฉันที่นั่งเดียว” หรือฉันที่อาสนะเดียว
หมายความวา ในวันหนึง่ ๆ กอนเทีย่ งนัน้
เมื่อลงนั่งฉันจนเสร็จ ลุกจากทีน่ ั่นแลว
จะไมฉันอีกเลย นี่คือฉันมื้อเดียวใน
ความหมายวาฉันวันละครั้งเดียว (เปน
ทั้งเอกภัตติกะ และเอกาสนิกะ) และถา
ตองการ จะถือปฏิบตั จิ ริงจังเปนวัตรเลย
ก็ได เรียกวาถือธุดงค ขอ “เอกาสนิกงั คะ”
โดยสมาทานว า (เช น วิ สุ ทฺ ธิ . ๑/๘๕)
“นานาสนโภชน ปฏิกขฺ ปิ ามิ เอกาสนิกงฺค
สมาทิยามิ” (แปลวา: ขาพเจางดการฉันที่
อาสนะตางๆ ขาพเจาสมาทานองคแหง
ภิกษุผูมีการฉันที่อาสนะเดียวเปนวัตร)
ผูท เี่ ปนเอกาสนิกะอยางเครงทีส่ ดุ (เรียก
วาถืออยางอุกฤษฏ) เมือ่ นัง่ ลงเขาที่ ตนมี
อาหารเทาใดก็ตาม พอหยอนมือลงที่
โภชนะจะฉัน ก็ไมรบั อาหารเพิม่ เติมใดๆ
อีก จนลุกจากที่ทีเดียว; ดู เอกภัตติกะ,
เอกาสนิกะ; จูฬศีล, ธุดงค
ฉัพพรรณรังสี รัศมี ๖ ประการ ซึง่ เปลง
ออกจากพระวรกายของพระพุทธเจา คือ
๑. นีละ เขียวเหมือนดอกอัญชัน ๒. ปตะ
เหลืองเหมือนหรดาลทอง ๓. โลหิตะ
แดงเหมือนตะวันออน ๔. โอทาตะ ขาว
เหมือนแผนเงิน ๕. มัญเชฐ สีหงสบาท
เหมื อ นดอกเซ ง หรื อ หงอนไก ๖.
ประภัสสร เลือ่ มพรายเหมือนแกวผลึก
๗๘

เฉทนกปาจิตตีย

ฉาตกภัย ภัยคือความหิว, ภัยอดอยาก,
มักมากับภัยแลง (ทุพพุฏฐิภัย) หรือภัย
ขาวยากหมากแพง (ทุพภิกขภัย)
ฉายา 1. เงา, อาการที่เปนเงาๆ คือไมชัด
ออกไป, อาการเคลือบแฝง 2. ชื่อที่พระ
อุปชฌายะตั้งใหแกผูขอบวชเปนภาษา
บาลี เรียกวา ชื่อฉายา ที่เรียกเชนนี้
เพราะเดิมเมื่อเสร็จการบวชแลว ตองมี
การวัดฉายาคือเงาแดดดวยการสืบเทา
วาเงาหดหรือเงาขยายแคไหน ชั่วกี่สืบ
เทา การวัดเงาดวยเทานั้นเปนมาตรานับ
เวลา เรียกวา บาท เมื่อวัดแลวจดเวลา
ไวและจดสิ่งอื่นๆ เชนชื่อพระอุปชฌายะ
พระกรรมวาจาจารย จํานวนสงฆ และ
ชื่อผูอุปสมบท ทั้งภาษาไทยและมคธลง
ในนั้นดวย ชื่อใหมที่จดลงตอนวัดฉายา
นั้น จึงเรียกวา ชื่อฉายา
ฉายาปาราชิก “เงาแหงปาราชิก” คือ
ประพฤติ ต นในฐานะที่ ล อ แหลมต อ
ปาราชิก อาจเปนปาราชิกได แตจับไม
ถนัด เรียกวา ฉายาปาราชิก เปนผูที่
สงฆรังเกียจ
ฉิ บ หายเสี ย จากคุ ณ อั น ใหญ ไม ไ ด
บรรลุโลกุตตรธรรม, หมดโอกาสที่จะ
บรรลุโลกุตตรธรรม
เฉทนกปาจิตตีย อาบัติปาจิตตียที่ตอง
ตั ด สิ่ ง ของที่ เ ป น เหตุ ใ ห ต อ งอาบั ติ เ สี ย
กอน จึงแสดงอาบัติตก ไดแก สิกขาบท

เฉวียง

ชมพูทวีป

๗๙

ที่ ๕, ๗, ๘, ๙, ๑๐ แหงรตนวรรค
(ปาจิตตียขอ ๘๗, ๘๙, ๙๐, ๙๑, ๙๒)
เฉวียง (ในคําวา “ทําผาอุตตราสงค

เฉวียงบา”) ซาย, ในที่นี้หมายถึง พาด
จีวรไวที่บาซาย

ช
ชฎา ผมที่เกลาเปนมวยสูงขึ้น, เครื่อง
ประดับสําหรับสวมศีรษะ รูปคลายมงกุฎ
ชฎิล นักบวชประเภทหนึ่ง เกลาผมมุน
เปนมวยสูงขึ้น มักถือลัทธิบูชาไฟ บาง
ครั้งจัดเขาในพวกฤษี
ชฎิลสามพี่นอง ดู ชฎิลกัสสปะ
ชฎิลกัสสปะ กัสสปะสามพี่นอง คือ อุรุเวลกัสสปะ นทีกัสสปะ คยากัสสปะ ผู
เปนนักบวชประเภทชฎิล (ฤๅษีกัสสปะ
สามพี่นอง)
ชตุกัณณีมาณพ ศิษยคนหนึ่งในจํานวน
๑๖ คน ของพราหมณพาวรี ที่ไปทูล
ถามปญหากะพระศาสดา ทีป่ าสาณเจดีย
ชตุเภสัช พืชที่มียางเปนยา, ยาทําจาก
ยางพืช เชน มหาหิงคุ กํายาน เปนตน
ชนกกรรม กรรมที่นําใหเกิด, กรรมที่
เปนกุศลหรืออกุศลก็ตามที่เปนตัวแตง
สัตวใหเกิด คือชักนําใหถือปฏิสนธิใน
ภพใหม เมื่อสิ้นชีวิตจากภพนี้ (ขอ ๕
ในกรรม ๑๒)
ชนนี หญิงผูใหเกิด, แม
ชนบท “ถิ่นแดนที่ประชาชนไปถึงมาถึง

หรือไปมาถึงกัน” 1. แวนแควน, ประเทศ
2. บานนอก; ดู มหาชนบท, ชมพูทวีป
ชนมายุกาล เวลาที่ดํารงชีวิตอยูแตปที่
เกิดมา
ชนเมชยะ พระเจาแผนดินในครั้งโบราณ
เคยทําพิธีอัศวเมธ เพื่อประกาศความ
เปนพระเจาจักรพรรดิ
ชนวสภสูตร สูตรหนึง่ ในคัมภีรท ฆี นิกาย
มหาวรรค สุตตันตปฎก วาดวยเรื่องที่
พระเจาพิมพิสารซึ่งสวรรคตไปเกิดเปน
ชนวสภยักษ มาสําแดงตนแกพระพุทธเจา และพระอานนท แลวเลาเหตุการณ
ที่ พ วกเทวดามาประชุ ม ในสวรรค ชั้ น
ดาวดึงส พากันชื่อชมขาวดีที่เทวดามี
จํานวนเพิ่มขึ้นเพราะคนประพฤติตาม
คําสอนของพระพุทธเจา
ชมพูทวีป “ทวีปทีก่ าํ หนดหมายดวยตน
หวา (มีตน หวาเปนเครือ่ งหมาย) หรือทวีป
ทีม่ ตี น หวาใหญ (มหาชมพู) เปนประธาน”,
ตามคติโบราณวา มีสัณฐานคือรูปราง
เหมือนเกวียน, เปนชือ่ ครัง้ โบราณอันใช
เรียกดินแดนทีก่ าํ หนดคราวๆ วา คือ
๗๙

ชมพูพฤกษ

ชยปริตร

๘๐

จากชยมังคลัฏฐกคาถา (พุทธชัยมงคลคาถา) ในการถวายพรพระ และจัดเปน
บทเฉพาะสําหรับสวดในกําหนดพิธพี เิ ศษ
หรือมงคลฤกษตา งๆ เปนตนวา โกนผม
ไฟ ตัดจุก วางศิลาฤกษ เปดงาน เปด
ราน รับพระราชทานปริญญาบัตร เททอง
หลอพระ เรียกวา เจริญชัยมงคลคาถา
ชยปริตรทีน่ าํ บางสวนมาใชนนั้ เรียก
สวนที่นําเอามาวา ชยปริตตคาถา (คาถา
ของชยปริตร คือไมใชเต็มทั้งชยปริตร),
โดยเฉพาะชยปริตตคาถาสวนที่นํามาใช
ในการเจริญชัยมงคลคาถา เรียกชือ่ เปน
พิเศษวาชัยมงคลคาถา ไดแกคาถาตอไปนี้

ประเทศอินเดียในปจจุบนั (แตแทจริงนัน้
ชมพูทวีปกวางใหญกวาอินเดียปจจุบัน
มาก เพราะครอบคลุมถึงปากีสถานและ
อัฟกานิสถาน เปนตน ดวย); ชมพูทวีปใน
สมัยพุทธกาล ประกอบดวยมหาชนบท
คือแวนแควนใหญ หรือมหาอาณาจักร
๑๖ เรียงคราวๆ จากตะวันออก (แถบบังคลาเทศ) ขึน้ ไปทางตะวันตกเฉียงเหนือ
(แถบเหนือของอัฟกานิสถาน) คือ อังคะ
มคธ กาสี โกศล วัชชี มัลละ เจตี วังสะ
กุรุ ปญจาละ มัจฉะ สุรเสนะ อัสสกะ
อวันตี คันธาระ และกัมโพชะ (กลาวในพระ
ไตรปฎก เชน องฺ.ติก.๒๐/๕๑๐/๒๗๓); ดู อินเดีย
ชมพูพฤกษ ตนหวา
ชยปริตตคาถา คาถาของชยปริตร, คาถา
ทีป่ ระกอบขึน้ เปนชยปริตร; ดูที่ ชยปริตร
ชยปริตร “ปริตรแหงชัยชนะ”, ปริตรบท
หนึง่ ประกอบดวยคาถาทีแ่ ตงขึน้ ใหมใน
ยุคหลัง โดยนําเอาพุทธพจน (สุนกฺขตฺต
สุมงฺคล ฯเปฯ สห สพฺเพหิ าติภ,ิ องฺ.ติก.
๒๐/๕๙๕/๓๗๙) มาตัง้ เปนแกน เริม่ ตนวา
“มหาการุณโิ ก นาโถ” จัดเปนปริตรบทที่
๑๒ (บทสุดทาย) ใน “สิบสองตํานาน”
ชยปริตรนี้ นิยมสวดกันมาก นอกจาก
ใชสวดรวมในชุดสิบสองตํานาน และพวง
ทายเจ็ดตํานานแลว ยังตัดเอาบางสวน
ไปใชตางหากจากชุด สําหรับสวดในพิธี
หรือในโอกาสอื่นดวย เชน นําไปสวดตอ

ชยนฺโต โพธิยา มูเล
เอวํ ตฺวํ วิชโย โหหิ
อปราชิตปลฺลงฺเก
อภิเสเก สพฺพพุทฺธานํ
สุนกฺขตฺต สุมงฺคล
สุขโณ สุมุหุตฺโต จ
ปทกฺขิณ กายกมฺม
ปทกฺขิณ มโนกมฺม
ปทกฺขิณานิ กตฺวาน

สกฺยานํ นนฺทิวฑฺฒโน
ชยสฺสุ ชยมงฺคเล
สีเส ปวิโปกฺขเร
อคฺคปฺปตฺโต ปโมทติ ฯ
สุปภาต สุหุฏิต
สุยิฏ พฺรหฺมจาริสุ
วาจากมฺม ปทกฺขิณ
ปณิธี เต ปทกฺขิณา
ลภนฺตตฺเถ ปทกฺขิเณ ฯ

เมื่อสวดชัยมงคลคาถานี้จบแลว ก็
ตอลงทายดวยสัพพมังคลคาถา (มังคลโสตถิคาถา ก็เรียก) คือ “ภวตุ สพฺพมงฺคลํ ฯเปฯ สทา โสตฺถี ภวนฺตุ เต”
เปนอันจบการเจริญชัยมงคลคาถา; ดู
ปริตร, ถวายพรพระ
๘๐

ชยมังคลัฏฐกคาถา

๘๑

ชวนะ

ชยมังคลัฏฐกคาถา “คาถาวาดวยหมวด ไดแกมนุษย และสัตวเดียรัจฉานที่ออก
๘ แหงชัยมงคล” ไดแก คาถาอันแสดง ลูกเปนตัว (ขอ ๑ ในโยนิ ๔)
มงคลคือชัยชนะของพระพุทธเจา ๘ ชลาลัย “ที่อยูของน้ํา”, แมน้ํา, ทะเล
เรื่อง ดังนี้ ๑. ทรงชนะมาร ดวยพระ ชโลทกวารี น้ํา
บารมีธรรมมีทานเปนตน ๒. ทรงชนะ ชวนะ “การแลนไป”, “การไปเร็ว”, “การ
อาฬวกยักษ ดวยพระขันติ ๓. ทรงชนะ สวางวาบ”, ความเร็ว, ความไว; จิต ขณะ
ชางนาฬาคีรีที่ตกมัน ดวยพระเมตตา ที่ แ ล น ไปในวิ ถี ทํ า หน า ที่ รั บ รู เ สพ
๔. ทรงชนะโจรองคุลิมาล ดวยการดล อารมณ ทางทวารทั้งหลาย (ทางตา หู
ฤทธิ์ ๕. ทรงชนะนางจิญจมาณวิกา ดวย จมูก ลิ้น กาย หรือใจ) เปนวิถีจิตในชวง
ความสงบเย็นพระทัยเปนสันติธรรม ๖. หรือขั้นตอนที่ทํากรรม (เปนกุศลชวนะ
ทรงชนะสัจจกนิครนถ ดวยพระปญญา หรืออกุศลชวนะ แตถาเปนจิตของพระ
๗. ทรงชนะนันโทปนันทนาคราช ดวย อรหันต ก็ไมทํากรรม เปนกิริยาชวนะ)
ทรงอนุญาตการใชฤทธิ์ แกพระมหา จึงถือวาอยูในชวงที่สําคัญ, โดยทั่วไป
โมคคัลลานะ ๘. ทรงชนะพระพรหมนาม และอยางมากที่สุด ปุถุชนในกามภูมิ มี
วาพกะ (คนไทยเรียกวา พกาพรหม) ชวนจิตเกิดขึน้ ๗ ขณะ แลวเกิดตทารมณ
ดวยพระญาณหยั่งรู; บางทีเรียกแยก (ตทาลัมพณะ หรือตทาลัมพนะ ก็เรียก)
เปน ชยมังคลอัฏฐกคาถา, พุทธชัย- เปนวิปากจิตขึ้นมา ๒ ขณะ แลวก็เกิด
มงคลคาถา ก็เรียก, ชาวบานมักเรียก เปนภวังคจิต เรียกกันวาตกภวังค เปน
งายๆ วา คาถาพาหุง (เพราะขึ้นตนดวย อั น สิ้ น สุ ด วิ ถี จิ ต คื อ สิ้ น สุ ด การรั บ
คําวา “พาหุ”), เรียกอยางเต็มแทวา อารมณไปวิถีหนึ่ง, ที่วามานี้ เปนกรณีท่ี
“พุทธชยมังคลอัฏฐกคาถา”; ดู ถวายพร รับอารมณที่มีกําลังแรงหรือเดนชัดมาก
พระ; เทียบ ชัยมงคลคาถา
(ถาเปนอารมณใหญมากทางปญจทวาร
ชยเสนะ พระราชบิดาของพระเจาสีหหนุ คือทางตา หู จมูก ลิ้น กาย เรียกวา
ครองนครกบิลพัสดุ
อติมหันตารมณ ถาเปนอารมณเดนชัด
ชราธรรม มีความแกเปนธรรมดา, มีความ ทางมโนทวาร เรียกวา วิภูตารมณ) แต
แกเปนของแนนอน; ธรรมคือความแก
ถ า อารมณ ที่ รั บ นั้ น มี กําลั ง ไม ม ากนั ก
ชราภาพ ความแก, ความชํารุดทรุดโทรม หรือไมเดนชัด (คือเปนมหันตารมณทาง
ชลาพุชะ, ชลามพุชะ สัตวเกิดในครรภ ปญจทวาร หรือเปนอวิภูตารมณทาง
๘๑

ชะตา

๘๒

ชัชวาล

กันไป) จนกวาจะเกิดเปนภวังคจิตขึ้น
มา สันตติของฌานจิตก็ขาดตอน เรียก
วาตกภวังค คือออกจากฌาน; คําวา
“ชวนะ” นี้ ใชหมายถึงจิตซึ่งทําหนาที่รับ
อารมณในวิถี ก็ได หมายถึงการทําหนาที่
ของจิตในการรับอารมณนั้น ก็ได ถา
ตองการความหมายใหจําเพาะชัดลงไป
ก็เติมคํากํากับลงไปวา “ชวนจิต” หรือ
“ชวนกิจ” ตามลําดับ; ดู วิถีจิต
ชะตา เวลาที่ถือกําเนิดของคนและสิ่งที่
สําคัญ
ชักสื่อ นําถอยคําหรือขาวสารของชาย
และหญิง จากฝายหนึ่งไปบอกอีกฝาย
หนึ่ ง หรื อ จากทั้ ง สองฝายใหรูถึงกัน
เพื่ อ ใหเขาสําเร็จความประสงคในทาง
เมถุน (สังฆาทิเสส สิกขาบทที่ ๕)
ชั่งเกียจ ตราชั่งที่ไมซื่อตรง ทําไวเอา
เปรียบผูอื่น
ชังเฆยยกะ แผนผาที่เย็บทาบเติมลงไป
บนจีวรตรงที่ถูกแขง, นี้วาตามคําอธิบาย
ในอรรถกถา แตพระมติของสมเด็จพระ
มหาสมณเจา กรมพระยาวชิรญาณวโรรส
ในวินยั มุข เลม ๒ วา ในจีวรหาขัณฑๆ
ถัดออกมาจากขัณฑกลางทัง้ ๒ ขาง ชือ่
ชังเฆยยกะ เพราะอัฑฒมณฑลของ ๒
ขัณฑนนั้ อยูท แี่ ขงในเวลาหม; ดู จีวร
ชังเฆยยกะ ดู จีวร
ชัชวาล รุงเรือง, สวาง, โพลงขึ้น

มโนทวาร) พอชวนจิตขณะที่ ๗ ดับไป
ก็เกิดเปนภวังคจิตตอเลย (เรียกวาตก
ภวังค) ไมมีตทารมณเกิดขึ้น, ยิ่งกวานั้น
ในทางปญจทวาร ถาอารมณทกี่ ระทบ มี
กําลังนอย (เปนปริตตารมณ) หรือออน
กําลังอยางยิ่ง (เปนอติปริตตารมณ) วิถี
จิตจะเกิดขึ้นนอยขณะ แลวเกิดเปน
ภวังคจิต (ตกภวังค) โดยไมมีชวนจิต
เกิดขึน้ เลย, ทีว่ า มานัน้ เปนการพูดทัว่ ไป
ยังมีขอพิเศษหลายอยาง เชน ในกามภูมิ
นี้แหละ ในกรณีที่อารมณออนกําลัง
ชวนจิตเกิดแค ๖ ขณะก็มี ในเวลาจะ
สิ้นชีวิต ชวนจิตเกิดเพียง ๕ ขณะ ใน
เวลาเปนลม สลบ งวงจัด เมาสุรา
เปนตน หรือกรณีมีปสาทวัตถุออนกําลัง
ยิง่ อยางทารกในครรภหรือเพิง่ เกิด ชวนจิตเกิดขึน้ เพียง ๔-๕ ขณะ สวนในภูมิที่
สูงขึ้นไป เชน ในการบรรลุฌานแตละ
ขั้นครั้งแรก ในการทํากิจแหงอภิญญา
ในการสําเร็จกิจแหงมรรค และในเวลา
ออกจากนิโรธสมาบัติ ชวนจิตเกิดขึ้น
ขณะเดียว (แตในเวลาเขานิโรธสมาบัติ
ชวนจิตเกิดขึ้น ๒ ขณะ) สําหรับผู
ชํานาญในฌาน ชวนจิต (อัปปนาชวนะ)
จะเกิดดับตอเนื่องไปตลอดเวลาที่อยูใน
ฌานนั้ น อาจจะตลอดทั้ ง วั น ไม มี
กําหนดจํานวนขณะ (เป น อั ป ปนาวิ ถี
ตลอดเวลาที่ฌานจิตยังสืบตอติดเนื่อง
๘๒

ชัยมงคล

๘๓

ชาติ

ชัยมงคล มงคลคือชัยชนะ, ความชนะที่ เปนคาถาลวนๆ (เวนชาดกหนึ่งที่เปน
เปนมงคล
ความรอยแกว คือกุณาลชาดก) และโดย
ชั ย มงคลคาถา คาถาเพื่ อ ชั ย มงคล, มากเป น เพี ย งคํากล า วโต ต อบกั น ของ
คาถาวาดวยมงคลคือชัยชนะ, หมายถึง บุคคลในเรื่อง พรอมทั้งพระดํารัสของ
ชยปริตตคาถาทอนทีว่ า “ชยนฺโต โพธิยา พระพุ ท ธเจ า ที่ ต รั ส สรุ ป หรื อ แสดงคติ
มูเล ฯเปฯ ลภนฺตตฺเถ ปทกฺขิเณ” ซึ่งใช ธรรม อันเรียกวาอภิสมั พุทธคาถาเทานัน้
ในการเจริญชัยมงคลคาถา; พึงสังเกต ไมไดเลาเรือ่ งโดยละเอียด ผูอ า นเขาใจ
วา ชัยมงคลคาถา นี้ ตางหากจากพุทธ- ไดยาก จึงมีอรรถกถาขึน้ มาชวยอธิบาย
ชัยมงคลคาถา ซึง่ หมายถึงชยมังคลัฏฐก- เรียกวา “ชาตกัฏฐกถา” (เรียกใหงา ยวา
คาถา ทีม่ กั เรียกกันวา คาถาพาหุง; ดู อรรถกถาชาดก) ซึง่ ขยายความออกไป
ชยปริตร, ชยมังคลัฏฐกคาถา
มาก จัดเปนเลมหนังสือฉบับบาลีอกั ษร
ชาคริยานุโยค การประกอบความเพียร ไทยรวม ๑๐ เลม เรือ่ งชาดกทีเ่ รียนและ
เครื่องตื่นอยู คือ ความเพียรพยายาม เลากันทัว่ ไป ก็คอื เลาตามชาตกัฏฐกถานี้
ปฏิบัติธรรม ไมเห็นแกนอน ตื่นตัวอยู แตนักศึกษาพึงรูจักแยกระหวางสวนที่มี
เปนนิตย ชําระจิตไมใหมีนิวรณ (ขอ ๓ ในพระไตรปฎก กับสวนที่เปนอรรถในอปณณกปฏิปทา)
กถา; ดู ไตรปฎก, อภิสัมพุทธคาถา
ชาดก “เครือ่ งเลาเรือ่ งราวทีพ่ ระพุทธเจา ชาตปฐพี [ชา-ตะ-ปะ-ถะ-พี] ดินเกิดเอง,
ไดทรงเกิดมาแลว”, ชือ่ คัมภีรใ นพระไตร- ปฐพีแท คือมีดนิ รวนลวน มีดนิ เหนียว
ปฎก อันเลาเรื่องพระชาติในอดีตของ ล ว น หรื อ มี ข องอื่ น เช น หิ น กรวด
พระพุทธเจา เมือ่ ยังเปนพระโพธิสตั วซงึ่ กระเบือ้ ง แร และทรายนอย มีดนิ รวน
กําลังทรงบําเพ็ญบารมี มีจาํ นวนทัง้ หมด ดินเหนียวมาก ดินนีป้ ระสงคเอาทีย่ งั ไม
ตามตัวเลขถวนที่กลาวในอรรถกถาทั้ง ไดเผาไฟ กองดินรวนก็ดี กองดินเหนียว
หลายวา ๕๕๐ ชาดก (นับตรงเลขวา ๕๔๗ ก็ดี มีฝนตกรดเกิน ๔ เดือนมาแลว นับ
ชาดก แตคนไทยมักพูดตัดเลขแคหลัก เขาในปฐพีแท
รอยวา พระเจา ๕๐๐ ชาติ) ทัง้ หมดนีจ้ ดั ชาตสระ [ชา-ตะ-สะ] สระเกิดเอง, ทีน่ า้ํ ขัง
เปนพระไตรปฎก ๒ เลม (ฉบับอักษรไทย อันเปนเองตามธรรมชาติ เชน บึง,
คือเลม ๒๗ และ ๒๘), อยางไรก็ตาม หนอง, ทะเลสาบ ฯลฯ
เนื่องจากชาดกทั้งหมดในพระไตรปฎก ชาติ การเกิด, ชนิด, พวก, เหลา, ปวงชน
๘๓

ชาติปุกกุสะ

๘๔

แหงประเทศเดียวกัน
ชาติปุกกุสะ พวกปุกกุสะ เปนคนชั้นต่ํา
พวกหนึ่ ง ในระบบวรรณะของศาสนา
พราหมณ มีอาชีพคอยเก็บกวาดขยะ
ดอกไมตามสถานที่บูชา
ชาติสงสาร ความทองเที่ยวไปดวยความ
เกิด, การเวียนตายเวียนเกิด
ชาติสุททะ พวกสุททะ, คนพวกวรรณะ
ศูทร เปนคนชั้นต่ําในชมพูทวีป; ดู ศูทร
ชานุมณฑล เขา, ตอนเขา
ชาวปาจีน คําเรียกภิกษุชาววัชชีบุตรอีก
ชื่อหนึ่ง หมายถึงอยูดานทิศตะวันออก,
ชาวเมืองตะวันออก
ชําระ ในคําวา “ชําระพระไตรปฎก” คือ
รักษาพระไตรปฎกใหบริสุทธิ์ หมดจด
จากความผิดพลาดคลาดเคลื่อน โดย
กําจัดสิ่งปะปนแปลกปลอมหรือทําใหเขา
ใจสับสนออกไป และทําใหมองเห็นของ
เดิ ม แท ชั ด เจนตรงตามที่ ร วบรวมไว
แต ต น , เป น งานส ว นสําคั ญ ของการ
สังคายนา; ดู สังคายนา
ชิวหา ลิ้น
ชิวหาวิญญาณ ความรูที่เกิดขึ้นเพราะรส
กระทบลิ้น, รสกระทบลิ้นเกิดความรู
ขึ้น, การรูรส (ขอ ๔ ในวิญญาณ ๖)
ชิวหาสัมผัส อาการที่ลิ้น รส และชิวหาวิญญาณประจวบกัน
ชิวหาสัมผัสสชาเวทนา เวทนาที่เกิดขึ้น

ชีวก

เพราะชิวหาสัมผัส, ความรูสึกที่เกิดขึ้น
เพราะการที่ ลิ้ น รส และชิ ว หาวิญญาณประจวบกัน
ชี นักบวช, หญิงถือบวช, อุบาสิกาที่นุง
ขาวหมขาวโกนผมโกนคิ้ว ถือศีล
ชีตน พระสงฆที่คุนเคยใกลชิดกับครอบ
ครัวหรือตระกูล ซึ่งเขาเคารพนับถือเปน
อาจารยเปนทีป่ รึกษา เรียกอยางคําบาลีวา
กุลปุ กะ, กุลปู กะ หรือ กุลปุ ก; ดู กุลปุ กะ
ชีเปลือย นักบวชจําพวกหนึ่ง ถือเพศ
เปลือยกาย
ชีพ ชีวิต, ความเปนอยู
ชี ว ก ชื่ อ หมอใหญ ผู เ ชี่ ย วชาญในการ
รักษาและมีชื่อเสียงมากในครั้งพุทธกาล
เปนแพทยประจําพระองคของพระเจา
พิมพิสาร และพระเจาพิมพิสารไดถวาย
ให เ ป น แพทย ประจําพระองคของพระ
พุทธเจาดวย, ชื่อเต็มวา ชีวกโกมารภัจจ
หมอชี ว กเกิ ด ที่ เ มื อ งราชคฤห
แคว น มคธ เป น บุ ต รของนางคณิ ก า
(หญิงงามเมือง) ชื่อวาสาลวดี แตไมรูจัก
มารดาบิดาของตน เพราะเมือ่ นางสาลวดี
มีครรภ เกรงคาตัวจะตก จึงเก็บตัวอยู
ครั้นคลอดแลวก็ใหคนรับใชเอาทารกไป
ทิ้งที่กองขยะ แตพอดีเมื่อถึงเวลาเชาตรู
เจาชายอภัย โอรสองคหนึ่งของพระเจา
พิมพิสาร จะไปเขาเฝา เสด็จผานไป
เห็นการุมลอมทารกอยู เมื่อทรงทราบวา
๘๔

ชีวก

๘๕

เปนทารกและยังมีชีวิตอยู จึงไดโปรด
ใหนําไปใหนางนมเลี้ยงไวในวัง ในขณะ
ที่ทรงทราบวาเปนทารก เจาชายอภัยได
ตรัสถามวาเด็กยังมีชีวิตอยู (หรือยังเปน
อยู) หรือไม และทรงไดรับคําตอบวายัง
มีชีวิตอยู (ชีวติ = ยังเปนอยู หรือยังมี
ชีวิตอยู) ทารกนั้นจึงไดชื่อวา ชีวก (ผู
ยังเปน) และเพราะเหตุที่เปนผูอันเจา
ชายเลีย้ งจึงไดมสี รอยนามวา โกมารภัจจ
(ผูอันพระราชกุมารเลี้ยง)
ครัน้ ชีวกเจริญวัยขึน้ พอจะทราบวา
ตนเปนเด็กกําพรา ก็คิดแสวงหาศิลปวิทยาไวเลีย้ งตัว จึงไดเดินทางไปศึกษา
วิชาแพทยกบั อาจารยแพทยทศิ าปาโมกข
ทีเ่ มืองตักสิลา ศึกษาอยู ๗ ป อยาก
ทราบวาเมือ่ ใดจะเรียนจบ อาจารยใหถอื
เสียมไปตรวจดูทวั่ บริเวณ ๑ โยชนรอบ
เมืองตักสิลา เพือ่ หาสิง่ ทีไ่ มใชตวั ยา ชีวก
หาไมพบ กลับมาบอกอาจารย อาจารยวา
สําเร็จการศึกษามีวิชาพอเลี้ยงชีพแลว
และมอบเสบียงเดินทางใหเล็กนอย ชีวก
เดินทางกลับยังพระนครราชคฤห เมื่อ
เสบียงหมดในระหวางทาง ไดแวะหา
เสบียงที่เมืองสาเกต โดยไปอาสารักษา
ภรรยาเศรษฐีเมืองนั้นซึ่งเปนโรคปวด
ศีรษะมา ๗ ป ไมมใี ครรักษาหาย ภรรยา
เศรษฐีหายโรคแลว ใหรางวัลมากมาย
หมอชีวกไดเงินมา ๑๖,๐๐๐ กษาปณ

ชีวก

พรอมดวยทาสทาสีและรถมา เดินทาง
กลับถึงพระนครราชคฤห นําเงินและของ
รางวัลทั้งหมดไปถวายเจาชายอภัยเปน
คาปฏิการคุณที่ไดทรงเลี้ยงตนมา เจา
ชายอภัยโปรดใหหมอชีวกเก็บรางวัลนั้น
ไวเปนของตนเอง ไมทรงรับเอา และ
โปรดใหหมอชีวกสรางบานอยูในวังของ
พระองค ตอมาไมนาน เจาชายอภัยนํา
หมอชีวกไปรักษาโรคริดสีดวงงอกแด
พระเจาพิมพิสาร จอมชนแหงมคธทรง
หายประชวรแลว จะพระราชทานเครือ่ ง
ประดับของสตรีชาววัง ๕๐๐ นางใหเปน
รางวัล หมอชีวกไมรบั ขอใหทรงถือวา
เปนหนาทีข่ องตนเทานัน้ พระเจาพิมพิสารจึงโปรดใหหมอชีวกเปนแพทยประจํา
พระองค ประจําฝายในทั้งหมด และ
ประจําพระภิกษุสงฆอันมีพระพุทธเจา
เปนประมุข หมอชีวกไดรักษาโรคราย
สําคัญหลายครัง้ เชน ผาตัดรักษาโรคใน
สมองของเศรษฐีเมืองราชคฤห ผาตัด
เนื้ อ งอกในลําไส ข องบุ ต รเศรษฐี เ มื อ ง
พาราณสี รักษาโรคผอมเหลืองแดพระ
เจาจัณฑปชโชตแหงกรุงอุชเชนี และ
ถวายการรักษาแดพระพุทธเจาในคราวที่
พระบาทหอพระโลหิตเนื่องจากเศษหิน
จากกอนศิลาที่พระเทวทัตกลิ้งลงมาจาก
ภูเขาเพือ่ หมายปลงพระชนมชพี
หมอชี ว กได บ รรลุ ธ รรมเป น พระ
๘๕

ชีวกโกมารภัจจ

๘๖

ชุมนุมเทวดา

โสดาบัน และดวยศรัทธาในพระพุทธเจา เปนใหญในการตามรักษาสหชาตธรรม
ปรารถนาจะไปเฝาวันละ ๒–๓ ครั้ง (ธรรมที่เกิดรวมดวย) ดุจน้ําหลอเลี้ยง
เห็นวาพระเวฬุวันไกลเกินไป จึงสราง ดอกบัว เปนตน มี ๒ ฝายคือ ๑.
วัดถวายในอัมพวันคือสวนมะมวงของ ชีวิตินทรียที่เปนชีวิตรูป เปนอุปาทายรูป
ตน เรียกกันวา ชีวกัมพวัน (อัมพวัน อยางหนึ่ง (ขอที่ ๑๓) เปนเจาการในการ
ของหมอชีวก) เมือ่ พระเจาอชาตศัตรูเริม่ รักษาหลอเลี้ยงเหลากรรมชรูป (รูปที่
นอมพระทัยมาทางศาสนา หมอชีวกก็ เกิดแตกรรม) บางทีเรียก รูปชีวติ ินทรีย
เปนผูแนะนําใหเสด็จไปเฝาพระพุทธเจา ๒. ชีวิตินทรียที่เปนเจตสิกเปนสัพพด ว ยเหตุ ที่ ห มอชี ว กเป น แพทย จิตตสาธารณเจตสิก (เจตสิกทีเ่ กิดกับ
ประจําคณะสงฆและเปนผูมีศรัทธาเอา จิตทุกดวง) อยางหนึง่ (ขอที่ ๖) เปนเจา
ใจใสเกื้อกูลพระสงฆมาก จึงเปนเหตุให การในการรักษาหลอเลี้ยงนามธรรมคือ
มีคนมาบวชเพื่ออาศัยวัดเปนที่รักษาตัว จิ ต และเจตสิ ก ทั้ ง หลาย บางที เ รี ย ก
จํานวนมาก จนหมอชีวกตองทูลเสนอ อรูปชีวติ นิ ทรีย หรือ นามชีวิตินทรีย
พระพุทธเจาใหทรงบัญญัติขอหามมิให ชีโว ผูเปน, ดวงชีพ ตรงกับ อาตมัน
รับบวชคนเจ็บปวยดวยโรคบางชนิด นอก หรือ อัตตา ของลัทธิพราหมณ
จากนั้น หมอชีวกไดกราบทูลเสนอให ชุณหปกข, ชุณหปกษ “ฝายขาว, ฝาย
ทรงอนุญาตที่จงกรมและเรือนไฟ เพื่อ สวาง” หมายถึง ขางขึน้ ; ศุกลปกษ ก็
เปนที่บริหารกายชวยรักษาสุขภาพของ เรียก; ตรงขามกับ กัณหปกษ หรือ กาฬปกษ
ภิกษุทั้งหลาย หมอชีวกไดรับพระดํารัส ชุมนุมเทวดา กลาวคําเชิญชวนเทวดาให
ยกยองเปนเอตทัคคะในบรรดาอุบาสก มาชุมนุมกันเพื่อฟงธรรม ในโอกาสที่
พระสงฆสวดพระปริตร, เรียกเต็มวา
ผูเลื่อมใสในบุคคล
ชีวกโกมารภัจจ “ผูที่พระราชกุมารเลี้ยง “บทขัดชุมนุมเทวดา” หมายถึงบทสวด
ที่โบราณาจารยประพันธข้นึ สําหรับให
ชื่อชีวก”; ดู ชีวก
ชีวิต ความเปนอยู
บุคคลหนึง่ (ธรรมเนียมบัดนี้ ใหภกิ ษุรปู
ชีวิตสมสีสี ผูสิ้นกิเลสพรอมกับสิ้นชีวิต, ทีน่ งั่ อันดับ ๓) สวดนํา (เรียกวา “ขัดนํา”)
ผูไดบรรลุธรรมวิเศษแลวก็ดับจิตพอดี กอนที่พระสงฆจะเริ่มสวดพระปริตร มี
ข อ ความเป น คําเชิ ญ ชวนเทวดาทั่ ว ทั้ ง
ชีวิตักษัย การสิ้นชีวิต, ตาย
ชีวิตินทรีย อินทรียคือชีวิต, สภาวะที่ หมดให ม าฟ ง ธรรมอั น มี ใ นบาลี ภ าษิ ต
๘๖

ชูงวง

๘๗

เชตวัน

ทีเป รฏเ จ คาเม ตรุวนคหเน เคหวตฺถุมฺหิ เขตฺเต,
ภุมฺมา จายนฺตุ เทวา ชลถลวิสเม ยกฺขคนฺธพฺพนาคา,
ติฏนฺตา สนฺติเก ยํ มุนิวรวจนํ สาธโว เม สุณนฺตุ.
ธมฺมสฺสวนกาโล อยมฺภทนฺตา,
ธมฺมสฺสวนกาโล อยมฺภทนฺตา,
ธมฺมสฺสวนกาโล อยมฺภทนฺตา.”
มีระเบียบวา ถาชุมนุมเทวดาแลว ทาย
สวดมนต ตองสวดเทวตาอุยโฺ ยชนคาถา
(คาถาสงเทวดากลับ คือบท “ทุกขฺ ปฺปตฺตา
…”) จบแลว นิยมเติมบท “สพฺเพ พุทธฺ า
พลปฺปตฺตา…” ดวย จากนัน้ ก็สวด “ภวตุ
สพฺพมงฺคลํ …” และ “นกฺขตฺตยกฺขภูตานํ
…” (แตถา สวดในพิธวี นั เดียว เชาหรือเพล
ที่มีการถวายภัตตาหาร พอจบคาถาสง
เทวดา และ “สพฺเพ พุทธฺ า…” ก็ตอ ดวย
ถวายพรพระ ตัง้ แต “อิตปิ  โส…” ไปเลย)
แตถา ไมชมุ นุมเทวดา ก็ไมตอ งสวดคาถา
สงเทวดากลับ; ดู ปริตร, ถวายพรพระ
ชูงวง ในประโยควา “เราจักไมชูงวงเขา
ไปสูตระกูล” ถือตัว
เชฏฐ-, เชษฐ- พี่
เชฏฐา, เชษฐา พี่ชาย
เชฏฐภคินี พี่สาวคนโต
เชฏฐมาส เดือน ๗
เชตวัน “สวนเจาเชต” ชื่อวัดสําคัญซึ่ง
อนาถบิณฑิกเศรษฐีสรางถวายแดพระ
พุทธเจา อุทิศสงฆจากจาตุรทิศ ที่เมือง
สาวัตถี เมืองหลวงของแควนโกศล (คง

แหงพระปริตรที่จะสวดตอไปนั้น ดังคํา
ลงทายวา “ธมฺมสฺสวนกาโล อยมฺภทนฺตา”
(ทานผูเ จริญทัง้ หลาย นีเ้ ปนเวลาทีจ่ ะฟง
ธรรม) ดังนี้:
ก) สําหรับ เจ็ดตํานาน
“สรชฺชํ สเสนํ สพนฺธุ นรินฺทํ,
ปริตฺตานุภาโว สทา รกฺขตูติ.
ผริตฺวาน เมตฺตํ สเมตฺตา ภทนฺตา,
อวิกฺขิตฺตจิตฺตา ปริตฺตํ ภณนฺตุ.
สคฺเค กาเม จ รูเป คิริสิขรตเฏ จนฺตลิกฺเข วิมาเน,
ทีเป รฏเ จ คาเม ตรุวนคหเน เคหวตฺถุมฺหิ เขตฺเต,
ภุมฺมา จายนฺตุ เทวา ชลถลวิสเม ยกฺขคนฺธพฺพนาคา,
ติฏนฺตา สนฺติเก ยํ มุนิวรวจนํ สาธโว เม สุณนฺตุ.
ธมฺมสฺสวนกาโล อยมฺภทนฺตา,
ธมฺมสฺสวนกาโล อยมฺภทนฺตา,
ธมฺมสฺสวนกาโล อยมฺภทนฺตา.”
มีธรรมเนียมวา ถาเปนพระราชพิธี
และสวดมนตในพระราชฐาน ใหขนึ้ ตน
บทขัดตัง้ แต “สรชฺชํ สเสนํ …” ถาเปน
งานพิธอี นื่ ใหเริม่ ที่ “ผริตฺวาน เมตฺตํ …
ข) สําหรับ สิบสองตํานาน (มีเพิม่ ๑ คาถา)
“สรชฺชํ สเสนํ สพนฺธุ นรินฺทํ,
ปริตฺตานุภาโว สทา รกฺขตูติ.
ผริตฺวาน เมตฺตํ สเมตฺตา ภทนฺตา,
อวิกฺขิตฺตจิตฺตา ปริตฺตํ ภณนฺตุ.
สมนฺตา จกฺกวาเฬสุ อตฺราคจฺฉนฺตุ เทวตา
สทฺธมฺมํ มุนริ าชสฺส สุณนฺตุ สคฺคโมกฺขทํ.
สคฺเค กาเม จ รูเป คิริสิขรตเฏ จนฺตลิกฺเข วิมาเน,
๘๗

เชาวน

ฌาน

๘๘

จะสรางในพรรษาที่ ๓ แหงพุทธกิจ) โดย ประทับจําพรรษามากทีส่ ดุ รวมทัง้ หมด
ซื้อที่ดินอุทยานของเจาเชต (เชตราช- ถึง ๑๙ พรรษา คือ (อาจจะครัง้ แรกใน
กุมาร) ดวยวิธีเอาเกวียนขนเงินเหรียญ พรรษาที่ ๓) พรรษาที่ ๑๔ และในชวง
มาปูใหเต็มพืน้ ที่ (เรือ่ งมาใน วินย.๗/๒๕๖/๑๐๙) พรรษาที่ ๒๑–๔๔ ซึ่งประทับสลับไปมา
ตามเรื่องวา เมื่อหมูเกวียนขนเงินมา ระหวางวัดพระเชตวัน กับวัดบุพพาราม
เที่ยวแรก เงินเหรียญปูยังไมเต็มพื้นที่ ของวิสาขามหาอุบาสิกา, ดวยเหตุนี้ การ
ขาดอยูตรงที่ใกลซุมประตูหนอยเดียว ทรงแสดงธรรม และทรงบัญญัติวินัย จึง
ขณะที่อนาถบิณฑิกคหบดีสั่งคนใหไป เกิดขึน้ ทีว่ ดั พระเชตวันนีม้ าก โดยเฉพาะ
ขนเงินมาอีก เจาเชตเกิดความซาบซึ้งใน สิกขาบทของภิกษุณี ทรงบัญญัติที่วัด
ศรัทธาของทานอนาถบิณฑิก จึงขอมี พระเชตวันแทบทั้งนั้น; ดู อนาถบิณฑิก,
สวนรวมในการสรางวัดดวย โดยขอให คันธกุฎี, มหาคันธกุฎี
ที่ตรงนั้นเปนสวนที่ตนถวาย ซึ่งอนาถ- เชาวน ความนึกคิดที่แลนไป, ความเร็ว
บิณฑิกคหบดีก็ยินยอม เจาเชตจึงสราง ของปญญาหรือความคิด, ไหวพริบ
ซุมประตูวัดขึ้นตรงที่นั้น, เชตวัน อนาถ- เชื่อดายไป เชื่อเรื่อยไป, เชื่อดะไปโดยไม
บิณฑิการามนี้ เปนวัดที่พระพุทธเจา นึกถึงเหตุผล

ซ
ซัดไปประหาร ฆาหรือทํารายโดยยิง
ดวยศรหรือดวยปน พุงดวยหอก ขวาง

ดวยศิลา เปนตน

ฌ
ฌาน การเพงอารมณจนใจแนวแนเปน
อัปปนาสมาธิ, ภาวะจิตสงบประณีต ซึง่ มี
สมาธิเปนองคธรรมหลัก; ฌาน ๔ คือ ๑.
ปฐมฌาน มีองค ๕ (วิตก วิจาร ปติ สุข
เอกัคคตา) ๒. ทุตยิ ฌาน มีองค ๓ (ปติ
๘๘

สุข เอกัคคตา) ๓. ตติยฌาน มีองค ๒
(สุข เอกัคคตา) ๔. จตุตถฌาน มีองค ๒
(อุเบกขา เอกัคคตา); ฌาน ๕ ก็เหมือน
อยาง ฌาน ๔ นัน่ เอง แตตามแบบ
อภิธรรม ทานซอยละเอียดออกไป โดย

ฌานจตุกกนัย

ญาณ

๘๙

เพิม่ ขอ ๒ แทรกเขามา คือ ๑. ปฐมฌาน
มีองค ๕ (วิตก วิจาร ปติ สุข เอกัคคตา)
๒. ทุตยิ ฌาน มีองค ๔ (วิจาร ปติ สุข
เอกัคคตา) ขอ ๓, ๔, ๕ ตรงกับ ขอ ๒,
๓, ๔ ในฌาน ๔ ตามลําดับ; ดู จตุกกัชฌาน, ปญจกัชฌาน
ฌานจตุกกนัย ฌานแบบที่จัดเปนหมวด
๔ คือเปน ฌาน ๔, บางทีเรียกวาแบบ
พระสูตร คือตามสุตตันตเทศนา, มัก
เรียกวา “จตุกกัชฌาน”; ดู ฌาน ๔

ฌานป ญ จกนั ย ฌานแบบที่ จั ด เป น
หมวด ๕ คือเปน ฌาน ๕, บางทีเรียกวา
แบบอภิธรรม, มักเรียกวา “ปญจกัชฌาน”; ดู ฌาน ๕
ฌานาทิสงั กิเลสาทิญาณ ปรีชากําหนดรู
ความเศราหมอง ความผองแผว และการ
ออกแหงฌาน วิโมกข สมาธิ สมาบัติ
ตามความเปนจริง (ขอ ๗ ในทศพลญาณ)
ฌาปนกิจ กิจเผาศพ, การเผาศพ

ญ
ญัตติ คําเผดียงสงฆ, การประกาศให วิ ธี อุ ป สมบทที่ พ ระสงฆ เ ป น ผู ก ระทํา
สงฆทราบเพื่อทํากิจรวมกัน, วาจานัด
อย า งที่ ใ ช อ ยู ใ นป จ จุ บั น โดยภิ ก ษุ
ญัตติกรรม กรรมอันกระทําดวยตัง้ ญัตติ ประชุมครบองคกําหนด ในเขตชุมนุม
ไมตองสวดอนุสาวนา คือประกาศให ซึ่งเรียกวาสีมา กลาววาจาประกาศเรื่อง
สงฆทราบ เพือ่ ทํากิจรวมกัน เรียกวา ความที่จะรับคนนั้นเขาหมู และไดรับ
เผดียงสงฆอยางเดียว ไมตอ งขอมติ เชน ความยิ น ยอมของภิ ก ษุ ทั้ ง ปวงผู เ ข า
ประชุ ม เป น สงฆ นั้ น ; พระ ราธะเป น
อุโบสถ และ ปวารณา เปนตน
ญัตติจตุตถกรรม กรรมมีญัตติเปนที่สี่ บุคคลแรกที่ไดรับอุปสมบทอยางนี้
ไดแกสงั ฆกรรมทีส่ าํ คัญ มีการอุปสมบท ญัตติทตุ ยิ กรรม กรรมมีญตั ติเปนทีส่ อง
เปนตน ซึ่งเมื่อตั้งญัตติแลว ตองสวด หรือกรรมมีวาจาครบ ๒ ทัง้ ญัตติ, กรรม
อนุสาวนา คําประกาศขอมติ ถึง ๓ หน อันทําดวยตัง้ ญัตติแลวสวดอนุสาวนาหน
เพื่ อ สงฆ คื อ ที่ ชุ ม นุ ม นั้ น จะได มี เ วลา เดียว เชน การสมมติสมี า การสังคายนา
พิจารณาหลายเทีย่ ว วาจะอนุมตั หิ รือไม และการมอบใหผากฐิน เปนตน
ญั ต ติ จ ตุ ต ถกั ม มอุ ป สั ม ปทา การ ญาณ ความรู, ปรีชาหยัง่ รู, ปรีชากําหนดรู;
อุปสมบทดวยญัตติจตุตถกรรม ไดแก ญาณ ๓ หมวดหนึง่ ไดแก ๑. อตีตงั ส๘๙

ญาณ ๑๖

๙๐

ญาณ ๑๖

ญาณ ญาณในสวนอดีต ๒. อนาคตังสญาณ ญาณในสวนอนาคต ๓. ปจจุปปนนังสญาณ ญาณในสวนปจจุบัน; อีก
หมวดหนึ่ง ไดแก ๑. สัจจญาณ หยั่งรู
อริยสัจจแตละอยาง ๒. กิจจญาณ หยั่ง
รูกิจในอริยสัจจ ๓. กตญาณ หยั่งรูกิจ
อั น ได ทําแลวในอริยสัจจ; อีกหมวด
หนึ่ง ไดแก วิชชา ๓
ญาณ ๑๖ ญาณที่ เ กิ ด แก ผู บําเพ็ ญ
วิปสสนาโดยลําดับ ตั้งแตตนจนถึงจุด
หมายคือมรรคผลนิพพาน ๑๖ อยาง,
ญาณ ๑๖ นี้ มิใชเปนหมวดธรรมที่มา
ครบชุดในพระบาลีเดิมโดยตรง แตพระ
อาจารยปางกอนไดประมวลจากคัมภีร
ปฏิสัมภิทามัคค และวิสุทธิมัคค แลว
สอนสืบกันมา บางทีเรียกใหเปนชื่อชุด
เลียนคําบาลีวา “โสฬสญาณ” หรือเรียก
กึ่งไทยวา “ญาณโสฬส”, ทั้งนี้ ทานตั้ง
วิปสสนาญาณ ๙ เปนหลักอยูตรงกลาง
แลวเติมญาณขั้นตนๆ ที่ยังไมจัดเปน
วิปสสนาญาณ เพิ่มเขากอนขางหนา
และเติมญาณขั้นสูงที่เลยวิปสสนาญาณ
ไปแลว เขามาตอทายดวย ใหเห็น
กระบวนการปฏิบัติตลอดแตตนจนจบ
จึงเปนความปรารถนาดีที่เกื้อกูลแกการ
ศึกษาไมนอย, ญาณ ๑๖ นั้น ดังนี้ (ใน
ที่นี้ จัดแยกใหเห็นเปน ๓ ชวง เพื่อ
ความสะดวกในการศึกษา) คือ

ก) กอนวิปสสนาญาณ: ๑. นามรูปปริจเฉทญาณ ญาณกําหนดแยกนามรูป
(นามรูปปริคคหญาณ หรือสังขารปริจเฉทญาณ ก็เรียก) ๒. (นามรูป)ปจจัยปริคคหญาณ ญาณกําหนดจับปจจัยแหง
นามรูป (บางทีเรียก กังขาวิตรณญาณ
หรือธัมมัฏฐ ติ ญ
ิ าณ) ๓. สัมมสนญาณ
ญาณพิจารณานามรูปโดยไตรลักษณ
ข) วิปสสนาญาณ ๙: ๔. อุทยัพพยานุปส สนาญาณ ญาณตามเห็นความเกิด
และความดับแหงนามรูป ๕. ภังคานุป สสนาญาณ ญาณตามเห็ น จําเพาะ
ความดับเดนขึ้นมา ๖. ภยตูปฏฐานญาณ ญาณอันมองเห็นสังขารปรากฏ
เปนของนากลัว ๗. อาทีนวานุปส สนาญาณ ญาณคํานึงเห็นโทษ ๘. นิพพิทานุปสสนาญาณ ญาณคํานึงเห็นดวยความ
หนาย ๙. มุญจิตุกัมยตาญาณ ญาณหยั่ง
รูอันใหใครจะพนไปเสีย ๑๐. ปฏิสงั ขานุปสสนาญาณ ญาณอันพิจารณาทบทวน
เพื่อ จะหาทาง ๑๑. สังขารุเปกขาญาณ
ญาณอันเปนไปโดยความเปนกลางตอ
สังขาร ๑๒. สัจจานุโลมิกญาณ ญาณ
เปนไปโดยควรแกการหยั่งรูอริยสัจจ
ค) เหนือวิปส สนาญาณ: ๑๓. โคตรภูญาณ
ญาณครอบโคตร คือหัวตอทีข่ า มพนภาวะ
ปุถชุ น ๑๔. มัคคญาณ ญาณในอริยมรรค
๑๕. ผลญาณ ญาณในอริยผล ๑๖. ปจจ-

๙๐

ญาณจริต

๙๑

ญาณทัสสนวิสุทธิ

บางที ท า นกล า วถึ ง ตรุ ณ วิ ป ส สนา
เวกขณญาณ ญาณที่พิจารณาทบทวน
อนึง่ คัมภีรอ ภิธมั มัตถสังคหะ ถือตาง และพลววิปส สนา โดยแยกเปนชวงซึ่ง
จากทีก่ ลาวมานีบ้ า ง โดยจัดญาณที่ ๓ กําหนดดวยญาณตางๆ คือ ระบุวา
(สัมมสนญาณ) เปนวิปสสนาญาณดวย (ชวงของ) ญาณ ๔ คือ สังขารปริจเฉทจึงเปนวิปส สนาญาณ ๑๐ อีกทัง้ เรียกชือ่ ญาณ กังขาวิตรณญาณ สัมมสนญาณ
ญาณหลายขอใหสั้นลง เปน ๔.อุทยัพ- และมั ค คามั ค คญาณ เป น ตรุ ณ พยญาณ ๕.ภังคญาณ ๖.ภยญาณ ๗. วิปสสนา และ (ชวงของ) ญาณ ๔ คือ
อาทีนวญาณ ๘.นิพพิทาญาณ ๑๐.ปฏิ- ภยตูปฏ ฐ านญาณ อาทีนวญาณ มุญจิต-ุ
สังขาญาณ ๑๒.อนุโลมญาณ (นอกนั้น กัมยตาญาณ และสังขารุเปกขาญาณ
เหมือนกัน) ทั้งนี้ พึงทราบเพื่อไมสับสน เปนพลววิปส สนา
ในญาณ ๑๖ นี้ ขอ ๑๔ และ ๑๕
มีขอพึงทราบพิเศษวา เมื่อผูปฏิบัติ
กาวหนามาจนเกิดวิปสสนาญาณขอแรก (มัคคญาณ และผลญาณ) เทานัน้ เปน
คืออุทยัพพยานุปสสนาญาณ ชื่อวาได โลกุตตรญาณ อีก ๑๔ อยางนอกนัน้ เปน
ตรุณวิปสสนา (วิปสสนาออนๆ) และ โลกียญาณ; ดู วิปส สนาญาณ ๙, วิสทุ ธิ ๗
ในตอนนี้ วิปสสนูปกิเลสจะเกิดขึ้น ชวน ญาณจริต คนที่มีพื้นนิสัยหนักในความรู
ใหสําคัญผิดวาถึงจุดหมาย แตเมื่อรูเทา มักใชความคิด พึงสงเสริมดวย แนะนํา
ทัน กําหนดแยกไดวาอะไรเปนทางอะไร ใหใชความคิดในทางที่ชอบ (เปนอีกชื่อ
มิใชทาง ก็จะผานพนไปได อุทยัพพย- หนึ่งของพุทธิจริต)
ญาณนั้ น ก็ จ ะพั ฒ นาเป น มั ค คามั ค ค- ญาณทัศนะ, ญาณทัสสนะ การเห็น
ญาณ เขาถึงวิสุทธิคือความบริสุทธิ์ที่ กลาวคือการหยั่งรู, การเห็นทีเ่ ปนญาณ
สําคัญขั้นหนึ่ง เรียกวา มัคคามัคคญาณ- หรือเห็นดวยญาณ อยางต่าํ สุด หมายถึง
ทัสสนวิสทุ ธิ (วิสทุ ธิขอ ที่ ๕), อุทยัพพย- วิปสสนาญาณ นอกนั้นในที่หลายแหง
ญาณทีก่ า วมาถึงตอนนี้ คือเปนวิปส สนา- หมายถึง ทิพพจักขุญาณ บาง มรรค
ญาณที่เดินถูกทาง ผานพนวิปสสนูป- ญาณ บาง และในบางกรณี หมายถึง
กิ เ ลสมาได แ ล ว ได ชื่ อ ว า เป น พลว- ผลญาณ บาง ปจจเวกขณญาณ บาง
วิปส สนา (วิปสสนาที่มีกําลัง หรือแข็ง สัพพัญุตญาณ บาง ก็มี ทั้งนี้สุดแต
กลา) ซึง่ จะเดินหนาพัฒนาเปนวิปส สนา- ขอความแวดลอมในที่นั้นๆ
ญาณที่สูงขึ้นตอๆ ไป
ญาณทัสสนวิสุทธิ ความหมดจดแหง
๙๑

ญาณวิปปยุต

๙๒

ญาณทัศนะ ไดแกญาณในอริยมรรค ๔;
ดู วิสุทธิ
ญาณวิ ป ปยุ ต ปราศจากญาณ, ไม
ประกอบดวยปญญา, ปราศจากปรีชา
หยั่งรู, ขาดความรู
ญาณสังวร สํารวมดวยญาณ (ขอ ๓ ใน
สังวร ๕)
ญาตปริญญา กําหนดรูขั้นรูจัก คือ
กําหนดรูสิ่งนั้นๆ ตามลักษณะที่เปน
สภาวะของมันเอง พอใหแยกออกจาก
สิ่งอื่นๆ ได เชน รูวา นี้คือเวทนา
เวทนามี ลั ก ษณะเสวยอารมณ ดั ง นี้
เปนตน (ขอ ๑ ในปริญญา ๓)
ญาตั ต ถจริ ย า พระพุ ท ธจริ ย าเพื่ อ
ประโยชนแกพระญาติ, ทรงประพฤติ
ประโยชนแกพระประยูรญาติ เชน ทรง
อนุญาตใหพระญาติที่เปนเดียรถียเขา
มาอุปสมบทในพระพุทธศาสนา ไมตอง
อยูติตถิยปริวาส ๔ เดือนกอน เหมือน
เดียรถียอ นื่ และเสด็จไปหามพระญาติที่
วิวาทกันดวยเรือ่ งน้าํ เปนตน; ดู พุทธจริยา
ญาติ พี่นองที่ยังนับรูกันได, ผูรวมสาย
โลหิตกันทางบิดาหรือมารดา, ในฎีกา
วินัย ทานนับ ๗ ชั้น ทั้งขางบนและขาง
ลาง แตตามปกติจะไมพบมากหลายชั้น
อยางนั้น ปจจุบันทานใหนับญาติ ๗ ชั้น
หรือ ๗ ชั่วคน คือ นับทางมารดาก็ดี
ทางบิดาก็ดี ชั้นตนเองเปน ๑ ขางบน ๓

ไญยธรรม

(ถึงทวด) ขางลาง ๓ (ถึงเหลน), เขย
และสะใภ ไมนับเปนญาติ
ญาติพลี สงเคราะหญาติ, ชวยเหลือ
เกื้อกูลญาติ, การจัดสรรสละรายไดหรือ
ทรัพยสวนหนึ่งเปนทุนสําหรับการชวย
เหลือเกื้อกูลญาติพี่นอง, การใชรายได
หรือทรัพยสวนหนึ่งเพื่อเอื้อเฟอเกื้อกูล
กันในดานการสงเคราะหญาติ (ขอ ๑ ใน
พลี ๕ อยางแหงโภคอาทิยะ ๕)
ญาติ ส าโลหิ ต พี่ น อ งร ว มสายโลหิ ต
( ญาติ = พี่ น อ งที่ ยั ง นั บ รู กั น ได ,
สาโลหิต = ผูรวมสายเลือดคือญาติที่
สืบสกุลมาโดยตรง)
ญายะ, ญายธรรม ความถูกตองชอบ
ธรรม, ความยุติธรรม, สิ่งที่สมเหตุผล,
ทางที่ถูก, วิธีการที่ถูกตอง, ขอปฏิบัติที่
ถูกตอง หมายถึง อริยอัฏฐังคิกมรรค,
ภาวะอั นจะลุถึงไดดวยขอปฏิบัติที่ถูก
ตอง ไดแก นิพพาน
ายปฏิปนฺโน (พระสงฆ) เปนผูปฏิบัติ
ถูกทาง หรือปฏิบัติเปนธรรม คือปฏิบัติ
ปฏิปทาที่จะใหเกิดความรู หรือปฏิบัติ
เพื่อไดความรูธรรม ปฏิบัติเพื่อออกจาก
ทุกข อีกนัยหนึ่งวา ปฏิบัติมุงธรรมเปน
ใหญ ถือความถูกตองเปนประมาณ (ขอ
๓ ในสังฆคุณ ๙)
ไญยธรรม ธรรมอันควรรู, สิ่งที่ควรรู
ควรเขาใจ; เญยธรรม ก็เขียน
๙๒

ฎีกา

๙๓

ดาวดึงส

ฎ
ฎีกา 1. ปกรณที่พระอาจารยทั้งหลายใน
ภายหลัง แตงแกหรืออธิบายเพิ่มเติม

อรรถกถา; ดู อรรถกถา 2. หนังสือ
นิมนตพระสงฆ 3. ใบบอกบุญเรี่ยไร

ฐ
ฐานะ 1. เหตุ, อยาง, ประการ, ที่ตั้ง, ฐานานุ ก รม ลําดั บ ตําแหน ง ยศที่ พ ระ
ตําแหนง, โอกาส, ความเปนไปได
ภิกษุผูไดรับพระราชทานสมณศักดิ์แลว
ฐานาฐานญาณ ปรีชากําหนดรูฐานะ คือ มี อํานาจตั้ ง ให แ ก พ ระภิ ก ษุ ชั้ น ผู น อ ย
สิ่งที่เปนไปได เชนทําดีไดดี ทําชั่วไดชั่ว ตามทําเนียบ เชน พระปลัด พระสมุห
เปนตน และอฐานะ คือสิ่งที่เปนไปไม พระใบฎีกา เปนตน
ไดเชน ทําดีไดชั่ว ทําชั่วไดดี เปนตน ฐานานุรูป สมควรแกตําแหนง, สมควร
(ขอ ๑ ในทสพลญาณ ๑๐)
แกเหตุที่จะเปนได

ด
ดน เย็บผาใหติดกันเปนตะเข็บโดยฝเข็ม ดาวเคราะห ดู ดาวพระเคราะห
ดาวดึงส สวรรคชั้นที่ ๒ แหงสวรรค ๖ ชั้น
ดนตรี ลําดับเสียงอันไพเราะ
ดวงตาเห็นธรรม แปลจากคําวา ธรรมจักษุ มีจอมเทพผูปกครองชื่อทาวสักกะ ซึ่ง
หมายถึ ง ความรู เ ห็ น ตามเป น จริ ง ด ว ย โดยทั่วไปเรียกกันวาพระอินทร, อรรถปญญาวา สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้น กถาอธิบายความหมายของ “ดาวดึงส” วา
เปนธรรมดา สิ่งนั้นทั้งหมดมีความดับ คือ “แดนทีค่ น ๓๓ คนผูท าํ บุญรวมกัน
ไดอุบัติ” (จํานวน ๓๓ บาลีวา เตตฺตึส,
เปนธรรมดา; ดู ธรรมจักษุ
ดับไมมีเชื้อเหลือ ดับหมด คือดับทั้ง เขียนตามรูปสันสกฤต เปน ตรัยตรึงศ
หรือเพีย้ นเปน ไตรตรึงษ ซึง่ ในภาษา
กิเลสทั้งขันธ (= อนุปาทิเสสนิพาน)
ดาบส ผูบําเพ็ญตบะ, ผูเผากิเลส
ไทยก็ใชเปนคําเรียกดาวดึงสนดี้ ว ย) ดัง

ดาวนักษัตร

๙๔

ดาวพระเคราะห

มีตํานานวา ครั้งหนึ่ง ที่มจลคาม ใน ผลคุณี (ดาวเพดาน) มี ๒ ดวง ๑๓.
มคธรัฐ มีนักบําเพ็ญประโยชนคณะ หัสตะ (ดาวศอกคู) มี ๕ ดวง ๑๔.
หนึ่งจํานวน ๓๓ คน นําโดยมฆมาณพ จิตรา (ดาวตาจระเข) มี ๑ ดวง ๑๕.
ไดรวมกันทําบุญตางๆ เชน ทําถนน สวาติ (ดาวชางพัง) มี ๕ ดวง ๑๖.
สรางสะพาน ขุดบอน้ํา ปลูกสวนปา วิศาขา (ดาวคันฉัตร) มี ๕ ดวง ๑๗.
สรางศาลาที่พักคนเดินทาง ใหแกชุมชน อนุราธา (ดาวประจําฉัตร) มี ๔ ดวง
และทําทาน ชวนชาวบานตั้งอยูในศีล ๑๘. เชษฐา (ดาวชางใหญ) มี ๑๔ ดวง
และทําความดีทั้งหลาย เฉพาะอยางยิ่ง ๑๙. มูลา (ดาวชางนอย) มี ๙ ดวง ๒๐.
ตัวมฆมาณพเองยังรักษาขอปฏิบตั พิ เิ ศษ บุรพาษาฒ (ดาวสัปคับชาง) มี ๓ ดวง
ทีเ่ รียกวา วัตรบท ๗ อีกดวย ครัน้ ตายไป ๒๑. อุตราษาฒ (ดาวแตรงอน) มี ๕
ทัง้ ๓๓ คน ก็ไดเกิดในสวรรคที่เรียกชื่อ ดวง ๒๒. ศรวณะ (ดาวหลักชัย) มี ๓
วาดาวดึงสนี้ โดยมฆมาณพไดเปนทาว ดวง ๒๓. ธนิษฐา (ดาวไซ) มี ๔ ดวง
สักกะ คือพระอินทร ดังที่พระอินทรนั้น ๒๔. ศตภิษัช (ดาวพิมพทอง) มี ๔ ดวง
มีพระนามหนึ่งวา “มฆวา” (ในภาษาไทย ๒๕. บุรพภัทรบท (ดาวหัวเนื้อทราย) มี
เขียน มฆวัน มัฆวา หรือมัฆวาน); ดู ๒ ดวง ๒๖. อุตรภัทรบท (ดาวไมเทา)
วัตรบท ๗
มี ๒ ดวง ๒๗. เรวดี (ดาวปลา
ดาวนักษัตร ดาว, ดาวฤกษ, มี ๒๗ หมู ตะเพียน) มี ๑๖ ดวง
คือ ๑. อัศวินี (ดาวมา) มี ๗ ดวง ๒. ดาวพระเคราะห ในทางโหราศาสตร
ภรณี (ดาวกอนเสา) มี ๓ ดวง ๓. หมายถึงดาวทัง้ ๙ ทีเ่ รียกวา นพเคราะห
กฤติกา (ดาวลูกไก) มี ๘ ดวง ๔. คืออาทิตย จันทร อังคาร พุธ เสาร
โรหิณี (ดาวคางหมู) มี ๗ ดวง ๕. พฤหัสบดี ราหู ศุกร เกตุ; แตในทาง
มฤคศิระ (ดาวหัวเนื้อ) มี ๓ ดวง ๖. ดาราศาสตรเรียก ดาวเคราะห หมายถึง
อารทรา (ดาวตาสําเภา) มี ๑ ดวง ๗. ดาวที่ไมมีแสงสวางในตัวเอง ตองไดรับ
ปุนัพสุ (ดาวสําเภาทอง) มี ๓ ดวง ๘. แสงสวางจากดวงอาทิตยและเปนบริวาร
บุษยะ (ดาวสมอสําเภา) มี ๕ ดวง ๙. โคจรรอบดวงอาทิตยมี ๙ ดวง คือ พุธ
อาศเลษา (ดาวเรือน) มี ๕ ดวง ๑๐. ศุกร โลก อังคาร พฤหัสดี เสาร มฤตยู
มฆา (ดาวงูผู) มี ๕ ดวง ๑๑. บุรพ- (ยูเรนัส) เกตุหรือพระสมุทร (เนปจูน)
ผลคุณี (ดาวงูเมีย) มี ๒ ดวง ๑๒. อุตร- พระยม (พลูโต)
๙๔

ดาวฤกษ

๙๕

ดาวฤกษ ดู ดาวนักษัตร
ดําริ คิด, ตริตรอง
ดําริชอบ ดําริออกจากกาม ดําริในอันไม
พยาบาท ดําริในอันไมเบียดเบียน; ดู
สัมมาสังกัปปะ
ดําฤษณา ความอยาก, ความดิ้นรน,
ความปรารถนา, ความเสนหา (แผลงมา
จากคําสันสกฤตวา ตฤษณา ตรงกับคํา
ที่มาจากบาลีวา ตัณหา)
ดิถี วันตามจันทรคติ ใชวา ค่ําหนึ่ง สอง
ค่ํา เปนตน
ดิถีเพ็ญ ดิถีมีพระจันทรเต็มดวง, วันขึ้น
๑๕ ค่ํา
ดิรัจฉาน สัตวมีรางกายเจริญโดยขวาง,
สัตวเวนจากมนุษย; เดียรัจฉาน ก็ใช
ดิรัจฉานกถา ดู ติรัจฉานกถา
ดิรัจฉานวิชา ความรูที่ขวางตอทางพระ
นิพพาน เชน รูใ นการทําเสนห รูเ วทมนตร
ทีจ่ ะทําใหคนถึงวิบตั ิ เปนหมอผี หมอดู
หมองู หมอยา ทําพิธบี วงสรวง บนบาน
แกบน เปนตน เมือ่ เรียนหรือใชปฏิบตั ิ
ตนเองก็หลงเพลินหมกมุน และสวนมาก
ทําให ผู ค นลุ ม หลงงมงาย ไม เป นอั น
ปฏิ บั ติกิจหนาที่หรือประกอบการตาม
เหตุผล โดยเฉพาะตัวพระภิกษุกจ็ ะขวาง
กั้นขัดถวงตนเองใหไมมีกาํ ลังและเวลาที่
จะบําเพ็ญสมณธรรม, การงดเวนจาก
การเลี้ยงชีพดวยดิรัจฉานวิชา เปนศีล

เดน

ของพระภิกษุตามหลักมหาศีล (ที.สี.๙/
๑๙–๒๕/๑๑–๑๕) , ศี ล นี้ สําเร็ จ ด ว ยการ
ปฏิบตั ติ ามสิกขาบทในพระวินยั ปฎกขอที่
กําหนดแกภกิ ษุทงั้ หลาย มิใหเรียน มิให
สอนดิรจั ฉานวิชา (วินย.๗/๑๘๓-๔/๗๑) และ
แกภกิ ษุณที งั้ หลายเชนเดียวกัน (วินย.๓/
๓๒๒/๑๗๗; ๓๒๕/๑๗๘); ดู จูฬมัชฌิมมหาศีล
ดึกดําบรรพ ครั้งเกากอน, ครั้งโบราณ
ดุษณีภาพ ความเปนผูนิ่ง
ดุสติ สวรรคชนั้ ที่ ๔ แหงสวรรค ๖ ชัน้ มี
ทาวสันดุสติ เทวราชปกครอง สวรรคชนั้ นี้
เปนทีส่ ถิตของพระโพธิสตั วกอ นจุตลิ งมา
สูม นุษยโลกและตรัสรูใ นพระชาติสดุ ทาย
ดูกร, ดูกอน คําเอยเรียกใหเตรียมตัวฟง
ความที่จะพูดตอไป, “แนะ” หรือ “ดูรา”
ก็ใชบาง
เดน ของเศษของเหลือที่ไมตองการ, ของ
เหลืออันเกินจากที่ตองการ; “เดน” ตาม
ที่เขาใจกันในภาษาไทยปจจุบัน มีความ
หมายไมสูตรงกับที่ใชในทางพระวินัย
อยางนอย ในภาษาไทย มักใชแตในแง
ที่ พ ว งมากั บ ความรู สึ ก เชิ ง ว า ต่ําทราม
หรือนารังเกียจ, “เดน” ที่ใชกันมาในทาง
พระวินัย พึงแยกวาเปนคําแปลของคํา
บาลี ๒ อยาง คือ ๑. ตรงกับคําบาลีวา
“วิฆาส” หรือ “อุจฉิฏ” หมายถึงของ
เศษของเหลือจากที่กินที่ใช เชน ภิกษุ
พบเนื้อเดนที่สัตวกิน (สีหวิฆาส-เดน
๙๕

เดน

๙๖

ราชสีหกิน, พยัคฆวิฆาส-เดนเสือโครง
กิน, โกกวิฆาส-เดนสุนัขปากิน เปนตน)
จะใหอนุปสัมบันตมยางทอดแกงแลว
ฉัน ก็ได ไมเปนอาบัติ (วินย.๑/๑๓๗/๑๐๙),
มีสกิ ขาบทหามภิกษุณี มิใหเท หรือสัง่ ให
เทอุจจาระ ปสสาวะ หยากเยื่อ หรือของ
เปนเดน ออกไปนอกฝาหรือนอกกําแพง
(วินย.๓/๑๗๕/๑๐๖, และ ๓/๑๗๘/๑๐๘ มิใหเท
ของเหลานี้ลงไปบนพืชพันธุของสดเขียว
ที่ชาวบานปลูกไว, ทั้งนี้ ภิกษุก็ตอง
ปฏิบัติตามดวยเชนกัน), มีสิกขาบทหาม
ภิกษุมิใหเอาเศษอาหาร กาง หรือน้ําเดน
ใสบาตรออกไปทิ้ง แตใหใชกระโถน
(วินย.๗/๕๔/๒๒; และตาม วินย.๒/๘๕๖/๕๕๗
ซึ่งมิใหภิกษุเทน้ําลางบาตร ที่ยังมีเมล็ด
ขาวลงในละแวกบาน หนังสือวินัยมุข
เลม ๒ วา “ของเปนเดนก็เหมือนกัน”)
๒. ตรงกับคําบาลีวา “อติริตฺต” ซึ่งมี
รากศัพทเดียวกับอติเรก หรืออดิเรก
แปลวา สวนเกิน เหลือเฟอ เกินใช หรือ
เกินตองการ หมายถึงของเหลือซึ่งเกิน
จากทีต่ อ งการ เชนในคํา “คิลานาติริตฺต”
ที่แปลวา “เดนภิกษุไข” ก็คือ ของเกินฉัน
หรือเกินความตองการของพระอาพาธ
ทั้งนี้ พึงเขาใจตามความในพระบาลี ดัง
เรื่องวา ภิกษุทั้งหลายนําบิณฑบาตอัน
ประณีตไปถวายพวกภิกษุอาพาธ ภิกษุ
อาพาธฉันไมไดดังใจประสงค ภิกษุทั้ง

เดน

หลายจึงทิ้งบิณฑบาตเหลานั้นเสีย พระ
ผู มี พ ระภาคทรงสดั บ เสี ย งนกการ อ ง
เซ็งแซ จึงรับสั่งถามพระอานนท เมื่อ
ทรงทราบความตามที่พระอานนทกราบ
ทูลแลว ไดทรงอนุญาตใหฉันอาหารอัน
เปนเดน (อติริตต) ของภิกษุอาพาธ
และของภิกษุซึ่งมิใชผูอาพาธได แต
(สําหรับอยางหลัง) พึงทําใหเปนเดน โดย
บอกวา “ทั้งหมดนั่น พอแลว” และทรง
บัญญัติสิกขาบทวา (วินย.๒/๕๐๐/๓๒๘)
“ภิ ก ษุ ใ ดฉั น เสร็ จ แล ว ห า มภั ต แล ว
เคี้ยวก็ดี ฉันก็ดี ซึ่งของเคี้ยวก็ดี ซึ่งของ
ฉันก็ดี อันมิใชเดน เปนปาจิตตีย”, ที่วา
เดน หรือ เกินฉัน ก็คือ ๒ อยาง ไดแก
เดนของภิกษุอาพาธ และเดนของภิกษุ
ไมอาพาธ ดังกลาวแลว แตเดนชนิดหลัง
คืออติริตตของภิกษุซึ่งมิใชผูอาพาธนั้น
จะตองทําใหถูกตองใน ๗ ประการ คือ
ได ทําให เ ป น กั ป ป ย ะแล ว , ภิ ก ษุ รั บ
ประเคนแลว, ยกขึ้นสงให, ทําในหัตถบาส, เธอฉันแลวจึงทํา, เธอฉันเสร็จ
หามภัตแลว ยังมิไดลกุ จากอาสนะ ก็ทาํ ,
และเธอกลาววา “ทัง้ หมดนัน่ พอแลว”,
บางทีทานตัดเปน ๕ ขอ คือ ทําใหเปน
กั ป ป ย ะแล ว , ภิ ก ษุ รั บ ประเคนแล ว ,
(เธอฉันเสร็จ หามภัตแลว ยังไมลุกจาก
อาสนะ) ยกขึ้นสงให, ทําในหัตถบาส,
และกลาววา “ทั้งหมดนั่น พอแลว”
๙๖

เดาะ

๙๗

ตถตา

เดาะ (ในคําวา “การเดาะกฐิน”) เสียหาย ๑๒ เดือนบาง ๑๓ เดือนบาง (อยาง
คือกฐินใชไมได หมดประโยชน หมด จันทรคติ); การที่นับเวลาเปนเดือนและ
อานิสงส ออกมาจากคําวา อุพฺภาโร, เรี ย กเวลาที่ นั บ นั้ น ว า เดื อ นก็ เ พราะ
อุทฺธาโร แปลวา “ยกขึ้น หรือรื้อ” เขา กําหนดเอาขางขึ้นขางแรมของเดือน คือ
กับศัพท กฐิน แปลวา “รื้อไมสะดึง” คือ ดวงจันทรเปนหลักมาตั้งแตเดิม ดูชื่อ
หมดโอกาสไดประโยชนจากกฐิน
เดือนที่ มาตรา
เดียงสา รูความควรและไมควร, รูความ โดยชอบ ในประโยควา “เปนผูตรัสรูเอง
เปนไปบริบูรณแลว, เขาใจความ
โดยชอบ” ความตรัสรูนั้นชอบ ถูกตอง
เดียรฉาน, เดียรัจฉาน สัตวอื่นจาก ครบถวนสมบูรณ ไมวิปริต ใหสําเร็จ
มนุษย, สัตวผมู รี า งกายเจริญขวางออกไป ประโยชนแกพระองคเองและผูอื่น
คือไมเจริญตัง้ ขึน้ ไปเหมือนคนหรือตนไม ไดรับสมมติ ไดรับมติเห็นชอบรวมกัน
เดี ย รถี ย นั ก บวชภายนอกพระพุ ท ธ- ของที่ ป ระชุ ม สงฆ ตั้ ง ให เ ป น เจ า หน า ที่
ศาสนา
หรือทํากิจที่สงฆมอบหมาย อยางใด
เดือน ดวงจันทร, สวนของป คือปหนึ่งมี อยางหนึ่ง

ต
ตจะ หนัง
ตามอํานาจกิ เ ลส พจนานุ ก รมเขี ย น
ตจปญจกกัมมัฏฐาน กรรมฐานมีหนัง ตจปญจกกรรมฐาน เรียกอีกอยางวา
เป น ที่ คํารบห า กรรมฐานอันบัณฑิต มูลกัมมัฏฐาน (กรรมฐานเบื้องตน)
กําหนดดวยอาการมีหนังเปนที่ ๕ เปน ตติยฌาน ฌานที่ ๓ มีองค ๒ ละปติเสีย
อารมณ คือ กรรมฐานที่ทานสอนให ได คงอยูแตสุข กับ เอกัคคตา
พิจารณาสวนของรางกาย ๕ อยางคือ ตถตา ความเปนอยางนั้น, ความเปนเชน
ผม ขน เล็บ ฟน หนัง โดยความเปน นั้น, ภาวะทีส่ ิ่งทั้งหลายทั้งปวงเปนของ
ของปฏิกูล หรือโดยความเปนสภาวะ มั น อย า งนั้ น เอง คื อ เป น ไปตามเหตุ
อยางหนึ่งๆ ตามที่มันเปนของมัน ไมเอา ปจจัย (มิใชเปนไปตามความออนวอน
ใจเขาไปผูกพันแลวคิดวาดภาพใฝฝน ปรารถนา หรือการดลบันดาลของใครๆ)
๙๗

ตถาคต

๙๘

เปนชือ่ หนึง่ ทีใ่ ชเรียกกฎ ปฏิจจสมุปบาท
หรือ อิทัปปจจยตา
ตถาคต พระนามอย า งหนึ่ ง ของพระ
พุทธเจา เปนคําที่พระพุทธเจาทรงเรียก
หรือตรัสถึงพระองคเอง แปลไดความ
หมาย ๘ อยาง คือ ๑. พระผูเสด็จมา
แลวอยางนั้น คือ เสด็จมาทรงบําเพ็ญ
พุทธจริยา เพื่อประโยชนแกชาวโลก
เปนตน เหมือนอยางพระพุทธเจาพระ
องคกอนๆ อยางไรก็อยางนั้น ๒. พระผู
เสด็จไปแลวอยางนั้น คือทรงทําลาย
อวิ ช ชาสละปวงกิ เ ลสเสด็ จ ไปเหมื อ น
อยางพระพุทธเจาพระองคกอนๆ อยาง
ไรก็อยางนั้น ๓. พระผูเสด็จมาถึงตถลักษณะ คือ ทรงมีพระญาณหยั่งรูเขา
ถึงลักษณะที่แทจริงของสิ่งทั้งหลายหรือ
ของธรรมทุกอยาง ๔. พระผูตรัสรูตถธรรมตามที่มันเปน คือ ตรัสรูอริยสัจจ
๔ หรือปฏิจจสมุปบาทอันเปนธรรมที่
จริงแทแนนอน ๕. พระผูทรงเห็นอยาง
นั้น คือ ทรงรูเทาทันสรรพอารมณที่
ปรากฏแกหมูสัตวทั้งเทพและมนุษย ซึ่ง
สั ต วโลกตลอดถึ ง เทพถึ ง พรหมได
ประสบและพากันแสวงหา ทรงเขาใจ
สภาพที่แทจริง ๖. พระผูตรัสอยางนั้น
(หรือมีพระวาจาที่แทจริง) คือ พระ
ดํารั ส ทั้ ง ปวงนั บ แต ต รั ส รู จ นเสด็ จ ดั บ
ขันธปรินิพพาน ลวนเปนสิ่งแทจริงถูก
๙๘

ตทังควิมุตติ

ตอง ไมเปนอยางอื่น ๗. พระผูทําอยาง
นั้น คือ ตรัสอยางใด ทําอยางนั้น ทํา
อยางใด ตรัสอยางนั้น ๘. พระผูเปนเจา
(อภิภู) คือ ทรงเปนผูใหญยิ่งเหนือกวา
สรรพสัตวตลอดถึงพระพรหมที่สูงสุด
เปนผูเห็นถองแท ทรงอํานาจ เปนราชา
ที่พระราชาทรงบูชา เปนเทพแหงเทพ
เปนอินทรเหนือพระอินทร เปนพรหม
เหนือประดาพรหม ไมมีใครจะอาจวัด
หรือจะทัดเทียมพระองคดวยศีล สมาธิ
ปญญา วิมุตติ และวิมุตติญาณทัสสนะ
ตถาคตโพธิสัทธา ความเชื่อปญญา
ตรัสรูของพระตถาคต (ผูกเปนศัพทขึ้น
จากความบาลีวา “สทฺทหติ ตถาคตสฺส
โพธึ”); ดู สัทธา
ตทังคนิพพาน “นิพพานดวยองคนั้น”,
นิพพานดวยองคธรรมจําเพาะ เชน มอง
เห็นขันธ ๕ โดยไตรลักษณแลวหายทุกข
รอน ใจสงบสบายมีความสุขอยูต ลอดชัว่
คราวนัน้ ๆ, นิพพานเฉพาะกรณี
ตทังคปหาน “การละดวยองคนั้น”, การ
ละกิเลสดวยองคธรรมที่จําเพาะกันนั้น
คือละกิเลสดวยองคธรรมจําเพาะที่เปน
คูปรับกัน แปลงายๆ วา “การละกิเลส
ดวยธรรมที่เปนคูปรับ” เชน ละโกรธ
ดวยเมตตา (แปลกันมาวา “การละกิเลส
ไดชั่วคราว”)
ตทังควิมุตติ “พนดวยองคนั้นๆ” หมาย

ตทารมณ, ตทารัมมณะ

๙๙

ตอหนังสือค่ํา

ความวา พนจากกิเลสดวยอาศัยธรรม
ตรงขามที่เปนคูปรับกัน เชน เกิดเมตตา
หายโกรธ เกิ ด สั ง เวช หายกําหนั ด
เปนตน เปนการหลุดพนชั่วคราว และ
เปนโลกียวิมุตติ; ดู วิมุตติ
ตทารมณ, ตทารัมมณะ ดู วิถจี ติ
ตทาลัมพณะ, ตทาลัมพนะ ดู วิถจี ติ
ตนโพธิ์ ดู โพธิ
ตบะ 1. ความเพียรเครื่องเผาผลาญ
กิเลส, การบําเพ็ญเพียรเพื่อกําจัดกิเลส
2. พิธีขมกิเลสโดยการทรมานตัวของ
นักบวชบางพวกในสมัยพุทธกาล
ตปุสสะ พอคาทีม่ าจากอุกกลชนบทคูก บั
ภัลลิกะ พบพระพุทธเจาขณะประทับอยู
ณ ภายใตตนไมราชายตนะภายหลัง
ตรัสรูใหมๆ ไดถวายเสบียงเดินทาง คือ
ขาวสัตตุผง ขาวสัตตุกอน แลวแสดง
ตนเปนอุบาสก ถึงพระพุทธเจากับพระ
ธรรมเปนสรณะ นับเปนปฐมอุบาสกผู
ถึงสรณะ ๒ ที่เรียกวา เทฺววาจิก
ตโปทาราม สวนซึ่งอยูใกลบอน้ําพุรอน
ชื่อตโปทา ใกลพระนครราชคฤห เปน
สถานที่ แ ห งหนึ่งที่พระพุทธเจาเคยทํา
นิมิตตโอภาสแกพระอานนท
ตระกูลอันมั่งคั่ง จะตั้งอยูนานไมได
เพราะเหตุ ๔ อยาง คือ ๑. ไมแสวงหา
พัสดุที่หายแลว ๒. ไมบูรณะพัสดุที่คร่ํา
ครา ๓. ไมรูจักประมาณในการบริโภค

สมบัติ ๔. ตั้งสตรีหรือบุรุษทุศีล ใหเปน
แมบานพอเรือน
ตระบัด ยืมของเขาไปแลวเอาเสีย เชน
ขอยืมของไปใชแลวไมสงคืน กูหนี้ไป
แลวไมสงตนทุนและดอกเบี้ย
ตระหนี่ เหนียว, เหนียวแนน, ไมอยาก
ใหงายๆ, ขี้เหนียว (มัจฉริยะ)
ตรัยตรึงศ “สามสิบสาม”, สวรรคชั้น
ดาวดึงส; ดู ดาวดึงส
ตรัสรู รูแจง หมายถึงรูอริยสัจจ ๔ คือ
ทุกข สมุทัย นิโรธ มรรค
ตรีทศ ดู ไตรทศ
ตรีทิพ ดู ไตรทิพ
ตรุณวิปสสนา วิปสสนาอยางออน; ดู
ญาณ ๑๖, วิปสสนูปกิเลส
ตรุษ นักษัตรฤกษเมื่อเวลาสิ้นป
ตอง ถูก, ถึง, ประสบ (ในคําวา “ตอง
อาบัติ” คือ ถึงความละเมิด หรือมีความ
ผิดสถานนั้นๆ คลายในคําวา ตองหา
ตองขัง ตองโทษ ตองคดี)
ตอตาม พูดเกี่ยงราคาในเรื่องซื้อขาย,
พูดเกี่ยงผลประโยชนในการทําความตก
ลงกัน
ตอหนังสือค่ํา เรียนหนังสือโดยวิธีที่
อาจารยบอกปากเปลาใหโดยตรงเปน
รายตัว ซึ่งเนนการจําเปนฐาน อันสืบมา
แตยุคที่ยังไมไดใชหนังสือ โดยอาจารย
สอนให ว า ที ล ะคําหรื อ ที ล ะวรรคที ล ะ
๙๙

ตะเบ็งมาน

๑๐๐

ตอน ศิษยก็วาตามวาซ้ําๆ จนจําได แลว
อาจารยอธิบายใหเขาใจ หรืออาจารย
กําหนดใหนาํ ไปทอง แลวมาวาใหอาจารย
ฟง เมือ่ ศิษยจาํ ไดและเขาใจแมนยําแลว
อาจารยก็สอนหรือใหรับสวนที่กําหนด
ใหมไปทองเพิ่มตอไปทุกๆ วัน วันละ
มากหรือนอยแลวแตความสามารถของ
ศิษย นี่เรียกวา ตอหนังสือ และมักตอ
ในเวลาค่ํา จึงเรียกวา ตอหนังสือค่ํา
ตะเบ็งมาน เปนชื่อวิธีหมผาของหญิง
อยางหนึ่ง คือ เอาผาโอบหลังสอดรักแร
สองขางออกมาขางหนา ชักชายไขวกัน
ขึ้นพาดบาปกลงไปเหน็บไวที่ผาโอบหลัง
ตะโพน เครือ่ งดนตรีชนิดหนึง่ มีหนังสอง
หนา ตรงกลางปอง ริม ๒ ขางสอบลง
ตักกะ เปรียง; ดู เบญจโครส
ตักบาตรเทโว ดู เทโวโรหณะ
ตักสิลา ชื่อนครหลวงแหงแควนคันธาระ
ซึ่งเปนแควนหนึ่งในบรรดา ๑๖ แควน
แหงชมพูทวีป ตักสิลามีมาแตดึกดําบรรพกอนพุทธกาล เคยรุงเรืองดวย
ศิลปวิทยาตางๆ เปนสถานที่มีชื่อเสียงที่
สุดในการศึกษายุคโบราณ เรียกกันวา
เปนเมืองมหาวิทยาลัย สันนิษฐานวา
บัดนี้คือบริเวณซากโบราณสถาน ในเขต
แควนปญจาบ ของประเทศปากีสถาน
อยูหางออกไปประมาณ ๒๗ กม. ทาง
ทิศตะวันตกเฉียงเหนือของราวัลปนดิ
๑๐๐

ตักสิลา

(Rawalpindi) เมืองหลวงเกา และหาง
จากอิสลามะบาด (Islamabad) เมือง
หลวงป จ จุ บั น ไปทางทิ ศ ตะวั น ตก
ประมาณ ๒๓ กม.
ตักสิลาเปนราชธานีที่มั่งคั่งรุงเรือง
สืบตอกันมาหลายศตวรรษ ตั้งแตกอน
พุทธกาล จนถึงพุทธศตวรรษที่ ๑๑ มี
เรื่องราวเลาไวในชาดกเปนอันมาก ซึ่ง
แสดงใหเห็นวา ตักสิลาเปนศูนยกลาง
การศึกษา มีสํานักอาจารยทิศาปาโมกข
สั่งสอนศิลปวิทยาตางๆ แกศิษยซึ่งเดิน
ทางมาเลาเรียนจากทุกถิ่นในชมพูทวีป
แตในยุคกอนพุทธกาลชนวรรณะสูงเทา
นัน้ จึงมีสทิ ธิเขาเรียนได บุคคลสําคัญและ
มี ชื่ อ เสี ย งหลายท า นในสมั ย พุ ท ธกาล
สําเร็จการศึกษาจากนครตักสิลา เชน
พระเจ า ปเสนทิ โ กศล เจ ามหาลิจฉวี
พันธุลเสนาดี หมอชีวกโกมารภัจ และ
องคุลมิ าล เปนตน ตอมาภายหลังพุทธกาล
ตั ก สิ ล าได ถู ก พระเจ า อเล็ ก ซานเดอร
มหาราชกษัตริยกรีกยึดครอง มีหนังสือ
ที่คนชาติกรีกกลาวถึงขนบธรรมเนียม
ประเพณี ข องเมื อ งตั ก สิ ล า เช น ว า
ประชาชนชาวตักสิลา ถาเปนคนยากจน
ไมสามารถจะปลูกฝงธิดาใหมีเหยาเรือน
ตามประเพณีได ก็นําธิดาไปขายที่ตลาด
โดยเปาสังขตีกลองเปนอาณัติสัญญาณ
ประชาชนก็พากันมาลอมดู ถาผูใดชอบ

ตั่ง

ตัณหา๒

๑๐๑

ใจก็ตกลงราคากันนําไปเปนภรรยา หญิง
ทีส่ ามีตายจะตองเผาตัวตายไปกับสามี
นับแตสมัยพระเจาอโศกมหาราช
เปนตนมา ตักสิลาไดเปนนครที่รุงเรือง
ดวยพระพุทธศาสนา ซึ่งเจริญขึ้นมา
เคียงขางศาสนาฮินดู เปนแหลงสําคัญ
แหงหนึ่งของการศึกษาพระพุทธศาสนา
ดังมีซากสถูปเจดีย วัดวาอาราม และ
ประติ ม ากรรมแบบศิ ล ปะคั น ธาระ
จํานวนมากปรากฏเปนหลักฐาน
ตอมาราว พ.ศ. ๙๔๓ หลวงจีน
ฟาเหียนไดมาสืบพระพุทธศาสนา ใน
อินเดีย ยังไดมานมัสการพระสถูปเจดีย
ที่เมืองตักสิลา แสดงวาเมืองตักสิลายัง
คงบริบูรณดีอยู แตตอมาราว พ.ศ.
๑๐๕๐ ชนชาติฮั่นยกมาตีอินเดียและได
ทําลายพระพุทธศาสนา ทําใหเมืองตักสิลาพินาศสาปสูญไป ครั้นถึง พ.ศ.
๑๑๘๖ หลวงจีนเหีย้ นจัง (พระถังซัมจัง๋ )
มาสืบพระพุทธศาสนาในอินเดีย กลาว
วาเมืองตักสิลาตกอยูใ นสภาพเสือ่ มโทรม
เปนเพียงเมืองหนึง่ ทีข่ นึ้ กับแควนกัศมีระ
โบสถวหิ าร สถานศึกษา และปูชนียสถาน
ถูกทําลายหมด จากนั้นมาก็ไมปรากฏ
เรื่องเมืองตักสิลาอีก; เขียนเต็มตามบาลี
เปน ตักกสิลา เขียนอยางสันสกฤตเปน
ตักษศิลา อังกฤษเขียน Taxila; ดู คันธาระ
ตั่ง มา ๔ เหลี่ยมรี นั่งได ๒ คนก็มี

ตัชชนียกรรม กรรมอันสงฆพึงทําแก
ภิ ก ษุอันจะพึงขู, สังฆกรรมประเภท
นิ ค หกรรมอย า งหนึ่ ง ซึ่ ง สงฆ ทําการ
ตําหนิโทษภิกษุผูกอความทะเลาะวิวาท
กออธิกรณขึ้นในสงฆ เปนผูมีอาบัติมาก
และคลุกคลีกับคฤหัสถในทางที่ไมสม
ควร
ตั้งใจชอบ ดู สัมมาสมาธิ
ตณฺหกฺขโย ความสิ้นไปแหงตัณหา เปน
ไวพจนอยางหนึ่งแหง วิราคะ และ
นิพพาน
ตัณหา๑ ความทะยานอยาก, ความรานรน,
ความปรารถนา, ความอยากเสพ อยาก
ได อยากเอาเพือ่ ตัว, ความแสหา, มี ๓
คือ ๑. กามตัณหา ความทะยานอยากใน
กาม อยากไดอารมณอันนาใคร ๒.
ภวตั ณหา ความทะยานอยากในภพ
อยากเปนนัน่ เปนนี่ ๓. วิภวตัณหา ความ
ทะยานอยากในวิภพ อยากไมเปนนัน่ ไม
เปนนี่ อยากพรากพนดับสูญไปเสีย;
ตัณหา ๑๐๘ ตามนัยอยางงาย = ตัณหา
๓  อารมณ ๖  ๒ (ภายใน+ภายนอก)
 กาล ๓; ดู ปปญจะ, มานะ; เทียบ ฉันทะ 2.
ตัณหา๒ ธิดามารนางหนึ่งใน ๓ นาง ที่
อาสาพระยามารผูเ ปนบิดา เขาไปประโลม
พระพุทธเจาดวยอาการตางๆ ในสมัยที่
พระองคประทับอยูที่ตนอชปาลนิโครธ
ภายหลังตรัสรูใหมๆ (อีก ๒ นาง คือ

๑๐๑

ตัณหาจริต

ตัมพปณณิ

๑๐๒

อรดี กับ ราคา)
ตัณหาจริต ดู จริต, จริยา
ตั ต รมั ช ฌั ต ตตา ความเป น กลางใน
อารมณนั้นๆ, ภาวะที่จิตและเจตสิกตั้ง
อยู ใ นความเป น กลาง บางที เ รี ย ก
อุเบกขา (ขอ ๗ ในโสภณเจตสิก ๒๕)
ตันติ 1. แบบแผน เชน ตันติธรรม
(ธรรมที่เปนแบบแผน) ตันติประเพณี
(แนวทางที่ ยึ ด ถื อ ปฏิ บั ติ สื บ กั น มาเปน
แบบแผน) เชน ภิกษุทั้งหลายควรสืบ
ตอตันติประเพณีแหงการเลาเรียนพระ
ธรรมวินัย และเที่ยวจาริกไป แสดง
ธรรม โดยดํารงอิริยาบถอันนาเลื่อมใส
2. เสน, สาย เชน สายพิณ
ตันติภาษา ภาษาทีม่ แี บบแผน คือมีหลัก
ภาษา มีไวยากรณ เปนระเบียบ เปน
มาตรฐาน; เมือ่ พระพุทธโฆสาจารยแปล
อรรถกถาจากภาษาสิงหล ทานกลาววา
ยกขึน้ สูต นั ติภาษา คําวา “ตันติภาษา” ใน
ทีน่ ี้ หมายถึงภาษาบาลี (บาลี: ตนฺตภิ าสา)
ตัมพปณณิ “(เกาะ) คนฝามือแดง” เปน
ชื่อหนึ่งของลังกาทวีป คือประเทศศรีลังกาในปจจุบัน และคงเปนชื่อที่เกาแก
มาก ปรากฏในรายชื่อดินแดนตางๆ ใน
คัมภีรม หานิทเทส แหงพระสุตตันตปฎก
ซึ่งมีชวาดวย และถัดจากสุวรรณภูมิ ก็
มีตัมพปณณิ (ชว คจฺฉติ … สุวณฺณภูมึ
คจฺฉติ ตมฺพปณฺณึ คจฺฉติ, ขุ.ม.๒๙/๒๕๔/
๑๐๒

๑๘๘, ๘๑๐/๕๐๔)

ชื่อเหลานี้จะตรงกับดิน
แดนที่เขาใจกัน หรือเปนชื่อพอง หรือ
ตั้งตามกัน ไมอาจวินิจฉัยใหเด็ดขาดได,
เหตุที่ลังกาทวีปไดนามวาตัมพปณณินั้น
มีเรื่องตามตํานานวา เจาชายวิชัยซึ่งเปน
โอรสองคใหญของพระเจาสีหพาหุและ
พระนางสีหสีวลีในชมพูทวีป ถูกพระ
ราชบิดาลงโทษเนรเทศ ไดเดินทางจาก
ชมพูทวีป และมาถึงเกาะนี้ในวันพุทธปรินิพพาน ราชบริพารซึ่งเหน็ดเหนื่อย
จากการเดินทาง เมื่อขึ้นฝงแลวก็ลงนั่ง
พัก เอามือยันพื้นดิน เมื่อยกมือขึ้นมา
มือก็เปอนแดงดวยดินที่นั่นซึ่งมีสีแดง
กลายเปนคนมือแดง (ตมฺพ [แดง] +
ปณฺณี [มีฝามือ] = ตมฺพปณฺณี [มีฝามือ
แดง]) ก็จึงเรียกถิ่นนั้นวา ตัมพปณณิ
แลว ณ ถิ่นนั้น เจาชายวิชัยไดรับความ
ชวยเหลือจากยักษิณีที่รักพระองค รบ
ชนะพวกยักษแหงเมืองลังกาปุระ จึงได
ตั้งเมืองตัมพปณณินครขึ้น เปนปฐมกษัตริยต น วงศของชาวสีหล หรือสิงหฬ
จากนั้น ชื่อตัมพปณณิก็ขยายออกไป
กลายเปนชือ่ ของทัง้ เกาะหรือทัง้ ประเทศ,
ตามเรือ่ งทีเ่ ลามา จะเห็นชือ่ ทีใ่ ชเรียกดิน
แดนนี้ครบ ทั้งลังกา ตัมพปณณิ และ
สีหลหรือสิงหฬ, ตามพปณณิ ก็เรียก
(จะเติม ‘ทวีป’ เปนตัมพปณณิทวีป
หรือตามพปณณิทวีป ก็ได)

ตัสสปาปยสิกากรรม

๑๐๓

ตัสสปาปยสิกากรรม กรรมอันสงฆพึง
ทําเพราะความที่ภิกษุนั้นเปนผูเลวทราม,
กรรมนี้สงฆทําแกภิกษุผูเปนจําเลยใน
อนุวาทาธิกรณ ใหการกลับไปกลับมา
เดี๋ยวปฏิเสธ เดี๋ยวสารภาพ พูดถลาก
ไถล พูดกลบเกลื่อนขอที่ถูกซัก พูดมุสา
ซึ่งหนา สงฆทํากรรมนี้แกเธอเปนการลง
โทษตามความผิ ด แม ว า เธอจะไม รั บ
หรือเพื่อเพิ่มโทษจากอาบัติที่ตอง
ตามพปณณิ ดู ตัมพปณณิ
ตาลุ เพดานปาก
ตาลุชะ อักษรเกิดที่เพดาน คือ อิ อี และ
จ ฉ ช ฌ  กับทั้ง ย
ตํารับ, ตําหรับ ตําราที่กําหนดไวเปน
เฉพาะแตละเรื่องละราย
ติกะ หมวด ๓
ติจวี รวิปปวาส การอยูป ราศจากไตรจีวร
ติจีวรอวิปปวาส การไมอยูปราศจาก
ไตรจีวร; ดู ติจีวราวิปปวาส
ติจวี ราวิปปวาส การไมอยูป ราศจากไตรจีวร คือ ภิกษุอยูในแดนที่สมมติเปน
ติจวี ราวิปปวาสแลว อยูห า งจากไตรจีวร
ก็ไมเปนอันอยูปราศ ไมตองอาบัติดวย
นิสสัคคิยปาจิตตียสิกขาบทที่ ๑
ติจวี ราวิปปวาสสีมา แดนไมอยูป ราศจาก
ไตรจีวร สมมติแลว ภิกษุอยูหางจาก
ไตรจีวรในสีมานั้น ก็ไมเปนอันปราศ
ติณชาติ หญา

ติตถิยปริวาส

ติณวัตถารกวิธี วิธแี หง ติณวัตถารกวินยั
ติณวัตถารกวินยั ระเบียบดังกลบไวดว ย
หญา ไดแกกิริยาที่ใหประนีประนอมกัน
ทั้งสองฝาย ไมตองชําระสะสางหาความ
เดิม เปนวิธีระงับอาปตตาธิกรณ ที่ใชใน
เมื่ อ จะระงั บ ลหุ ก าบั ติ ที่ เ กี่ ย วกั บ ภิ ก ษุ
จํานวนมาก ตางก็ประพฤติไมสมควร
และซัดทอดกัน เปนเรื่องนุงนังซับซอน
ชวนใหทะเลาะวิวาท กลาวซัดลําเลิกกัน
ไปไมมีที่สุด จะระงับดวยวิธีอื่นก็จะเปน
เรื่องลุกลามไป เพราะถาจะสืบสวนสอบ
สวนปรับใหกันและกันแสดงอาบัติ ก็มี
แต จ ะทําให อ ธิกรณรุนแรงยิ่งขึ้น จึง
ระงับเสียดวยติณวัตถารกวิธี คือแบบ
กลบไวดวยหญา ตัดตอนยกเลิกเสีย
ไมสะสางความหลังกันอีก
ติตถกร เจาลัทธิ หมายถึงคณาจารย ๖
คน คือ ๑. ปูรณกัสสป ๒. มักขลิโคสาล ๓.
อชิตเกสกัมพล ๔. ปกุทธกัจจายนะ ๕.
สัญชัยเวลัฏฐบุตร ๖. นิครนถนาฏบุตร
มักเรียกวา ครูทั้ง ๖
ติตถิยะ เดียรถีย, นักบวชภายนอกพระ
พุทธศาสนา
ติ ต ถิ ย ปริ ว าส วิ ธี อ ยู ก รรมสํ า หรั บ
เดี ย รถี ย ที่ ข อบวชในพระพุ ท ธศาสนา
กลาวคือ นักบวชในลัทธิศาสนาอื่น หาก
ปรารถนาจะบวชเปนภิกษุในพระพุทธศาสนา จะตองประพฤติปริวาสกอน ๔

๑๐๓

ติตถิยปกกันตกะ

๑๐๔

เดือน หรือจนกวาสงฆพอใจ จึงจะ
อุปสมบทได ทั้งนี้ เพื่อปรับตัวปรับวิถี
ชีวิตใหพรอมที่จะเขาอยูในระบบอยาง
ใหม และเปนการทดสอบตนเองดวย; ดู
ปริวาส
ติตถิยปกกันตกะ ผูไปเขารีตเดียรถียทั้ง
เปนภิกษุ อุปสมบทอีกไมได (เปนวัตถุวิบัติ)
ติรัจฉานกถา ถอยคําอันขวางตอทาง
นิพพาน, เรื่องราวที่ภิกษุไมควรนํามา
เปนขอถกเถียงสนทนา โดยไมเกี่ยวกับ
การพิ จ ารณาสั่ ง สอนแนะนําทางธรรม
อันทําใหคิดฟุงเฟอและพากันหลงเพลิน
เสียเวลา เสียกิจหนาที่ที่พึงปฏิบัติตาม
ธรรม เชน ราชกถา สนทนาเรื่องพระ
ราชา วาราชาพระองคนั้นโปรดของอยาง
นัน้ พระองคนโี้ ปรดของอยางนี้ โจรกถา
สนทนาเรื่องโจร วาโจรหมูนั้นปลนที่นั่น
ไดเทานั้นๆ ปลนที่นี่ไดเทานี้ๆ เปนตน;
ทรงแสดงไวในที่หลายแหง ไดแก ราชกถา โจรกถา มหามัตตกถา (เรื่องมหา
อํามาตย) เสนากถา (เรื่องกองทัพ) ภยกถา ยุทธกถา อันนกถา (เรือ่ งขาว) ปานกถา (เรื่องน้ํา) วัตถกถา (เรื่องผา) ยานกถา สยนกถา (เรื่องที่นอน) มาลากถา
คันธกถา าติกถา คามกถา (เรื่อง
บาน) นิคมกถา (เรื่องนิคม คือเมือง
ยอย) นครกถา ชนปทกถา อิตถีกถา
๑๐๔

ติรัจฉานกถา

(เรื่องสตรี) สูรกถา (เรื่องคนกลาหาญ)
วิสิขากถา (เรื่องตรอก) กุมภัฏานกถา
(เรื่องทาน้ํา) ปุพพเปตกถา (เรื่องคนที่
ลวงลับ) นานัตตกถา (เรือ่ งปลีกยอย
หลากหลาย) โลกักขายิกา (คําเลาขาน
เรื่องโลก เชนวาโลกนี้ใครสราง) สมุททักขายิกา (คําเลาขานเรื่องทะเล เชนที่
วาขุดขึ้นมาโดยเทพเจาชื่อสาคร) อิติภวาภวกถา (เรื่องที่ถกเถียงกันวุนวาย
ไปวาเปนอยางนั้น-ไมเปนอยางนี้ หรือ
วาเปนอยางนี้-ไมเปนอยางนั้น สุดโตง
กันไป เชน วาเที่ยงแท-วาขาดสูญ วาไดวาเสีย วาใหปรนเปรอตามใจอยาก-วา
ใหกดบีบเครียดเครง), ทั้งหมดนี้นับได
๒๗ อยาง แตคัมภีรนิทเทสระบุจํานวน
ไวดวยวา ๓๒ อยาง (เชน ขุ.ม.๒๙/๗๓๓/
๔๔๕) อรรถกถา (เชน ม.อ.๓/๒๐๒/๑๖๕) บอก
วิธีนับวา ขอสุดทาย คืออิติภวาภวกถา
แยกเปน ๖ ขอยอย จึงเปน ๓๒ (แตใน
มหานิทเทส ฉบับอักษรไทย มีปุริสกถา
ตอจากอิตถีกถา รวมเปน ๒๘ เมื่อแยก
ยอยอยางนี้ ก็เกินไป กลายเปน ๓๓)
ยิ่งกวานั้น ในคัมภีรชั้นฎีกาบางแหง
(วินย.ฏี.๓/๒๖๗/๓๗๙) อธิบายวา อีกนัย
หนึ่ง คําวา “อิติ” มีความหมายวารวม
ทั้งเรื่องอื่นๆ ทํานองนี้ดวย เชนรวม
เรื่อง ปา เขา แมน้ํา และเกาะ เขาไป ก็
เปน ๓๖ อยาง; ใน องฺ.ทสก.๒๔/๖๙/๑๓๘

ติรัจฉานโยนิ

๑๐๕

ตุลา

เมื่ อ ตรั ส สอนภิ ก ษุ ทั้ ง หลายว า ไม ค วร ไตรลักษณ วาสิ่งนั้นๆ มีลักษณะไม
สนทนาติรัจฉานกถาเหลานี้แลว ก็ได เที่ยง เปนทุกข เปนอนัตตา (ขอ ๒ ใน
ทรงแสดงกถาวัตถุ ๑๐ วาเปนเรื่องที่ ปริญญา ๓)
ควรสนทนากันสําหรับภิกษุทั้งหลาย; ดู ตุจฉากาศ ดู อากาศ ๓, ๔
กถาวัตถุ ๑๐
ตุมพสตูป พระสถูปบรรจุทะนานทองที่
ติรัจฉานโยนิ กําเนิดดิรัจฉาน (ขอ ๒ ใชตวงแบงพระบรมสารีริกธาตุ โทณในทุคติ ๓, ขอ ๒ ในอบาย ๔); ดู คติ
พราหมณเปนผูสราง
ติรัจฉานวิชา ดู ดิรัจฉานวิชา
ตุลา ตราชู, ประมาณ, เกณฑวัด, มาตรติสรณคมนูปสัมปทา อุปสมบทดวย ฐาน, ตัวแบบ, แบบอยาง; สาวกหรือ
ไตรสรณคมน คือบวชภิกษุดวยการ สาวิกา ที่พระพุทธเจาตรัสยกยองวา
(กลาวคํา)ถึงสรณะ ๓ เปนวิธีอุปสมบท เปนตราชู หรือเปนแบบอยางในพุทธ
ที่พระพุทธเจาทรงอนุญาตใหพระสาวก บริ ษั ท นั้ น ๆ อั น สาวกและสาวิ ก าทั้ ง
บวชกุลบุตรในครั้งตนพุทธกาล ตอมา หลาย ควรใฝปรารถนาจะดําเนินตาม
เมือ่ ทรงอนุญาตการอุปสมบทดวยญัตติ- หรือจะเปนใหไดใหเหมือน คือ ๑. ตุลา
จตุตถกรรมแลว ก็ทรงอนุญาตการบวช สําหรับภิกษุสาวกทั้งหลาย ไดแก พระ
ด ว ยไตรสรณคมน นี้ ให เ ป น วิ ธี บ วช สารีบุต ร และพระมหาโมคคัลลานะ
สามเณรสืบมา ดู อุปสัมปทา
๒. ตุลา สําหรับภิกษุณีสาวิกาทั้งหลาย
ติสสเถระ ชื่อพระเถระองคหนึ่งในเกาะ ไดแก พระเขมา และพระอุบลวรรณา
ลังกา เคยอุปการะพระเจาวัฏฏคามินอี ภัย ๓. ตุลา สําหรับอุบาสกสาวกทัง้ หลาย
คราวเสียราชสมบัติแกทมิฬ ภายหลัง ไดแก จิตตคฤหบดี และหัตถกะอาฬวกะ
ทรงกูราชสมบัติคืนไดแลว ไดสรางวัด ๔. ตุลา สําหรับอุบาสิกาสาวิกาทัง้ หลาย
ั ฏกี
ไดแก ขุชชุตตราอุปาสิกา และเวฬุกณ
อภัยคีรีวิหารถวาย
ติสสเมตเตยยมาณพ ศิษยคนหนึ่งใน นันทมารดา
นอกจากพุทธพจนที่แสดงหลักทั่ว
จํานวน ๑๖ คน ของพราหมณพาวรีที่
ไปทู ล ถามป ญ หากะพระศาสดาที่ ไปแลว (อง.ทุก.๒๐/๓๗๕–๘/๑๑๐-๑; อง.จตุกก.
๒๑/๑๗๖/๒๒๑) บางแห ง ตรั ส สอนวิ ธี
ปาสาณเจดีย
ตีรณปริญญา กําหนดรูขั้นพิจารณา คือ ปฏิบัติประกอบไวดวย ดังพุทธโอวาทที่
กําหนดรู สั ง ขารด ว ยการพิ จ ารณาเห็ น วา (สํ.นิ.๑๖/๕๖๙-๕๗๐/๒๗๖) “พระผูมีพระ
๑๐๕

ตุลา

๑๐๖

ภาคเจาไดตรัสวา ภิกษุทั้งหลาย ลาภ
สักการะและชื่อเสียง เปนของทารุณ
เผ็ดรอน หยาบราย เปนอันตรายตอการ
บรรลุโยคเกษมธรรม อันยอดเยี่ยม;
ภิกษุทั้งหลาย อุบาสิกาผูมีศรัทธา เมื่อ
จะวิงวอนบุตรนอยคนเดียว ซึ่งเปนที่รัก
ที่ชื่นใจ โดยชอบ พึงวิงวอนอยางนี้วา
‘ขอพอจงเปนเชนจิตตคฤหบดี และ
หัตถกะอาฬวกะเถิด’ ภิกษุทั้งหลาย ผูที่
เป น ตุ ล า เป น ประมาณ ในบรรดา
อุบาสกสาวกของเรา ก็คือ จิตตคฤหบดี
และหัตถกะอาฬวกะ, ‘ถาพอออกบวช
ก็ขอจงเปนเชนพระสารีบุตร และพระ
โมคคัลลานะเถิด’ ภิกษุทงั้ หลาย ผูท เี่ ปน
ตุลา เปนประมาณ ในบรรดาภิกษุสาวก
ของเรา ก็คือ สารีบุตรและโมคคัลลานะ,
‘ขอพอจงอยาเปนอยางพระที่ยังศึกษา
ซึ่งยังมิไดบรรลุอรหัตตผล ก็ถูกลาภ
สักการะและชื่อเสียงตามรังควาน’ ภิกษุ
ทั้งหลาย ถาลาภสักการะและชื่อเสียง
ตามรังควานภิกษุที่ยังศึกษา ซึ่งยังไม
บรรลุอรหัตตผล ก็จะเปนอันตรายแก
เธอ, ลาภสักการะและชื่อเสียง เปนเรื่อง
ร า ยกาจ อย า งนี้ เธอทั้ ง หลายพึ ง
สําเหนียกไว ดังนี้แล”
ต อ จากนั้ น ก็ มี อี ก พระสู ต รหนึ่ ง
ตรัสไวทํานองเดียวกันวา (สํ.นิ.๑๖/๕๗๑๒/๒๗๗) “… อุบาสิกาผูมีศรัทธา เมื่อจะ
๑๐๖

ตุลา

วิงวอนธิดานอยคนเดียว ซึ่งเปนที่รัก ที่
ชื่นใจ โดยชอบ พึงวิงวอนอยางนี้วา ‘ขอ
แมจงเปนเชนขุชชุตตราอุบาสิกา และ
เวฬุกัณฏกีนันทมารดาเถิด’ ภิกษุทั้ง
หลาย ผูที่เปนตุลา เปนประมาณ ใน
บรรดาอุ บ าสิ ก าสาวิก าของเรา ก็คือ
ขุชชุตตราอุบาสิกา และเวฬุกณ
ั ฏกีนนั ทมารดา, ‘ถาแมออกบวช ก็ขอจงเปนเชน
พระเขมาภิกขุนี และพระอุบลวรรณา
เถิด’ ภิกษุทงั้ หลาย ผูท เี่ ปนตุลา เปน
ประมาณ ในบรรดาภิกษุณีสาวิกาของ
เรา ก็คือ เขมาภิกขุนี และอุบลวรรณา,
‘ขอแมจงอยาเปนอยางพระที่ยังศึกษา
ซึ่งยังมิไดบรรลุอรหัตตผล ก็ถูกลาภ
สั ก การะและชื่ อ เสี ย งตามรั ง ควาน’…
ลาภสักการะและชื่อเสียง เปนเรื่องราย
กาจ อยางนี้ เธอทั้งหลายพึงสําเหนียก
ไว ดังนี้แล”
พระสาวกและพระสาวิกา ที่พระ
พุทธเจาตรัสยกยองวาเปน “ตุลา” นี้ ใน
ที่ทั่วไป มักเรียกกันวา พระอัครสาวก
และพระอัครสาวิกา เปนตน แตพระ
พุทธเจาเองไมทรงใชคําเรียกวา “อัคร
สาวก” เปนตน นั้น โดยตรง แมวาคําวา
“อัครสาวก” นั้นจะสืบเนื่องมาจากพระ
ดํารัสครั้งแรกที่ตรัสถึงพระเถระทั้งสอง
ทานนั้น คือ เมื่อพระสารีบุตรและพระ
มหาโมคคัลลานะ ออกจากสํานักของ

ตุลา

๑๐๗

สัญชัยปริพาชกแลว นําปริพาชก ๒๕๐
คนมาเฝาพระพุทธเจาที่พระเวฬุวัน ครั้ง
นั้น พระพุทธเจาทอดพระเนตรเห็นทั้ง
สองทานนั้นกําลังเขามาแตไกล ก็ได
ตรัสแกภิกษุทั้งหลายวา (วินย.๔/๗๑/๗๗)
“ภิกษุทั้งหลาย สหายสองคนที่มานั่น คือ
โกลิตะ และอุปติสสะ จักเปนคูสาวก
ของเรา เปนคูที่ดีเลิศ ยอดเยี่ยม (สาวกยุค ภวิสฺสติ อคฺค ภทฺทยุคํ)”, คําเรียก
ทานผูเปน ตุลา วาเปน “อัคร-” ในพระ
ไตรปฎก ครบทั้ง ๔ คู มีแตในพุทธวงส โดยเฉพาะโคตมพุทธวงส (ขุ.พุทธ.
๓๓/๒๐๖/๕๔๕) กลาวคือ ๑. อัครสาวก
ไดแก พระสารีบุตร และพระมหาโมคคัลลานะ ๒. อัครสาวิกา ไดแก พระเขมา
และพระอุบลวรรณา ๓. อัครอุปฏ ฐากอุบาสก ไดแก จิตตะ (คือ จิตตคฤหบดี)
และหัตถาฬวกะ (คือ หัตถกะอาฬวกะ)
๔. อัครอุปฏฐิกาอุบาสิกา ไดแก (เวฬุกัณฏกี) นันทมารดา และอุตตรา (คือ
ขุชชุตตรา), อัครอุปฏ ฐากอุบาสกนั้น ใน
อปทานแหงหนึ่ง (ขุ.อป.๓๓/๗๙/๑๑๗) และ
ในอรรถกถาธรรมบทแหงหนึ่ง เรียกสั้นๆ
วา อัครอุบาสก และอัครอุปฏฐิกา
อุบาสิกา เรียกสั้นๆ วา อัครอุบาสิกา
(แต ใ นที่ นั้ น อรรถกถาธรรมบทฉบั บ
อักษรไทยบางฉบับ, ธ.อ.๓/๗ เรียกเปน
อัครสาวก และอัครสาวิกา เหมือนอยาง
๑๐๗

ตุลา

ในภิกษุและภิกษุณีบริษัท ทั้งนี้ นาจะเปน
ความผิดพลาดในการตรวจชําระ)
พระสาวกสาวิกาที่เปน “อัคร” นั้น
แทบทุ ก ท า นเป น เอตทั ค คะในด า นใด
ดานหนึ่งดวย คือ พระสารีบุตร เปน
เอตทัคคะทางมีปญญามาก พระมหา
โมคคัลลานะ เปนเอตทัคคะในทางมี
ฤทธิ์ พระเขมา เปนเอตทัคคะทางมี
ปญญามาก พระอุบลวรรณา เปน
เอตทัคคะในทางมีฤทธิ์ จิตตคฤหบดี
ซึง่ เปนอนาคามี เปนเอตทัคคะในดาน
เปนธรรมกถึก หัตถกะอาฬวกะ ซึง่
เป น อนาคามี เป น เอตทั ค คะทาง
สงเคราะหบริษัทคือชุมชน ดวยสังคหวัตถุสี่ ขุชชุตตรา ซึ่งเปนโสดาบัน ผูได
บรรลุปฏิสัมภิทา (ไดเสขปฏิสัมภิทา คือ
ปฏิสมั ภิทาของพระเสขะ) เปนเอตทัคคะ
ในดานเปนพหูสูต เวนแตเวฬุกัณฏกี
นันทมารดา (เปนอนาคามินี) ที่นา
แปลกวาไมปรากฏในรายนามเอตทัคคะ
ซึง่ มีชอื่ นันทมารดาดวย แตเปนอุตตรา
นัน ทมารดา ที่ เ ป น เอตทั ค คะในทาง
ชํานาญฌาน (และทําใหยังสงสัยกันวา
“นันทมารดา” สองทานนี้ แทจริงแลว จะ
เปนบุคคลเดียวกันหรือไม)
นอกจากนี้ ยังมีตําแหนง “อัคร” ที่
ยอมรับและเรียกขานกันทั่วไปอีก ๒
อยาง คือ อัครอุปฏ ฐาก ผูเฝารับใชพระ

ตุลาการ

๑๐๘

พุ ท ธเจ า อย า งเยี่ ย มยอด ได แ ก พ ระ
อานนท (“อัครอุปฏฐาก” เปนคําที่ใชแก
พระอานนท ตั้ง แตใ นพระไตรปฎ ก,
ที . ม . ๑ ๐/ ๕๕/๖๐ ; พระอานนท เ ป น
เอตทัคคะถึง ๕ ดาน คือ ดานพหูสูต มี
สติ มีคติ มีธิติ และเปนอุปฏฐาก) และ
อั ครอุ ป ฏฐายิ กา คืออุบาสิกาผูดูแล
อุ ป ถั ม ภ บํารุ ง พระพุ ท ธเจ า อย า งเยี่ ย ม
ยอด ไดแก วิสาขามหาอุบาสิกา (นาง
วิสาขาซึ่งเปนโสดาบัน เปนเอตทัคคะผู
ยอดแหงทายิกา คูกับอนาถบิณฑิกเศรษฐี ซึ่งก็เปนโสดาบัน และเปน
เอตทัคคะผูยอดแหงทายก, แตพบใน
อรรถกถาแหงหนึ่ง, อุ.อ.๑๘/๑๒๗, จัดเจา
หญิงสุปปวาสา โกลิยราชธิดา ซึ่งเปน
เอตทัคคะผูยอดแหงประณีตทายิกา วา
เปนอัครอุปฏฐายิกา)
ตุลาการ “ผูท าํ ตุลา”, “ผูส รางดุล”, “ผูม ี
อาการเหมือนตราชู” คือ ผูด าํ รงรักษา
หรือทําใหเกิดความสม่าํ เสมอเทีย่ งธรรม,
ผูว นิ จิ ฉัยอรรถคดี, ผูต ดั สินคดี
ตู, กลาวตู กลาวอางหรือทึกทักเอาของผู
อืน่ วาเปนของตัว, กลาวอางผิดตัว ผิดสิง่
ผิดเรื่อง, ในคําวา “กลาวตูพระพุทธเจา”
หรือ “ตูพุทธพจน” หมายความวา อาง
ผิดๆ ถูกๆ, กลาวสิ่งที่ตรัสวามิไดตรัส
กลาวสิ่งที่มิไดตรัสวาไดตรัสไว, พูดให
เคลื่อนคลาดหรือไขวเขวไปจากพุทธ-

เตวาจิก

ดํารัส, พูดใสโทษ, กลาวขมขี,่ พูดกด เชน
คัดคานใหเห็นวาไมจริงหรือไมสําคัญ
ตูกรรมสิทธิ์ กลาวอางเอากรรมสิทธิ์ของ
ผูอื่นวาเปนของตัว
เตจีวริกังคะ องคแหงภิกษุผูถือไตรจีวร
เปนวัตร คือถือเพียงผาสามผืนไดแก
จีวร สบง สังฆาฏิอยางละผืนเทานั้น ไม
ใชจีวรนอกจากผาสามผืนนั้น (ขอ ๒
ในธุดงค ๑๓)
เตโชธาตุ ธาตุไฟ, สภาวะทีม่ ลี กั ษณะรอน,
ความรอน; ในรางกาย ไดแกไฟทีย่ ังกาย
ใหอบอุน ไฟที่ยังกายใหทรุดโทรม ไฟที่
ยังกายใหกระวนกระวาย และไฟที่เผา
อาหารใหยอย, อยางนี้เปนการกลาวถึง
เตโชธาตุในลักษณะที่คนสามัญทั่วไปจะ
เขาใจได และที่จะใหสําเร็จประโยชนใน
การเจริ ญ กรรมฐาน แต ใ นทางพระ
อภิธรรม เตโชธาตุเปนสภาวะพื้นฐานที่
มีอยูในรูปธรรมทุกอยาง แมแตในน้ํา
เปนภาวะที่ทําใหเรารูสึกรอน อุน เย็น
เปนตน; ดู ธาตุ, รูป ๒๘
เตรตายุค, ไตรดายุค ดู กัป
เตรสกัณฑ “กัณฑสิบสาม” ตอนที่วา
ดวยสิกขาบท ๑๓ หมายถึง หมวด
ความในพระวินัยปฎก สวนที่วาดวยบท
บัญญัติเกี่ยวกับอาบัติสังฆาทิเสสซึ่งมี
๑๓ สิกขาบท
เตวาจิก “มีวาจาครบสาม” หมายถึง ผู

๑๐๘

เตียง

๑๐๙

ไตรทิพ, ไตรทิพย

กลาววาจาถึงสรณะครบทั้งสามอยางคือ เลขถวนตัดเศษ ของ ๓๓ (บาลี: เตตฺตสึ )
พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ บิดา ซึ่ ง เป น จํานวนของคนคณะหนึ่ ง มี ม ฆพระยสเปนคนแรก ที่ประกาศตนเปน มาณพเปนหัวหนา ในตํานานทีว่ า พวกเขา
อุบาสกถึงพระรัตนตรัยตลอดชีวิต; เทียบ ทําบุญรวมกัน เชน ทําถนน สรางสะพาน
เทฺววาจิก
ขุดบอน้าํ ปลูกสวนปา สรางศาลาทีพ่ กั คน
เตียง ภิกษุทําเตียงหรือตั่ง พึงทําใหมีเทา เดินทาง ใหแกชมุ ชน และทําทาน ชวน
เพียง ๘ นิ้วพระสุคต เวนไวแตแมแคร ชาวบานตัง้ อยูใ นศีล เปนตน เมือ่ ตายแลว
เบื้องต่ํา และตองไมหุมนุน ถาฝาฝน ไดเกิดในสวรรคที่เรียกชื่อวา ดาวดึงส
ตองปาจิตตีย ตองตัดใหไดประมาณ อันเปนสวรรคชนั้ ที่ ๒ ใน ๖ ชัน้ ดังทีใ่ น
หรื อ รื้ อ เสี ย ก อ น จึ ง แสดงอาบั ติ ต ก อรรถกถาอธิ บ ายความหมายของ
(ปาจิตตีย รตนวรรคที่ ๙ สิกขาบทที่ ๕ “ดาวดึงส” วา คือ “แดนทีค่ น ๓๓ คนผู
ทําบุญรวมกัน ไดอบุ ตั ”ิ , คําวา “ติทส” ที่
และ ๖)
โตเทยยมาณพ ศิษยคนหนึ่งในจํานวน พบในพระไตรปฎกหมายถึงสวรรคชั้น
๑๖ คน ของพราหมณพาวรีที่ไปทูลถาม ดาวดึงสเปนพืน้ แมวา คัมภีรช นั้ ตอมาบาง
ปญหากะพระศาสดา ที่ปาสาณเจดีย)
แหงจะอธิบายวา หมายถึงเทวดาทั่วไป
ไตรจีวร จีวรสาม, ผาสามผืนที่พระวินัย บางก็ม,ี ตรีทศ ก็วา ; เทียบ ไตรทิพ
อนุญาตใหภิกษุมีไวใชประจําตัวคือ ๑. ไตรทิพ, ไตรทิพย “แดนทิพยทงั้ สาม”
สังฆาฏิ ผาทาบ ๒. อุตราสงค ผาหม หรือ “สามแดนเทพ”, ตรงกับคําบาลีวา
เรี ย กสามั ญ ในภาษาไทยว า จี ว ร ๓. “ติทวิ ” ซึง่ ในพระไตรปฎกพบใชเฉพาะใน
อันตรวาสก ผานุง เรียกสามัญวาสบง
คํารอยกรอง คือคาถา หมายถึงเทวโลก
ไตรดายุค ดู กัป
ในความหมายอยางกวาง ทีร่ วมทัง้ พรหม
ไตรตรึงษ “สามสิบสาม”, สวรรคชั้น โลก (คือ กามาวจรเทวโลก รูปาวจรเทวดาวดึงส; ดู ดาวดึงส
โลก และอรูปาวจรเทวโลก) มักใชอยาง
ไตรทวาร ทวารสาม, ทางทํากรรม ๓ ทาง ไมเจาะจง คือหมายถึงแดนเทพแหงใด
คือ กายทวาร วจีทวาร และ มโนทวาร
แหงหนึ่ง อันมักรูไดดวยขอความแวด
ไตรทศ “สิบ ๓ ครัง้ ” คือ ๓๐ ตรงกับคํา ลอมในทีน่ นั้ วาหมายถึงแหงใด เชน ใน
บาลีวา “ติทส” ซึง่ ในพระไตรปฎกพบใช คาถาของพระกาฬุทายีเถระ (ขุ.เถร.๒๖/
เฉพาะในคํารอยกรอง คือคาถา เปนตัว ๓๗๐/๓๔๘) วา “พระนางเจามายา พุทธ๑๐๙

ไตรปฎก

๑๑๐

ไตรปฎก

มารดา มเหสีของพระเจาสุทโธทนะ ทรง ถึงสวรรคชนั้ ดาวดึงส; คัมภีรช นั้ หลังแหง
บริ หารพระองคผูเปนพระโพธิสัตวมา หนึง่ (อนุฎกี าแหงปญจปกรณ) กลาวถึง
ดวยพระครรภ ครัน้ ทําลายขันธแลว ทรง ไตรทิพยที่หมายถึงสวรรคชั้นดาวดึงส
บันเทิงอยูใ นไตรทิพย” ไตรทิพย (ติทวิ ) ดังอธิบายวา “ติทวิ ” คือโลกชัน้ ที่ ๓ โดย
ในทีน่ ี้ หมายถึงสวรรคชนั้ ดุสติ , เมือ่ ครัง้ เทียบกันในสุคติภมู ิ นับเปน ๑. มนุษย ๒.
ที่พระพุทธเจาประทับนั่งสงบอยู ณ ไพร- จาตุมหาราชิกา ๓. ดาวดึงส, อภิธานัปสณฑแหงหนึ่งในแควนโกศล พราหมณ ปที ปกา ซึ่งเปนคัมภีรชั้นหลังมากสัก
สําคัญคนหนึ่ง พรอมดวยศิษยจํานวน หนอย (แตงในพมา ในยุคทีต่ รงกับสมัย
มาก ไดเขาไปกลาวขอความแดพระองค สุโขทัย) อธิบายวา “ชือ่ วา ‘ติทวิ ’ (ไตรทิพ)
เปนคาถา มีความตอนหนึ่งวา (สํ.ส.๑๕/ เพราะเปนทีเ่ พลิดเพลินของเทพทัง้ ๓ คือ
๗๑๐/๒๖๕) “ทานมาอยูในปาเปลี่ยวเพียง พระหริ (พระวิษณุ หรือนารายณ) พระหระ
ผูเดียวอยางเอิบอิ่มใจ ตัวขาพเจานี้มุง (พระศิวะ หรืออิศวร) และพระพรหม” (ที่
หวังไตรทิพยอันสูงสุด จึงเขมนหมายถึง จริง หริ-หระ เพิง่ ปรากฏเปนสําคัญขึน้ มา
การที่จะไดเขารวมอยูกับพระพรหมเจา ในศาสนาฮิ น ดู หลั ง พุ ท ธกาลหลาย
ผูเปนอธิบดีแหงโลก เหตุไฉนทานจึงพอ ศตวรรษ), ตรีทิพ ก็วา ; เทียบ ไตรทศ
ใจปาวังเวงที่ปราศจากผูคน ณ ที่นี้ ทาน ไตรปฎก “ปฎกสาม”; ปฎก แปลตาม
กําลั ง บําเพ็ ญ ตบะเพื่ อ จะถึ ง องค พ ระ ศัพทอยางพื้นๆ วา กระจาดหรือตะกรา
พรหมเปนเจากระนั้นหรือ?” ไตรทิพย อันเปนภาชนะสําหรับใสรวมของตางๆ
(ติทิว) ในที่นี้ หมายถึงพรหมโลก, เขาไว นํามาใชในความหมายวา เปนที่
อุบาสิกาทานหนึ่งซึ่งไดเกิดเปนเทพบุตร รวบรวมคําสอนในพระพุทธศาสนาที่จัด
กลาวคาถาไวตอนหนึง่ มีความวา (ที.ม.๑๐/ เปนหมวดหมูแลว โดยนัยนี้ ไตรปฎก
๒๕๓/๓๐๖) “ขาพเจาไดเปนอุบาสิกาของ จึ ง แปลว า “คั ม ภี ร ที่ บ รรจุ พุ ท ธพจน
พระผูท รงจักษุ มีนามปรากฏวา โคปกา .. (และเรื่ อ งราวชั้ น เดิ ม ของพระพุ ท ธขาฯ มีจติ เลือ่ มใส ไดบาํ รุงสงฆ .. (บัดนี)้ ศาสนา) ๓ ชุด” หรือ “ประมวลแหง
ขาฯ ไดเขาถึงไตรทิพย เปนบุตรของทาว คั ม ภี ร ที่ ร วบรวมพระธรรมวิ นั ย ๓
สักกะ มีอานุภาพยิง่ ใหญ มีความรุง เรือง หมวด” กลาวคือ วินยั ปฎก สุตตันตมาก ณ ทีน่ ี้ พวกเทวดารูจ กั ขาฯ วา โคปก- ปฎก และ อภิธรรมปฎก
พระไตรปฎกบาลีไดรับการตีพิมพ
เทพบุตร” ไตรทิพย (ติทวิ ) ในทีน่ ี้ หมาย
๑๑๐
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๑๑๑

เปนเลมหนังสือดวยอักษรไทยครั้งแรก
ในรัชกาลที่ ๕ เริ่มเมื่อ พ.ศ.๒๔๓๑
เสร็จและฉลองพรอมกับงานรัชดาภิเษก
ใน พ.ศ.๒๔๓๖ แตยังมีเพียง ๓๙ เลม
(ขาดคัมภีรปฏฐาน) ตอมา พ.ศ.๒๔๖๘
ในรัชกาลที่ ๗ ไดโปรดเกลาฯ ใหจัด
พิมพใหมเปนฉบับที่สมบูรณ เพื่ออุทิศ
ถวายพระราชกุศลแดรัชกาลที่ ๖ เรียก
วา สฺยามรฏสฺส เตปฏกํ (พระไตรปฎก
ฉบับสยามรัฐ) มีจํานวนจบละ ๔๕ เลม
พระไตรปฎกมีสาระสําคัญและการ
จัดแบงหมวดหมูโดยยอ ดังนี้
๑. พระวินยั ปฎก ประมวลพุทธพจน
หมวดพระวินัย คือพุทธบัญญัติเกี่ยว
กับความประพฤติ ความเปนอยู ขนบ
ธรรมเนียมและการดําเนินกิจการตางๆ
ของภิกษุสงฆและภิกษุณีสงฆ แบงเปน
๕ คัมภีร (เรียกยอหรือหัวใจวา อา ปา
ม จุ ป) คือ ๑. อาทิกัมมิกะ หรือ
ปาราชิ ก ว าด ว ยสิ ก ขาบทที่เ กี่ย วกับ
อาบัติหนักของฝายภิกษุสงฆ ตั้งแต
ปาราชิกถึงอนิยต ๒. ปาจิตตีย วาดวย
สิ ก ขาบทที่ เ กี่ ย วกั บ อาบั ติเบา ตั้งแต
นิสสัคคิยปาจิตตียถึงเสขิยะ รวมตลอด
ทั้งภิกขุนีวิภังคทั้งหมด ๓. มหาวรรค
วาดวยสิกขาบทนอกปาฏิโมกขตอนตน
๑๐ ขันธกะ หรือ ๑๐ ตอน ๔. จุลวรรค
ว า ด ว ยสิ ก ขาบทนอกปาฏิ โ มกข ต อน
๑๑๑

ไตรปฎก

ปลาย ๑๒ ขันธกะ ๕. ปริวาร คัมภีร
ประกอบหรือคูมือ บรรจุคําถามคําตอบ
สําหรับซอมความรูพระวินัย
พระวินัยปฎกนี้ แบงอีกแบบหนึ่ง
เปน ๕ คัมภีรเหมือนกัน (จัด ๒ ขอใน
แบบตนนั้นใหม) คือ ๑. มหาวิภังค หรือ
ภิกขุวิภังค วาดวยสิกขาบทในปาฏิโมกข
(ศีล ๒๒๗ ขอ) ฝายภิกษุสงฆ ๒.
ภิกขุนวี ภิ งั ค วาดวยสิกขาบทในปาฏิโมกข
(ศีล ๓๑๑ ขอ) ฝายภิกษุณีสงฆ ๓.
มหาวรรค ๔. จุลวรรค ๕. ปริวาร
บางทีทานจัดใหยนยอเขาอีก แบง
พระวินัยปฎกเปน ๓ หมวด คือ ๑.
วิภังค วาดวยสิกขาบทในปาฏิโมกขทั้ง
ฝายภิกษุสงฆและฝายภิกษุณีสงฆ (คือ
รวมขอ ๑ และ ๒ ขางตนทั้งสองแบบ
เข า ด ว ยกั น ) ๒. ขั นธกะ วาดวย
สิกขาบทนอกปาฏิโมกข ทัง้ ๒๒ ขันธกะ
หรือ ๒๒ บทตอน (คือรวมขอ ๓ และ
๔ เขาดวยกัน) ๓. ปริวาร คัมภีร
ประกอบ (คือขอ ๕ ขางบน)
๒. พระสุตตันตปฎก ประมวล
พุทธพจนหมวดพระสูตร คือ พระธรรมเทศนา คําบรรยายธรรมตางๆ ที่ตรัส
ยักเยื้องใหเหมาะกับบุคคลและโอกาส
ตลอดจนบทประพันธ เรื่องเลา และ
เรื่ องราวทั้งหลายที่เปนชั้นเดิมในพระ
พุทธศาสนา แบงเปน ๕ นิกาย (เรียก
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ยอหรือหัวใจวา ที ม สํ อํ ขุ) คือ ๑.
ทีฆนิกาย ชุมนุมพระสูตรที่มีขนาดยาว
๓๔ สูตร ๒. มัชฌิมนิกาย ชุมนุมพระ
สูตรที่มีความยาวปานกลาง ๑๕๒ สูตร
๓. สังยุตตนิกาย ชุมนุมพระสูตรที่จัด
รวมเขาเปนกลุมๆ เรียกวาสังยุตตหนึ่งๆ
ตามเรื่องที่เนื่องกัน หรือตามหัวขอหรือ
บุคคลที่เกี่ยวของรวม ๕๖ สังยุตต มี
๗,๗๖๒ สูตร ๔. อังคุตตรนิกาย ชุมนุม
พระสูตรที่จัดรวมเขาเปนหมวดๆ เรียก
วานิบาตหนึ่งๆ ตามลําดับจํานวนหัวขอ
ธรรม รวม ๑๑ นิบาต หรือ ๑๑ หมวด
ธรรม มี ๙,๕๕๗ สูตร ๕. ขุททกนิกาย
ชุมนุมพระสูตรคาถาภาษิต คําอธิบาย
และเรื่ อ งราวเบ็ ด เตล็ ด ที่ จั ด เข า ในสี่
นิกายแรกไมได มี ๑๕ คัมภีร
๓. พระอภิธรรมปฎก ประมวล
พุทธพจนหมวดพระอภิธรรม คือ หลัก
ธรรมและคําอธิบายที่เปนหลักวิชาลวนๆ
ไมเกี่ยวดวยบุคคลหรือเหตุการณ แบง
เปน ๗ คัมภีร (เรียกยอหรือหัวใจวา สํ
วิ ธา ปุ ก ย ป) คือ ๑. สังคณี หรือ
ธัมมสังคณี รวมขอธรรมเขาเปนหมวด
หมูแลวอธิบายทีละประเภทๆ ๒. วิภังค
ยกหมวดธรรมสําคัญๆ ขึ้นตั้งเปนหัว
เรื่ อ งแล ว แยกแยะออกอธิ บ ายชี้ แ จง
วิ นิ จ ฉั ย โดยละเอี ย ด ๓. ธาตุ กถา
สงเคราะหขอธรรมตางๆ เขาในขันธ
๑๑๒
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อายตนะ ธาตุ ๔. ปุ ค คลบั ญญั ติ
บัญญัติความหมายของบุคคลประเภท
ตางๆ ตามคุณธรรมที่มีอยูในบุคคล
นั้นๆ ๕. กถาวัตถุ แถลงและวินิจฉัย
ทัศนะของนิกายตางๆ สมัยสังคายนา
ครั้งที่ ๓ ๖. ยมก ยกหัวขอธรรมขึ้น
วินิจฉัยดวยวิธีถามตอบ โดยตัง้ คําถาม
ยอนกันเปนคูๆ ๗. ปฏฐาน หรือ มหาปกรณ อธิบายปจจัย ๒๔ แสดงความ
สั ม พั น ธ เ นื่ อ งอาศั ย กั น แห ง ธรรมทั้ ง
หลายโดยพิสดาร
พระไตรปฎกบาลีที่พิมพดวยอักษร
ไทย ทานจัดแบงเปน ๔๕ เลม แสดง
พอใหเห็นรูปเคาดังนี้
ก. พระวินัยปฎก ๘ เลม
เลม ๑ มหาวิภังค ภาค ๑ วาดวย
ปาราชิ ก สั ง ฆาทิ เ สส และอนิ ย ตสิกขาบท (สิกขาบทในปาฏิโมกขฝาย
ภิกษุสงฆ ๑๙ ขอแรก)
เลม ๒ มหาวิภังค ภาค ๒ วาดวย
สิ ก ขาบทเกี่ ย วกั บ อาบั ติ เ บาของภิ ก ษุ
(เปนอันครบสิกขาบท ๒๒๗ หรือศีล
๒๒๗)
เลม ๓ ภิกขุนีวิภังค วาดวยสิกขาบท
๓๑๑ ของภิกษุณี
เลม ๔ มหาวรรค ภาค ๑ มี ๔ ขันธกะ
วาดวยการอุปสมบท (เริ่มเรื่องตั้งแต
ตรั ส รู แ ละประดิ ษ ฐานพระศาสนา)
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๑๑๓

อุโบสถ จําพรรษา และปวารณา
เลม ๕ มหาวรรค ภาค ๒ มี ๖ ขันธกะ
วาดวยเรื่องเครื่องหนัง เภสัช กฐิน จีวร
นิคหกรรม และการทะเลาะวิวาทและ
สามัคคี
เลม ๖ จุลวรรค ภาค ๑ มี ๔ ขันธกะ วา
ดวยเรื่องนิคหกรรม วุฏฐานวิธี และการ
ระงับอธิกรณ
เลม ๗ จุลวรรค ภาค ๒ มี ๘ ขันธกะ
ว า ด ว ยข อ บั ญ ญั ติ ป ลี ก ย อ ย เรื่ อ ง
เสนาสนะ สังฆเภท วัตรตางๆ การงด
สวดปาฏิ โ มกข เรื่ อ งภิ ก ษุ ณี เรื่ อ ง
สังคายนาครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒
เลม ๘ ปริวาร คูมือถามตอบซอมความ
รูพระวินัย
ข. พระสุตตันตปฎก ๒๕ เลม
๑. ทีฆนิกาย ๓ เลม
เลม ๙ สีลขันธวรรค มีพระสูตรขนาด
ยาว ๑๓ สูตร หลายสูตรกลาวถึงจุลศีล
มัชฌิมศีล มหาศีล
เลม ๑๐ มหาวรรค มีพระสูตรยาว ๑๐
สูตร สวนมากชื่อเริ่มดวย มหา เชน
มหาปรินพิ พานสูตร มหาสติปฏ ฐานสูตร
เปนตน
เลม ๑๑ ปาฏิกวรรค มีพระสูตรยาว
๑๑ สูตร เริ่มดวยปาฏิกสูตร หลายสูตร
มีชอื่ เสียง เชน จักกวัตติสตู ร อัคคัญญสูตร สิงคาลกสูตร และสังคีติสูตร
๑๑๓
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๒. มัชฌิมนิกาย ๓ เลม
เลม ๑๒ มูลปณณาสก บั้นตน มีพระ
สูตรขนาดกลาง ๕๐ สูตร
เลม ๑๓ มัชฌิมปณณาสก บั้นกลาง มี
พระสูตรขนาดกลาง ๕๐ สูตร
เลม ๑๔ อุปริปณณาสก บั้นปลาย มี
พระสูตรขนาดกลาง ๕๒ สูตร
๓. สังยุตตนิกาย ๕ เลม
เลม ๑๕ สคาถวรรค รวมคาถาภาษิตที่
ตรัสและกลาวตอบบุคคลตางๆ เชน
เทวดา มาร ภิกษุณี พราหมณ พระเจา
โกศล เปนตน จัดเปนกลุมเรื่องตาม
บุคคลและสถานที่ มี ๑๑ สังยุตต
เลม ๑๖ นิทานวรรค ครึ่งเลมวาดวย
เหตุ ป จ จั ย คื อ หลั ก ปฏิ จ จสมุ ป บาท
นอกนั้ น มี เ รื่ อ งธาตุ การบรรลุ ธ รรม
สังสารวัฏ ลาภสักการะ เปนตน จัดเปน
๑๐ สังยุตต
เลม ๑๗ ขันธวารวรรค วาดวยเรื่อง
ขันธ ๕ ในแงมุมตางๆ มีเรื่องเบ็ดเตล็ด
รวมทั้งเรื่องสมาธิและทิฏฐิตางๆ ปะปน
อยูบาง จัดเปน ๑๓ สังยุตต
เลม ๑๘ สฬายตนวรรค เกือบครึ่งเลม
วาดวยอายตนะ ๖ ตามแนวไตรลักษณ
เรื่ อ งอื่ น มี เ บญจศี ล ข อ ปฏิ บั ติ ใ ห ถึ ง
อสังขตะ อันตคาหิกทิฏฐิ เปนตน จัด
เปน ๑๐ สังยุตต
เลม ๑๙ มหาวารวรรค วาดวยโพธิ-
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๑๑๔

ปกขิยธรรม ๓๗ แตเรียงลําดับเปน
มรรค โพชฌงค สติปฏฐาน อินทรีย
สัมมัปปธาน พละ อิทธิบาท รวมทั้ง
เรื่องที่เกี่ยวของ เชน นิวรณ สังโยชน
อริยสัจจ ฌาน ตลอดถึงองคคุณของ
พระโสดาบันและอานิสงสของการบรรลุ
โสดาปตติผล จัดเปน ๑๒ สังยุตต (พึง
สั ง เกตว า คั ม ภี ร นี้ เ ริ่ ม ต น ด ว ยการย้ํา
ความสําคั ญ ของความมี กั ล ยาณมิ ต ร
เปนจุดเริ่มตนเขาสูมรรค)
๔. อังคุตตรนิกาย ๕ เลม
เลม ๒๐ เอก–ทุก–ติกนิบาต วาดวย
ธรรมหมวด ๑, ๒, ๓ รวมทั้งเรื่อง
เอตทัคคะ
เลม ๒๑ จตุกกนิบาต วาดวยธรรมหมวด ๔
เลม ๒๒ ปญจก–ฉักกนิบาต วาดวย
ธรรมหมวด ๕, ๖
เลม ๒๓ สัตตก–อัฏฐก–นวกนิบาต วา
ดวยธรรมหมวด ๗, ๘, ๙
เลม ๒๔ ทสก–เอกาทสกนิบาต วาดวย
ธรรมหมวด ๑๐, ๑๑
ในอังคุตตรนิกายมีขอธรรมหลาก
หลายลักษณะ ตั้งแตทิฏฐธัมมิกัตถะ
ถึงปรมัตถะ ทั้งสําหรับบรรพชิต และ
สําหรับคฤหัสถ กระจายกันอยูโดยเรียง
ตามจํานวน
๕. ขุททกนิกาย ๙ เลม
เลม ๒๕ รวมคัมภีรยอย ๕ คือ ขุททก๑๑๔
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ปาฐะ (บทสวดย อ ยๆ โดยเฉพาะ
มงคลสูตร รตนสูตร กรณียเมตตสูตร)
ธรรมบท (เฉพาะตัวคาถาทั้ง ๔๒๓)
อุทาน (พุทธอุทาน ๘๐) อิติวุตตกะ
(พระสูตรที่ไมขึ้นตนดวย เอวมฺเม สุตํ
แตเชื่อมความเขาสูคาถาดวยคําวา อิติ
วุจฺจติ รวม ๑๑๒ สูตร) และ สุตตนิบาต (ชุมนุมพระสูตรชุดพิเศษ ซึ่งเปน
คาถาลวนหรือมีความนําเปนรอยแกว
รวม ๗๑ สูตร)
เลม ๒๖ มีคัมภีรยอยที่เปนคาถาลวน
๔ คือ วิมานวัตถุ (เรื่องผูเกิดในสวรรค
อยูวิมาน เลาการทําความดีของตนใน
อดี ต ที่ทําใหไดไปเกิดเชนนั้น ๘๕
เรื่อง) เปตวัตถุ (เรื่องเปรตเลากรรมชั่ว
ในอดีตของตน ๕๑ เรื่อง) เถรคาถา
(คาถาของพระอรหันตเถระ ๒๖๔ รูปที่
กล า วแสดงความรู สึ ก สงบประณี ต ใน
การบรรลุธรรม เปนตน) เถรีคาถา
(คาถาของพระอรหันตเถรี ๗๓ รูปที่
กลาวแสดงความรูสึกเชนนั้น)
เลม ๒๗ ชาดก ภาค ๑ รวมคาถาแสดง
คติธรรมที่พระพุทธเจาตรัสเมื่อครั้งเปน
พระโพธิสัตวในอดีตชาติ และมีคาถา
ภาษิตของผูอื่นปนอยูบาง ภาคแรก ตั้ง
แตเรื่องที่มีคาถาเดียว (เอกนิบาต) ถึง
เรื่องมี ๔๐ คาถา (จัตตาฬีสนิบาต) รวม
๕๒๕ เรื่อง
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๑๑๕

เลม ๒๘ ชาดก ภาค ๒ รวมคาถาอยาง
ในภาค ๑ นั้น เพิ่มอีก แตเปนเรื่องอยาง
ยาว ตั้งแตเรื่องมี ๕๐ คาถา (ปญญาสนิบาต) ถึงเรื่องมีคาถามากมาย (มหานิบาต) จบลงดวยมหาเวสสันดรชาดก
ซึ่งมี ๑,๐๐๐ คาถา รวมอีก ๒๒ เรื่อง
บรรจบทั้ง ๒ ภาค เปน ๕๔๗ ชาดก
เลม ๒๙ มหานิทเทส ภาษิตของพระ
สารีบุตรอธิบายขยายความพระสูตร ๑๖
สูตร ในอัฏฐกวรรคแหงสุตตนิบาต
เลม ๓๐ จูฬนิทเทส ภาษิตของพระ
สารีบุตรอธิบายขยายความพระสูตร ๑๖
สูตรในปารายนวรรคและขัคควิสาณสูตร
ในอุรควรรค แหงสุตตนิบาต
เลม ๓๑ ปฏิสัมภิทามรรค ภาษิตของ
พระสารี บุ ต รอธิ บ ายข อ ธรรมที่ ลึ ก ซึ้ ง
ตางๆ เชนเรื่อง ญาณ ทิฏฐิ อานาปาน
อินทรีย วิโมกข เปนตน อยางพิสดาร
เปนทางแหงปญญาแตกฉาน
เลม ๓๒ อปทาน ภาค ๑ คาถาประพันธ
แสดงประวัติโดยเฉพาะในอดีตชาติ เริ่ม
ดวยพุทธอปทาน (ประวัติของพระพุทธเจา) ปจเจกพุทธอปทาน (เรื่องราวของ
พระป จ เจกพุ ท ธเจ า ) ต อ ด ว ยเถรอปทาน (อัตตประวัติแหงพระอรหันตเถระ) เรียงลําดับเริ่มแตพระสารีบุตร
ตามดวยพระมหาโมคคัลลานะ พระ
มหากัสสปะ พระอนุรทุ ธะ พระปุณณ๑๑๕
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มันตานีบุตร พระอุบาลี พระอัญญาโกณฑัญญะ พระปณโฑลภารทวาชะ
พระขทิรวนิยเรวตะ พระอานนท ตอเรือ่ ย
ไปจนจบภาค ๑ รวมพระอรหันตเถระ
๔๑๐ รูป
เลม ๓๓ อปทาน ภาค ๒ คาถาประพันธ
แสดงอัตตประวัตพิ ระอรหันตเถระตออีก
จนถึงรูปที่ ๕๕๐ ตอนัน้ เปนเถรีอปทาน
แสดงเรื่องราวของพระอรหันตเถรี ๔๐
เรื่อง เริ่มดวยพระเถรีที่ไมคุนนาม ๑๖
รูป ตอดวยพระเถรีที่สําคัญเรียงลําดับ
คือพระมหาปชาบดีโคตมี พระเขมา
พระอุบลวรรณา พระปฏาจารา พระ
กุณฑลเกสี พระกีสาโคตมี พระธรรมทินนา พระสกุลา พระนันทา พระโสณา
พระภัททกาปลานี พระยโสธรา และ
ทานอื่นๆ ตอไปจนจบ ครั้นจบอปทาน
แลว ทายเลม ๓๓ นี้ มีคัมภีร พุทธวงส
เปนคาถาประพันธแสดงเรื่องของพระ
พุทธเจาในอดีต ๒๔ พระองคที่พระ
พุทธเจาพระองคปจจุบันเคยไดทรงเฝา
และไดรับพยากรณ จนถึงประวัติของ
พระองคเอง รวมเปนพระพุทธเจา ๒๕
พระองค จบแล ว มี คัมภีรสั้นๆ ชื่อ
จริยาปฎก เปนทายสุด แสดงพุทธจริยา
ในอดีตชาติ ๓๕ เรื่องที่มีแลวในชาดก
แตเลาดวยคาถาประพันธใหม ชีต้ วั อยาง
การบําเพ็ญบารมีบางขอ
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๑๑๖

ค. พระอภิธรรมปฎก ๑๒ เลม
เลม ๓๔ ธรรมสังคณี ตนเลมแสดง
มาติกา (แมบท) อันไดแกบทสรุปแหง
ธรรมทั้งหลายที่จัดเปนชุดๆ มีทั้งชุด ๓
เชนจัดทุกสิ่งทุกอยางประดามีเปนกุศลธรรม อกุศลธรรม อัพยากฤตธรรม ชุด
หนึ่ง เปนอดีตธรรม อนาคตธรรม
ปจจุบันธรรม ชุดหนึ่ง ฯลฯ และชุด ๒
เช น จั ด ทุ ก สิ่ ง ทุ ก อย า งเป น สังขตธรรม
อสังขตธรรม ชุดหนึ่ง รูปธรรม อรูปธรรม ชุดหนึ่ง โลกียธรรม โลกุตตรธรรม ชุดหนึ่งเปนตน รวมทั้งหมดมี
๑๖๔ ชุด หรือ ๑๖๔ มาติกา จากนั้น
ขยายความมาติกาที่ ๑ เปนตัวอยาง
แสดงใหเห็นกุศลธรรม อกุศลธรรม
และอัพยากฤตธรรม ที่กระจายออกไป
โดย จิต เจตสิก รูป และนิพพาน ทาย
เลมมีอีก ๒ บท แสดงคําอธิบายยอหรือ
คํ า จํ า กั ด ความข อ ธรรมทั้ ง หลายใน
มาติกาที่กลาวถึงขางตนจนครบ ๑๖๔
มาติกา ไดคําจํากัดความขอธรรมใน ๒
บท เปน ๒ แบบ (แตบททายจํากัด
ความไวเพียง ๑๒๒ มาติกา)
เลม ๓๕ วิภังค ยกหลักธรรมสําคัญๆ
ขึ้นมาแจกแจงแยกแยะอธิบายกระจาย
ออกใหเห็นทุกแงจนชัดเจนจบไปเปน
เรื่องๆ รวมอธิบายทั้งหมด ๑๘ เรื่องคือ
ขันธ ๕ อายตนะ ๑๒ ธาตุ ๑๘ อริยสัจจ
๑๑๖
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๔ อินทรีย ๒๒ ปฏิจจสมุปบาท สติปฏฐาน ๔ สัมมัปปธาน ๔ อิทธิบาท ๔
โพชฌงค ๗ มรรคมีองค ๘ ฌาน อัปปมัญญา ศีล ๕ ปฏิสัมภิทา ๔ ญาณ
ประเภทตางๆ และเบ็ดเตล็ดวาดวย
อกุศลธรรมตางๆ อธิบายเรื่องใด ก็
เรียกวาวิภังคของเรื่องนั้นๆ เชน อธิบาย
ขันธ ๕ ก็เรียก ขันธวิภังค เปนตน รวม
มี ๑๘ วิภังค
เลม ๓๖ ธาตุกถา นําขอธรรมในมาติกา
ทั้งหลายและขอธรรมอื่นๆ อีก ๑๒๕
อยาง มาจัดเขาในขันธ ๕ อายตนะ ๑๒
และธาตุ ๑๘ วาขอใดไดหรือไมไดใน
อยางไหนๆ และปุคคลบัญญัติ บัญญัติ
ความหมายของชื่อที่ใชเรียกบุคคลตางๆ
ตามคุณธรรม เชนวา โสดาบัน ไดแก
บุคคลผูละสังโยชน ๓ ไดแลว ดังนี้
เปนตน
เลม ๓๗ กถาวัตถุ คัมภีรท พี่ ระโมคคัลลีบุตรติสสเถระ ประธานการสังคายนา
ครัง้ ที่ ๓ เรียบเรียงขึน้ เพือ่ แกความเห็น
ผิดของนิกายตางๆ ในพระพุทธศาสนา
ครั้งนั้น ซึ่งไดแตกแยกกันออกไปแลว
ถึง ๑๘ นิกาย เชนความเห็นวา พระ
อรหันตเสื่อมจากอรหัตตผลได เปน
พระอรหันตพรอมกับการเกิดได ทุก
อยางเกิดจากกรรม เปนตน ประพันธเปน
คําปุจฉาวิสัชนา มีทั้งหมด ๒๑๙ กถา
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๑๑๗

เลม ๓๘ ยมก ภาค ๑ คัมภีรอธิบายหลัก
ธรรมสําคั ญ ให เ ห็ น ความหมายและ
ขอบเขตอยางชัดเจน และทดสอบความ
รูอยางลึกซึ้ง ดวยวิธีตั้งคําถามยอนกัน
เปนคูๆ (ยมก แปลวา “คู”) เชน ถามวา
ธรรมทั้งปวงที่เปนกุศล เปนกุศลมูล
หรือวาธรรมทั้งปวงที่เปนกุศลมูล เปน
กุศล, รูป (ทั้งหมด) เปนรูปขันธ หรือวา
รูปขันธ (ทั้งหมด) เปนรูป, ทุกข (ทั้ง
หมด) เปนทุกขสัจจ หรือวาทุกขสัจจ
(ทั้งหมด) เปนทุกข หลักธรรมที่นํามา
อธิบายในเลมนี้มี ๗ คือ มูล (เชนใน
กุศลมูล) ขันธ อายตนะ ธาตุ สัจจะ
สังขาร อนุสัย ถามตอบอธิบายเรื่องใด
ก็เรียกวายมกของเรือ่ งนัน้ ๆ เชน มูลยมก
ขันธยมก เปนตน เลมนี้จึงมี ๗ ยมก
เลม ๓๙ ยมก ภาค ๒ ถามตอบอธิบาย
หลักธรรมเพิ่มเติมจากภาค ๑ อีก ๓
เรื่อง คือ จิตตยมก ธรรมยมก (กุศล–
อกุศล–อัพยากตธรรม) อินทรียยมก
บรรจบเปน ๑๐ ยมก)
เลม ๔๐ ปฏฐาน ภาค ๑ คัมภีรปฏฐาน
อธิบายปจจัย ๒๔ โดยพิสดาร แสดง
ความสัมพันธอิงอาศัยเปนปจจัยแกกัน
แห ง ธรรมทั้ ง หลายในแง ด า นต า งๆ
ธรรมที่นํามาอธิบายก็คือขอธรรมที่มีใน
มาติ ก าคื อ แม บ ทหรือบทสรุปธรรมซึ่ง
กลาวไวแลวในคัมภีรสังคณีนั่นเอง แต
๑๑๗
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อธิบายเฉพาะ ๑๒๒ มาติกาแรกที่เรียก
วา อภิธรรมมาติกา ปฏฐานเลมแรกนี้
อธิบายความหมายของปจจัย ๒๔ เปน
การปูพื้นความเขาใจเบื้องตนกอน จาก
นั้นจึงเขาสูเนื้อหาของเลม คือ อนุโลมติกปฏฐาน อธิบายความเปนปจจัยแก
กันแหงธรรมทั้งหลายในแมบทชุด ๓
(ติกมาติกา) โดยปจจัย ๒๔ นั้น เชนวา
กุศลธรรมเปนปจจัยแกกุศลธรรมโดย
อุปนิสสยปจจัย (เพราะศรัทธา จึงให
ทาน จึงสมาทานศีล จึงบําเพ็ญฌาน จึง
เจริญวิปส สนา ฯลฯ) กุศลธรรมเปนปจจัย
แกอกุศลธรรมโดยอุปนิสสยปจจัย (คิด
ถึงทานที่ตนไดให ศีลที่ไดรักษาแลว ดี
ใจ ยึดเปนอารมณแนนหนาจนเกิดราคะ
ทิฏฐิ, มีศรัทธา มีศีล มีปญญา แลวเกิด
มานะวา ฉันดีกวา เกงกวา หรือเกิด
ทิฏฐิวา ตองทําอยางเรานี้เทานั้นจึงถูก
ตอง ฯลฯ) อกุศลธรรมเปนปจจัยแก
กุศลธรรมโดยอุปนิสสยปจจัย (เพราะ
ความอยากบางอย า งหรื อ เพราะมานะ
หรือทิฏฐิ จึงใหทาน จึงรักษาศีล จึงทําให
ฌานเกิด ฯลฯ) กุศลธรรมเปนปจจัยแก
อกุศลธรรม โดยอารัมมณปจจัย (คิดถึง
ฌานที่ ต นเคยได แ ต เ สื่ อ มไปเสี ย แล ว
เกิดความโทมนัส ฯลฯ) อยางนี้เปนตน
(เลมนี้อธิบายแตในเชิงอนุโลมคือตาม
นัยปกติไมอธิบายตามนัยปฏิเสธ จึง
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เรียกวา อนุโลมปฏฐาน)
เลม ๔๑ ปฏฐาน ภาค ๒ อนุโลมติกปฏฐาน ตอ คือ อธิบายความเปนปจจัย
แกกันแหงธรรมทั้งหลายในแมบทชุด ๓
ตอจากเลม ๔๐ เชน อดีตธรรมเปน
ปจจัยแกปจจุบันธรรม โดยอารัมมณปจจัย (พิจารณารูปเสียงเปนตนที่ดับ
เปนอดีตไปแลววาเปนของไมเที่ยง เปน
ทุกข เปนอนัตตา เกิดความโทมนัสขึ้น
ฯลฯ) เปนตน
เลม ๔๒ ปฏฐาน ภาค ๓ อนุโลมทุกปฏฐาน อธิบายความเปนปจจัยแกกัน
แหง ธรรมทั้ง หลาย ในแมบ ทชุด ๒
(ทุกมาติกา) เชน โลกียธรรมเปนปจจัย
แก โ ลกี ย ธรรม โดยอารั ม มณป จ จั ย
(รูปายตนะ เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ
ฯลฯ) ดังนี้ เปนตน
เลม ๔๓ ปฏฐาน ภาค ๔ อนุโลมทุกปฏฐาน ตอ
เลม ๔๔ ปฏฐาน ภาค ๕ ยังเปนอนุโลมปฏฐาน แตอธิบายความเปนปจจัยแกกนั
แหงธรรมทัง้ หลายในแมบทตางๆ ขามชุด
กันไปมา ประกอบดวย อนุโลมทุกติกปฏฐาน ธรรมในแมบทชุด ๒ (ทุกมาติกา)
กับธรรมในแมบทชุด ๓ (ติกมาติกา) เชน
อธิบาย “กุศลธรรมที่เปนโลกุตตรธรรม
เป น ป จ จั ย แก กุ ศ ลธรรมที่ เ ป น โลกี ย ธรรม โดยอธิปติปจ จัย” เปนอยางไร
๑๑๘

ไตรปฎก

เปนตน อนุโลมติกทุกปฏฐาน ธรรมใน
แมบทชุด ๓ (ติกมาติกา) กับธรรมใน
แมบทชุด ๒ (ทุกมาติกา) อนุโลมติกติกปฏฐาน ธรรมในแมบทชุด ๓ (ติกมาติกา)
กับธรรมในแมบทชุด ๓ (ติกมาติกา)
โยงระหวางตางชุดกัน เชน อธิบายวา
กุศลธรรมที่เปนอดีตธรรมเปนปจจัยแก
อกุศลธรรมที่เปนปจจุบันธรรม เปน
อยางไร เปนตน อนุโลมทุกทุกปฏฐาน
ธรรมในแมบทชุด ๒ (ทุกมาติกา) กับธรรม
ในแมบทชุด ๒ (ทุกมาติกา) โยงระหวาง
ตางชุดกัน เชน ชุดโลกียะ โลกุตตระ
กับชุดสังขตะ อสังขตะ เปนตน
เลม ๔๕ ปฏฐาน ภาค ๖ เปนปจจนียปฏฐาน คืออธิบายความเปนปจจัยแก
กันแหงธรรมทั้งหลายอยางเลมกอนๆ
นั่นเอง แตอธิบายแงปฏิเสธ แยกเปน
ปจจนียปฏฐาน คือ ปฏิเสธ+ปฏิเสธ
เชนวา ธรรมที่ไมใชกุศล อาศัยธรรมที่
ไมใชกุศลเกิดขึ้นโดยเหตุปจจัย เปน
อยางไร อนุโลมปจจนียปฏฐาน คือ
อนุโลม+ปฏิเสธ เชนวา อาศัยโลกิยธรรม
ธรรมที่ไมใชโลกุตตรธรรมเกิดขึ้นโดย
เหตุปจจัย เปนอยางไร ปจจนียานุโลมปฏฐาน คือ ปฏิเสธ+อนุโลม เชนวา
อาศั ย ธรรมที่ ไ ม ใ ช กุ ศ ล ธรรมที่เปน
อกุศล เกิดขึ้นโดยเหตุปจจัย เปนอยาง
ไร และในทั้ง ๓ แบบนี้ แตละแบบ จะ

ไตรเพท

ไตรลักษณ

๑๑๙

อธิบายโดยใชธรรมในแมบทชุด ๓ แลว
ตอดวยชุด ๒ แลวขามชุดระหวางชุด ๒
กับชุด ๓ ชุด ๓ กับชุด ๒ ชุด ๓ กับ
ชุด ๓ ชุด ๒ กับชุด ๒ จนครบทั้งหมด
เหมือนกัน ดังนัน้ แตละแบบจึงแยกซอย
ละเอียดออกไปเปน ติก- ทุก- ทุกติกติกทุก- ติกติก- ทุกทุก- ตามลําดับ
(เขียนใหเต็มเปน ปจจนียติกปฏฐาน
ปจจนียทุกปฏฐาน ปจจนียทุกติกปฏฐาน
ฯลฯ ดังนี้เรื่อยไป จนถึงทายสุดคือ
ปจจนียานุโลมทุกทุกปฏฐาน)
คัมภีรปฏฐานนี้ ทานอธิบายคอน
ขางละเอียดเฉพาะเลมตนๆ เทานั้น เลม
หลังๆ ทานแสดงไวแตหัวขอหรือแนว
และทิ้งไวใหผูเขาใจแนวนั้นแลวเอาไป
แจกแจงโดยพิสดารเอง โดยเฉพาะเลม
สุดทายคือภาค ๖ แสดงไวยนยอที่สุด
แมกระนั้นก็ยังเปนหนังสือถึง ๖ เลม
หรือ ๓,๓๒๐ หนากระดาษพิมพ ถา
อธิบายโดยพิสดารทั้งหมดจะเปนเลม
หนังสืออีกจํานวนมากมายหลายเทาตัว
ทานจึงเรียกปฏฐานอีกชื่อหนึ่งวา มหาปกรณ แปลวา “ตําราใหญ” ใหญทั้ง
โดยขนาดและโดยความสําคัญ
พระอรรถกถาจารยกลาววา พระ
ไตรปฎกมีเนื้อความทั้งหมด ๘๔,๐๐๐
พระธรรมขันธ แบงเปน พระวินัยปฎก
๒๑,๐๐๐ พระธรรมขันธ พระสุตตันต-

ปฎก ๒๑,๐๐๐ พระธรรมขันธ และพระ
อภิธรรมปฎก ๔๒,๐๐๐ พระธรรมขันธ
ไตรเพท พระเวท ๓ อยาง ซึ่งเปนคัมภีร
ศักดิ์สิทธิ์สูงสุดของศาสนาพราหมณ ได
แก ๑. ฤคเวท ประมวลบทสวดสรรเสริญ
เทพเจา ๒. ยชุรเวท ประกอบดวยบท
สวดออนวอนในพิธีบูชายัญตางๆ ๓.
สามเวท ประมวลบทเพลงขับสําหรับสวด
หรือรองเปนทํานองในพิธีบูชายัญ ตอมา
เพิม่ อถรรพเวท หรือ อาถรรพณเวท อัน
ว า ด ว ยคาถาทางไสยศาสตร เ ข า มาอี ก
เปน ๔
ไตรภพ ภพ ๓ คือ กามภพ รูปภพ และ
อรูปภพ; ดู ภพ
ไตรภูมิ ภูมิ ๓ หมายถึง โลกียภูมิทั้ง ๓
คือ กามภูมิ รูปภูมิ และอรูปภูมิ (เรียก
เต็มวา กามาวจรภูมิ รูปาวจรภูมิ และ
อรูปาวจรภูม)ิ ไมนบั ภูมทิ ี่ ๔ คือโลกุตตรภูมิ อันพนเหนือไตรภูมนิ นั้ ; ดู ภูมิ
ไตรมาส สามเดือน
ไตรรัตน แกวสามประการ หมายถึง
พระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ
ไตรลักษณ ลักษณะสาม อาการที่เปน
เครื่ อ งกําหนดหมายให รู ถึ ง ความจริ ง
ของสภาวธรรมทั้งหลาย ที่เปนอยาง
นั้นๆ ๓ ประการ ไดแก ๑. อนิจจตา
ความเป น ของไม เ ที่ ย ง ๒. ทุ กขตา
ความเปนทุกขหรือความเปนของคงทน

๑๑๙

ไตรลิงค

๑๒๐

ไตรสรณคมน

อยูมิได ๓. อนัตตตา ความเปนของมิใช ตายเกิด หรือวงจรแหงทุกข ไดแก กิเลส
ตัวตน (คนไทยนิยมพูดสัน้ ๆ วา อนิจจัง กรรม และ วิบาก (เรียกเต็มวา ๑. กิเลสทุกขัง อนัตตา และแปลงายๆ วา “ไม วั ฏฏ ประกอบด ว ยอวิ ช ชา ตั ณ หา
เที่ยง เปนทุกข เปนอนัตตา”)
อุปาทาน ๒. กรรมวัฏฏ ประกอบดวย
ลักษณะเหลานี้มี ๓ อยาง จึงเรียก สังขาร ภพ ๓. วิปากวัฏฏ ประกอบดวย
วา ไตรลักษณ, ลักษณะทั้ง ๓ เหลานี้ วิญญาณ นามรูป สฬายตนะ ผัสสะ
มีแกธรรมที่เปนสังขตะคือสังขารทั้งปวง เวทนา ชาติ ชรามรณะ โสกะ ปริเทวะ
เปนสามัญเสมอเหมือนกัน จึงเรียกวา ทุกข โทมนัสอุปายาส) คือ กิเลสเปนเหตุ
สามั ญลั กษณะ (ไม ส ามั ญ แก ธ รรมที่ ใหทาํ กรรม เมือ่ ทํากรรมก็ไดรบั วิบากคือ
เปนอสังขตะคือวิสังขาร ซึ่งมีเฉพาะ ผลของกรรมนั้น อันเปนปจจัยใหเกิด
ลักษณะที่สามคืออนัตตตาอยางเดียว กิเลสแลวทํากรรมหมุนเวียนตอไปอีก
ไมมีลักษณะสองอยางตน); ลักษณะ เชน เกิดกิเลสอยากไดของเขา จึงทํา
เหลานีเ้ ปนของแนนอน เปนกฎธรรมชาติ กรรมดวยการไปลักของเขามา ประสบ
มีอยูต ามธรรมดา จึงเรียกวา ธรรมนิยาม วิบากคือไดของนั้นมาเสพเสวย เกิดสุข
พึงทราบวา พระบาลีในพระไตรปฎก เวทนา ทําใหมีกิเลสเหิมใจอยากไดรุน
เรียกวา ธรรมนิยาม (ธมฺมนิยามตา) แรงและมากยิ่งขึ้นจึงยิ่งทํากรรมมากขึ้น
สวน ไตรลักษณ และ สามัญลักษณะ หรือในทางตรงขาม ถูกขัดขวาง ไดรบั
เปนคําที่เกิดขึ้นในยุคอรรถกถา
ทุกขเวทนาเปนวิบาก ทําใหเกิดกิเลสคือ
ไตรลิงค สามเพศ หมายถึง คําศัพทที่ โทสะแคนเคือง แลวพยายามทํากรรมคือ
เป น ได ทั้ ง สามเพศในทางไวยากรณ ประทุษรายเขา ฯลฯ เมือ่ เปนอยูเ ปนไป
กลาวคือ ปุงลิงค เพศชาย อิตถีลิงค อยางนี้ วงจรจะหมุนเวียนตอไปไมมีที่
เพศหญิง นปุงสกลิงค มิใชเพศชาย สิน้ สุด เปนอาการหมุนวน หรือวงกลม
และหญิง; คําบาลีที่เปนไตรลิงค เชน อันหมุนวน ทีเ่ รียกวา ภวจักร สังสารนิพฺพุโต นิพฺพุตา นิพฺพุตํ เปน ปุงลิงค จักร หรือสังสารวัฏ, ไตรวัฏ ก็เขียน; ดู
ปฏิจจสมุปบาท
อิตถีลิงค และนปุงสกลิงค ตามลําดับ
ไตรวัฏฏ วัฏฏะ ๓, วงวน ๓ หรือวงจร ๓ ไตรสรณะ ที่พึ่งสาม คือ พระพุทธเจา
สวนของปฏิจจสมุปบาทซึ่งหมุนเวียนสืบ พระธรรม พระสงฆ; สรณตรัย ก็เรียก
ทอดตอๆ กันไป ทําใหมกี ารเวียนวาย ไตรสรณคมน การถึงสรณะสาม, การ
๑๒๐

ไตรสิกขา

๑๒๑

ถวายพระพร

ถึงรัตนะทั้งสาม (พระรัตนตรัย) คือ ไตรสิกขา สิกขาสาม, ขอปฏิบตั ทิ ตี่ อ งศึกษา
พระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ เปนที่ ๓ อยาง คือ อธิสีลสิกขา อธิจิตตสิกขา
พึ่งที่ระลึก; ตามปกติ คัมภีรทั้งหลาย อธิปญญาสิกขา เรียกงายๆ สั้นๆ วา
ศีล สมาธิ ปญญา; ดู สิกขา ๓
ใชเพียงวา “สรณคมน”; ดู สรณคมน

ถ
ถวนทศมาส ครบสิบเดือน (ในการตั้ง นาโถ ฯเปฯ ลภนฺตตฺเถ ปทกฺขิเณ)
ครรภ)
จบแลว สวด ภวตุ สพฺพมงคลํ ฯเปฯ
ถวายพรพระ (พระสงฆ) สวดพุทธชัย- สทา โสตฺถี ภวนฺตุ เต ตอไปเลย โดยไม
มงคลคาถา (หรือชยมังคลัฏฐกคาถา) ตองหยุดขึ้นใหม
(มักพูดใหจํากันงายๆ วา ถวายพร
ในพิธี โดยเฉพาะกอนเจาภาพถวาย

ภัตตาหาร, เปนธรรมเนียมทีป่ ฏิบตั มิ าวา พระ คือสวด นโม… อิติป โส… พาหุ…
ในงานพิธีที่มีการสวดมนตเย็น แลวฉัน มหากาฯ… ภวตุ สพฺฯ…)
เมื่ อ สวดจบแล ว พระสงฆ ก็ รั บ
เชา หรือฉันเพลในวันรุงขึ้น เมื่อจะฉัน
ภัตตาหารเชาหรือเพลนั้น มีการสวด ภัตตาหารฉันตอไป
ที่เรียกวา “บทถวายพรพระ” ก็คือ
ถวายพรพระกอน คือ เมื่อเจาภาพจุด
ธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และสมาทาน พุทธชัยมงคลคาถา หรือ ชยมังคลัฏฐกศีลแลว พระสงฆจะสวดถวายพรพระ คาถา (บางทีเรียกงายๆ วา “คาถาพาหุง”)
พึงสังเกตวา ในการถวายพรพระตาม
ต อ ไปเลย โดยไมตองอาราธนาพระ
ธรรมเนียมที่กลาวมานั้น พระสงฆสวด
ปริตร ดังนี้
ทั้งพุทธชัยมงคลคาถา (ชยมังคลัฏฐก๑. นมการปาฐะ (นโม ๓ จบ)
๒. พุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ คาถา หรือคาถาพาหุง) และตอดวย
(อิติป โส ภควา ฯเปฯ อนุตฺตรํ ปฺุกฺ- ชยปริตตคาถา ซึ่งมีชัยมงคลคาถา (คือ
เขตฺตํ โลกสฺสาติ)
คาถามหาการุณิโก ซึ่งมีบท “ชยนฺโต…”);
๓. บทถวายพรพระ คือชยมังคลัฏ- ดู ชยมังคลัฏฐกคาถา, ชยปริตตคาถา,
ชยปริตร, ชัยมงคลคาถา
ฐกคาถา (พาหุ ฯเปฯ นโร สปฺโ)
๔. ชยปริ ตฺ ต คาถา ( มหาการุ ณิ โ ก ถวายพระพร คําเริ่ม ที่พระสงฆพูดกับ
๑๒๑

ถวายพระเพลิง

๑๒๒

เจานาย เทียบไดกับ “เรียน” และใชเปน
คํารับ เทียบไดกับ “จะ” หรือ “ครับ”,
กั บ ทั้ ง ใช เ ป น คําขึ้ น ต น และลงท า ยจด
หมายที่ ภิ ก ษุ ส ามเณรมี ไ ปถึ ง เจ า นาย
ดวย (คําลงทาย นิยมใชวา “ขอถวายพระ
พร”, บางทีก็ใช “ขอถวายพระพร” ทั้ง
ขึ้นตน และลงทาย); ใหพรแกเจานาย;
เทียบ เจริญพร
ถวายพระเพลิง ใหไฟ คือ เผา
ถวายอดิเรก ดู อดิเรก 2.
ถอน (ในคําวา “รูจักถอนไตรจีวร”) ยก
เลิกของเดิม ออกมาจากศัพท ปจจุทธรณ
ถัมภะ หัวดื้อ (ขอ ๑๑ ในอุปกิเลส ๑๖)
ถาวรวัตถุ สิ่งของที่มั่นคง ไดแกของที่
สรางดวยอิฐ ปูน หรือโลหะ เชน โบสถ
เจดีย วิหาร เปนตน
ถีนะ ความหดหู, ความทอแทใจ
ถี น มิ ท ธะ ความหดหู แ ละเซื่ อ งซึ ม ,
ความที่จิตหดหูและเคลิบเคลิ้ม, ความ
งวงเหงาซึมเซา (ขอ ๓ ในนิวรณ ๕)
ถึงที่สุดเพท เรียนจบไตรเพท
ถือ (ในคําวา การใหถือเสนาสนะ) รับ
แจก, รับมอบ, ถือสิทธิ์ครอบครอง
ถือบวช ถือการเวนตางๆ ตามขอกําหนด
ทางศาสนา
ถือบังสุกุล ใชผาเฉพาะที่ไดจากกองฝุน
กองหยากเยื่อ คือผาที่เขาทิ้งแลวมาทํา
เครื่องนุงหม ไมใชผาที่ชาวบานถวาย; ดู

เถรภูมิ

ปงสุกูลิกังคะ
ถุลลโกฏฐิตนิคม นิคมแหงหนึ่งอยูใน
แควนกุรุ
ถุลลัจจัย “ความลวงละเมิดที่หยาบ”, ชื่อ
อาบัติหยาบอยางหนึ่งเปนความผิดขั้น
รองลงมาจากอาบัติสังฆาทิเสส เชน
ภิ ก ษุ ชั ก สื่อใหชายหญิงเปนผัวเมียกัน
ต อ งอาบั ติ สั ง ฆาทิ เ สส ภิ ก ษุ ชั ก สื่ อ
บัณเฑาะก (กะเทย) ตองอาบัตถิ ลุ ลัจจัย
ภิกษุนุงหมหนังเสืออยางเดียรถีย ตอง
อาบัติถุลลัจจัย; ดู อาบัติ
ถูณคาม ตําบลทีก่ นั้ อาณาเขตมัชฌิมชนบท
ดานทิศตะวันตก เขียน ถูนคาม ก็มี
ถูปารหบุคคล บุคคลผูควรแกสถูปคือ
บุคคลที่ควรนํากระดูกบรรจุสถูปไวบูชา
มี ๔ คือ ๑. พระพุทธเจา ๒. ปจเจกพุทธเจา ๓. พระอรหันตสาวก ๔. พระ
เจาจักรพรรดิ
เถยยสังวาส ลักเพศ, มิใชภกิ ษุ แตปลอม
เพศเปนภิกษุ (พจนานุกรมเขียน เถยสังวาส, เขียนอยางบาลีเปน เถยยสังวาสก)
เถระ พระผูใหญ ตามพระวินัยกําหนดวา
มีพรรษาตั้งแต ๑๐ ขึ้นไป; เทียบ นวกะ,
มัชฌิมะ
เถรภูมิ ขั้นหรือชั้นแหงพระเถระ, ระดับ
อายุ คุณธรรม ความรู ที่นับวาเปนพระ
ผูใหญ คือมีพรรษาตั้งแต ๑๐ ขึ้นไป
และรูปาฏิโมกข เปนตน เทียบ นวกภูมิ,

๑๒๒

เถรวาท

๑๒๓

มัชฌิมภูมิ
เถรวาท “วาทะของพระเถระ” (หมายถึง
พระเถระผูรักษาธรรมวินัยนับแตปฐมสังคายนา), พระพุทธศาสนาทีส่ บื มาแต
ยุคแรกสุด ซึง่ ถือตามหลักธรรมวินัยที่
พระอรหันตเถระ ๕๐๐ รูป ไดประชุม
ทําสังคายนาครั้งแรกรวบรวมคําสั่งสอน
ของพระพุทธเจาวางเปนแบบแผนไวเมือ่
๓ เดือนหลังพุทธปรินพิ พาน ไดแกพระ
พุ ทธศาสนาอยางที่นับถือแพรหลายใน
ประเทศไทย พมา ลังกา ลาว และกัมพูชา,

ทวดึงสกรรมกรณ

บางทีเรียกวา พุทธศาสนาแบบดั้งเดิม
และเพราะเหตุ ที่ แ พร ห ลายอยู ใ นดิ น
แดนแถบใต จึงเรียกวา ทักษิณนิกาย
(นิกายฝายใต); ดู หีนยาน, เทียบ มหายาน
เถรานุเถระ “เถระและอนุเถระ”, พระ
เถระผูใหญผูนอย
เถรี พระเถระผูหญิง
ไถ ถุงยาวๆ สําหรับใสเงินหรือสิ่งของ
ไถยจิต จิตคิดจะลัก, จิตคิดขโมย, จิต
ประกอบดวยความเปนขโมย

ท
ทธิ นมสม, นมเปรี้ยว; ดู เบญจโครส
ครอบครอง, ครอง, นุงหม เชนใน
ทนต ฟน
ประโยควา “พึงทรงอติเรกบาตรไว ๑๐
ทมะ การฝก, การฝกฝนปรับปรุงตน, วั น เป น อย า งยิ่ ง ” และในประโยควา
การรูจักขมจิตขมใจ บังคับควบคุมตน “ภิกษุทรงอติเรกจีวรได ๑๐ วันเปน
เองได ไมพูดไมทําเพียงตามที่อยาก แต อยางยิ่ง”
พู ด และทําตามเหตุ ผ ลที่ พิ จ ารณาเห็ น ทรมาน ขม, ปราบ, ฝก, ทําใหเสื่อม
ดวยปญญาวาดีงามสมควรเปนประโยชน พยศ, ทําใหเสื่อมการถือตัว, ทําใหกลับ
รูจักปรับตัวปรับใจ และแกไขปรับปรุง ใจ บัดนี้มกั หมายถึง ทําใหลําบาก
ตนดวยปญญาไตรตรองใหงอกงามดียิ่ง ทรยศ คิดรายตอมิตรหรือผูมีบุญคุณ
ขึ้นอยูเสมอ (ขอ ๒ ในฆราวาสธรรม ๔) ทวดึงสกรรมกรณ วิธีลงโทษ ๓๒
ทมิฬ ชื่อชนเผาหนึ่งในเกาะลังกา เคยชิง อยาง ซึ่งใชในสมัยโบราณ เชน โบย
ราชสมบัติพระเจาวัฏฏคามินีอภัยได
ดวยแส โบยดวยหวาย ตีดวยกระบอง
ทรกรรม การทําใหลําบาก
ตัดมือ ตัดเทา ตัดหู ตัดจมูก ตัดศีรษะ
ทรง ใช, ถือครอง, เก็บไว, มีไวเปนสิทธิ์, เอาขวานผาอก เปนตน
๑๒๓

ทวดึงสาการ

๑๒๔

ทวดึงสาการ ดู ทวัตติงสาการ
ทวัตติงสกรรมกรณ ดู ทวดึงสกรรมกรณ
ทวัตติงสาการ อาการ ๓๒, สวน
ประกอบที่มีลักษณะตางๆ กัน ๓๒
อยาง ในรางกาย คือ ผม ขน เล็บ ฟน
หนัง เนื้อ เอ็น กระดูก เยื่อในกระดูก
มาม หัวใจ ตับ พังผืด ไต ปอด ไส
ใหญ ไสนอย อาหารใหม อาหารเกา
(อุจจาระ) มันสมอง ดี เสลด หนอง
เลือด เหงื่อ มันขน น้ําตา มันเหลว น้ํา
ลาย น้ํามูก ไขขอ มูตร (ปสสาวะ); ใน
ขุททกปาฐะ (ฉบับสยามรัฐ) เรียงลําดับ
มันสมองไวเปนขอสุดทาย; ทวัตดึงสาการ
หรือ ทวดึงสาการ ก็เขียน
ทวาบรยุค, ทวาปรยุค ดู กัป
ทวาร ประตู, ทาง, ชองตามรางกาย 1.
ทางรับรูอารมณ มี ๖ คือ ๑. จักขุทวาร
ทางตา ๒. โสตทวาร ทางหู ๓. ฆานทวาร ทางจมูก ๔. ชิวหาทวาร ทางลิ้น
๕. กายทวาร ทางกาย ๖. มโนทวาร
ทางใจ 2. ทางทํากรรม ๑. กายทวาร
ทางกาย ๒. วจีทวาร ทางวาจา ๓. มโนทวาร ทางใจ
ทวารบาล คนเฝาประตู
ทวารเบา ชองปสสาวะ
ทวารรูป ดูที่ รูป ๒๘
ทวารหนัก ชองอุจจาระ
ทวิช ชื่อหนึ่งสําหรับเรียกพราหมณ ใน

ทสพลญาณ

ภาษาไทยเปน ทิชาจารย หรือ ทวิชาจารย
ก็มี แปลวา “เกิดสองหน” หมายถึง เกิด
โดยกําเนิ ด ครั้ ง หนึ่ ง เกิ ด โดยได รั บ
ครอบเปนพราหมณครั้งหนึ่ง เปรียบ
เหมือนนกซึ่งเกิดสองหนเหมือนกัน คือ
เกิดจากทองแมออกเปนไขหนหนึ่ง เกิด
จากไขเปนตัวอีกหนหนึ่ง นกจึงมีชื่อ
เรียกวา ทวิช หรือ ทิช ซึ่งแปลวา “เกิด
สองหน” อีกชื่อหนึ่งดวย
ทวิบท สัตวสองเทา มี กา ไก นก เปนตน
ทศพร ดู พร ๑๐
ทศพลญาณ ดู ทสพลญาณ
ทศพิธราชธรรม ดู ราชธรรม
ทศมาส สิบเดือน
ทศวรรค สงฆมีพวกสิบ คือ สงฆพวกที่
กําหนดจํานวน ๑๐ รูปเปนอยางนอยจึง
จะครบองค ทําสังฆกรรมประเภทนั้นๆ
ได เชน การอุปสมบทในมัธยมประเทศ
ตองใชสงฆทศวรรค
ทสกะ หมวด ๑๐
ทสพลญาณ พระญาณเปนกําลังของ
พระพุทธเจา ๑๐ ประการ เรียกตาม
บาลีวา ตถาคตพลญาณ (ญาณเปนกําลัง
ของพระตถาคต) ๑๐ คือ ๑. ฐานาฐานญาณ ๒. กรรมวิปากญาณ ๓. สัพพัตถคามินีปฏิปทาญาณ ๔. นานาธาตุญาณ
๕. นานาธิมุตติกญาณ ๖. อินทริยปโรปริยตั ตญาณ ๗. ฌานาทิสงั กิเลสาทิญาณ

๑๒๔

ทองอาบ

๑๒๕

ทักขิณาบถ

๘. ปุพเพนิวาสานุสติญาณ ๙. จุตปู ปาต- พุทธศาสนา นิยมหมายถึงปจจัย ๔ ที่
ญาณ ๑๐. อาสวักขยญาณ; นิยมเขียน ถวายแก พ ระภิ ก ษุ ส งฆ หรื อ ให แ ก
ทศพลญาณ; ดู ญาณ ชื่อนั้นๆ
ทักขิไณยบุคคล ซึ่งในความหมายอยาง
ทองอาบ ของอาบดวยทอง, ของชุบทอง, สูง ไดแกพระอริยสงฆ และในความ
ของแชทองคําใหจับผิว
หมายที่กวางออกไป ไดแก ทานผูมีศีล
ทอด ในประโยควา “ทอดกรรมสิทธิ์ของ ผูทรงคุณทรงธรรม แมเปนคฤหัสถ
เชนบิดามารดา ตลอดจนในความหมาย
ตนเสีย” ทิ้ง, ปลอย, ละ
อยางกวางที่สุด ของที่ใหเพื่อชวยเหลือ
ทอดกฐิน ดู กฐิน, กฐินทาน
ทอดธุระ ไมเอาใจใส, ไมสนใจ, ไมเอา เกื้อกูล แมแตใหแกสัตวดิรัจฉาน ก็เปน
ธุระ
ทักขิณา (ดังทีต่ รัสในทักขิณาวิภงั คสูตร, ม.อุ.๑๔/
ทอดผาปา เอาผาถวายโดยทิ้งไวเพื่อให ๗๑๐/๔๕๘) แตมผี ลมากนอยตางกันตาม
หลักทักขิณาวิสุทธิ์ ๔ และตรัสไวอกี
พระชักเอาเอง; ดู ผาปา
ทักขิณ, ทักษิณ ขวา, ทิศใต
แหงหนึง่ วา (ทานสูตร, อง.ฉกฺก.๒๒/๓๐๘/๓๗๕)
ทักขิณทิส “ทิศเบื้องขวา” หมายถึง ทักขิณาที่พรอมดวยองค ๖ คือ ทายก
อาจารย (ตามความหมายในทิศ ๖); ดู มีองค ๓ (กอนให ก็ดีใจ, กําลังใหอยู ก็
ทิศหก
ทําจิตใหผุดผองเลื่อมใส, ครั้นใหแลว ก็
ทักขิณา, ทักษิณา ทานที่ถวายเพื่อผล ชื่นชมปลื้มใจ) และปฏิคาหกมีองค ๓
อันดีงาม, ของทําบุญ, สิ่งที่สละให, (เป น ผู ป ราศจากราคะหรื อ ปฏิ บั ติ เ พื่ อ
ป จ จั ย สี่ ที่ เ มื่ อ ถวายจะเป น เหตุ ใ ห บําราศราคะ, เปนผูปราศจากโทสะหรือ
ประโยชนสุขเจริญเพิ่มพูน, ของถวายที่ ปฏิบัติเพื่อบําราศโทสะ, เปนผูปราศจาก
ชวยใหสัตวทั้งหลายเจริญดวยสมบัติดัง โมหะหรื อ ปฏิ บั ติ เ พื่ อ บําราศโมหะ)
ปรารถนา, สิ่งที่ใหโดยเชื่อกรรมและผล ทักขิณานัน้ เปนบุญยิง่ ใหญ มีผลมากยาก
แห ง กรรม (หรื อ โดยเชื่ อ ปรโลก); จะประมาณได; ดู เจตนา, ทักขิณาวิสุทธิ์
“ทั ก ขิ ณ า” เดิ ม เป นคําที่ใชในศาสนา ทักขิณานุปทาน ทําบุญอุทิศผลใหแกผู
พราหมณ (เขียนอยางสันสกฤต เปน ตาย
“ทักษิณา”) หมายถึง ของที่มอบใหแก ทั ก ขิ ณ าบถ “หนใต ” (เขี ย นอย า ง
พราหมณ เป น ค า ตอบแทนในการ สันสกฤต=ทักษิณาบถ), ดินแดนแถบ
ประกอบพิธีบูชายัญ เมื่อนํามาใชในพระ ใตของชมพูทวีป, อินเดียภาคใต คูกับ
๑๒๕

ทักขิณาวัฏฏ

๑๒๖

อุตราบถ (ดินแดนแถบเหนือของชมพู
ทวีป หรืออินเดียภาคเหนือ), ในอรรถกถา มีคําอธิบายซึ่งใหถือแมน้ําคงคา
เปนเสนแบง คือ ดินแดนแถบฝงเหนือ
ของแมน้ําคงคา เปนอุตราบถ สวนดิน
แดนแถบฝงใตของแมน้ําคงคา เปน
ทักขิณาบถ และกลาววา อุตราบถเปน
ปฏิรูปเทส แตทักขิณาบถไมเปนปฏิรูป
เทส, คําอธิบายนัน้ คงถือตามสภาพความ
เจริญสมัยโบราณ แตที่รูกันทั่วไปตอถึง
ยุคปจจุบนั ถือแมนา้ํ นัมมทาเปนเสนแบง
คือ ดินแดนแถบเหนือแมน้ํานัมมทาขึ้น
มา เปนอุตราบถ สวนดินแดนแถบใต
แมนา้ํ นัมมทาลงไป เปนทักขิณาบถ ดังที่
เรียกในบัดนีว้ า Deccan อันเพีย้ นจาก
Dekkhan หรือ Dekhan ซึง่ มาจาก
Dakkhina นัน่ เอง; เทียบ อุตราบถ, ดู อวันตี
ทักขิณาวัฏฏ เวียนขวา, วนไปทางขวา
คือ วนเลี้ยวทางขวาอยางเข็มนาฬิกา
เขียน ทักษิณาวัฏ หรือ ทักษิณาวรรต ก็
มี; ตรงขามกับ อุตตราวัฏฏ
ทั ก ขิ ณ าวิ สุ ท ธิ์ ความบริ สุ ท ธิ์ แ ห ง
ทักขิณา, ขอที่เปนเหตุใหทักขิณา คือสิ่ง
ที่ใหที่ถวาย เปนของบริสุทธิ์และจึงเกิด
มีผลมาก มี ๔ คือ (ม.อุ.๑๔/๗๑๔/๔๖๑) ๑.
ทักขิณา บริสุทธิ์ฝายทายก (มีศีล มี
กัลยาณธรรม) ไมบริสุทธิ์ฝายปฏิคาหก
(ทุศีล มีปาปธรรม) ๒. ทักขิณา บริสุทธิ์

ทักษิโณทก

ฝายปฏิคาหก ไมบริสุทธิ์ฝายทายก ๓.
ทักขิณา ไมบริสุทธิ์ทั้งฝายทายก ไม
บริสุทธิ์ทั้งฝายปฏิคาหก ๓. ทักขิณา
บริสุทธิ์ทั้งฝายทายก บริสุทธิ์ทั้งฝาย
ปฏิคาหก; ดู ทักขิณา
ทั ก ขิ เ ณยยบุ ค คล บุ ค คลผู ค วรรั บ
ทักษิณา
ทกฺขิเณยฺโย (พระสงฆ) เปนผูควรแก
ทักขิณา คือมีคุณความดีสมควรแกของ
ทําบุญ มีอาหาร ผานุงหม เปนตน ชวย
เอื้ออํานวยใหของที่เขาถวายมีผลมาก
(ขอ ๗ ในสังฆคุณ ๙)
ทักขิโณทก น้ําที่หลั่งในเวลาทําทาน
ทักขิไณย ผูควรแกทกั ขิณา, ผูควรรับ
ของทําบุญที่ทายกถวาย, ทานผูเกื้อกูล
แกทักขิณา โดยทําใหสิ่งที่ถวายเปนของ
บริสุทธิ์ และจึงเปนเหตุใหเกิดมีผลมาก;
ดู ทักขิณา
ทั ก ขิ ไ ณยบุ ค คล บุ ค คลผู ค วรรั บ
ทักษิณา; ดู ทักขิไณย
ทักษิณนิกาย นิกายพุทธศาสนาฝายใตที่
พวกอุตรนิกายตั้งชื่อใหวา หีนยาน ใช
บาลีมคธ บัดนี้ นิยมเรียกวา เถรวาท
ทักษิณา ทานเพือ่ ผลอันเจริญ, ของทําบุญ
ทักษิณานุประทาน ทําบุญอุทิศผลให
แกผูตาย
ทักษิณาบถ ดู ทักขิณาบถ
ทักษิโณทก น้ําที่หลั่งในเวลาทําทาน, น้ํา

๑๒๖

ทัณฑกรรม

๑๒๗

กรวด, คือเอาน้ําหลั่งเปนเครื่องหมาย
ของการใหแทนสิ่งของที่ให เชน ที่ดิน
ศาลา กุฎี บุญกุศล เปนตน ซึ่งใหญโต
เกินกวาที่จะยกไหว หรือไมมีรูปที่จะยก
ขึ้นได
ทัณฑกรรม การลงอาชญา, การลงโทษ;
ในที่ นี้ หมายถึ ง การลงโทษสามเณร
คลายกับการปรับอาบัติภิกษุ ไดแก กัก
บริเวณ หามไมใหเขา หามไมใหออก
จากอาราม หรือการใชตักน้ํา ขนฟน ขน
ทราย เปนตน
ทัณฑกรรมนาสนา ใหฉิบหายดวยการ
ลงโทษ หมายถึงการไลออกจากสํานัก
เชน ที่ทําแกกัณฑกสามเณร ผูกลาวตู
พระธรรมเทศนาวา ธรรมที่ตรัสวาเปน
อันตราย ไมสามารถทําอันตรายแกผู
เสพไดจริง
ทัณฑปาณิ กษัตริยโกลิยวงศ เปนพระ
ราชบุตรของพระเจาอัญชนะ เปนพระ
เชฏฐาของพระนางสิริมหามายาพุทธมารดา
ทันต ฟน
ทันตชะ อักษรเกิดที่ฟน คือ ต ถ ท ธ น
กับทั้ง ล และ ส
ทัพพมัลลบุตร พระเถระมหาสาวกองค
หนึ่งในอสีติมหาสาวก เปนพระราชโอรสของพระเจามัลลราช เมื่อพระชนม
๗ พรรษา มีความเลื่อมใสในพระพุทธ-

ทัสสนะ

ศาสนา ไดบรรพชาเปนสามเณร เวลา
ปลงผม พอมีดโกนตัดกลุมผมครั้งที่ ๑
ไดบรรลุโสดาปตติผล ครั้งที่ ๒ ได
บรรลุสกทาคามิผล ครั้งที่ ๓ ไดบรรลุ
อนาคามิผล พอปลงผมเสร็จก็ไดบรรลุ
พระอรหัต ทานรับภาระเปนเจาหนาทีท่ าํ
การสงฆในตําแหนงเสนาสนปญญาปกะ
(ผู ดู แ ลจั ด สถานที่ พั ก อาศั ย ของพระ)
และภั ต ตุ เทศก ไดรับยกยองวาเปน
เอตทัคคะในบรรดาเสนาสนปญญาปกะ
ทั พ สั ม ภาระ เครื่ อ งเคราและส ว น
ประกอบทั้งหลาย, สิ่งและเครื่องอันเปน
ส ว นประกอบที่ จ ะคุ ม กั น เข า เปนเรือน
เรือ รถ หรือเกวียน เปนตน; เขียนเต็ม
วา ทัพพสัมภาระ
ทัศ สิบ, จํานวน ๑๐ (สันสกฤต: ทศ;
บาลี: ทส); ในขอความวา “บารมี ๓๐ ทัศ”
หรือ “บารมีสามสิบทัศ” มักใหถอื วา “ทัศ”
แปลวา ครบ หรือถวน แตอาจเปนไดวา
“ทัศ” ก็คือสิบนั่นแหละ แตสันนิษฐาน
วา “บารมีสามสิบทัศ” เปนคําพูดซอน
โดยซอนความหมายวา สามสิบนี้ มิใช
แควานับรายหนวยเปน ๓๐ แตนับเปน
ชุดได ๓ ทัศ (คือ จํานวนสิบ ๓ ชุด
หรือ ๓ “สิบ”); ดู สมดึงสทัศนีย งาม, นาดู
ทัสสนะ การเห็น, การเห็นดวยปญญา,
ความเห็น, สิ่งที่เห็น

๑๒๗

ทัสสนานุตตริยะ

๑๒๘

ทานบดี

ทัสสนานุตตริยะ การเห็นที่ยอดเยี่ยม กิรยิ าวัตถุ ๓ และ ๑๐, ขอ ๑ ในสังคห(ขอ ๑ ในอนุตตริยะ ๓ หมายถึง วัตถุ ๔, ขอ ๑ ในสัปปุรสิ บัญญัติ ๓)
ป ญ ญาอั น เห็ น ธรรม ตลอดถึ ง เห็ น
ทานมิใชถูกตองดีงามหรือเปนบุญ
นิพพาน; ขอ ๑ ในอนุตตริยะ ๖ หมาย เสมอไป ทานบางอยางถือไมไดวาเปน
ถึง เห็นพระตถาคต ตถาคตสาวก และ ทาน และเปนบาปดวย ในพระไตรปฎก
(วินย.๘/๙๗๙/๓๒๖) กลาวถึงทานที่ชาวโลก
สิ่งอันบํารุงจิตใจใหเจริญ)
ทัฬหีกรรม การทําใหมั่น เชน การให ถือกันวาเปนบุญ แตที่แทหาเปนบุญไม
(ทานที่เปนบาป) ๕ อยาง คือ ๑. มัชชอุปสมบทซ้ํา
ทาฐธาตุ, ทาฒธาตุ พระธาตุคือเขี้ยว, ทาน (ใหน้ําเมา) ๒. สมัชชทาน (ให
พระเขี้ยวแกวของพระพุทธเจามีทั้งหมด มหรสพ) ๓. อิตถีทาน (ใหสตรี) ๔.
๔ องค ตํานานวา พระเขี้ยวแกวบนขวา อุสภทาน (ทานอธิบายวาปลอยใหโค
ประดิษฐานอยูในพระจุฬามณีเจดียใน อุสภะเขาไปในฝูงโค) ๕. จิตรกรรมทาน
ดาวดึงสเทวโลก, องคลางขวาไปอยู ณ (ใหภาพยั่วยุกิเลส เชน ภาพสตรีและ
แควนกาลิงคะ แลวตอไปยังลังกาทวีป, บุรุษเสพเมถุน), ในคัมภีรมิลินทปญหา
องคบนซายไปอยู ณ แควนคันธาระ, (มิลินท.๓๕๒) กลาวถึงทานที่ไมนับวาเปน
องค ล า งซ า ยไปอยู ใ นนาคพิ ภ พ; ดู ทาน อันนําไปสูอบาย ๑๐ อยาง ไดแก ๕
สารีริกธาตุ
อยางที่กลาวแลว และเพิ่มอีก ๕ คือ ๖.
ทาน การให, ยกมอบแกผอู นื่ , ใหของที่ สัตถทาน (ใหศัสตรา) ๗. วิสทาน (ให
ควรให แกคนทีค่ วรให เพือ่ ประโยชนแก ยาพิษ) ๗. สังขลิกทาน (ใหโซตรวน) ๘.
เขา, สละให ป น สิ่ ง ของของตนเพื่ อ กุกกุฏสูกรทาน (ใหไกใหสกุ ร) ๙. ตุลากูฏประโยชนแกผอู นื่ ; สิง่ ทีใ่ ห, ทรัพยสนิ สิง่ มานกูฏทาน (ใหเครื่องชั่งตวงวัดโกง);
ของทีม่ อบใหหรือแจกออกไป; ทาน ๒ คือ สําหรับสมัชชทาน พึง ดู สาธุกีฬา
๑. อามิสทาน ใหสงิ่ ของ ๒. ธรรมทาน ทานกถา เรื่องทาน, พรรณนาทาน คือ
ใหธรรม; ทาน ๒ อีกหมวดหนึง่ คือ ๑. การใหวา คืออะไร มีคุณอยางไร เปนตน
สังฆทาน ใหแกสงฆ หรือใหเพือ่ สวนรวม (ขอ ๑ ในอนุบุพพิกถา ๕)
๒. ปาฏิบคุ ลิกทาน ใหเจาะจงแกบคุ คลผู ทานบดี “เจาแหงทาน”, ผูเปนใหญใน
ใดผูห นึง่ โดยเฉพาะ (ขอ ๑ ในทศพิธราช- ทาน, พึงทราบคําอธิบาย ๒ แง คือ ใน
ธรรม, ขอ ๑ ในบารมี ๑๐, ขอ ๑ ในบุญ- แงที่ ๑ ความแตกตางระหวาง ทายก
๑๒๘

ทานบน

๑๒๙

ทารุณ

ทานบารมี คุณความดีที่บําเพ็ญอยางยิ่ง
ยวดคือทาน, บารมีขอทาน; การใหการ
สละอย า งยิ่ ง ยวดที่ เ ป น บารมี ขั้ น ปกติ
เรียกวา ทานบารมี ไดแกพาหิรภัณฑบริจาค คือสละใหของนอกกาย, การ
ใหการสละที่ยิ่งยวดขึ้นไปอีก ซึ่งเปน
บารมีขั้นจวนสูงสุด เรียกวา ทานอุปบารมี ไดแกอังคบริจาค คือสละให
อวัยวะในตัว เชน บริจาคดวงตา, การ
ใหการสละอันยิ่งยวดที่สุด ซึ่งเปนบารมี
ขั้นสูงสุด เรียกวา ทานปรมัตถบารมี
ไดแกชีวิตบริจาค คือสละชีวิต; การ
สละใหพาหิรภัณฑหรือพาหิรวัตถุ เปน
พาหิรทาน คือใหสิ่งภายนอก สวนการ
สละใหอวัยวะเลือดเนื้อชีวิตตลอดจน
ยอมตั ว เป น ทาสรั บ ใช เ พื่ อ ให เ ป น
ประโยชนแกผูอื่น เปนอัชฌัตติกทาน
คือใหของภายใน (ขอ ๑ ในบารมี ๑๐)
ทานผูมีอายุ เปนคําสําหรับพระผูใหญใช
เรียกพระผูนอย คือ พระที่มีพรรษา
ออนกวา (บาลีวา อาวุโส)
ทานมัย บุญที่สําเร็จดวยการบริจาคทาน
(ขอ ๑ ในบุญกิริยาวัตถุ ๓ และ ๑๐)
ทายก (ชาย) ผูให; ดู ทานบดี
๒๖๗; สุตฺต.อ.๒/๒๓๗; สํ.ฏี.๑/๑๖๖; องฺ.ฏี.๓/๒๐) ทายาท ผูสืบสกุล, ผูควรรับมรดก
ทานบน ถอยคําหรือสัญญาวาจะไมทํา ทายิกา (หญิง) ผูให; ดู ทานบดี
ผิดตามเงื่อนไขที่ไดใหไว; ทัณฑบน ก็ ทารก เด็กที่ยังไมเดียงสา
เรียก
ทารุณ หยาบชา, รายกาจ, รุนแรง, ดุ
กับ ทานบดี, “ทายก” คือผูให เปนคํา
กลางๆ แมจะใหของของผูอื่นตามคําสั่ง
ของเขา โดยไมมีอํานาจหรือมีความเปน
ใหญในของนั้น ก็เปนทายก (จึงไมแนวา
จะปราศจากความหวงแหนหรือมีใจสละ
จริงแทหรือไม) สวน “ทานบดี” คือผูให
ที่เปนเจาของหรือมีอํานาจในของที่จะให
จึงเปนใหญในทานนั้น (ตามปกติตองไม
หวงหรือมีใจสละจริง จึงใหได) ในแงที่
๑ นี้ จึงพูดจําแนกวา บางคนเปนทั้ง
ทายกและเปนทานบดี บางคนเปนทายก
แตไมเปนทานบดี; ในแงที่ ๒ ความ
แตกตางระหวาง ทานทาส ทานสหาย
และทานบดี, บุคคลใด ตนเองบริโภค
ของดีๆ แตแกผูอื่นใหของไมดี ทําตัว
เปนทาสของสิ่งของ บุคคลนั้นเรียกวา
ทานทาส, บุคคลใด ตนเองบริโภคของ
อยางใด ก็ใหแกผูอื่นอยางนั้น บุคคลนั้น
เรียกวา ทานสหาย, บุคคลใด ตนเอง
บริโภคหรือใชของตามที่พอมีพอเปนไป
แตแกผูอื่นจัดใหของที่ดีๆ ไมตกอยูใต
อํานาจสิ่งของ แตเปนนายเปนใหญทําให
สิ่งของอยูใตอํานาจของตน บุคคลนั้น
เรียกวา ทานบดี (รายละเอียด พึงดู ที.อ.๑/

๑๒๙

ทารุณกรรม

๑๓๐

ราย, โหดราย
ทารุณกรรม การทําโดยความโหดราย
ทาส บาวทั่วไป, คนรับใช
ทํากรรมเปนวรรค สงฆทําสังฆกรรม
โดยแยกเปนพวกๆ ไมสามัคคีกัน
ทํากัปปะ ทําเครื่องหมายดวยของ ๓
อยาง คือ คราม ตม และดําคล้ํา อยาง
ใดอยางหนึ่งในเอกเทศ คือสวนหนึ่ง
แหงจีวร เรียกสามัญวา พินทุ
ทําการเมื อ ง ทํางานของแว น แคว น ,
ทํางานของหลวง
ทําการวัด ทํางานของวัด, ทํางานของ
พระในอาราม
ทํากาละ ตาย
ทําคืน แกไข
ทํ า บุ ญ ทํ า ความดี , ทํา สิ่ ง ที่ ดี ง าม,
ประกอบกรรมดี ดั ง ที่ ท า นแสดงใน
บุญกิริยาวัตถุ ๓ หรือบุญกิริยาวัตถุ ๑๐
แตที่พูดกันทั่วไป มักเพงที่การเลี้ยงพระ
ตักบาตร ถวายจตุปจจัยแกพระสงฆ
บริจาคบํารุงวัดและการกอสรางในวัด
เปนสําคัญ
ทํารายดวยวิชา ไดแก รายมนตรอาคม
ตางๆ ใชภูตใชผีเพื่อทําผูอื่นใหเจ็บตาย
จัดเปนดิรัจฉานวิชา เทียบตัวอยางที่จะ
เห็นในบัดนี้ เชน ฆาดวยกําลังไฟฟาซึ่ง
ประกอบขึ้นดวยอํานาจความรู
ทําศรัทธาไทยใหตกไป ดู ศรัทธาไทย

ทิฏฐานุคติ

ทําโอกาส ใหโอกาส; ดู โอกาส
ทิฆัมพร ทองฟา
ทิฏฐธรรม, ทิฏฐธัมม สิ่งที่มองเห็น,
สภาวะหรือเรื่องซึ่งเห็นได คือ ปจจุบัน,
ชีวิตนี้, ชาตินี้, ทันเห็น, จําพวกวัตถุ,
ดานรูปกาย
ทิฏฐธัมมเวทนียกรรม กรรมอันใหผล
ในปจจุบัน, กรรมทั้งที่เปนกุศลและ
อกุศล ซึ่งใหผลทันตาเห็น (ขอ ๑ ใน
กรรม ๑๒)
ทิฏฐธัมมิกัตถะ ประโยชนในปจจุบัน,
ประโยชนสุขสามัญที่มองเห็นกันในชาติ
นี้ ที่คนทั่วไปปรารถนา มีทรัพย ยศ
เกียรติ ไมตรี เปนตน อันจะสําเร็จดวย
ธรรม ๔ ประการ คือ ๑. อุฏฐานสัมปทา
ถึงพรอมดวยความหมั่น ๒. อารักขสัมปทา ถึงพรอมดวยการรักษา ๓.
กัลยาณมิตตตา ความมีเพื่อนเปนคนดี
๔. สมชีวิตา การเลี้ยงชีวิตตามสมควร
แกกําลังทรัพยที่หาได; มักเรียกคลอง
ปากวา ทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน
ทิฏฐานุคติ การดําเนินตามสิ่งที่ไดเห็น,
การทําตามอยาง, การเอาอยาง ในทางดี
หรือราย ก็ได มักใชในขอความวา “จะ
ถึงทิฏฐานุคติของผูนั้น”; แตในภาษา
ไทย นิยมนํามาใชดานดี หมายถึง ทาง
ดําเนินตามที่ไดมองเห็น, แบบอยาง,
ตัวอยาง เชน พระผูใหญปฏิบัติตนชอบ

๑๓๐

ทิฏฐาวิกัมม

๑๓๑

พระผูนอยจะไดถือเอาเปนทิฏฐานุคติ
ทิฏฐาวิกัมม การทําความเห็นใหแจง ได
แกแสดงความเห็นแยง คือภิกษุผูเขา
ประชุมในสงฆบางรูปไมเห็นรวมดวยคํา
วิ นิ จ ฉั ย อั น สงฆ รั บ รองแล ว ก็ ใ ห แ สดง
ความเห็นแยงได
ทิฏฐิ ความเห็น, ความเขาใจ, ความเชื่อ
ถือ, ทั้งนี้ มักมีคําขยายนําหนา เชน
สัมมาทิฏฐิ (ความเห็นชอบ) มิจฉาทิฏฐิ
(ความเห็นผิด) แตถา ทิฏฐิ มาคําเดียว
โดด มักมีนัยไมดี หมายถึง ความยึด
ถือตามความเห็น, ความถือมั่นที่จะให
เปนไปตามความเชื่อถือหรือความเห็น
ของตน, การถือยุติเอาความเห็นเปน
ความจริง, ความเห็นผิด, ความยึดติด
ทฤษฎี; ในภาษาไทยมักหมายถึงความ
ดึงดื้อถือรั้นในความเห็น (พจนานุกรม
เขียน ทิฐิ); (ขอ ๔ ในสังโยชน ๑๐ ตาม
นัยพระอภิธรรม, ขอ ๓ ในอนุสัย ๗,
ขอ ๓ ในปปญจะ ๓)
ทิฏฐิ คือ ความเห็นผิด มี ๒ ไดแก
๑. สัสสตทิฏฐิ ความเห็นวาเที่ยง ๒.
อุจเฉททิฏฐิ ความเห็นวาขาดสูญ; อีก
หมวดหนึ่ง มี ๓ คือ ๑. อกิริยทิฏฐิ
ความเห็นวาไมเปนอันทํา ๒. อเหตุกทิฏฐิ
ความเห็นวาไมมีเหตุ ๓. นัตถิกทิฏฐิ
ความเห็นวาไมมี คือถืออะไรเปนหลัก
ไมได เชน มารดาบิดาไมมี เปนตน

ทิฏฐิสามัญญตา

ทิฏฐิจริต ดู จริต, จริยา
ทิฏฐิบาป ความเห็นลามก
ทิฏฐิปปตตะ ผูถ งึ ทิฏฐิ คือ บรรลุสมั มาทิฏฐิ, พระอริยบุคคลตั้งแตโสดาบันขึ้น
ไป จนถึงผูตั้งอยูในอรหัตตมรรค ที่เปน
ผูมีปญญินทรียแรงกลา ไมไดสัมผัส
วิโมกข ๘ (เมื่อบรรลุอรหัตตผล กลาย
เปนปญญาวิมุต); ดู อริยบุคคล ๗
ทิฏฐิมานะ ทิฏฐิ และมานะ (พึงทราบ
ความหมายของแตละคํา ซึ่งแสดงไว
ตางหากกัน); แตตามที่ใชกันในภาษา
ไทย ซึ่งนิยมเขียนเปน “ทิฐิมานะ” มี
ความหมายแบบปนๆ คลุมๆ ทิฏฐิ ในที่
นี้หมายถึงความเห็นดื้อดึง ถึงผิดก็ไม
ยอมแกไข และ มานะ คือความถือตัว
รวม ๒ คํา เปนทิฏฐิมานะ หมายถึง ถือ
รั้นอวดดี หรือดึงดื้อถือตัว
ทิฏฐิวบิ ตั ิ วิบตั แิ หงทิฏฐิ, ความผิดพลาด
แห ง ความคิ ด เห็ น , ความเห็ น คลาด
เคลื่อนผิดธรรมวินัย ทําใหประพฤติตน
นอกแบบแผน ทําความผิดอยูเสมอ
(ขอ ๓ ในวิบัติ ๔)
ทิฏฐิวิสุทธิ ความหมดจดแหงความเห็น
คือ เกิดความรูความเขาใจ มองเห็น
นามรูปตามสภาวะที่เปนจริงคลายความ
หลงผิดวาเปนสัตว บุคคล ตัวตน ลงได
(ขอ ๓ ในวิสุทธิ ๗)
ทิฏฐิสามัญญตา ความเปนผูมีความ

๑๓๑

ทิฏุชุกัมม

๑๓๒

เสมอกันโดยทิฏฐิ, มีความเห็นรวมกัน,
มีความคิดเห็นลงกันได (ขอ ๖ ในสารณียธรรม ๖)
ทิฏุชุกัมม การทําความเห็นใหตรง,
การแกไขปรับปรุงความคิดเห็นใหถูก
ตอง (ขอ ๑๐ ในบุญกิริยาวัตถุ ๑๐)
ทิฏุปาทาน ความถือมั่นในทิฏฐิ, ความ
ยึดติดฝงใจในลัทธิ ทฤษฎี และหลัก
ความเชื่อตางๆ (ขอ ๒ ในอุปาทาน ๔)
ทิพพจักขุ จักษุทิพย, ตาทิพย, ญาณ
พิเศษของพระพุทธเจา และทานผูได
อภิญญาทั้งหลาย ทําใหสามารถเล็งเห็น
หมูสัตวที่เปนไปตางๆ กันเพราะอํานาจ
กรรม เรียกอีกอยางวา จุตูปปาตญาณ
(ขอ ๗ ในวิชชา ๘, ขอ ๕ ในอภิญญา ๖)
ทิ พ พจั ก ขุ ญ าณ ญาณคื อ ทิ พ พจั ก ขุ ,
ความรูดุจดวงตาทิพย
ทิพพโสต หูทิพย, ญาณพิเศษที่ทําใหฟง
อะไรไดยนิ หมดตามปรารถนา; ดู อภิญญา
ทิพย เปนของเทวดา, วิเศษ, เลิศกวา
ของมนุษย
ทิพยจักษุ ตาทิพย, ญาณพิเศษที่ทําใหดู
อะไรเห็นไดหมดตามปรารถนา; ดู ทิพพจักขุ
ทิวงคต ไปสูสวรรค, ตาย
ทิวาวิหาร การพักผอนในเวลากลางวัน
ทิศ ดาน, ขาง, ทาง, แถบ; ทิศแปด คือ
อุดร อีสาน บูรพา อาคเนย ทักษิณ

ทิศหก

หรดี ประจิม พายัพ; ทิศสิบ คือ ทิศ
แปดนั้น และทิศเบื้องบน (อุปริมทิศ)
ทิศเบื้องลาง (เหฏฐิมทิศ)
ทิศทักษิณ ทิศใต, ทิศเบื้องขวา
ทิศบูร ทิศตะวันออก, ทิศเบื้องหนา
ทิศบูรพา ทิศตะวันออก
ทิศปจฉิม ทิศตะวันตก, ทิศเบื้องหลัง
ทิศพายัพ ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
ทิศหก บุคคลประเภทตางๆ ที่เราตอง
เกี่ยวของสัมพันธ ดุจทิศที่อยูรอบตัว
จัดเปน ๖ ทิศ ดังนี้ ๑. ปุรัตถิมทิส ทิศ
เบื้องหนา ไดแก บิดามารดา: บุตรธิดา
พึงบํารุงมารดาบิดา ดังนี้ ๑. ทานเลี้ยง
เรามาแลว เลี้ยงทานตอบ ๒. ชวยทํากิจ
ของท า น ๓. ดํารงวงศ ส กุ ล ๔.
ประพฤติตนใหเหมาะสมกับความเปน
ทายาท ๕. เมื่อทานลวงลับไปแลวทํา
บุญอุทิศใหทาน; มารดาบิดาอนุเคราะห
บุตรธิดา ดังนี้ ๑. หามปรามจากความ
ชั่ว ๒. ใหตั้งอยูในความดี ๓. ใหศึกษา
ศิลปวิทยา ๔. หาคูครองที่สมควรให ๕.
มอบทรั พ ย ส มบั ติ ใ ห ใ นโอกาสอั น สม
ควร ๒. ทักขิณทิส ทิศเบื้องขวา ไดแก
ครูอาจารย: ศิษยพึงบํารุงครูอาจารย ดัง
นี้ ๑. ลุกตอนรับ แสดงความเคารพ ๒.
เขาไปหา ๓. ใฝใจเรียน ๔. ปรนนิบตั ิ ๕.
เรียนศิลปวิทยาโดยเคารพ; ครูอาจารย
อนุเคราะหศิษยดังนี้ ๑. ฝกฝนแนะนํา

๑๓๒

ทิศหรดี

๑๓๓

ทิศอาคเนย

ใหเปนคนดี ๒. สอนใหเขาใจแจมแจง พึงบํารุงคนรับใชและคนงาน ดังนี้ ๑.
๓. สอนศิลปวิทยาใหสิ้นเชิง ๔. ยกยอง จัดการงานใหทาํ ตามกําลังความสามารถ
ใหปรากฏในหมูเพื่อน ๕. สรางเครื่อง ๒. ใหคาจางรางวัลสมควรแกงานและ
คุมกันภัยในสารทิศ คือ สอนใหศิษย ความเปนอยู ๓. จัดสวัสดิการดี มีชวย
ปฏิบัติไดจริง นําวิชาไปเลี้ยงชีพทําการ รักษาพยาบาลในยามเจ็บไข เปนตน ๔.
งานได ๓. ปจฉิมทิส ทิศเบื้องหลัง ได ไดของแปลกๆ พิเศษมา ก็แบงปนให
แก บุตรภรรยา: สามีพึงบํารุงภรรยาดัง ๕. ใหมีวันหยุดและพักผอนหยอนใจ
นี้ ๑. ยกยองสมฐานะภรรยา ๒. ไมดู ตามโอกาสอันควร; คนรับใชและคน
หมิ่น ๓. ไมนอกใจ ๔. มอบความเปน งาน อนุเคราะหนายดังนี้ ๑. เริ่มทํางาน
ใหญในงานบานให ๕. หาเครื่องประดับ กอน ๒. เลิกงานทีหลัง ๓. เอาแตของที่
มาใหเปนของขวัญตามโอกาส; ภรรยา นายให ๔. ทําการงานใหเรียบรอยและดี
อนุเคราะหสามี ดังนี้ ๑. จัดงานบานให ยิ่งขึ้น ๕. นําความดีของนายไปเผยแพร
เรียบรอย ๒. สงเคราะหญาติมิตรทั้ง ๖. อุปริมทิส ทิศเบื้องบน ไดแก พระ
สองฝายดวยดี ๓. ไมนอกใจ ๔. รักษา สงฆ สมณพราหมณ: คฤหัสถพึงบํารุง
สมบัติที่หามาได ๕. ขยันไมเกียจคราน พระสงฆ ดังนี้ ๑. จะทําสิ่งใดก็ทําดวย
ในงานทั้งปวง ๔. อุตตรทิส ทิศเบื้อง เมตตา ๒. จะพูดสิ่งใด ก็พูดดวย
ซาย ไดแก มิตรสหาย: พึงบํารุงมิตร เมตตา ๓. จะคิดสิ่งใด ก็คิดดวยเมตตา
สหาย ดังนี้ ๑. เผื่อแผแบงปน ๒. พูด ๔. ต อ นรั บ ด ว ยความเต็ ม ใจ ๕.
จามีน้ําใจ ๓. ชวยเหลือเกื้อกูลกัน ๔. มี อุ ป ถั ม ภ ด ว ยป จ จั ย ๔; พระสงฆ
ตนเสมอ รวมสุขรวมทุกขดวย ๕. ซื่อ อนุเคราะหคฤหัสถ ดังนี้ ๑. หามปราม
สัตยจริงใจตอกัน; มิตรสหายอนุเคราะห จากความชั่ว ๒. ใหตั้งอยูในความดี ๓.
ตอบดังนี้ ๑. เมื่อเพื่อนประมาท ชวย อนุเคราะหดวยความปรารถนาดี ๔. ให
รักษาปองกัน ๒. เมื่อเพื่อนประมาท ไดฟงสิ่งที่ยังไมเคยฟง ๕. ทําสิ่งที่เคย
ชวยรักษาทรัพยสมบัติของเพื่อน ๓. ใน ฟงแลวใหแจมแจง ๖. บอกทางสวรรค
คราวมีภัย เปนที่พึ่งได ๔. ไมละทิ้งใน สอนวิธีดําเนินชีวิตใหประสบความสุข
ยามทุกขยาก ๕. นับถือตลอดถึงวงศ ความเจริญ; ดู คิหิวินัย
ญาติของมิตร ๕. เหฏฐิมทิส ทิศเบื้อง ทิศหรดี ทิศตะวันตกเฉียงใต
ลาง ไดแก คนรับใชและคนงาน: นาย ทิศอาคเนย ทิศตะวันออกเฉียงใต
๑๓๓

ทิศอีสาน

ทีฆาวุ

๑๓๔

ทิศอีสาน ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
ทิศอุดร ทิศเหนือ, ทิศเบื้องซาย
ทิศานุทิศ ทิศนอยทิศใหญ, ทิศทั่วๆ ไป
ทิศาปาโมกข อาจารยผูเปนประธานใน
ทิศ, อาจารยผูมีชื่อเสียงโดงดัง
ทิสาผรณา “แผไปในทิศ” หมายถึง
เมตตาที่แผไปตอสัตวทั้งหลายในทิศนั้น
ทิศนี้ เปนแถบ เปนภาค หรือเปนสวน
เฉพาะซอยลงไป (แมพรหมวิหารขออื่น
ก็เชนเดียวกัน); เทียบ อโนธิโสผรณา,
โอธิโสผรณา; ดู แผเมตตา, วิกุพพนา,
สีมาสัมเภท
ทีก่ ลั ปนา [ที-่ กัน-ละ-ปะ-นา] ทีซ่ งึ่ มีผอู ทุ ศิ
แตผลประโยชนใหวดั หรือพระศาสนา
ทีฆะ (สระ) มีเสียงยาว ในภาษาบาลี ได
แก อา อี อู เอ โอ; คูกับ รัสสะ
ทีฆนขะ ชือ่ ปริพาชกผูห นึง่ ตระกูลอัคคิเวสสนะ เปนหลานของพระสารีบุตร,
ขณะที่พระพุทธเจาทรงแสดงธรรมแก
ปริพาชกผูน ี้ (คือทีฆนขสูตร แตในอรรถกถามักเรียกวา เวทนาปริคคหสูตร) พระ
สารีบุตรนั่งถวายงานพัดอยู ณ เบื้อง
พระปฤษฎางคของพระพุทธองค ไดฟง
เทศนานั้น และไดสําเร็จพระอรหัต สวน
ทีฆนขะ เพียงแตไดดวงตาเห็นธรรม
แสดงตนเปนอุบาสก
ทีฆนขสูตร พระสูตรที่พระพุทธเจาทรง
แสดงแกทีฆนขปริพาชก (ม.ม.๑๓/๒๖๙/

ในอรรถกถามักเรียกวา เวทนาปริคคหสูตร) ทีถ่ า้ํ สุกรขาตา เขาคิชฌกูฏ
เมืองราชคฤห ในวันขึน้ ๑๕ ค่าํ แหง
มาฆมาส หลังตรัสรูได ๙ เดือน ซึ่งพระ
สารีบุตรสดับแลวไดบรรลุอรหัตตผล,
วาดวยการยึดถือทิฏฐิหรือทฤษฎีตางๆ
ซึ่งเปนเหตุใหทะเลาะวิวาทกัน ทรงสอน
วา เมื่อมองเห็นสภาวะของชีวิตรางกายนี้
ที่ไมเที่ยง ไมคงทน เปนตน ตลอดจน
ไมเปนตัวตนจริงแทแลว ก็จะละความ
ติ ด ใคร เ ยื่ อ ใยและความเป น ทาสตาม
สนองรางกายเสียได อีกทั้งเมื่อรูเขาใจ
เวทนาทั้ง ๓ วาไมเที่ยง เปนสิ่งที่ปจจัย
ปรุงแตงขึ้นมา ปรากฏขึ้นเพราะเหตุ
ปจจัย จะตองสิ้นสลายไปเปนธรรมดา
ก็จะจางคลายหายติดในเวทนาทั้งสาม
นั้น หลุดพนเปนอิสระได และผูที่มีจิต
หลุดพนแลวอยางนี้ ก็จะไมเขาขางใคร
ไมวิวาทกับใคร อันใดเขาใชพูดจากันใน
โลก ก็กลาวไปตามนั้น โดยไมยึดติดถือ
มั่น; ดู ทีฆนขะ
ทีฆนิกาย นิกายที่หนึ่งแหงพระสุตตันตปฎก; ดู ไตรปฎก
ทีฆายุ อายุยืน
ทีฆาวุ พระราชโอรสของพระเจาทีฆีติ
ราชาแหงแควนโกศล ซึ่งถูกพระเจา
พรหมทัต กษัตริยแหงแควนกาสีชิง
แควนจับได และประหารชีวติ เสีย ทีฆาวุ-

๑๓๔

๒๖๓;

ที่ลับตา

๑๓๕

กุมารดํารงอยูในโอวาทของพระบิดาที่
ตรัสกอนจะถูกประหาร ภายหลังได
ครองราชสมบัติทั้ง ๒ แควน คือ แควน
กาสีกับแควนโกศล
ที่ธรณีสงฆ [ที่-ทอ-ระ-นี-สง] ที่ซึ่งเปน
สมบัตขิ องวัด
ที่ลับตา ที่มีวัตถุกําบัง แลเห็นไมได พอ
จะทําความชั่วได
ที่ลับหู ที่แจงไมมีอะไรบัง แตอยูหาง คน
อื่นไมไดยิน พอจะพูดเกี้ยวกันได
ทีว่ ดั ทีซ่ งึ่ ตัง้ วัดตลอดจนเขตของวัดนัน้
ที่สุด ๒ อยาง ขอปฏิบัติที่ผิดพลาดไม
อาจนําไปสูความพนทุกขได ๒ อยางคือ
๑. การประกอบตนใหพัวพันดวยความ
สุขในกามทั้งหลาย เรียกวา กามสุขัลลิกานุโยค ๒. การประกอบความเหน็ด
เหนือ่ ยแกตนเปลา หรือการทรมานตนให
ลําบากเปลา เรียกวา อัตตกิลมถานุโยค
ทุกะ หมวด ๒
ทุกกฏ “ทําไมดี” ชื่ออาบัติเบาอยางหนึ่ง
เปนความผิดถัดรองลงมาจากปาฏิเทสนียะ
เชน ภิกษุสวมเสื้อ สวมหมวก ใชผา
โพกศีรษะ ตองอาบัติทุกกฏ; ดู อาบัติ
ทุกข 1. สภาพทีท่ นอยูไ ดยาก, สภาพทีค่ ง
ทนอยูไ มได เพราะถูกบีบคัน้ ดวยความ
เกิดขึน้ และความดับสลาย เนือ่ งจากตอง
เปนไปตามเหตุปจจัยที่ไมขึ้นตอตัวมัน
เอง (ขอ ๒ ในไตรลักษณ) 2. อาการแหง

ทุกขลักษณะ

ทุกขทปี่ รากฏขึน้ หรืออาจปรากฏขึน้ ไดแก
คน (ไดในคําวา ทุกขสัจจะ หรือ ทุกขอริยสัจจ ซึง่ เปนขอที่ ๑ ในอริยสัจจ ๔)
3. สภาพทีท่ นไดยาก, ความรูส กึ ไมสบาย
ไดแก ทุกขเวทนา, ถามาคูก บั โทมนัส
(ในเวทนา ๕) ทุกขหมายถึงความไม
สบายกายคือทุกขกาย (โทมนัสคือไม
สบายใจ) แตถา มาลําพัง (ในเวทนา ๓)
ทุ ก ข หมายถึ งความไมสบายกายไม
สบายใจ คือทัง้ ทุกขกายและทุกขใจ
ทุกขขันธ กองทุกข
ทุกขขัย สิ้นทุกข, หมดทุกข
ทุกขตา ความเปนทุกข, ภาวะที่คงทนอยู
ไมได; ดู ทุกขลักษณะ
ทุกขนิโรธ ความดับทุกข หมายถึง พระ
นิพพาน เรียกสั้นๆ วา นิโรธ เรียกเต็ม
วา ทุกขนิโรธอริยสัจจ
ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา ขอปฏิบัติให
ถึงความดับทุกข หมายถึงมรรคมีองค
แปด เรียกสั้นๆ วา มรรค เรียกเต็มวา
ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจ
ทุกขลักษณะ เครื่องกําหนดวาเปนทุกข,
ลักษณะที่จัดวาเปนทุกข, ลักษณะที่
แสดงใหเห็นวาเปนทุกข คือ ๑. ถูกการ
เกิ ด ขึ้ น และการดั บ สลายบี บ คั้ น อยู
ตลอดเวลา ๒. ทนไดยากหรือคงอยูใน
สภาพเดิมไมได ๓. เปนที่ตั้งแหงความ
ทุกข ๔. แยงตอสุขหรือเปนสภาวะที่

๑๓๕

ทุกขเวทนา

๑๓๖

ปฏิเสธความสุข; ดู อนิจจลักษณะ,
อนัตตลักษณะ
ทุกขเวทนา ความรูส กึ ลําบาก, ความรูส กึ
เจ็บปวด, ความรูส กึ เปนทุกข, การเสวย
อารมณทไี่ มสบาย (ขอ ๒ ในเวทนา ๓)
ทุกขสมุทัย เหตุใหเกิดทุกข หมายถึง
ตัณหาสาม คือ กามตัณหา ภวตัณหา
วิภวตัณหา เรียกสั้นๆ วา สมุทัย (ขอ ๒
ในอริยสัจจ ๔) เรียกเต็มวา ทุกขสมุทยั อริยสัจจ
ทุกขสัญญา ความหมายรูวาเปนทุกข,
การกําหนดหมายใหมองเห็นสังขารวา
เปนทุกข
ทุกรกิรยิ า กิรยิ าทีท่ าํ ไดโดยยาก, การทํา
ความเพียรอันยากทีใ่ ครๆ จะทําได ไดแก
การบําเพ็ญเพียรเพื่อบรรลุธรรมวิเศษ
ดวยวิธกี ารทรมานตนตางๆ เชน กลัน้ ลม
อัสสาสะปสสาสะและอดอาหาร เปนตน
ซึ่งพระพุทธเจาไดทรงปฏิบัติกอนตรัสรู
อันเปนฝายอัตตกิลมถานุโยค และได
ทรงเลิกละเสียเพราะไมสาํ เร็จประโยชน
ไดจริง; เขียนเต็มเปน ทุกกรกิริยา
ทุคติ คติไมดี, ทางดําเนินที่ไมดีมีความ
เดือดรอน, ที่ไปเกิดอันชั่ว หรือที่ไปเกิด
ของผูทํากรรมชั่ว, แดนกําเนิดที่ไมดี
มากไปดวยความทุกข มี ๓ ไดแก นรก
ดิรัจฉาน เปรต; คติที่ไมดี คือ ทุคติ ๓
นี้ ตรงขามกับคติที่ดี คือ สุคติ ๒

ทุฏุลลวาจา

(มนุษย และ เทพ) รวมทัง้ หมดเปน คติ ๕
ที่ไปเกิดหรือแดนกําเนิดไมดีนี้ บาง
ทีเรียกวา อบาย หรืออบายภูมิ (แปลวา
แดนซึ่งปราศจากความเจริญ) แตอบายภูมินั้นมี ๔ คือ นรก เปรต อสุรกาย
ดิรัจฉาน, เหตุใหจํานวนไมเทากันนั้น มี
คําอธิบาย ดังที่อรรถกถาบางแหงกลาว
ไววา (อุ.อ.๑๔๕; อิติ.อ.๑๔๕) ในกรณีนี้ รวม
อสุรกาย เขาในจําพวกเปรตดวย จึง
เปนทุคติ ๓; ตรงขามกับ สุคติ; ดู คติ, อบาย
อนึ่ง ในความหมายที่ลึกลงไป ถือวา
นรก เปรต จนถึงติรัจฉาน ที่เปนทุคติก็
โดยเทียบวามีทุกขเดือดรอนกวาเทวะ
และมนุษย แตกําเนิดหรือแดนเกิดทั้ง
หมดทั้งสิ้น แมแตที่เรียกวาสุคตินั้น ไม
วาจะเปนเทวดา หรือพรหมชั้นใดๆ ก็
เปนทุคติ ทั้งนั้น (เนตฺติ.๖๑/๔๕; ๑๐๖/๑๐๕)
เมื่อเทียบกับนิพพาน เพราะคติเหลานั้น
ยังประกอบดวยทุกข หรือเปนคติของผู
ที่ยังมีทุกข
ทุ จ ริ ต ความประพฤติ ชั่ ว , ความ
ประพฤติไมดีมี ๓ คือ ๑. กายทุจริต
ประพฤติ ชั่ ว ด ว ยกาย ๒. วจี ทุ จริ ต
ประพฤติชั่วดวยวาจา ๓. มโนทุจริต
ประพฤติชั่วดวยใจ; เทียบ สุจริต
ทุฏุลลวาจา วาจาชั่วหยาบ เปนชื่อ
อาบัติสังฆาทิเสสขอที่ ๓ ที่วาภิกษุผูมี
ความกําหนัด พูดเคาะมาตุคามดวย

๑๓๖

ทุฏุลลาบัติ

๑๓๗

วาจาชั่วหยาบ คือ พูดเกี้ยวหญิง กลาว
วาจาหยาบโลนพาดพิงเมถุน
ทุฏุลลาบัติ อาบัติชั่วหยาบ ไดแกอาบัติ
ปาราชิก และสังฆาทิเสส แตในบางกรณี
ทานหมายเอาเฉพาะอาบัติสังฆาทิเสส
ทุติยฌาน ฌานที่ ๒ มีองค ๓ ละวิตก
วิจารได คงมีแต ปติและสุขอันเกิดแต
สมาธิ กับเอกัคคตา
ทุติยสังคายนา การรอยกรองพระธรรม
วินัยครั้งที่ ๒ ราว ๑๐๐ ปแตพุทธปรินิพพาน; ดู สังคายนา ครั้งที่ ๒
ทุติยสังคีติ การสังคายนารอยกรองพระ
ธรรมวินัยครั้งที่ ๒
ทุพพุฏฐิภยั ภัยฝนแลง, ภัยแลง, ภัย
ดวยฝนไมตกตองตามฤดูกาล
ทุพภาสิต “พูดไมดี” “คําชั่ว” “คําเสีย
หาย” ชื่ออาบัติเบาที่สุดที่เกี่ยวกับคําพูด
เปนความผิดในลําดับถัดรองจากทุกกฏ
เช น ภิ ก ษุ พู ด กั บ ภิ ก ษุที่มีกําเนิดเปน
จัณฑาล วาเปนคนชาติจัณฑาล ถามุงวา
กระทบใหอัปยศ ตองอาบัติทุกกฏ แต
ถามุงเพียงลอเลน ตองอาบัติทุพภาสิต;
ดู อาบัติ
ทุพภิกขภัย ภัยดวยหาอาหารไดยาก, ภัย
ขาดแคลนอาหาร, ภัยขาวยากหมากแพง
ทุลลภธรรม สิง่ ทีไ่ ดยาก, ความปรารถนา
ของคนในโลกที่ไดสมหมายโดยยาก มี
๔ คือ ๑. ขอโภคสมบัติจงเกิดมีแกเรา

ทูเรนิทาน

โดยทางชอบธรรม ๒. ขอยศจงเกิดมี
แกเรากับญาติพวกพอง ๓. ขอเราจง
รักษาอายุอยูไดยืนนาน ๔. เมื่อสิ้นชีพ
แลว ขอเราจงไปบังเกิดในสวรรค; ดู
ธรรมเปนเหตุใหสมหมาย ดวย
ทุศีล “ผูมีศีลชั่ว”, คํานี้เปนเพียงสํานวน
ภาษาที่พูดใหแรง อรรถกถาทั้งหลาย
อธิบายวา ศีลที่ชั่วยอมไมมี แตทุศีล
หมายความวา ไมมศี ลี หรือไรศลี นัน่ เอง,
ภิกษุทศุ ลี คือภิกษุทตี่ อ งอาบัตปิ าราชิก
ขาดจากความเปนภิกษุแลว แตไมละ
ภิกขุปฏิญญา (การแสดงตัวหรือยืนยัน
วาตนเปนภิกษุ), ความเปนผูทุศีลนั้น
หนักยิ่งกวาความเปนอลัชชี, คฤหัสถ
ทุศีล คือผูที่ละเมิดศีล ๕ ทั้งหมด
ทูต ผูที่ไดรับมอบหมายใหเปนผูแทนทาง
ราชการแผนดิน, ผูที่ไดรับแตงตั้งใหไป
เจรจาแทน
ทูตานุทูต ทูตนอยใหญ, พวกทูต
ทูตานุทูตนิกร หมูพวกทูต
ทูเตนุปสัมปทา การอุปสมบทโดยใชทตู ,
การอุปสมบทภิกษุณโี ดยผานทูต, ทูเตนะ
อุปสัมปทา หรือ ทูเตนูปสัมปทา ก็เขียน;
ดู ที่ ปกาสนี ยกรรม, อสั มมุ ขากรณี ย ,
อุปสัมปทา
ทูเรนิทาน “เรือ่ งหางไกล” หมายถึงพุทธประวั ติ ตั้ ง แต เ ริ่ ม เป น พระโพธิ สั ต ว
บําเพ็ ญ บารมี เ สวยพระชาติในอดีตมา

๑๓๗

ทูเรรูป

๑๓๘

โดยลําดั บ จนถึ ง ชาติ สุ ด ท า ย คื อ
เวสสันดร และอุบัติในสวรรคชั้นดุสิต;
ดู พุทธประวัติ
ทูเรรูป ดู รูป ๒๘
เทพ เทพเจา, ชาวสวรรค, เทวดา; ใน
ทางพระศาสนา ทานจัดเปน ๓ คือ ๑.
สมมติเทพ เทวดาโดยสมมติ = พระ
ราชา, พระเทวี พระราชกุมาร ๒. อุปปตติเทพ เทวดาโดยกําเนิด = เทวดาใน
สวรรคและพรหมทั้งหลาย ๓. วิสุทธิเทพ เทวดาโดยความบริสุทธิ์ = พระ
พุทธเจา พระปจเจกพุทธเจา และพระ
อรหันตทั้งหลาย
เทพเจา พระเจาบนสวรรค ลัทธิพราหมณ
ถื อ ว า เป น ผู ด ลบั น ดาลสุ ข ทุ ก ข ใ ห แ ก
มนุษย
เทพธิดา นางฟา, หญิงชาวสวรรค,
เทวดาผูหญิง
เทพบุตร เทวดาผูช าย, ชาวสวรรคเพศชาย
เทวะ เทวดา, เทพ, เทพเจา (ชั้นสวรรค
และชั้นพรหม)
เทวดา หมูเทพ, ชาวสวรรค เปนคํารวม
เรียกชาวสวรรคทงั้ เพศชายและเพศหญิง
เทวตานุสติ ระลึกถึงเทวดา คือระลึกถึง
คุณธรรมที่ทําบุคคลใหเปนเทวดาตามที่
มีอยูในตน (ขอ ๖ ในอนุสติ ๑๐)
เทวตาพลี ทําบุญอุทิศใหเทวดา, การจัด
สรรสละรายไดหรือทรัพยสวนหนึ่งเปน

เทวทูต

คาใชจายสําหรับทําบุญ อุทิศแกเทวดา
โดยความเอื้อเฟอหรือตามความเชื่อถือ,
การใช ร ายได ห รื อ ทรั พ ย ส ว นหนึ่ ง เพื่อ
บําเพ็ญทักขิณาทานแกเทวดาคือผูควร
แกทักขิณาที่นับถือกันสืบมา (ขอ ๕
แหงพลี ๕ ในโภคอาทิยะ ๕)
เทวทหะ ชื่อนครหลวงของแควนโกลิยะ
ที่กษัตริยโกลิยวงศปกครอง พระนางสิริ
มหามายาพุทธมารดา เปนชาวเทวทหะ
เทวทหนิคม คือกรุงเทวทหะ นครหลวง
ของแควนโกลิยะนั่นเอง แตในพระสูตร
บางแหงเรียก นิคม
เทวทัตต ราชบุตรของพระเจาสุปปพุทธะ
เปนเชฏฐภาดา (พี่ชาย) ของพระนาง
พิมพาผูเปนพระชายาของสิทธัตถกุมาร
เจาชายเทวทัตตออกบวชพรอมกับพระ
อนุรุทธะ พระอานนท และ กัลบกอุบาลี
เปนตน บําเพ็ญฌานจนไดโลกียอภิญญา
ตอมามีความมักใหญ ไดยุยงพระเจา
อชาตศั ต รู แ ละคบคิ ด กั น พยายาม
ประทุษรายพระพุทธเจา กอเรื่องวุนวาย
ในสังฆมณฑล จนถึงทําสังฆเภท และ
ถูกแผนดินสูบในที่สุด; ดู ปกาสนียกรรม
เทวทูต ทูตของยมเทพ, สื่อแจงขาวของ
มฤตยู, สัญญาณที่เตือนใหระลึกถึงคติ
ธรรมดาของชีวิต มิใหมีความประมาท
จัดเปน ๓ ก็มี ไดแก คนแก คนเจ็บ
และคนตาย, จัดเปน ๕ ก็มี ไดแก เด็ก

๑๓๘

เทวธรรม

๑๓๙

แรกเกิด คนแก คนเจ็บ คนถูกลง
ราชทัณฑ และคนตาย (เทวทูต ๓ มาใน
อังคุตตรนิกาย ติกนิบาต, เทวทูต ๕ มา
ในเทวทูตสูตร มัชฌิมนิกาย อุปริปณณาสก); สวน เทวทูต ๔ ที่เจาชาย
สิทธัตถะพบกอนบรรพชา คือ คนแก
คนเจ็บ คนตาย สมณะนัน้ ๓ อยางแรก
เปนเทวทูต สวนสมณะเรียกรวมเปน
เทวทูตไปดวยโดยปริยาย เพราะมาใน
หมวดเดียวกัน แตในบาลี ทานเรียกวา
นิมติ ๔ หาเรียกเทวทูต ๔ ไม อรรถกถา
บางแหงพูดแยกวา พระสิทธัตถะเห็น
เทวทูต ๓ และสมณะ (มีอรรถกถาแหง
หนึ่งอธิบายในเชิงวาอาจเรียกทั้งสี่อยาง
เปนเทวทูตได โดยความหมายวาเปน
ของที่เทวดานิรมิตไว ระหวางทางเสด็จ
ของพระสิทธัตถะ)
เทวธรรม ธรรมของเทวดา, ธรรมที่ทํา
ใหเปนเทวดา หมายถึงธรรม ๒ อยาง
คือ หิริ ความละอายแกใจ คือ ละอาย
ตอความชั่ว และ โอตตัปปะ ความกลัว
บาป คือ เกรงกลัวตอความชั่ว
เทวบุตร เทวดาผูช าย, ชาวสวรรคเพศชาย
เทวปุตตมาร มารคือเทพบุตร, เทวบุตร
เปนมาร เพราะเทวบุตรบางตนที่มุงราย
คอยขั ด ขวางเหนี่ ย วรั้ ง บุ ค คลไว ไ ม ใ ห
สละความสุขออกไปบําเพ็ญคุณธรรมที่
ยิ่งใหญ ทําใหบุคคลนั้นพินาศจากความ

เทโวโรหณะ

ดี , คั ม ภี ร ส มั ย หลั ง ๆ ออกชื่ อ ว า
พญาวสวัตดีมาร (ขอ ๕ ในมาร ๕)
เทวรูป รูปเทวดาที่นับถือ ตามลัทธิที่นับ
ถือเทวดา
เทวโลก โลกของเทวดา, ที่อยูเทวดา ได
แกสวรรคกามาพจร ๖ ชั้นคือ ๑. จาตุมหาราชิกา ๒. ดาวดึงส ๓. ยามา ๔.
ดุสติ ๕. นิมมานรดี ๖. ปรนิมมิตวสวัตดี
เทฺววาจิก “มีวาจาสอง” หมายถึง ผูกลาว
วาจาถึงสรณะสอง คือ พระพุทธและ
พระธรรม ในสมัยทีย่ งั ไมมพี ระสงฆ ไดแก
พาณิชสอง คือ ตปุสสะ และภัลลิกะ;
เทียบ เตวาจิก
เทวสถาน ที่ประดิษฐานเทวรูป, โบสถ
พราหมณ
เทวาธิบาย ความประสงคของเทวดา
เทเวศร เทวดาผูใหญ, หัวหนาเทวดา
เทโวโรหณะ “การลงจากเทวโลก” หมาย
ถึงการที่พระพุทธเจาเสด็จลงจากเทวโลก ตํานานเลาวาในพรรษาที่ ๗ แหงการ
บําเพ็ญพุทธกิจ พระพุทธเจาไดเสด็จไป
ประทับจําพรรษาในดาวดึงสเทวโลกทรง
แสดงพระอภิธรรมโปรดพระพุทธมารดา
พรอมทั้งหมูเทพ ณ ที่นั้น เมื่อถึงเวลา
ออกพรรษาในวันมหาปวารณา (วันขึ้น
๑๕ ค่ํา เดือน ๑๑) ไดเสด็จลงมาจาก
สวรรคชั้นดาวดึงส กลับคืนสูโลกมนุษย
ณ ประตูเมืองสังกัสสะ โดยมีเทวดาและ

๑๓๙

เทศกาล

๑๔๐

มหาพรหมทั้ ง หลายแวดล อ มลงมาส ง
เสด็จ ฝูงชนจํานวนมากมายก็ไดไปคอย
รับเสด็จ กระทํามหาบูชาเปนการเอิก
เกริกมโหฬาร และพระพุทธเจาไดทรง
แสดงธรรม มีผูบรรลุคุณวิเศษจํานวน
มาก ชาวพุทธในภายหลังไดปรารภเหตุ
การณพิเศษครั้งนี้ ถือเปนกาลกําหนด
สําหรับบําเพ็ญการกุศล ทําบุญตักบาตร
คราวใหญแดพระสงฆ เปนประเพณี
นิยมสืบมา ดังปรากฏในประเทศไทย
เรียกกันวา ตักบาตรเทโวโรหณะ หรือ
นิยมเรียกสั้นๆ วา ตักบาตรเทโว บาง
วัดก็จัดพิธีในวันออกพรรษา คือวันมหา
ปวารณา ขึ้น ๑๕ ค่ํา เดือน ๑๑ บางวัด
จัดถัดเลยจากนั้น ๑ วัน คือวันแรม ๑
ค่ํา เดือน ๑๑; ดู ยมกปาฏิหาริย
เทศกาล คราวสมั ย ที่ กําหนดไว เ ป น
ประเพณี เพื่อทําบุญและการรื่นเริงใน
ทองถิ่น เชน ตรุษสงกรานต เขาพรรษา
สารท เปนตน
เทศนา การแสดงธรรมสั่งสอนในทาง
ศาสนา, การชี้แจงใหรูจักดีรูจักชั่ว, คํา
สอน; มี ๒ อยาง คือ ๑. บุคคลาธิษฐาน
เทศนา เทศนามีบุค คลเปน ที่ตั้ง ๒.
ธรรมาธิษฐาน เทศนา เทศนามีธรรม
เปนที่ตั้ง
เทสนาคามินี อาบัติที่ภิกษุตองเขาแลว
จะพนไดดวยวิธีแสดง, อาบัติที่แสดง

ไทยธรรม

แลวก็พนได, อาบัติที่ปลงตกดวยการ
แสดงที่เรียกวา แสดงอาบัติ หรือ ปลง
อาบัติ ไดแก อาบัติถุลลัจจัย ปาจิตตีย
ปาฏิเทสนียะ ทุกกฏ ทุพภาสิต; ตรงขามกับ
อเทสนาคามินี ซึ่งเปนอาบัติที่ไมอาจพน
ไดดวยการแสดง ไดแก ปาราชิก และ
สังฆาทิเสส; เทียบ วุฏฐานคามินี
เทสนาปริสุทธิ ความหมดจดแหงการ
แสดงธรรม
เทือกเถา ตนวงศทนี่ บั สายตรงลงมา, ญาติ
โดยตรงตั้งแตบิดามารดาขึ้นไปถึงทวด
โทณพราหมณ พราหมณผใู หญซงึ่ มีฐานะ
เปนครูอาจารย เปนทีเ่ คารพนับถือของคน
จํานวนมากในชมพูทวีป เปนผูแ บงพระ
บรมสารีริกธาตุใหสําเร็จไดโดยสันติวิธี
เปนผูส รางตุมพสตูป บรรจุทะนานทองที่
ใชตวงแบงพระบรมสารีรกิ ธาตุ
โทมนัส ความเสียใจ, ความเปนทุกขใจ;
ดู เวทนา
โทสะ ความคิดประทุษราย (ขอ ๒ ใน
อกุศลมูล ๓)
โทสจริ ต คนมี พื้ น นิ สั ย หนั ก ในโทสะ
หงุดหงิด โกรธงาย แกดวยเจริญเมตตา
(ขอ ๒ ในจริต ๖)
โทสาคติ ลําเอี ย งเพราะไม ช อบกั น ,
ลําเอียงเพราะชัง (ขอ ๒ ในอคติ ๔)
ไทยธรรม ของควรให, ของทําบุญตางๆ,
ของถวายพระ

๑๔๐

ธงแหงคฤหัสถ

๑๔๑

ธรรม

ธ
ธงแห ง คฤหั ส ถ เครื่ อ งนุ ง ห ม ของ
คฤหัสถ, การนุงหมอยางนิยมกันของ
ชาวบาน
ธงแห ง เดี ย รถี ย เครื่ อ งนุ ง ห ม ของ
เดียรถีย เชน หนังเสือ ผาคากรอง
เปนตน, การนุงหมอยางที่ชื่นชมกันของ
นักบวชนอกพระศาสนา
ธชพัทโธ, ธชพัทธ “ผู[ดุจ]ผูกธง”, โจร
ผูรายที่ขึ้นชื่อโดงดังเหมือนติดธง ไมพงึ
ใหบวช, มหาโจรองคุลิมาล เปนตน
บัญญัติขอนี้
ธตรฐ ดู จาตุมหาราช
ธนสมบัติ สมบัติคือทรัพยสินเงินทอง
ธนิต พยัญชนะออกเสียงแข็ง (ถูกฐาน
ของตนหนัก บันลือเสียงดัง) ไดแก
พยัญชนะที่ ๒ ที่ ๔ ในวรรคทั้ง ๕ คือ
ข, ฆ; ฉ, ฌ; ฐ, ฒ; ถ, ธ; ผ, ภ; คูก บั สิถลิ
เรื่องเสียงพยัญชนะนี้ พึงเขาใจให
ครบตามหลัก โฆสะ-อโฆสะ และ สิถลิ ธนิ ต แล ว พึ ง ทราบระดั บ เสี ย งของ
พยัญชนะทั้งหลายเทียบกัน กลาวคือ
ในวรรคทั้ง ๕ นั้น เรียงจากพยัญชนะที่
๑ ซึ่งมีเสียงเบาที่สุด ไปจนถึงพยัญชนะ
ที่ ๔ ซึ่งมีเสียงดังกองที่สุด (พยัญชนะที่
๕ มีเสียงดังเทากับพยัญชนะที่ ๓) ดังนี้

พยัญชนะที่ ๑ (ก จ ฏ ต ป) เปน สิถิลอโฆสะ
พยัญชนะที่ ๒ (ข ฉ  ถ ผ) เปน ธนิตอโฆสะ
พยัญชนะที่ ๓ (ค ช ฑ ท พ) เปน สิถิลโฆสะ
พยัญชนะที่ ๔ (ฆ ฌ ฒ ธ ภ) เปน ธนิตโฆสะ
พยัญชนะที่ ๕ (ง  ณ น ม) เปน สิถิลโฆสะ
ธนิ ย ะ ชื่ อ พระที่ เ อาไม ห ลวงไปทํากุ ฎี
เปนตนบัญญัติทุติยปาราชิกสิกขาบท
ธนู มาตราวัดระยะทางเทากับ ๑ วา คือ
๔ ศอก
ธมกรก [ทะ-มะ-กะ-หฺรก] กระบอก
กรองน้ําที่ เ ป น บริ ข ารของพระภิ ก ษุ ,
กระบอกทีใ่ ชกรองน้าํ โดยเอาผากรองปด
คลุมดานปากไว สวนดานกนปดเหลือ
เพียงเปนรูหรือมีกรวยตรงกลางใหลม
ผาน ซึ่งใชปลายนิ้วปดได ใหน้ําผานเขา
ทางปากกระบอกผานผากรอง ขับลม
ออกทางรูที่กนจนพอแลวเอานิ้วปดรูนั้น
ก็จะไดน้ําในกระบอกที่กรองแลว, ธมกรณ ก็วา (บางแหงเขียนเปน ธัมมกรก
บาง ธัมมกรณ บาง), ถาเปนผากรองน้ํา
เรียก ปริสสาวนะ; ดู บริขาร
ธรรม สภาพที่ทรงไว, ธรรมดา, ธรรมชาติ, สภาวธรรม, สัจจธรรม, ความ
จริง; เหตุ, ตนเหตุ; สิ่ง, ปรากฏการณ,
ธรรมารมณ, สิ่งที่ใจคิด; คุณธรรม,

ธรรม

๑๔๒

ธรรมกาย

ความดี, ความถูกตอง, ความประพฤติ ธรรม, นักเทศก
ชอบ; หลักการ, แบบแผน, ธรรมเนียม, ธรรมกามะ ผูใครธรรม, ผูชอบตริตรอง
หนาที่; ความชอบ, ความยุติธรรม; พระ สอดสองธรรม
ธรรม, คําสั่งสอนของพระพุทธเจา ซึ่ง ธรรมกาย 1. “ผูมีธรรมเปนกาย” เปน
แสดงธรรมใหเปดเผยปรากฏขึ้น
พระนามอย า งหนึ่ ง ของพระพุ ท ธเจ า
ธรรม ในประโยควา “ใหกลาวธรรมโดย (ตามความในอัคคัญญสูตร แหงทีฆบท” บาลีแสดงคําสอนในพระพุทธ- นิกาย ปาฏิกวรรค) หมายความวา พระ
ศาสนา ที่ทานเรียงไว จะเปนพุทธภาษิต องคทรงคิดพุทธพจนคําสอนดวยพระ
ก็ตาม สาวกภาษิตก็ตาม ฤษีภาษิตก็ หทัยแลวทรงนําออกเผยแพรดวยพระ
ตาม เทวดาภาษิตก็ตาม เรียกวา ธรรม วาจา เปนเหตุใหพระองคก็คือพระธรรม
ในประโยคนี้
เพราะทรงเป น แหล ง ที่ ป ระมวลหรื อ ที่
ธรรม (ในคําวา “การกรานกฐินเปน ประชุมอยูแหงพระธรรมอันปรากฏเปด
ธรรม”) ชอบแลว, ถูกระเบียบแลว
เผยออกมาแกชาวโลก; พรหมกาย หรือ
ธรรม ๒ หมวดหนึ่ง คือ ๑. รูปธรรม ได พรหมภูต ก็เรียก; 2. “กองธรรม” หรือ
แกรูปขันธทั้งหมด ๒. อรูปธรรม ไดแก “ชุมนุมแหงธรรม” ธรรมกายยอมเจริญ
นามขันธ ๔ และนิพพาน; อีกหมวด งอกงามเติ บ ขยายขึ้ น ได โ ดยลําดั บ จน
หนึ่ง คือ ๑. โลกียธรรม ธรรมอันเปน ไพบูลย ในบุคคลผูเมื่อไดสดับคําสอน
วิสยั ของโลก ๒. โลกุตตรธรรม ธรรม ของพระองค แ ล ว ฝ ก อบรมตนด ว ย
อันมิใชวิสัยของโลกไดแก มรรค ๔ ผล ไตรสิกขาเจริญมรรคาใหบรรลุภูมิแหง
๔ นิพพาน ๑; อีกหมวดหนึ่ง คือ ๑. อริยชน ดังตัวอยางดํารัสของพระมหาสังขตธรรม ธรรมที่ปจจัยปรุงแตงไดแก ปชาบดีโคตมี เมื่อครั้งกราบทูลลาพระ
ขันธ ๕ ทัง้ หมด ๒. อสังขตธรรม ธรรม พุ ท ธเจ า เพื่ อ ปริ นิ พ พานตามความใน
ที่ปจจัยไมปรุงแตง ไดแก นิพพาน
คัมภีรอปทานตอนหนึ่งวา “ขาแตพระ
ธรรมกถา การกลาวธรรม, คํากลาว สุคตเจา หมอมฉันเปนมารดาของพระ
ธรรม, ถอยคําที่กลาวถึงธรรม, คํา องค, ขาแตพระธีรเจา พระองคก็เปน
บรรยายหรืออธิบายธรรม; ธรรมีกถา ก็ พระบิดาของหมอมฉัน ... รูปกายของ
ใช
พระองคนี้ หมอมฉันไดทําใหเจริญเติบ
ธรรมกถึก ผูกลาวสอนธรรม, ผูแสดง โต สวนธรรมกายอันเปนที่เอิบสุขของ
๑๔๒

ธรรมของฆราวาส ๔

๑๔๓

หมอมฉัน ก็เปนสิ่งอันพระองคไดทําให
เจริญเติบโต”; สรุปตามนัยอรรถกถา
ธรรมกาย ในความหมายนี้ ก็ คื อ
โลกุตตรธรรม ๙ หรืออริยสัจจ
ธรรมของฆราวาส ๔ ดู ฆราวาสธรรม ๔
ธรรมขันธ กองธรรม, หมวดธรรม,
ประมวลธรรมเขาเปนหมวดใหญ มี ๕
คือ สีลขันธ สมาธิขันธ ปญญาขันธ
วิ มุ ต ติ ขั น ธ วิ มุ ต ติ ญ าณทั ส สนขั น ธ ;
กําหนดหมวดธรรมในพระไตรปฎกวามี
๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ แบงเปนวินัย
ปฎก ๒๑,๐๐๐ สุตตันตปฎก ๒๑,๐๐๐
และอภิ ธ รรมป ฎ ก ๔๒,๐๐๐ พระ
ธรรมขันธ
ธรรมคุณ คุณของพระธรรม มี ๖ อยาง
คือ ๑. สฺวากฺขาโต ภควตา ธมฺโม พระ
ธรรมอันพระผูมีพระภาคเจาตรัสดีแลว
๒. สนฺทิฏโ ก อันผูปฏิบัติจะพึงเห็นชัด
ดวยตนเอง ๓. อกาลิโก ไมประกอบดวย
กาล ๔. เอหิปสฺสิโก ควรเรียกใหมาดู
๕. โอปนยิโก ควรนอมเขามา ๖. ปจฺจตฺตํ
เวทิตพฺโพ วิฺูหิ อันวิญูชนพึงรู
เฉพาะตน
ธรรมคุมครองโลก ดู โลกบาลธรรม
ธรรมจริยา การประพฤติธรรม, การ
ประพฤติเปนธรรม, การประพฤติถูก
ตามธรรม เป น ชื่ อ หนึ่ ง ของ กุ ศลกรรมบถ ๑๐

ธรรมชาติ

ธรรมจักร จักรคือธรรม, วงลอธรรม
หรืออาณาจักรธรรม หมายถึงเทศนา
กัณฑแรก ที่พระพุทธเจาแสดงแกพระ
ปญจวัคคีย (ชื่อของปฐมเทศนา เรียก
เต็มวา ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร)
ธรรมจักษุ ดวงตาเห็นธรรมคือ ปญญา
รูเห็นความจริงวา สิ่งใดก็ตามมีความ
เกิดขึน้ เปนธรรมดา สิง่ นัน้ ทัง้ ปวงลวนมี
ความดับไปเปนธรรมดา; ธรรมจักษุโดย
ทั่วไป เชน ที่เกิดแกทานโกณฑัญญะ
เมื่อสดับธรรมจักร ไดแกโสดาปตติมรรคหรื อ โสดาป ต ติ มั ค คญาณ คื อ
ญาณที่ทําใหเปนโสดาบัน
ธรรมจารี ผูประพฤติธรรม, ผูประพฤติ
เปนธรรม, ผูประพฤติถูกธรรม คูกับ สมจารี
ธรรมเจดีย เจดียบ รรจุพระธรรมคือจารึก
พระพุทธพจน เชน อริยสัจจ ปฏิจจสมุปบาท เปนตน ลงในใบลาน แลวนํา
ไปบรรจุในเจดีย (ขอ ๓ ในเจดีย ๔)
ธรรมเจติ ย สู ต ร สู ต รหนึ่ ง ในคั ม ภี ร
มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปณณาสก แหงพระ
สุตตันตปฎก วาดวยขอความทีพ่ ระเจา
ปเสนทิ โ กศลกราบทู ล พระพุ ท ธเจ า
พรรณนาความเลื่อมใสศรัทธาของพระ
องคที่มีตอพระรัตนตรัย
ธรรมชาติ ของที่เกิดเองตามวิสัยของ
โลก เชน คน สัตว ตนไม เปนตน

๑๔๓

ธรรมฐิติ

๑๔๔

ธรรมฐิติ ความดํารงคงตัวแหงธรรม,
ความตั้งอยูแนนอนแหงกฎธรรมดา
ธรรมดา อาการหรือความเปนไปแหง
ธรรมชาติ; สามัญ, ปกติ, พื้นๆ
ธรรมทาน การใหธรรม, การสั่งสอน
แนะนําเกี่ยวกับธรรม, การใหความรู
ความเขาใจที่ถูกตอง; ดู ทาน
ธรรมทายาท ทายาทแหงธรรม, ผูรับ
มรดกธรรม, ผูรับเอาธรรมของพระ
พุทธเจามาเปนสมบัติดวยการประพฤติ
ปฏิบตั ใิ หเขาถึง; โดยตรงหมายถึงรับเอา
โลกุตตรธรรม ๙ ไวไดดวยการบรรลุ
เอง โดยออมหมายถึง รับปฏิบัติกุศล
ธรรม จะเปนทาน ศีล หรือภาวนาก็ตาม
ตลอดจนการบูชา ที่เปนไปเพื่อบรรลุซึ่ง
โลกุตตรธรรมนั้น; เทียบ อามิสทายาท
ธรรมทําใหงาม ๒ คือ ๑. ขันติ ความ
อดทน ๒. โสรัจจะ ความเสงี่ยมหรือ
ความมีอัธยาศัยประณีต
ธรรมทินนา ดู ธัมมทินนา
ธรรมที่บรรพชิตควรพิจารณาเนืองๆ
๑๐; ดู อภิณหปจจเวกขณ
ธรรมทูต “ผูนําสงสาสนแหงธรรม” หรือ
“ผู ถื อ สาส น ส ง ข า วธรรม”, “ทู ต ของ
ธรรม” หรือ “ทูตผูนําธรรมไปสื่อสาร”,
ผูสื่อสารแหงธรรม, พระภิกษุผูไดรับ
มอบหมายหรือแตงตั้งใหเดินทางไปเผย
แผประกาศธรรมในตางถิ่นตางแดน; ใน
๑๔๔

ธรรมทูต

ชวงตนพุทธกาล เมื่อพระพุทธเจาทรง
ประกาศธรรม มี ผู ศ รั ท ธาและรู แจง
ธรรมเพิม่ ขึน้ ๆ อยางรวดเร็ว ในไมชา พระ
อรหันตสาวกก็มจี าํ นวนถึง ๖๐ รูป ครั้ง
นั้น ประมาณ ๕ เดือนหลังตรัสรู พระ
พุทธเจาไดทรงสงพระสาวก ๖๐ รูปแรก
ออกไปประกาศพระศาสนา ดวยพระ
ดํารัสที่เรามักนําเฉพาะตอนที่ถือกันวา
สําคัญมาก มาอางอิงอยูเสมอ คือพุทธพจนทวี่ า “จรถ ภิกขฺ เว จาริกํ พหุชนหิตาย พหุชนสุขาย โลกานุกมฺปาย.”
แปลวา: ภิกษุทงั้ หลาย พวกเธอจง
จาริกไป เพือ่ ประโยชนและความสุข
ของชนจํานวนมาก เพือ่ เกือ้ การุณยแก
โลก (พระดํารัสเต็มวา: ภิกษุทั้งหลาย
เราพนแลว จากบวงทั้งปวง ทั้งที่เปน
ของทิพย ทั้งที่เปนของมนุษย แมพวก
เธอก็พนแลวจากบวงทั้งปวง ทั้งที่เปน
ของทิพย ทั้งที่เปนของมนุษย เธอทั้ง
หลายจงจาริกไป เพื่อประโยชนและ
ความสุขของชนจํานวนมาก เพื่อเกื้อ
การุณยแกโลก เพื่อประโยชน เพื่อ
เกื้อกูล เพื่อความสุข แกทวยเทพและ
มวลมนุษย พวกเธออยาไดไปรวมทาง
เดียวกันสองรูป จงแสดงธรรม อันงาม
ในเบื้องตน งามในทามกลาง งามในที่
สุด จงประกาศพรหมจริยะ อันบริสุทธิ์
บริ บู ร ณ สิ้ น เชิ ง พร อ มทั้ ง อรรถทั้ ง

ธรรมเทศนา

๑๔๕

ธรรมเทศนา

พยัญชนะ สัตวทั้งหลายจําพวกที่มีธุลี จงเพิ่มพูนปญญาและศรัทธาแกชาว
คือกิเลสในจักษุนอย มีอยู แตเพราะ โลก ทัง้ ดวยการเทศนาแกเขาและการ
ไมไดฟงธรรม ก็จะเสื่อมไปเสีย ผูรูทั่ว ปฏิบัติตนเอง ใหพรอมทุกประการ.
ถึงธรรม จักมี, แมเราก็จักไปยังตําบล คฤหัสถทงั้ หลาย อุปการะพวกเธออยู
อุ รุ เ วลาเสนานิ ค ม เพื่ อ แสดงธรรม, เปนนิตยดว ยอามิสทาน เธอทัง้ หลาย
ก็จงอุปการะตอบตอพวกเขาดวยธรรม
วินย.๔/๓๒/๓๙)
พระอรรถกถาจารยนําพุทธพจนครั้ง ทาน. เธอทัง้ หลายผูไ ดทาํ กิจทีค่ วรทํา
นี้ ไปประพันธเปนคาถา ใหเห็นวา พระ ของตนเองเสร็ จ แล ว จงบําเพ็ ญ
พุทธเจาไดทรงสงพระอรหันตสาวกทั้ง ประโยชนแกผอู นื่ โดยแสดงสัทธรรม
หมดนั้นไปทํางานพระธรรมทูต ดังความ ยกธงชัยของผูแ สวงธรรมขึน้ ชูเถิด
เฉพาะคาถาทีม่ คี าํ วา “ธรรมทูต” เปน
ในคาถาเหลานั้นวา (พุทธ.อ.๒/๒๗): “ภิกษุ
ทั้งหลาย พวกเธอ เมื่อจะบําเพ็ญ คําบาลี (ธมฺมทูเตยฺยํ = งานพระธรรม
ประโยชนตนและประโยชนผูอื่น จง ทูต) ดังนี้
แยกยายกันเที่ยวจาริกนําธรรมไปให กโรนฺตา ธมฺมทูเตยฺยํ วิขฺยาปยถ ภิกฺขโว
แกมนุษยทงั้ หลาย ตลอดทัว่ แผนดิน สนฺติอตฺถาย สตฺตานํ สุพฺพตา วจนํ มม.
ผืนนี.้ เธอทัง้ หลายอยูใ นทีส่ งัดวิเวก
คาถาที่พระอรรถกถาจารยประพันธ
ตามเขาเขินเนินวนา ทําหนาทีป่ ระกาศ ขึ้นเพื่อแสดงนัยแหงพุทธพจนนี้ นอก
สัทธรรมแกโลก สืบจากเรา สม่าํ เสมอ จากเปนหลักฐานอันแสดงวา “ธรรมทูต”
ตอเนือ่ งไป. ภิกษุทงั้ หลาย พวกเธอ เปนคําที่ทานใชเรียกพระอรหันตสาวก
เมือ่ ทํางานพระธรรมทูต จงเปนผูม วี ตั ร ๖๐ องค ทีพ่ ระพุทธเจาทรงสงไปประกาศ
ปฏิบตั อิ นั งาม จงกลาวไขคําสัง่ สอน พระศาสนา โดยถือเปนพระ “ธรรมทูต”
ของเราแกเหลาประชาใหแจมแจง เพือ่ ชุดแรก ในประวัติศาสตรแหงพระพุทธเห็นแกสนั ติสขุ ของเขา. เธอทัง้ หลาย ศาสนาแลว ก็เปนคาถาซึ่งใหคติที่นํามา
ผูไ รอาสวกิเลส หาใครเทียบเทียมมิได พวงประกอบเขาไดกับพุทธพจนขางตน
จงปดประตูอบายเสียใหหมดสิน้ และ และพระคาถาโอวาทปาฏิโมกข เพื่อใช
จงเปดประตู สูทางแหงสวรรคและ เปนหลักนําทางการทํางานของพระธรรม
โมกษธรรม. เธอทัง้ หลาย ผูเ ปนแหลง ทูตทั้งหลายสืบตอไป
แหงคุณความดีมีการุญธรรมเปนตน ธรรมเทศนา การแสดงธรรม, การ
๑๔๕

ธรรมเทศนาปฏิสังยุตต

๑๔๖

บรรยายธรรม
ธรรมเทศนาปฏิสังยุตต ธรรมเนียมที่
เกี่ยวกับการแสดงธรรม (หมวดที่ ๓
แหงเสขิยวัตร มี ๑๖ สิกขาบท)
ธรรมเทศนาสิกขาบท สิกขาบทปรับ
อาบัติปาจิตตีย แกภิกษุผูแสดงธรรมแก
มาตุคามเกินกวา ๕–๖ คําเวนแตมีบุรุษ
ผูรูเดียงสาอยูดวย (สิกขาบทที่ ๗ ใน
มุสาวาทวรรคแหงปาจิตตีย)
ธรรมนิยาม กําหนดแนนอนแหงธรรมดา,
กฎธรรมชาติ, ความจริงทีม่ อี ยูห รือดํารง
อยูต ามธรรมดาของมัน ซึง่ พระพุทธเจา
ทรงค น พบแล ว ทรงนํามาแสดงชี้ แ จง
อธิบายใหคนทัง้ หลายไดรตู าม มี ๓ อยาง
แสดงความตามพระบาลีดงั นี้ ๑. สพฺเพ
สงฺขารา อนิจฺจา สังขารทั้งปวง ไมเที่ยง
๒. สพฺเพ สงฺขารา ทุกฺขา สังขารทั้งปวง
คงทนอยูมิได ๓. สพฺเพ ธมฺมา อนตฺตา
ธรรมทัง้ ปวง ไมเปนตัวตน; ดู ไตรลักษณ
ธรรมเนียม ประเพณี, แบบอยางที่เคย
ทํากันมา, แบบอยางที่นิยมใชกัน
ธรรมบท บทแหงธรรม, บทธรรม, ขอ
ธรรม; ชื่อคาถาบาลีหมวดหนึ่งจัดเปน
คั ม ภี ร ที่ ๒ ในขุ ท ทกนิ ก าย พระ
สุตตันตปฎก มี ๔๒๓ คาถา
ธรรมบูชา 1. “การบูชาดวยธรรม”, การ
บูชาดวยการปฏิบัติธรรม เฉพาะอยางยิ่ง
การบูชาพระพุทธเจาดวยธรรมานุธรรม-

ธรรมเปนโลกบาล ๒

ปฏิบัติ (ขอ ๒ ในบูชา ๒) 2. “การบูชา
ซึ่งธรรม”, การบูชาพระธรรม อันเปน
อยางหนึ่งในพระรัตนตรัย (คือบูชาพระ
ธรรมรัตนะ) ดวยดอกไม ธูป เทียน
ของหอม เปนตน หรือ (ที.อ.๓/๙๖) บูชา
ทานผูเปนพหูสูต ผูทรงธรรมทรงวินัย
ดวยไตรจีวร เปนตน ตลอดจนเคารพ
ธรรม ถือธรรมเปนใหญ ดังที่พระพุทธ
เจาทรงเคารพธรรม และทรงบําเพ็ญ
พุทธกิจดวยทรงเห็นแกธรรม เพื่อให
หมูชนเขาถึงธรรม ไดประโยชนจาก
ธรรม (เชน ม.อ.๔/๒๐๘; ม.ฏี.๓/๔๗๐)
ธรรมปฏิบัติ การปฏิบัติธรรม; การ
ปฏิบัติที่ถูกตองตามธรรม
ธรรมปฏิรูป ธรรมปลอม, ธรรมที่ไม
แท, ธรรมเทียม
ธรรมปฏิสันถาร การตอนรับดวยธรรม
คือกลาวธรรมใหฟงหรือแนะนําในทาง
ธรรม อยางนี้เปนธรรมปฏิสันถารโดย
เอกเทศคือสวนหนึ่งดานหนึ่ง ธรรมปฏิสันถารที่บําเพ็ญอยางบริบูรณ คือ
การตอนรับโดยธรรม ไดแก เอาใจใส
ชวยเหลือสงเคราะห แกไขปญหาบรรเทา
ขอสงสัย ขจัดปดเปาขอติดขัดยากลําบาก
เดือดรอนทั้งหลาย ใหเขาลุลวงกิจอัน
เปนกุศล พนความอึดอัดขัดของ (ขอ ๒
ในปฏิสันถาร ๒)
ธรรมเปนโลกบาล ๒ คือ ๑. หิริ ความ

๑๔๖

ธรรมเปนเหตุใหสมหมาย

๑๔๗

ละอายแกใจ ๒.โอตตัปปะ ความกลัว
บาป; ดู โลกบาลธรรม
ธรรมเปนเหตุใหสมหมาย ธรรมที่จะ
ชวยใหไดทลุ ลภธรรมสมหมาย มี ๔ คือ
๑. สัทธาสัมปทา ถึงพรอมดวยศรัทธา
๒. สีลสัมปทา ถึงพรอมดวยศีล ๓. จาคสัมปทา ถึงพรอมดวยการบริจาค ๔.
ปญญาสัมปทา ถึงพรอมดวยปญญา
ธรรมพิเศษ ดู ธรรมวิเศษ
ธรรมไพบูลย ความไพบูลยแหงธรรม,
ความพรั่ ง พร อ มเต็ ม เป ย มแห ง ธรรม
ด ว ยการฝ ก ฝนอบรมให มี ใ นตนจน
บริบูรณ หรือดวยการประพฤติปฏิบัติ
กันในสังคมจนแพรหลายทั่วไปทั้งหมด;
ดู ไพบูลย, เวปุลละ
ธรรมภาษิต ถอยคําที่เปนธรรม, ถอยคํา
ที่แสดงธรรม หรือเกี่ยวกับธรรม
ธรรมมีอุปการะมาก ๒ คือ ๑. สติ
ความระลึกได ๒. สัมปชัญญะ ความรูต วั
ธรรมยุต, ธรรมยุติกนิกาย ดู คณะ
ธรรมยุต
ธรรมรัตนะ, ธรรมรัตน รัตนะคือธรรม,
พระธรรมอันเปนอยางหนึ่งในรัตนะ ๓
ที่เรียกวาพระรัตนตรัย; ดู รัตนตรัย
ธรรมราชา 1. “ผูยังชาวโลกใหชื่นบาน
ดวย(นวโลกุตตร)ธรรม”, พระราชาแหง
ธรรม, พระราชาผูเปนเจาแหงธรรม,
พระราชาโดยธรรม หมายถึงพระพุทธ

ธรรมวินัย

เจา 2. “ผูยังชาวโลกใหชื่นบานดวย(ทศ
กุศลกรรมบถ)ธรรม”, ราชาผูทรงธรรม,
พระเจาจักรพรรดิ ตามคติแหงพระพุทธ
ศาสนา คือ ราชาผูมีชัยชนะและครอง
แผนดินโดยธรรม ไมตองใชทัณฑ ไม
ตองใชศัสตราวุธ
ธรรมวัตร ลักษณะเทศนทํานองธรรมดา
เรียบๆ ที่แสดงอยูทั่วไป อันตางไปจาก
ทํานองเทศน แ บบมหาชาติ , ทํานอง
แสดงธรรม ซึ่งมุงอธิบายตามแนวเหตุ
ผล มิใชแบบเรียกเราอารมณ
ธรรมวาที “ผูมีปกติกลาวธรรม”, ผูพูด
เปนธรรม, ผูพูดตามธรรม, ผูพูดตรง
ตามธรรมหรือพูดถูกตองตามหลัก ไม
พูดผิดธรรม ไมพูดนอกหลักธรรม
ธรรมวิจัย การเฟนธรรม; ดู ธัมมวิจยะ
ธรรมวิจารณ การใครครวญพิจารณาขอ
ธรรมตางๆ วาแตละขอมีอรรถคือความ
หมายอยางไร ตื้นลึกเพียงไร แลวแสดง
ความคิดเห็นออกมาวาธรรมขอนั้นขอนี้
มีอรรถคือความหมายอยางนั้นอยางนี้
ธรรมวินัย ธรรมและวินัย, คําสั่งสอนทั้ง
หมดของพระพุทธเจา ซึ่งประกอบดวย
ธรรม = คําสอนแสดงหลักความจริง
และแนะนําความประพฤติ, วินัย = บท
บั ญ ญั ติ กําหนดระเบี ย บความเป น อยู
และกํากับความประพฤติ; ธรรม = เครือ่ ง
ควบคุมใจ, วินัย = เครื่องควบคุมกาย

๑๔๗

ธรรมวิภาค

๑๔๘

ธรรมสมาทาน

และวาจา
พระธรรมเทศนาของพระพุทธเจา เชน
ธรรมวิภาค การจําแนกธรรม, การจัด ในวั ด พระเชตวัน เชนเดียวกับคําวา
หั ว ข อ ธรรมจําแนกออกเป น หมวดหมู “คันธกุฎี” ที่อรรถกถาใชเรียกพระวิหาร
เพื่อสะดวกแกการศึกษาคนควาอธิบาย ที่ประทับของพระพุทธเจา ดังขอความ
ในอรรถกถา (เชน องฺ.อ.๑/๑๐๑/๗๔) วา
และทําความเขาใจ
ธรรมวิ เ ศษ ธรรมชั้ น สู ง หมายถึ ง “พระผูมีพระภาคเจาเสด็จออกจากพระ
คันธกุฎี มาประทับนั่งเหนือพระบวร
โลกุตตรธรรม
ธรรมศาลา หอธรรม, โรงฟงธรรม; เปน พุทธอาสนที่เขาปูลาดไวในธรรมสภา”,
คําที่เกิดในยุคหลังมาก และใชกันไม อาคารที่อรรถกถาเรียกวาธรรมสภานี้
มาก มักเปนชื่อวัด พบบางในคัมภีร ตามปกติก็คืออาคารที่ในพระไตรปฎก
ประเภท “วังสะ” คือตํานานตางๆ เชน เรียกวา “อุปฏฐานศาลา” (ศาลาที่ภิกษุ
มหาวงส สาสนวงส (รูปบาลีเปน “ธมฺม- ทั้งหลายมาเฝาเพื่อฟงพระพุทธโอวาท
สาลา”)
และสดับพระธรรมเทศนา) ดังที่ทานไข
ธรรมสภา ที่ประชุมฟงธรรม, โรงธรรม; ความวา “คําวา ‘ในอุปฏฐานศาลา’
แตเดิม ในพระไตรปฎก “ธรรมสภา” หมายความวา ‘ในธรรมสภา’” (อุปฏานเปนคําที่ใชนอย (พบในเรื่องอดีตกอน สาลายนฺติ ธมฺมสภายํ, วินย.ฏี.๒/๑๓๔/
พุทธกาลครั้งหนึ่ง คือ ในวิธุรชาดก, ขุ.ชา. ๒๗๗); ดู คันธกุฎี, อุปฏฐานศาลา
๒๘/๑๐๔๐/๓๖๒, เปนอาคารหลวงในเมือง ธรรมสมโภค คบหากันในทางเรียนธรรม
อินทปตถ หรืออินทปตต ในกุรุรัฐ, และ ไดแก สอนธรรมให หรือขอเรียนธรรม
อีกครั้งหนึ่ง เปนคาถาประพันธของพระ ธรรมสมาทาน การสมาทานยึ ด ถื อ
อุบาลีมหาสาวก, ขุ.อป.๓๒/๘/๖๓, กลาว ปฏิบัติธรรม, การทํากรรม จัดไดเปน ๔
เปนความอุปมาวาพระพุทธเจาทรงเปน ประเภท คือ การทํากรรมบางอยางให
พระธรรมราชา ไดทรงสรางธรรมนคร ทุกขในปจจุบัน และมีทุกขเปนวิบากตอ
ขึ้น ในธรรมนครนี้ มีพระสุตตันตะ ไป, บางอยางใหทุกขในปจจุบัน แตมีสุข
พระอภิธรรม พระวินัย และพุทธพจนมี เป น วิ บ ากต อ ไป, บางอย า งให สุ ข ใน
องค ๙ ทั้งสิ้น เปนธรรมสภา), ตอมา ปจจุบัน แตมีทุกขเปนวิบากตอไป, บาง
ในชั้นอรรถกถา “ธรรมสภา” ไดกลาย อยางใหสุขในปจจุบัน และมีสุขเปน
เป น คําสามั ญ อั น ใช เ รี ย กที่ ป ระชุ ม ฟ ง วิบากตอไป
๑๔๘

ธรรมสวนะ

๑๔๙

ธรรมสวนะ การฟงธรรม, การหาความ
รูความเขาใจในหลักความจริงความถูก
ตองดีงาม ดวยการเลาเรียน อานและ
สดั บ ฟ ง , การศึ ก ษาหาความรู ที่
ปราศจากโทษ; ธัมมัสสวนะ ก็เขียน
ธรรมสวามิศร ผูเปนใหญโดยฐานเปน
เจาของธรรม หมายถึงพระพุทธเจา
ธรรมสังคาหกะ พระอรหันต ๕๐๐
องค ผูรวบรวมรอยกรองพระธรรมวินัย
ในคราวปฐมสังคายนา
ธรรมสังคาหกาจารย อาจารยผูรอย
กรองธรรม; ดู ธรรมสังคาหกะ
ธรรมสังคีติ การสังคายนาธรรม, การ
รอยกรองธรรม, การจัดสรรธรรมเปน
หมวดหมู
ธรรมสังเวช ความสังเวชโดยธรรมเมื่อ
เห็ น ความแตกดั บ ของสั ง ขาร (เป น
อารมณของพระอรหันต); ดู สังเวช
ธรรมสากัจฉา การสนทนาธรรม, การ
สนทนากันในทางธรรม
ธรรมสามัคคี ความพรอมเพรียงของ
องคธรรม, องคธรรมทั้งหลายที่เกี่ยว
ข อ งทุ ก อย า งทํา กิ จ หน า ที่ ข องแต ล ะ
อยางๆ พรอมเพรียงและประสานสอด
คลองกัน ใหสําเร็จผลที่เปนจุดหมาย
เชน ในการบรรลุมรรคผล เปนตน
ธรรมสามิสร ดู ธรรมสวามิศร
ธรรมสามี ผูเปนเจาของธรรม เปนคํา

ธรรมาภิสมัย

เรียกพระพุทธเจา
ธรรมเสนา กองทัพธรรม, กองทัพพระ
สงฆผูประกาศพระศาสนา
ธรรมเสนาบดี แมทัพธรรม, ผูเปนนาย
ทัพธรรม เปนคําเรียกยกยองพระสารีบตุ ร
ซึ่งเปนกําลังใหญของพระศาสดาในการ
ประกาศพระศาสนา
ธรรมั น เตวาสิ ก อั น เตวาสิ ก ผู เ รี ย น
ธรรมวินัย, ศิษยผูเรียนธรรมวินัย; คูกับ
อุทเทศาจารย
ธรรมาธิปไตย ถือธรรมเปนใหญ, ถือ
หลักการ ความจริง ความถูกตอง ความ
ดีงามและเหตุผลเปนใหญ ทําการดวย
ปญญา โดยเคารพหลักการ กฎ ระเบียบ
กติกา มุงเพื่อความดีงาม ความจริง
ความชอบธรรมเปนประมาณ; ดู อธิปไตย
ธรรมาธิษฐาน มีธรรมเปนที่ตั้ง คือ
เทศนายกธรรมขึ้นแสดง เชนวาศรัทธา
ศีล คืออยางนี้ ธรรมที่ประพฤติดีแลว
ย อ มนําสุ ข มาให ดั ง นี้ เ ป น ต น ; คู กั บ
บุคคลาธิษฐาน
ธรรมานุธรรมปฏิบัติ การประพฤติ
ธรรมสมควรแก ธ รรม หมายถึงการ
ปฏิบัติธรรมถูกตองตามหลัก เชน หลัก
ยอยสอดคลองกับหลักใหญ และเขา
แนวกับธรรมที่เปนจุดมุงหมาย, ปฏิบัติ
ถูกตองตามกระบวนธรรม; ดู วุฑฒิ
ธรรมาภิสมัย การตรัสรูธรรม, การ

๑๔๙

ธรรมารมณ

๑๕๐

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร

สําเร็จมรรคผล
ที่รับประทาน (อันนะ) นั้น แบงเปน ๒
ธรรมารมณ อารมณคอื ธรรม, สิง่ ทีถ่ กู รับรู พวก ไดแก บุพพัณณะ (แปลสืบกันมาวา
ทางใจ, สิง่ ทีร่ ดู ว ยใจ, สิง่ ทีใ่ จรูส กึ นึกคิด; ดู “ของทีจ่ ะพึงกินกอน” แตตามคําอธิบาย
ธัมมายตนะ, อารมณ
ในคัมภีรห ลายแหง นาจะแปลวา “ของกิน
ธรรมาสน ที่สําหรับนั่งแสดงธรรม
ทีม่ เี ปนหลักขึน้ กอน”) ไดแก ธัญชาติ ๗
ธรรมิ ก อุ บ าย อุ บ ายที่ ป ระกอบด ว ย นี้ (รวมทั้งพืชที่อนุโลมหรือเขาพวกนี้)
ธรรม, อุบายที่ชอบธรรม, วิธีที่ถูกธรรม และ อปรัณณะ (แปลสืบกันมาวา “ของ
ธรรมิศราธิบดี ผูเปนอธิบดีโดยฐาน ที่ จ ะพึ ง กิ น ในภายหลั ง ” แต ต ามคํา
เปนใหญในธรรม หมายถึงพระพุทธเจา อธิบายในคัมภีรห ลายแหง นาจะแปลวา
“ของกินทีม่ เี พิม่ มาอีกทีหลัง” ทํานองของ
(คํากวี)
ธรรมีกถา ถอยคําที่ประกอบดวยธรรม, กินประกอบ) ไดแกพชื จําพวกถัว่ งาและ
การพูดหรือสนทนาเกี่ยวกับธรรม, คํา ผักที่ทําเปนกับแกง เชนที่ทานยกตัว
บรรยายหรืออธิบายธรรม; นิยมใชวา อยางบอย คือ มุคคะ (ถัว่ เขียว) มาส
ธรรมกถา
(ถัว่ ราชมาส) ติละ (งา) กุลตั ถ (ถัว่ พู)
ธรรมุเทศ ธรรมที่แสดงขึ้นเปนหัวขอ, อลาพุ (น้าํ เตา) กุมภัณฑ (ฟกเขียว);
หัวขอธรรม
ทั้งนี้ มีคติโบราณเชื่อวา ครั้งตนกัป เมื่อ
ธรรมุธจั จ ดู ธัมมุทธัจจะ; วิปส สนูปกิเลส สิ่งทั้งหลายแรกเกิดมีขึ้นนั้น บุพพัณณะ
ธัญชาติ ขาวชนิดตางๆ, พืชจําพวกขาว; เกิดมีกอน อปรัณณะเกิดทีหลัง
ธัญชาติ ๗ คือ สาลิ (ขาวสาลี), วีหิ (ขาว ธัมมกามตา ความเปนผูใ ครธรรม, ความ
เจา), ยวะ (ขาวเหนียว), โคธุมะ (โคธูมะ พอใจและสนใจในธรรม, ความใฝธรรม
ก็วา ; ขาวละมาน), กังคุ (ขาวฟาง), วรกะ รักความจริง ใฝศึกษาหาความรู และใฝ
(ลูกเดือย), กุทรูสะ (หญากับแก); คําวา ในความดี (ขอ ๖ ในนาถกรณธรรม ๑๐)
“ธัญชาติดบิ สด” (อามกธัญญะ) หมายถึง ธัมมคารวตา ดู คารวะ
ธัญชาติ ๗ นีเ้ อง ทีย่ งั ไมไดขดั สีหรือ ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร “พระสูตรวา
กะเทาะเปลือกออก (ยังไมเปน ตัณฑุละ) ดวยการยังธรรมจักรใหเปนไป”, พระ
และยังไมไดทาํ ใหสกุ (ยังไมเปน โอทนะ) สูตรวาดวยการหมุนวงลอธรรม เปนชื่อ
เชน วีหิ คือขาวเปลือกของขาวเจา
ของ ปฐมเทศนา คือพระธรรมเทศนา
อนึ่ง พืชที่เปนของกิน คือเปนอาหาร ครั้งแรก ซึ่งพระพุทธเจาทรงแสดงแก
๑๕๐

ธัมมทินนา

๑๕๑

ธัมมมัจฉริยะ

พระปญจวัคคีย ทีป่ า อิสปิ ตนมฤคทายวัน สื บ สาวไปหาเหตุ ไ ด (ข อ ๒ ใน
แขวงเมืองพาราณสี ในวันขึ้น ๑๕ ค่ํา ปฏิสัมภิทา ๔)
เดือน ๘ หลังจากวันตรัสรูสองเดือน วา ธัมมปทัฏฐกถา คัมภีรอรรถกถาอธิบาย
ดวยมัชฌิมาปฏิปทา คือ ทางสายกลาง ความในธรรมบท แหงขุททกนิกาย ใน
ซึ่งเวนที่สุด ๒ อยาง และวาดวย พระสุตตันตปฎก พระพุทธโฆสาจารย
อริยสัจจ ๔ ซึ่งพระพุทธเจาไดตรัสรู อัน นําเนื้อความในอรรถกถาเกาที่ใชศึกษา
ทําให พ ระองค ส ามารถปฏิ ญ าณว า ได และรักษาสืบตอกันมาในลังกาทวีป อัน
ตรัสรูอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณ (ญาณ เปนภาษาสิงหฬ เอามาเรียบเรียงกลับ
คื อ ความตรั ส รู เ องโดยชอบอั น ยอด ขึ้นเปนภาษาบาลี เมื่อ พ.ศ. ใกลจะถึง
เยี่ยม) ทานโกณฑัญญะ หัวหนาคณะ ๑๐๐๐ ดังที่ทานเลาไวในปณามคาถา
ปญจวัคคีย ฟงพระธรรมเทศนานี้แลว ของคัมภีรนี้วา พระกุมารกัสสปเถระ
ไดดวงตาเห็นธรรม (ธรรมจักษุ) และ (พระเถระรูปหนึ่งในลังกาทวีป ไมใช
ขอบวชเปนพระภิกษุรูปแรก เรียกวา ทานที่เปนมหาสาวกในพุทธกาล) คิด
เปนปฐมสาวก
หวังวา “อรรถกถาแหงพระธรรมบท
ธัมมทินนา พระเถรีมหาสาวิกาองคหนึ่ง อั น ละเอี ย ดลึ ก ซึ้ ง ที่ นําสื บ กั น มาใน
เปนกุลธิดาชาวพระนครราชคฤห เปน ตามพปณณิทวีป ดํารงอยูโดยภาษาของ
ภรรยาของวิสาขเศรษฐี มีความเลื่อมใส ชาวเกาะ ไม ช ว ยให ป ระโยชน สําเร็ จ
ในพระพุ ท ธศาสนาบวชในสํานั ก นาง พรอมบูรณแกคนพวกอื่นที่เหลือได ทํา
ภิกษุณี บําเพ็ญเพียรไมนานก็ไดสําเร็จ อยางไรจะใหอรรถกถาแหงพระธรรมพระอรหั ต ได รั บ ยกย อ งว า เป น บทนั้นยังประโยชนใหสําเร็จแกโลกทั้ง
เอตทัคคะในทางเปนธรรมกถึก (เขียน ปวงได” จึงไดอาราธนาทานใหทํางานนี้
ธรรมทินนา ก็มี)
และทานก็ไดนําอรรถกถานั้นออกจาก
ธัมมเทสนามัย บุญสําเร็จดวยการแสดง ภาษาสิงหฬ ยกขึ้นสูตันติภาษา (ภาษาที่
มีแบบแผน ในที่นี้หมายถึงภาษาบาลี),
ธรรม (ขอ ๙ ในบุญกิริยาวัตถุ ๑๐)
ธัมมปทัฏฐกถานี้ มีชื่อเฉพาะรวมอยูใน
ธัมมปฏิสันถาร ดู ธรรมปฏิสันถาร
ธัมมปฏิสัมภิทา ปญญาแตกฉานใน ชุดที่เรียกวา ปรมัตถโชติกา; ดู ปรมัตถธรรม, เห็นคําอธิบายพิสดาร ก็สามารถ โชติกา, อรรถกถา, โปราณัฏฐกถา
จับใจความมาตั้งเปนหัวขอได เห็นผลก็ ธัมมมัจฉริยะ ตระหนี่ธรรม ไดแก หวง
๑๕๑

ธัมมวิจยะ

๑๕๒

แหนความรู ไมยอมบอก ไมยอมสอน
คนอื่น เพราะเกรงวาเขาจะรูเทาตน (ขอ
๕ ในมัจฉริยะ ๕)
ธัมมวิจยะ ความเฟนธรรม, ความสอด
สอง สืบคนธรรม, การวิจัยหรือคนควา
ธรรม (ขอ ๒ ในโพชฌงค ๗)
ธัมมสัมมุขตา ความเปนตอหนาธรรม,
พรอมหนาธรรม ในวิวาทาธิกรณ หมาย
ความวา ปฏิบัติถูกตองตามธรรมวินัย
และสั ต ถุ ศ าสน อั น เป น เครื่ อ งระงั บ
อธิกรณนั้น จึงเทากับวาธรรมมาอยูที่
นั้นดวย; ดู สัมมุขาวินัย
ธัมมสากัจฉา ดู ธรรมสากัจฉา
ธัมมัญุตา ความเปนผูรูจักเหตุ เชน รู
จักวา สิ่งนี้เปนเหตุแหงสุข สิ่งนี้เปนเหตุ
แหงทุกข; ตามอธิบายในบาลีหมายถึงรูห ลัก
หรือรูหลักการ เชน ภิกษุเปนธัมมัญู
คือ รูหลักคําสอนของพระพุทธเจาที่จัด
เปนนวังคสัตถุศาสน; ดู สัปปุริสธรรม
ธัมมัปปมาณิกา ถือธรรมเปนประมาณ,
ผู เ ลื่ อ มใสเพราะพอใจในเนื้ อ หาธรรม
และการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ เชน ชอบ
ฟงธรรม ชอบเห็นภิกษุรักษามารยาท
เรียบรอยสํารวมอินทรีย
ธัมมัสสวนะ การฟงธรรม, การสดับคํา
แนะนําสั่งสอน; ดู ธรรมสวนะ
ธัมมัสสวนมัย บุญสําเร็จดวยการฟง
ธรรม (ขอ ๘ ในบุญกิริยาวัตถุ ๑๐)

ธัมมายตนะ

ธัมมัสสวนานิสงส อานิสงสแหงการฟง
ธรรม, ผลดีของการฟงธรรม, ประโยชน
ที่จะไดจากการฟงธรรม มี ๕ อยางคือ
๑. ไดฟง สิง่ ทีย่ งั ไมเคยฟง ๒. สิง่ ทีเ่ คยฟง
ก็เขาใจแจมแจงชัดเจนยิง่ ขึน้ ๓. บรรเทา
ความสงสัยเสียได ๔. ทําความเห็นให
ถูกตองได ๕. จิตของเขายอมผองใส
ธัมมาธิปเตยยะ ถือธรรมเปนใหญ คือ
นึกถึงความจริง ความถูกตองสมควร
กอนแลวจึงทํา บัดนี้นิยมเขียน ธรรมาธิปไตย; ดู อธิปเตยยะ
ธัมมานุธัมมปฏิปตติ ดู ธรรมานุธรรมปฏิบัติ
ธั ม มานุ ป ส สนา การตั้ ง สติ กําหนด
พิจารณาธรรม, สติพิจารณาธรรมที่เปน
กุ ศ ลหรื อ อกุ ศ ลที่ บั ง เกิ ด กั บ ใจเป น
อารมณวา ธรรมนี้ก็สักวาธรรมไมใช
สัตวบุคคลตัวตนเราเขา (ขอ ๔ ในสติปฏฐาน ๔)
ธัมมานุสติ ระลึกถึงคุณของพระธรรม
(ขอ ๒ ในอนุสติ ๑๐) เขียนอยางรูป
เดิมในภาษาบาลีเปน ธัมมานุสสติ
ธัมมานุสารี “ผูแลนไปตามธรรม”, “ผู
แลนตามไปดวยธรรม”, พระอริยบุคคล
ผูตั้งอยูในโสดาปตติมรรค ที่มีปญญินทรียแรงกลา (เมื่อบรรลุผล กลายเปน
ทิฏฐิปปตตะ); ดู อริยบุคคล ๗
ธั ม มายตนะ อายตนะคื อ ธรรม,

๑๕๒

ธัมมีกถา

๑๕๓

ธรรมารมณ, เปนขอที่ ๖ ในอายตนะ
ภายนอก ๖ (คูกับมนายตนะ [อายตนะ
คือใจ] ในฝายอายตนะภายใน ๖), ได
แกสภาวธรรมตอไปนี้ คือ นามขันธ ๓
(เวทนา สัญญา สังขาร) และรูปบางอยาง
ในรูปขันธ (คือเฉพาะอนิทัสสนอัปปฏิฆรูป อันไดแกสขุ มุ รูป ๑๖) กับทัง้ อสังขตธาตุ คือนิพพาน ซึ่งเปนขันธวินิมุต คือ
เปนสภาวะพนจากขันธ ๕ (อภิ.วิ.๓๕/๑๐๐/
๘๖); ดู สุขุมรูป, อายตนะ
ธัมมีกถา ดู ธรรมีกถา
ธัมมุทธัจจะ ความฟุงซานดวยสําคัญผิด
ในธรรม คือ ความฟุงซานเนื่องจากเกิด
วิปสสนูปกิเลสอยางใดอยางหนึ่งขึ้นแลว
สําคัญผิดวาตนบรรลุธรรมคือมรรคผล
นิ พ พาน จิ ต ก็ เ ลยคลาดเขวออกไป
เพราะความฟุงซานนั้น ไมเกิดปญญาที่
จะเห็นไตรลักษณไดจริง, ธรรมุธัจจ ก็
เขียน; ดู วิปสสนูปกิเลส
ธาตุ๑ สิ่งที่ทรงสภาวะของมันอยูเองตาม
ธรรมดาของเหตุปจจัย, ธาตุ ๔ คือ ๑.
ปฐวีธาตุ สภาวะที่แผไปหรือกินเนื้อที่
เรียกสามัญวาธาตุแขนแข็งหรือธาตุดิน
๒. อาโปธาตุ สภาวะที่เอิบอาบดูดซึม
เรียกสามัญวา ธาตุเหลวหรือธาตุน้ํา ๓.
เตโชธาตุ สภาวะที่ทําใหรอน เรียก
สามัญวา ธาตุไฟ ๔. วาโยธาตุ สภาวะที่
ทําใหเคลื่อนไหว เรียกสามัญวา ธาตุ

ธิติ

ลม; ธาตุ ๖ คือ เพิ่ม ๕. อากาสธาตุ
สภาวะที่วาง ๖. วิญญาณธาตุ สภาวะที่รู
แจงอารมณ หรือ ธาตุรู
ธาตุ๒ สวนสําคัญแหงสรีระ ของพระพุทธ
เจา พระปจเจกพุทธเจา และพระอรหันต
ทั้งหลาย ซึ่งคงอยูหรือรักษาไวเปนที่
เคารพบูชา เฉพาะอยางยิ่งอัฐิ รวมทั้ง
สวนสําคัญอื่นๆ เชน เกสา (เกศธาตุ),
เรียกรวมๆ วาพระธาตุ (ถากลาวถึงธาตุ
ของพระพุทธเจาโดยเฉพาะ เรียกวา
พระบรมธาตุ พระบรมสารีริกธาตุ พระ
สารี ริ กธาตุ หรือระบุชื่อพระธาตุสว น
นั้นๆ เชน พระทาฐธาตุ พระอุณหิสธาตุ); ดู สารีริกธาตุ
ธาตุ ก ถา ชื่ อ คั ม ภี ร ที่ ส ามแห ง พระ
อภิธรรมปฎก วาดวยการสงเคราะห
ธรรมทั้งหลายเขากับ ขันธ อายตนะ
และธาตุ (พระไตรปฎกเลม ๓๖)
ธาตุกัมมัฏฐาน กรรมฐานที่พิจารณา
ธาตุเปนอารมณ, กําหนดพิจารณาราง
กายแยกเปนสวนๆ ใหเห็นวาเปนแต
เพียงธาตุ ๔ คือ ดิน น้ํา ไฟ ลม
ประชุมกันอยู ไมใชเรา ไมใชของเรา ไม
ใชตัวตนของเรา
ธาตุ เ จดี ย เจดี ย บ รรจุ พ ระบรมสารีริกธาตุ (ขอ ๑ ในเจดีย ๔)
ธิติ 1. ความเพียร, ความเขมแข็งมั่นคง,
ความหนักแนน, ความอดทน 2. ปญญา

๑๕๓

ธีระ

๑๕๔

ธีระ นักปราชญ, ผูฉลาด
ธุดงค องคคุณเครื่องกําจัดกิเลส, ชื่อขอ
ปฏิบัติประเภทวัตร ที่ผูสมัครใจจะพึง
สมาทานประพฤติได เปนอุบายขัดเกลา
กิเลส สงเสริมความมักนอยสันโดษ
เปนตน มี ๑๓ ขอคือ หมวดที่ ๑ จีวรปฏิสงั ยุตต เกีย่ วกับจีวร มี ๑. ปงสุกูลิกังคะ ถือใชแตผาบังสุกุล ๒. เตจีวริกังคะ ใชผาเพียงสามผืน; หมวดที่ ๒
ปณฑปาตปฏิสงั ยุตต เกีย่ วกับบิณฑบาต
มี ๓. ปณฑปาติกังคะ เที่ยวบิณฑบาต
เปนประจํา ๔. สปทานจาริกังคะ บิณฑบาตตามลําดับบาน ๕. เอกาสนิกังคะ
ฉันมื้อเดียว ๖. ปตตปณฑิกังคะ ฉัน
เฉพาะในบาตร ๗. ขลุปจฉาภัตติกังคะ
ลงมือฉันแลวไมยอมรับเพิ่ม; หมวดที่
๓ เสนาสนปฏิสงั ยุตต เกีย่ วกับเสนาสนะ
มี ๘. อารัญญิกงั คะ ถืออยูป า ๙. รุกขมูล-ิ
กังคะ อยูโคนไม ๑๐. อัพโภกาสิกังคะ
อยูกลางแจง ๑๑. โสสานิกังคะ อยูปาชา
๑๒. ยถาสันถติกังคะ อยูในที่แลวแตเขา

นกุลบิดา

จัดให; หมวดที่ ๔ วิริยปฏิสังยุตต เกี่ยว
กับความเพียร มี ๑๓. เนสัชชิกังคะ ถือ
นั่งอยางเดียวไมนอน (นี้แปลเอาความ
สั้ น ๆ ความหมายละเอี ย ดพึ ง ดู ต าม
ลําดับอักษรของคํานั้นๆ)
ธุระ “สิง่ ทีจ่ ะตองแบกไป”, หนาที,่ ภารกิจ,
การงาน, เรื่องที่จะตองรับผิดชอบ, กิจ
ในพระศาสนา แสดงไวในอรรถกถา ๒
อยางคือ คันถธุระ และวิปส สนาธุระ
ธุลี ฝุน, ละออง, ผง
ธุวภัต อาหารที่ถวายเปนประจํา, นิตยภัต
ธุวยาคู ยาคูที่เขาถวายเปนประจําเชนที่
นางวิสาขาถวายเปนประจําหรือที่จัดทํา
เปนของวัดแจกกันเอง
โธตกมาณพ ศิษยคนหนึ่งในจํานวน ๑๖
คน ของพราหมณพาวรี ที่ไปทูลถาม
ปญหากะพระศาสดา ที่ปาสาณเจดีย
โธโตทนะ กษัตริยศากยวงศ เปนพระ
ราชบุตรองคที่ ๔ ของพระเจาสีหหนุ
เป น พระอนุ ช าของพระเจ า สุ ท โธทนะ
เปนพระเจาอาของพระพุทธเจา

น
นกุลบิดา “พอของนกุล”, คฤหบดีชาว
เมืองสุงสุมารคีรี ในแควนภัคคะ มี
ภรรยาชือ่ นกุลมารดา สมัยหนึง่ พระ
พุ ท ธเจ า เสด็ จ มายั ง เมื อ งสุ ง สุ ม ารคี รี
๑๕๔

ประทับที่ปาเภสกลาวัน ทานคฤหบดี
และภรรยาไปเฝาพรอมกับชาวเมืองคน
อื่นๆ พอไดเห็นครัง้ แรก ทัง้ สองสามี
ภรรยาก็ เ กิ ด ความรู สึ ก สนิ ท หมายใจ

นขา

๑๕๕

เหมือนวาพระพุทธเจาเปนบุตรของตน
ไดเขาไปถึงพระองคและแสดงความรูส กึ
นัน้ พระพุทธเจาไดแสดงธรรมโปรด ทัง้
สองทานไดบรรลุธรรมเปนพระโสดาบัน
ทานนกุลบิดาและนกุลมารดานี้ เปนคู
สามีภรรยาตัวอยาง ผูม คี วามจงรักภักดี
ต อ กั น อย า งบริ สุ ท ธิ์ แ ละมั่ น คงยั่ ง ยื น
ตราบเทาชรา ทั้งยังปรารถนาจะพบกัน
ทัง้ ชาตินแี้ ละชาติหนา เคยทูลขอใหพระ
พุทธเจาแสดงหลักธรรมที่จะทําใหสามี
ภรรยาครองรักกันยั่งยืนตลอดไปทั้งภพ
นีแ้ ละภพหนา เมือ่ ทานนกุลบิดาเจ็บปวย
ออดแอดรางกายออนแอ ไมสบายดวย
โรคชรา ทานไดฟง พระธรรมเทศนาครัง้
หนึง่ ทีท่ า นประทับใจมากคือ พระดํารัส
ทีแ่ นะนําใหทาํ ใจวา “ถึงแมรา งกายของ
เราจะปวย แตใจของเราจะไมปว ย” ทาน
นกุลบิดาไดรับยกยองจากพระพุทธเจา
ใหเปนเอตทัคคะในบรรดาอุบาสกผูส นิท
สนมคุนเคย (วิสสาสิกะ) ทานนกุลมารดาก็เปนเอตทัคคะในบรรดาอุบาสิกา
ผูส นิทสนมคุน เคยเชนเดียวกัน
นขา เล็บ
นคร เมืองใหญ, กรุง
นครโศภินี หญิงงามเมือง, หญิงขายตัว
(พจนานุกรมเขียน นครโสภิณ,ี นครโสเภณี)
นที แมน้ํา ในพระวินัย หมายเอาแมน้ําที่

นวกรรม

มีกระแสน้ําไหลอยู ไมใชแมน้ําตัน
นทีกัสสป นักบวชชฎิลแหงกัสสปโคตร
นองชายของอุรุเวลกัสสปะ พี่ชายของ
คยากัสสปะ ออกบวชตามพี่ชาย พรอม
ดวยชฎิลบริวาร ๓๐๐ คน สําเร็จอรหัต
ดวยฟงอาทิตตปริยายสูตร เปนมหาสาวก
องคหนึ่งในอสีติมหาสาวก
นทีปารสีมา สีมาฝงน้ํา คือ สีมาที่สมมติ
ครอมฝงน้ําทั้งสอง เปดแมน้ําไวกลาง
นพเคราะห ดู ดาวพระเคราะห
นมัสการ “การทําความนอบนอม” การ
ไหว, การเคารพ, การนอบนอม; ใชเปน
คําขึ้ น ต น และส ว นหนึ่ ง ของคําลงท า ย
จดหมายที่ ค ฤหั ส ถ มี ไ ปถึ ง พระภิ ก ษุ
สามเณร
นรก เหวแหงความทุกข, ที่อันไมมีความ
สุขความเจริญ, ภาวะเรารอนกระวน
กระวาย, ที่ไปเกิดและเสวยความทุกข
ของสัตวผูทําบาป (ขอ ๑ ในทุคติ ๓,
ขอ ๑ ในอบาย ๔); ดู นิรยะ, คติ
นลาฏ หนาผาก
นวกะ 1. หมวด ๙ 2. ภิกษุใหม, ภิกษุมี
พรรษายังไมครบ ๕; เทียบ เถระ, มัชฌิมะ
นวกภูมิ ขั้น ชั้น หรือระดับพระนวกะ,
ระดับอายุ คุณธรรม ความรู ที่นับวายัง
เปนผูใ หม คือ มีพรรษาต่าํ กวา ๕ ยังตอง
ถือนิสยั เปนตน; เทียบ เถรภูม,ิ มัชฌิมภูมิ
นวกรรม การกอสราง

๑๕๕

นวกัมมาธิฏฐายี

๑๕๖

นวกัมมาธิฏฐายี ผูอํานวยการกอสราง
เชน ที่พระมหาโมคคัลลานะไดรับมอบ
หมายจากพระบรมศาสดาให เ ป น ผู
อํานวยการสรางบุพพารามที่นางวิสาขา
บริจาคทุนสรางที่กรุงสาวัตถี
นวกัมมิกะ ผูด แู ลนวกรรม, ภิกษุผไู ดรบั
สมมติ คือแตงตั้งจากสงฆ ใหทําหนาที่
ดู แ ลการก อ สร า งและปฏิ สั ง ขรณ ใ น
อาราม, เปนตําแหนงหนึ่งในบรรดา เจา
อธิการแหงอาราม
นวโกวาท คําสอนสําหรับผูบวชใหม, คํา
สอนสําหรั บ ภิ ก ษุ ส ามเณรผู บ วชใหม ,
ชื่ อ หนั ง สื อ แบบเรี ย นนั ก ธรรมชั้ น ตรี
เป น พระนิ พ นธ ข องสมเด็ จ พระมหาสมณเจา กรมพระยาวชิรญาณวโรรส
นวนีตะ เนยขน; ดู เบญจโครส
นวรหคุณ คุณของพระอรหันต ๙ หมาย
ถึ ง คุ ณ ของพระพุ ท ธเจ า ผู เ ป น พระ
อรหันต ๙ ประการ ไดแกพุทธคุณ ๙
นั่นเอง เขียน นวารหคุณ ก็ได แต
เพี้ยนไปเปน นวหรคุณ ก็มี
นวังคสัตถุศาสน คําสั่งสอนของพระ
ศาสดา มีองค ๙, พุทธพจนมีองค
ประกอบ ๙ อยาง, สวนประกอบ ๙
อยางที่เปนคําสอนของพระพุทธเจา คือ
๑. สุตตะ (พระสูตรทั้งหลาย รวมทั้ง
พระวินัยปฎกและนิทเทส) ๒. เคยยะ
(ความที่มีรอยแกวและรอยกรองผสม

นักพรต

กัน ไดแกพระสูตรที่มีคาถาทั้งหมด) ๓.
เวยยากรณะ (ไวยากรณ คือความรอย
แกวลวน ไดแก พระอภิธรรมปฎกทั้ง
หมด และพระสูตรที่ไมมีคาถา เปนตน)
๔. คาถา (ความร อ ยกรองล ว นเช น
ธรรมบท เถรคาถา เถรีคาถา เปนตน)
๕. อุทาน (ไดแก พระคาถาพุทธอุทาน
๘๒ สูตร) ๖. อิติวุตตกะ (พระสูตรที่
เรียกวา อิตวิ ตุ ตกะ ๑๑๐ สูตร) ๗. ชาตกะ
(ชาดก ๕๕๐ เรื่อง) ๘. อัพภูตธรรม
(เรื่องอัศจรรย คือพระสูตรที่กลาวถึงขอ
อัศจรรยตางๆ) ๙. เวทัลละ (พระสูตร
แบบถามตอบที่ใหเกิดความรูและความ
พอใจแลวซักถามยิ่งๆ ขึ้นไป เชน จูฬเวทัลลสูตร มหาเวทัลลสูตร เปนตน);
เขียนอยางบาลีเปน นวังคสัตถุสาสน; ดู
ไตรปฎก
นหารู เอ็น
นหุต ชื่อมาตรานับ เทากับหนึ่งหมื่น
นอนรวม นอนในที่มุงที่บังอันเดียวกัน
แลเห็นกันไดในเวลานอน
นอม ในประโยควา “ภิกษุนอมลาภเชน
นั้นมาเพื่อตน” ขอหรือพูดเลียบเคียงชัก
จูงเพื่อจะใหเขาให
นักบุญ ผูใฝบุญ, ผูถือศาสนาอยางเครง
ครัด, ผูทําประโยชนแกพระศาสนา
นักปราชญ ผูรู, ผูมีปญญา
นักพรต คนถือบวช, ผูประพฤติพรต

๑๕๖

นักษัตรฤกษ

๑๕๗

นันทมารดา

นักษัตรฤกษ ดาวฤกษซึ่งอยูบนทองฟา ไดสําเร็จพระอรหัตถึง ๕๐๐ องค ทาน
มีชื่อตางๆ กัน เชนดาวมา ดาวลูกไก ไดรับยกยองวาเปนเอตทัคคะในทางให
ดาวคางหมู ดาวจระเข ดาวคันฉัตร โอวาทแกนางภิกษุณี
นันทกุมาร พระราชบุตรของพระเจา
เปนตน; ดู ดาวนักษัตร
นัตถิกทิฏฐิ ความเห็นวาไมมี เชนเห็นวา สุทโธทนะ และพระนางปชาบดีโคตมี
ผลบุ ญผลบาปไมมี บิดามารดาไมมี ตอมาออกบวชมีชื่อวาพระนันทะ คือ
ความดีความชั่วไมมี เปนมิจฉาทิฏฐิคือ องคทมี่ รี ปู พรรณสัณฐานคลายพระพุทธความเห็นผิด ทีร่ า ยแรงอยางหนึง่ ; ดู ทิฏฐิ องคนั่นเอง
นันทะ พระอนุชาของพระพุทธเจาแตตาง นันทมาณพ ศิษยคนหนึง่ ในจํานวน ๑๖
พระมารดา คือประสูติแตพระนางมหา- คน ของพราหมณพาวรี ที่ไปทูลถาม
ปชาบดีโคตมี ไดออกบวชในวันมงคล ปญหากะพระศาสดา ทีป่ าสาณเจดีย
สมรสกับนางชนปทกัลยาณี เบื้องแรก นันทมารดา อุบาสิกาสําคัญ มีชื่อซ้ํากัน
ประพฤติพรหมจรรยอยูดวยความจําใจ ๒ ทาน แยกโดยเรียกชื่อนําที่ตางกัน คือ
แต ต อ มาพระพุ ท ธเจ า ทรงสอนด ว ย 1. เวฬุกัณฏกีนันทมารดา (นันทมารดา
ั ฏกะ [เมืองหนามไผ] ใน
อุบาย จนพระนันทะเปลี่ยนมาตั้งใจ ชาวเมืองเวฬุกณ
ปฏิ บั ติ ธ รรม และในที่ สุ ด ก็ ไ ด บ รรลุ แควนอวันตี) ไดฌาน ๔ เปนอนาคามี
อรหัตตผล ไดรับยกยองเปนเอตทัคคะ และเปนอัครอุบาสิกา คูก บั นางขุชชุตตรา
ในบรรดาภิกษุผูสํารวมอินทรีย พระ พระพุทธเจาทรงยกยองวาเปน “ตุลา”
นั น ทะมี รู ป พรรณสั ณ ฐานคล า ยพระ คือเปนตราชู หรือเปนแบบอยางสําหรับ
พุทธเจา แตต่ํากวาพระพุทธองค ๔ นิ้ว สาวิกาทั้งหลายที่เปนอุบาสิกา คูก บั นาง
นันทกะ พระเถระมหาสาวกองคหนึ่ง ขุชชุตตรานัน้ (เชน อง.จตุกกฺ .๒๑/๑๗๖/๒๒๒)
เกิ ด ในตระกู ล ผู ดี มี ฐ านะในพระนคร ครั้งหนึ่ง ที่วัดพระเชตวัน เวฬุกัณฏกี
สาวัตถี ไดฟงพระธรรมเทศนาของพระ นันทมารดา ถวายทานแดพระสงฆมพี ระ
ศาสดา มีความเลื่อมใส ขอบวช เจริญ สารีบุตรและพระมหาโมคคัลลานะเปน
วิปสสนากัมมัฏฐาน ไดสําเร็จพระอรหัต ประมุข พระพุทธเจาตรัสแกภิกษุทั้ง
ทานมีความสามารถในการแสดงธรรม หลายวา อุบาสิกาทานนั้นประดิษฐาน
จนเปนที่เลื่องลือ ครั้งหนึ่งทานแสดง ทักขิณาที่พรอมดวยองค ๖ คือ ทายกมี
ธรรมแกนางภิกษุณี ปรากฏวานางภิกษุณี องค ๓ ไดแก กอนให ก็ดีใจ กําลังให
๑๕๗

นันทมารดา

๑๕๘

อยู ก็ทําจิตใหผุดผองเลื่อมใส ครั้นให
แลว ก็ชื่นชมปลื้มใจ และปฏิคาหกมีองค
๓ ไดแก เปนผูป ราศจากราคะหรือปฏิบตั ิ
เพื่อบําราศราคะ เปนผูปราศจากโทสะ
หรื อ ปฏิ บั ติ เ พื่ อ บําราศโทสะ เป น ผู
ปราศจากโมหะหรือปฏิบัติเพื่อบําราศ
โมหะ ทักขิณานั้นเปนบุญยิ่งใหญ มีผล
มากยากจะประมาณได (อง.ฉกฺก.๒๒/๓๐๘/
๓๗๕) 2. อุตตรานันทมารดา เปนธิดา
ของนายปุณณะ หรือปุณณสีหะ แหง
เมืองราชคฤห ซึง่ ตอมาพระราชาไดทรง
แตงตัง้ ใหเปนธนเศรษฐี เมื่อทานเศรษฐี
ใหมจัดงานมงคลฉลองและถวายทาน
อุตตราไดสดับพระดํารัสอนุโมทนาของ
พระพุทธเจา ก็ไดบรรลุโสดาปตติผลใน
คราวเดียวกับบิดาและมารดา อุตตรานัน้
รักษาอุโบสถเปนประจํา เดือนละ ๘ วัน
ตอมา เมือ่ แตงงานไปอยูก บั สามี ก็ขอ
โอกาสรักษาอุโบสถบาง แตสามีไมยอม
รับ นางจึงไมมโี อกาสทําการบุญอยางที่
เคยปฏิบตั ิ จนกระทัง่ คราวหนึง่ อุตตรา
ตกลงวาจะถืออุโบสถครึง่ เดือน และใช
เวลาในการใหทานและฟงธรรมใหเต็มที่
โดยใชวิธีจางโสเภณีชื่อสิริมาใหมาอยูกบั
สามีแทนตัวตลอดเวลา ๑๕ วันนัน้ เมือ่
ครบครึง่ เดือน ในวันทีเ่ ตรียมจะออกจาก
อุโบสถ ไดยุงอยูในโรงครัวจัดเตรียม
อาหาร ตอนนัน้ สามีมองลงมาทางหนา
๑๕๘

นันทมารดา

ต า ง เห็ น อุ ต ตราในสภาพมอมแมม
ขมีขมัน ก็นึกในใจวานางนั้นอยูครอบ
ครองสมบัตอิ ยูแ สนสบาย กลับทิง้ ความ
สุขมาทํางานกับพวกคนรับใชจนตัวเลอะ
เทอะเปรอะเปอ น ไมมเี หตุไมมผี ล แลวก็
ยิม้ อยางสมเพช ฝายอุตตราพอดีมองขึน้
ไป เห็นอยางนัน้ ก็รทู นั และนึกในใจวา
สามี เ ป น พาลชน มั ว จมอยู ใ นความ
ประมาท หลงไปวาสมบัติจะยั่งยืนอยู
ตลอดไป นึกแลวก็ยมิ้ บาง ฝายนางสิรมิ า
อยูม าหลายวันชักจะลืมตัว พอเห็นสามี
กับภรรยายิม้ กัน ก็เกิดความหึงขึน้ มา
แลววิง่ ลงจากชัน้ บน ผานเขาครัว ฉวย
กระบวย ตักน้าํ มันทีเ่ ขากําลังปรุงอาหาร
แลวปรี่เขามาเทน้ํามันราดลงบนศีรษะ
ของอุตตรา ฝายอุตตรามีสติดี รูต วั วา
อะไรจะเกิดขึ้น ก็เขาเมตตาฌานยืนรับ
น้ํามั น ที่ ร อ นก็ ไ ม เ ป น อั น ตรายแก เ ธอ
ขณะนัน้ พวกคนรับใชของอุตตราซึง่ ได
เห็นเหตุการณ ก็เขามาพากันรุมบริภาษ
ทุบตีนางสิริมา กวานางอุตตราจะหาม
สําเร็จ นางสิริมาก็บอบช้ํามาก ทําใหนาง
สิริมาสํานึกไดถึงฐานะที่แทจริงของตนที่
เป น คนข า งนอกรับจางเจาของบานมา
จึงเขาไปขอขมาตออุตตรา แตอุตตรา
บอกวาตนจะใหอภัยไดตอเมื่อบิดาทาง
ธรรมคือพระพุทธเจาใหอภัยแลว ตอมา
เมื่ อ พระพุ ท ธเจ า เสด็ จ มาที่ บ า นของ

นันทาเถรี

๑๕๙

นัมมทา

อุตตรา นางสิริมาเขาไปกราบทูลขอขมา ตุลา หรืออัครอุบาสิกา) ทีเ่ ปนเชนนีอ้ าจ
แลว อุตตราก็ใหอภัยแกนาง และในวัน เปนเพราะวา เรือ่ งราวของนันทมารดาทัง้
นัน้ นางสิรมิ าฟงพระธรรมกถาแลว ก็ได สองนาม ซึง่ กระจายอยูใ นทีต่ า งๆ ขาด
บรรลุโสดาปตติผล (เรือ่ งนี้ อรรถกถา ขอมูลที่จะเปนจุดประสานใหเกิดความ
ตางคัมภีร เชน อง.อ.๑/๕๖๒/๓๙๐; ธ.อ.๖/๑๗๑; ชัดเจน, นอกจากนัน้ เมือ่ อานขอความใน
วิมาน.อ.๑๒๓/๗๒ เลารายละเอียดแตกตาง คัมภีรพ
 ทุ ธวงส ทีก่ ลาวถึงคูอ คั รอุบาสิกา
กันไปบาง โดยเฉพาะอรรถกถาแหง วา “นนฺทมาตา จ อุตตฺ รา อคฺคา เหสฺสนฺวิมานวัตถุ นอกจากวานางสิรมิ าไดบรรลุ ตุปฏิกา” (ฉบับอักษรพมา มีแหงหนึง่ วา
โสดาปตติผลแลว ยังบอกวาอุตตราได “อุตตฺ รา นนฺทมาตา จ อคฺคา เหสฺสนฺต-ุ
เปนสกทาคามินี และสามีพรอมทัง้ บิดา ปฏิกา” เลยทีเดียว) บางทานก็อาจจะยิง่
และมารดาของสามีไดเปนโสดาบัน) ตอ งง อาจจะเขาใจไปวา พระบาลีในที่นี้
มา ในทีป่ ระชุม ณ วัดพระเชตวัน พระ หมายถึงนางอุตตรานันทมารดา แตที่
พุทธเจาไดตรัสยกยองนางอุตตรานันท- จริงไมใช เพราะในที่นี้ทา นกลาวถึงสอง
มารดา เปนเอตทัคคะในบรรดาอุบาสิกา บุคคล คือ อุตตราเปนบุคคลหนึง่ ไดแก
ผูมีฌาน หรือนักบําเพ็ญฌาน (ฌายี)
ขุชชุตตรา และนันทมารดาเปนอีกคน
แมวา โดยหลักฐานตางๆ เชน เมืองที่ หนึ่ง ไดแกเวฬุกัณฏกีนันทมารดา (ใน
อยู เวฬุกัณฏกีนันทมารดา กับ อุตตรา คัมภีรอ ปทานแหงหนึง่ , ขุ.อป.๓๓/๗๙/๑๑๗
นันทมารดา นาจะเปนตางบุคคลกัน แต กลาวถึงขอความอยางเดียวกัน แตระบุ
ก็ยังมีชองใหสงสัยวาอาจจะเปนบุคคล ไวชัดกวานี้วา “ขุชฺชุตฺตรา นนฺทมาตา
เดียวกันได อยางนอย พระสาวกและ อคฺคา เหสฺสนฺตุปาสิกา”); ดู อุตตรา,
พระสาวิกา ทีไ่ ดรบั กยองเปนคูต ลุ า หรือ เอตทัคคะ
คูอ คั รสาวก คูอ คั รสาวิกา และคูอ คั ร- นันทาเถรี ชื่อภิกษุณี ผูเปนพระนองนาง
อุบาสก ก็ลว นเปนเอตทัคคะมาตลอด ๓ ของพระเจากาลาโศก
คูแ รก แตพอถึงคูต ลุ าฝายอุบาสิกา หรือ นันทิ ความยินดี, ความติดใจเพลิดเพลิน,
คูอ คั รอุบาสิกา กลายเปนนางขุชชุตตราที่ ความระเริง, ความสนุก, ความชื่นมื่น
เปนเอตทัคคะดวย กับเวฬุกณ
ั ฏกีนนั ท- นัมมทา ชื่อแมน้ําสายสําคัญในภาคกลาง
มารดา ทีม่ ไิ ดเปนเอตทัคคะ (สวนอุตตรา ของอินเดีย ไหลไปคลายจะเคียงคูกับ
นันทมารดา เปนเอตทัคคะ แตไมไดเปน เทื อ กเขาวิ น ธยะ ถื อ ว า เป น เส น แบ ง
๑๕๙

นัย

นาถกรณธรรม

๑๖๐

ระหวางอุตราบถ (ดินแดนแถบเหนือ)
กับทักขิณาบถ (ดินแดนแถบใต) ของ
ชมพูทวีป, บัดนีเ้ รียกวา Narmada แต
บางทีเรียก Narbada หรือ Nerbudda
ชาวฮินดูถือวาเปนแมน้ําศักดิ์สิทธิ์ที่สุด
รองจากแมนา้ํ คงคา, แมนา้ํ นัมมทายาว
ประมาณ ๑,๓๐๐ กม. ไหลจากทิศตะวัน
ออกเฉียงเหนือไปทางตะวันตกเฉียงใต
ออกทะเลที่ใตเมืองทาภารุกัจฉะ (บัดนี้
เรียก Bharuch) สูอ า ว Khambhat
(Cambay ก็เรียก), อรรถกถาเลาวา เมือ่
ครั้งที่พระพุทธเจาเสด็จไปสุนาปรันตรัฐ
ตามคําอาราธนาของพระปุณณะผูเปน
ชาวแควนนั้นแลว ระหวางทางเสด็จ
กลับ ถึงแมน้ํานัมมทา ไดแสดงธรรม
โปรดนัมมทานาคราช ซึ่งไดทูลขอของที่
ระลึกไวบูชา จึงทรงประทับรอยพระ
บาทไวที่ริมฝงแมน้ํานัมมทานั้น อันถือ
กันมาวาเปนพระพุทธบาทแหงแรก; ดู
ทักขิณาบถ, อุตราบถ, ปุณณสุนาปรันตะ
นัย อุบาย, อาการ, วิธี, ขอสําคัญ, เคา
ความ, เคาเงื่อน, แงความหมาย
นัยนา ดวงตา
นาค งูใหญในนิยาย; ชาง; ผูประเสริฐ;
ใชเปนคําเรียกคนที่กําลังจะบวชดวย
นาคเสน พระอรหันตเถระผูโ ตวาทะชนะ
พระยามิลนิ ท กษัตริยแ หงสาคลประเทศ
ดังมีคาํ โตตอบปญหามาในคัมภีรม ลิ นิ ท-

ปญหา ทานเกิดหลังพุทธกาลประมาณ
๔๐๐ ป ทีห่ มูบ า นกชังคละในหิมวันตประเทศ เป น บุ ต รของพราหมณ ชื่ อ
โสณุตตระ ทานเปนผูช าํ นาญในพระเวท
และตอมาไดอปุ สมบท โดยมีพระโรหณะ
เปนพระอุปชฌาย; ดู มิลินท, มิลินทปญหา
นาคาวโลก การเหลียวมองอยางพญา
ชาง, มองอยางชางเหลียวหลัง คือ
เหลี ย วดู โ ดยหั น กายกลั บ มาทั้ ง หมด
เปนกิริยาของพระพุทธเจา ตามเรื่องใน
พุทธประวัติ ครั้งที่ทอดพระเนตรเมือง
เวสาลีเปนปจฉิมทัศน กอนเสด็จไป
ปรินิพพานที่เมืองกุสินารา; เปนชื่อพระ
พุทธรูปปางหนึ่ง ซึ่งทํากิริยาอยางนั้น; ดู
พุทธปรินพิ พาน
นาคิตะ พระเถระมหาสาวกองคหนึ่ง
เคยเปนอุปฏฐากของพระพุทธองค มี
พระสูตรที่พระพุทธเจาตรัสแกทานเกี่ยว
กั บ เนกขั ม มสุ ข ปรากฏอยู ใ นคั ม ภี ร
อังคุตตรนิกาย ๒–๓ แหง
นางเร็ด ชื่อขนมชนิดหนึ่ง ทําเปนแผน
กลมโรยน้ําตาล พจนานุ ก รมเขี ย น
นางเล็ด
นาถ ที่พึ่ง, ผูเปนที่พึ่ง
นาถกรณธรรม ธรรมทําที่พึ่ง, ธรรม
สรางที่พึ่ง, คุณธรรมที่ทําใหพึ่งตนได มี
๑๐ อยางคือ ๑. ศีล มีความประพฤติดี

๑๖๐

นานาธาตุญาณ

นามรูป

๑๖๑

๒. พาหุสจั จะ ไดเลาเรียนสดับฟงมาก
๓. กัลยาณมิตตตา มีมิตรดีงาม ๔.
โสวจัสสตา เปนคนวางาย ฟงเหตุผล
๕. กิงกรณีเยสุ ทักขตา เอาใจใสกิจธุระ
ของเพื่อนรวมหมูคณะ ๖. ธัมมกามตา
เปนผูใครธรรม ๗. วิริยะ ขยันหมั่น
เพียร ๘. สันตุฏฐี มีความสันโดษ ๙.
สติ มีสติ ๑๐. ปญญา มีปญญาเขาใจสิ่ง
ทั้งหลายตามความเปนจริง
นานาธาตุญาณ ปรีชาหยั่งรูธาตุตางๆ
คือรูจ กั แยกสมมติออกเปนขันธ อายตนะ
ธาตุตางๆ (ขอ ๔ ในทศพลญาณ)
นานาธิมตุ ติกญาณ ปรีชาหยัง่ รูอ ธั ยาศัย
ของสัตว ทีโ่ นมเอียง เชือ่ ถือ สนใจ พอใจ
ตางๆ กัน (ขอ ๕ ในทศพลญาณ)
นานานิกาย นิกายตางๆ คือหมูแหงสงฆ
ตางหมูตางคณะ
นานาภัณฑะ ทรัพยตางกันคือหลายสิ่ง,
ภั ณ ฑะต า งๆ, สิ่ ง ของต า งชนิ ด ต า ง
ประเภท
นานาสังวาส มีธรรมเปนเครื่องอยูรวม
(คืออุโบสถและสังฆกรรมเปนตน) ที่
ตางกัน, สงฆผูไมรวมสังวาส คือ ไม
รวมอุโบสถและสังฆกรรมดวยกัน เรียก
วาเปนนานาสังวาสของกันและกัน เหตุ
ที่ทําใหนานาสังวาสมี ๒ คือ ภิกษุทําตน
ใหเปนนานาสังวาสเอง เชน อยูในนิกาย
หนึ่งไปขอเขานิกายอื่น หรือแตกจาก

พวกเพราะเหตุวิวาทาธิกรณอยางหนึ่ง
อีกอยางหนึ่งถูกสงฆพรอมกันยกออก
จากสังวาส
นาบี, นบี ศาสดาผูป ระกาศศาสนาอิสลาม
ทําหนาที่แทนพระผูเปนเจา, ผูเทศนา,
ผู ป ระกาศข า ว ชาวมุ ส ลิ ม ถื อ ว า พระ
มะหะหมัดเปนนาบีองคสุดทาย
นาม ธรรมที่รูจักกันดวยชื่อ กําหนดรู
ดวยใจเปนเรื่องของจิตใจ, สิ่งที่ไมมีรูป
ราง ไมใชรูปแตนอมมาเปนอารมณของ
จิตได 1. ในทีท่ วั่ ไปหมายถึงอรูปขันธ ๔
คือ เวทนา สัญญา สังขาร และวิญญาณ
2. บางแหงหมายถึงอรูปขันธ ๔ นั้นและ
นิพพาน (รวมทั้งโลกุตตรธรรมอื่นๆ) 3.
บางแหงเชนในปฏิจจสมุปบาท บางกรณี
หมายเฉพาะเจตสิกธรรมทัง้ หลาย; เทียบ รูป
นามกาย “กองแหงนามธรรม” หมายถึง
เจตสิกทั้งหลาย; เทียบ รูปกาย
นามขันธ ขันธที่เปนฝายนามธรรม มี ๔
คือ เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ
นามธรรม สภาวะที่นอมไปหาอารมณ,
ใจและอารมณที่เกิดกับใจ คือ จิต และ
เจตสิก, สิ่งของที่ไมมีรูป คือรูไมไดทาง
ตา หู จมูก ลิ้น กาย แตรูไดทางใจ; ดู
นาม; คูกับ รูปธรรม
นามรู ป นามธรรม และรู ป ธรรม
นามธรรม หมายถึง สิ่งที่ไมมีรูป คือรู
ไมไดทาง ตา หู จมูก ลิ้น กาย แตรูได

๑๖๑

นามรูปปริจเฉทญาณ

๑๖๒

นาลันทา

ดวยใจ ไดแกเวทนา สัญญา สังขาร เกิดของพระสารีบุตร ไมไกลจากเมือง
วิญญาณ รูปธรรม หมายถึง สิ่งที่มีรูป ราชคฤห บางทีเรียก นาลันทคาม
นาลันทะ ชื่อหมูบานแหงหนึ่งไมไกลจาก
สิ่งที่เปนรูป ไดแกรูปขันธทั้งหมด
นามรูปปริจเฉทญาณ ญาณกําหนด กรุงราชคฤห เปนบานเกิดของพระสารีแยกนามรูป, ญาณหยั่งรูวาสิ่งทั้งหลาย บุตร; ดู นาลกะ 2.
เปนแตเพียงนามและรูป และกําหนด นาลันทา ชือ่ เมืองเล็กๆ เมืองหนึง่ ในแควน
จําแนกไดวาสิ่งใดเปนรูป สิ่งใดเปนนาม มคธ อยู ห า งจากพระนครราชคฤห
ประมาณ ๑ โยชน ณ เมืองนี้ มีสวน
(ขอ ๑ ในญาณ ๑๖)
นามรู ป ป จ จั ย ปริ ค คหญาณ ญาณ มะมวงชื่อ ปาวาริกัมพวัน (สวนมะมวง
กําหนดจับปจจัยแหงนามรูป, ญาณหยัง่ ของปาวาริกเศรษฐี) ซึ่งพระพุทธเจา
รูท กี่ าํ หนดจับไดซงึ่ ปจจัยแหงนามและรูป เสด็จมาประทับแรมหลายครั้ง คัมภีร
โดยอาการที่ เ ป น ไปตามหลั ก ปฏิ จ จ- ฝายมหายานกลาววา พระสารีบตุ ร อัครสมุปบาท เปนตน (ขอ ๒ ในญาณ ๑๖) สาวก เกิดทีเ่ มืองนาลันทา แตคมั ภีรฝ าย
เรียกกันสั้นๆ วา ปริคคหญาณ
บาลี เ รี ย กถิ่ น เกิ ด ของพระสารี บุ ต รว า
นารายณ ชื่อเรียกพระวิษณุ ซึ่งเปนพระ หมูบานนาลกะ หรือ นาลันทคาม
ภายหลังพุทธกาล ชือ่ เมืองนาลันทา
เจาองคหนึ่งของศาสนาพราหมณ
เงียบหายไประยะหนึง่ หลวงจีนฟาเหียน
นารี ผูหญิง, นาง
นาลกะ 1. หลานชายของอสิตดาบส ซึ่งจาริกมาสืบศาสนาในชมพูทวีป ราว
ออกบวชตามคําแนะนําของลุง และไป พ.ศ. ๙๔๔–๙๕๓ บันทึกไววา ไดพบเพียง
บําเพ็ญสมณธรรมรอการตรัสรูของพระ สถูปองคหนึง่ ทีน่ าลันทา แตตอ มาไมนาน
พุทธเจาอยูในปาหิมพานต ครั้นพระ กษัตริยราชวงศคุปตะพระองคหนึ่งพระ
พุทธเจาตรัสรูแลว ไดมาทูลถามเรื่อง นามวาศักราทิตยหรือ กุมารคุปตะที่ ๑
โมไนยปฏิ ป ทา และกลั บ ไปบําเพ็ ญ ซึ่งครองราชยประมาณ พ.ศ. ๙๕๘–
สมณธรรมในป า หิ ม พานต ได บรรลุ ๙๙๘ ไดทรงสรางวัดเปนสถานศึกษาขึน้
อรหัตแลว ดํารงอายุอยูอีก ๗ เดือน ก็ แหงหนึ่งที่เมืองนาลันทา และกษัตริย
ปรินิพพานในปาหิมพานตนั้นเอง; ทาน พระองคตอๆ มาในราชวงศนี้ก็ไดสราง
จั ด เป น มหาสาวกองค ห นึ่ ง ในอสี ติ - วัดอื่นๆ เพิ่มขึ้นในโอกาสตางๆ จนมีถึง
มหาสาวกดวย 2. ชื่อหมูบานอันเปนที่ ๖ วัด อยูในบริเวณใกลเคียงกัน ในที่
๑๖๒

นาลันทา

๑๖๓

สุ ด ได มี ก ารสร างกําแพงใหญอันเดี ย ว
ลอมรอบ ทําใหวัดทั้ง ๖ รวมเขาดวยกัน
เปนหนึง่ เดียว เรียกวา นาลันทามหาวิหาร
และไดกลายเปนศูนยกลางการศึกษาที่
ยิ่งใหญ แหงสําคัญยิ่ง ที่นักประวัติศาสตรสมัยปจจุบัน เรียกกันทั่วไปวา
มหาวิทยาลัยนาลันทา พระเจาหรรษวรรธนะ มหาราชพระองค ห นึ่ ง ของ
อินเดีย ซึ่งครองราชยระหวาง พ.ศ.
๑๑๔๙–๑๑๙๑ ก็ไดทรงเปนองคอปุ ภัมภก
ของมหาวิทยาลัยนาลันทา หลวงจีน
เหี้ยนจัง (พระถังซัมจั๋ง) ซึ่งจาริกมาสืบ
พระศาสนาในอินเดียในรัชกาลนี้ ในชวง
พ.ศ. ๑๑๗๒–๑๑๘๗ ไดมาศึกษาที่
นาลันทามหาวิหาร และไดเขียนบันทึก
บรรยายอาคารสถานที่ ที่ ใ หญ โ ตและ
ศิลปกรรมที่วิจิตรงดงาม ทานเลาถึงกิจกรรมทางการศึกษาที่รุงเรืองยิ่ง นัก
ศึกษามีประมาณ ๑๐,๐๐๐ คน และมี
อาจารยประมาณ ๑,๕๐๐ คน พระมหากษัตริยพระราชทานหมูบาน ๒๐๐ หมู
โดยรอบถวายโดยทรงยกภาษีที่เก็บได
ใหเปนคาบํารุงมหาวิทยาลัย ผูเลาเรียน
ไมตองเสียคาใชจา ยใดๆ ทั้งสิ้น วิชาที่
สอนมีทั้งปรัชญา โยคะ ศัพทศาสตร
เวชชศาสตร ตรรกศาสตร นิติศาสตร
นิรุกติศาสตร ตลอดจนโหราศาสตร
ไสยศาสตร และตันตระ แตที่เดนชัดก็
๑๖๓

นาลันทา

คื อ นาลั น ทาเป น ศู น ย ก ลางการศึ ก ษา
พุทธศาสนาฝายมหายาน และเพราะ
ความที่มีกิตติศัพทเลื่องลือมาก จึงมีนัก
ศึกษาเดินทางมาจากตางประเทศหลาย
แหง เชน จีน ญีป่ นุ เอเชียกลาง สุมาตรา
ชวา ทิเบต และมองโกเลีย เปนตน หอ
สมุดของนาลันทาใหญโตมากและมีชื่อ
เสี ย งไปทั่ ว โลก เมื่ อ คราวที่ ถู ก เผา
ทําลายในสมัยตอมา มีบันทึกกลาววา
หอสมุดนี้ไหมอยูเปนเวลาหลายเดือน
หลวงจี น อี้ จิ ง ซึ่ ง จาริ ก มาในระยะ
ประมาณ พ.ศ. ๑๒๒๓ ก็ไดมาศึกษาที่
นาลั น ทาและได เ ขี ย นบั น ทึ ก เล า ไว อี ก
นาลันทารุงเรืองสืบมาชานานจนถึงสมัย
ราชวงศปาละ (พ.ศ. ๑๓๐๓–๑๖๘๕)
กษั ต ริ ย ร าชวงศ นี้ ก็ ท รงอุ ป ถั ม ภ ม หาวิหารแหงนี้ เชนเดียวกับมหาวิทยาลัย
อื่นๆ โดยเฉพาะโอทันตปุระที่ไดทรง
สถาปนาขึ้นใหม อยางไรก็ดี ในระยะ
หลังๆ นาลันทาไดหันไปสนใจการศึกษา
พุทธศาสนาแบบตันตระ ที่ทําใหเกิด
ความย อ หย อ นและหลงเพลิ น ทาง
กามารมณ และทําใหพุทธศาสนากลม
กลืนกับศาสนาฮินดูมากขึ้น เปนเหตุ
สําคัญอยางหนึ่งแหงความเสื่อมโทรม
ของพระพุทธศาสนา ครั้นถึงประมาณ
พ.ศ. ๑๗๔๒ กองทัพมุสลิมเติรกสไดยก
มารุกรานรบชนะกษัตริยแหงชมพูทวีป

นาสนะ

๑๖๔

ฝายเหนือ และเขาครอบครองดินแดน
โดยลําดับ กองทัพมุสลิมเติรกสไดเผา
ผลาญทําลายวั ด และปู ช นี ย สถานใน
พุทธศาสนาลงแทบทัง้ หมด และสังหารผู
ทีไ่ มยอมเปลีย่ นศาสนา นาลันทามหาวิหาร
ก็ถกู เผาผลาญทําลายลงในชวงระยะเวลา
นั้นดวย มีบันทึกของนักประวัติศาสตร
ชาวมุสลิมเลาวา ทีน่ าลันทา พระภิกษุถกู
สังหารแทบหมดสิ้น และมหาวิทยาลัย
นาลันทาก็ไดถึงความพินาศสูญสิ้นลง
แตบดั นัน้ มา ซากของนาลันทาทีถ่ กู ขุดพบ
ในภายหลังยังประกาศยืนยันอยางชัดเจน
ถึงความยิ่งใหญของนาลันทาในอดีต
ในปลายพุ ท ธศตวรรษที่ ๒๕
อินเดียไดเริ่มตื่นตัว และตระหนักถึง
ความสําคัญของพระพุทธศาสนาที่ไดมี
บทบาทอั น ยิ่ ง ใหญ ใ นการสร า งสรรค
อารยธรรมของชมพูทวีป รวมทั้งบท
บาทของมหาวิ ท ยาลั ย นาลั น ทานี้ ด ว ย
และใน พ.ศ. ๒๔๙๔ ก็ไดมีการจัดตั้ง
สถาบันบาลีนาลันทา ชือ่ วา นวนาลันทามหาวิหาร (นาลันทามหาวิหารแหงใหม)
ขึ้น เพื่อแสดงความรําลึกคุณและยก
ยองเกียรติแหงพระพุทธศาสนา พรอม
ทั้ ง เพื่ อ เป น อนุ ส รณ แ ก น าลั น ทามหาวิหาร มหาวิทยาลัยทีย่ งิ่ ใหญในอดีตสมัย
นาสนะ ดู นาสนา
นาสนา ใหฉิบหายเสีย คือ การลงโทษ

นิกาย

บุคคลผูไมสมควรถือเพศ มี ๓ อยาง
คือ ๑. ลิงคนาสนา ใหฉิบหายจากเพศ
คือใหสกึ เสีย ๒. ทัณฑกรรมนาสนา ให
ฉิบหายดวยการลงโทษ ๓. สังวาสนาสนา
ใหฉิบหายจากสังวาส
นาสิก จมูก
นาสิกัฏานชะ อักษรเกิดในจมูก คือ
นิคคหิต (-ํ), พยัญชนะที่สุดวรรคทั้ง ๕
คือ ง  ณ น ม นอกจากเกิดในฐาน
ของตนๆ แลว ก็เกิดในจมูกดวย (คือ
เกิดใน ๒ ฐาน)
นาฬี ชื่อมาตราตวง แปลวา “ทะนาน”; ดู
มาตรา
น้ําทิพย น้ําที่ทําผูดื่มใหไมตาย หมายถึง
น้ําอมฤต หรือน้ําสุรามฤต
น้ําอมฤต ดู อมฤต
นิกเขปบท บทตั้ง, คําหรือขอความ ที่ยอ
จับเอาสาระมาวางตั้งลงเปนแมบท เพื่อ
จะขยายความ หรือแจกแจงอธิบายตอไป
นิกร หมู, พวก
นิกรสัตว หมูสัตว
นิกาย พวก, หมวด, หมู, ชุมนุม, กอง;
1. หมวดตอนใหญแหงพุทธพจนในพระ
สุตตันตปฎก ซึ่งแยกเปน ทีฆนิกาย
มัชฌิมนิกาย สังยุตตนิกาย อังคุตตรนิกาย และขุททกนิกาย; ดู ไตรปฎก 2.
คณะนักบวช หรือศาสนิกชนในศาสนา
เดียวกันที่แยกเปนพวกๆ; ในพระพุทธ-

๑๖๔

นิคคหะ

๑๖๕

ศาสนามี นิ ก ายใหญ ที่ เ รี ย กได ว า เป น
นิกายพุทธศาสนาในปจจุบัน ๒ นิกาย
คือ มหายาน หรือนิกายฝายเหนือ
(อุตรนิกาย) พวกหนึ่ง และ เถรวาท
หรือนิกายฝายใต (ทักษิณนิกาย) ที่บาง
ทีเรียก หีนยาน พวกหนึ่ง; ในประเทศ
ไทยปจจุบัน พระภิกษุสงฆในพระพุทธ
ศาสนาฝายเถรวาทดวยกัน แยกออก
เปน ๒ นิกาย แตเปนเพียงนิกายสงฆ
มิใชถึงกับเปนนิกายพุทธศาสนา (คือ
แยกกั นเฉพาะในหมูนักบวช) ไดแก
มหานิกาย และ ธรรมยุตกิ นิกาย ซึ่งบางที
เรียกเพียงเปนคณะวา คณะมหานิกาย
และ คณะธรรมยุต
นิคคหะ ดู นิคหะ
นิคคหกรรม ดู นิคหกรรม
นิคคหวิธี วิธีขม, วิธีทํานิคหะ, วิธีลง
โทษ; ดู นิคหกรรม
นิคคหิต อักขระที่วากดเสียง, อักขระที่
วาหุบปากกดกรณไวไมปลอย มีรูปเปน
จุดกลวง เชน สงฺฆํ อุปสมฺปทํ; บัดนี้
นิยมเขียน นิคหิต
นิคม 1. หมูบานใหญ, เมืองขนาดเล็ก,
ยานการคา 2. คําลงทายของเรื่อง
นิคมกถา 1. การสนทนาถกเถียงกันเรื่อง
นิคม วานิคมนั้นนิคมนี้เปนอยางนั้น
อยางนี้ แบบเพอเจอ, เปนติรัจฉานกถา
อยางหนึ่ง; ดู ติรัจฉานกถา 2. ถอยแถลง

นิโครธาราม

ทายเรื่อง, ขอความลงทาย, คํากลาวปด
เรื่อง, ในภาษาบาลี นิยมเขียน “นิคมนกถา”, คูกับ นิทานกถา คือคํากลาวนํา
หรือคําแถลงเริ่มเรื่อง
นิคมพจน, นิคมวจนะ คําลงทาย, คํา
กลาวปดเรื่อง, ในภาษาบาลี นิยมเขียน
“นิคมนวจน”, คูกับ นิทานพจน หรือ
นิทานวจนะ คือคํานํา หรือคําเริ่มเรื่อง
นิคมสีมา แดนนิคม, อพัทธสีมาที่สงฆ
กําหนดดวยเขตนิคมที่ตนอาศัยอยู
นิครนถ นักบวชนอกพระพุทธศาสนาที่
เปนสาวกของนิครนถนาฏบุตร, นักบวช
ในศาสนาเชน
นิครนถนาฏบุตร คณาจารยเจาลัทธิคน
หนึ่งในจํานวนครูทั้ง ๖ มีคนนับถือมาก
มีชอื่ เรียกหลายอยาง เชน วรรธมานบาง
พระมหาวีระบาง เปนตนศาสนาเชน ซึ่ง
ยังมีอยูในประเทศอินเดีย
นิคหะ การขม, การกําราบ, การลงโทษ
นิคหกรรม การลงโทษตามพระธรรมวินยั ,
สังฆกรรมประเภทลงโทษผูทําความผิด
ทานแสดงไว ๖ อยางคือ ตัชชนียกรรม
นิยสกรรม ปพพาชนียกรรม ปฏิสารณียกรรม อุกเขปนียกรรม และ ตัสสปาปยสิกากรรม
นิคณ
ั ฐนาฏบุตร ดู นิครนถนาฏบุตร
นิโครธ ตนไทร
นิโครธาราม อารามที่พระญาติสราง

๑๖๕

นิจศีล

๑๖๖

ถวายพระพุทธเจา อยูใ กลกรุงกบิลพัสดุ
นิจศีล ศีลที่พึงรักษาเปนประจํา, ศีล
ประจําตัวของอุบาสกอุบาสิกา ไดแก
ศีล ๕
นิตย เที่ยง, ยั่งยืน, เสมอ, เปนประจํา
นิตยกาล ตลอดเวลา, ตลอดกาลเปนนิตย
นิตยภัต อาหารหรือคาอาหารที่ถวายแก
ภิกษุสามเณรเปนประจํา
นิทเทส คําแสดง, คําจําแนกอธิบาย, คํา
ไขความ (พจนานุกรม เขียน นิเทศ)
นิทัศนะ, นิทัสน ตัวอยางที่นํามาแสดง
ใหเห็น, อุทาหรณ (พจนานุกรม เขียน
นิทัศน)
นิทาน เหตุ, ที่มา, ตนเรื่อง, ความเปนมา
แตเดิม หรือเรื่องเดิมที่เปนมา เชนในคํา
วา “ใหทาน ที่เปนสุขนิทานของสรรพ
สัตว” สุขนิทาน คือเหตุแหงความสุข;
ในภาษาไทย ความหมายไดเพี้ยนไป
กลายเปนวา เรื่องที่เลากันมา
นิทานกถา คําแถลงความเปนมา, ขอ
ความตนเรือ่ ง, ความนํา, บทนํา
นิทานพจน, นิทานวจนะ คําชี้แจง
ความเปนมา, ถอยคําตนเรื่อง, คําเริ่ม
เรื่อง, คํานํา
นิบาต ศัพทภาษาบาลีที่วางไวระหวางขอ
ความในประโยคเพื่อเชื่อมขอความหรือ
เสริมความ เปนอัพยยศัพทอยางหนึ่ง
นิปปริยาย ไมออมคอม, ตรง, สิ้นเชิง

นิพพิทานุปสสนาญาณ

(พจนานุกรมเขียน นิปริยาย)
นิปปริยายสุทธิ ความบริสุทธิ์โดยสิ้นเชิง
ไมมีการละและการบําเพ็ญอีก ไดแก
ความบริสุทธิ์ของพระอรหันต; ตรงขามกับ
ปริยายสุทธิ; ดู สุทธิ
นิปผันนรูป ดูที่ รูป ๒๘
นิปจจการ การเคารพ, การออนนอม,
การยอมเชื่อฟง
นิพพาน การดับกิเลสและกองทุกข เปน
โลกุตตรธรรม และเปนจุดหมายสูงสุด
ในพระพุทธศาสนา; ดู นิพพานธาตุ
นิพพานธาตุ ภาวะแหงนิพพาน; นิพพาน
หรือนิพพานธาตุ ๒ คือ ๑. สอุปาทิเสสนิพพาน ดับกิเลสมีเบญจขันธเหลือ ๒.
อนุ ปาทิ เสสนิ พพาน ดั บ กิ เ ลสไม มี
เบญจขันธเหลือ
นิพพิทา “ความหนาย” หมายถึงความ
หนายที่เกิดขึ้นจากปญญาพิจารณาเห็น
ความจริง ถาหญิงชายอยูกินกันเกิด
หนายกัน เพราะความประพฤติไมดีตอ
กัน หรือหนายในมรรยาทของกันและ
กัน อยางนี้ไมจัดเปนนิพพิทา; ความ
เบื่อหนายในกองทุกข
นิพพิทาญาณ ความรูที่ทําใหเบื่อหนาย
ในกองทุกข, ปรีชาหยั่งเห็นสังขารดวย
ความหนาย; ดู วิปสสนาญาณ
นิพพิทานุปส สนาญาณ ปรีชาคํานึงถึง
สังขารดวยความหนาย เพราะมีแตโทษ

๑๖๖

นิพัทธทาน

๑๖๗

นิมิตขาด

มากมาย แตไมใชทําลายตนเองเพราะ ที่นิมนต หมายเอาการนิมนตของทายก
เบื่อสังขาร เรียกสั้นวา นิพพิทาญาณ
เพื่อไปฉันที่บานเรือนของเขา
นิพัทธทาน ทานเนืองนิตย, ทานที่ถวาย นิมิต 1. เครื่องหมาย ไดแกวัตถุอันเปน
หรือใหตอเนื่องเปนประจํา
เครือ่ งหมายแหงสีมา, วัตถุที่ควรใชเปน
นิ พั ท ธทุ ก ข ทุ ก ข เ นื อ งนิ ต ย , ทุ ก ข นิมิตมี ๘ อยาง ภูเขา ศิลา ปาไม ตนไม
ประจํา, ทุกขเปนเจาเรือน ไดแก หนาว จอมปลวก หนทาง แมน้ํา น้ํา 2. (ในคํา
รอน หิวกระหาย ปวดอุจจาระ ปวด วาทํานิมิต) ทําอาการเปนเชิงชวนใหเขา
ปสสาวะ
ถวาย, ขอเขาโดยวิธีใหรูโดยนัย ไมขอ
นิพัทธุปฏฐาก อุปฏฐากประจํา ตาม ตรงๆ 3. เครื่องหมายสําหรับใหจิต
ปกติ หมายถึงพระอุปฏฐากประจําพระ กําหนดในการเจริญกรรมฐาน, ภาพที่
องคของพระพุทธเจา คือพระอานนท เปนอารมณกรรมฐานมี ๓ คือ ๑.
ซึ่งไดรับหนาที่เปนพระอุปฏฐากประจํา บริกรรมนิมิต นิมิตแหงบริกรรม หรือ
พระองคตั้งแตพรรษาที่ ๒๐ แหงพุทธ- นิมิตตระเตรียม ไดแก สิ่งที่เพง หรือ
กิจ เปนตนไปจนสิ้นพุทธกาล, กอน กําหนดนึกเปนอารมณกรรมฐาน ๒.
พรรษาที่ ๒๐ นั้น พระเถระมากหลาย อุคคหนิมิต นิมิตที่ใจเรียน หรือนิมิตติด
รู ป รวมทั้ ง พระอานนท และพระ ตาติดใจ ไดแก สิ่งที่เพงหรือนึกนั้นเอง
มหาสาวกทั้งปวง ไดเปลี่ยนกันทําหนาที่ ที่แมนในใจ จนหลับตามองเห็น ๓.
เปนพระอุปฏฐากของพระพุทธเจา ดัง ปฏิภาคนิมิต นิมิตเสมือน หรือนิมิต
บางทานที่ปรากฏนามเพราะมีเหตุการณ เทียบเคียง ไดแก อุคคหนิมิตนั้น เจน
เกี่ยวของ เทาที่พบ คือ พระนาคสมาละ ใจจนกลายเป น ภาพที่ เ กิ ด จากสั ญ ญา
พระอุปวาณะ พระสุนักขัตตะ พระจุนทะ เปนของบริสุทธิ์ จะนึกขยายหรือยอ
พระนันทะ พระสาคตะ พระโพธิ พระ สวนก็ไดตามปรารถนา 4. สิ่งที่พระ
เมฆิยะ; ดู อานนท, อุปฏฐาก, พร ๘
โพธิสัตวทอดพระเนตรเห็นกอนเสด็จ
นิมนต เชิญ หมายถึงเชิญพระ เชิญนักบวช ออกบรรพชา ๔ อยาง; ดู เทวทูต
นิมมานรดี สวรรคชั้นที่ ๕ มีทาว นิมิตขาด (ในคําวา “สีมามีนิมิตขาด”)
สุนิมมิตเทวราชปกครอง เทวดาชั้นนี้ สีมามีนิมิตแนวเดียว ชักแนวบรรจบไม
ถึงกัน; ตามนัยอรรถกถาวา ทักนิมิตไม
ปรารถนาสิ่งหนึ่งสิ่งใด นิรมิตเอาได
นิมันตนะ การนิมนต หรืออาหารที่ไดใน ครบรอบถึงจุดเดิมที่เริ่มตน
๑๖๗

นิมิตต

๑๖๘

นิมิตต ดู นิมิต
นิมิตตโอภาส ตรัสขอความเปนเชิงเปด
โอกาสใหอาราธนาเพื่อดํารงพระชนมอยู
ตอไป
นิยม กําหนด, ชอบ, นับถือ
นิยยานิกะ เปนเครื่องนําสัตวออกไปจาก
กองทุกข
นิยสกรรม กรรมอันสงฆพึงทําใหเปนผู
ไรยศ ไดแกการถอดยศ, เปนชื่อนิคหกรรมที่ ส งฆ ทําแก ภิ ก ษุ ผู มี อ าบั ติ ม าก
หรือคลุกคลีกับคฤหัสถ ดวยการคลุก
คลีอันไมสมควร โดยปรับใหถือนิสัย
ใหมอีก; ดู นิคหกรรม
นิยาย เรื่องที่เลากันมา, นิทานที่เลา
เปรียบเทียบเพื่อไดใจความเปนสุภาษิต
นิรยะ นรก, ภพที่ไมมีความเจริญ, ภูมิที่
เสวยทุกขของคนผูทําบาปตายแลวไป
เกิด (ขอ ๑ ในทุคติ ๓, ขอ ๑ ในอบาย
๔) ดู นรก, คติ
นิรยบาล ผูคุมนรก, ผูลงโทษสัตวนรก
นิรฺวาณมฺ ความดับ เปนคําสันสกฤต
เที ย บกั บ ภาษาบาลี ก็ ไ ด แ ก ศั พ ท ว า
นิพพาน นั่นเอง ปจจุบันนิยมใชเพียงวา
นิรวาณ กับ นิรวาณะ
นิรันดร ติดตอกัน, เสมอมา, ไมมี
ระหวางคั่น, ไมเวนวาง
นิรันตราย ปราศจากอันตราย
นิรามิษ, นิรามิส หาเหยื่อมิได, ไมมี

นิวรณ, นิวรณธรรม

อามิสคือเหยื่อที่เปนเครื่องลอใจ, ไม
ตองอาศัยวัตถุ
นิรามิสสุข สุขไมเจืออามิส, สุขไมตอง
อาศัยเครื่องลอหรือกามคุณ ไดแก สุขที่
อิงเนกขัมมะ; ดู สุข
นิรุตติปฏิสัมภิทา ปญญาแตกฉานใน
ภาษา คือเขาใจภาษา รูจักใชถอยคําให
คนเขาใจ ตลอดทั้งรูภาษาตางประเทศ
(ขอ ๓ ในปฏิสัมภิทา ๔)
นิโรธ ความดับทุกข คือดับตัณหาไดสิ้น
เชิง, ภาวะปลอดทุกขเพราะไมมีทุกขที่
จะเกิดขึ้นได หมายถึงพระนิพพาน
นิโรธสมาบัติ การเขานิโรธ คือ ดับ
สัญญาความจําไดหมายรู และเวทนา
การเสวยอารมณ เรียกเต็มวา เขา
สัญญาเวทยิตนิโรธ, พระอรหันตและ
พระอนาคามีที่ไดสมาบัติ ๘ แลวจึงจะ
เขานิโรธสมาบัติได (ขอ ๙ ในอนุปุพพวิหาร ๙)
นิโรธสัญญา ความสําคัญหมายในนิโรธ
คือ กําหนดหมายการดับตัณหาอันเปน
อริยผลวา เปนธรรมละเอียดประณีต; ดู
สัญญา
นิ้วพระสุคต, นิ้วสุคต ดู มาตรา
นิวรณ, นิวรณธรรม ธรรมที่กั้นจิตไม
ใหบรรลุความดี, สิ่งที่ขัดขวางจิตไมให
กาวหนาในคุณธรรม, อกุศลธรรมที่กด
ทับจิต ปดกั้นปญญา มี ๕ อยาง คือ ๑.

๑๖๘

นิวรณูปกิเลส

๑๖๙

กามฉันท พอใจใฝกามคุณ ๒. พยาบาท
แคนเคืองคิดรายเขา ๓. ถีนมิทธะ หดหู
ซึมเซา ๔. อุทธัจจกุกกุจจะ ฟุงซาน
รําคาญใจ ๕. วิจิกิจฉา ลังเลสงสัย
นิวรณูปกิเลส โทษเครื่องเศราหมองคือ
นิวรณ
นิเวศน ที่อยู
นิสสยาจารย อาจารยผูใหนิสัย
นิสสรณวิมุตติ ความหลุดพนดวยออก
ไปเสีย หรือสลัดออกได เปนการพนที่
ยั่งยืนตลอดไป ไดแกนิพพาน, เปน
โลกุตตรวิมุตติ (ขอ ๕ ในวิมุตติ ๕)
นิสสัคคิยะ, นิสสัคคีย “อันใหตองสละ
สิ่งของ” เปนคุณบทแหงอาบัติปาจิตตีย
หมวดที่มีการตองสละสิ่งของ ซึ่งเรียกวา
นิสสัคคิยปาจิตตีย; “อันจะตองสละ”
เปนคุณบทแหงสิ่งของที่จะตองสละเมื่อ
ตองอาบัติปาจิตตียหมวดนั้น กลาวคือ
นิสสัคคิยวัตถุ
นิสสัคคิยกัณฑ ตอน หรือ สวนอันวา
ดวยอาบัตินิสสัคคิยปาจิตตีย
นิสสัคคิยปาจิตตีย อาบัติปาจิตตีย อัน
ทําใหตองสละสิ่งของ ภิกษุตองอาบัติ
ประเภทนี้ ตองสละสิ่งของที่ทําใหตอง
อาบัตกิ อ น จึงจะปลงอาบัตติ ก, มีทงั้ หมด
๓๐ สิกขาบท จัดเปน ๓ วรรค คือ จีวรวรรค (มี ๑๐ สิกขาบท) โกสิยวรรค (มี
๑๐ สิกขาบท) และปตตวรรค (มี ๑๐
๑๖๙

นิสสัคคิยปาจิตตีย

สิกขาบท)
ตัวอยางคําเสียสละ ในบางสิกขาบท:
จีวรวรรค สิกขาบทที่ ๑ (ทรงอติเรกจีวรเกิน ๑๐ วัน) ของอยูใ นหัตถบาส วา
“อิทํ เม ภนฺเต จีวรํ ทสาหาติกฺกนฺต
นิสสฺ คฺคยิ ,ํ อิมาหํ อายสฺมโต นิสสฺ ชฺชามิ.”
(ถาผูส ละแกพรรษากวาผูร บั วา “อาวุโส”
แทน “ภนฺเต”), ถาสละ ๒ ผืนขึ้นไป วา
“อิมานิ เม ภนฺเต จีวรานิ ทสาหาติกฺกนฺตานิ นิสฺสคฺคิยานิ, อิมานาห
อายสฺมโต นิสฺสชฺชามิ.”; ถาของอยู
นอกหัตถบาส วา “เอตํ” แทน “อิทํ”
และ “เอตาหํ” แทน “อิมาหํ”, วา “เอตานิ”
แทน “อิมานิ” และ “เอตานาหํ” แทน
“อิมานาหํ”; คําคืนให (ถาหลายผืน หรือ
อยูนอกหัตถบาส พึงเปลี่ยนโดยนัยขาง
ตน) วา “อิมํ จีวร อายสฺมโต ทมฺมิ”
จีวรวรรค สิกขาบทที่ ๒ (อยูป ราศ
จากไตรจีวรลวงราตรี) ของอยูใ นหัตถบาส
วา “อิท เม ภนฺเต จีวรํ รตฺติวิปฺปวุตฺถํ
อฺตฺร ภิกฺขุสมฺมติยา นิสฺสคฺคิย, อิมาห
อายสฺมโต นิสฺสชฺชามิ.”, ถา ๒ ผืน วา
“ทฺวิจีวรํ” ถาทั้ง ๓ ผืน วา “ติจีวรํ” (คํา
คืนผาให และคําเปลี่ยนทั้งหลาย พึง
ทราบเหมือนในสิกขาบทแรก)
โกสิยวรรค สิกขาบทที่ ๘ (รับทอง
เงิน - ตองสละในสงฆ) วา “อหํ ภนฺเต
รูปยํ ปฏิคฺคเหสึ, อิทํ เม นิสฺสคฺคิย,

นิสสัคคิยวัตถุ

๑๗๐

นิสสัย

เชนเดียวกับวิบาก แตวิบากหมายถึงผล
อิมาห สงฺฆสฺส นิสฺสชฺชามิ.”
โกสิยวรรค สิกขาบทที่ ๙ (แลก ของกรรมที่เกิดขึ้นแกกระแสสืบตอแหง
เปลีย่ นดวยรูปย ะ - ตองสละในสงฆ) วา ชีวติ ของผูท าํ กรรมนัน้ (คือ แกชวี ติ สันตติ
“อห ภนฺเต นานปฺปการก รูปยสโวหาร หรือแกเบญจขันธ) สวนนิสสันทนี้ ใชกับ
สมาปชฺชึ, อิทํ เม นิสฺสคฺคิยํ, อิมาห ผลของกรรมก็ได ใชกับผลของธรรม
สงฺฆสฺส นิสฺสชฺชามิ.”
และเรื่องราวทั้งหลายไดทั่วไป ถาใชกับ
ปตตวรรค สิกขาบทที่ ๓ (เก็บเภสัช ผลของกรรม นิสสันทหมายถึงผลพวง
ไวฉนั ลวง ๗ วัน) วา “อิทํ เม ภนฺเต พลอย ผลขางเคียง หรือผลโดยออม ซึง่
เภสชฺชํ สตฺตาหาติกฺกนฺตํ นิสฺสคฺคิยํ, สื บ เนื่ อ งต อ ออกไปจากวิ บ าก (คื อ
อิมาห อายสฺมโต นิสฺสชฺชามิ.” คําคืนให อิฏฐารมณหรืออนิฏฐารมณที่เกิดพวง
วา “อิมํ เภสชฺชํ อายสฺมโต ทมฺมิ” (เภสัช มาขางนอก อันจะกอใหเกิดความสุข
ทีไ่ ดคนื มา มิใหฉนั พึงใชในกิจอืน่ )
หรือความทุกข) เชน ทํากรรมดีแลว เกิด
นิสสัคคิยวัตถุ ของที่เปนนิสสัคคีย, ของ ผลดีตอชีวิต เปนวิบาก จากนั้นพลอยมี
ที่ตองสละ, ของที่ทําใหภิกษุตองอาบัติ ลาภมี ค วามสะดวกสบายเกิ ด ตามมา
นิสสัคคิยปาจิตตีย จําตองสละกอนจึง เปนนิสสันท หรือทํากรรมชั่วแลว ชีวิต
สื บ ต อ แปรเปลี่ ย นไปในทางที่ ไ ม น า
จะปลงอาบัติตก
ปรารถนา เปนวิบาก และเกิดความโศก
นิสสัคคีย ดู นิสสัคคิยะ
นิสสันท, นิสสันทะ “สภาวะที่หลั่งไหล เศราเสียใจ เปนนิสสันท และนิสสันท
ออก”, สิ่งที่เกิดตามมา, สิ่งที่ออกมาเปน นั้ น หมายถึ ง ผลที่ พ ลอยเกิ ด แก ค นอื่ น
ผล, ผลสืบเนื่อง หรือผลตอตาม เชน ดวย เชน บุคคลเสวยวิบากของกรรมชั่ว
แสงสวางและควัน เปนนิสสันทของไฟ, มีชีวิตที่ไมดีแลว ครอบครัวญาติพี่นอง
มูตรและคูถ เปนตน เปนนิสสันทของสิ่ง ของเขาเกิดความเดือดรอนเปนอยูยาก
ที่ไดดื่มกิน, อุปาทายรูปเปนนิสสันทของ ลําบาก เปนนิสสันท; นิสสันท หมายถึง
มหาภูตรูป, โทสะเปนนิสสันทของโลภะ ผลสืบเนื่องหรือผลพวงพลอยที่ดีหรือ
(เพราะโลภะถูกขัด โทสะจึงเกิด), อรูป- รายก็ได ตางจากอานิสงสซึ่งหมายถึง
ฌานเปนนิสสันทของกสิณ, นิโรธสมาบัติ ผลไดพิเศษในฝายดีอยางเดียว; ดู ผล,
เทียบ วิบาก, อานิสงส
เปนนิสสันทของสมถะและวิปสสนา
นิสสันท ใชกับผลดีหรือผลรายก็ได นิสสัย ปจจัยเครื่องอาศัยของบรรพชิต
๑๗๐

นิสสารณา

๑๗๑

๔ อยาง คือ ๑. ปณฑิยาโลปโภชนะ
โภชนะที่ ไ ด ม าด ว ยกําลั ง ปลีแขง คือ
เที่ยวบิณฑบาต รวมทั้งภัตตาหารที่เปน
อติเรกลาภ ๑๐ อยาง ๒. บังสุกุลจีวร
ผานุงหมที่ทําจากของเขาทิ้ง รวมทั้งผาที่
เปนอติเรกลาภ ๖ อยาง ๓. รุกขมูลเสนาสนะ ที่อยูอาศัยคือโคนไม รวมทั้ง
ที่อยูอาศัยที่เปนอติเรกลาภ ๕ อยาง
๔. ปูติมุตตเภสัช ยาน้ํามูตรเนา รวมทั้ง
เภสัชที่เปนอติเรกลาภ ๕ อยาง (เรียก
สัน้ ๆ วา จีวร บิณฑบาต เสนาสนะ
คิลานเภสัช); คําบาลีวา “นิสฺสย” ใน
ภาษาไทย เขียน นิสสัย หรือ นิสัย ก็
ได; ดู ปจจัย 2., อนุศาสน (๘)
นิสสารณา การไลออก, การขับออกจาก
หมู เชน นาสนะสามเณรผูกลาวตูพระผู
มีพระภาคเจาออกไปเสียจากหมู (อยูใน
อปโลกนกัมม) ประกาศถอนธรรมกถึก
ผูไมแตกฉานในธรรมในอรรถ คัดคาน
คดีโดยหาหลักฐานมิได ออกเสียจาก
การระงับอธิกรณ (อยูในญัตติกัมม); คู
กับ โอสารณา
นิสัย 1. ที่พึ่ง, ที่อาศัย เชน ขอนิสัยใน
การอุปสมบท (คือกลาวคําขอรองตอ
อุปชฌายในพิธีอุปสมบท ขอใหทานเปน
ที่พึ่งที่อาศัยของตน ทําหนาที่ปกครอง
สัง่ สอนใหการศึกษาอบรมตอไป), อาจารย
ผูใหนิสัย เรียกวา นิสสยาจารย (อาจารย
๑๗๑

นิสัย

ผูรับที่จะเปนที่พึ่งที่อาศัย ทําหนาที่ปก
ครองแนะนําในการศึกษาอบรม); คําบาลี
วา “นิสฺสย” ในภาษาไทย เขียน นิสสัย
หรือ นิสัย ก็ได
การขอนิสยั (ขออยูใ นปกครองหรือ
ขอใหเปนที่พึ่งในการศึกษา) สําเร็จดวย
การถืออุปชฌาย (ขอใหเปนอุปชฌาย)
นัน่ เอง ในพิธอี ปุ สมบทอยางทีป่ ฏิบตั กิ นั
อยู การขอนิสยั ถืออุปช ฌายเปนบุพกิจตอน
หนึ่งของการอุปสมบท กอนจะทําการ
สอนซอมถามตอบอันตรายิกธรรม ผูข อ
อุปสมบทเปลงวาจาขอนิสัยถืออุปชฌาย
ดังนี้ (เฉพาะขอความที่พิมพตัวหนาเทา
นั้นเปนวินัยบัญญัติ นอกนั้นทานเสริม
เขามาเพื่อใหหนักแนน): “อหํ ภนฺเต
นิสสฺ ยํ ยาจามิ, ทุตยิ มฺป อหํ ภนฺเต นิสสฺ ยํ
ยาจามิ, ตติยมฺป อหํ ภนฺเต นิสสฺ ยํ ยาจามิ,
อุปชฺฌาโย เม ภนฺเต โหหิ, อุปชฺฌาโย เม
ภนฺเต โหหิ, อุปชฺฌาโย เม ภนฺเต โหหิ”
ลําดับนั้นผูจะเปนอุปชฌายะกลาวตอบ
วา “สาหุ” (ดีละ) “ลหุ” (เบาใจดอก)
“โอปายิก”ํ (ชอบแกอบุ าย) “ปฏิรปู ” (สม
ควรอยู) “ปาสาทิเกน สมฺปาเทหิ” (จง
ให ถึ ง พร อ มด ว ยอาการอั น น า เลื่ อ มใส
เถิด) คําใดคําหนึ่ง หรือใหรูเขาใจดวย
อาการทางกายก็ตาม ก็เปนอันไดถือ
อุปชฌายแลว แตนิยมกันมาใหผูขอ
กลาวรับคําของทานแตละคําวา “สาธุ

นิสัยมุตตกะ

๑๗๒

ภนฺเต” หรือ “สมฺปฏิจฺฉามิ” แลวกลาว
ตอไปอีกวา “อชฺชตคฺเคทานิ เถโร มยฺหํ
ภาโร, อหมฺป เถรสฺส ภาโร” (วา ๓ หน)
(= ตั้งแตวันนี้เปนตนไป พระเถระเปน
ภาระของขาพเจา แมขาพเจาก็เปนภาระ
ของพระเถระ)
ภิกษุนวกะถาไมไดอยูในปกครอง
ของอุปชฌายดวยเหตุอยางใดอยางหนึ่ง
ที่ทําใหนิสัยระงับ เชน อุปชฌายไปอยู
เสียทีอ่ นื่ ตองถือภิกษุอนื่ ทีม่ คี ณ
ุ สมบัติ
สมควร เปนอาจารย และอาศัยทานแทน
วิ ธี ถื อ อาจารย ก็ เ หมื อ นกั บ วิ ธี ถื อ
อุปชฌาย เปลี่ยนแตคําขอวา “อาจริโย เม
ภนฺเต โหหิ, อายสฺมโต นิสฺสาย วจฺฉามิ”
(ขอท า นจงเป น อาจารย ข องข า พเจ า
ขาพเจาจักอยูอาศัยทาน)
2. ปจจัยเครือ่ งอาศัยของบรรพชิต ๔
อยาง ดู นิสสัย 3. ความประพฤติที่เคย
ชิน เชน ทําจนเปนนิสัย
นิ สั ย มุ ต ตกะ ภิ ก ษุ ผู พ น การถื อ นิ สั ย
หมายถึงภิกษุมีพรรษาพน ๕ แลว มี
ความรูธรรมวินัยพอรักษาตัวไดแลว ไม
ตองถือนิสัยในอุปชฌาย หรืออาจารย
ตอไป; เรียกงายวา นิสัยมุตก
นิ สั ย สี ม า คามสี ม าเป น ที่ อ าศั ย ของ
พัทธสีมา
นิสิต ศิษยผูเลาเรียนอยูในสํานัก, ผู
อาศัย, ผูถือนิสัย

เนรเทศ

นิสิตสีมา พัทธสีมาอาศัยคามสีมา
นิสีทนะ ผาปูนั่งสําหรับภิกษุ
นีตัตถะ ดู อัตถะ 2.
เนกขัมมะ การออกจากกาม, การออก
บวช, ความปลอดโปรงจากสิ่งลอเราเยา
ยวน (พจนานุกรมเขียน เนกขัม); (ขอ
๓ ในบารมี ๑๐)
เนกขัมมวิตก ความตรึกที่จะออกจาก
กาม หรือตรึกที่จะออกบวช, ความดําริ
หรือความคิดที่ปลอดจากความโลภ (ขอ
๓ ในกุศลวิตก ๓)
เนตติ แบบแผน, เยี่ยงอยาง, ขนบธรรมเนียม (พจนานุกรม เขียน เนติ)
เนตร ตา, ดวงตา
เนปาล ชื่อประเทศอันเคยเปนที่ตั้งของ
แควนศากยะบางสวน รวมทั้งลุมพินีอัน
เปนทีป่ ระสูตขิ องเจาชายสิทธัตถะ ตัง้ อยู
ทางทิ ศ เหนื อ ของประเทศอิ น เดี ย และ
ทางใต ข องประเทศจี น มี เ นื้ อ ที่
๑๔๐,๗๙๗ ตารางกิโลเมตร มีพลเมือง
ประมาณ ๑๓,๔๒๐,๐๐๐ คน (พ.ศ.
๒๕๒๑); หนังสือเกาเขียน เนปอล
เนยยะ ผูพอแนะนําได คือพอจะฝกสอน
อบรมใหเขาใจธรรมไดตอไป (ขอ ๓ ใน
บุคคล ๔ เหลา)
เนยยัตถะ ดู อัตถะ 2.
เนรเทศ ขับไลออกจากถิ่นเดิม, ใหออก
ไปเสียจากประเทศ

๑๗๒

เนรัญชรา

๑๗๓

บรรพชา

เนรัญชรา ชื่อแมน้ําสําคัญ พระพุทธเจา เนวสัญญีนาสัญญี มีสัญญาก็ไมใช ไม
ไดตรัสรูพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ มีสัญญาก็ไมใช
ที่ภายใตตนโพธิ์ ซึ่งอยูริมแมน้ําสายนี้ เนสัชชิกังคะ องคแหงภิกษุผูถือการนั่ง
และก อ นหน า นั้ น ในวั น ตรั ส รู ท รงลอย เปนวัตร คือ ถือ นั่ง ยืน เดิน เทานั้น
ถาดขาวมธุปายาสที่นางสุชาดาถวายใน ไมนอน (ขอ ๑๓ ในธุดงค ๑๓)
แมน้ําสายนี้
เนา เอาผาทาบกันเขา เอาเข็มเย็บเปนชวง
เนวสัญญานาสัญญายตนะ ภาวะที่มี ยาวๆ พอกันผาเคลือ่ นจากกัน ครั้นเย็บ
สัญญาก็ไมใช ไมมีสัญญาก็ไมใช เปน แลวก็เลาะเนานั้นออกเสีย
ชื่ออรูปฌาน หรืออรูปภพที่ ๔

บ
บทภาชนะ บทไขความ, บทขยายความ
บทภาชนีย บทที่ตั้งไวเพื่อขยายความ,
บทที่ตองอธิบาย
บรม อยางยิ่ง, ที่สุด
บรมธาตุ กระดูกพระพุทธเจา
บรมพุทโธบาย อุบายคือวิธีของพระ
พุทธเจาผูยอดเยี่ยม จากศัพทวา บรม
(ปรม) + พุทธ (พุทธฺ ) + อุบาย (อุปาย)
บรมศาสดา ศาสดาที่ยอดเยี่ยม, พระผู
เปนครูที่สูงสุด, พระบรมครู หมายถึง
พระพุทธเจา
บรมสารีริกธาตุ ดู สารีริกธาตุ
บรมสุข สุขอยางยิ่ง ไดแก พระนิพพาน
บรมอัฏฐิ กระดูกกษัตริย
บรรจถรณ ผาปูนอน, เครื่องลาด (คือ
ปจจัตถรณะ)

บรรจบ ครบ, ถวน, จดกัน, ประสมเขา,
ติดตอกัน, สมทบ
บรรทม นอน
บรรเทา ทําใหสงบ, คลาย, เบาลง, ทําให
เบาลง, ทุเลา
บรรพ ขอ, เลม, หมวด, ตอน, กัณฑ
ดังคําวา กายานุปสสนา พิจารณาเห็น
ซึง่ กาย โดยบรรพ ๑๔ ขอ มี อานาปานบรรพ ขอที่วาดวยการกําหนดลมหายใจ
เขาออก เปนตน
บรรพชา การบวช (แปลวา “เวนความชัว่
ทุกอยาง”) หมายถึง การบวชทั่วไป,
การบวชอั น เป น บุ ร พประโยคแห ง
อุปสมบท, การบวชเปนสามเณร (เดิมที
เดียว คําวา บรรพชา หมายความวา
บวชเปนภิกษุ เชน เสด็จออกบรรพชา

๑๗๓

บรรพชิต

๑๗๔

บริขาร

อัครสาวกบรรพชา เปนตน ในสมัยตอ ซ้ําๆ อยูในใจอยางใดอยางหนึ่ง เพื่อทํา
มาจนถึงปจจุบันนี้ คําวา บรรพชา ใจใหสงบ 5. เลือนมาเปนความหมายใน
หมายถึง บวชเปนสามเณร ถาบวชเปน ภาษาไทย หมายถึงทองบน, เสกเปา
ภิกษุ ใชคําวา อุปสมบท โดยเฉพาะเมื่อ บริกรรมภาวนา ภาวนาขั้นตนหรือขั้น
ใชควบกันวา บรรพชาอุปสมบท)
ตระเตรียม คือ กําหนดใจ โดยเพงดู
บรรพชิต ผูบวช, นักบวช เชน ภิกษุ วัตถุ หรือนึกวาพุทธคุณ ธรรมคุณ
สมณะ ดาบส ฤษี เปนตน แตเฉพาะใน สังฆคุณ เปนตน ซ้ําๆ อยูในใจ
พระพุ ท ธศาสนา ได แ ก ภิ ก ษุ แ ละ บริขาร ของใชสวนตัวของพระ, เครื่องใช
สามเณร (และภิ ก ษุ ณี สิ ก ขมานา สอยประจําตัวของภิกษุ; บริขารที่จําเปน
สามเณรี) มักใชคูกับ คฤหัสถ (ในภาษา แทจริง คือ บาตร และ[ไตร]จีวร ซึ่งตอง
ไทยปจจุบันใหใชหมายเฉพาะนักบวชใน มีพรอมกอนจึงจะอุปสมบทได แตไดยดึ
พระพุทธศาสนา ไมวาในฝายเถรวาท ถือกันสืบมาใหมี บริขาร ๘ (อัฐบริขาร)
คือ ไตรจีวร (สังฆาฏิ อุตราสงค อันตรหรือฝายมหายาน)
วาสก) บาตร มีดเล็ก (วาสี, อรรถกถามัก
บรรพต ภูเขา
บรรยาย การสอน, การแสดง, การชี้ อธิบายวาเปนมีดตัดเหลาไมสีฟน แตเรา
นิยมพูดกันมาวามีดโกนหรือมีดตัดเล็บ)
แจง; นัยโดยออม, อยาง, ทาง
เข็ม ประคดเอว ผากรองน้ํา (ปริสบรรลุ ถึง, สําเร็จ
บริกรรม 1. (ในคําวา “ถาผากฐินนั้นมี สาวนะ, หรือกระบอกกรองน้าํ คือ ธมกรก,
บริกรรมสําเร็จดีอยู”) การตระเตรียม, ธมกรณ, ธัมมกรก หรือธัมมกรณ) ดัง
การทําความเรียบรอยเบื้องตน เชน ซัก กลาวในอรรถกถา (เชน วินย.อ.๑/๒๘๔) วา
ติจวี รฺจ ปตฺโต จ วาสี สูจิ จ พนฺธน
ยอม กะ ตัด เย็บ เสร็จแลว 2. สถานที่
ปริสสฺ าวเนนฏเเต ยุตตฺ โยคสฺส ภิกขฺ โุ น.
เขาลาดปูน ปูไม ขัดเงา หรือชักเงา โบก
ตามปกติ อรรถกถากลาวถึงบริขาร ๘
ปูน ทาสี เขียนสี แตงอยางอื่น เรียกวา
ที่ทําบริกรรม หามภิกษุถมน้ําลาย หรือ เมื่อเลาเรื่องของทานผูบรรลุธรรมเปนพระ
นั่งพิง 3. การนวดฟน ประคบ หรือถู ปจเจกพุทธเจา ซึ่งมีบริขาร ๘ เกิดขึ้นเอง
ตัว 4. การกระทําขั้นตนในการเจริญ พรอมกับการหายไปของเพศคฤหัสถ และ
สมถกรรมฐานคือ กําหนดใจโดยเพง เรื่องของพระสาวกในยุคตนพุทธกาล ซึ่งมี
วัตถุ หรือนึกถึงอารมณที่กําหนดนั้น วา บริขาร ๘ เกิดขึ้นเอง เมื่อไดรับอุปสมบท
๑๗๔

บริขารโจล

๑๗๕

บริจาค

เปนเอหิภิกขุ นอกจากนี้ ทานอธิบาย นอกจากบรรยายเรื่องพระบรมสารีริกธาตุ
ลั ก ษณะของภิ ก ษุ ผู สั น โดษว า ภิ ก ษุ ผู ที่ไดรับการอัญเชิญไปบรรจุไว ณ สถูปสันโดษที่พระพุทธเจาทรงมุงหมายในพระ เจดียสถานตางๆ แลว ยังไดกลาวถึง
สูตร (เชน สามัญญผลสูตร, ที.สี.๙/๙๑/๖๑) ซึ่ง บริขารของพระพุทธเจา ซึ่งประดิษฐานอยู
เบาตัวจะไปไหนเมื่อใดก็ไดตามปรารถนา ในที่ตางๆ (หลายแหงไมอาจกําหนดไดวา
ดังนกที่มีแตปกจะบินไปไหนเมื่อใดไดดัง ในบัดนี้คือที่ใด) คือ บาตร ไมเทา และ
ใจนั้น คือทานที่มีบริขาร ๘ สวนผูที่มี จีวรของพระผูมีพระภาค อยูในวชิรานคร
บริขาร ๙ (เพิ่มผาปูลาด หรือลูกกุญแจ) มี สบงอยู ใ นกุ ล ฆรนคร (เมื อ งหนึ่ ง ใน
บริขาร ๑๐ (เพิ่มผานิสีทนะ หรือแผนหนัง) แควนอวันตี) บรรจถรณอยูเมืองกบิล
มีบริขาร ๑๑ (เพิ่มไมเทา หรือทะนานน้ํา ธมกรกและประคดเอวอยูนครปาฏลิบุตร
มัน) หรือมีบริขาร ๑๒ (เพิ่มรม หรือรอง ผาสรงอยูที่เมืองจัมปา ผากาสาวะอยูใน
เทา) ก็เรียกวามักนอย สันโดษ แตมิใชผู พรหมโลก ผ า โพกอยู ที่ ด าวดึ ง ส ผ า
ที่ทรงมุงหมายในพระสูตรดังกลาวนั้น
นิสีทนะอยูในแควนอวันตี ผาลาดอยูใน
รายการบริขารในพระไตรปฎก ที่มีชื่อ เทวรัฐ ไมสีไฟอยูในมิถิลานคร ผากรอง
และจํานวนใกลเคียงกับบริขาร ๘ นี้ พบ น้ําอยูในวิเทหรัฐ มีดและกลองเข็มอยูที่
ในสิกขาบทที่ ๑๐ แหงสุราปานวรรค เมืองอินทปตถ บริขารเหลือจากนั้นอยูใน
ปาจิตตีย (ภิกษุซอนบริขารของภิกษุอื่น) อปรันตกชนบท (สันนิษฐานวาเปนดินแดน
ไดแก บาตร [ไตร]จีวร ผานิสีทนะ กลอง แถบรัฐ Gujarat ในอินเดีย ถึง Sind ใน
เข็ม ประคดเอว (นับได ๗ ขาดมีด และ ปากีสถานปจจุบัน)
เครื่องกรองน้ํา แตมีนิสีทนะเพิ่มเขามา), บริขารโจล ทอนผาใชเปนบริขาร เชน
ในคราวจะมีสังคายนาครั้งที่ ๒ พวกภิกษุ ผากรองน้ํา ถุงบาตร ยาม ผาหอของ
วั ช ชี บุ ต รได เ ที่ ย วหาพวกด ว ยการจั ด บริจาค สละให, เสียสละ, สละออกไป
เตรี ย มบริ ข ารเป น อั น มากไปถวายพระ จากตัว, การสละใหหมดความเห็นแก
เถระบางรูป (วินย.๗/๖๔๓/๔๑๐) ไดแก บาตร ตัว หรืออยางมิใหมีความเห็นแกตน
จีวร นิสีทนะ กลองเข็ม ประคดเอว ผา โดยมุ ง เพื่ อ ประโยชน ข องผู อื่ น เพื่ อ
กรองน้ํา และธมกรก (ครบ ๘ แตมี ความดีงาม หรือเพื่อการกาวสูงขึ้นไปใน
นิสีทนะมาแทนมีด)
ธรรม เชน ธนบริจาค (การสละทรัพย)
คั ม ภี ร อ ปทาน (ขุ . อป.๓๓/๒๐๘/๕๔๙) ชีวิตบริจาค (การสละชีวิต) กามสุข๑๗๕

บริจาริกา

๑๗๖

บริจาค (การสละกามสุข) อกุศลบริจาค
(การสละละอกุศล); บัดนี้ มักหมาย
เฉพาะการรวมใหหรือการสละเพื่อการ
บุญอยางเปนพิธี
บริจาริกา หญิงรับใช
บริภัณฑ ดู สัตตบริภัณฑ
บริโภค กิน, ใชสอย, เสพ; ในประโยควา
“ภิกษุใดรูอยู บริโภคน้ํา มีตัวสัตว เปน
ปาจิตติยะ” หมายถึง ดื่ม อาบ และใช
สอยอยางอื่น
บริโภคเจดีย เจดียคือสิ่งของหรือสถาน
ที่ ที่ พ ระพุ ท ธเจ า เคยทรงใช ส อยเกี่ ย ว
ของ ไดแก ตุมพสตูป อังคารสตูป และ
สังเวชนียสถานทั้ง ๔ ตลอดถึงบาตร
จีวร เตียง ตั่ง กุฎี วิหาร ที่พระพุทธเจา
ทรงใชสอย
บริวาร 1. ผูแวดลอม, ผูหอมลอมติด
ตาม, ผูร บั ใช 2. สิง่ แวดลอม, ของสมทบ,
สิ่งประกอบรวม เชน ผาบริวาร บริวาร
กฐิน เปนตน 3. ชื่อคัมภีรพระวินัยปฎก
หมวดสุดทายใน ๕ หมวดคือ อาทิกัมม
ปาจิตตีย มหาวรรค จุลวรรค บริวาร;
เรียกตามรูปเดิมในบาลีวา ปริวาร ก็มี
บริษัท หมูเหลา, ที่ประชุม, คนรวมกัน,
กลุมชน
บริษัท ๔ ชุมชนชาวพุทธ ๔ พวก คือ
ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา
บริสุทธ, บริสุทธิ์ สะอาด, หมดจด,

บอกวัตร

ปราศจากมลทิน, ผุดผอง; ครบถวน,
ถูกตองตามระเบียบอยางบริบูรณ
บริหาร ดูแล, รักษา, ปกครอง
บริหารคณะ ปกครองหมู, ดูแลหมู
บวงสรวง บูชา (ใชแกผีสาง เทวดา)
บวงแหงมาร ไดแก วัตถุกาม คือ รูป
เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ที่นารักใคร
นาพอใจ
บวช การเวนทั่ว คือเวนความชั่วทุกอยาง
(ออกมาจากคําวา ป + วช) หมายถึงการ
ถือเพศเปนนักพรตทั่วไป; บวชพระ คือ
บวชเปนภิกษุ เรียกวา อุปสมบท, บวช
เณร คือบวชเปนสามเณร เรียกวา บรรพชา
บอก ในประโยควา “ภิกษุใด ไมไดรับ
บอกกอน กาวลวงธรณีเขาไป” ไมไดรับ
บอก คือยังไมไดรับอนุญาต
บอกวัตร บอกขอปฏิบัติในพระพุทธศาสนา เมื่อทําวัตรเย็นเสร็จแลว ภิกษุ
รูปเดียวเปนผูบอก อาจใชวิธีหมุนเวียน
กันไปทีละรูป ขอความทีบ่ อก วาเปนภาษา
บาลี กลาวถึงปฏิบัติบูชา คาถา โอวาทปาฏิโมกข คุณานิสงสแหงขันติธรรม คํา
เตือนใหใสใจในธรรมในเมื่อไดมีโอกาส
เกิ ด มาเป น มนุษยพบพระพุทธศาสนา
ความไมประมาท เรงเพียรพยายามใน
ทางธรรมเพื่ อ น อ มไปสู พ ระนิ พ พาน
และพนจากทุคติ แลวกลาวถึงพุทธกิจ
ประจําวัน ๕ ประการ ลําดับกาลในพระ

๑๗๖

บอกศักราช

๑๗๗

พุทธประวัติ สิ่งแทนพระองคภายหลัง
พุทธปรินิพพาน ชื่อ วัน เดือน ป และ
ดาวนักษัตร ๒๗ จบลงดวยคําเชื้อเชิญ
ให ตั้ ง อยู ใ นพระพุทธโอวาท บําเพ็ญ
ปฏิบัติบูช า เพื่อบรรลุสมบัติทั้ง ที่เปน
โลกียะและโลกุตตระ; ธรรมเนียมนี้ บัด
นี้เลือนลางไปแลว
บอกศักราช เปนธรรมเนียมของพระ
สงฆไทยแตโบราณ มีการบอกกาลเวลา
เรียกวา บอกศักราช ตอนทายสวดมนต
และกอนจะแสดงพระธรรมเทศนา (หลัง
จากใหศีลจบแลว) วาทั้งภาษาบาลีและ
คําแปลเปนภาษาไทย การบอกอยางเกา
บอกป ฤดู เดือน วัน ทั้งที่เปนปจจุบัน
อดีต และอนาคต คือบอกวาลวงไปแลว
เทาใด และยังจะมีมาอีกเทาใด จึงจะครบ
จํานวนอายุพระพุทธศาสนา ๕ พันป
โดยเปลี่ยนศักราชใหม และนับจํานวนป
เริ่ ม ตั้ ง แต วั น วิ ส าขบู ช า เพราะพุ ท ธ
ศักราชนั้น ตามแบบของไทย นับตั้งแต
พระพุทธเจาปรินิพพานลวงแลว ๑ ป
เปน พ.ศ. ๑ แตตอมา ในป พ.ศ.
๒๔๘๓ รัฐบาลไดประกาศใหถือวันที่ ๑
มกราคม เปนวันขึ้นปใหม เริ่มตั้งแตวัน
ที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๔๘๔ เปนตนมา
(ป พ.ศ. ๒๔๘๓ มี ๙ เดือน) จึงไดมีวิธี
บอกศักราชอยางใหมขึ้นใชแทน โดย
บอกเฉพาะป พ.ศ. เดือน วันที่ และวัน
๑๗๗

บอกศักราช

ในปจจุบัน ทั้งบาลีและคําแปล (ถาบอก
แบบเครงครัด คือ จะใหตัวเลขตรงตาม
ราชการด ว ย และให เ วลาของพุ ท ธ
ศักราชตรงแทดวย มิใหการนับปของ
พระพุทธศาสนาคลาดเคลื่อน โดยถือ
วันวิสาขบูชาเปนวันเปลี่ยนศักราช ก็
ตองบอกศักราชในปหนึ่งๆ แยกเปน ๒
ชวง คือ ชวงที่ ๑ ตั้งแตวันวิสาขบูชา
ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม และชวงที่ ๒ ตั้ง
แตวันที่ ๑ มกราคม ถึงวันขึ้น ๑๔ ค่ํา
ของเดื อ นที่ ทําวิ ส าขบู ช า และปรั บ
เปลี่ยนถอยคําใหสอดคลองกับกาลเวลา
ในชวงนั้นๆ แตโดยทั่วไป อนุโลมให
บอกแบบเดี ย วกั น ตามป ข องราชการ)
บัดนี้ ไมนิยมบอกศักราชกันแลว คง
เปนเพราะมีปฏิทินและเครื่องบอกเวลา
อยางอื่นใชกันดื่นทั่วไป
ในทีน่ ี้ แสดงคําบอกศักราชอยางใหม
ไวเปนตัวอยาง (เมื่อใกล พ.ศ.๒๕๐๐
ยังถือปฏิบัติกันอยู) ดังนี้
อิทานิ ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส, ปรินิพฺพานโต ปฏฐาย,
เอกสํวจฺฉรุตฺตรปฺจสตาธิกานิ, เทฺว
สํวจฺฉรสหสฺสานิ อติกฺกนฺตานิ, ปจฺจุปฺปนฺนกาลวเสน, จิตรฺ มาสสฺส เตรสมํ ทิน,ํ
วารวเสน ปน รวิวาโร โหติ. เอวํ ตสฺส
ภควโต ปรินิพฺพานา, สาสนายุกาลคณนา สลฺลกฺเขตพฺพาติ.

บังคม

๑๗๘

บังสุกุลตาย-บังสุกุลเปน

ศุ ภ มั ส ดุ พระพุ ท ธศาสนายุ ก าล, ผาที่ไดมาจาก กองฝุน กองหยากเยื่อซึ่ง
จําเดิ ม แต ป ริ นิ พ พาน, แห ง พระองค เขาทิ้งแลว ตลอดถึงผาหอคลุมศพที่เขา
สมเด็จพระผูมีพระภาค, อรหันตสัมมา ทิ้งไวในปาชา ไมใชผาที่ชาวบานถวาย,
สัมพุทธเจานั้น, บัดนี้ ลวงแลว ๒๕๐๑ ปจจุบันมักหมายถึงผาที่พระชักจากศพ
พรรษา, ปจจุบันสมัย, เมษายนมาส, โดยตรงก็ตาม จากสายโยงศพก็ตาม
สุรทินที่ ๑๓ อาทิตยวาร, พระพุทธ- บังสุกุลตาย-บังสุกุลเปน ตามประเพณี
ศาสนายุกาล, จําเดิ มแตปรินิพพาน, เกี่ยวกับการศพ หลังจากเผาศพแลว
แหงพระองคสมเด็จพระผูมีพระภาค, เมือ่ จะเก็บอัฐิ (เก็บในวันที่เผาก็ได แต
อรหันตสัมมาสัมพุทธเจานั้น, มีนัยอัน นิยมเก็บตอนเชาวันรุงขึ้น) มีการนิมนต
จะพึงกําหนดนับ ดวยประการฉะนี้.
พระมาบังสุกุลอัฐิ เรียกวา “แปรรูป” หรือ
[วัน เรียงลําดับจากวันอาทิตยไป เปน “แปรธาตุ” (พระกี่รูปก็ได แตนิยมกันวา
คําบาลีวา: รวิ จนฺท ภุมมฺ วุธ ครุ สุกกฺ ๔ รูป, บางทานวา ที่จริงไมควรเกิน ๓
โสร; เดือน เรียงลําดับจากเมษายนไป รูป คงจะเพื่อใหสอดคลองกับกรณีที่มี
เปนคําบาลีวา: จิตรฺ วิสาข เชฏ การทําบุญสามหาบ ซึ่งถวายแกพระ ๓
อาสาฬฺห สาวน โปฏปท (หรือ ภทฺท- รูป) ในการแปรรูปนั้น กอนจะบังสุกุล
ปท) อสฺสยุช กตฺตกิ มิคสิร ปุสสฺ มาฆ บางที ก็ นิ ม นต พ ระสงฆ ทําน้ํามนต ม า
ผคฺคุณ; สวนวันที่ และเลขป พึง ประพรมอัฐิ เรียกวาดับธาตุกอน แลว
ประกอบตามหลักบาลีไวยากรณ]
เจาหนาที่ (สัปเหรอ) จัดอัฐิที่เผาแลวนั้น
ใหรวมเปนสวนๆ ตามรูปของรางกาย
บังคม ไหว
บังสุกุล ผาบังสุกุล หรือ บังสุกุลจีวร; ใน หันศีรษะไปทิศตะวันตก พรอมแลว
ภาษาไทยปจจุบัน มักใชเปนคํากริยา ญาติจุดธูปเคารพ บอกกลาว และเอา
หมายถึงการที่พระสงฆชักเอาผาซึ่งเขา ดอกพิกุลเงินพิกุลทองหรือสตางควาง
ทอดวางไวทศี่ พ ทีห่ บี ศพ หรือทีส่ ายโยง กระจายลงไปทั่ ว ร า งของอั ฐิ แล ว
ศพ โดยกลาวขอความที่เรียกวา คํา ประพรมดวยน้ําอบน้ําหอม จากนั้นจึง
พิจารณาผาบังสุกุล ดังนี้
ทอดผาบังสุกุล และพระสงฆก็กลาวคํา
อนิจฺจา วต สงฺขารา
อุปฺปาทวยธมฺมิโน
พิจารณาวา “อนิจฺจา วต สงฺขารา”
อุปฺปชฺชิตฺวา นิรุชฺฌนฺติ เตสํ วูปสโม สุโข
เปนตน อยางที่วาตามปกติทั่วไป เรียก
บังสุกุลจีวร ผาที่เกลือกกลั้วดวยฝุน, วา บังสุกุลตาย เสร็จแลวเจาหนาที่ก็
๑๗๘

บัญญัติ

๑๗๙

บาตร

หมุ น ร า งอั ฐิ ใ ห หั น ศี รษะไปทิศตะวัน ปรากฏชัดวาเปนเพศชายหรือเพศหญิง
ออก และพระสงฆกลาวคําพิจารณา ไดแก กะเทยโดยกําเนิด ๑ ชายผูถูก
เปลี่ยนเปนบังสุกลุ เปน มีความหมาย ตอนที่เรียกวาขันที ๑ ชายมีราคะกลา
วาตายแลวไปเกิด จบแลว เมื่อถวาย ประพฤตินอกจารีตในทางเสพกามและ
ดอกไมธูปเทียนแกพระสงฆเสร็จ เจา ยั่วยวนชายอื่นใหเปนเชนนั้น ๑
ภาพก็เก็บอัฐิ (เลือกเก็บจากศีรษะลงไป บัณเฑาะว [บัน-เดาะ] 1. กลองเล็กชนิด
ปลายเทา), คําพิจารณาบังสุกลุ เปนนัน้ วา หนึ่งมีหนังสองหนาตรงกลางคอด ริม
อจิรํ วตยํ กาโย
ปวึ อธิเสสฺสติ
ทั้งสองใหญ พราหมณใชในพิธีตางๆ
ฉุฑฺโฑ อเปตวิฺาโณ นิรตฺถํว กลิงฺครํ
ขั บ โดยใช ลู ก ตุ ม กระทบหน า กลองทั้ ง
บังสุกุลตาย-บังสุกุลเปนนี้ ตอมามี สองขาง; 2. สีมามีสัณฐานดุจบัณเฑาะว
การนําไปใชในการสะเดาะเคราะหดวย คือมีลกั ษณะทรวดทรงเหมือนบัณเฑาะว
ทํานองจะใหมีความหมายวา ตายหรือ บันดาล ใหเกิดมีขึ้นหรือใหเปนไปอยาง
วิบตั แิ ลว ก็ใหกลับฟน ขึน้ มา, อยางไรก็ดี ใดอย า งหนึ่ ง ด ว ยฤทธิ์ ห รื อ ด ว ยแรง
ถาไมระวังไว แทนที่จะเปนการใชใหมี อํานาจ
ความหมายเชิงปริศนาธรรม ก็จะกลาย บัลลังก ในคําวา “นั่งขัดบัลลังก” หรือ
เปนการใชในแงถือโชคลาง; ดู บังสุกุล “นั่งคูบัลลังก” คือ นั่งขัดสมาธิ; ความ
บัญญัติ การตั้งขึ้น, ขอที่ตั้งขึ้น, การ หมายทั่วไปวา แทน, พระแทน, ที่นั่งผู
กําหนดเรียก, การเรียกชื่อ, การวางเปน พิพากษาเมื่อพิจารณาคดีในศาล, สวน
กฎไว, ขอบังคับ
ของสถูปเจดียบางแบบ มีรูปเปนแทน
บัณฑิต ผูมีปญญา, นักปราชญ, ผู เหนือคอระฆัง
ดําเนินชีวิตดวยปญญา
บัว ๔ เหลา ดู บุคคล ๔ จําพวก
บัณฑิตชาติ เผาพันธุบัณฑิต, เหลานัก บาตร ภาชนะที่ภิกษุสามเณรใชรับอาหาร
บิณฑบาต เปนบริขารประจําตัวคูกับ
ปราชญ, เชื้อนักปราชญ
บัณฑุกัมพลศิลาอาสน แทนหินมีสีดุจ ไตรจีวร ซึ่งผูจะอุปสมบทจําเปนตองมี
ผากัมพลเหลือง เปนที่ประทับของพระ จึงจะบวชได ดังที่เรียกรวมกันวา “ปตฺตอินทรในสวรรคชั้นดาวดึงส (อรรถกถา จีวรํ” และจัดเปนอยางหนึ่งในบริขาร ๘
วา สีแดง)
ของภิกษุ, บาตรทีท่ รงอนุญาต มี ๒ อยาง
บัณเฑาะก [บัน-เดาะ] กะเทย, คนไม (วินย.๗/๓๔/๑๗) คือ บาตรเหล็ก (อโย๑๗๙

บาตรอธิษฐาน

๑๘๐

ปตฺต) และบาตรดิน (มตฺติกาปตฺต,
หมายเอาบาตรดินเผาซึ่งสุมดําสนิท)
บาตรอธิ ษ ฐาน บาตรที่พระพุทธเจา
อนุญาตใหภิกษุมีไวใชประจําตัวหนึ่งใบ
บาทยุคล คูแหงบาท, พระบาททั้งสอง
(เทาสองขาง)
บาน ที่อยูของคนครัวเดียวกัน มีเรือน
หลังเดียว สองหลัง สามหลัง หรือมาก
กวานัน้ หรือรวมบานเหลานัน้ เขาเปนหมู
ก็เรียกวา บาน คําวา คามสีมา หมายถึง
แดนบานตามนัยหลังนี้
บาป ความชั่ว, ความราย, ความชั่วราย,
กรรมชั่ว, กรรมลามก, อกุศลกรรมที่สง
ใหถึงความเดือดรอน, สภาพที่ทําใหถึง
คติอันชั่ว, สิ่งที่ทําจิตใหตกสูที่ชั่ว คือ
ทําใหเลวลง ใหเสื่อมลง
บารมี คุณความดีที่บําเพ็ญอยางยิ่งยวด
เพื่อบรรลุจุดหมายอันสูงยิ่ง, บารมีที่
พระโพธิ สั ต ว ต อ งบํ า เพ็ ญ ให ค รบ
บริบูรณ จึงจะบรรลุโพธิญาณ เปนพระ
พุทธเจา มี ๑๐ คือ ๑.ทาน (การให การ
เสียสละเพื่อชวยเหลือมวลมนุษยสรรพ
สัตว) ๒.ศีล (ความประพฤติถูกตอง
สุจริต) ๓.เนกขัมมะ (ความปลีกออก
จากกามได ไมเห็นแกการเสพบําเรอ,
การออกบวช) ๔.ปญญา (ความรอบรู
เขาถึงความจริง รูจักคิดพิจารณาแกไข
ปญหาและดําเนินการจัดการตางๆ ให
๑๘๐

บารมี

สําเร็จ) ๕.วิริยะ (ความเพียรแกลวกลา
บากบั่นทําการ ไมทอดทิ้งธุระหนาที่) ๖.
ขันติ (ความอดทน ควบคุมตนอยูไดใน
ธรรม ในเหตุผล และในแนวทางเพื่อจุด
หมายอันชอบ ไมยอมลุอํานาจกิเลส) ๗.
สัจจะ (ความจริง ซื่อสัตย จริงใจ จริง
จัง) ๘.อธิษฐาน (ความตั้งใจมั่น ตั้งจุด
หมายไวดีงามชัดเจนและมุงไปเด็ดเดี่ยว
แน ว แน ) ๙.เมตตา (ความรั ก ความ
ปรารถนาดี คิดเกื้อกูลหวังใหสรรพสัตว
อยูดีมีความสุข) ๑๐.อุเบกขา (ความวาง
ใจเปนกลาง อยูในธรรม เรียบสงบ
สม่ําเสมอ ไมเอนเอียง ไมหวั่นไหวไป
ดวยความยินดียินรายชอบชังหรือแรง
เยายวนยั่วยุใดๆ)
บารมี ๑๐ นั้น จะบริบูรณตอเมื่อ
พระโพธิ สั ต ว บําเพ็ ญ แต ล ะบารมี ค รบ
สามขั้นหรือสามระดับ จึงแบงบารมีเปน
๓ ระดับ คือ ๑.บารมี คือคุณความดีที่
บําเพ็ญอยางยิ่งยวด ขั้นตน ๒.อุปบารมี
คื อ คุ ณ ความดี ที่ บําเพ็ ญ อย า งยิ่ ง ยวด
ขั้นจวนสูงสุด ๓.ปรมัตถบารมี คือคุณ
ความดีที่บําเพ็ญอยางยิ่งยวด ขั้นสูงสุด
เกณฑในการแบงระดับของบารมี
นั้น มีหลายแงหลายดาน ขอยกเกณฑ
อยางงายมาใหทราบพอเขาใจ เชน ใน
ขอทาน สละทรัพยภายนอกทุกอยางได
เพื่อประโยชนแกผูอื่น เปนทานบารมี

บารมี ๓๐ ทัศ

๑๘๑

สละอวัยวะเพื่อประโยชนแกผูอื่น เปน
ทานอุปบารมี สละชีวิตเพื่อประโยชนแก
ผูอื่น เปนทานปรมัตถบารมี
บารมีในแตละขั้นมี ๑๐ จึงแยกเปน
บารมี ๑๐ (ทศบารมี) อุปบารมี ๑๐
(ทศอุปบารมี) และปรมัตถบารมี ๑๐
(ทศปรมัตถบารมี) รวมทั้งสิ้นเปนบารมี
๓๐ เรียกเปนคําศัพทวา สมดึงสบารมี
(หรือสมติงสบารมี) แปลวา บารมี
สามสิบถวน หรือบารมีครบเต็มสามสิบ
แตในภาษาไทย บางทีเรียกสืบๆ กันมา
วา “บารมี ๓๐ ทัศ”; ดู ทัศ, สมดึงสบารมี ๓๐ ทัศ ดู บารมี, สมดึงสบาลี 1. “ภาษาอันรักษาไวซึ่งพุทธพจน”,
ภาษาทีใ่ ชทรงจําและจารึกรักษาพุทธพจน
แตเดิมมา อันเปนหลักในพระพุทธศาสนา
ฝายเถรวาท ถือกันวาไดแกภาษามคธ
2. พระพุทธวจนะ ซึ่งพระสังคีติกาจารย
รวบรวมไว คือ พระธรรมวินัยที่พระ
อรหันต ๕๐๐ องคประชุมกันรวบรวม
จัดสรรใหเปนหมวดหมูในคราวปฐมสังคายนา และรักษาไวดว ยภาษาบาลี สืบ
ต อ กั นมาในรูปที่เรียกวาพระไตรปฎก
อันเปนคัมภีรพ ระพุทธศาสนาตนเดิม ที่
เปนหลักของพระพุทธศาสนาเถรวาท,
พุทธพจน, ขอความทีม่ าในพระไตรปฎก;
ในการศึกษาพระพุทธศาสนา มีประเพณี
ทีป่ ฏิบตั กิ นั มาในเมืองไทย ใหแยกคําวา

บิณฑจาริกวัตร

“บาลี” ในความหมาย ๒ อยางนี้ ดวย
การเรียกใหตา งกัน คือ ถาหมายถึงบาลี
ในความหมายที่ 1. ใหใชคาํ วา ภาษาบาลี
(หรือ ศัพทบาลี คําบาลี หรือบาลี) แตถา
หมายถึงบาลีในความหมายที่ 2. ใหใชคาํ
วา พระบาลี
บาลีประเทศ ขอความตอนหนึ่งแหง
บาลี, ขอความจากพระไตรปฎก
บาลีพุทธอุทาน คําอุทานที่พระพุทธเจา
ทรงเปลงเปนบาลี เชนที่วา
ยทา หเว ปาตุภวนฺติ ธมฺมา
อาตาปโน ฌายโต พฺราหฺมณสฺส
อถสฺส กงฺขา วปยนฺติ สพฺพา
ฯเปฯ
(“ในกาลใดแล ธรรมทั้งหลายปรากฏแก
พราหมณผูเพียรเพงพิจารณา ในกาล
นั้น ความสงสัยทั้งปวงของพราหมณนั้น
ยอมสิ้นไป ...”)
บําบวง บนบาน, เซนสรวง, บูชา
บําเพ็ญ ทํา, ทําดวยความตั้งใจ, ปฏิบัติ,
ทําใหเต็ม, ทําใหมีขึ้น, ทําใหสําเร็จผล
(ใชแกสิ่งที่ดีงามเปนบุญกุศล)
บิณฑจาริกวัตร วัตรของผูเ ทีย่ วบิณฑบาต,
ธรรมเนี ย มหรื อ ข อ ควรปฏิ บั ติ สําหรั บ
ภิกษุที่จะไปรับบิณฑบาต เชน นุงหมให
เรียบรอย สํารวมกิริยาอาการ ถือบาตร
ภายในจี ว รเอาออกเฉพาะเมื่ อ จะรั บ
บิณฑบาต กําหนดทางเขาออกแหงบาน

๑๘๑

บิณฑบาต

๑๘๒

และอาการของชาวบ า นที่ จ ะให ภิ ก ขา
หรือไม รับบิณฑบาตดวยอาการสํารวม
รูปที่กลับมากอน จัดที่ฉัน รูปที่มาทีหลัง
ฉันแลวเก็บกวาด
บิณฑบาต อาหารที่ใสลงในบาตรพระ,
อาหารถวายพระ; ในภาษาไทยใชใน
ความหมายวา รับของใสบาตร เชนที่วา
พระไปบิณฑบาต คือ ไปรับอาหารที่เขา
จะใสลงในบาตร
บุคคล “ผูกลืนกินอาหารอันทําอายุให
ครบเต็ม”, คนแตละคน, คนรายตัว;
อัตตา, อาตมัน; ในพระวินัย โดยเฉพาะ
ในสังฆกรรม หมายถึงภิกษุรูปเดียว;
เทียบ สงฆ, คณะ
บุคคล ๔๑ บุคคล ๔ จําพวก คือ ๑. อุคฆฏิตัญู ผูรูเขาใจไดฉับพลัน แตพอ
ทานยกหัวขอขึ้นแสดง ๒. วิปจิตัญู ผู
รูเ ขาใจตอเมือ่ ทานขยายความ ๓. เนยยะ
ผูที่พอจะแนะนําตอไปได ๔. ปทปรมะ
ผู ไ ด แ ค ตั ว บทคื อ ถ อ ยคําเป น อย า งยิ่ ง
ไมอาจเขาใจความหมาย
พระอรรถกถาจารยเปรียบบุคคล
๔ จําพวกนี้กับบัว ๔ เหลาตามลําดับคือ
๑. ดอกบัวที่ตั้งขึ้นพนน้ํา รอสัมผัสแสง
อาทิตยก็จะบานในวันนี้ ๒. ดอกบัวที่ตั้ง
อยูเสมอน้ํา จักบานในวันพรุงนี้ ๓.
ดอกบัวที่ยังอยูในน้ํา ยังไมโผลพนน้ํา
จักบานในวันตอๆ ไป ๔. ดอกบัวจมอยู

บุญ

ในน้ําที่กลายเปนภักษาแหงปลาและเตา
(ในพระบาลี ตรัสถึงแตบัว ๓ เหลาตน
เทานั้น)
บุคคล ๔๒ บุคคล ๔ จําพวกทีแ่ บงตาม
ประมาณ ไดแก ๑. รูปป ปมาณิกา ๒. โฆสัปปมาณิกา ๓. ลูขัปปมาณิกา และ ๔.
ธัมมัปปมาณิกา; ดู ประมาณ
บุคคลหาไดยาก ๒ คือ ๑. บุพการี ๒.
กตัญูกตเวที
บุ ค คลาธิ ษ ฐาน มี บุ ค คลเป น ที่ ตั้ ง ,
เทศนายกบุคคลขึ้นตั้ง คือ วิธีแสดง
ธรรมโดยยกบุ ค คลขึ้ น อ า ง; คู กั บ
ธรรมาธิษฐาน
บุคคลิกาวาส ดู ปุคคลิกาวาส
บุคลิก เนื่องดวยบุคคล, จําเพาะคน (=
ปุคคลิก)
บุญ เครือ่ งชําระสันดาน, ความดี, กรรมดี,
ความประพฤติชอบทางกายวาจาและใจ,
กุศลกรรม, ความสุข, กุศลธรรม
ที่กลาวนั้น เปนความหมายทั่วไป
โดยสรุ ป ต อ นี้ พึ ง ทราบคํ า อธิ บ าย
ละเอียดขึ้น เริ่มแตความหมายตามรูป
ศั พ ท ว า “กรรมที่ ชําระสั น ดานของผู
กระทําใหสะอาด”, “สภาวะอันทําใหเกิด
ความนาบูชา”, “การกระทําอันทําใหเต็ม
อิ่มสมน้ําใจ”, ความดี, กรรมทีด่ งี ามเปน
ประโยชน, ความประพฤติชอบทางกาย
วาจาใจ, กุศล (มักหมายถึงโลกียกุศล

๑๘๒

บุญกิริยาวัตถุ

๑๘๓

บุญกิริยาวัตถุ

หรื อ ความดีที่ยังกอปรดวยอุปธิ คือ ศีล เปนผูเดินทางสวรรค”, คัมภีรทั้ง
เกี่ยวของกับสิ่งที่ปรารถนากันในหมูชาว หลายกลาวถึงบุญกรรมที่ชาวบานควร
โลก เชน โภคสมบัติ); บางทีหมายถึงผล รวมกันทําไวเปนอันมาก เชน (ชา.อ.๑/๒๙๙)
ของการประกอบกุศล หรือผลบุญนั่น การปรับปรุงซอมแซมถนนหนทาง สราง
เอง เชนในพุทธพจน (ที.ปา.๑๑/๓๓/๖๒) สะพาน ขุดสระน้ํา สรางศาลาที่พักและ
วา “ภิกษุทั้งหลาย เพราะการสมาทาน ที่ประชุม ปลูกสวนปลูกปา ใหทาน
กุศลธรรมทั้งหลายเปนเหตุ บุญนี้ยอม รักษาศีล
เจริญเพิ่มพูนอยางนี้”, และมีพทุ ธพจน
พระพุทธเจาตรัสประมวลหลักการทํา
(ขุ.อิติ.๒๕/๒๐๐/๒๔๐) ตรัสไวดวยวา “ภิกษุ บุญทีพ
่ งึ ศึกษาไว เรียกวา บุญกิริยาวัตถุ
ทัง้ หลาย เธอทัง้ หลายอยาไดกลัวตอบุญ ๓ (ขุ.อิติ.๒๕/๒๓๘/๒๗๐) ซึง่ พระอรรถกถาเลย คําวาบุญนี้ เปนชื่อของความสุข” จารยไดแจกแจงใหเห็นตัวอยางในการ
(บุญ ในพุทธพจนนี้ ทรงเนนทีก่ ารเจริญ ขยายความออกไปเปน บุญกิรยิ าวัตถุ ๑๐
เมตตาจิต), พระพุทธเจาตรัสสอนให (เชน สงฺคณี.อ.๒๐๘); ตรงขามกับ บาป, เทียบ
ศึกษาบุญ (“ปฺุเมว โส สิกเฺ ขยฺย” - กุศล, ดู บุญกิริยาวัตถุ, อุปธิ
ขุ.อิติ.๒๕/๒๐๐/๒๔๑; ๒๓๘/๒๗๐) คือฝก บุญกิริยาวัตถุ สิ่งที่เปนที่ตั้งแหงการทํา
ปฏิบัติหัดทําใหชีวิตเจริญงอกงามขึ้นใน บุญ, เรื่องที่จัดเปนการทําบุญ, ทางทํา
ความดีและสมบูรณดว ยคุณสมบัตทิ ดี่ ี
ความดี, หมวด ๓ คือ ๑. ทานมัย ทํา
ในการทําบุญ ไมพงึ ละเลยพืน้ ฐานที่ บุญดวยการให ๒. สีลมัย ทําบุญดวย
ตรงตามสภาพความเปนจริงของชีวติ ให การรั ก ษาศี ล และประพฤติ ดี ๓.
ชีวิตและสิ่งแวดลอมเจริญงอกงามหนุน ภาวนามัย ทําบุญดวยการเจริญภาวนา;
กันขึน้ ไปสูค วามดีงามทีส่ มบูรณ เชน พึง หมวด ๑๐ คือ ๑. ทานมัย ๒. สีลมัย ๓.
ระลึกถึงพุทธพจน (สํ.ส.๑๕/๑๔๖/๔๖) ทีว่ า ภาวนามัย ๔. อปจายนมัย ดวยการประพฤติ
“ชนเหลาใด ปลูกสวน ปลูกปา สราง ออนนอม ๕. เวยยาวัจจมัย ดวยการ
สะพาน (รวมทั้งจัดเรือขามฟาก) จัด ชวยขวนขวายรับใช ๖. ปตติทานมัย
บริการน้าํ ดืม่ และบึงบอสระน้าํ ใหทพี่ กั ดวยการเฉลี่ยสวนความดีใหผูอ่ืน ๗.
อาศัย บุญของชนเหลานัน้ ยอมเจริญ ป ตตานุ โมทนามั ย ด ว ยความยิ น ดี
งอกงาม ทัง้ คืนทัง้ วัน ตลอดทุกเวลา, ชน ความดีของผูอื่น ๘. ธัมมัสสวนมัย ดวย
เหลานัน้ ผูต งั้ อยูใ นธรรม ถึงพรอมดวย การฟงธรรม ๙. ธัมมเทสนามัย ดวย
๑๘๓

บุญเขต

๑๘๔

บุพจริยา

การสั่งสอนธรรม ๑๐. ทิฏุชุกัมม ดวย เหลือเกื้อกูลที่ริเริ่มทําขึ้นกอนเอง โดยมิ
การทําความเห็นใหตรง
ไดคํานึงถึงเหตุเกาเชนวาเขาเคยทําอะไร
บุญเขต เนื้อนาบุญ; ดู สังฆคุณ
ใหเราไว และมิไดหวังขางหนาวาเขาจะ
บุญญาภิสังขาร ดู ปุญญาภิสังขาร
ใหอะไรตอบแทนเรา (ในคําวา บุพการี)
บุญนิธิ ขุมทรัพยคือบุญ
2. ความเกื้อหนุนชวยเหลือโดยถือเปน
บุญราศี กองบุญ
สําคัญอันดับแรก, การอุปถัมภบํารุง
บุญฤทธิ์ ความสําเร็จดวยบุญ, อํานาจบุญ เกื้ อ กู ล นั บ ถื อ รั บ ใช ที่ ทําโดยตั้ ง ใจให
บุณฑริก บัวขาว
ความสําคัญนําหนาหรือกอนอื่น (เชนใน
บุณมี, บูรณมี ดิถีที่พระจันทรเต็มดวง, ขอ ๕ แหง สมบัติของอุบาสก ๕)
วันเพ็ญ, วันขึ้น ๑๕ ค่ํา, วันกลางเดือน; บุพการี บุคคลผูทําอุปการะกอน คือ ผูมี
ฺ มี; พระคุณ ไดแก มาดาบิดา ครูอาจารย
ปุณมี หรือ ปูรณมี ก็เขียน (บาลี: ปุณณ
สันสกฤต: ปูรฺณมี)
เปนตน (ขอ ๑ ในบุคคลหาไดยาก ๒);
ดู บุพการ 1.
บุถุชน ดู ปุถุชน
บุทคล บุคคล (เขียนอยางรูปสันสกฤต) บุพกิจ กิจอันจะพึงทํากอน, กิจเบื้องตน
บุปผวิกัติ ดอกไมที่ทําใหแปลก, ดอกไม เชน บุพกิจในการทําอุโบสถ ไดแก กอน
ที่ทําใหวิจิตร โดยประดิษฐเปนรูปตางๆ สวดปาฏิโมกขตองนําปาริสุทธิของภิกษุ
บุพกรณ ธุระอันจะพึงทําในเบือ้ งตน, งาน อาพาธมาแจงใหสงฆทราบ นําฉันทะของ
ที่ จ ะต อ งกระทําที แ รก, เรื่ อ งที่ ค วร ภิกษุอาพาธมา บอกฤดู นับภิกษุ ให
ตระเตรียมใหเสร็จกอน เชน บุพกรณ โอวาทนางภิ ก ษุ ณี ; บุ พ กิ จ แห ง การ
ของการทําอุโบสถ ไดแก เมื่อถึงวัน อุปสมบท ไดแก การใหบรรพชา ขอนิสยั
อุโบสถ พระเถระลงอุโบสถกอน สัง่ ภิกษุ ถืออุปชฌาย จนถึงสมมติภิกษุผูสอบ
ใหปด กวาดโรงอุโบสถ ตามไฟ ตัง้ น้าํ ฉัน ถามอันตรายิกธรรมกะอุปสัมปทาเปกขะ
น้าํ ใช ตัง้ หรือปูลาดอาสนะไว; บุพกรณ ทามกลางสงฆ ดังนีเ้ ปนตน
แหงการกรานกฐิน คือ ซักผา ๑ กะผา ๑ บุพจริยา ความประพฤติปฏิบตั ิตนที่สืบ
ตัดผา ๑ เนาหรือดนผาทีต่ ดั แลว ๑ เย็บ มาแต เ ดิ ม , การที่ ไ ด เ คยดําเนิ น ชี วิ ต
เปนจีวร ๑ ยอมจีวรทีเ่ ย็บแลว ๑ ทํา ประพฤติ ป ฏิ บั ติ ห รื อ ทําการอยางนั้นๆ
กัปปะคือพินทุ ๑ ดังนีเ้ ปนตน
มาในกาลกอน, บางแหง หมายถึงการ
บุพการ 1. “อุปการะกอน”, การชวย ทรงบําเพ็ญประโยชนทําความดีในปาง
๑๘๔

บุพนิมิต

๑๘๕

ก อ นของพระพุ ท ธเจ า เมื่ อ ครั้ ง ยั ง เป น
พระโพธิสัตวโดยเฉพาะ
บุพนิมิต เครื่องหมายใหรูลวงหนา, สิ่งที่
ปรากฏใหเห็นกอนเปนเครื่องหมายวา
จะมี เ รื่ อ งดี ห รื อ ร า ยบางอย า งเกิ ด ขึ้ น ,
ลาง; บุรพนิมิตต ก็เขียน
บุพนิมิตแหงมรรค เครื่องหมายที่บอก
ลวงหนาวามรรคจะเกิดขึ้น, ธรรม ๗
ประการ ซึ่งแตละอยางเปนเครื่องหมาย
บงบอกลวงหนาวาอริยอัฏฐังคิกมรรค
จะเกิ ด ขึ้ น แก ผู นั้ น ดุ จ แสงอรุ ณ เป น
บุพนิมิตของดวงอาทิตยที่จะอุทัย, แสง
เงินแสงทองของชีวติ ทีด่ งี าม, รุง อรุณของ
การศึกษา ๗ อยาง คือ ๑. กัลยาณมิตตตา
ความมีกัลยาณมิตร ๒. สีลสัมปทา
ความถึงพรอมดวยศีล ๓. ฉันทสัมปทา
ความถึงพรอมดวยฉันทะ ๔. อัตตสัมปทา ความถึงพรอมดวยตนทีฝ่ ก ไวดี
๕. ทิฏฐิสัมปทา ความถึงพรอมดวย
ทิฏฐิ (มีหลักความคิดความเชื่อที่ถูก
ตอง) ๖. อัปปมาทสัมปทา ความถึง
พร อ มด ว ยความไม ป ระมาท ๗.
โยนิ โ สมนสิ ก ารสั ม ปทา ความถึ ง
พรอมดวยโยนิโสมนสิการ
บุพประโยค อาการหรือการทําความ
พยายามเบื้องตน, การกระทําทีแรก
บุพเปตพลี การบําเพ็ญบุญอุทิศแกญาติ
ที่ลวงลับไปกอน, การทําบุญอุทิศใหแก

บุรณะ, บูรณะ

ผูตาย; เขียนเต็มเปน บุพพเปตพลี
หรือ ปุพพเปตพลี; ดู ปุพพเปตพลี
บุพพสิกขาวัณณนา หนังสืออธิบาย
พระวินัย พระอมราภิรักขิต (อมร เกิด)
วัดบรมนิวาส เปนผูแตง
บุพพัณณะ ดู ธัญชาติ; เทียบ อปรัณณะ
บุพพัณหสมัย เวลาเบื้องตนแหงวัน,
เวลาเชา
บุพพาจารย 1. อาจารยกอนๆ, อาจารย
รุนกอน, อาจารยปางกอน 2. อาจารย
ตน, อาจารยคนแรก คือ มารดาบิดา
บุพพาราม วัดที่นางวิสาขาสรางถวาย
พระพุทธเจาและภิกษุสงฆที่กรุงสาวัตถี
พระพุทธเจาประทับที่วัดนี้ รวมทั้งสิ้น ๖
พรรษา (ในชวงพรรษาที่ ๒๑–๔๔ ซึ่ง
ประทับสลับไปมาระหวางวัดพระเชตวัน
กับวัดบุพพารามนี้); ดู วิสาขา
บุพเพนิวาส “ขันธทเี่ คยอาศัยอยูใ นกอน”,
ภพกอน, ชาติกอ น, ปุพเพนิวาส ก็เขียน; ดู
ปุพเพนิวาสานุสติญาณ
บุพเพนิวาสานุสติญาณ ดู ปุพเพนิวาสานุสติญาณ
บุพเพสันนิวาส การเคยอยูรวมกันใน
กาลกอน เชน เคยเปนพอแมลูกพี่นอง
เพื่อนผัวเมียกันในภพอดีต (ดู ชาดกที่
๖๘ และ ๒๓๗ เปนตน)
บุพภาค สวนเบื้องตน, ตอนตน
บุรณะ, บูรณะ ทําใหเต็ม, ซอมแซม

๑๘๕

บุรณมี

๑๘๖

บุรณมี วันเพ็ญ, วันกลางเดือน, วันขึ้น
๑๕ ค่ํา
บุรพทิศ ทิศตะวันออก
บุรพนิมิตต ดู บุพนิมิต
บุรพบุรุษ คนกอนๆ, คนรุนกอน, คน
เก า ก อ น, คนผู เ ป น ต น วงศ ต ระกู ล ,
บรรพบุรุษ; คําวา บุรุษ ในที่นี้ หมาย
รวมทั้งชายและหญิง
บุรพประโยค ดู บุพประโยค
บุรพาจารย ดู บุพพาจารย
บุรพาราม ดู บุพพาราม
บูชนียสถาน สถานที่ควรบูชา
บูชา นําดอกไม ของหอม อาหาร ทรัพย
สินเงินทอง หรือของมีคา มามอบให
เพื่อแสดงความซาบซึ้งพระคุณ มอง
เห็นความดีงาม เคารพนับถือ ชื่นชม
เชิดชู หรือนํามาประกอบกิริยาอาการ
ในการแสดงความยอมรับนับถือ ตลอด
จนจัดกิจกรรมตางๆ เพื่อแสดงความ
เคารพนับถือเชนนั้น, แสดงความเคารพ
เทิดทูน, เชิดชูคุณความดี, ยกยองให
ปรากฏความสําคัญ; บูชา มี ๒ (องฺ.ทุก.๒๐/
๔๐๑/๑๑๗) คือ อามิสบูชา (บูชาดวยอามิส
คือดวยวัตถุสิ่งของ) และ ธรรมบูชา
(บูชาดวยธรรม คือดวยการปฏิบัติให
บรรลุ จุ ด หมายที่ พ ระพุ ท ธเจ า ได ท รง
แสดงธรรมไว), ในอรรถกถาแหงมงคลสูตร (ขุทฺทก.อ.๑๑๓; สุตฺต.อ.๒/๘๓) ทานกลาว

บูรณมี

ถึงบูชา ๒ อยาง เปน อามิสบูชา และ
ปฏิบัติบูชา (บูชาดวยการปฏิบัติ คือ
บูชาพระพุทธเจาดวยสรณคมน การรับ
สิกขาบทมารักษาเพื่อใหเปนผูมีศีล การ
ถืออุโบสถ และคุณความดีตางๆ ของตน
มีปาริสุทธิศีล ๔ เปนตน ตลอดจนการ
เคารพดูแลมารดาบิดา และบูชาปูชนียบุคคลทั้งหลาย) โดยเฉพาะปฏิบัติบูชา
นั้ น ท า นอ า งพุ ท ธพจน ใ นมหาปรินิพพานสูตร (ที.ม.๑๐/๑๒๙/๑๖๐) ที่ตรัส
วา “ดูกรอานนท ผูใดแล จะเปนภิกษุ
ภิกษุณี อุบาสก หรืออุบาสิกา ก็ตาม
เป น ผู ป ฏิ บั ติ ธ รรมสมควรแก ธ รรม
ปฏิบัติชอบ ปฏิบัติตามธรรมอยู ผูนั้น
ชื่อวาสักการะ เคารพ นับถือ บูชา
ตถาคตดวยการบูชาอยางยิ่ง” กลาวยอ
ปฏิบัติบูชา ไดแก ธรรมานุธรรมปฏิบัติ
บูชามยบุญราศี กองบุญที่สําเร็จดวย
การบูชา
บู ช ายั ญ พิ ธี เ ซ น สรวงเทพเจ า ของ
พราหมณ, การเซนสรวงเทพเจาดวยวิธี
ฆาคนหรือสัตวเปนเครื่องบูชา; ในภาษา
บาลี ไมใชคําวา “บูชา” กับคําวา “ยัญ”
ที่พูดกันวา “บูชายัญ” นั้น แปลจากคํา
บาลีวา “ยัญญยชนะ”
บูร ทิศตะวันออก
บูรณะ ดู บุรณะ
บูรณมี ดู บุณมี

๑๘๖

บูรพาจารย

๑๘๗

บูรพาจารย ดู บุพพาจารย
เบญจกัลยาณี หญิงมีลักษณะงาม ๕
อยาง คือ ผมงาม เนื้องาม (คือเหงือก
และริมฝปากแดงงาม) ฟนงาม ผิวงาม
วัยงาม (คือดูงามทุกวัย)
เบญจกามคุณ สิ่งที่นาปรารถนานาใคร
๕ อยาง คือ รูป เสียง กลิ่น รส และ
โผฏฐัพพะ (สัมผัสทางกาย)
เบญจขันธ ขันธ ๕, กองหรือหมวดทัง้ ๕
แหงรูปธรรมและนามธรรมที่ประกอบ
เขาเปนชีวิต ไดแก ๑. รูปขันธ กองรูป
๒. เวทนาขันธ กองเวทนา ๓. สัญญาขันธ กองสัญญา ๔. สังขารขันธ กอง
สังขาร ๕. วิญญาณขันธ กองวิญญาณ
เบญจโครส โครส คือ ผลผลิตจากนม
โค ๕ อยาง ไดแก ขีระ (นมสด) ทธิ
(นมสม) ตักกะ (เปรียง) สัปป (เนยใส)
นวนีตะ (เนยขน), พึงทราบวา เนยขน
นั้น มีลักษณะเปนกอน ทานจึงเติมคํา
วา “ปณฑะ” เขาไป เปน นวนีตปณฑะ
หรือโนนีตปณฑะ (เชน ขุ.เถร.๒๖/๑๑๕/
๒๑๔); ดู โครส
เบญจธรรม ธรรม ๕ ประการ, ความดี
๕ อยางที่ควรประพฤติคูกันไปกับการ
รักษาเบญจศีลตามลําดับขอดังนี้ ๑.
เมตตากรุณา ๒. สัมมาอาชีวะ ๓. กามสังวร (สํารวมในกาม) ๔. สัจจะ ๕. สติสัมปชัญญะ; บางตําราวาแปลกไปบางขอ

ใบฎีกา

คือ ๒. ทาน ๓. สทารสันโดษ = พอใจ
เฉพาะภรรยาของตน ๕. อัปปมาทะ =
ไมประมาท; เบญจกัลยาณธรรม ก็เรียก
เบญจมหานที ดู มหานที ๕
เบญจวัคคีย ดู ปญจวัคคีย
เบญจศีล ดู ศีล ๕
เบญจางค อวัยวะทั้ง ๕ คือ ศีรษะ ๑
มือทั้ง ๒ เทาทั้ง ๒
เบญจางคประดิษฐ การกราบดวยตั้ง
อวัยวะทั้ง ๕ อยางลงกับพื้น คือกราบ
เอาเขาทั้งสอง มือทั้งสอง และศีรษะ
(หนาผาก) จดลงกับพื้น
เบียดบัง การถือเอาเศษ เชนทานใหเก็บ
เงินคาเชาตางๆ เก็บไดมากแตใหทาน
แตนอย ใหไมครบจํานวนที่เก็บได
โบกขรณี สระบัว
โบกขรพรรษ “ฝนดุจตกลงบนใบบัว
หรือในกอบัว”, ฝนที่ตกลงมาในกาละ
พิเศษ มีสแี ดง ผูใ ดตองการใหเปยก ก็
เปยก ผูใ ดไมตอ งการใหเปยก ก็ไมเปยก
แตเม็ดฝนจะกลิง้ หลนจากกาย ดุจหยาด
น้าํ หลนจากใบบัว เชน ฝนทีต่ กในพระ
ญาติ ส มาคมคราวเสด็ จ กรุ งกบิลพัสดุ
ครัง้ แรก อันเหมือนกับทีต่ กในพระญาติ
สมาคมของพระเวสสันดร
โบราณ มีในกาลกอน, เปนของเกาแก
โบราณัฏฐกถา ดู โปราณัฏฐกถา
ใบฎีกา 1. หนังสือนิมนตพระ ตัวอยาง

๑๘๗

ใบปวารณา

๑๘๘

ปกาสนียกรรม

“ขออาราธนาพระคุณเจา (พรอมดวย จากสมุหลงมา
พระสงฆในวัดนี้อีก ... รูป) เจริญพระ ใบปวารณา ใบแจงแกพระวาใหขอได ตัว
พุทธมนต (หรือสวดมนต หรือแสดง อยาง “ขาพเจาขอถวายจตุปจ จัยอันควร
พระธรรมเทศนา) ในงาน ... ที่บาน เลข แกสมณบริโภค แดพระคุณเจาเปนมูล
ที่ ... ตําบล ... อําเภอ ... ในวันที่ ... คา ... บาท ... สต. หากพระคุณเจาตอง
เดือน ... พ.ศ. ... เวลา ... น.” (หากจะ ประสงค สิ่ งใดอั น ควรแก สมณบริโภค
อาราธนาใหรับอาหารบิณฑบาตเชาหรือ แลว ขอไดโปรดเรียกรองจากกัปปยเพลหรือมีการตักบาตรใชปน โต ก็ใหระบุ การก ผูป ฏิบตั ขิ องพระคุณเจา เทอญ”
ไวดวย) 2. ตําแหนงพระฐานานุกรมรอง

ป
ปกครอง คุม ครอง, ดูแล, รักษา, ควบคุม
ปกตัตตะ, ปกตัตต “ผูมีตนเปนปกติ”,
ภิ ก ษุ ผู มี ภ าวะของตนกลาวคือศีลเปน
ปกติ คือ ไมตองอาบัติปาราชิก หรือถูก
สงฆ ล งอุ ก เขปนียกรรม รวมทั้งมิใช
ภิกษุผูกําลังประพฤติวุฏฐานวิธีเพื่อออก
จากอาบัติสังฆาทิเสส และภิกษุที่ถูก
สงฆลงนิคหกรรมอื่นๆ; ดู กัมมปตตะ,
กัมมารหะ, ฉันทารหะ
ปกติอโุ บสถ ดู อุโบสถ 2.๑.
ปกรณ คัมภีร, ตํารา, หนังสือ
ปกาสนียกรรม กรรมอันสงฆพึงทําแก
ภิกษุผูที่พึงถูกประกาศ (แปลวา กรรม
อันเปนเครื่องประกาศ ก็ได) หมายถึง
การที่ ส งฆ มีมติและทําการประกาศให
เปนที่รูกันทั่วไป ถึงสถานภาพในเวลา
๑๘๘

นั้นของภิกษุรูปนั้นในสงฆ เชน ความไม
เปนที่ยอมรับ หรือการที่สงฆไมยอมรับ
และไม รั บ ผิ ด ชอบต อ การกระทําของ
ภิกษุรูปนั้น, เปนกรรมที่พระพุทธเจา
ตรัสบอกใหเปนวิธีปฏิบัติตอพระเทวทัต
และสงฆ ก็ไดกระทําตอพระเทวทัตใน
เมืองราชคฤห ตามเรื่องวา เมื่อพระเทวทัตแสดงฤทธิ์แกเจาชายอชาตศัตรู ทํา
ใหราชกุมารนั้นเลื่อมใสแลว ก็ไดชื่อ
เสียง มีลาภสักการะเปนอันมาก ตอมา
วันหนึ่ง ขณะที่พระพุทธเจาประทับนั่ง
ทรงแสดงธรรมอยู ในที่ประชุมใหญซึ่ง
มีพระราชาประทับอยูดวย พระเทวทัต
ไดกราบทูลวา พระพุทธเจาทรงพระชรา
เปนผูเฒา แกหงอมแลว ขอใหทรงพัก
ผอน โดยมอบภิกษุสงฆใหพระเทวทัต

ปกาสนียกรรม

๑๘๙

บริหารตอไป แตพระพุทธเจาทรงหามวา
“อยาเลย เทวทัต เธออยาพอใจที่จะ
บริหารภิกษุสงฆเลย” แมกระนั้น พระ
เทวทัตก็ยังกราบทูลอยางเดิมอีกจนถึง
ครั้งที่ ๓ พระพุทธเจาจึงตรัสวา แมแต
พระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ พระ
องคก็ยังไมทรงปลอยมอบภิกษุสงฆให
แลวจะทรงปลอยมอบภิกษุสงฆนั้นให
แกพระเทวทัต ผูกินเขฬะ (คือบริโภค
ปจจัยซึ่งเกิดจากอาชีวะที่ไมบริสุทธิ์ อัน
อริยชนจะพึงคายทิ้ง) ไดอยางไร พระ
เทวทัตโกรธวาพระพุทธเจาตรัสใหตน
เสียหนาในที่ประชุม แลวยังยกยองพระ
สารี บุ ตรและพระโมคคัลลานะเสียอีก
ดวย ก็ผูกอาฆาต และทูลลาไป ถึงตอน
นี้ พระพุทธเจาจึงไดตรัสบอกวิธีที่สงฆ
จะปฏิ บั ติ ต อ พระเทวทั ต ด ว ยการทํา
ปกาสนียกรรม และใหสงฆสมมติ คือ
ตั้ ง ให พ ระสารี บุ ต รเป น ผู ไ ปกล า ว
ประกาศ (พระสารีบุตรเปนผูที่ไดยก
ย อ งสรรเสริ ญ พระเทวทั ต ไว ใ นเมื อ ง
ราชคฤห นั้ น ) คําประกาศมี ว า ดั ง นี้
(วินย.๗/๓๖๒/๑๗๓) “ปกติของพระเทวทัต
แตกอนเปนอยางหนึ่ง เดี๋ยวนี้เปนอีก
อยางหนึ่ง พระเทวทัตทําการใด ดวย
กาย วาจา ไมพึงมองเห็นพระพุทธ พระ
ธรรม หรือพระสงฆ ดวยการนั้น พึง
เห็นเปนการเฉพาะตัวพระเทวทัตเอง”
๑๘๙

ปกาสนียกรรม

ทางดานพระเทวทัต ตอมา ก็ไดไป
แนะนําเจ า ชายอชาตศั ต รู ใ ห ป ลงพระ
ชนม พ ระราชบิ ด าแล ว ขึ้ น ครองราชย
โดยตนเองก็จะปลงพระชนมพระพุทธ
เจ า แล ว เปนพระพุทธเจาเสียเอง มา
ประสานบรรจบกัน เจาชายอชาตศัตรูได
เหน็ บ กริ ชแนบพระเพลาเขาไปเพื่อทํา
การตามแผน แตมีพิรุธ ถูกจับได เมื่อ
ถูกสอบสวนและสารภาพวาทรงทําตาม
คํายุยงของพระเทวทัต มหาอํามาตย
พวกหนึ่งมีมติวา ควรประหารชีวิตราชกุมาร และฆาพระเทวทัตกับทั้งประดา
พระภิกษุเสียใหหมดสิ้น มหาอํามาตย
พวกหนึ่ ง มี ม ติ ว า ไม ค วรฆ า ภิ ก ษุ ทั้ ง
หลาย เพราะพวกภิกษุไมไดทําความผิด
อะไร แตควรประหารชีวิตราชกุมาร
และฆ า พระเทวทั ต เสี ย ส ว นมหา
อํามาตยอีกพวกหนึ่งมีมติวา ไมควร
ประหารราชกุมาร ไมควรฆาพระเทวทัต
และไมควรสังหารภิกษุทั้งหลาย แตควร
กราบทูลพระราชา แลวพระองครับสั่ง
อยางใด ก็ทาํ อยางนัน้ จากนัน้ พวกมหา
อํามาตยก็คุมตัวอชาตศัตรูกุมารเขาไป
เฝาพระเจาพิมพิสาร กราบทูลรื่องนั้นให
ทรงทราบ พระราชาทรงถามมติของ
พวกมหาอํามาตย ทรงตําหนิพวกทีใ่ หฆา
ภิกษุทงั้ ปวงเสียใหหมด โดยทรงทวงวา
พระพุทธเจาไดใหประกาศไปแลวมิใช

ปกาสนียกรรม

๑๙๐

หรือวาสงฆมิไดยอมรับการกระทําของ
พระเทวทั ต การกระทํานั้ น เป น เรื่ อ ง
เฉพาะตัวของพระเทวทัตเอง จากนั้น
เมื่อทรงซักถามราชกุมาร ไดความวาจะ
ปลงพระชนม พ ระองค เ พราะต อ งการ
ราชสมบัติ ก็ไดทรงมอบราชสมบัติแก
เจาชายอชาตศัตรู เมื่อพระเจาอชาตศัตรูครองราชยแลว พระเทวทัตก็ได
กําลั ง จากฝ า ยบ า นเมื อ งมาดําเนิ น การ
พยายามปลงพระชนมพระพุทธเจา ทั้ง
จัดพรานธนูไปดักสังหาร ทั้งกลิ้งกอน
ศิลาลงมาจากเขาคิชฌกูฏจะใหทับ และ
ปลอยชางดุนาฬาคีรีใหเขามาทํารายบน
ทางเสด็จ แตไมสําเร็จ จนในครั้งสุด
ทาย มหาชนรูเรื่องกันมากขึ้น ก็ออกมา
แสดงความไมพอใจตอพระราชาวาเปน
ผูสงเสริม เปนเหตุใหพระเจาอชาตศัตรู
ตองทรงถอนพระองคจากพระเทวทัต
ทําใหพระเทวทัตเสื่อมจากลาภสักการะ
กอนถึงกาลจบสิ้นในที่สุด
ปกาสนียกรรมนี้ เปนสังฆกรรมหนึ่ง
ใน ๘ อยาง ที่เปน อสัมมุขากรณีย คือ
กรรมซึ่ ง ไม ต อ งทําในที่ตอหนา หรือ
พรอมหนาบุคคลที่ถูกสงฆทํากรรม ได
แก ๑.ทูเตนุปสัมปทา (การอุปสมบท
โดยใชทูต คือ ภิกษุณีใหมที่อุปสมบทใน
ภิ ก ษุ ณี ส งฆ เ สร็ จ แล ว จะไปรั บ การ
อุปสมบทจากภิกษุสงฆเพื่อใหครบการ
๑๙๐

ปกาสนียกรรม

อุปสมบทจากสงฆสองฝาย แตถามีขอ
ติดขัดเกรงวาการเดินทางจะไมปลอด
ภัย ก็ใหภิกษุณีอื่นเปนทูต คือเปนตัว
แทนแจงการขอรับอุปสมบทของตนตอ
ที่ประชุมภิกษุสงฆ โดยตนเองไมตองไป
ก็ได) ๒.ปตตนิกกุชชนา (การคว่ําบาตร
อุบาสกผูปรารถนารายตอพระรัตนตรัย)
๓.ปตตอุกกุชชนา (การหงายบาตร คือ
ประกาศระงับโทษอุบาสกผูเคยมุงราย
ตอพระรัตนตรัย ซึ่งไดกลับตัวแลว) ๔.
อุมมัตตกสมมติ (การสวดประกาศ
ความตกลงให ถื อ ภิ ก ษุ ผู วิ ก ลจริ ต ใน
ระดับที่จําอะไรไดบางไมไดบาง วาเปนผู
วิ ก ลจริ ต เพื่ อ ว า เมื่ อ ภิ ก ษุ นั้ น ระลึ ก
อุโบสถหรือสังฆกรรมไดก็ตาม ระลึกไม
ไดก็ตาม มารวมก็ตาม ไมมาก็ตาม
สงฆจะพรอมดวยเธอ หรือปราศจาก
จากเธอก็ตาม ก็จะทําอุโบสถได ทําสังฆกรรมได) ๕.เสกขสมมติ (การสวด
ประกาศความตกลงตั้ ง สกุ ล คื อ ครอบ
ครัวที่ยิ่งดวยศรัทธาแตหยอนดวยโภคะ
ใหถือวาเปนเสขะ เพื่อมิใหภิกษุรบกวน
ไปรับอาหารมาฉัน นอกจากไดรบั นิมนต
ไวกอน หรืออาพาธ) ๖.พรหมทัณฑ
(“การลงโทษอยางสูงสง” คือการที่สงฆมี
มติลงโทษภิกษุหัวดื้อวายาก โดยวิธี
พร อ มกั น ไม ว า กล า วสั่ ง สอนตั ก เตื อ น
ใดๆ ดังที่ทําแกพระฉันนะเมื่อพระพุทธ

ปกิณณกทุกข

๑๙๑

ปฏิกรรม

เจาปรินิพพานแลว) ๗.ปกาสนียกรรม เดินบนเพอไปในทีต่ า งๆ จนถึงพระเชตวัน
(การประกาศใหเปนที่รูทั่วกัน ถึงสภาวะ พระศาสดาทรงแผพระเมตตา เปลงพระ
ของภิกษุรูปนั้นซึ่งไมเปนที่ยอมรับของ วาจาใหนางกลับไดสติ แลวแสดงพระ
สงฆ อันพึงถือวาการใดที่เธอทําก็เปน ธรรมเทศนา นางไดฟง แลวบรรลุโสดาเรื่องเฉพาะตัวของเธอ ไมผูกพันกับสงฆ ปตติผล บวชเปนพระภิกษุณี ไมชา ก็
หรือตอพระศาสนา ดังที่ทําแกพระเทว- สําเร็จพระอรหัต ไดรับยกยองวาเปน
ทัต) ๘.อวันทนียกรรม (การที่ภิกษุณี เอตทัคคะในทางทรงพระวินยั
สงฆ มี ม ติ ป ระกาศให เ ป น ที่ รู ทั่ ว กั น ถึ ง ปฏิกโกสนา การกลาวคัดคานจังๆ (ตาง
ภิกษุผูมีพฤติกรรมหรือแสดงอาการอัน จากทิฏฐาวิกัมม ซึ่งเปนการแสดงความ
ไมเปนที่นาเลื่อมใส และใหถือวาภิกษุ เห็นแยง ชี้แจงความเห็นที่ไมรวมดวย
นั้นเปนผูที่ภิกษุณีทั้งหลายไมพึงไหว); ดู เปนสวนตัว แตไมไดคัดคาน)
เทวทัต, นิคหกรรม
ปฏิกรรม “การทําคืน”, “การแกกรรม”,
ปกิณณกทุกข ทุกขเบ็ดเตล็ด, ทุกขเรี่ย การแกไข, การกลับทําใหมใหเปนดี,
ราย, ทุกขจร ไดแก โสกะ ปริเทวะ เป น คําสอนสําคั ญ ส ว นหนึ่ ง ในการทํา
ทุกข โทมนัส อุปายาส
กรรม มีสาระสําคัญ คือ ยอมรับความ
ปกิ ร ณกะ ข อ เบ็ ด เตล็ ด , ข อ เล็ ก ๆ ผิดพลาดที่ไดทําไปแลว ละเลิกบาป
อกุศลหรือการกระทําผิดพลาดเสียหาย
นอยๆ, ขอปลีกยอย
ที่เคยทํานั้น และหันมาทําความดีงาม
ปขาว ชายผูจําศีล
ปชาบดี 1. ภรรยา, เมีย 2. ดู มหาปชาบดี- ถูกตองหรือบุญกุศล แกไขปรับปรุงตน
โคตมี
เปลี่ยนแปรกรรมใหดี, ในทางปฏิบัติ
ปฏลิกา เครื่องลาดทําดวยขนแกะที่มี พระพุทธเจาไดทรงนําหลักปฏิกรรมมา
สัณฐานเปนพวงดอกไม
วางเปนระบบวิธีปฏิบัติทางสังคม คือใน
ปฏาจารา พระมหาสาวิกาองคหนึง่ เปน ดานวินัย ขั้นพื้นฐาน ๓ ประการ ไดแก
ธิ ด าเศรษฐี ใ นพระนครสาวั ต ถี ไ ด รั บ ๑. วินัยบัญญัติ (สําหรับพระสงฆ) เรื่อง
วิปโยคทุกขอยางหนักเพราะสามีตาย ลูก อาปตติปฏิกรรม ซึ่งแปลกันวาการทํา
ตาย พอแมพนี่ อ งตายหมด ในเหตุการณ คื น อาบั ติ คื อ การที่ ภิ ก ษุ ห รื อ ภิ ก ษุ ณี
รายที่เกิดขึ้นฉับพลันทันทีและติดตอกัน บอกแจงความผิดของตน เพื่อจะสังวร
ถึงกับเสียสติปลอยผานุงผาหมหลุดลุย ตอไป แมแตแคสงสัย ดังเชน เมื่อถึง
๑๙๑

ปฏิกัสสนา

๑๙๒

ปฏิกัสสนา

วันอุโบสถ ภิกษุรูปหนึ่งเกิดความสงสัย ยอมรับความสํานึกของตน เพื่อที่ตนจะ
วาตนอาจจะไดตองอาบัติ ก็บอกแจงแก ไดสํารวมระวังตอไป ดังเชนในกรณี
ภิกษุอื่นรูปหนึ่งวา (เชน วินย.๔/๑๘๖/๒๔๖) นายขมังธนูที่รับจางมาเพื่อสังหารพระ
“อห อาวุโส อิตฺถนฺนามาย อาปตฺติยา พุทธเจา แลวสํานึกผิด และเขามากราบ
เวมติโก, ยทา นิพฺเพมติโก ภวิสฺสามิ, ทูลความสํานึกผิดของตน พระพุทธเจา
ตทา ต อาปตฺตึ ปฏิกริสสฺ ามิ” (ทานครับ ไดตรัสขอความที่เปนหลักในเรื่องนี้วา
ผมมีความสงสัยในอาบั ติ ชื่ อ นี้ หาย (วินย.๗/๓๖๙/๑๘๐) “ยโต จ โข ตฺว อาวุโส
สงสัยเมื่อใด จักทําคืนอาบัตินั้นเมื่อนั้น, อจฺจย อจฺจยโต ทิสวฺ า ยถาธมฺม ปฏิกโรสิ,
“ปฏิกริสสฺ ามิ” เปนรูปกริยาของปฏิกรรม) ตนฺเต มย ปฏิคฺคณฺหาม, วุทฺธิ เหสา
๒. วินัยบัญญัติ (สําหรับพระสงฆ) เรื่อง อาวุโส อริยสฺส วินเย, โย อจฺจย อจฺจยโต
ปวารณากรรม คือหลังจากอยูรวมกัน ทิสวฺ า ยถาธมฺม ปฏิกโรติ, อายตึ สวร
มาตลอดพรรษา ภิกษุหรือภิกษุณีทั้ง อาปชฺชติ” (เพราะการที่เธอมองเห็นโทษ
หลายประชุมกัน และแตละรูปกลาวคํา โดยความเปนโทษ แลวทําคืนตามธรรม
เป ด โอกาสหรื อ เชิ ญ ชวนแก ที่ ป ระชุ ม เราจึงยอมรับโทษนั้นของเธอ การที่ผูใด
เริ่มดวยรูปที่เปนผูใหญที่สุดวา (วินย.๔/ เห็นโทษโดยความเปนโทษ แลวทําคืน
๒๒๖/๓๑๔) “สงฺฆ อาวุโส ปวาเรมิ ทิฏเน ตามธรรม ถึงความสังวรตอไป ขอนั้น
วา สุเตน วา ปริสงฺกาย วา, วทนฺตุ ม เปนความเจริญในอริยวินัย, “ปฏิกโรสิ”
อายสฺมนฺโต อนุกมฺป อุปาทาย, ปสฺสนฺโต และ “ปฏิกโรติ” เปนรูปกริยาของปฏิกรรม)
ปฏิกริสสฺ ามิ” (เธอทัง้ หลาย ฉันปวารณา ปฏิกัสสนา กิริยาชักเขาหาอาบัติเดิม,
ตอสงฆ ดวยไดเห็นก็ดี ดวยไดฟงก็ดี เปนชื่อวุฏฐานวิธีสําหรับอันตราบัติคือ
ดวยสงสัยก็ดี ขอเธอทั้งหลายจงอาศัย ระเบี ย บปฏิ บั ติ ใ นการออกจากอาบั ติ
ความกรุณาวากลาวฉัน ฉันเห็นอยู จัก สั ง ฆาทิ เ สสสําหรั บ ภิ ก ษุ ผู ต อ งอาบั ติ
ทําคืน, “ปฏิกริสสฺ ามิ” เปนรูปกริยาของ สังฆาทิเสสขึ้นใหมอีก ในเวลาใดเวลา
ปฏิกรรม) ๓. อริยวินัย (สําหรับทั้งพระ หนึ่งตั้งแตเริ่มอยูปริวาสไปจนถึงกอน
สงฆและคฤหัสถ) เรื่องอัจจยเทศนา อัพภาน ทําใหเธอตองกลับอยูปริวาส
คือการแสดงความยอมรับหรือสํานึกผิด หรื อ ประพฤติ ม านั ต ตั้ ง แต เ ริ่ ม ต น ไป
ในการที่ตนไดทําความผิดละเมิดหรือ ใหม; สงฆจตุรวรรคใหปฏิกัสสนาได; ดู
ลวงเกินผูอื่น และมาบอกขอใหผูอื่นนั้น อันตราบัติ
๑๙๒

ปฏิกา

๑๙๓

ปฏิกา เครื่องลาดทําดวยขนแกะที่มีสีขาว
ลวน
ปฏิการ การตอบแทน, การสนองคุณผูอ นื่
ปฏิกูล นาเกลียด, นารังเกียจ
ปฏิคม ผูต อ นรับ, ผูร บั แขก, ผูด แู ลตอนรับ
ปฏิคาหก ผูรับทาน, ผูรับของถวาย
ปฏิฆะ ความขัดใจ, แคนเคือง, ความขึ้ง
เคียด, ความกระทบกระทั่งแหงจิต ได
แกความที่จิตหงุดหงิดดวยอํานาจโทสะ
(ขอ ๕ ในสังโยชน ๑๐, ขอ ๒ ใน
สังโยชน ๑๐ ตามนัยพระอภิธรรม, ขอ
๒ ในอนุสัย ๗)
ปฏิจจสมุปบาท [ปะ-ติด-จะ-สะ-หมุบบาด] “การที่ธรรมทั้งหลายอาศัยกัน เกิด
ขึ้นพรอม”, สภาพอาศัยปจจัยเกิดขึ้น,
การที่สิ่งทั้งหลายอาศัยกันจึงเกิดมีขึ้น,
การที่ทุกขเกิดขึ้นเพราะอาศัยปจจัยตอ
เนือ่ งกันมา มีองคคอื หัวขอ ๑๒ ดังนี้
๑. อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา
เพราะอวิชชา เปนปจจัย สังขารจึงมี
๒.สงฺขารปจฺจยา วิ
ฺ าณํ
เพราะสังขาร เปนปจจัย วิญญาณจึงมี
๓. วิ
ฺ าณปจฺจยา นามรูป
เพราะวิญญาณ เปนปจจัย นามรูปจึงมี
๔. นามรูปปจฺจยา สฬายตนํ
เพราะนามรูป เปนปจจัย สฬายตนะจึงมี
๕. สฬายตนปจฺจยา ผสฺโส
เพราะสฬายตนะ เปนปจจัย ผัสสะจึงมี
๑๙๓

ปฏิจจสมุปบาท

๖. ผสฺสปจฺจยา เวทนา
เพราะผัสสะ เปนปจจัย เวทนาจึงมี
๗. เวทนาปจฺจยา ตฺณหา
เพราะเวทนา เปนปจจัย ตัณหาจึงมี
๘. ตณฺหาปจฺจยา อุปาทานํ
เพราะตัณหา เปนปจจัย อุปาทานจึงมี
๙. อุปาทานปจฺจยา ภโว
เพราะอุปาทาน เปนปจจัย ภพจึงมี
๑๐. ภวปจฺจยา ชาติ
เพราะภพ เปนปจจัย ชาติจึงมี
๑๑. ชาติปจฺจยา ชรามรณํ
เพราะชาติ เปนปจจัย ชรามรณะจึงมี
โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสุปายาสา
สมฺภวนฺติ
โสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัส อุปายาส
จึงมีพรอม
เอวเมตสฺส เกวลสฺส ทุกฺขกฺขนฺธสฺส
สมุทโย โหติ
ความเกิดขึ้นแหงกองทุกขทั้งปวงนี้จึง
มีดวยประการฉะนี้
ปฏิ จ จสมุ ป บาทที่ ธ รรมทั้ ง หลาย
เป น ป จ จั ย แก กั น ไปตามลําดั บ อย า งนี้
แสดงทุกขสมุทัยคือความเกิดขึ้นแหง
ทุกข จึงเรียกวา สมุทยั วาร (พึงสังเกต
วา คําวา สมุปบาท กับสมุทัย มีความ
หมายเหมื อ นกั น ว า ความเกิ ด ขึ้ น
พรอม), เมื่อทุกขเกิดขึ้นอยางนี้ การที่
จะดับทุกข ก็คือดับธรรมที่เปนปจจัยให

ปฏิจจสมุปบาท

๑๙๔

เกิดทุกข ดังนั้น ทานจึงแสดงกระบวน
ธรรมแบบที่ตรงขามไวดวย คือ ปฏิจจสมุปบาทที่ธรรมอันเปนปจจัยดับตอๆ
กันไป (เริ่มตั้งแตวา “เพราะอวิชชาดับ
สังขารจึงดับ, เพราะสังขารดับ วิญญาณ
จึงดับ ฯลฯ”) เปนการแสดงทุกขนิโรธ
คื อ ความดั บ ไปแห ง ทุ ก ข จึ ง เรี ย กว า
ปฏิจจสมุปบาทแบบ นิโรธวาร
ปฏิจจสมุปบาทนี้ บางทีเรียกชื่อ
เต็ ม เป น คํ า ซ อ นว า อิ ทั ปป จจยตา
ปฏิจจสมุปบาท (ภาวะที่อันนี้ๆ มี เพราะ
อันนี้ๆ เปนปจจัย [หรือประชุมแหง
ปจจัยเหลานี้ๆ] กลาวคือการที่ธรรมทั้ง
หลายอาศัยกันเกิดขึ้นพรอม), ในคัมภีร
ทายๆ ของพระสุตตันตปฎก และใน
พระอภิธรรมปฎก มีคาํ เรียกปฏิจจสมุปบาทเพิ่มขึ้นอีกอยางหนึ่งวา ปจจยาการ
(อาการที่เปนปจจัยแกกัน), เนื่องจาก
ปฏิจจสมุปบาทแสดงอาการที่ธรรมทั้ง
หลายเปนปจ จัย แกกัน ตอเนื่อ งไปเปน
วงจรหรือหมุนเปนวงวน และเมื่อมอง
ตอขึ้นมาอีกชั้นหนึ่ง ก็เห็นสภาพชีวิต
ของสัตวทั้งหลายที่เรรอนวายวนเวียน
ไปในภพภูมิตางๆ ดวยเหตุนี้ ก็ไดเกิดมี
คําเรียกความเปนไปตามปฏิจจสมุปบาท
นั้นวา “วัฏฏะ” (สภาพหมุนวน) บาง
“สังสาระ” (การเที่ยวเรรอนไป) บาง
“สังสารวัฏฏ” (วงวนแหงการเทีย่ วเรรอ น
๑๙๔

ปฏิจจสมุปบาท

ไป) บาง ตลอดจนคําในชัน้ อรรถกถา ซึง่
บางทีเรียกปฏิจจสมุปบาทวา “ภวจักร”
และ “สังสารจักร”
ในการอธิบายหลักปฏิจจสมุปบาท
ที่พระพุทธเจาเองก็ตรัสไววาเปนธรรม
ลึกซึ้งนี้ พระอรรถกถาจารยไดพยายาม
ชี้แจงโดยจัดองค ๑๒ ของปฏิจจสมุปบาทนั้น เปนกลุมเปนประเภทและเปน
ชวงๆ คือ องคที่ ๑ อวิชชา องคที่ ๘
ตัณหา และองคที่ ๙ อุปาทาน สาม
อยางนี้เปน กิเลส, องคที่ ๒ สังขาร
และองคที่ ๑๐ ภพ สองอยางนี้เปน
กรรม, องคที่ ๓-๗ วิญญาณ นามรูป
สฬายตนะ ผัสสะ เวทนา และองคที่
๑๑–๑๒ ชาติ ชรามรณะ เจ็ดองคนี้เปน
วิ บาก, เมื่ อ มองตามกลุ ม หรื อ ตาม
ประเภทอยางนี้ จะเห็นไดงายวา กิเลส
เปนเหตุใหกอกรรม แลวกรรมก็ทําให
เกิดผลที่เรียกวาวิบาก (แลววิบากก็เปน
ปจจัยใหเกิดกิเลส), เมื่อมองความเปน
ไปตลอดปฏิจจสมุปบาทครบทั้ง ๑๒
องค เปนการหมุนวนหนึ่งรอบ ก็คือ
ครบ ๑๒ องคนั้น เปนวัฏฏะ ก็จะเห็น
วาวัฏฏะนั้นแบงเปน ๓ ชวง คือชวง
กิเลส ชวงกรรม และชวงวิบาก เมื่อ
วั ฏ ฏะมี ส ามช ว งอย า งนี้ ก็ จึ ง เรี ย ก
ปฏิจจสมุปบาทวาเปน ไตรวัฏฏ (วงวน
สามสวน หรือวงวนสามซอน) ประกอบ

ปฏิจฉันนปริวาส

๑๙๕

ดวย กิเลสวัฏฏ กรรมวัฏฏ และวิปากวัฏฏ, การอธิบายแบบไตรวัฏฏนี้ เปน
วิธีที่ชวยใหเขาใจงายขึ้นอยางนอยในขั้น
เบื้องตน ตอจากนั้น อธิบายใหลึกลงไป
โดยแยกแยะอีกชั้นหนึ่งวา ในรอบใหญ
ที่ครบ ๑๒ องคนั้น มองใหชัดจะเห็นวา
มีไตรวัฏฏตอกัน ๒ รอบ คือ รอบที่ ๑
องคที่ ๑ อวิชชา เปนกิเลส, องคที่ ๒
สั ง ขาร เป น กรรม, องค ที่ ๓-๗
วิญญาณ นามรูป สฬายตนะ ผัสสะ
เวทนา เปนวิบาก, รอบที่ ๒ องคที่ ๘
ตัณหา และองคที่ ๙ อุปาทาน เปนกิเลส,
องคที่ ๑๐ ภพ เปนกรรม, องคที่ ๑๑–
๑๒ ชาติ ชรามรณะ เปนวิบาก, จากนั้น
อธิบายตอไปวา องคที่เปนกิเลส เปน
กรรม เปนวิบาก ในรอบที่ ๑ มองดู
แตกตางกับองคที่เปนกิเลส เปนกรรม
เปนวิบาก ในรอบที่ ๒ แตที่จริง โดย
สาระไมตางกัน ความแตกตางที่ปรากฏ
นั้น คือการพูดถึงสภาวะอยางเดียวกัน
แต ใ ช ถ อ ยคําต า งกั น เพื่ อ ระบุ ชี้ อ งค
ธรรมที่ อ อกหน า มี บ ทบาทเด น เป น ตั ว
แสดงในวาระนั้น สวนองคธรรมที่ไม
ระบุ ก็ มี อ ยู ด ว ยโดยแฝงประกบอยู
หรือถูกรวมเขาไวดวยคําสรุปหรือคําที่
ใชแทนกันได เชน ในรอบ ๑ ที่ระบุ
เฉพาะอวิชชาเปนกิเลสนั้น ที่แทตัณหา
อุปาทานก็พวงพลอยอยูดวย สวนใน

ปฏิบัติบูชา

รอบ ๒ ที่วาตัณหาอุปาทานเปนกิเลส
นั้น ในขณะที่ตัณหาอุปาทานเปนเจาบท
บาทออกโรงอยู ก็มีอวิชชาอยูเบื้องหลัง
ตลอดเวลา, ในรอบ ๑ ที่ยกสังขารขึ้น
มาระบุวาเปนกรรม ก็เพราะเนนที่การ
ทํางาน สวนในรอบ ๒ ที่ระบุวาภพเปน
กรรม ก็เพราะจะใหมองที่ผลรวมของ
งานที่ทําคือกรรมภพ, และ ชาติ ชรามรณะ ที่วาเปนวิบากในรอบ ๒ นั้น ก็
หมายถึงการเกิดเปนตน ของวิญญาณ
นามรูป ฯลฯ ที่ระบุวาเปนวิบากในรอบ
๑ นั่นเอง ดังนี้เปนตน; ดู ไตรวัฏฏ
ปฏิจฉันนปริวาส ปริวาสเพื่อครุกาบัติที่
ปดไว, ปริวาสที่ภิกษุผูปรารถนาจะออก
จากอาบัติสังฆาทิเสสอยูใชเพื่ออาบัติที่
ปดไว ซึ่งนับวันไดเปนจํานวนเดียว
ปฏิจฉันนาบัติ อาบัติ (สังฆาทิเสส) ที่
ภิกษุตองแลวปดไว
ปฏิชาครอุโบสถ ดู อุโบสถ 2.๒.
ปฏิญญา ใหคํามั่น, แสดงความยืนยัน,
ใหการยอมรับ
ปฏิญญาตกรณะ “ทําตามรับ” ไดแก
ปรับอาบัติตามปฏิญญาของจําเลยผูรับ
เปนสัตย การแสดงอาบัตกิ จ็ ดั เขาในขอนี้
ปฏิญาณ การใหคํามั่นโดยสุจริตใจ, การ
ยืนยัน
ปฏิบัติ ประพฤติ, กระทํา; บํารุง, เลี้ยงดู
ปฏิบัติบูชา การบูชาดวยการปฏิบัติ คือ

๑๙๕

ปฏิบัติสัทธรรม

ปฏิรูปเทสวาสะ

๑๙๖

ประพฤติตามธรรมคําสั่งสอนของพระ
ท า น, บู ช าด ว ยการประพฤติ ป ฏิ บั ติ
กระทําสิ่งที่ดีงาม (ขอ ๒ ในบูชา ๒)
ปฏิบัติสัทธรรม ดู สัทธรรม
ปฏิปทา ทางดําเนิน, ความประพฤติ, ขอ
ปฏิบัติ
ปฏิปทา ๔ การปฏิบัติของทานผูไดบรรลุ
ธรรมพิเศษ มี ๔ ประเภท คือ ๑. ทุกฺขา
ปฏิปทา ทนฺธาภิ
ฺ า ปฏิบัติลําบาก ทั้ง
ฺ า
รูไดชา ๒. ทุกฺขา ปฏิปทา ขิปฺปาภิ
ปฏิบัติยาก แตรูไดเร็ว ๓. สุขา ปฏิปทา
ทนฺธาภิ
ฺ า ปฏิบัติสะดวก แตรูไดชา
๔. สุขา ปฏิปทา ขิปฺปาภิ
ฺ า ปฏิบัติ
สะดวก ทั้งรูไดเร็ว
ปฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธิ ความหมด
จดแหงญาณเปนเครื่องเห็นทางปฏิบัติ
ไดแกวิปสสนาญาณ ๙ (ขอ ๖ ในวิสุทธิ
๗)
ปฏิปทานุตตริยะ การปฏิบัติอันยอด
เยี่ยม ไดแกการปฏิบัติธรรมที่ไดเห็น
แลวในขอทัสสนานุตตริยะ ทั้งสวนที่จะ
พึงละและพึงบําเพ็ญ; ดู อนุตตริยะ
ปฏิปกข, ปฏิปกษ ฝายตรงกันขาม, คู
ปรับ, ขาศึก, ศัตรู
ปฏิปกขนัย นัยตรงกันขาม
ปฏิปสสัทธิวิมุตติ ความหลุดพนดวย
สงบระงับ ไดแก การหลุดพนจากกิเลส
ดวยอริยผล เปนการหลุดพนที่ยั่งยืน

ไมตองขวนขวายเพื่อละอีก เพราะกิเลส
นั้นสงบไปแลว เปนโลกุตตรวิมุตติ (ขอ
๔ ในวิมุตติ ๕)
ปฏิพัทธ เนื่องกัน, ผูกพัน, รักใคร
ปฏิ ภ าค ส ว นเปรี ย บ, เที ย บเคี ย ง,
เหมือน
ปฏิภาคนิมิต นิมิตเสมือน, นิมิตเทียบ
เคียง เปนภาพเหมือนของอุคคหนิมิต
เกิดจากสัญญา สามารถนึกขยายหรือ
ยอสวน ใหใหญหรือเล็กไดตามความ
ปรารถนา
ปฏิ ภ าณ โต ต อบได ทั น ที ทั น ควั น ,
ปญญาแกการณเฉพาะหนา, ความคิด
ทันการ
ปฏิภาณปฏิสัมภิทา ความแตกฉานใน
ปฏิภาณไดแกไหวพริบ คือ โตตอบ
ปญหาเฉพาะหนาไดทันทวงที หรือแก
ไขเหตุการณฉุกเฉินไดฉับพลันทันการ
(ขอ ๔ ในปฏิสัมภิทา ๔)
ปฏิมา รูปเปรียบ, รูปแทน, รูปเหมือน
ปฏิรูป สมควร, เหมาะสม, ปรับปรุงให
สมควร; ถาอยูทายในคําสมาสแปลวา
“เทียม” “ปลอม” “ไมแท” เชน สัทธรรมปฏิรูป แปลวา “สัทธรรมเทียม” หรือ
“ธรรมปลอม”
ปฏิรูปเทสวาสะ อยูในประเทศอันสม
ควร, อยูในถิ่นที่เหมาะ หมายถึงอยูใน
ถิ่นเจริญ มีคนดี มีนักปราชญ (ขอ ๑

๑๙๖

ปฏิโลม

๑๙๗

ในจักร ๔; ขอ ๖ ในมงคล ๓๘)
ปฏิโลม 1. ทวนลําดับ, ยอนจากปลายมา
หาตน เชนวา ตจปญจกกัมมัฏฐาน จาก
คําทายมาหาคําตนวา “ตโจ ทันตา นขา
โลมา เกสา”; ตรงขามกับ อนุโลม 1. 2. สาว
เรือ่ งทวนจากผลเขาไปหาเหตุเชน วิญญาณ
มี เพราะสังขารเปนปจจัย, สังขารมี เพราะ
อวิชชาเปนปจจัย เปนตน; ตรงขามกับ
อนุโลม 2.
ปฏิวัติ การเปลี่ยนแปลงอยางพลิกกลับ,
การหมุนกลับ, การผันแปรเปลี่ยนหลัก
มูล
ปฏิเวธ เขาใจตลอด, แทงตลอด, ตรัสรู,
รูทะลุปรุโปรง, ลุลวงผลปฏิบัติ
ปฏิเวธสัทธรรม ดู สัทธรรม
ปฏิสนธิ เกิด, เกิดใหม, แรกเกิดขึ้นใน
ครรภ
ปฏิสนธิจิต, ปฏิสนธิจิตต จิตที่สืบตอ
ภพใหม, จิตที่เกิดทีแรกในภพใหม
ปฏิสสวะ การฝนคํารับ, รับแลวไมทํา
ตามรับ เชน รับนิมนตวาจะไปแลวหาไป
ไม (พจนานุกรม เขียน ปฏิสวะ)
ปฏิ ส สวทุ ก กฏ ทุ ก กฏเพราะรั บ คํา,
อาบัติทุกกฏเพราะไมทําตามที่รับปากไว
เชน ภิกษุรับนิมนตของชาวบาน หรือ
ตกลงกันไว วาจะอยูจําพรรษาในที่หนึ่ง
แตแลว โดยมิไดตั้งใจพูดเท็จ เธอพบ
เหตุผลอันทําใหไมอยูในที่นั้น เมื่อทําให

ปฏิสัมภิทามรรค

คลาดจากที่รับปากไว จึงตองปฏิสสวทุกกฏ (ถาพูดเท็จทั้งที่รู เปนปาจิตตีย)
ปฏิ สั ง ขรณ ซ อ มแซมทํ า ให ก ลั บ ดี
เหมือนเดิม
ปฏิสังขานุปสสนาญาณ ญาณอันคํานึง
พิจารณาหาทาง, ปรีชาคํานึงพิจารณา
สังขาร เพื่อหาทางเปนเครื่องพนไปเสีย;
ดู วิปสสนาญาณ
ปฏิสันถาร การทักทายปราศรัย, การ
ตอนรับแขก มี ๒ อยางคือ ๑. อามิสปฏิสันถาร ตอนรับดวยสิ่งของ ๒.
ธรรมปฏิสันถาร ตอนรับดวยธรรม คือ
กลาวแนะนําในทางธรรม อีกนัยหนึ่งวา
ตอนรับโดยธรรม คือ การตอนรับที่ทํา
พอดีสมควรแกฐานะของแขก มีการลุก
รับเปนตน หรือชวยเหลือสงเคราะห
ขจัดปญหาขอติดขัด ทํากุศลกิจใหลลุ ว ง
ปฏิสันถารคารวตา ดู คารวะ
ปฏิสัมภิทา ความแตกฉาน, ความรูแตก
ฉาน, ปญญาแตกฉาน มี ๔ คือ ๑. อัตถปฏิสัมภิทา ปญญาแตกฉานในอรรถ
๒. ธัมมปฏิสัมภิทา ปญญาแตกฉานใน
ธรรม ๓. นิรตุ ติปฏิสมั ภิทา ปญญาแตก
ฉานในทางนิรกุ ติ คือ ภาษา ๔. ปฏิภาณปฏิสัมภิทา ปญญาแตกฉานในปฏิภาณ
ปฏิสัมภิทามรรค ทางแหงปฏิสัมภิทา,
ขอปฏิบัติที่ทําใหมีความแตกฉาน; ชื่อ
คั ม ภี ร ห นึ่ ง แห ง ขุ ท ทกนิ ก าย ในพระ

๑๙๗

ปฏิสัลลานะ

๑๙๘

สุตตันตปฎก เปนภาษิตของพระสารีบตุ ร
ปฏิสัลลานะ การหลีกเรน, การปลีกตัว
ออกไปจากความพลุกพลานวุน วาย หรือ
จากอารมณหลากหลายที่อาจรบกวน สู
ความสงัดวิเวก, การอยูลําพัง
ปฏิสารณียกรรม กรรมอันสงฆพึงทําแก
ภิกษุอันจะพึงใหกลับไป หมายถึงการที่
สงฆ ล งโทษให ภิ ก ษุ ไ ปขอขมาคฤหั สถ
กรรมนี้สงฆทําแกภิกษุปากกลา ดาวา
คฤหัสถผูมีศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาเปนทายกอุปฐากสงฆดวยปจจัย
๔ เปนทางจะยังคนผูยังไมเลื่อมใสมิให
เลื่อมใส จะยังคนผูเลื่อมใสอยูแลวให
เปนอยางอื่นไปเสีย; ปฏิสาราณียกรรม
ก็เขียน
ปฏิเสธ การหาม, การไมรบั , การไมยอม
รับ, การกีดกั้น
ปฐพี แผนดิน; ดู ปฐวี
ปฐพีมณฑล แผนดิน, ผืนแผนดิน
ปฐม ที่หนึ่ง, ทีแรก, เบื้องตน
ปฐมฌาน ฌานที่ ๑ มีองค ๕ คือ วิตก
(ความตรึก) วิจาร (ตรอง) ปติ (ความ
อิ่มใจ) สุข (ความสบายใจ) เอกัคคตา
(ความมีอารมณเปนหนึ่ง)
ปฐมเทศนา เทศนาครั้งแรก หมายถึง
ธัมมจักกัปปวัตตนสูตรที่พระพุทธเจา
ทรงแสดงแกพระปญจวัคคีย ในวันขึ้น
๑๕ ค่ํา เดือน ๘ หลังจากวันตรัสรูสอง

ปฐมสมโพธิกถา

เดือน ที่ปาอิสิปตนมฤคทายวัน เมือง
พาราณสี
ปฐมโพธิกาล เวลาแรกตรัสรู, ระยะ
เวลาชวงแรกหลังจากพระพุทธเจาตรัสรู
แลว คือระยะประดิษฐานพระพุทธศาสนา นับคราวๆ ตั้งแตตรัสรูถึงได
พระอัครสาวก; ดู พุทธประวัติ
ปฐมยาม ยามตน, ยามที่หนึ่ง, สวนที่
หนึ่งแหงราตรี เมื่อแบงกลางคืนเปน ๓
สวน; เทียบ มัชฌิมยาม, ปจฉิมยาม
ปฐมวัย วัยตน, วัยแรก, วัยซึ่งยังเปน
เด็ก; ดู วัย
ปฐมสมโพธิกถา ชื่อคัมภีรแสดงเรื่อง
ราวของพระพุทธเจา ตั้งแตประทับอยู
บนสวรรคชั้นดุสิต เทวดาอัญเชิญใหมา
อุบัติในมนุษยโลก แลวออกบวชตรัสรู
ประกาศพระศาสนา ปรินิพพาน จนถึง
แจกพระธาตุ ตอทายดวยเรื่องพระเจา
อโศกยกย อ งพระศาสนา และการ
อันตรธานแหงพระศาสนาในที่สุด
ปฐมสมโพธิกถาที่รูจักกันมากและ
ใช ศึ ก ษาอย า งเป น วรรณคดีสําคัญนั้น
คื อ ฉบั บ ที่ เ ป น พระนิ พ นธ ข องสมเด็ จ
พระมหาสมณเจา กรมพระปรมานุชิตชิโนรส วัดพระเชตุพน ทรงรจนาถวาย
ฉลองพระราชศรั ท ธาพระบาทสมเด็ จ
พระนั่งเกลาเจาอยูหัวที่ไดทรงอาราธนา
เมื่อ พ.ศ. ๒๓๘๗ ฉบับที่ทรงรจนานี้

๑๙๘

ปฐมสังคายนา

ปติวัตร

๑๙๙

ทรงชําระปฐมสมโพธิกถาฉบับของเกา
ทรงตัดและเติม ขยายความสําคัญบาง
ตอน เนื้อหามีคติทั้งทางมหายานและ
เถรวาทปนกันมาแตเดิม และทรงจัด
เปนบทตอนเพิม่ ขึน้ รวมมี ๒๙ ปริจเฉท
มีทั้งฉบับภาษาบาลีและฉบับแปลเปน
ภาษาไทย (ฉบับภาษาบาลีแบงเปน ๓๐
ปริจเฉท โดยแบงปริจเฉทที่ ๑ เปน ๒
ตอน)
ปฐมสังคายนา การสังคายนาครั้งที่ ๑; ดู
สังคายนาครั้งที่ ๑
ปฐมสังคีติ การสังคายนาครั้งแรก; ดู
สังคายนาครั้งที่ ๑
ปฐมสาวก สาวกองค แ รก คื อ พระ
อัญญาโกณฑัญญะ
ปฐมอุบาสก อุบาสกคนแรกในพระพุทธศาสนา หมายถึง ตปุสสะ กับภัลลิกะ ซึ่ง
ถึงสรณะ ๒ คือพระพุทธเจาและพระ
ธรรม; บิดาของพระยสะเปนคนแรกที่
ถึงสรณะครบ ๓
ปฐมอุบาสิกา อุบาสิกาคนแรก หมายถึง
มารดาและภรรยาเกาของพระยสะ
ปฐมาปตติกะ ใหตองอาบัติแตแรกทํา
หมายถึง อาบัติสังฆาทิเสส ๙ สิกขาบท
ขางตนซึ่งภิกษุลวงเขาแลว ตองอาบัติ
ทันที สงฆไมตองสวดสมนุภาสน; คูกับ
ยาวตติยกะ
ปฐวี ดิน, แผนดิน; ปถวี ก็เขียน

ปฐวีธาตุ ธาตุดิน, สภาวะที่มีลักษณะ
แขนแข็ง; ในรางกายที่ใชเปนอารมณ
กรรมฐาน ไดแก ผม ขน เล็บ ฟน หนัง
เนื้อ เอ็น กระดูก เยื่อในกระดูก มาม
หัวใจ ตับ พังผืด ไต ปอด ไสใหญ ไส
นอย อาหารใหม อาหารเกา, อยางนี้เปน
การกล า วถึ ง ปฐวี ธ าตุ ใ นลั ก ษณะที่ ค น
สามัญทั่วไปจะเขาใจได และที่จะให
สําเร็จประโยชนในการเจริญกรรมฐาน
แตในทางพระอภิธรรม ปฐวีธาตุเปน
สภาวะพื้ น ฐานที่ มี อ ยู ใ นรู ป ธรรมทุ ก
อยาง แมแตในน้ําและในลมที่เรียกกัน
สามั ญ ซึ่ ง รู สึ ก ถู ก ต อ งได ด ว ยกาย
สัมผัส; ปถวีธาตุ ก็เขียน; ดู ธาตุ, รูป ๒๘
ปณามคาถา คาถานอมไหว, คาถาแสดง
ความเคารพพระรัตนตรัย เรียกกันงายๆ
วา คาถาไหวครู ซึง่ ตามปกติ พระอาจารย
ผูแ ตงคัมภีรภ าษาบาลี เชน อรรถกถา
ฎีกา เปนตน ถือเปนธรรมเนียมที่จะ
เรียบเรียงไวเปนเบื้องตน กอนขึ้นเนื้อ
ความของคัมภีรนั้นๆ ประกอบดวยคํา
สรรเสริ ญ คุ ณพระรัตนตรัย คําบอก
ความมุงหมายในการแตง คําอางถึง
บุคคลที่เกี่ยวของ เชน ผูอาราธนาให
แตง และขอควรทราบอื่นๆ เปนอยาง
คํานํา หรือคําปรารภ
ปณิธาน การตั้งความปรารถนา
ปติวัตร ความจงรักในสามี, ความซื่อ

๑๙๙

ปถวี

๒๐๐

สัตยและภักดีตอสามี, ขอควรปฏิบัติตอ
สามี
ปถวี ดู ปฐวี
ปถวีธาตุ ดู ปฐวีธาตุ
ปทปรมะ “ผูมีบท (คือถอยคํา) เปน
อยางยิ่ง”, บุคคลผูดอยปญญาเลาเรียน
ไดอยางมากที่สุดก็เพียงถอยคํา หรือขอ
ความ ไมอาจเขาใจความหมาย ไมอาจ
เขาใจธรรม; ดู บุคคล ๔
ปทุม บัวหลวง
ปธาน ความเพียร, ความเพียรชอบ ที่
เปนสัมมาวายามะ มี ๔ อยาง คือ ๑.
สังวรปธาน เพียรระวังบาปอกุศลที่ยัง
ไมเกิด มิใหเกิดขึ้น ๒. ปหานปธาน
เพียรละบาปอกุศลที่เกิดขึ้นแลว ๓.
ภาวนาปธาน เพียรเจริญทํากุศลธรรมที่
ยังไมเกิดใหเกิดขึน้ ๔. อนุรกั ขนาปธาน
เพียรรักษากุศลธรรมที่เกิดขึ้นแลวไมให
เสื่อมไปและใหเพิ่มไพบูลย; สัมมัปปธาน ก็เรียก
ปปญจะ กิเลสเครื่องเนิ่นชา, กิเลสที่ปน
ใหเชือนแชชักชาอยูในสังสารวัฏ หรือ
ปนสังสารวัฏใหเวียนวนยืดเรื้อ, กิเลสที่
เปนตัวการปนเรื่องทําใหคิดปรุงแตงยืด
เยื้อแผกเพี้ยนพิสดาร พาใหเขวออกไป
จากความเปนจริง และกอปญหาความ
ยุงยากเดือดรอนเพิ่มขยายทุกข มี ๓
คือ ตัณหา มานะ ทิฏฐิ

ปรนิมมิตวสวัตดี

ปป ญ จสู ท นี ชื่ อ คั ม ภี ร อ รรถกถาที่
อธิบายความในมัชฌิมนิกาย แหงพระ
สุตตันตปฎก พระพุทธโฆสาจารยเรียบ
เรียงขึ้น โดยอาศัยอรรถกถาเกาภาษา
สิงหฬทีส่ บื มาแตเดิมเปนหลัก เมือ่ พ.ศ.
ใกลจะถึง ๑๐๐๐; ดู โปราณัฏฐกถา,
อรรถกถา
ปมาณิกา ดู ประมาณ
ปมาทะ ความประมาท, ความขาดสติ,
ความเลินเลอ, ความเผอเรอ, ความ
เผลอ, ความผัดเพี้ยน, ความปลอยปละ
ละเลย, ความชะลาใจ; เทียบ อัปปมาทะ
ปมิตา เจาหญิงองคหนึ่งในวงศศากยะ
เปนพระราชบุตรีของพระเจาสีหหนุ เปน
พระภคินีของพระนางอมิตา เปนพระ
เจาอาของพระพุทธเจา; บางที่กลาววา
เจาหญิงปมิตาเปนเชษฐภคินี ของพระ
นางอมิตา แตตามคัมภีรมหาวงส ซึ่ง
เปนหลักฐานเดียวที่พบพระนามของเจา
หญิงปมิตา นาจะเปนกนิษฐภคินี (ใน
คัมภีรอื่นบางแหง พระนามปมิตากลาย
เปนปาลิตา และในที่นั้น เจาหญิงปาลิตา
ก็เปนกนิษฐภคินีของพระนางอมิตา)
ปรทาริกกรรม การประพฤติลวงเมียคน
อื่น, การเปนชูเมียเขา
ปรนปรือ บํารุงเลีย้ ง, เลีย้ งดูอยางถึงขนาด
ปรนิมมิตวสวัตดี สวรรคชนั้ ที่ ๖ มี
ทาวปรนิมมิตวสวัตดีปกครอง เทวดาชัน้

๒๐๐

ปรภพ

๒๐๑

ปรมัตถธรรม

นีป้ รารถนาสิง่ ใดสิง่ หนึง่ ไมตอ งนิรมิตเอง เปนภาษาบาลี เพื่อใหใชประโยชนในที่
มีเทวดาอืน่ นิรมิตใหอกี ตอหนึง่
อื่นนอกจากลังกาทวีปไดดวย เมื่อ พ.ศ.
ปรภพ ภพหนา, โลกหนา
ใกลจะถึง ๑๐๐๐, มีบางทานสันนิษฐาน
ปรมัตถ, ปรมัตถะ 1. ประโยชนอยางยิง่ , วา พระพุทธโฆสาจารยอาจจะมีคณะ
จุดหมายสูงสุด คือ พระนิพพาน 2. ก) ทํางาน โดยท า นเป น หั ว หน า ในการ
ความหมายสูงสุด, ความหมายที่แทจริง ดําเนินงานแปลและเรียบเรียงทั้งหมด
เชน ในคําวา ปรมัตถสัจจะ ข) สภาวะ นั้น; ดู อรรถกถา, โปราณัฏฐกถา
ตามความหมายสูงสุด, สภาวะที่มีใน ปรมัตถทีปนี ชื่อคัมภีรอรรถกถาอธิบาย
ความหมายที่แทจริง, สภาวธรรม บางที ความใน อุทาน อิตวิ ตุ ตกะ วิมานวัตถุ
เปตวัตถุ เถรคาถา เถรีคาถา และ
ใชวา ปรมัตถธรรม
ปรมัตถที่พบในพระไตรปฎก ตาม จริยาปฎก แหงพระสุตตันตปฎก พระ
ปกติใชในความหมายนัยที่ 1. คือจุด ธรรมปาละอาศัยแนวของโปราณัฏฐกถา
หมาย หรือประโยชนสูงสุด เฉพาะอยาง ที่รักษาสืบตอกันมาในลังกาทวีป ซึ่งเปน
ยิ่ง ไดแกนิพพาน แตในคัมภีรสมัยตอ ภาษาสิงหฬ รจนาขึ้นเปนภาษาบาลี ใน
มา มีการใชในนัยที่ 2. บอยขึ้น คือใน สมัยภายหลังพระพุทธโฆสาจารยไมนาน
ความหมายวาเปนจริงหรือไม แตไมวา นัก; ดู อรรถกถา, โปราณัฏฐกถา
จะใช ใ นแง ค วามหมายอย า งไหน ก็ ปรมั ต ถธรรม ธรรมที่ เ ป น ปรมั ต ถ ,
บรรจบที่นิพพาน เพราะนิพพานนั้น ทั้ง ธรรมที่เปนประโยชนสูงสุด, สภาวะที่มี
เปนประโยชนสูงสุด และเปนสภาวะที่ อยูโดยปรมัตถ, สิ่งที่เปนจริงโดยความ
จริงแท (นิพพานเปนปรมัตถในทั้งสอง หมายสูงสุด, สภาวธรรม, นิยมพูดกันมา
เปนหลักทางพระอภิธรรมวามี ปรมัตถนัย); ดู อัตถะ
ปรมั ต ถโชติ ก า ชื่ อ คั ม ภี ร อ รรถกถา ธรรม ๔ คือ จิต เจตสิก รูป นิพพาน
พึงสังเกตเคาความที่เปนมาวา คําวา
อธิบายความใน ขุททกปาฐะ ธรรมบท
สุ ต ตนิ บ าต และ ชาดก แห ง พระ “ปรมัตถธรรม” (บาลี: ปรมตฺถธมฺม) นี้
สุตตันตปฎก ซึ่งพระพุทธโฆสาจารยนํา ไมพบทีใ่ ชในพระไตรปฎกมาแตเดิม (ใน
เนื้อความในอรรถกถาเกาที่ใชศึกษาและ พระไตรปฎก ใชเพียงวา “ปรมตฺถ” หรือ
รักษาสืบตอกันมาในลังกาทวีป อันเปน รวมกับคําอื่น, สวนในพระไตรปฎกแปล
ภาษาสิงหฬ เอามาเรียบเรียงกลับขึ้น ภาษาไทย มีคําวาปรมัตถธรรม ซึง่ ทาน
๒๐๑

ปรมัตถธรรม

ปรมัตถธรรม

๒๐๒

ผูแปลใสหรือเติมเขามาตามคําอธิบาย
ของอรรถกถาบาง ตามทีเ่ ห็นเหมาะบาง)
ตอมาในชั้นอรรถกถา “ปรมัตถธรรม”
จึงปรากฏบาง ๒-๓ แหง แตหมายถึง
เฉพาะนิพพาน หรือไมก็ใชอยางกวางๆ
ทํานองวาเปนธรรมอันใหลุถึงนิพพาน
ดั ง เช น สติ ป ฏ ฐานก็ เ ป น ตั ว อย า งของ
ปรมัตถธรรม ทั้งนี้ เห็นไดวาทานมุง
ความหมายในแงวาประโยชนสูงสุด
ตอมา ในคัมภีรชั้นฎีกาลงมา มีการ
ใช คําว า ปรมั ต ถธรรมบ อ ยครั้ งขึ้ น บ าง
(ไมบอยมาก) และใชในความหมายวา
เปนธรรมตามความหมายอยางสูงสุด คือ
ในความหมายทีแ่ ทจริง มีจริง เปนจริง ซึ่ง
ตรงกับคําวาสภาวธรรม ยิ่งเมื่อคัมภีร
อภิธัมมัตถสังคหะเกิดขึ้นแลว และมี
การศึกษาพระอภิธรรมตามแนวของอภิธัมมัตถสังคหะนั้น ก็มีการพูดกันทั่วไป
ถึงหลักปรมัตถธรรม ๔ จนกลาวไดวา
อภิธัมมัตถสังคหะเปนแหลงเริ่มตนหรือ
เปนที่มาของเรื่องปรมัตถธรรม ๔
อยางไรก็ดี ถาพูดอยางเครงครัด
ตามตั ว อั ก ษร ในคั ม ภี ร อภิธัมมัตถสังคหะนั้นเอง ทานไมใชคําวา “ปรมัตถธรรม” เลย แมแตในคาถาสําคัญเริม่
ปกรณหรือตนคัมภีร ซึง่ เปนบทตัง้ หลักที่
ถือวาจัดประมวลปรมัตถธรรม ๔ ขึน้ มา
ใหศกึ ษานัน้ แทจริงก็ไมมคี าํ วา “ปรมตฺถ๒๐๒

ธมฺม” แตอยางใด ดังคําของทานเองวา
ตตฺถ วุตฺตาภิธมฺมตฺถา จตุธา ปรมตฺถโต
จิตฺต เจตสิก รูป
นิพพฺ านมิติ สพฺพถา

แปล: “อรรถแหงอภิธรรม ที่ตรัสไว
ในพระอภิธรรมนั้น ทั้งหมดทั้งสิ้น โดย
ปรมัตถ มี ๔ อยาง คือ จิต ๑ เจตสิก
๑ รูป ๑ นิพพาน ๑”
(นี้เปนการแปลกันตามคําอธิบายของ
คัมภีรอภิธัมมัตถวิภาวินี แตมีอีกฎีกา
หนึ่งในยุคหลังคานวาอภิธัมมัตถวิภาวินี
บอกผิด ที่ถูก ตองแปลวา “อภิธัมมัตถะ
ที่ขาพเจาคือพระอนุรุทธาจารยกลาวใน
คําวาอภิธัมมัตถสังคหะนั้น …”)
ทายปริจเฉทที่ ๖ คือรูปสังคหวิภาค
ซึ่งเปนบทที่แสดงปรมัตถมาครบ ๔ ถึง
นิพพาน ก็มีคาถาคลายกัน ดังนี้
อิติ จิตฺต เจตสิก
ปรมตฺถ ปกาเสนฺติ

รูป นิพฺพานมิจฺจป
จตุธาว ตถาคตา

แปล: “พระตถาคตเจ า ทั้ ง หลาย
ยอมทรงประกาศปรมัตถไวเพียง ๔
อยาง คือ จิต ๑ เจตสิก ๑ รูป
นิพพาน ๑ ดวยประการฉะนี้”
เมื่อพินิจดูก็จะเห็นไดที่นี่วา คําวา
“ปรมัตถธรรม” เกิดขึน้ จาก ประการแรก
ผูจัดรูปคัมภีร (อยางที่ปจจุบันเรียกวา
บรรณกร) จับใจความตอนนัน้ ๆ ตัง้ ขึน้
เปนหัวขอ เหมือนอยางในกรณีนี้ ใน
คัมภีรบางฉบับ ตั้งเปนหัวขอขึ้นเหนือ

ปรมัตถธรรม

๒๐๓

คาถานัน้ วา “จตุปรมตฺถธมฺโม” (มีในฉบับ
อักษรพมา, ฉบับไทยไมม)ี และประการ
ทีส่ อง ผูแ ปลเติมหรือใสเพิม่ เขามา เชน
คําบาลีวา “ปรมตฺถ” ก็แปลเปนไทยวา
ปรมัตถธรรม ซึง่ เปนกรณีทเี่ ปนกันทัว่ ไป
ในคั มภี ร รุ นตอมาที่อธิบายอภิ ธั ม มัตถสังคหะ เชน อภิธัมมัตถวิภาวินี มี
การใชคําบาลีเปน “ปรมตฺถธมฺม” บาง
แมจะไมมาก แตก็ไมมีทใี่ ดระบุจาํ นวน
วาปรมัตถธรรมสี่ จนกระทัง่ ในสมัยหลัง
มาก มีคมั ภีรบ าลีแตงในพมาบอกจํานวน
ก็บอกเพียงวา “ปรมัตถ ๔” (จตฺตาโร
ปรมตฺเถ, ปรมตฺถทีปนี สงฺคหมหาฏีกาปาฐ, ๓๓๑)
แลวก็มีอีกคัมภีรหนึ่งแตงในพมายุคไม
นานนี้ ใชคาํ วาปรมัตถธรรมโดยระบุวา
สังขารและนิพพาน เปนปรมัตถธรรม
(นมกฺการฏีกา, ๔๕) ยิง่ กวานัน้ ยอนกลับไป
ยุคเกา อาจจะกอนพระอนุรุทธาจารย
แตงอภิธัมมัตถสังคหะเสียอีก คัมภีร
ฎี ก าแห ง อรรถกถาของสั ง ยุ ต ตนิ ก าย
แหงพระสุตตันตปฎก ซึ่งถือวารจนา
โดยพระธรรมปาละ ผูเปนอรรถกถาจารยใหญทานหนึ่ง ใชคําปรมัตถธรรม
ในขอความที่ระบุวา “ปรมัตถธรรมอัน
แยกประเภทเปน ขันธ อายตนะ ธาตุ
สัจจะ อินทรีย และปฏิจจสมุปบาท” (สํ.ฏี.
๒/๓๓๐๓/๖๕๑) นีก่ ค็ อื บอกวา ปรมัตถธรรม
ได แ ก ป ระดาธรรม ชุ ด ที่ เ รี ย กกั น ว า
๒๐๓

ปรมัตถธรรม

ปญญาภูมิ หรือวิปสสนาภูมิ นั่นเอง
ตามขอสังเกตและความที่กลาวมา
พึงทราบวา ๑. การแปลขยายศัพทอยาง
ที่แปลปรมัตถะวาปรมัตถธรรมนี้ มิใช
เปนความผิดพลาดเสียหาย แตเปน
เรื่องทั่วไปที่ควรรูเทาทันไว อันจะเปน
ประโยชนในบางแงบางโอกาส (เหมือน
ในการอานพระไตรปฎกฉบับแปลภาษา
ไทย ผูอานก็ควรทราบเปนพื้นไววา คํา
แปลอาจจะไมตรงตามพระบาลีเดิมก็ได
เชน ในพระไตรปฎกบาลีเดิมวา พระ
พุทธเจาเสด็จออกจากพระวิหาร [คือที่
ประทับ] แตในฉบับแปล บางทีทานแปล
ผานคําอธิบายของอรรถกถาวา พระ
พุทธเจาเสด็จออกจากพระคันธกุฎี) ๒.
การประมวลอรรถแหงอภิธรรม (โดย
ทั่วไปก็ถือวาเปนการประมวลธรรมทั้ง
หมดทั้งปวงนั่นเอง) จัดเปนปรมัตถ ๔
(ที่เรียกกันมาวาปรมัตถธรรม ๔) ตาม
นัยของอภิธัมมัตถสังคหะนี้ เปนที่ยอม
รับกันวาเปนระบบอันเยี่ยม ซึ่งเกื้อกูล
ตอการศึกษาธรรมอยางยิ่ง เรียกไดวา
เปนแนวอภิธรรม แตถาพบการจัดอยาง
อื่น ดังที่ยกมาใหดูเปนตัวอยาง [เปน
สังขารและนิพพาน บาง เปนอยางที่
เรียกวาปญญาภูมิ บาง] ก็ไมควรแปลก
ใจ พึงทราบวาตางกันโดยวิธีจัดเทานั้น
สวนสาระก็ลงเปนอันเดียวกัน เหมือน

ปรมัตถบารมี

๒๐๔

จะวาเบญจขันธ หรือวานามรูป ก็อัน
เดียวกัน ก็ดูแตวาวิธีจัดแบบไหนจะงาย
ต อ การศึ ก ษาหรื อ เอื้ อ ประโยชน ที่ มุ ง
หมายมากกวากัน ๓. ในคาถาเริ่มปกรณ
(ในฉบับอักษรไทย ผูชําระ คือผูจัดรูป
คัมภีร ตั้งชื่อใหวา “ปกรณารมฺภคาถา”
แตฉบับอักษรพมาตั้งชื่อวา “คนฺถารมฺภกถา”) มีขอ ความทีเ่ ปนบทตัง้ ซึง่ บอกใจ
ความทั้ ง หมดของคั ม ภี ร อ ภิ ธั ม มั ต ถสังคหะ คาถานี้จึงสําคัญมาก ควรตั้งอยู
ในความเขาใจที่ชัดเจนประจําใจของผู
ศึกษาเลยทีเดียว ในกรณีนี้ การแปลโดย
รักษารูปศัพท อาจชวยใหชดั ขึน้ เชนอาจ
แปลวา “อภิธัมมัตถะ ที่กลาวในคําวา
‘อภิธัมมัตถสังคหะ’ นั้น ทั้งหมดทั้งสิ้น
โดยปรมัตถ มี ๔ อยาง คือ จิต เจตสิก
รูป นิพพาน” (พึงสังเกตวา ถาถือเครง
ตามตัวอักษร ในคาถาเริ่มปกรณนี้ ทาน
วามีอภิธัมมัตถะ ๔ สวนในคาถาทาย
ปริจเฉทที่หก ทานกลาวถึงปรมัตถะ ๔
แตโดยอรรถ ทัง้ สองนัน้ ก็อยางเดียวกัน)
โดยเฉพาะคําวาอภิธัมมัตถะ จะชวยโยง
พระอภิธรรมปฎกทั้งหมดเขามาสูเรื่องที่
ศึกษา เพราะทานมุง วาสาระในอภิธรรมปฎกทั้งหมดนั่นเอง ประมวลเขามาเปน
๔ อย า งนี้ ดั ง จะเห็ น ชั ด ตั้ ง แต พ ระ
อภิธรรมปฎกคัมภีรแรก คือธัมมสังคณี
ตลอดหมดทั้ง ๒๕๘ หนา ที่แจงกุสลัต-

ปรมัตถสัจจะ

ติกะ อันเปนปฐมอภิธัมมมาติกา ก็
ปรากฏออกมาชั ด เจนว า เป น การแจง
เรื่อง จิต เจตสิก รูป และนิพพาน นี้เอง;
ดู ปรมัตถ, อภิธัมมัตถสังคหะ
ปรมัตถบารมี บารมียอดเยี่ยม, บารมี
ในความหมายสูงสุด, บารมีที่เต็มความ
หมายแทจริง, บารมีขั้นสูงสุด เหนืออุปบารมี เชน การสละชีวติ เพือ่ ประโยชน
แกผอู นื่ เปนทานปรมัตถบารมี; ดู บารมี
ปรมัตถปฏิปทา ขอปฏิบัติมีประโยชน
อันยิ่ง, ทางดําเนินใหถึงปรมัตถ, ขอ
ปฏิบัติเพื่อใหเขาถึงประโยชนสูดสุดคือ
บรรลุนิพพาน
ปรมัตถประโยชน ประโยชนอยางยิ่งคือ
พระนิพพาน; เปนคําเรียกกันมาติดปาก
ความจริงคือ ปรมัตถะ แปลวา “ประโยชน
อยางยิง่ ” เหมือน ทิฏฐธัมมิกตั ถะ แปลวา
“ประโยชนปจ จุบนั ” และ สัมปรายิกตั ถะ
แปลวา “ประโยชนเบื้องหนา” ก็มักเรียก
กันวา ทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน และ
สัมปรายิกัตถประโยชน
ปรมัตถมัญชุสา ชื่อคัมภีรฎีกาที่พระ
ธรรมปาละรจนาขึน้ เพือ่ อธิบายความใน
คัมภีรวิสุทธิมรรคของพระพุทธโฆสาจารย; นิยมเรียกวา มหาฎีกา
ปรมัตถสัจจะ จริงโดยปรมัตถ คือ
ความจริงโดยความหมายสูงสุด เชน รูป
เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ; ตรงขาม

๒๐๔

ปรมาตมัน

๒๐๕

สมมติสัจจะ จริงโดยสมมติ เชน
สัตว บุคคล ฉัน เธอ มา รถ นาย ก.
นาง ข. เปนตน
ปรมาตมัน อาตมันสูงสุด หรืออัตตาสูง
สุด (บรมอาตมัน หรือบรมอัตตา) เปน
สภาวะแทจริง และเปนจุดหมายสูงสุด
ตามหลั ก ความเชื่ อ ของศาสนาฮิ น ดู
(เดิมคือศาสนาพราหมณ) ซึ่งถือวา ใน
บุคคลแตละคนนี้ มีอาตมัน คืออัตตา
หรือตัวตน สิงสูอยูครอง เปนสภาวะ
เที่ยงแทถาวร เปนผูคิดผูนึกผูเสวย
เวทนา เปนตน ซึ่งเปนสวนยอยที่แบง
ภาคออกมาจากปรมาตมันนั้นเอง เมื่อ
คนตาย อาตมันนี้ออกจากรางไปสิงอยู
ในรางอื่นตอไป เหมือนถอดเสื้อผาเกา
สวมเสื้อผาใหม หรือออกจากเรือนเกา
ไปอยูในเรือนใหม ไดเสวยสุขหรือทุกข
เปนตน สุดแตกรรมที่ไดทําไว เวียน
วายตายเกิดเรื่อยไป จนกวาจะตระหนัก
รู ว า ตนเองเป น อั น หนึ่ ง อั น เดี ย วกั บ
ปรมาตมัน และเขาถึงความบริสุทธิ์จาก
บาปโดยสิ้นเชิง จึงจะไดกลับเขารวมกับ
ปรมาตมันดังเดิม ไมเวียนตายเวียน
เกิดอีกตอไป; ปรมาตมันนี้ ก็คือ พรหม
หรือ พรหมัน นั่นเอง
ปรหิตปฏิบัติ ดู ปรัตถปฏิบัติ
ประคด ผาใชคาดเอวหรือคาดอกสําหรับ
พระ (เรียก ประคดอก ประคดเอว) มี
กับ

ประณม

๒ อยาง คือ ประคดแผน ๑ ประคดไส
สุกร ๑
ประเคน สงของถวายพระภายในหัตถบาส,
สงใหถึงมือ; องคแหงการประเคนมี ๕
คือ ๑. ของไมใหญโตหรือหนักเกินไป
พอคนปานกลางคนเดียวยกได ๒. ผู
ประเคนเขามาอยูในหัตถบาส คือหาง
ประมาณศอกหนึ่ง ๓. เขานอมของนั้น
เขามาให ๔. นอมใหดวยกาย ดวยของ
เนื่องดวยกาย หรือโยนใหก็ได ๕. ภิกษุ
รับดวยกายก็ได ดวยของเนื่องดวยกาย
ก็ได (ถาผูหญิงประเคน ใชผากราบหรือ
ผาเช็ดหนาที่สะอาดรับ)
ประจักษ ชัดเจน, แจมแจง, ตอหนาตอตา
ประชวร เจ็บ, ปวย
ประชวรพระครรภ ปวดทองคลอดลูก
ประชุมชาดก ประมวลความบรรจบเรื่อง
ทายชาดก, เปนคําของอรรถกถาที่ลําดับ
ความในชาดกวา เมื่อพระพุทธเจาตรัส
เลาชาดกเรือ่ งนัน้ ๆ จบแลว ก็ทรงประชุม
ชาดก (ชาตกสโมธาน หรือขอความใน
ประโยคบาลีวา “ชาตกํ สโมธาเนสิ”) คือ
บอกใหทราบวา บุคคลทั้งหลายในเรื่อง
อดีตของชาดกนั้น มาเปนใครบางใน
ปจจุบันแหงพุทธกาลคือในเวลาที่พระ
องคกําลังตรัสเลาเรื่องนั้น
ประณต นอมไหว
ประณม ยกกระพุ ม มื อ แสดงความ

๒๐๕

ประณาม

๒๐๖

เคารพ, ยกมือไหว (พจนานุกรมเขียน
ประนม)
ประณาม 1. การนอมไหว 2. การขับไล
3. พูดวากดใหเสียหาย
ประณีต ดี, ดียิ่ง, ละเอียด
ประดิษฐ ตั้งขึ้น, จัดทําขึ้น, สรางขึ้น,
คิดทําขึ้น
ประดิษฐาน ตั้งไว, แตงตั้ง, การตั้งไว,
การแตงตั้ง
ประเด็น ขอความสําคัญ, หัวขอหลัก
ประถมวัย ดู ปฐมวัย
ประทม นอน
ประทมอนุฏฐานไสยา นอนชนิดไมลุก
ขึ้นอีก
ประทักษิณ เบื้องขวา, การเวียนขวาคือ
เวียนเลี้ยวไปทางขวาอยางเข็มนาฬิกา
เปนอาการแสดงความเคารพ
ประทับ อยู เชนประทับแรม (ใชแกเจา
นาย); แนบอยู เชน เอาปนประทับบา;
กดลง เชน ประทับตรา
ประทาน ให
ประทีป ตะเกียง, โคม, ไฟทีม่ เี ปลวสวาง
ประทุม บัวหลวง
ประทุษรายสกุล ดู กุลทูสก
ประเทศบัญญัติ บัญญัติจําเพาะถิ่น,
สิกขาบทที่พระพุทธเจาทรงตั้งไวเฉพาะ
สําหรับมัธยมประเทศ คือจังหวัดกลาง
แหงชมพูทวีป เชน สิกขาบทที่ ๗ แหง

ประมาณ

สุราปานวรรค ในปาจิตติยกัณฑ ไมให
ภิกษุอาบน้ําในเวลาหางกันหยอนกวากึ่ง
เดือน เวนแตสมัย
ประเทศราช เมืองอิสระทีส่ งั กัดประเทศอืน่
ประธาน หัวหนา, ผูเปนใหญในหมู
ประธานาธิบดี หัวหนาผูปกครองบาน
เมืองแบบสาธารณรัฐ
ประนม ยกกระพุมมือ
ประนีประนอม ปรองดองกัน, ยอมกัน,
ตกลงกันดวยความไกลเกลี่ย
ประพฤติ ความเปนไปที่เกี่ยวกับการ
กระทําหรือปฏิบัติตน; กระทํา, ทําตาม,
ปฏิบัติ, ปฏิบัติตน, ดําเนินชีวิต
ประพฤติ ใ นคณะอั น พร อ ง เป น
ประการหนึ่งในรัตติเฉท คือเหตุขาด
ราตรีแหงมานัต ๔ ประการ หมายถึง
ประพฤติ ม านั ต ในถิ่ น เช น อาวาสที่ มี
ปกตัตตภิกษุไมครบจํานวนสงฆ คือ
หยอน ๔ รูป
ประพาส ไปเที่ยว, เที่ยวเลน, อยูแรม
ประเพณี ขนบธรรมเนียม, แบบแผน,
เชื้อสาย
ประมาณ การวัด, การกะ, เครื่องวัด,
เกณฑ, การถือเกณฑ; บุคคลในโลก
แบงตามประมาณคือหลักเกณฑในใจที่
ใชวัดในการที่จะเกิดความเชื่อถือหรือ
ความนิยมเลือ่ มใส ทานแสดงไว ๔ จําพวก
คือ ๑. รูปประมาณ หรือ รูปป ปมาณิกา ผู

๒๐๖

ประมาท

๒๐๗

ถื อ รู ป ร า ง เป น ประมาณ ๒. โฆษประมาณ หรือ โฆสัปปมาณิกา ผูถือ
เสียงหรือชื่อเสียงเปนประมาณ ๓. ลูขประมาณ หรือ ลูขัปปมาณิกา ผูถือ
ความคร่ําหรือปอนๆ เปนประมาณ ๔.
ธรรมประมาณ หรือ ธัมมัปปมาณิกา ผู
ถือธรรมคือเอาเนื้อหาสาระเหตุผลหลัก
การและความถูกตองเปนประมาณ
ประมาท ดู ปมาทะ
ประมุข ผูเปนหัวหนา
ประโยค การประกอบ, การกระทํา, การ
พยายาม
ประโยชน (เกิดแตการถือเอาโภคทรัพย) ๕; ดู
โภคอาทิยะ ๕
ประลัย ความตาย, ความยอยยับ, ความ
ปนป
ประวัติ ความเปนไป, เรื่องราว
ประศาสนวิธี วิธกี ารปกครอง, ระเบียบ
แหงการปกครองหมูคณะ
ประสก เปนคําเลือนมาจาก อุบาสก
พระสงฆครั้งกอนมักใชเรียกคฤหัสถผู
ชาย คูกับ สีกา แตบัดนี้ไดยินใชนอย
ประสบ พบ, พบเห็น, เจอะ, เจอ
ประสพ กอ, ทําใหเกิด, เผล็ดผล, ไดรบั
เปนผลตอบแทน (ปสวติ = นิปฺผาเทติ,
ผลติ, อุปปฺ าเทติ, อุปจินติ, ปฏิลภติ)
ประสาท 1. เครื่องนําความรูสึกสําหรับ
คนและสัตว, ในอภิธรรมวาเปน ประสาท-

ปรัปวาท

รูป (คําบาลีวา ปสาทรูป) 2. ความ
เลื่อมใส; ดู ปสาท 3. ยินดีให, โปรดให
ประสาทรูป รูปคือประสาท
ประสาธน ทําใหสําเร็จ, เครื่องประดับ
ประสิทธิ์ ความสําเร็จ, ทําใหสําเร็จ, ให
ประสิทธิ์พร ใหพร, ทําพรใหสําเร็จ
ประสูติ เกิด, การเกิด, การคลอด
ประเสริฐ ดีที่สุด, ดีเลิศ, วิเศษ
ประหาณ ละ, กําจัด; การละ, การกําจัด;
เป น รู ป ที่ เ ขี ย นอย างสันสกฤต เขียน
อยางบาลีเปน ปหาน (บางทีเขียนผิด
เปน ประหาณ)
ประหาร การตี, การทุบตี, การฟน, การ
ลางผลาญ; ฆา, ทําลาย
ปรัตถะ ประโยชนผูอื่น, ประโยชนเพื่อ
คนอื่น อันพึงบําเพ็ญดวยการชวยใหเขา
เปนอยูดวยดี พึ่งตนเองได ไมวาจะเปน
ทิฏฐธัมมิกัตถะ หรือสัมปรายิกัตถะ
หรือปรมัตถะก็ตาม; เทียบ อัตตัตถะ
ปรัตถปฏิบัติ การปฏิบัติเพื่อประโยชน
แกผูอื่น เปนพุทธคุณอยางหนึ่ง คือ
การทรงบําเพ็ญพุทธกิจเพื่อประโยชน
แกสัตวทั้งหลาย เปนที่พึ่งของชาวโลก
(โลกนาถ) ซึ่งสําเร็จดวยพระมหากรุณา
คุณเปนสําคัญ มักเขียนเปน ปรหิตปฏิบัติ ซึ่งแปลเหมือนกัน; เปนคูกันกับ
อัตตัตถสมบัติ หรือ อัตตหิตสมบัติ
ปรัปวาท [ปะ-รับ-ปะ-วาด] คํากลาวของ

๒๐๗

ปรัมปรโภชน

๒๐๘

คนพวกอื่นหรือลัทธิอื่น, คํากลาวโทษ
คัดคานโตแยงของคนพวกอื่น, หลัก
การของฝายอื่น, ลัทธิภายนอก; คําสอน
ที่ ค ลาดเคลื่ อ นหรื อ วิ ป ริ ต ผิ ด เพี้ ย นไป
เปนอยางอื่น
ปรัมปรโภชน โภชนะทีหลัง คือ ภิกษุ
รับนิมนตในที่แหงหนึ่งดวยโภชนะทั้ง ๕
อย า งใดอย า งหนึ่ ง แล ว ไม ไ ปฉั น ในที่
นิมนตนั้น ไปฉันเสียในที่อื่นที่เขานิมนต
ทีหลังซึ่งพองเวลากัน
ปราการ กําแพง, เครื่องลอมกั้น
ปราชญ ผูรู, ผูมีปญญา
ปรามาส๑ [ปฺรา-มาด] ดูถูก, ดูหมิ่น
ปรามาส๒ [ปะ-รา-มาด] การจับตอง,
การยึดฉวย, การจับไวมั่น, การลูบหรือ
เสียดสีไปมา, ความยึดมั่น; มักแปลกัน
วา การลูบคลํา
ปราโมทย ความบันเทิงใจ, ความปลื้มใจ
ปรารภ ตั้งตน, ดําริ, กลาวถึง
ปรารมภ เริ่ม, ปรารภ, เริ่มแรก, วิตก,
รําพึง, ครุนคิด
ปราศรัย พูดดวยความเอ็นดู, กลาว
ปราสาท เรือนหลวง, เรือนชั้น
ปริกถา คําพูดหวานลอม, การพูดใหรู
โดยปริยาย, การพูดออมไปออมมาเพื่อ
ใหเขาถวายปจจัย ๔ เปนการกระทําที่
ไมสมควรแกภิกษุ ถาทําปริกถาเพื่อให
เขาถวายจี ว รและบิ ณ ฑบาต ชื่ อ วามี

ปริญญา

อาชีวะไมบริสุทธิ์ แตทานวาทําปริกถา
ในเรื่องเสนาสนะไดอยู เชน พูดวา
“เสนาสนะของสงฆคับแคบ” อยางไรก็
ตาม ถาถือธุดงคไมพึงทําปริกถาอยาง
หนึ่งอยางใดเลย
ปริกรรมนิมิต นิมิตแหงบริกรรม, นิมิต
ขั้ น ตระเตรี ย มหรื อ เริ่ ม เจริ ญ สมถกรรมฐานไดแกสิ่งที่กําหนดเปนอารมณ
เชน ดวงกสิณที่เพงดู หรือพุทธคุณที่นึก
วาอยูในใจเปนตน (ขอ ๑ ในนิมิต ๓)
ปริกัป 1. ความตรึก, ความดําริ, ความ
คํานึง, ความกําหนดในใจ 2. การ
กําหนดดวยเงื่อนไข, ขอแม
ปริกัมม ดู บริกรรม
ปริจฉินนากาศ ดู อากาศ ๓, ๔
ปริจเฉท กําหนดตัด, ขอความที่กําหนด
ไวเปนตอนๆ, ขอความที่รวบรวมเอามา
จัดเปนหมวดๆ, บท, ตอน; การกําหนด
แยก, การพิจารณาตัดแยกออกใหเห็น
แตละสวน (พจนานุกรมเขียน ปริเฉท)
ปริจเฉทรูป รูปที่กําหนดเทศะ ไดแก
อากาสธาตุ หรืออากาศ คือ ชองวางเชน
ชองวางในสวนตางๆ ของรางกาย
ปริจเฉทากาศ ดู อากาศ ๓, ๔
ปริจาริกา หญิงรับใช, บริจาริกา ก็วา
ปริญญา การกําหนดรู, การทําความเขา
ใจโดยครบถวน มี ๓ คือ ๑. ญาตปริญญา กําหนดรูขั้นรูจัก ๒. ตีรณ-

๒๐๘

ปริณายก

๒๐๙

ปริ ญญา กําหนดรู ขั้ น พิ จ ารณา ๓.
ปหานปริญญา กําหนดรูถึงขั้นละได
ปริณายก ผูนํา, ผูเปนหัวหนา
ปริตต, ปริตร 1. [ปะ-ริด] นอย, เล็ก
นอย, นิดหนอย, ต่ําตอย, ดอย, คับ
แคบ, ไมสําคัญ (ตรงขามกับ มหา หรือ
มหันต) 2. [ปะ-ริด] สภาวะที่ดอย หรือ
คับแคบ หมายถึงธรรมที่เปนกามาวจร,
พึงทราบวา ธรรมทัง้ ปวง หรือสิง่ ทัง้ หลาย
ประดามีนนั้ นัยหนึง่ ประมวลจัดแยกได
เปน ๓ ประเภท ไดแก ปริตตะ (ธรรมที่
ดอยหรือคับแคบ คือเปนกามาวจร)
มหัคคตะ หรือมหรคต (ธรรมทีถ่ งึ ความ
ยิง่ ใหญ คือเปนรูปาวจร หรืออรูปาวจร)
และ อัปปมาณะ (ธรรมที่ประมาณมิได
คือ เปน โลกุต ตระ); ดู กามาวจร 3.
[ปะ-หริ ด ] “เครื่ องคุมครองปองกัน”,
บทสวดที่นับถือเปนพระพุทธมนต คือ
บาลีภาษิตดั้งเดิมในพระไตรปฎก ซึ่งได
ยกมาจัดไวเปนพวกหนึ่งในฐานะเปนคํา
ขลัง หรือคําศักดิ์สิทธิ์ ที่มีอานุภาพคุม
ครองปองกันชวยใหพนจากภยันตราย
และเป น สิ ริ ม งคลทําให เ กษมสวั ส ดี มี
ความสุขความเจริญ (ในยุคหลังมีการ
เรียบเรียงปริตรเพิ่มขึ้นนอกเหนือจาก
บาลีภาษิตในพระไตรปฎกบาง พึงทราบ
ตามคําอธิบายตอไป และพึงแยกวา บท
สวดที่ มั ก สวดเพิ่ ม หรื อ พ ว งกั บ พระ
๒๐๙
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ปริตรในพิธีหรือในโอกาสเดียวกัน มีอีก
มาก มิใชมาจากพระไตรปฎก แตเปน
ของนิพนธขึ้นภายหลัง ไมใชพระปริตร
แตเปนบทสวดประกอบ โดยสวดนําบาง
สวดตอทายบาง), กลาวไดวา การสวด
พระปริตรเปน การปฏิบัติสืบเนื่องจาก
ความนิ ย มในสั ง คมซึ่ ง มี ก ารสวด
สาธยายรายมนต (มันตสัชฌายน,
มันตปริชัปปน) ที่แพรหลายเปนหลัก
สําคัญอยางหนึ่งในศาสนาพราหมณ แต
ไดปรับแกจัดและจํากัดทั้งความหมาย
เนื้อหาและการปฏิบัติใหเขากับคติแหง
พระพุทธศาสนา อยางนอยเพื่อชวยให
ชนจํานวนมากที่ เ คยยึ ด ถื อ มาตามคติ
พราหมณ แ ละยั ง ไม เ ข ม แข็ ง มั่ น คงใน
พุทธคติ หรืออยูในบรรยากาศของคติ
พราหมณนั้น และยังอาจหวั่นไหว ใหมี
เครื่องมั่นใจและใหมีหลักเชื่อมตอที่จะ
ชวยพาพัฒนากาวตอไป, ทั้งนี้ ในฝาย
ภิกษุ มีพุทธบัญญัติ (วินย.๗/๑๘๓-๔/๗๑)
ห า มมิ ใ ห เ รี ย นมิ ใ ห บ อกติ รั จ ฉานวิ ช า
หากฝาฝน ตองอาบัติทุกกฏ โดยมิได
แสดงขอยกเวนไว สวนในฝายภิกษุณี
(วินย.๓/๓๒๒-๗/๑๗๖–๑๗๘) มีพุทธบัญญัติ
ห า มมิ ใ ห เ รี ย นมิ ใ ห บ อกติ รั จ ฉานวิ ช า
หากฝาฝน ตองอาบัติปาจิตตีย แตมี
ขอยกเวนวาเรียนหรือบอกปริตรเพื่อคุม
ครอง (แกตนเองหรือแกผอู นื่ ก็ตาม) ไม

ปริตต, ปริตร

๒๑๐

ตองอาบัต,ิ มีคาํ อธิบายวา ติรจั ฉานวิชา
คื อ วิ ช าทํ า ร า ยคนอื่ น รวมทั้ ง มนต
อาถรรพ (อาถรรพณมนต ตามคัมภีร
อถรรพเวทของพราหมณ) เชน มนตใน
การฝงรูปฝงรอย มนตสะกดคนใหอยู
ใตอํานาจ มนตแผดเผาสรีรธาตุใหเขา
ผอมแหง มนตชักลากเอาทรัพยของคน
อื่ น มา มนตทําใหมิตรผิดใจแตกกัน
ฯลฯ มนตเหลานี้ภิกษุณีจะเรียนหรือ
สอนไมได เปนการผิดพุทธบัญญัติ แต
เรียนหรือสอนปริตรเพื่อคุมครองตนเอง
หรือผูอื่นก็ตาม ไมผิด, นอกจากนั้น
หลายครั้ง พระพุทธเจาทรงแนะนําพระ
สาวก ใหเจริญเมตตาตอสัตวทั้งหลาย
เชนตองู บาง ใหทําสัจกิริยาคืออาง
สัจจะอางคุณธรรมบาง ใหระลึกถึงคุณ
และเคารพนบน อ มพระรั ต นตรั ย บ า ง
เป น กําลั ง ที่ คุ ม ครองรั ก ษา แล ว พระ
ดํารั ส นั้ น ก็ ไ ด รั บ ความนั บ ถื อ จั ด เป น
ปริตรชื่อตางๆ, ที่กลาวนี้ พอใหเห็น
ความเปนมาของพระปริตร ตอไปนี้ จะ
สรุปขอควรทราบเกี่ยวกับพระปริตรไว
เปนความรูประกอบ
๑) โดยชื่อ: เรียกวา “ปริตร” ตามความ
หมายที่เปนเครื่องคุมครองปองกันอัน
ชอบธรรม ซึ่งตางจากมนต ที่ไดมีความ
หมายโนมไปในทางเปนอาถรรพณมนต
ตามลัทธิของพราหมณ อยางที่เรียกใน
๒๑๐
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บัดนี้วาเปนไสยศาสตร ซึ่งมักใชทําราย
ผูอื่น และสนองความโลภ เปนตน
๒) โดยเนือ้ หา: ปริตรเปนเรื่องของคุณ
ธรรมทั้งในเนื้อหาและการปฏิบัติ คุณ
ธรรมที่เปนพื้นทั่วไปคือเมตตา บาง
ปริ ต รเป น คําแผ เ มตตาทั้ ง บท (เช น
กรณียเมตตปริตร และขันธปริตร) แม
แต เ มื่ อ จะเริ่ ม สวดพระปริ ต ร ก็ มี คํา
ประพั น ธ ที่ แ ต ง ขึ้ น มาให ส วดสําหรั บ
ชุมนุมเทวดากอน ซึ่งบอกใหผูสวดตั้ง
จิตแผเมตตาแตตน อยางที่เรียกวามี
เมตตาเป น ปุ เ รจาริ ก (และคําที่ เ ชิ ญ
เทวดามาฟง ก็บอกวาเชิญมาฟงธรรม)
คุณธรรมสําคัญอีกอยางหนึ่งที่เปนแกน
ของปริตรคือสัจจะ บางปริตรเปนคําตั้ง
สัจกิรยิ าทั้งบท (เชน อังคุลิมาลปริตร
และวัฏฏกปริตร) บางปริตรเปนคําระลึก
คุณพระรัตนตรัย (รตนปริตร โมรปริตร
ธชัคคปริตร อาฏานาฏิยปริตร) บาง
ปริตรเปนคําสอนหลักธรรมที่จะปฏิบัติ
ให ชี วิ ต สั ง คมเจริ ญ งอกงามและหลั ก
ธรรมทีเ่ จริญจิตเจริญปญญา (มงคลสูตร
โพชฌังคปริตร, โพชฌังคปริตรนั้นทาน
นําสาระจากพระสูตรเดิมมาเรียบเรียง
และเติมคําอางสัจจะตอทายทุกทอน)
๓) โดยหลักการ: ปริตรเปนไปตามหลัก
พระพุทธศาสนาที่ถือธรรมเปนใหญสูง
สุด ไมมีการรองขอหรืออางอํานาจของ
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๒๑๑

เทพเจา (เทพทั้งหลายแมแตที่นับถือวา
สูงสุด ก็ยังทํารายกัน ไมบริสุทธิ์แท
และไมเปนมาตรฐานที่แนนอน ตองขึ้น
ตอธรรม มีธรรมเปนตัวตัดสินในที่สุด
เชนวา กอนโนน พราหมณถือวาพระ
พรหมเปนใหญ สรางทุกสิ่งทุกอยาง แต
ตอมาลัทธินับถือพระศิวะเลาวา เดิมที
พระพรหมมี ๕ พักตร กระทั่งคราวหนึ่ง
ถูกพระศิวะกริ้วและทําลายพักตรที่หา
เสีย จึงเหลือสี่พักตร) ปริตรไมองิ และ
ไมเอือ้ ตอกิเลสโลภะ โทสะ โมหะเลย เนน
แตธรรม เฉพาะอยางยิง่ เมตตาและสัจจะ
อยางทีก่ ลาวแลว และอางพุทธคุณหรือ
คุณพระรัตนตรัยทั้งหมดเปนอํานาจคุม
ครองรักษาอํานวยความเกษมสวัสดี ใน
หลายปริตรมีคําแทรกเสริม บอกให
เทวดามีเมตตาตอหมูมนุษย ทั้งเตือน
เทวดาวามนุษยไดพากันบวงสรวงบูชา
จึงขอใหทําหนาที่ดูแลรักษาเขาดวยดี
๔) โดยประโยชน: ความหมายและการ
ใชประโยชนจากปริตร ตางกันไปตาม
ระดับการพัฒนาของบุคคล ตั้งแตชาว
บานทัว่ ไป ทีม่ งุ ใหเปนกําลังอํานาจปกปก
รั ก ษาคุ ม ครองป อ งกั น จนถึ ง พระ
อรหันตซึ่งใชเจริญธรรมปติ แตที่ยืน
เปนหลักคือ ชวยใหจิตของผูสวดและผู
ฟงเจริญกุศล เชน ศรัทธาปสาทะ ปติ
ปราโมทยและความสุข ตลอดจนตั้งมั่น
๒๑๑
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เปนสมาธิ รวมทั้งเตรียมจิตใหพรอมที่
จะกาวสูภูมิธรรมที่สูงขึ้นไป คือเปน
กุศลภาวนา เปนจิตตภาวนา
๕) โดยทีม่ า: แหลงที่มาของพระปริตร
ไดแกคําแนะนําสั่งสอนของพระพุทธเจา
กลาวคือ พระสูตร พุทธานุญาต ชาดก
เรื่องไหนตอนใดมีเนื้อความซึ่งไดความ
หมายตรงตามทีต่ อ งการ ก็นาํ มาสวดและ
นิยมสืบกันมา เชน มหาโจรองคุลิมาล
เมื่ อ กลั บ ใจมาบวชแล ว วั น หนึ่ ง ไป
บิณฑบาต พบสตรีครรภแกคลอดยาก
มีอาการทุลักทุเลลําบาก ทานสงสาร
กลับจากบิณฑบาตแลวก็มาเฝาทูลความ
แดพระผูมีพระภาคเจา พระองคจึงทรง
แนะนําให ท า นเข า ไปหาสตรี นั้ น และ
กลาวคําเปนสัจกิริยาวา “ดูกรนองหญิง
ตั้งแตอาตมาไดเกิดแลวในอริยชาติ มิ
ไดรูสึกเลยวาจะจงใจปลงสัตวเสียจาก
ชีวิต ดวยสัจวาจานี้ ขอความสวัสดีจงมี
แกทาน ขอความสวัสดีจงมีแกครรภ
ของทานเถิด” พระองคุลิมาลไดปฏิบัติ
ตาม สตรีนั้นก็คลอดบุตรไดงายโดย
สวัสดี (ม.ม.๑๓/๕๓๑/๔๘๕) คําบาลีทกี่ ลาว
สัจกิรยิ านีก้ เ็ ปนทีน่ ยิ มนํามาใช โดยมีชอื่
วาอังคุลิมาลปริตร ถือวาเปนมหาปริตร
ทีเดียว, บางทีมีเหตุรายเกิดขึ้น เชน
คราวหนึ่ ง มี ภิ ก ษุ ถู ก งู กั ด ถึ ง มรณภาพ
เมื่อทรงทราบ ไดตรัสอนุญาตใหภิกษุ
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ทั้ ง หลายแผ เ มตตาจิ ต ไปยั ง พญางู สี่
ตระกูล (วิรูปกข เอราบถ ฉัพยาบุตร
กัณหาโคตมกะ) เพือ่ คุม ครองรักษาและ
ปองกันตัว และไดตรัสคาถาแผเมตตา
แกตระกูลพญางูทั้งสี่นั้น ตลอดจนแก
สรรพสัตว ลงทายดวยคุณพระรัตนตรัย
และนมัสการพระพุทธเจา ๗ พระองค
(วินย.๗/๒๖/๑๑; องฺ.จตุกกฺ .๒๑/๖๗/๙๔) เปนทีม่ า
ของขันธปริตร (คาถาทีเ่ ปนปริตรนีม้ าในขันธปริตตชาดกดวย, ขุ.ชา.๒๗/๒๕๕/๗๔), หรือ
อยางพระพุทธเจ า ตรั ส สอนธรรมโดย
ทรงเลาเรื่องชาดกเปนตัวอยาง แลว
ชาดกบางเรื่องที่มีถอยคําซึ่งไดชวยให
บุคคลหรือสัตวในเรื่องรอดพนอันตราย
ก็มาเปนปริตร ดังเชน “คาถานกคุม” ที่
ลูกนกคุมกลาวเปนสัจกิรยิ า ทําใหไฟปา
ไมลกุ ลามเขามาไหมรงั (ขุ.ชา.๒๗/๓๕/๑๒ มี
คาถาแตไมครบ, มาครบใน ขุ.จริยา.๓๓/๒๓๗/๕๘๘)

ก็มาเปนวัฏฏกปริตร, หรืออยางมงคลสูตร (ขุ.ขุ.๒๕/๕/๓; ขุ.สุ.๒๕/๓๑๗/๓๗๖) ที่วา
พระพุทธเจา เมื่อเหลาเทวดาทูลขอให
ตรัสแสดงยอดมงคล แทนที่จะตรัสถึง
สิ่งที่พบเห็นไดยนิ ดีรา ยวาเปนมงคลหรือ
ไมเปนมงคลอยางที่คนยึดถือกัน กลับ
ทรงสอนหลักความประพฤติปฏิบัติใน
ชีวิตและสังคม เชน การไมคบคนพาล
การคบบัณฑิต การยกยองเชิดชูคนที่
ควรยกยองเชิดชู ฯลฯ จนถึงความมีจติ
๒๑๒
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ใจเกษมศานตเปนอิสระไมหวั่นไหวดวย
โลกธรรม วาเปนอุดมมงคล มงคลสูตร
นี้ก็เปนที่นิยมนับถือ นํามารวมไวในชุด
พระปริตรเต็มทั้งพระสูตร
พระปริตรที่ชื่อวา อาฏานาฏิยปริตร
จากอาฏานาฏิยสูตร (ที.ปา.๑๑/๒๐๗/๒๐๘)
นับวามีกาํ เนิดแปลกออกไป คือ มิใชเปน
พุทธดํารัสที่ตรัสเอง แตมีเรื่องในพระ
สูตรนั้นวา ณ ยามดึก ราตรีหนึ่ง ทาว
มหาราชสี่ (จาตุมหาราช หรือจตุโลกบาล)
พรอมดวยบริวารจํานวนมาก ไดมาเฝา
พระพุ ท ธเจ า ที่ เ ขาคิ ช ฌกู ฏ เมื อ ง
ราชคฤห ครัน้ แลว ทาวเวสสวัณ ผูค รอง
ทิศอุดร (ไทยมักเรียก เวสสุวณ
ั , มีอกี ชือ่
หนึง่ วา กุเวร) ไดกราบทูล (ในนามของผู
มาเฝาทัง้ หมด) วา พวกยักษทไี่ มเลือ่ มใส
พระผูม พี ระภาคเจา ก็มี ทีเ่ ลือ่ มใส ก็มี
ส ว นมากที่ ไ ม เ ลื่ อ มใสเพราะตนเองทํา
ปาณาติบาต เปนตน จนถึงดืม่ สุราเมรัย
เมือ่ พระผูม พี ระภาคเจาทรงสอนใหงดเวน
กรรมชั่วเหลานั้น จึงไมชอบใจ ทาว
มหาราชทรงหวงใยวา มีพระสาวกทีไ่ ปอยู
ในปาดงเงียบเปลี่ยวหางไกลอันนากลัว
จึงขอถวายคาถา “อาฏานาฏิยา รกฺขา”
(อาฏานาฏิ ย รั ก ขา เรี ย กง า ยๆ ว า
อาฏานาฏิยารักข โดยเรียกตามชือ่ เทพนครอาฏานาฏา ทีท่ า วมหาราชประชุมกัน
ประพันธอาฏานาฏิยรักขานี้ขึ้น) โดยขอ
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ให ท รงรั บ ไว เพื่ อ ทําให ยักษพวกนั้น
เลือ่ มใส เปนเครือ่ งคุมครองรักษาภิกษุ
ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา ใหอยูผาสุก
ปลอดจากการถูกเบียดเบียน แลวทาว
เวสสวัณก็กลาวคําอารักขานั้น เริ่มตน
ดวยคํานมัสการพระพุทธเจา ๗ พระองค
มีพระวิปส สี เปนตน ตอดวยเรือ่ งของ
ทาวมหาราชสี่รายพระองคที่พรอมดวย
โอรสและเหลาอมนุษยพากันนอมวันทา
พระพุทธเจา, เมื่อจบแลว ทาวเวสสวัณ
กราบทูลย้าํ วา คาถาอาฏานาฏิยรักขานี้
เพื่ อ เป น เครื่ อ งคุ ม ครองรั ก ษาภิ ก ษุ
ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา ใหอยูผาสุก
ปลอดจากการถูกเบียดเบียน เมื่อเรียน
ไวแมนยําดีแลว หากอมนุษยเชนยักษ
เป น ต น ตนใดมี ใ จประทุ ษ ร า ยมากล้ํา
กราย อมนุษยตนนั้นก็จะถูกตอตาน
และถูกลงโทษโดยพวกอมนุษยทั้งหลาย
หากตนใดไมเชื่อฟง ก็ถือวาเปนขบถตอ
ทาวมหาราชสี่นั้น กลาวแลวก็พากัน
กราบทูลลากลับไป ครั้นผานราตรีน้นั ไป
แลว พระพุทธเจาไดตรัสเลาเรือ่ งทัง้ หมด
แกภกิ ษุทงั้ หลาย ตรัสวาอาฏานาฏิยรักขา
นั้นกอปรดวยประโยชนในการคุมครอง
รักษาดังกลาวแลว และทรงแนะนําให
เรียนไว, คาถาอาฏานาฏิยรักขานีเ้ องได
มาเปนอาฏานาฏิยปริตร และอาฏานาฏิยปริตรนี้นับวาเปนตัวอยางอันชัดเจนที่
๒๑๓
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แสดงถึ ง วิ ธี ส อนที่ นําประชาชนให ฝ ก
ศึกษาพัฒนาชีวิตขึ้นมาตามลําดับ จาก
จุดเชื่อมตอกับความเชื่อถือพื้นฐานของ
เขา เพื่อกาวเขามาสูคติแหงพระพุทธ
ศาสนา คือในแงความเชื่ออํานาจศักดิ์
สิทธิ์ ถือวาตองเปนอํานาจทีท่ รงธรรมจึง
จะศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ จ ริ ง จั ง ยั่ ง ยื น และชําระ
อํานาจนั้นใหบริสุทธิ์เปนกุศลปราศจาก
การใชกเิ ลสเชนโลภะและโทสะ ใหอาํ นาจ
ที่ เ ป น กุ ศ ลชนะอํานาจอกุ ศ ล และที่
สําคัญยิ่งคือไมใหขัดหลักกรรม แตให
สนับสนุนความเพียรในการทํากุศลกรรม
โดยมีความหมายในแงคุมครองปองกัน
ใหปลอดโปรงปราศจากสิ่งขัดขวางกังวล
ทัง้ ภายนอกและในใจ เพือ่ ใหพรอมหรือ
มั่ น ใจมี กําลั ง ใจที่ จ ะเพี ย รทํากิ จ ที่ มุ ง
หมาย เชน ภิกษุกจ็ ะเจริญสมณธรรมได
เต็มที่ (มิใชรออํานาจศักดิส์ ทิ ธิม์ าบันดาล
ผลนัน้ ให)
เรื่ อ งราวอั น เป น ที่ ม าของปริ ต รทั้ ง
หลายตามที่เลาในพระไตรปฎก มีเพียง
สั้นๆ ตรงๆ อยางที่กลาวแลว แตที่มา
ของบางปริตรปรากฏในอรรถกถาเปน
เรื่องราวยืดยาวพิสดาร โดยเฉพาะรตนปริตร จากรตนสูตร (ขุ.ขุ.๒๕/๗/๕; ขุ.สุ.๒๕/
๓๑๔/๓๖๗) ซึ่งอรรถกถาเลาวา คราวหนึ่ง
ที่เมืองเวสาลี ไดเกิดทุพภิกขภัยใหญ ผู
คนลมตาย ซากศพเกลื่อนเมือง พวก
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๒๑๔

อมนุษยก็เขามา แถมอหิวาตกโรคซ้าํ อีก
ในทีส่ ดุ กษัตริยล จิ ฉวีตกลงไปอาราธนา
พระพุทธเจา ซึ่งเวลานั้นประทับที่เมือง
ราชคฤห (ยังอยูในรัชกาลของพระเจา
พิมพิสาร) ขอใหเสด็จมา พระพุทธองค
ประทับเรือเสด็จมา เมือ่ ถึงเขตแดน พอ
ยางพระบาทลงทรงเหยียบฝง แมนา้ํ คงคา
ฝนโบกขรพรรษก็ ต กลงมาจนน้ําท ว ม
พัดพาซากศพลอยลงแมนา้ํ คงคาไปหมด
และเมื่อเสด็จถึงเมืองเวสาลี ทาวสักกะ
และประดาเทพก็มาชุมนุมรับเสด็จ เปน
เหตุใหพวกอมนุษยหวาดกลัว พากันหนี
ไป ครัง้ นัน้ พระพุทธเจาไดตรัสรตนสูตร
ใหพระอานนทเรียนและเดินทําปริตรไป
ในระหวางกําแพงเมืองทั้ง ๓ ชั้น พระ
อานนทเรียนรตนสูตรนั้นแลวสวดเพื่อ
เปนปริตร คือเปนเครื่องคุมครองปอง
กัน พรอมทั้งถือบาตรของพระพุทธเจา
ใสน้ําเดินพรมไปทั่วทั้งเมือง เปนอันวา
ทั้งภัยแลง ภัยอมนุษย และภัยจากโรค
ก็สงบสิ้นไป พระพุทธเจาประทับที่เมือง
เวสาลี ค รึ่งเดือนจึงเสด็จกลับ มีการ
ชุมนุมครั้งใหญเพื่อสงเสด็จ เรียกวา
“คงฺโคโรหณสมาคม” (เปนไทย=คงคาโรหณสมาคม, การชุมนุมในคราวเสด็จ
ลงแม น้ําคงคาเพื่ อ เสด็ จ กลั บ สู เ มื อ ง
ราชคฤห; การชุมนุมใหญอยา งนี้มีอีก
๒ ครั้ง คือ ยมกปาฏิหาริยสมาคม
๒๑๔
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และเทโวโรหณสมาคม), พระสูตรนี้
แสดงคุณของพระรัตนตรัย จึงเรียกวา
รตนสูตร (ในมิลนิ ทปญหาบางฉบับเรียก
วา สุวตั ถิสตู ร เพราะแตละคาถาลงทาย
วา “สุวตฺถิ โหตุ” – ดวยสัจจะนี้ ขอ
ความสวัสดีจงมี), เรื่องที่อรรถกถาเลานี้
นาจะเปนที่มาของประเพณีการเอาน้ําใส
บาตรทําน้ํามนต แลวพรมน้ํามนตเพื่อ
ความสุขสวัสดี
๖) โดยความเปนมา: เดิมนั้น “ปริตต”
มีความหมายวา “เครือ่ งคุม ครองปองกัน”
เชนกลาวขอความนั้นๆ เพื่อเปนปริตร
หรือใหเปนปริตร (เปนเครื่องคุมครอง
ปองกัน) ยังไมเรียกขอความนั้นเองวา
ปริตร จึงใชคาํ วา “ทําปริตต” (ปริตตกรณะ) เชนทําการแผเมตตา หรือทําการ
นอมรําลึกหรือนมัสการอยางนั้นๆ ให
เปนเครื่องคุมครองปองกัน ไมใชคาํ วา
กลาวหรือสวดปริตต ตอมาจึงคอยๆ
เรียกขอความที่สวดหรือบทสวดนั้นเอง
วาปริตร แลวปริตรก็มีความหมายวา
“บทสวดเพือ่ เปนเครือ่ งคุม ครองปองกัน”
ดังทีใ่ นบัดนี้ ใชคาํ วา “กลาวปริตร” หรือ
“สวดพระปริตร” (ปริตตภณนะ) เปนพืน้
ปริตรไดเปนคําเรียกบทสวด โดยมี
รายชื่อปรากฏในคัมภีรชั้นหลังจากพระ
ไตรปฎก เริม่ แตมลิ นิ ทปญหา ซึง่ ถือกัน
วาเกิดขึน้ ประมาณ พ.ศ.๕๐๐ ในมิลนิ ท-
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ปญหานัน้ มีรายชือ่ ๕-๗ ปริตร (ฉบับ
หนึง่ ทีเ่ ปนอักษรพมามี ๗ ปริตร คือ
รตนสูตร เมตตสูตร ขันธปริตร โมรปริตร
ธชัคคปริตร อาฏานาฏิยปริตร องคุลมิ าลปริตร, ฉบับอักษรไทยมี ๕ ปริตร คือ
ขันธปริตร สุวตั ถิปริตร [=รตนสูตร] โมรปริตร ธชัคคปริตร อาฏานาฏิยปริตร),
ตอมาในชั้นอรรถกถา (ถึง พ.ศ.๙๐๐
เศษ) พบรายชือ่ อยางมาก ๘ ปริตร คือ
อาฏานาฏิยปริตร อิสคิ ลิ ปิ ริตร ธชัคคปริตร โพชฌังคปริตร ขันธปริตร โมรปริตร เมตตปริตร รตนปริตร (องฺ.อ.
๒/๒๑๐; นิท๑ฺ .อ.๓๓๖), ตอนีไ้ ป จะกลาวขอ
สังเกตตามลําดับ ดังนี้
ก. ปริตรที่ยืนตัวอยูในทุกรายชื่อตั้งแต
มิลินทปญหามาจนวิสุทธิมัคคกระทั่งถึง
คัมภีรแมแตชั้นฎีกา มีเพียง ๕ คือ
รตนปริตร ขันธปริตร ธชัคคปริตร
อาฏานาฏิยปริตร และโมรปริตร
ข. ตลอดยุคที่กลาวมา รายชื่อหลักขึ้น
ตนดวยรตนปริตร ซึง่ บางทีเรียกชือ่ เดิม
เปนรตนสูตร และในรายชือ่ ทุกบัญชี ไม
มีมงคลสูตรเลย
ค. ไมชัดวามีมงคลสูตรเพิม่ เขามาในราย
ชือ่ ปริตรเมือ่ ใด แตคงเพิม่ ในยุคสมัยที่
ไมนานนัก นาสังเกตวา ทานเพิม่ เขามา
โดยจัดเปนปริตรแรกทีเดียวนําหนารตนปริตร อีกทั้งเปนบทเดียวที่คงเรียกชื่อ
๒๑๕
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เปนสูตรคงทีย่ นื ตัว ไมเรียกชื่อวาปริตร
ทั้งนี้ พอเห็นเหตุผลไดชัดวา เนื้อความ
ในมงคลสูตรไมมีลักษณะเปนปริตรโดย
ตรง คือมิใชมงุ จะปองกันภัยใดๆ อยาง
ปริตรอื่น แตเปนเรื่องของสิริมงคลคือ
เปนไปเพื่อความสุขความเจริญงอกงาม
กวางๆ ครอบคลุมทัว่ ไปหมด ถึงจะไม
เปนปริตร ก็ดีมีคุณไมนอยกวาปริตร
และควรเอามาสวดนํากอนดวยซ้าํ เพือ่
ให เ กิ ด สิ ริ ม งคลเป น พื้ น ฐานหรื อ เป น
บรรยากาศไวกอน แลวจะแกหรือกัน
อั น ตรายอย า งไหนก็ ค อ ยว า กั น ต อ ไป
(และในแงเนือ้ ความ มงคลสูตรก็ครอบ
คลุ ม ความดี ง ามสุ ข สวั ส ดี ทุ ก ประการ
โดยมี หลั ก ธรรมที่ เ หมาะแก ทุ ก บุ คคล
ครบทุกขัน้ ตอนของชีวติ ) อีกทัง้ ทานเอา
มาใชเต็มทั้งพระสูตร ไมไดคัดตัดมา
เพียงบางสวน จึงเปนอันไดเหตุผลทีน่ าํ
มาสวดเขาชุดปริตร และจัดเปนบทแรก
โดยเรียกชื่อคงเดิมวามงคลสูตร, ใน
คัมภีรข ทุ ทกปาฐะแหงพระไตรปฎก ทาน
เรี ย งลําดั บ มงคลสู ต รและรตนสู ต รไว
ถัดกัน โดยมีมงคลสูตรเปนสูตรแรก
อรรถกถาอธิบายวาลําดับนีเ้ ขากับเหตุผล
วา มงคลสูตรเปนอัตตรักษ (รักษาตัว)
รตนสูต รเป น ปรารักษ (รักษาผูอ นื่ )
ง. สวนปริตรอื่นนั้นชัดอยูแลววา ปริตร
ใดเดิมเปนพระสูตร และนํามาใชสวด
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เต็มทั้งสูตร ปริตรนั้นจะเรียกชื่อเปน
สูตร หรือเรียกเปนปริตร ก็ได คือ รตนสูตร/ปริตร กรณียเมตตสูตร/ปริตร
(บางทีเรียกสั้นๆ วา เมตตสูตร/ปริตร)
และธชัคคสูตร/ปริตร, ปริตรนอกนี้ มิ
ใชมาจากพระสูตร (เชน มาจากชาดก)
หรือถามาจากพระสูตร ก็ไมนํามาเต็ม
ทั้งสูตร แตคัดตัดมาเฉพาะสวนที่เกี่ยว
ของ จึงเรียกวาปริตรอยางเดียว
จ. อาฏานาฏิยปริตร มาจากอาฏานาฏิยสูตร แตนาํ มาใชเฉพาะคาถา “อาฏานาฏิยา
รกฺขา” ที่ทาวมหาราชสี่ถวาย ไมนํามา
เต็มทั้งสูตร (คือนํามาเพียงเอกเทศของ
พระสูตร) จึงเรียกวาปริตรเทานั้น ไม
เรียกวาสูตร ในแงนี้ อาฏานาฏิยปริตรก็
เหมือนกับปริตรอื่นๆ ที่เรียกวาปริตร
อยางเดียว แตแงที่แปลกกวานั้นก็คือ
นํามาเฉพาะคาถานมัสการพระพุทธเจา
เจ็ดพระองค ๖ คาถา สวนคาถาตอจาก
นั้ น ซึ่ ง ว า ด ว ยเรื่ อ งของท า วมหาราชสี่
ทานตัดออก แลวประพันธคาถาใหมซึ่ง
ส ว นใหญ พ รรณนาพระคุ ณ ของพระ
พุทธเจามากมายหลายพระองค นบ
วันทาพระพุทธเจาเหลานั้น ขอใหพระ
คุณของพระองคปกปกรักษา และขอให
ทาวมหาราชทั้งสี่มารักษาดวย, การที่
พระโบราณาจารยกระทําอยางนี้ คงเปน
เพราะทานเห็นวา คาถาอาฏานาฏิยรักขา
๒๑๖

ปริตต, ปริตร

มิใชเปนพระพุทธวจนะ แตเปนคําของ
เทพเทานั้น เมื่อจะนํามาใชในกิจนอก
พระไตรปฎก ทานจึงแตงเพิ่มและเติม
แทนได โดยเฉพาะคาถาทีท่ า นแตงนัน้ ก็
เป น การเสริ ม เจตนารมณ ข องท า ว
มหาราชทัง้ สีท่ แี่ สดงออกใน ๖ คาถาแรก
ให ป ริ ต รหนั ก แน น มี กําลั ง มากยิ่ ง ขึ้ น ,
โพชฌังคปริตรมีลักษณะพิเศษตางออก
ไปอีก เนื่องจากวา เรื่องที่พระพุทธองค
เอง พระมหากัสสปะ และพระมหาโมคคัลลานะ สดับคําแสดงโพชฌงค
แลวหายจากอาพาธนั้น กระจายอยูใน
สามพระสูตรตางหากกัน (สํ.ม.๑๙/๔๑๕๔๒๘/๑๑๓-๗) พระโบราณาจารยจึงใชวิธี
ประพันธคาถาประมวลเรื่องสรุปความ
รวมไวเปนปริตรเดียวกัน โพชฌังคปริตร
จึงมิใชเปนบาลีภาษิตจากพระไตรปฎก
โดยตรง, เรื่ อ งของอาฏานาฏิยปริตร
(รวมทัง้ โพชฌังคปริตร) นี้ นาจะเปนตัว
อยางใหในยุคหลังมีการแตงคาถาใหมขนึ้
เปนปริตรชือ่ ใหมๆ โดยนําเอาพุทธพจน
หรือขอความในพระไตรปฎกมาตั้งเปน
แกน ก็มี ไมมขี อ ความจากพระไตรปฎก
โดยตรงเลย ก็มี ไดแก อภยปริตร และ
ชยปริตร ในประมวลบทสวดที่เรียกวา
“สิบสองตํานาน”
๗) โดยการจัดเปนแบบแผน: ตอมา
ในบ า นเมื อ งที่ พ ระพุ ท ธศาสนาเจริ ญ
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แพรหลาย มีคนทุกหมูเหลานับถือแลว
ความนิยมสวดพระปริตรก็แพรหลาย
มากขึ้นๆ จนเกิดเปนประเพณีขึ้นโดยมี
พิธีกรรมเกี่ยวกับการสวดพระปริตรนั้น
และประเพณีนั้นก็พัฒนาตอๆ มา เชน
มีการสวดปริตรนี้ในโอกาสนั้น สวด
ปริตรนั้นในโอกาสนี้ มีการสวดปริตร
เปนชุดในงานสําคัญ มีการแยกวาพึง
สวดชุดใดในงานไหนระดับใด ตลอด
จนจั ด ลําดั บ ในชุ ด พร อ มด ว ยบทสวด
ประกอบตางๆ เปนตน, ในคัมภีรม ลิ นิ ทปญหา ซึง่ เลาเรือ่ งราวเมือ่ ใกล พ.ศ.๕๐๐
แมจะมิไดกลาวถึงพิธสี วดพระปริตรโดย
 หาหนึง่ ทีพ่ ญามิลนิ ทตรัสถาม
ตรง แตปญ
พระนาคเสนวา ถาปริตรทําใหคนพนจาก
บวงมัจจุราชได จะไมขัดกันหรือกับคํา
สอนทีว่ า ถึงจะเหาะเหินไปในฟากฟา ถึง
จะซอนตัวลึกถึงกลางมหาสมุทร หรือจะ
หนีไปทีไ่ หน ก็หาพนจากบวงมัจจุราชไป
ไดไม และระบุชอื่ ปริตรไวดว ยหลายบท
(ฉบับอักษรพมาระบุไว ๗, ฉบับอักษร
ไทยระบุไว ๕ ดังกลาวขางตน) นีแ้ สดง
วา การสวดพระปริตรคงจะเปนที่นิยม
ทั่วไปแลวในชมพูทวีป รวมทั้งแควน
โยนก (โยนกเวลานั้นขยายกวางตั้งแต
แถบเหนือของอาฟกานิสถานและปากีสถาน มาจนถึงตะวันตกเฉียงเหนือของ
อินเดียปจจุบนั ) ตอมา ในลังกาทวีป มี
๒๑๗
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เรื่องราวเปนหลักฐานชัดเจนตามคัมภีร
มหาวงส (พงศาวดารลังกายุคตน) วา
ในรัชกาลพระเจาอุปติสสะ ที่ ๑ (พ.ศ.
๙๐๕–๙๕๒) เกิดทุพภิกขภัย พระองค
ไดโปรดใหนิมนตพระสงฆประชุมใหญ
สวดพระปริตร แลวฝนตกหายแลง ใน
สมัยหลังตอมา ก็มีเหตุการณเชนนี้อีก,
พิธีสวดอยางนี้ นอกจากเปนงานใหญ
แลว ก็กลายเปนประเพณี การสวดบาง
อยางก็ทําเปนประจําทุกป อยางนอยก็
ทํานองเปนการบํารุงขวัญ ในบางคัมภีร
อยางวินยสังคหะ ถึงกับอธิบายวิธีจัด
เตรียมการในการสวดพระปริตรในบาง
โอกาส เชน เมื่อไปสวดใหคนเจ็บไขฟง
พึงใหเขารับสิกขาบทกอน (เราเรียกวาให
ศีล) แลวกลาวธรรมแกเขา พึงทําปริตร
ใหแกผูที่ตั้งอยูในศีล ถาคนถูกผีเขา ไม
ควรสวดอาฏานาฏิยปริตรกอน แตพึง
สวดเมตตสูตร ธชัคคสูตร และรตนสูตร
ตลอดสัปดาห ถาผีไมยอมออก จึงควร
สวดอาฏานาฏิยปริตร ดังนี้เปนตน
ปริ ต รที่ จั ด เป น หมวดหรื อ เป น ชุ ด
ต อ มาก็ มี ก ารแยกเป น ชุ ด เล็ ก และชุ ด
ใหญ ดังที่เรียกวา “เจ็ดตํานาน” (ใชคํา
บาลีเปน สัตตปริตต) และ “สิบสอง
ตํานาน” (ทวาทสปริตต) แตมีขอนา
สงสัยวา “ตํานาน” ในที่นี้หมายถึงเรื่อง
ราวเลาขานสืบกันมาใชแนหรือไม พอดี
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วา “ปริตต” คือเครื่องคุมครองปองกันนี้
มีคาํ บาลีทเี่ ปนไวพจนวา รักขา ตาณ เลณ
ทีปะ นาถ สรณะ เปนตน โดยเฉพาะ
“ตาณ” นั้น บางทีใชอธิบายหรือใชแทน
“ปริตฺต” อยางชัดเจน (เชน ในโยชนา
แหงอรรถกถาวินัยวา ยกฺขปริตฺตนฺติ
ยกฺเขหิ สมนฺตโต ตาณํ) จึงนาสันนิษฐาน
วา อาจเปน “ตํานาณ” ที่แผลงจาก
“ตาณ” นี้เอง (คือเปน เจ็ดตํานาณ และ
สิบสองตํานาณ) และเมื่อใชเปนแบบ
แผนในพระราชพิธี ก็ไดมีชื่อเปนคํา
ศัพทเฉพาะขึ้นวา “ราชปริตร” เรียก
สัตตปริตตวา จุลราชปริตร (ปริตรหลวง
ชุ ด เล็ ก ) และเรี ย กทวาทสปริ ต ต ว า
มหาราชปริตร (ปริตรหลวงชุดใหญ)
เจ็ดตํานาน
๑. มงคลสูตร
๒. รตนปริตร (มักเรยี ก รตนสูตร)
๓. เมตตปริตร (มักเรยี ก กรณียเมตตสูตร)
๔/๐. ขันธปริตร
๕/๐. โมรปริตร
๖/๐. ธชัคคปริตร (มักเรยี ก ธชัคคสูตร)
๗/๐. อาฏานาฏิยปริตร
๐/๗. โพชฌังคปริตร มีองั คุลมิ าลปริตรนํา
(ลําดับทายนี้ อาจเขา แทนลําดับใดหนึง่ ใน ๔-๗)
สิบสองตํานาน
๑. มงคลสูตร
๒. รตนปริตร (มักเรยี ก รตนสูตร)
๒๑๘
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๓. เมตตปริตร (มักเรยี ก กรณียเมตตสูตร)
๔. ขันธปริตร มี ฉัททันตปริตร ตาม
๕. โมรปริตร
๖. วัฏฏกปริตร
๗. ธชัคคปริตร (มักเรยี ก ธชัคคสูตร)
๘. อาฏานาฏิยปริตร
๙. อังคุลมิ าลปริตร
๑๐. โพชฌังคปริตร
๑๑. อภยปริตร (มีขนึ้ ในยุคหลัง)
๑๒. ชยปริตร (มีขนึ้ ในยุคหลัง)
(พึงทราบวา องฺคลุ มิ าลปริตตฺ และ
โพชฺฌงฺคปริตตฺ นัน้ เรียกเปนภาษาไทย
วา อังคุลมิ าลปริตร หรือองคุลมิ าลปริตร
และโพชฌังคปริตร หรือโพชฌงคปริตร
ก็ได ยังไมมกี าํ หนดเปนยุต)ิ
๘) โดยเครือ่ งประกอบเสริม: อยางที่
ไดกลาววา นอกจากตัวปริตรเองแลว มี
บทสวดเสริมประกอบที่แตงหรือจัดเติม
เพิ่มขึ้นมาตามกาลเวลาอีกมาก ใชสวด
นํากอนก็มี สวดแทรกก็มี สวดตอทายก็
มี เชน กอนเริม่ สวด ก็มกี ารชุมนุม
เทวดา คือกลาวคําเชิญชวนเทวดามาฟง
เรียกวามาฟงธรรมหรือมาฟงพุทธวจนะ
และเมือ่ เริม่ สวด กอนจะถึงตัวพระปริตร
ก็สวดตนตํานาน ซึ่งมีประมาณ ๔ บท
แลวจึงสวดตัวตํานานคือพระปริตรไป
ตามลําดับ ครั้นจบปริตรทั้งหมดแลว ก็
สวดทายตํานาน ทํานองบทแถมอีก
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จํานวนหนึ่ง (อาจจะถึง ๑๐ บท) เสร็จ
แลวจึงเปนอันจบการสวด
ยิ่งกวานั้น ถามีเวลาที่จะสวดอยาง
เต็มพิธีจริงๆ นอกจากชุมนุมเทวดา
(เรียกวาขัดนํา) ตอนจะเริ่มสวดแลว ใน
ชวงที่สวดตัวตํานาน ก็มีการขัดตํานาน
แทรกคั่นไปตลอดดวย คือ ระหวางที่
สวดปริ ต รหนึ่ ง จบแล ว ก อ นจะสวด
ปริตรลําดับตอไป ก็หยุดใหหัวหนา (บัด
นี้นิยมใหรูปที่ ๓ ผูขัดนํา คือรูปที่
ชุมนุมเทวดา) ขัดตํานาน คือสวดบท
แนะนําใหรูจักปริตรบทที่จะสวดตอไป
นั้น (บทขัดของปริตรใด ก็เรียกตามชื่อ
ของปริตรนั้น เชน บทขัดมงคลสูตร
บทขัดรตนปริตร ฯลฯ ซึ่งบอกใหรูวา
ปริตรนั้นเกิดขึ้นมาอยางไร มีคุณหรือ
อานิสงสในการสวดอยางไร และเชิญชวน
ใหสวด) ขัดคัน่ อยางนีไ้ ปจนจบปริตรทั้ง
หมด, อยางไรก็ตาม ทุกวันนี้ แมแตใน
พิ ธี ใ หญ ๆ ก็ น อ ยนั ก ที่ จ ะมี ก ารขั ด
ตํานานในการสวดเจ็ ด ตํานานหรื อ สิ บ
สองตํานาน เพราะจะทําใหการสวดยาว
นานมาก, แตที่ยังนิยมปฏิบัติกันอยู ก็
คือ ในกรณีที่มีการสวดบทพิเศษเพิ่ม
เขามา เชน สวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
ในงานทําบุญอายุครั้งสําคัญ เมื่อขัดนํา
ตํานาน คือชุมนุมเทวดาแลว ก็ตอดวย
บทขัดธัมมจักกัปปวัตตนสูตรติดไปเลย
๒๑๙
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จากนั้ น สวดธั ม มจั ก กั ป ปวั ต ตนสู ต ร
และเจ็ดตํานานยอไปจนจบ โดยไมมีการ
ขัดตํานานใดๆ อีก, ทีก่ ลาวมานี้ เปนเรือ่ ง
ของแบบแผนในพิธีที่เพิ่มขยายขึ้ น มา
เป น เรื่ อ งของประเพณี แ ละเนื่ อ งด ว ย
สังคม แตผปู ฏิบตั ใิ นทางสวนตัว เมือ่ มุง
สาระ พึงกําหนดชัดอยูท ตี่ วั พระปริตร
นอกจากแบบแผนพิ ธี ใ นการสวด
แลว เครื่องประกอบสําคัญที่รูกันดีก็คือ
น้ํามนต และสายสิญจน ซึ่งมีมาแต
โบราณ แตในคัมภีรภ าษาบาลี ทานเรียก
วา ปริตโตทก (น้าํ ปริตร) และปริตตสูตร
(สายหรือดายปริตร) ตามลําดับ
รวมแลว ในเรือ่ งปริตรนี้ ขอสําคัญ
อยูที่ตองมีจิตใจเปนกุศล นอกจากมี
เมตตานําหนาและมั่นในสัจจะบนฐาน
แหงธรรมแลว ก็พึงรูเขาใจสาระของ
ปริตรนัน้ ๆ โดยมีกมั มัสสกตาปญญาอัน
มองเห็นความมีกรรมเปนของตน ซึง่ ผล
ที่ประสงคจะสําเร็จดวยความพากเพียร
ในการกระทําของตน เมือ่ มีจติ ใจโลงเบา
สดชื่นผองใสดวยมัน่ ใจในคุณพระปริตร
ทีค่ มุ ครองปองกันภัยอันตรายใหแลว ก็
จะไดมีสติมั่นมีสมาธิแนวมุงหนาทําการ
นั้นๆ ใหกาวตอไปดวยความเขมแข็งมี
กําลังหนักแนนและแจมใสชัดเจนจนถึง
ความสําเร็จ, สําหรับพระภิกษุ ตองตัง้ ใจ
ปฏิบัติในเรื่องปริตรนี้ตอคฤหัสถดว ยจิต

ปริเทวะ

๒๒๐

เมตตากรุณา พรอมไปกับความสังวร
ระวัง มิใหผดิ พลาดจากพระวินยั ในแง
ดิรจั ฉานวิชา และเวชกรรม เปนตน; ดู
ภาณยักษ, ภาณวาร
ปริเทวะ ความร่ําไรรําพัน, ความคร่ํา
ครวญ, ความรําพันดวยเสียใจ, ความ
บนเพอ
ปริเทวนาการ ดู ปริเทวะ
ปรินิพพาน การดับรอบ, การดับสนิท
1. ดับกิเลสและทุกขสิ้นเชิง, บรรลุ
อรหัตตผล (ไดแก กิเลสปรินิพพาน) 2.
ตาย (ไดแก ขันธปรินิพพาน, ใชแกพระ
พุทธเจาและพระอรหันต; ในภาษาไทย
บางที แ ยก ให ใ ช แ ก พ ระพุ ท ธเจ า ว า
ปรินิพพาน และใหใชแกพระอรหันตทั่ว
ไปวา นิพพาน แตในภาษาบาลี ไมมีการ
แยกเชนนั้น); ดู นิพพาน
ปรินิพพานบริกรรม การกระทําขั้นตน
ก อ นที่ จ ะปริ นิ พ พาน, การเตรี ย ม
ปรินิพพาน ในพุทธประวัติ ไดแก การ
ทรงเขาอนุปุพพวิหารสมาบัติกอน แลว
เสด็จปรินิพพาน
ปรินิพพานสมัย เวลาที่พระพุทธเจา
เสด็จปรินิพพาน
ปริปุจฉา การสอบถาม, การคนควา,
การสืบคนหาความรู
ปริพาชก นักบวชผูชายนอกพระพุทธศาสนาพวกหนึ่งในชมพูทวีปชอบสัญจร

ปริเยสนา

ไปในที่ตางๆ สําแดงทรรศนะทางศาสนา
ปรัชญาของตน เขียนอยางรูปเดิมใน
ภาษาบาลีเปน ปริพพาชก
ปริพาชิกา ปริพาชกเพศหญิง เขียนอยาง
รูปเดิมในภาษาบาลีเปน ปริพพาชิกา
ปริภัณฑ ดู สัตตบริภัณฑ
ปริมณฑล วงรอบ, วงกลม; เรียบรอย
ปริยัติ พุทธพจนอันจะพึงเลาเรียน, สิ่งที่
ควรเลาเรียน (โดยเฉพาะหมายเอาพระ
บาลีคือพระไตรปฎก พุทธพจนหรือพระ
ธรรมวินัย); การเลาเรียนพระธรรมวินัย
ปริยัติสัทธรรม ดู สัทธรรม
ปริยาย การเลาเรื่อง, บรรยาย; อยาง,
ทาง, นัยออม, แง
ปริยายสุทธิ ความบริสทุ ธิโ์ ดยปริยายคือ
จัดเปนความบริสุทธิ์ไดบางแงบางดาน
ยังไมบริสทุ ธิส์ นิ้ เชิง ยังมีการละ และการ
บําเพ็ญอยู; ตรงขามกับ นิปปริยายสุทธิ; ดู
สุทธิ
ปริยุฏฐานกิเลส ดู กิเลส ๓ ระดับ
ปริเยสนา การแสวงหา มี ๒ คือ ๑. อนริยปริเยสนา แสวงหาอยางไมประเสริฐ
ตนยังมีทุกข ก็ยังแสวงหาสภาพที่มีทุกข
๒. อริ ย ปริ เ ยสนา แสวงหาอย า ง
ประเสริฐ ตนมีทุกข แตแสวงหาสภาพที่
ไมมีทุกข ไดแกนิพพาน; สําหรับคนทั่ว
ไป ทานอธิบายวา มิจฉาอาชีวะ เปน
อนริยปริเยสนา สัมมาอาชีวะ เปนอริย-

๒๒๐

ปริโยสาน

๒๒๑

ปริเยสนา
ปริโยสาน ที่สุดลงโดยรอบ, จบ, จบ
อยางสมบูรณ
ปริวัฏฏ หมุนเวียน, รอบ; ญาณทัสสนะ
มีปริวัฏฏ ๓ หรือเวียนรอบ ๓ ใน
อริยสัจจ ๔ หมายถึง รูอริยสัจจ ๔ แต
ละขอโดยสัจจญาณ กิจจญาณและกตญาณ รวม ๔ ขอเปน ๑๒ เรียกวา มี
อาการ ๑๒
ปริวารยศ ยศคือ(ความมี)บริวาร, ความ
เปนใหญโดยบริวาร ดู ยศ
ปริวาส “อยูรอบ”, อยูครบ, อยูจบ, อยู
ปรับตัวใหพรอม, อยูพ อจนไดท,ี่ บมตัว,
อบ, หมกอยู 1. ในพระวินยั แปลกันมาวา
“อยูก รรม” หรืออยูช ดใช, เปนชือ่ วุฏฐานวิธี (ระเบียบปฏิบัติสําหรับการออกจาก
ครุกาบัติ) อยางหนึ่ง ซึ่งภิกษุผูตอง
อาบัติสังฆาทิเสสแลวปกปดไว จะตอง
ประพฤติ เปนการลงโทษตนเองชดใชให
ครบเทาจํานวนวันที่ปดอาบัติ กอนที่จะ
ประพฤติมานัตอันเปนขั้นตอนปกติของ
การออกจากอาบัติตอไป, ระหวางอยู
ปริวาส ตองประพฤติวัตรตางๆ เชน งด
ใชสิทธิบางอยาง ลดฐานะของตน และ
ประจานตัว เปนตน; ปริวาส มี ๓ อยาง
คือ ปฏิจฉันนปริวาส สโมธานปริวาส
และ สุทธันตปริวาส; มีปริวาสอีกอยาง
หนึง่ สําหรับนักบวชนอกศาสนา จะตอง
๒๒๑

ปริวาส

ประพฤติ เป น การปรั บ ตั ว ให พ ร อ ม
กอนที่จะบวชในพระธรรมวินัย เรียกวา
ติตถิยปริวาส ซึง่ ทานจัดเปน อปฏิจฉันนปริวาส (เมื่อเทียบกับติตถิยปริ ว าสนี้
บางทีเรียกปริวาสของภิกษุเพื่อออกจาก
อาบัติสังฆาทิเสสขางตนนั้นวา “อาปตติปริวาส”); ดู ติตถิยปริวาส 2. ในคัมภีรชั้น
อรรถกถาลงมา ทานนําคําวา “ปริวาส”
ตามความหมายสามั ญ ข า งต น มาใช
อธิบายธรรม เพื่อชวยใหเขาใจงายขึ้น
ตั้งแตเรื่องพื้นๆ ไปจนถึงหลักธรรมที่
ลึกซึ้ง เชน อาหารที่บริโภคเขาไปแลว มี
ปริวาส คือการคางรวมกันอยูในทองจน
ยอยเสร็จ, การอบเครื่องใชหรือที่อยู
อาศัยดวยกลิ่นหอมของดอกไมเปนตน
ก็เปนปริวาส, การเรียนมนตโดยอยูกับ
กิจกรรมทีเ่ กีย่ วกับมนตนนั้ เชน สาธยาย
พิจารณา ทําความเขาใจ จนจบรอบหรือ
เขาถึง เรียกวามนตปริวาส, ในสมถภาวนา ผูเจริญฌาน จะกาวจากอุปจารสมาธิขึ้นสูปฐมฌาน หรือกาวจากฌานที่
ต่ํากวาขึ้นสูฌานชั้นที่สูงขึ้นไป คือมีองค
ฌานชั้นที่สูงตอขึ้นไปนั้นปรากฏ โดยอยู
จบรอบอัปปนาสมาธิ (หรือบมอัปปนาสมาธิจนไดที่) เรียกวาอัปปนาปริวาส,
ในการเจริ ญ วิ ป ส สนา ผู ป ฏิ บั ติ จ ะยั ง
มรรคใหเกิดขึ้น โดยอยูจบรอบวิปสสนา
(หรื อ บ ม วิ ป ส สนาจนได ที่ ) เรี ย กว า

ปริวิตก

๒๒๒

วิปสสนาปริวาส, ในการทํางานของจิต
ซึ่งดําเนินไปโดยจิตขึ้นสูวิถีและตกภวังค
แลวขึน้ สูว ถิ แี ละตกภวังค เปนอยางนี้ตอ
เนื่องไปนั้น ชวงเวลาที่จิตอยูในภวังคจน
ขึ้นสูวิถีอีก เรียกวาภวังคปริวาส (บุคคล
ทั้งหลายมีภวังคปริวาส หรือชวงพัก
ภวังคนี้ ยาวหรือสั้น เร็วหรือชา ไม
เหมือนกัน ผูที่มีภวังคปริวาสสั้นรวดเร็ว
จะรับรูและคิดการตางๆ ไดแคลวคลอง
รวดเร็ว จนดูเหมือนวาทําอะไรๆ ได
หลายอยางในเวลาเดียวกัน เชน พระ
พุ ท ธเจ า ทรงมี ภ วั ง คปริ ว าสชั่ ว วิ บ แวบ
แมจะมีผูทูลถามปญหาพรอมกันหลาย
คน ก็ ท รงทราบความได ทั น ทั้ ง หมด
และทรงจั ด ลํ า ดั บ คํ า ตอบได เ หมาะ
จังหวะแกทุกคน)
ปริวิตก ความคิดนึก, คํานึง; ไทยใช
หมายความวานึกเปนทุกขหนักใจ, นึก
หวงใย
ปริสะ บริษัท, ที่ประชุมสงฆผูทํากรรม
ปริสทูสโก ผูประทุษรายบริษัท เปนคน
พวกหนึ่งที่ถูกหามบรรพชา หมายถึงผูมี
รูปรางแปลกเพื่อน เชน สูงหรือเตี้ยจน
ประหลาด ศีรษะโตหรือหลิมเหลือเกิน
เปนตน
ปริสวิบัติ เสียเพราะบริษัท, วิบัติโดย
บริษัท, บกพรองเพราะบริษัท หมายถึง
เมื่ อ สงฆ จ ะทําสั ง ฆกรรม ภิ ก ษุ เ ข า

ปลงบริขาร

ประชุมไมครบองคกําหนด, หรือครบ
แต ไ ม ไ ด นําฉั น ทะของผู ค วรแก ฉั น ทะ
มา, หรือมีผูคัดคานกรรมที่สงฆทํา
ปริสสมบัติ ความพรอมมูลแหงบริษัท,
ถึงพรอมดวยบริษัท, ความสมบูรณของ
ที่ประชุม คือไมเปนปริสวิบัติ (ตัวอยาง
ประชุมภิกษุใหครบองคกําหนด เชน จะ
ทํากฐินกรรม ตองมีภิกษุอยางนอย ๕
รูป จะใหอุปสมบทในมัธยมประเทศ
ตองมีภิกษุอยางนอย ๑๐ รูปเปนตน)
ปริสัญุตา ความเปนผูรูจักประชุมชน
และกิริยาที่จะตองปฏิบัติตอประชุมชน
นัน้ ๆ เชนรูจ กั วา ประชุมชนนี้ เมือ่ เขาไป
จะตองทํากิริยาอยางนี้จะตองพูดอยางนี้
เปนตน (ขอ ๖ ในสัปปุริสธรรม ๗)
ปริสุปฏฐาปกะ ภิกษุผูเปนนิสัยมุตก
คือพนจากการถือนิสยั แลว มีคณ
ุ สมบัติ
สมควรเปนผูปกครองหมู สงเคราะห
บริษัทได
ปรีชา ความรอบรู, ความหยั่งรู, ความ
กําหนดรู
ปฤษฎางค อวัยวะเบื้องหลัง, สวนหลัง,
ขางหลัง
ปลงตก พิจารณาเห็นจริงตามสภาพของ
สังขาร แลววางใจเปนปกติได
ปลงบริขาร มอบบริขารใหแกผูอื่นใน
เวลาใกลจะตาย เปนการใหอยางขาด
กรรมสิทธิ์ไปทีเดียวตั้งแตเวลานั้น (ใช
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ปลงผม

๒๒๓

ปลิโพธ

สําหรับภิกษุผูจะถึงมรณภาพ เพื่อใหถูก ปลาในที่นี้หมายความรวมไปถึง หอย
กุง และสัตวน้ําเหลาอื่นที่ใชเปนอาหาร
ตองตามพระวินัย)
ปลาสะ ตีเสมอ คือยกตนเทียมทาน (ขอ
ปลงผม โกนผม (ใชแกบรรพชิต)
ปลงพระชนมายุสงั ขาร ดู อายุสังขาร- ๖ ในอุปกิเลส ๑๖)
โวสสัชชนะ
ปลิโพธ เครื่องผูกพันหรือหนวงเหนี่ยว
ปลงศพ เผาผี, จัดการเผาฝงใหเสร็จสิน้ ไป เปนเหตุใหใจพะวักพะวนหวงกังวล, เหตุ
ปลงสังขาร ทอดอาลัยในกายของตนวา กังวล, ขอติดของ; ปลิโพธทีผ่ จู ะเจริญ
กรรมฐานพึงตัดเสียใหได เพื่อใหเกิด
จะตายเปนแนแทแลว
ปลงอาบัติ แสดงอาบัติเพื่อใหพนจาก ความปลอดโปร ง พร อ มที่ จ ะเจริ ญ
อาบัติ, ทําตนใหพนจากอาบัติดวยการ กรรมฐานใหกา วหนาไปไดดี มี ๑๐ อยาง
เป ด เผยอาบั ติ ข องตนแก ส งฆ ห รื อ แก คือ ๑. อาวาสปลิโพธ ความกังวลเกีย่ ว
ภิกษุอื่น, แสดงความผิดของตนเพื่อ กับวัดหรือทีอ่ ยู ๒. กุลปลิโพธ ความ
เปลื้องโทษทางวินัย, ใชสําหรับอาบัติที่ กังวลเกี่ยวกับตระกูลญาติหรืออุปฏฐาก
แสดงแลวพนได คือ ถุลลัจจัย ปาจิตตีย ๓. ลาภปลิโพธ ความกังวลเกี่ยวกับลาภ
๔. คณปลิโพธ ความกังวลเกี่ยวกับ
ปาฏิเทสนียะ ทุกกฏ และทุพภาสิต
ปลงอายุสงั ขาร ดู อายุสงั ขารโวสสัชชนะ คณะศิ ษ ย ห รื อ หมู ช นที่ ต นต อ งรั บ ผิ ด
ปละ [ปะ-ละ] ชือ่ มาตราสําหรับชัง่ น้าํ หนัก ชอบ ๕. กรรมปลิโพธ ความกังวลเกี่ยว
ประมาณ ๕ ชัง่ มีดงั นี้
กับการงาน เชน การกอสราง ๖.
๔ เมล็ดขาวเปลือกเปน ๑ กุญชา (กลอม) อัทธานปลิโพธ ความกังวลเกี่ยวกับการ
เดินทางไกลเนื่องดวยกิจธุระ ๗. ญาติ๒ กุญชา
” ๑ มาสก (กล่าํ )
ปลิโพธ ความกังวลเกี่ยวกับญาติหรือ
๕ มาสก
” ๒ อักขะ
คนใกลชิดที่จะตองเปนหวงซึ่งกําลังเจ็บ
๘ อักขะ
” ๑ ธรณะ
ปวยเปนตน ๘. อาพาธปลิโพธ ความ
๑๐ ธรณะ
” ๑ ปละ
กังวลเกี่ยวกับความเจ็บไขของตนเอง ๙.
๑๐๐ ปละ
” ๑ ตุลา
คันถปลิโพธ ความกังวลเกี่ยวกับการ
๒๐ ตุลา
” ๑ ภาระ
ศึกษาเลาเรียน ๑๐. อิทธิปลิโพธ ความ
หนังสือเกาเขียน ปะละ
ปลา ในโภชนะ ๕ อยางคือ ๑. ขาวสุก กังวลเกี่ยวกับฤทธิ์ของปุถุชนที่จะตอง
๒. ขนมสด ๓. ขนมแหง ๔. ปลา ๕. เนือ้ คอยรักษาไมใหเสื่อม (ขอทายนี้เปน
๒๒๓

ปวัตตมังสะ

๒๒๔

ปลิโพธสําหรับผูจ ะเจริญวิปส สนาเทานัน้ )
ในทางพระวินัยเกี่ยวกับการกราน
กฐิน ปลิโพธ หมายถึงความกังวลที่เปน
เหตุ ใ ห ก ฐิ น ยั ง ไม เ ดาะ (คื อ ยั ง รั ก ษา
อานิสงสกฐินและเขตแหงจีวรกาลตาม
กําหนดไวได) มี ๒ อยางคือ ๑. อาวาสปลิโพธ ความกังวลในอาวาส (ยังอยูใน
วัดนั้นหรือหลีกไปแตยังผูกใจวาจะกลับ
มา) ๒. จีวรปลิโพธ ความกังวลในจีวร
(ยังไมไดทําจีวรหรือทําคางอยู หรือหาย
เสียในเวลาทําแตยังไมสิ้นหวังวาจะได
จีวรอีก) ถาสิ้นปลิโพธครบทั้งสองอยาง
จึงเปนอันเดาะกฐิน (หมดอานิสงสและ
สิน้ เขตจีวรกาลกอนกําหนด)
ปวัตตมังสะ เนื้อที่มีอยูแลว คือเนื้อสัตว
ที่เขาขายอยูตามปกติสําหรับคนทั่วๆ ไป
ไมใชฆาเพื่อเอาเนื้อมาถวายพระ; ตรงขาม
กับ อุทิสสมังสะ
ปวัตตินี คําเรียกผูทําหนาที่อุปชฌายใน
ฝายภิกษุณี
ปวารณา 1. ยอมใหขอ, เปดโอกาสใหขอ
2. ยอมใหวากลาวตักเตือน, เปดโอกาส
ใหวากลาวตักเตือน, ชื่อสังฆกรรมที่
พระสงฆ ทําในวั น สุ ด ท า ยแห ง การจํา
พรรษา คือ ในวันขึ้น ๑๕ ค่ํา เดือน ๑๑
เรียกวา วันมหาปวารณา โดยภิกษุทกุ รูป
จะกลาวปวารณา คือ เปดโอกาสใหกนั และ
กันวากลาวตักเตือนไดดงั นี้ “สงฺฆมฺภนฺเต
๒๒๔

ปวารณา

ปวาเรมิ, ทิฏเน วา สุเตน วา ปริสงฺกาย
วา; วทนฺตุ มํ,อายสฺมนฺโต อนุกมฺป อุปาทาย; ปสฺสนฺโต ปฏิกฺกริสฺสามิ. ทุติยมฺป
ภนฺเต สงฺฆํ ปวาเรมิ, ... ตติยมฺป ภนฺเต
สงฺฆํ ปวาเรมิ, ...” แปลวา “ขาพเจาขอ
ปวารณากะสงฆ ดวยไดเห็นก็ตาม ดวย
ไดยินก็ตาม ดวยนาระแวงสงสัยก็ตาม,
ขอท า นผู มี อ ายุ ทั้ ง หลายจงวากลาวกะ
ขาพเจาดวยอาศัยความหวังดีเอ็นดู, เมือ่
ขาพเจามองเห็น จักแกไข แมครั้งที่สอง
... แมครั้งที่สาม ...” (ภิกษุผูมีพรรษาสูง
สุดในที่ประชุมวา อาวุโส แทน ภนฺเต)
ปวารณาเป น สั ง ฆกรรมประเภท
ญัตติกรรม คือ ทําโดยตัง้ ญัตติ (คําเผดียง
สงฆ) อยางเดียว ไมตองสวดอนุสาวนา
(คําขอมติ); เปนกรรมที่ตองทําโดยสงฆ
ปญจวรรค คือ มีภกิ ษุตงั้ แต ๕ รูปขึน้ ไป
ปวารณา ถาเรียกชื่อตามวันที่ทํา
แบงไดเปน ๓ อยาง คือ ๑. ปณณรสิกา
ปวารณา (ปวารณาที่ทําโดยปกติในวัน
ขึ้น ๑๕ ค่ํา เดือน ๑๑ คือวันออก
พรรษา) ๒. จาตุททสิกา ปวารณา (ใน
กรณีที่มีเหตุสมควร ทานอนุญาตให
เลื่ อ นปวารณาออกไปป ก ษ ห นึ่ ง หรื อ
เดือนหนี่งโดยประกาศใหสงฆทราบ ถา
เลื่อนออกไปปกษหนึ่งก็ตกในแรม ๑๔
ค่ํา เปนจาตุททสิกา แตถาเลื่อนไปเดือน
หนึ่งก็เปนปณณรสิกาอยางขอแรก) ๓.

ปวารณา

๒๒๕

สามัคคีปวารณา (ปวารณาที่ทําในวัน
สามัคคี คือ ในวันที่สงฆซึ่งแตกกันแลว
กลับปรองดองเขากันได อันเปนกรณี
พิเศษ)
ถาแบงโดยการก คือ ผูทําปวารณา
แบงเปน ๓ อยาง คือ ๑. สังฆปวารณา
(ปวารณาที่ทําโดยสงฆคือ มีภิกษุ ๕ รูป
ขึ้นไป) ๒. คณปวารณา (ปวารณาที่ทํา
โดยคณะคือมีภกิ ษุ ๒–๔ รูป) ๓. ปุคคลปวารณา (ปวารณาที่ทําโดยบุคคลคือมี
ภิกษุรูปเดียว) และโดยนัยนี้ อาการที่ทํา
ปวารณาจึงมี ๓ อยาง คือ ๑. ปวารณา
ตอที่ชุมนุม (ไดแก สังฆปวารณา) ๒.
ปวารณากันเอง (ไดแก คณปวารณา)
๓. อธิษฐานใจ (ไดแก ปุคคลปวารณา)
ในการทําสังฆปวารณา ตองตั้ง
ญัตติ คือ ประกาศแกสงฆกอน แลว
ภิ ก ษุ ทั้ ง หลายจึ ง จะกล า วคําปวารณา
อยางที่แสดงไวขางตน ตามธรรมเนียม
ทานใหปวารณารูปละ ๓ หน แตถามี
อั น ตรายคื อ เหตุ ฉุ ก เฉิ น ขั ด ข อ งจะทํา
อยางนั้นไมไดตลอด (เชน แมแตทายก
มาทําบุญ จะปวารณารูปละ ๒ หน หรือ
๑ หน หรือพรรษาเทากันวาพรอมกันก็
ได ทัง้ นี้ จะปวารณาอยางไรก็พงึ ประกาศ
ใหสงฆรูดวยญัตติกอน โดยนัยนี้ การ
ตั้งญัตติในสังฆปวารณาจึงมีตางๆ กัน
ดังมีอนุญาตไวดังนี้ ๑. เตวาจิกา ญัตติ
๒๒๕
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คือ จะปวารณา ๓ หน พึงตั้งญัตติวา:
“สุณาตุ เม ภนฺเต สงฺโฆ, อชฺช ปวารณา
ปณฺณรสี, ยทิ สงฺฆสฺส ปตฺตกลฺล,ํ สงฺโฆ
เตวาจิกํ ปวาเรยฺย” แปลวา “ทานเจาขา
ขอสงฆจงฟงขาพเจา ปวารณาวันนี้ที่
๑๕ ถาความพรัง่ พรอมของสงฆถงึ ทีแ่ ลว
สงฆพึงปวารณาอยางกลาววาจา ๓ หน”
(ถาเปนวันแรม ๑๔ ค่ํา หรือวันสามัคคี
ก็พึงเปลี่ยน ปณฺณรสี เปน จาตุทฺทสี
หรือ สามคฺคี ตามลําดับ) ๒. เทฺววาจิกา
ญัตติ คือจะปวารณา ๒ หน ตั้งญัตติ
อยางเดียวกัน แตเปลี่ยน เตวาจิกํ เปน
เทฺววาจิกํ ๓. เอกวาจิกา ญัตติ คือ จะ
ปวารณาหนเดียว ตัง้ ญัตติอยางเดียวกัน
นั้น แตเปลี่ยน เตวาจิกํ เปน เอกวาจิกํ
๔. สมานวัสสิกา ญัตติ คือ จัดใหภิกษุที่
มีพรรษาเทากัน ปวารณาพรอมกัน ตั้ง
ญัตติก็เหมือน แตเปลี่ยน เตวาจิกํ เปน
สมานวสฺสิกํ (จะวา ๓ หน ๒ หน หรือ
หนเดียวไดทั้งนั้น) ๕. สัพพสังคาหิกา
ญัตติ คือ แบบตัง้ ครอบทัว่ ไป ไมระบุวา
กีห่ น ตัง้ ญัตติคลุมๆ โดยลงทายวา ...
สงฺโฆ ปวาเรยฺย (ตัดคําวา เตวาจิกํ ออก
เสีย และไมใสคําใดอื่นแทนลงไป อยาง
นี้จะปวารณากี่หนก็ได); ธรรมเนียมคง
นิยมแตแบบที่ ๑, ๒ และ ๔ และทาน
เรียกชือ่ ปวารณาตามนัน้ ดวยวา เตวาจิกา
ปวารณา, เทฺววาจิกา ปวารณา, สมาน-

ปวิเวกกถา

๒๒๖

วัสสิกา ปวารณา ตามลําดับ
ในการทําคณปวารณา ถามีภิกษุ
๓–๔ รูป พึงตั้งญัตติกอนวา: “สุณนฺตุ
เม อายสฺมนฺโต, อชฺช ปวารณา ปณฺณรสี,
ยทายสฺมนฺตานํ ปตฺตกลฺล,ํ มยํ อฺมฺ
ปวาเรยฺยาม” แปลวา “ทานเจาขา ทาน
ทั้งหลายจงฟงขาพเจา ปวารณาวันนี้ที่
๑๕ ถ า ความพร อ มพรั่ ง ของท า นทั้ ง
หลายถึงที่แลว เราทั้งหลายพึงปวารณา
กันเถิด” (ถา ๓ รูปวา อายสฺมนฺตา แทน
อายสฺมนฺโต) จากนั้นแตละรูปปวารณา
๓ หน ตามลําดับพรรษาดังนี้: มี ๓ รูป
วา “อหํ อาวุโส อายสฺมนฺเต ปวาเรมิ
ฯเปฯ วทนฺตุ มํ อายสฺมนฺตา อนุกมฺป
อุปาทาย, ปสฺสนฺโต ปฏิกฺกริสฺสามิ, ทุติยมฺป อาวุโส ฯเปฯ ตติยมฺป อาวุโส ฯเปฯ
ปฏิ กฺ กริ สฺ สามิ ” (ถ า รู ป อ อ นกว า ว า
เปลี่ยน อาวุโส เปน ภนฺเต); มี ๔ รูป
เปลีย่ น อายสฺมนฺเต และ อายสฺมนฺตา เปน
อายสฺมนฺโต อยางเดียว; ถามี ๒ รูป ไม
ตองตัง้ ญัตติ คําปวารณาก็เหมือนอยางนัน้
เปลีย่ นแต อายสฺมนฺเต เปน อายสฺมนฺต,ํ
อายสฺมนฺตา เปน อายสฺมา และ วทนฺตุ
เปน วทตุ.
ถาภิกษุอยูร ปู เดียว เธอพึงตระเตรียม
สถานที่ไว และคอยภิกษุอื่นจนสิ้นเวลา
เมือ่ เห็นวาไมมใี ครอืน่ แลว พึงทํา ปุคคลปวารณา โดยอธิษฐานคือกําหนดใจวา

ปหานปธาน

“อชฺช เม ปวารณา” แปลวา “ปวารณา
ของเราวันนี้”
เหตุที่จะอางเพื่อเลื่อนวันปวารณา
ได คื อ จะมี ภิ ก ษุ จ ากที่ อื่ น มาสมทบ
ปวารณาดวย โดยหมายจะคัดคานผูนั้น
ผูนี้ใหเกิดอธิกรณขึ้น หรืออยูดวยกัน
ผาสุก ถาปวารณาแลวตางก็จะจาริกจาก
กันไปเสีย
ปวิเวกกถา ถอยคําที่ชักนําใหสงัดกาย
สงัดใจ (ขอ ๓ ในกถาวัตถุ ๑๐)
ปศุสัตว, ปสุสัตว สัตวเลี้ยง เชนเปด
ไก แพะ แกะ สุกร เปนตน
ปสาทะ ความเลื่อมใส, ความชื่นบาน
ผองใส, ความเชื่อถือมั่นใจ, ความรูสึก
ยอมรับนับถือ, ความเปดใจรับ, อาการ
ที่จิตเกิดความแจมใสโปรงโลงเบิกบาน
ปราศจากความอึ ด อั ด ขั ด ข อ งขุ น มั ว
โดยเกิดความรูสึกชื่นชมนิยมนับถือ ตอ
บุ ค คลหรื อ สิ่ ง ที่ พ บเห็ น สดั บ ฟ ง หรื อ
ระลึกถึง; มักใชคูกับ ศรัทธา; ดู สัทธา
ปเสนทิ [ปะ-เส-นะ-ทิ] พระเจาแผนดิน
แควนโกศล ครองราชสมบัติอยูที่พระ
นครสาวัตถี
ปหานะ ละ, กําจัด; การละ, การกําจัด;
เชน ละตัณหา, กําจัดกิเลส, กําจัดบาป
อกุศลธรรม
ปหานปธาน เพียรละบาปที่เกิดขึ้นแลว
(ขอ ๒ ในปธาน ๔)

๒๒๖

ปหานปริญญา

๒๒๗

ปหานปริญญา กําหนดรูถึงขั้นละได คือ
กําหนดรูสังขารวาเปนอนิจจัง ทุกขัง
อนั ต ตา จนถึ ง ขั้ น ละนิ จ จสั ญ ญา
เปนตน ในสังขารนั้นได (ขอ ๓ ใน
ปริญญา ๓)
ปหานสั ญ ญา กําหนดหมายเพื่ อ ละ
อกุศลวิตก และบาปธรรมทั้งปวง (ขอ
๕ ในสัญญา ๑๐)
ปะละ ดู ปละ
ป ก ขคณนา, ปกษคณนา “การนับ
ปกษ”, วิธีคํานวณดิถีตามปกษ คือ
คํานวณหาวันขึ้นแรมกี่ค่ําๆ ใหแมนยํา
ตรงตามการโคจรของดวงจันทรอยาง
แทจริง เฉพาะอยางยิ่งมุงใหไดวันพระ
จันทรเต็มดวงหรือวันเพ็ญ (ขึ้น ๑๔–
๑๕ ค่ํา) วันพระจันทรดับหรือวันดับ
(แรม ๑๔–๑๕ ค่ํา) และวันพระจันทรกึ่ง
ดวง (ขึ้น ๘ ค่ํา และ แรม ๘ ค่ํา) ตรง
กับวันที่ดวงจันทรเปนอยางนั้นจริงๆ ซึ่ง
บางเดือนขางขึ้นอาจมีเพียง ๑๔ วัน
(วันเพ็ญ เมื่อขึ้น ๑๔ ค่ํา) ก็มี ขางแรม
อาจมีเต็ม ๑๕ วันติดตอกันหลายเดือน
ก็มี ตองตรวจดูเปนปกษๆ ไป จึงใชคํา
วา ปกษถวน ปกษขาด ไมใชเพียง
เดือนเต็ม เดือนขาด เปนวิธีคํานวณที่
สลับซับซอน ตางจากปฏิทินหลวง หรือ
ปฏิทินของราชการที่ใชวิธีคํานวณเฉลี่ย
ใหขางขึ้นเต็ม ๑๕ วันเสมอไป สวนขาง

ปงสุกูลิกังคะ

แรม เดือนคูมี ๑๕ วัน เดือนคี่เรียกวา
เดือนขาด มี ๑๔ วัน สลับกันไป (แมจะ
คํานวณดวยวิธีที่พิเศษออกไป แตวัน
เดือนเพ็ญเดือนดับที่ตรงกันก็มาก ที่
คลาดกันก็เพียงวันเดียว); ปกขคณนา
นี้ พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาฯ ทรง
คนคิดวิธีคํานวณขึ้นใชในพระสงฆคณะ
ธรรมยุ ต เพื่ อ เป น เครื่ อ งกําหนดวั น
สําหรับพระสงฆทําอุโบสถ และสําหรับ
อุ บ าสกอุ บ าสิ ก ารั ก ษาอุ โ บสถศี ล ฟ ง
ธรรม เปนขอปฏิบัติของคณะธรรมยุต
สืบมา
ปกฺขหตตา ความเปนผูชาไปซีกหนึ่ง ได
แกโรคอัมพาต
ปกขันทิกาพาธ โรคทองรวง พระสารีบตุ ร
นิพพานดวยโรคนี้
ปกขิกะ อาหารที่เขาถวายปกษละครั้ง
คือสิบหาวันครั้งหนึ่ง
ปกขิกภัต ดู ปกขิกะ
ปกษ ปก, ฝาย, ขาง, กึ่งของเดือนทาง
จันทรคติ คือเดือนหนึ่งมี ๒ ปกษ ขาง
ขึน้ เรียก ศุกลปกษ (“ฝายขาว” หมายเอา
แสงเดือนสวาง) ขางแรมเรียก กาฬปกษ
(“ฝายดํา” หมายเอาเดือนมืด); ชุณหปกษ
และ กัณหปกษ ก็เรียก
ปคคหะ การยกยอง (พจนานุกรมเขียน
ปคหะ)
ปงสุกูลิกังคะ องคแหงผูถือผาบังสุกุล

๒๒๗

ปจจยปฏิเสวนศีล

๒๒๘

เปนวัตร, ใชเฉพาะแตผาบังสุกุล คือ ไม
รั บ จี ว รจากทายก เที่ ย วแสวงหาผ า
บังสุกุลมาเย็บยอมทําจีวรเอง (ขอ ๑ ใน
ธุดงค ๑๓)
ปจจยปฏิเสวนศีล ศีลในการเสพใช
สอยปจจัย ๔ คือ มีพฤติกรรมในการ
เสพบริโภคดวยปญญา ไมบริโภคดวย
ตัณหา โดยรูจักพิจารณาที่จะกินใชให
เปนไปเพื่อประโยชนที่แทจริงตามความ
หมายของสิ่งนั้น อันจะมีผลเปนการเสพ
บริโภคอยางพอดี ที่เรียกวา โภชเนมัตตัญุตา (เปนปาริสุทธิศีล ขอที่ ๔,
ปจจยสันนิสติ ศีล ก็เรียก)
ปจจยปจจเวกขณะ การพิจารณาปจจัย,
พิจารณากอนจึงบริโภคปจจัย ๔ คือ
จีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และเภสัช ไม
บริโภคดวยตัณหา, เปนปาริสุทธิศีลขอ
ที่ ๔ เรียกเต็มวา ปจจยสันนิสติ ศีล หรือ
ปจจยปฏิเสวนศีล
ปจจยสันนิสิตศีล ศีลที่อิงอาศัยปจจัย
๔ หรือศีลที่เนื่องดวยปจจัย ๔ ไดแก
พิจารณาเสพใชสอยปจจัยสี่ ใหเปนไป
เพื่อประโยชนที่แทจริงตามความหมาย
ของสิ่งนั้น ไมบริโภคดวยตัณหา (เปน
ปาริสุทธิศีล ขอที่ ๔, ปจจยปฏิเสวนศีล ก็
เรียก)
ปจจยาการ อาการที่เปนปจจัยแกกัน,
หมายถึง ปฏิจจสมุปบาท

ปจจัย

ปจจเวกขณญาณ ญาณที่พิจารณาทบ
ทวน, ญาณหยั่งรูดวยการพิจารณาทบ
ทวนตรวจตรามรรคผล กิเลสที่ยังเหลือ
อยู และนิพพาน (เวนพระอรหันตไมมี
การพิจารณากิเลสที่ยังเหลืออยู); ญาณ
นี้เกิดแกผูบรรลุมรรคผลแลว คือ ภาย
หลังจากผลญาณ; ดู ญาณ ๑๖
ปจจัตตลักษณะ ลักษณะเฉพาะตน,
ลักษณะเฉพาะของสิ่งตางๆ เชนเวทนามี
ลักษณะเสวยอารมณ สัญญามีลักษณะ
จําไดเปนตน; คูกับ สามัญลักษณะ 1.
ปจฺจตฺตํ เวทิตพฺโพ วิฺูหิ (พระธรรม)
อั น วิ ญ ู ช นพึ ง รู เ ฉพาะตน ผู อื่ น ไม
พลอยตามรูตามเห็นดวย เหมือนรส
อาหาร ผูบริโภคเทานั้นจึงจะรูรส ผูไม
ไดบริโภคจะพลอยรูรสดวยไมได (ขอ
๖ ในธรรมคุณ ๖)
ปจจัตถรณะ ผาปูนอน, บรรจถรณก็ใช
ปจจันตชนบท ถิ่นแควนชายแดนนอก
มัชฌิมชนบทออกไป, ปจจันติมชนบท
ก็ใช
ปจจันตประเทศ ประเทศปลายแดน,
แวนแควนชายแดน, ถิ่นแดนชั้นนอก,
ถิน่ ทีย่ งั ไมเจริญ คือ นอกมัธยมประเทศ
หรือ มัชฌิมชนบท
ปจจัย 1. เหตุที่ใหผลเปนไป, เหตุ,
เครื่องหนุนใหเกิด 2. ของสําหรับอาศัย
ใช, เครื่องอาศัยของชีวิต, สิ่งจําเปน

๒๒๘

ปจจัยปริคคหญาณ

๒๒๙

สําหรับชีวิต มี ๔ อยาง คือ จีวร (ผานุง
หม) บิณฑบาต (อาหาร) เสนาสนะ (ที่
อยูอาศัย) คิลานเภสัช (ยาบําบัดโรค)
ปจจัยปริคคหญาณ ดู นามรูปปจจัยปริคคหญาณ
ปจจัยปจจเวกขณะ การพิจารณาปจจัย
๔; ดู ปจจยปจจเวกขณะ
ปจจามิตร ขาศึก, ศัตรู
ปจจุทธรณ ถอนคืน, ยกเลิก, ถอน
อธิ ษ ฐาน คื อ ยกเลิ ก บริ ข ารเดิ ม ที่
อธิษฐานไว เชน ไดอธิษฐานสบง คือตั้ง
ใจกําหนดสบงผื น หนึ่ ง ไว ใ ห เ ป น สบง
ครอง ภายหลังจะไมใชสบงผืนนั้นเปน
สบงครองอีกตอไป ก็ถอนคืนสบงนั้น
คื อ ยกเลิ ก การอธิ ษ ฐานเดิ ม นั้ น เสี ย
เรียกวา ปจจุทธรณสบง, คําปจจุทธรณ
สบงวา “อิมํ อนฺตรวาสกํ ปจฺจุทฺธรามิ”
(เปลี่ยน อนฺตรวาสกํ เปน สงฺฆาฏึ, เปน
อุตฺตราสงฺคํ, เปน ปตฺตํ เปนตน สุดแตวา
จะถอนอะไร); ดู อธิษฐาน
ปจจุปปนนังสญาณ ญาณหยั่งรูสวน
ปจจุบัน, ปรีชากําหนดรูเหตุปจจัยของ
เรื่องที่เปนไปอยู รูวาควรทําอยางไรใน
เมื่ อ มี เ หตุ ห รื อ ผลเกิ ด ขึ้ น ในป จ จุ บั น
เปนตน (ขอ ๓ ในญาณ ๓)
ปจเจกพุทธะ พระพุทธเจาประเภทหนึ่ง
ซึ่งตรัสรูเฉพาะตัว มิไดสั่งสอนผูอื่น; ดู
พุทธะ

ปจฉิมโพธิกาล

ปจฉาภัต ทีหลังฉัน, เวลาหลังอาหาร
หมายถึงเวลาเที่ยงไปแลว; เทียบ ปุเรภัต
ปจฉาสมณะ พระตามหลัง, พระผูต ดิ ตาม
เชน พระพุทธเจามักทรงมีพระอานนท
เปนปจฉาสมณะ เปนศัพทคูกับ ปุเรสมณะ พระนําหนา
ปจฉิมกิจ ธุระที่พึงทําภายหลัง, กิจที่พึง
ทํ า ตอนท า ย เช น ป จ ฉิ ม กิ จ แห ง
อุปสมบทมี ๖ ไดแก วัดเงาแดด, บอก
ประมาณแหงฤดู, บอกสวนแหงวัน,
บอกสังคีติ (บอกรวบหรือบอกประมวล
เชน วัดทีบ่ วช อุปช ฌาย กรรมวาจาจารย
และจํานวนสงฆ เปนตน) บอกนิสัย ๔
และบอกอกรณียกิจ ๔ (ที่รวมเรียก
อนุศาสน)
ปจฉิมชาติ ชาติหลัง คือ ชาติสุดทาย ไม
มีชาติใหมหลังจากนี้อีกเพราะดับกิเลส
ไดสิ้นเชิงแลว
ปจฉิมทัสสนะ ดูครั้งสุดทาย, เห็นครั้ง
สุดทาย
ปจฉิมทิส ทิศเบื้องหลัง หมายถึงบุตร
ภรรยา; ดู ทิศหก
ปจฉิมพรรษา ดู ปจฉิมิกา
ปจฉิมโพธิกาล โพธิกาลชวงหลัง, ระยะ
เวลาบําเพ็ญพุทธกิจตอนทายคือ ชวง
ใกลจนถึงปรินิพพาน กําหนดคราวๆ
ตามมหาปรินิพพานสูตรตั้งแตปลงพระ
ชนมายุสังขารถึงปรินิพพาน; ดู พุทธ-

๒๒๙

ปจฉิมภพ

๒๓๐

ประวัติ
ปจฉิมภพ ภพหลัง, ภพสุดทาย; ดู
ปจฉิมชาติ
ปจฉิมภวิกสัตว สัตวผูเกิดในภพสุด
ทาย, ทานผูเกิดในชาตินี้เปนชาติสุด
ทาย คือผูที่ไดบรรลุอรหัตตผลในชาตินี้
ปจฉิมยาม ยามสุดทาย, ชวงสุดทาย
แหงราตรี เมือ่ แบงกลางคืนเปน ๓ สวน;
เทียบ ปฐมยาม, มัชฌิมยาม
ปจฉิมวัย วัยหลัง (มีอายุระยะ ๖๗ ป
ลวงไปแลว); ดู วัย
ปจฉิมวาจา ดู ปจฉิมโอวาท
ปจฉิมสักขิสาวก สาวกผูเปนพยานการ
ตรัสรูองคสุดทาย, สาวกที่ทันเห็นองค
สุดทาย ไดแกพระสุภัททะ
ปจฉิมโอวาท คําสอนครั้งสุดทาย หมาย
ถึง ปจฉิมวาจา คือ พระดํารัสสุดทาย
ของพระพุทธเจากอนจะปรินิพพานวา
“วยธมฺมา สงฺขารา อปฺปมาเทน สมฺปาเทถ”
แปลวา “สังขารทั้งหลาย มีความเสื่อม
สลายไปเปนธรรมดา ทานทั้งหลายจง
(ยังประโยชนตนและประโยชนผูอื่น) ให
ถึงพรอม ดวยความไมประมาทเถิด”
ปจฉิมาชนตา ชุมชนที่มีในภายหลัง, หมู
ชนที่จะเกิดตามมาภายหลัง, คนรุนหลัง;
โดยทั่วไป มาในขอความเกี่ยวกับจริยา
ของพระพุทธเจาและพระอรหันต ที่
คํานึงถึงประโยชนของคนรุนหลัง หรือ

ปญจกัชฌาน

ปฏิบัติเพื่อใหคนรุนหลังมีแบบอยางที่
จะยึดถือ เชน ที่ตรัสวา “ภิกษุทั้งหลาย
เรามองเห็นอํานาจประโยชน ๒ ประการ
จึงเสพเสนาสนะอันสงัด คือปาและปา
เปลีย่ ว กลาวคือ มองเห็นความอยูเ ปนสุข
ในปจจุบนั ของตน และจะอนุเคราะหหมู
ชนในภายหลัง” (อง.ทุก.๒๐/๒๗๔/๗๗) และ
ที่พระมหากัสสปะกราบทูลพระพุทธเจา
ถึงเหตุผลที่วา ถึงแมทานจะเปนผูเฒา
ชราลงแลว ก็ยงั ขอถือธุดงคตอ ไป ดังนีว้ า
“ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคเล็ง
เห็นอํานาจประโยชน ๒ ประการ … กลาว
คือ เล็งเห็นความอยูเปนสุขในปจจุบัน
ของตน และจะอนุเคราะหชุมชนในภาย
หลัง ดวยหมายวา ชุมชนในภายหลังจะ
พึงถึงทิฏฐานุคติ” (สํ.นิ.๑๖/๔๘๑/๒๓๙); คํา
บาลีเดิมเปน ปจฺฉิมา ชนตา
ปจฉิมิกา วันเขาพรรษาหลัง ไดแกวัน
แรม ๑ ค่ํา เดือน ๙; อีกนัยหนึ่งทาน
สันนิษฐานวา เปนวันเขาพรรษาในปที่มี
อธิกมาส (เดือน ๘ สองหน); เทียบ ปุรมิ กิ า,
ปุรมิ พรรษา
ปจฉิมิกาวัสสูปนายิกา วันเขาพรรษา
หลัง; ดู ปจฉิมิกา
ปญจกะ หมวด ๕
ปญจกัชฌาน ฌานหมวด ๕ หมายถึง
รูปฌานที่ตามปกติอยางในพระสูตรแบง
เปน ๔ ขั้น แตในพระอภิธรรมนิยมแบง

๒๓๐

ปญจขันธ

๒๓๑

ซอยละเอียดออกไปเปน ๕ ขั้น (ทานวา
ที่แบง ๕ นี้ เปนการแบงในกรณีที่ผู
เจริญฌานมีญาณไมแกกลา จึงละวิตก
และวิจารไดทีละองค), “ฌานปญจกนัย”
ก็เรียก; ดู ฌาน ๕; เทียบ จตุกกัชฌาน
ปญจขันธ ขันธหา คือ รูปขันธ เวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธ วิญญาณขันธ
ปญจทวาราวัชชนะ ดู วิถจี ติ
ปญจพิธกามคุณ กามคุณ ๕ อยางคือ
รูป, เสียง, กลิ่น, รส, โผฏฐัพพะที่นารัก
ใครนาชอบใจ
ปญจพิธพันธนะ เครื่องตรึง ๕ อยาง
คือตรึงเหล็กอันรอนที่มือทั้ง ๒ ขาง ที่
เทาทั้ง ๒ ขาง และที่กลางอก ซึ่งเปนการ
ลงโทษทีน่ ายนิรยบาลกระทําตอสัตวนรก
ปญจเภสัช เภสัชทั้ง ๕ คือ เนยใส เนย
ขน น้ํามัน น้ําผึ้ง น้ําออย
ปญจมฌาน ฌานที่ ๕ ตามแบบที่นิยม
ในอภิธรรม ตรงกับฌานที่ ๔ แบบทั่ว
ไป หรือแบบพระสูตร มีองค ๒ คือ
อุเบกขา และเอกัคคตา; ดู ฌาน ๕
ปญจมหานที ดู มหานที ๕
ปญจมหาบริจาค ดู มหาบริจาค
ปญจมหาวิโลกนะ ดู มหาวิโลกนะ
ปญจมหาสุบิน ดู มหาสุบิน
ปญจวรรค สงฆพวกที่กําหนดจํานวน ๕
รูป จึงจะถือวาครบองค เชนที่ใชในการ

ปญญา

กรานกฐิน และการอุปสมบทในปจจันตชนบท เปนตน
ปญจวัคคีย พระพวก ๕ คือ อัญญาโกณฑัญญะ วัปปะ ภัททิยะ มหานาม
อัสสชิ เปนพระอรหันตสาวกรุนแรกของ
พระพุทธเจา
ปญจวิญญาณ วิญญาณ ๕ มีจักขุวิญญาณ เปนตน ดู วิถจี ติ
ปญจโวการ, ปญจโวการภพ ดู โวการ
ปญจสติกขันธกะ ชื่อขันธกะที่ ๑๑
แหงจุลวรรค วินัยปฎก วาดวยเรื่องการ
สังคายนาครั้งที่ ๑
ปญจังคะ เกาอี้มีพนักดานเดียว, เกาอี้
ไมมีแขน
ปญจาละ ชื่อแควนหนึ่งในบรรดา ๑๖
แควนใหญแหงชมพูทวีปครั้งพุทธกาล
ตั้งอยูทางดานตะวันออกของแควนกุรุ
มีแมน้ําภาคีรถี ซึ่งเปนแควหนึ่งของแม
น้ําคงคาตอนบน ไหลผาน นครหลวง
ชื่อ กัมปลละ
ปญญา ความรูทั่ว, ปรีชาหยั่งรูเหตุผล,
ความรูเขาใจชัดเจน, ความรูเขาใจหยั่ง
แยกได ใ นเหตุ ผ ล ดี ชั่ ว คุ ณ โทษ
ประโยชนมิใชประโยชน เปนตน และรูที่
จะจัดแจง จัดสรร จัดการ ดําเนินการ
ทําใหลุผล ลวงพนปญหา, ความรอบรู
ในกองสังขารมองเห็นตามเปนจริง (ขอ
๓ ในไตรสิกขา, ขอ ๔ ในบารมี ๑๐,

๒๓๑

ปญญา

๒๓๒

ขอ ๕ ในพละ ๕, ขอ ๗ ในสัทธรรม ๗,
ขอ ๕ ในเวสารัชชกรณธรรม ๕, ขอ ๑
ในอธิษฐานธรรม ๔, ขอ ๗ ในอริยทรัพย
๗); ปญญา ๓ คือ ๑. จินตามยปญญา
ปญญาเกิดจากการคิดพิจารณา (ปญญา
จากโยนิโสมนสิการที่ตั้งขึ้นในตนเอง)
๒. สุตมยปญญา ปญญาเกิดจากการ
สดับเลาเรียน (ปญญาจากปรโตโฆสะ)
๓. ภาวนามยปญญา ปญญาเกิดจาก
การปฏิบัติบําเพ็ญ (ญาณอันเกิดขึ้นแกผู
อาศัยจินตามยปญญา หรือทั้งสุตมยป ญ ญาและจิ น ตามยป ญ ญานั่ น แหละ
ขะมั ก เขม น มนสิ การในสภาวธรรมทั้ง
หลาย), ตามที่พูดกัน มักเรียงสุตมยปญญาเปนขอแรก แตในทีน่ ี้ เรียงลําดับ
ตามพระบาลีในพระไตรปฎก ทั้งในพระ
สูตร (ที.ปา.๑๑/๒๒๘/๒๓๑) และพระอภิธรรม
(อภิ.วิ.๓๕/๗๙๗/๔๒๒) เรียงจินตามยปญญา
เปนขอแรก (แตในเนตติปกรณ เรียงและ
เรียกตางไปเล็กนอยเปน ๑. สุตมยีป ญ ญา ๒. จิ น ตามยี ป ญ ญา ๓.
ภาวนามยีปญญา); การที่ทานเรียง
จินตามยปญญากอน หรือสุตมยปญญา
กอนนั้น พอจับเหตุไดวา ทานมองที่
บุคคลเปนหลัก คือ ทานเริ่มตนมองที่
บุคคลพิเศษประเภทมหาบุรุษกอน วา
พระพุทธเจา (และพระปจเจกพุทธเจา)
ผูคนพบและเปดเผยความจริงขึ้นนั้น มิ
๒๓๒

ปญญา

ไดอาศัยปรโตโฆสะคือการฟงจากผูอื่น
แตรูจักโยนิโสมนสิการดวยตนเอง ก็
สามารถเรียงตอไลตามประสบการณทั้ง
หลายอยางถึงทันทั่วรอบทะลุตลอดหยั่ง
เห็นความจริงได ทานจึงเริม่ ดวยจินตามยปญญา แลวตอเขาภาวนามยปญญา
ไปเลย แตเมื่อมองที่บุคคลทั่วไป ทาน
จะเริ่ ม ด ว ยสุ ต มยป ญ ญาเป น ข อ แรก
โดยมีคําอธิบายตามลําดับวา บุคคลเลา
เรียนสดับฟงธรรมแลวเกิดศรัทธา นําไป
ใครครวญตรวจสอบชั่งตรองพิจารณา
เกิดเปนสุตมยีปญญา อาศัยสิ่งที่ได
เรียนสดับนั้นเปนฐาน เขาตรวจสอบชั่ง
ตรองเพงพินิจขบคิดลึกชัดลงไป เกิด
 ญา
เปนจินตามยีปญญา เมื่อเขาใชปญ
ทั้งสองนั้นขะมักเขมนมนสิการในสภาวธรรมทั้งหลาย แลวเกิดญาณเปนมรรค
ที่ จ ะให เกิดผลขึ้น ก็เปนภาวนามยีปญญา, นาสังเกตวา ในคัมภีรวิภังค
แหงอภิธรรมปฎก ทานอธิบายภาวนามยปญญาวา ไดแก “สมาปนฺนสฺส ปฺา”
(ปญญาของผูเ ขาสมาบัต)ิ แตมคี าํ อธิบาย
ของคัมภีรตางๆ เชน ปรมัตถมัญชุสา
วา คําอธิบายดังกลาวเปนเพียงการแสดง
ตัวอยาง โดยสาระก็มุงเอาการเห็นแจง
ความจริ ง ที่ เ ป น มั ค คป ญ ญานั่ น เอง;
ปญญา ๓ อีกหมวดหนึ่งที่นารู ไดแก
ปญญาทีม่ ชี อื่ วา โกศล คือความฉลาด ๓

ปญญากถา

ปณฑกะ

๒๓๓

อยาง; ดู โกศล, อธิปญ ญาสิกขา
ปญญากถา ถอยคําที่ชักนําใหเกิดปญญา
(ขอ ๘ ในกถาวัตถุ ๑๐)
ปญญาขันธ กองปญญา, หมวดธรรมวา
ดวยปญญา เชน ธรรมวิจยะ การเลือก
เฟนธรรม กัมมัสสกตาญาณ ความรูวา
สัตวมีกรรมเปนของตัวเปนตน (ขอ ๓
ในธรรมขันธ ๕)
ปญญาจักขุ, ปญญาจักษุ จักษุคือ
ปญญา, ตาปญญา; เปนคุณสมบัติอยาง
หนึ่งของพระพุทธเจา พระองคตรัสรู
พระอนุ ต ตรสั ม มาสั ม โพธิ ญ าณด ว ย
ปญญาจักขุ (ขอ ๓ ในจักขุ ๕)
ปญญาธิฏฐาน ทีม่ นั่ คือปญญา, ธรรมที่
ควรตั้ ง ไว ใ นใจให เ ป น ฐานที่ มั่ น คื อ
ปญญา, ผูม ปี ญ
 ญาเปนฐานทีม่ นั่ (ขอ ๑
ในอธิฏฐาน ๔); ดู อธิษฐานธรรม
ปญญาภาวนา ดู ภาวนา
ปญญาภูมิ ธรรมทีเ่ ปนภูมขิ องปญญา; ดู
วิปสสนาภูมิ 2.
ปญญาวิมุต “ผูหลุดพนดวยปญญา”
หมายถึง พระอรหันตผสู าํ เร็จดวยบําเพ็ญ
วิปส สนาโดยมิไดอรูปสมาบัตมิ ากอน
ป ญ ญาวิ มุ ต ติ ความหลุ ด พ น ด ว ย
ปญญา, ความหลุดพนที่บรรลุดวยการ
กําจัดอวิชชาได ทําใหสําเร็จอรหัตตผล
และทําใหเจโตวิมุตติ เปนเจโตวิมุตติที่
ไมกําเริบ คือไมกลับกลายไดอีกตอไป;

เทียบ เจโตวิมุตติ

ปญญาสมวาร วาระที่ ๕๐, ครั้งที่ ๕๐;
ในภาษาไทย นิยมใชในประเพณีทําบุญ
อุทิศแกผูลวงลับ โดยมีความหมายวา
วันที่ ๕๐ หรือวันที่ครบ ๕๐ เชน ในขอ
ความวา “บําเพ็ญกุศลปญญาสมวาร”,
ทั้งนี้ มีคําที่มักใชในชุดเดียวกันอีก ๒
คํา คือ สัตมวาร (หรือสัตตมวาร, วันที่
๗ หรือวันที่ครบ ๗) และ ศตมวาร
(วันที่ ๑๐๐ หรือวันที่ครบ ๑๐๐), อนึ่ง
คําวา “ปญญาสมวาร” นี้ ไมพึงสับสน
กับคําวา “ปณรสมวาร” ที่แปลวา วาระ
ที่ ๑๕ ครั้งที่ ๑๕ หรือวันที่ ๑๕
ป ญ ญาสั ม ปทา ความถึ ง พร อ มด ว ย
ปญญา คือ รูจักบาป บุญ คุณ โทษ
ประโยชน มิใชประโยชน และเขาใจชีวิต
นี้ตามความเปนจริง ที่จะไมใหลุมหลง
มัวเมา (ขอ ๔ ในธรรมที่เปนไปเพื่อ
สัมปรายิกัตถะ ๔)
ปญญาสิกขา สิกขา คือ ปญญา, ขอ
ปฏิบัติสําหรับฝกอบรมปญญา เพื่อให
เกิดความรูเขาใจเหตุผล รอบรูสิ่งที่เปน
ประโยชน และไมเปนประโยชน ตลอด
จนรูแ จงสภาวะของสิง่ ทัง้ หลายตามความ
เปนจริง ทีถ่ กู ตองเขียน อธิปญ ญาสิกขา
ปญหา คําถาม, ขอสงสัย, ขอติดขัดอัด
อั้น, ขอที่ตองคิดตองแกไข
ปณฑกะ บัณเฑาะก, กะเทย

๒๓๓

ปณฑุกะ

๒๓๔

ปณฑุกะ ชือ่ ภิกษุรปู หนึง่ อยูใ นพวกภิกษุ
เหลวไหลทั้ง ๖ ที่เรียกวาฉัพพัคคีย
(พระพวก ๖ ที่ชอบกอเรื่องเสียหาย ทํา
ใหพระพุทธเจาตองทรงบัญญัติสิกขาบท
หลายขอ)
ปณฑุปลาส ใบไมเหลือง (ใบไมแก); คน
เตรียมบวช, คนจะขอบวช
ปณณเภสัช พืชมีใบเปนยา, ยาทําจากใบ
พืช เชน ใบสะเดา ใบมูกมัน ใบ
กระดอม ใบกะเพรา เปนตน
ปณณัตติวัชชะ อาบัติที่เปนโทษทางพระ
บัญญัติ คือคนสามัญทําเขาไมเปนความ
ผิดความเสียหาย เปนความผิดเฉพาะแก
ภิกษุ โดยฐานละเมิดพระบัญญัติ เชน
ฉันอาหารในเวลาวิกาล ขุดดิน ใชจีวรที่
ไมไดพินทุ นั่งนอนบนเตียงตั่งที่ไมได
ตรึงเทาใหแนน เปนตน; เทียบ โลกวัชชะ
ปตตคาหาปกะ ภิกษุผูไดรับสมมติคือ
แต ง ตั้ ง จากสงฆ ใ ห มี ห น า ที่ เ ป น ผู แ จก
บาตร
ปตตนิกกุชชนา การคว่ําบาตร; ดู คว่ํา
บาตร, ปกาสนียกรรม
ป ต ตป ณ ฑิ กั ง คะ องค แ ห ง ผู ถื อ ฉั น
เฉพาะในบาตรเปนวัตร คือ ถือการฉัน
เฉพาะในบาตร ไมใชภาชนะอื่น (ขอ ๖
ในธุดงค ๑๓)
ป ต ตวรรค หมวดอาบั ติ กําหนดด ว ย
บาตร, ชื่อวรรคที่ ๓ แหงนิสสัคคิย-

ปพพาชนียกรรม

ปาจิตตีย
ปตตอุกกุชชนา การหงายบาตร; ดู หงาย
บาตร, ปกาสนียกรรม
ปตตานุโมทนามัย บุญสําเร็จดวยการ
อนุโมทนาสวนบุญ, ทําบุญดวยการยิน
ดีในการทําดีของผูอื่น (ขอ ๗ ในบุญกิริยาวัตถุ ๑๐)
ปตติทานมัย บุญสําเร็จดวยการใหสวน
บุ ญ , ทําบุ ญ ด ว ยการเฉลี่ ย ส ว นแห ง
ความดีใหแกผูอื่น (ขอ ๖ ในบุญกิริยาวัตถุ ๑๐)
ปปผาสะ ปอด
ปพพชาจารย อาจารยผูใหบรรพชา;
เขียนเต็มรูปเปน ปพพัชชาจารย จะ
เขียน บรรพชาจารย ก็ได
ปพพชาเปกขะ กุลบุตรผูเ พงบรรพชา, ผู
ตัง้ ใจจะบวชเปนสามเณร, ผูข อบวชเปน
สามเณร; เขียนเต็มรูปเปน ปพพัชชาเปกขะ
ปพพัชชา การถือบวช, บรรพชาเปน
อุบายฝกอบรมตนในทางสงบ เวนจาก
ความชั่ ว มี ก ารเบี ย ดเบี ย นกั น และกั น
เปนตน (ขอ ๒ ในสัปปุริสบัญญัติ ๓)
ปพพาชนียกรรม กรรมอันสงฆพึงทํา
แกภิกษุอันพึงจะไลเสีย, การขับออก
จากหมู, การไลออกจากวัด, กรรมนี้
สงฆทําแกภิกษุผูประทุษรายสกุลและ
ประพฤติเลวทรามเปนขาวเซ็งแซหรือ

๒๓๔

ปสสัทธิ

๒๓๕

แกภิกษุผูเลนคะนอง ๑ อนาจาร ๑ ลบ
ลางพระบัญญัติ ๑ มิจฉาชีพ ๑ (ขอ ๑
ในนิคหกรรม ๖)
ปสสัทธิ ความสงบกายสงบใจ, ความ
สงบใจและอารมณ, ความสงบเย็น,
ความผอนคลายกายใจ (ขอ ๕ ใน
โพชฌงค ๗)
ปสสาวะ เบา, เยี่ยว, มูตร
ปสสาสะ ลมหายใจออก
ปาง ครั้ง, คราว, เมื่อ; เรียกพระพุทธรูป
ที่ ส ร า งอุ ทิ ศ เหตุ ก ารณ ใ นพุ ท ธประวั ติ
เฉพาะครั้งนั้นๆ โดยมีรูปลักษณเปน
พระอิริยาบถหรือทา ที่สื่อความหมาย
ถึงเหตุการณเฉพาะครั้งนั้นๆ วาเปนปาง
ชื่อนั้นๆ เชน พระพุทธรูปปางหามญาติ
พระพุทธรูปปางไสยาสน
ปาจิตติยุทเทส หมวดแหงปาจิตติยสิกขาบท ที่ยกขึ้นแสดง คือที่สวดใน
ปาฏิโมกข
ปาจิตตีย “การละเมิดอันยังกุศลใหตก”,
ชื่ออาบัติจําพวกหนึ่ง จัดไวในจําพวก
อาบัติเบา (ลหุกาบัติ) พนไดดวยการ
แสดง; เปนชือ่ สิกขาบท ไดแกนสิ สัคคิยปาจิตตีย ๓๐ และสุทธิกปาจิตตีย ซึ่ง
เรียกกันสั้นๆ วา ปาจิตตีย อีก ๙๒
ภิกษุลวงละเมิดสิกขาบท ๑๒๒ ขอเหลา
นีย้ อ มตองอาบัตปิ าจิตตีย เชน ภิกษุพดู
ปด ฆาสัตวดริ จั ฉาน วายน้าํ เลน เปนตน

ปาฏิโมกข

ตองอาบัติปาจิตตีย; ดู อาบัติ
ปาจีน ทางทิศตะวันออก, ชาวตะวัน
ออก; ดู ชาวปาจีน
ปาจีนทิศ ทิศตะวันออก
ปาฏลีบุตร เมืองหลวงของแควนมคธ
สมัยพระเจาอโศกมหาราช
ปาฏิเทสนียะ “จะพึงแสดงคืน”, อาบัติที่
จะพึงแสดงคืน เปนชื่อลหุกาบัติ คือ
อาบั ติ เ บาอย า งหนึ่ ง ถั ด รองมาจาก
ปาจิตตีย และเปนชื่อสิกขาบท ๔ ขอซึ่ง
แปลไดวา พึงปรับดวยอาบัตปิ าฏิเทสนียะ
เชน ภิกษุรับของเคี้ยวของฉัน จากมือ
ของภิกษุณีที่มิใชญาติ ดวยมือของตน
มาบริโภค ตองอาบัติปาฏิเทสนียะ; ดู
อาบัติ
ปาฏิบท วันขึน้ ค่าํ หนึง่ หรือวันแรมค่าํ หนึง่
แตมกั หมายถึงอยางหลัง คือแรมค่าํ หนึง่
ปาฏิบุคลิก ดู ปาฏิปุคคลิก
ปาฏิปทิกะ อาหารถวายในวันปาฏิบท
ปาฏิปุคคลิก เฉพาะบุคคล, ไมทั่วไป,
ถวายเปนสวนปาฏิปุคคลิก ถือถวาย
เจาะจงบุคคลไมใชถวายแกสงฆ
ปาฏิโมกข ชื่อคัมภีรที่ประมวลพุทธบัญญัตอิ นั ทรงตัง้ ขึน้ เปนพุทธอาณา ไดแก
อาทิพรหมจริยกาสิกขา มีพระพุทธานุญาต
ใหสวดในทีป่ ระชุมสงฆทกุ กึง่ เดือน เรียก
กันวา พระสงฆทาํ อุโบสถ, คัมภีรท รี่ วม
วินัยของสงฆ สําหรับภิกษุ เรียก ภิกขุ-

๒๓๕

ปาฏิโมกขยอ

๒๓๖

ปาฏิหาริย

ปาฏิโมกข มีสกิ ขาบท ๒๒๗ ขอ และ ตองสวดใหจบ)
สมมติวาสวดปาราชิกุทเทสจบแลว
สําหรับภิกษุณี เรียก ภิกขุนปี าฏิโมกข
มีสกิ ขาบท ๓๑๑ ขอ; ปาฏิโมกข ๒ คือ ถาสวดยอตามแบบทีท่ า นวางไวจะไดดงั นี:้
๑.อาณาปาฏิโมกข ปาฏิโมกขที่เปนพระ “สุตา โข อายสฺมนฺเตหิ เตรส สงฺฆาทิเสสา
พุทธอาณา ไดแก ภิกขุปาฏิโมกข และ ธมฺมา, สุตา โข อายสฺมนฺเตหิ เทฺว อนิยตา
ภิกขุนีปาฏิโมกข ๒.โอวาทปาฏิโมกข ธมฺมา, ฯเปฯ ลงทายวา เอตฺตกํ ตสฺส
ปาฏิโมกขที่เปนพระพุทธโอวาท ไดแก ภควโต ฯเปฯ สิกขฺ ติ พฺพ”ํ
แบบทีว่ างไวเดิมนี้ สมเด็จพระมหาพุทธพจน ๓ คาถากึ่ง ดังที่ไดตรัสในที่
ประชุมพระอรหันต ๑,๒๕๐ องค ในวัน สมณเจา กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ไม
มาฆปุณมี หลังตรัสรูแลว ๙ เดือน, ทรงเห็นดวยในบางประการ และทรงมีพระ
อรรถกถากลาววา พระพุทธเจาทรง มติวา ควรสวดยอดังนี้ (สวดปาราชิกทุ เทส
แสดงโอวาทปาฏิโมกขในที่ประชุมพระ จบแลว สวดคําทายทีเดียว): “อุททฺ ฏิ  ํ โข
สงฆเปนประจําตลอด ๒๐ พรรษาแรก อายสฺมนฺโต นิทานํ, อุททฺ ฏิ า จตฺตาโร
ตอจากนั้น จึงไดรับสั่งใหพระสงฆสวด ปาราชิกา ธมฺมา, สุตา เตรสสงฺฆาทิเสสา
อาณาปาฏิ โ มกข กั น เองสื บ ต อ มา; ธมฺมา, ฯเปฯ สุตา สตฺตาธิกรณสมถา
(พจนานุกรมเขียน ปาติโมกข); ดู โอวาท- ธมฺมา, เอตฺตกํ ฯเปฯ สิกฺขิตพฺพํ”; ดู
ปาฏิโมกข
อันตราย ๑๐
ปาฏิ โ มกข ย อ มี พุ ท ธานุ ญ าตให ส วด ปาฏิโมกขสังวร สํารวมในพระปาฏิโมกข
ปาฏิโมกขยอได ในเมื่อมีเหตุจําเปน เวนขอที่พระพุทธเจาหาม ทําตามขอที่
อยางใดอยางหนึ่งในเหตุ ๒ อยาง คือ พระองคอนุญาต ประพฤติเครงครัดใน
๑. ไมมภี กิ ษุจาํ ปาฏิโมกขไดจนจบ (พึง สิกขาบททัง้ หลาย (ขอ ๑ ในปาริสทุ ธิศลี ๔,
สวดเทาอุเทศทีจ่ าํ ได) ๒. เกิดเหตุฉกุ เฉิน ขอ ๑ ในสังวร ๖, ขอ ๑ ในองคแหง
ขัดของที่เรียกวาอันตรายอยางใดอยาง ภิกษุใหม ๕), ที่เปนขอ ๑ ในปาริสุทธิศีล
หนึ่งในอันตรายทั้ง ๑๐ (กําลังสวดอุเทศ ๔ นั้น เรียกเต็มวา ปาฏิโมกขสังวรศีล
ใดคางอยู เลิกอุเทศนัน้ กลางคันได และ (ปาติโมกขสังวรศีล ก็เขียน) แปลวา ศีล
พึงยอตั้งแตอุเทศนั้นไปดวยสุตบท คือ คือความสํารวมในพระปาฏิโมกข
คําวา สุต ที่ประกอบรูปเปน สุตา ตาม ปาฏิหาริย สิ่งที่นาอัศจรรย, เรื่องทีน่ า
ไวยากรณ ทั้งนี้ยกเวนนิทานุทเทสซึ่ง อัศจรรย, การกระทําที่ใหบังเกิดผลเปน
๒๓๖

ปาฏิหาริยปกษ

๒๓๗

อัศจรรย มี ๓ คือ ๑. อิทธิปาฏิหาริย
แสดงฤทธิไ์ ดเปนอัศจรรย ๒. อาเทศนาปาฏิหาริย ทายใจไดเปนอัศจรรย ๓.
อนุสาสนีปาฏิหาริย คําสอนมีผลจริง
เปนอัศจรรย ใน ๓ อยางนี้ขอสุดทายดี
เยี่ยมเปนประเสริฐ
ปาฏิหาริยปกษ “ปกษทพี่ งึ หวนกลับไป
นํามารักษาซ้ําทุกปๆ”, เปนชื่อวิธีรักษา
อุโบสถแบบหนึ่งสําหรับคฤหัสถ เรียก
ตามกําหนดระยะเวลาที่ ตั้ ง ไว สําหรั บ
รักษาประจําป แตระยะเวลาทีก่ าํ หนดนัน้
อรรถกถาทั้งหลายมีมติแตกตางกันไป
หลายแบบหลายอยาง จนบางแหงบอกวา
พึงเลือกตามมติที่พอใจ เพราะความ
สําคัญอยูท กี่ ารตัง้ ใจรักษาดวยจิตปสาทะ
ใหเต็มอิม่ สมบูรณ (เชน มติหนึง่ วาคือ
อุโบสถที่รักษาประจําตอเนือ่ งตลอดไตรมาสแหงพรรษา ถาไมสามารถ ก็รักษา
ตลอดเดือนหนึ่งระหวางวันปวารณาทั้ง
สอง คือตัง้ แตแรม ๑ ค่าํ เดือน ๑๑ ถึง
ขึน้ ๑๕ ค่าํ เดือน ๑๒ ถาไมสามารถ ก็
รักษาครึ่งเดือนถัดจากวันปวารณาแรก
คือตัง้ แตแรม ๑ ค่าํ เดือน ๑๑ เปนตนไป
ตลอดกาฬปกษ คือตลอดขางแรม, แต
มติหนึ่งวารักษา ๕ เดือน คือตั้งแตกอน
พรรษา ๑ เดือน ตลอดพรรษา ๓ เดือน
กับหลังพรรษาอีก ๑ เดือน, อีกมติหนึง่
วารักษา ๓ เดือน คือเดือน ๘ เดือน ๑๒

ปานะ

และเดือน ๔, อีกมติหนึง่ วาคือ ๔ วัน
กอนและหลังวันอุโบสถปกติ ไดแกวัน
๑๓ ๑ ๗ และ ๙ ค่าํ มติทา ยนีก้ ลายเปน
มีวนั รับ-วันสง ซึง่ จะสับสนกับปฏิชาครอุโบสถ), ปาฏิหาริยปกษนบี้ างทีกเ็ รียกวา
ปาฏิหาริยอุโบสถ ซึ่งเปนอยางหนึ่งใน
อุโบสถ ๓ ประเภท ของคฤหัสถ; ดู
อุโบสถ 2.๓.
ปาฏิหาริยอุโบสถ ดู อุโบสถ 2.๓.
ปาฐา ชื่อเมืองหนึ่งในมัธยมประเทศครั้ง
พุ ท ธกาล ภิ ก ษุ ช าวเมื อ งนี้ ค ณะหนึ่ ง
เป น เหตุ ป รารภให พ ระพุ ท ธเจ า ทรง
อนุญาตการกรานกฐิน; พระไตรปฎก
บางฉบับเขียนเปน ปาวา
ปาณาติบาต ทําชีวิตสัตวใหตกลวงไป,
ฆาสัตว
ปาณาติปาตา เวรมณี เวนจากการทํา
ชีวิตสัตวใหตกลวง, เวนจากการฆาสัตว
(ขอ ๑ ในศีล ๕ ฯลฯ)
ปาตลีบุตร ชื่อเมืองหลวงของพระเจา
อโศกมหาราช; เขียน ปาฏลีบุตร ก็มี
ปาตาละ นรก, บาดาล (เปนคําที่พวก
พราหมณใชเรียกนรก)
ปาติโมกข ดู ปาฏิโมกข
ปาทุกา รองเทาประเภทหนึ่ง แปลกันมา
วา “เขียงเทา” เปนรองเทาที่ตองหามทาง
พระวินัย อันภิกษุไมพึงใช; ดู รองเทา
ปานะ เครื่องดื่ม, น้ําสําหรับดื่ม โดย

๒๓๗

ปานะ

๒๓๘

เฉพาะที่คั้นจากลูกไม (รวมทั้งเหงาพืช
บางชนิด), น้ําคั้นผลไม (จัดเปนยาม
กาลิก); มีพุทธานุญาตปานะ ๘ อยาง
(นิยมเรียกเลียนเสียงคําบาลีวา อัฏฐบาน
หรือ น้าํ อัฏฐบาน) พรอมทั้งน้ําคั้นพืช
ตางๆ ดังพุทธพจนวา (วินย.๕/๘๖/๑๒๓)
“ภิกษุทงั้ หลาย เราอนุญาตปานะ ๘ อยาง
คือ ๑. อมฺพปานํ น้ํามะมวง ๒. ชมฺพุปานํ น้ําชมพูหรือน้ําหวา ๓. โจจปานํ
น้ํากลวยมีเม็ด ๔. โมจปานํ น้ํากลวยไม
มีเม็ด ๕. มธุกปานํ น้าํ มะซาง ๖. มุททฺ กิ ปานํ น้าํ ลูกจันทนหรือองุน ๗. สาลุกปานํ
น้าํ เหงาอุบล ๘. ผารุสกปานํ น้าํ มะปราง
หรือลิ้นจี่, …เราอนุญาตน้ําผลไม (ผลรส)
ทุกชนิด เวนน้าํ ผลธัญชาติ, …เราอนุญาต
น้าํ ใบไม (ปตตรส) ทุกชนิด เวนน้ําผัก
ตม, …เราอนุญาตน้ําดอกไม (บุปผรส)
ทุ ก ชนิ ด เว น น้ํา ดอกมะซาง, …เรา
อนุญาตน้ําออยสด (อุจฉุรส)”
พึงทราบคําอธิบายเพิ่มเติมวา น้าํ ผล
ธัญชาติทตี่ อ งหาม ไดแกนา้ํ จากผลของ
ธัญชาติ ๗ เชน เมล็ดขาว (น้าํ ซาวขาว,
น้าํ ขาว) นอกจากนัน้ ผลไมใหญ (มหาผล)
๙ ชนิด (จําพวกผลไมทที่ าํ กับขาว) ไดแก
ลูกตาล มะพราว ขนุน สาเก (“ลพุช”
แปลกันวา สาเก บาง ขนุนสํามะลอ บาง)
น้าํ เตา ฟกเขียว แตงไทย แตงโม ฟกทอง
และพวกอปรัณณะ เชน ถัว่ เขียว ทานจัด
๒๓๘

ปานะ

อนุโลมเขากับธัญผล เปนของตองหาม
ดวย; จะเห็นวา มะซางเปนพืชที่มีขอ
จํากัดมากสักหนอย น้ําดอกมะซางนั้น
ตองหามเลยทีเดียว สวนน้าํ ผลมะซาง
จะฉันลวนๆ ไมได ตองผสมน้าํ จึงจะควร
ทัง้ นีเ้ พราะกลายเปนของเมาไดงา ย
วิธีทําปานะที่ทานแนะไว คือ ถาผล
ยังดิบ ก็ผาฝานหั่นใสในน้ํา ใหสุกดวย
แดด ถาสุกแลว ก็ปอกหรือควาน เอา
ผาหอ บิดใหตึงอัดเนื้อผลไมใหคายน้ํา
ออกจากผา เติมน้ําลงใหพอดี (จะไม
เติมน้ําก็ได เวนแตผลมะซางซึ่งทานระบุ
วาตองเจือน้ําจึงควร) แลวผสมน้ําตาล
และเกลือเปนตนลงไปพอใหไดรสดี ขอ
จํากัดที่พึงทราบคือ ๑. ปานะนี้ใหใชของ
สด หามมิใหตม ดวยไฟ ใหเปนของเย็น
หรือสุกดวยแดด (ขอนี้พระมติสมเด็จ
พ ร ะ ม ห า ส ม ณ เ จ า ก ร ม พ ร ะ ย า
วชิรญาณวโรรสวา ในบาลีไมไดหา มน้าํ สุก
แมสกุ ก็ไมนา รังเกียจ) ๒. ตองเปนของที่
อนุปสัมบันทํา จึงควรฉันในเวลาวิกาล
(ถาภิกษุทํา ถือเปนเหมือนยาวกาลิก
เพราะรับประเคนมาทั้งผล) ๓. ของ
ประกอบเชนน้ําตาลและเกลือ ไมใหเอา
ของที่รับประเคนคางคืนไวมาใช (แสดง
วามุงใหเปนปานะที่อนุปสัมบันทําถวาย
ดวยของของเขาเอง)
ในมหานิ ท เทส (ขุ . ม.๒๙/๗๔๒/๔๔๙)

ปาปโรโค

๒๓๙

ทานแสดงปานะ ๘ (อัฏฐบาน) ไว ๒ ชุดๆ
แรกตรงกั บ ที่ เป นพุ ท ธานุ ญ าตในพระ
วินยั สวนชุดที่ ๒ อันตางหาก ไดแก น้าํ
ผลสะครอ น้าํ ผลเล็บเหยีย่ ว น้าํ ผลพุทรา
ปานะทําดวยเปรียง ปานะน้าํ มัน ปานะ
น้าํ ยาคู (ยาคุปานะ) ปานะน้าํ นม (ปโยปานะ) ปานะน้าํ คัน้ (รสปานะ), ในพระ
วินัย เคยมีเรื่องที่พราหมณผูหนึ่งจัด
ถวายปโยปานะ คือปานะน้าํ นม แกสงฆ
(ในเรือ่ งไมแจงวาเปนเวลาใด) และภิกษุ
ทั้งหลายดื่มน้ํานมมีเสียงดัง “สุรุสุรุ”
เปนตนบัญญัติแหงเสขิยวัตรสิกขาบทที่
๕๑ (วินย.๒/๘๕๑/๕๕๓)
ปาปโรโค คนเปนโรคเลวราย, บางที่แปล
วา “โรคเปนผลแหงบาป” อรรถกถาวาได
แก โ รคเรื้ อ รั ง เชน ริดสีดวงกลอน
เปนตน เปนโรคที่หามไมใหรับบรรพชา
ปาปสมาจาร ความประพฤติเหลวไหล
เลวทราม ชอบสมคบกับคฤหัสถดวย
การอันมิชอบ ทีเ่ รียกวาประทุษรายสกุล;
ดู กุลทูสก
ปาพจน “คําเปนประธาน” หมายถึงพระ
พุทธพจน ซึ่งไดแกธรรมและวินัย
ปายาส ขาวสุกหุงดวยนมโค นางสุชาดา
ถวายแกพระมหาบุรุษในเวลาเชาของวัน
ที่ พ ระองค จ ะได ต รั ส รู , ในคั ม ภี ร ทั้ ง
หลาย นิยมเรียกเต็มวา “มธุปายาส”; ดู
สุชาดา, สูกรมัททวะ

ปาริวาสิกขันธะ

ปาราชิก เปนชื่ออาบัติหนักที่ภิกษุตอง
เขาแลวขาดจากความเปนภิกษุ, เปนชื่อ
บุ ค คลผู ที่ พ า ยแพ คื อ ต อ งอาบั ติ
ปาราชิกที่ทําใหขาดจากความเปนภิกษุ,
เปนชื่อสิกขาบท ที่ปรับอาบัติหนักขั้น
ขาดจากความเปนภิกษุมี ๔ อยางคือ
เสพเมถุน ลักของเขา ฆามนุษย อวด
อุตริมนุสธรรมที่ไมมีในตน
ปาริจริยานุตตริยะ การบําเรออันเยี่ยม
ไดแก การบํารุงรับใชพระตถาคตและ
ตถาคตสาวกอันประเสริฐกวา การที่จะ
บูชาไฟหรือบํารุงบําเรออยางอื่น เพราะ
ชวยใหบริสุทธิ์หลุดพนจากทุกขไดจริง
(ขอ ๕ ในอนุตตริยะ ๖)
ปาริฉัตตก “ตนทองหลาง”, ชื่อตนไม
ประจําสวรรคชั้นดาวดึงส อยูในสวน
นันทวันของพระอินทร; ปาริฉตั ร หรือ
ปาริชาต ก็เขียน
ปาริเลยยกะ ชื่อแดนบานแหงหนึ่งใกล
เมืองโกสัมพีที่พระพุทธเจาเสด็จเขาไป
อาศั ย อยู ใ นป า รั ก ขิ ต วั น ด ว ยทรงปลี ก
พระองค จากพระสงฆผูแตกกันในกรุง
โกสัมพี; ชางทีป่ ฏิบตั พิ ระพุทธเจาทีป่ า นัน้
ก็ชอื่ ปาริเลยยกะ; เราเรียกกันในภาษา
ไทยวา ปาเลไลยก ก็มี ปาเลไลยก ก็มี
ควรเขียน ปาริไลยก หรือ ปาเรไลยก
ปาริวาสิกขันธะ ชื่อขันธกะที่ ๒ แหง
จุลวรรค ในพระวินัยปฎก วาดวยเรื่อง

๒๓๙

ปาริวาสิกภิกษุ

๒๔๐

ปาริสุทธิอุโบสถ

ภิกษุอยูปริวาส
ปาริสุทธิศีล ศีลคือความบริสุทธิ์แหง
ปาริวาสิกภิกษุ ภิกษุผูอยูปริวาส; ดู อาชีวะ เลี้ยงชีวิตโดยทางสุจริตชอบ
ปริวาส
ธรรม เชน ไมหลอกลวงเขาเลี้ยงชีพ ๔.
ปาริ ว าสิ ก วั ต ร ธรรมเนี ย มที่ ค วร ป จจยสั นนิ สิ ตศี ล ศี ล อั น เนื่ อ งด ว ย
ประพฤติของภิกษุผูอยูปริวาส
ปจจัย ๔ ไดแกปจจัยปจจเวกขณ คือ
ปาริสุทธิ ความบริสุทธิ์ของภิกษุ; เปน พิจารณาใชสอยปจจัยสี่ ใหเปนไปเพื่อ
ธรรมเนียมวา ถามีภิกษุอาพาธอยูใน ประโยชนตามความหมายของสิ่งนั้น ไม
สี ม าเดี ย วกั น เมื่ อ ถึ ง วั น อุ โ บสถไม บริโภคดวยตัณหา
สามารถไปรวมประชุมได ภิกษุผูอาพาธ ปาริสทุ ธิอโุ บสถ อุโบสถทีภ่ กิ ษุทาํ ปาริสทุ ธิ
ตองมอบปาริสุทธิแกภิกษุรูปหนึ่งมาแจง คือแจงแตความบริสุทธิ์ของกันและกัน
แกสงฆ คือใหนําความมาแจงแกสงฆวา ไมตองสวดปาฏิโมกข ปาริสทุ ธิอโุ บสถนี้
ตนมี ค วามบริ สุ ท ธิ์ ท างพระวิ นั ย ไม มี กระทําเมือ่ มีภกิ ษุอยูใ นวัดเพียงเปนคณะ
อาบัติติดคาง หรือในวันอุโบสถ มีภิกษุ คือ ๒–๓ รูป ไมครบองคสงฆ ๔ รูป
อยูเพียงสองหรือสามรูป (คือเปนเพียง
ถามีภิกษุ ๓ รูปพึงประชุมกันใน
คณะ) ไม ค รบองค ส งฆ ที่ จ ะสวด โรงอุโบสถแลว รูปหนึ่งตั้งญัตติดังนี้:
ปาฏิโมกขได ก็ใหภิกษุสองหรือสามรูป “สุณนฺตุ เม ภนฺเต อายสฺมนฺตา, อชฺชุนั้ น บอกความบริ สุ ท ธิ์ แ ก กั น แทนการ โปสโถ ปณฺ ณรโส ยทายสฺ มนฺ ตานํ
ปตฺตกลฺลํ, มยํ อฺมฺ ปาริสุทฺธิสวดปาฏิโมกข
ปาริสทุ ธิศลี ศีลเปนเครือ่ งทําใหบริสทุ ธิ,์ อุโปสถํ กเรยฺยาม” แปลวา: “ทานทั้ง
ศี ล เป น เหตุ ใ ห บ ริ สุ ท ธิ์ หรื อ ความ หลาย อุโบสถวันนีท้ ี่ ๑๕ ถาความพรอม
ประพฤติบริสทุ ธิท์ จี่ ดั เปนศีล มี ๔ อยาง พรั่งของทานถึงที่แลว เราทั้งหลายพึงทํา
คือ ๑. ปาฏิโมกขสังวรศีล ศีลคือความ ปาริสุทธิอุโบสถดวยกัน” (ถารูปที่ตั้ง
สํารวมในพระปาฏิโมกข เวนจากขอหาม ญัตติแกกวาเพือ่ นวา อาวุโส แทน ภนฺเต,
ทําตามขออนุญาต ประพฤติเครงครัดใน ถาเปนวัน ๑๔ ค่ํา วา จาตุทฺทโส แทน
สิกขาบททั้งหลาย ๒. อินทรียสังวรศีล ปณฺณรโส) ภิกษุผเู ถระพึงหมผาเฉวียง
ศีลคือความสํารวมอินทรีย ระวังไมให บานั่งกระหยงประนมมือบอกปาริสุทธิ
บาปอกุ ศ ลธรรมครอบงํา เมื่ อ รั บ รู วา: “ปริสุทฺโธ อหํ อาวุโส, ปริสุทฺโธติ
อารมณดวยอินทรียทั้ง ๖ ๓. อาชีว- มํ ธาเรถ” (๓ หน) แปลวา: “ฉันบริสุทธิ์
๒๔๐

ปาริหาริยกัมมัฏฐาน

๒๔๑

แลวเธอ ขอเธอทั้งหลายจงจําฉันวาผู
บริสุทธิ์แลว” อีก ๒ รูปพึงทําอยางเดียว
กันนั้นตามลําดับพรรษา คําบอกเปลี่ยน
เฉพาะ อาวุโส เปน ภนฺเต แปลวา “ผม
บริสุทธิ์แลวขอรับ ขอทานทั้งหลายจงจํา
ผมวาผูบริสุทธิ์แลว”
ถามี ๒ รูป ไมตองตั้งญัตติพึงบอก
ปาริสุทธิแกกัน ผูแกวา: “ปริสุทฺโธ อหํ
อาวุโส, ปริสุทฺโธติ มํ ธาเรหิ” (๓ หน)
ผูอ อ นกวาวา: “ปริสทุ โฺ ธ อหํ ภนฺเต, ปริสุทฺโธติ มํ ธาเรถ” (๓ หน); ดู อุโบสถ
ปาริหาริยกัมมัฏฐาน กรรมฐานทีจ่ ะตอง
บริหาร; ดู กัมมัฏฐาน ๒; เทียบ สัพพัตถกกัมมัฏฐาน
ปาวา นครหลวงของแควนมัลละ คูกับ
กุสินารา คือนครหลวงเดิมของแควน
มัลละชื่อกุสาวดี แตภายหลังแยกเปน
กุสินารา กับ ปาวา
ปาวาริกัมพวัน ดู นาลันทา
ปาวาลเจดีย ชื่อเจดียสถานอยูที่เมือง
เวสาลี พระพุทธเจาทรงทํานิมิตตโอภาส
ครั้ ง สุ ด ท า ยและทรงปลงพระชนมายุ
สังขาร ณ เจดียนี้ กอนปรินิพพาน ๓
เดือน; ถาเขียนตามพระไตรปฎกฉบับ
อักษรพมา เปน จาปาลเจดีย
ปาสราสิสูตร ชื่อสูตรที่ ๒๖ ในคัมภีร
มั ช ฌิ ม นิ ก าย มู ล ป ณ ณาสก พระ
สุตตันตปฎก; เรียกอีกชื่อหนึ่งวา อริย-

ปณฑปาติกธุดงค

ปริเยสนาสูตร เพราะวาดวย อริยปริเยสนา
ปาสาณเจดีย เจดียสถานแหงหนึ่งอยูใน
แควนมคธ มาณพ ๑๖ คนซึ่งเปนศิษย
ของพราหมณพาวรี ไดเฝาพระศาสดา
และทูลถามปญหา ณ ที่นี้
ปาสาทิกสูตร ชือ่ สูตรที่ ๖ ในคัมภีรท ฆี นิกาย ปาฏิกวรรค พระสุตตันตปฎก
ปาหุเนยฺโย (พระสงฆ) เปนผูควรแกของ
ตอนรับ คือมีคุณความดีนารักนาเคารพ
นับถือ ควรแกการขวนขวายจัดถวาย
ของตอนรับ เปนแขกที่นาตอนรับ หรือ
เปนผูที่เขาภูมิใจอยากใหไปเปนแขกที่
เขาจะไดตอนรับ (ขอ ๖ ในสังฆคุณ ๙)
ปงคิยมาณพ ศิษยคนหนึ่งในจํานวน
๑๖ คนของพราหมณพาวรี ที่ไปทูลถาม
ปญหากะพระศาสดา ที่ปาสาณเจดีย
ปฎก ตามศัพทแปลวา “กระจาด” หรือ
“ตะกร า อั น เป น ภาชนะสําหรั บ ใส ข อง
ตางๆ” เอามาใชในความหมายเปนที่
รวบรวมคําสอนในพระพุทธศาสนาที่จัด
เปนหมวดหมูแ ลว มี ๓ คือ ๑. วินยั ปฎก
รวบรวมพระวินัย ๒. สุตตันตปฎก รวบ
รวมพระสูตร ๓. อภิธรรมปฎก รวบ
รวมพระอภิธรรม เรียกรวมกันวาพระ
ไตรปฎก (ปฎก ๓) ดู ไตรปฎก
ปณฑปาติกธุดงค องคคุณเครื่องขจัด
กิ เ ลสแห ง ภิ ก ษุ เ ป น ต น ผู ถื อ การเที่ ย ว
บิณฑบาตเปนวัตร หมายถึง ปณฑปาติ-

๒๔๑

ปณฑปาติกังคะ

๒๔๒

กังคะ นั่นเอง
ปณฑปาติกังคะ องคแ หงผูถือเที่ยว
บิณฑบาตเปนวัตร คือ ไมรับนิมนต
หรือลาภพิเศษอยางอื่นใด ฉันเฉพาะ
อาหารที่บิณฑบาตมาได (ขอ ๓ ใน
ธุดงค ๑๓)
ปณโฑลภารทวาชะ พระมหาสาวกองค
หนึง่ เปนบุตรพราหมณมหาศาล ภารทวาชโคตร ในพระนครราชคฤห เรียนจบ
ไตรเพท ออกบวชในพระพุทธศาสนา
ไดสาํ เร็จพระอรหัต เปนผูบริบูรณดวย
สติ สมาธิ ปญญา มักเปลงวาจาวา “ผูใ ด
มีความเคลือบแคลงสงสัยในมรรคก็ดี
ผลก็ดี ขอผูนั้นจงมาถามขาพเจาเถิด”
พระศาสดาทรงยกยองวาเปนเอตทัคคะ
ในทางบั น ลื อ สี ห นาท, ท า นเป น ต น
บัญญัติแหงสิกขาบท ซึ่งหามภิกษุ มิให
แสดงอิ ท ธิ ป าฏิ ห าริ ย อั น เป น อุ ต ตริ มนุสสธรรม แกคฤหัสถทงั้ หลาย และ
สิกขาบท ซึ่งหามภิกษุ มิใหใชบาตรไม
(ทัง้ สองสิกขาบทนี้ ทรงบัญญัตใิ นโอกาส
เดียวกัน โดยทรงปรารภกรณีเดียวกัน
วินย.๗/๓๓/๑๖); ดู ยมกปาฏิหาริย
ปตฺตสมุฏานา อาพาธา ความเจ็บไขมี
ดีเปนสมุฏฐาน; ดู อาพาธ
ปตตะ น้าํ ดี, น้าํ จากตอมตับ, โรคดีเดือด
ปตติวสิ ยั แดนเปรต, ภูมแิ หงเปรต (ขอ ๓
ในทุคติ ๓, ขอ ๓ ในอบาย ๔); เปตติวสิ ยั

ปลินทวัจฉะ

ก็เรียก; ดู เปรต, ทุคติ, อบาย
ปตุฆาต ฆาบิดา (ขอ ๒ ในอนันตริยกรรม ๕)
ปปผลิ, ปปผลิมาณพ ชื่อของพระมหากัสสปเถระ เมื่อกอนออกบวช; สวน
กัสสปะ เปนชื่อที่เรียกตามโคตร
ป ป าสวิ น โย ความนําออกไปเสี ย ซึ่ ง
ความกระหาย, กําจัดความกระหายคือ
ตัณหาได (เปนไวพจนของวิราคะ)
ปยรูป สาตรูป สภาวะที่นารักนาชื่นใจ
มุ งเอาสวนที่เปนอิฏฐารมณซึ่งเปนบอ
เกิดแหงตัณหามี ๑๐ หมวด หมวดละ
๖ อยาง คือ อายตนะภายใน ๖ อายตนะ
ภายนอก ๖ วิญญาณ ๖ สัมผัส ๖
เวทนา ๖ สัญญา ๖ สัญเจตนา ๖ มี
รูปสัญเจตนา เปนตน ตัณหา ๖ มีรปู ตัณหา เปนตน วิตก ๖ มีรูปวิตก
เปนตน วิจาร ๖ มีรูปวิจาร เปนตน
ปยวาจา วาจาเปนที่รัก, พูดจานารัก นา
นิยมนับถือ, วาจานารัก, วาจาที่กลาว
ดวยจิตเมตตา, คําที่พูดดวยความรัก
ความปรารถนาดี เชน คําพูดสุภาพออน
โยน คําแนะนําตักเตือนดวยความหวังดี
(ขอ ๒ ในสังคหวัตถุ ๔)
ปยารมณ อารมณอันเปนที่รัก เปนที่นา
ปรารถนา นาชอบใจ เชน รูปที่สวยงาม
เปนตน
ปลินทวัจฉะ พระมหาสาวกองคหนึ่ง

๒๔๒

ปลินทวัจฉคาม

๒๔๓

เกิดในตระกูลพราหมณวัจฉโคตร ใน
เมืองสาวัตถี ไดฟงพระธรรมเทศนาของ
พระพุทธเจา มีศรัทธาเลื่อมใสออกบวช
ในพระพุทธศาสนา เจริญวิปสสนาแลว
ไดบรรลุอรหัตตผล ตอมาไดรับยกยอง
ว า เป น เอตทั ค คะในทางเป น ที่ รั ก ของ
พวกเทวดา
ปลินทวัจฉคาม ชื่อหมูบานของคนงาน
วัดจํานวน ๕๐๐ ที่พระเจาพิมพิสารพระ
ราชทานให เ ป น ผู ช ว ยทําที่ อ ยู ข องพระ
ปลินทวัจฉะ
ปสุณาย วาจาย เวรมณี เวนจากพูด
สอเสียด, เวนจากพูดยุยงใหเขาแตก
ราวกัน (ขอ ๕ ในกุศลกรรมบถ ๑๐)
ปสุณาวาจา วาจาสอเสียด, พูดสอเสียด,
พูดยุยงใหเขาแตกราวกัน (ขอ ๕ ใน
อกุศลกรรมบถ ๑๐)
ปหกะ มาม (เคยแปลกันวา ไต) ดู วักกะ
ปติ ความอิม่ ใจ, ความดืม่ ด่าํ ในใจ มี ๕ คือ
๑. ขุททกาปติ ปติเล็กนอยพอขนชันน้าํ
ตาไหล ๒. ขณิกาปติ ปตชิ วั่ ขณะรูส กึ
แปลบๆ ดุจฟาแลบ ๓. โอกกันติกาปติ
ปติเปนระลอกรูสึกซูลงมาๆ ดุจคลื่นซัด
ฝง ๔. อุพเพคาปติ ปติโลดลอย ใหใจฟู
ตัวเบาหรืออุทานออกมา ๕. ผรณาปติ
ปติซาบซาน เอิบอาบไปทั่วสรรพางค
เปนของประกอบกับสมาธิ (ขอ ๔ ใน
โพชฌงค ๗)

ปุณณชิ

ปฬกะ พุพอง, ฝ, ตอม
ปุกกุสะ บุตรของกษัตริยมัลละ เปนศิษย
ของอาฬารดาบส กาลามโคตร ไดถวาย
ผ า สิ ง คิ ว รรณแด พ ระพุ ท ธเจ า ในวั น
ปรินิพพาน
ปุ ค คลสั ม มุ ข ตา ความเป น ต อ หน า
บุคคล, ในวิวาทาธิกรณ หมายความวา
คูวิวาทอยูพรอมหนากัน; ดู สัมมุขาวินัย
ปุคคลัญุตา ความเปนผูร จู กั บุคคล คือ
รู ค วามแตกต า งแห ง บุ ค คล ว า โดย
อัธยาศัย ความสามารถ และคุณธรรม
เปนตน เปนอยางไร ควรคบควรใชควร
สอนอยางไร (ขอ ๗ ในสัปปุรสิ ธรรม ๗)
ปุคคลิก ดู บุคลิก
ปุคคลิกาวาส ทีอ่ ยูท เี่ ปนของบุคคล, ที่
อยูท เี่ ปนของสวนตัว; เทียบ สังฆิกาวาส
ปุจฉา ถาม, คําถาม
ปุญญาภิสังขาร อภิสังขารที่เปนบุญ,
สภาพที่ ป รุ ง แต ง กรรมฝ า ยดี ได แ ก
กุศลเจตนา (เฉพาะที่เปนกามาวจรและ
รูปาวจร) (ขอ ๑ ในอภิสังขาร ๓)
ปุณณกมาณพ ศิษยคนหนึ่งในจํานวน
๑๖ คนของพราหมณพาวรี ที่ไปทูลถาม
ปญหากะพระศาสดา ที่ปาสาณเจดีย
ปุณณชิ บุตรเศรษฐีเมืองพาราณสี เปน
สหายของยสกุ ล บุ ต ร ได ท ราบข า ว
ยสกุ ล บุ ต รออกบวช จึ ง ได บ วชตาม
พรอมดวยสหายอีก ๓ คน คือวิมละ

๒๔๓

ปุณณมันตานีบุตร

๒๔๔

สุพาหุ และควัมปติ ไดเปนองคหนึ่งใน
อสีติมหาสาวก
ปุณณมันตานีบุตร พระมหาสาวกองค
หนึ่ง ไดชื่ออยางนี้ เพราะเดิมชื่อปุณณะ
เปนบุตรของนางมันตานี ทานเกิดใน
ตระกู ล พราหมณ ม หาศาลในหมู บ า น
พราหมณชื่อโทณวัตถุ ไมไกลจากเมือง
กบิลพัสดุ ในแควนศากยะที่เปนชาติภูมิ
ของพระพุทธเจา เปนหลานของพระ
อัญญาโกณฑัญญะ ไดบรรพชาเมื่อพระ
เถระผูเ ปนลุงเดินทางมายังเมืองกบิลพัสดุ
บวชแลวไมนานก็บรรลุอรหัตตผล เปน
ผูปฏิบัติตนตามหลักกถาวัตถุ ๑๐ และ
สอนศิษยของตนใหปฏิบัติเชนนั้นดวย
ท า นได รั บ ยกย อ งเป น เอตทั ค คะใน
บรรดาพระธรรมกถึก หลักธรรมเรื่อง
วิสุทธิ ๗ ก็เปนภาษิตของทาน
ปุณณมาณพ คือพระปุณณมันตานีบุตร
เมื่อกอนบวช
ปุณณสุนาปรันตะ, ปุณณสุนาปรันตกะ
พระมหาสาวกองคหนึ่ง ในจํานวนอสีต-ิ
มหาสาวก ชือ่ เดิมวา ปุณณะ เกิดทีเ่ มือง
ทา ชือ่ สุปปารกะ ในแควนสุนาปรันตะ
เมื่อเติบโตขึ้น ไดประกอบการคาขาย
รวมกับนองชาย ผลัดกันนํากองเกวียน
๕๐๐ เลม เที่ยวคาขายตามหัวเมือง
ตางๆ คราวหนึ่ง นองชายอยูเฝาบาน
ปุ ณ ณะนํากองเกวี ย นออกค า ขายผ า น
๒๔๔

ปุณณสุนาปรันตะ

เมืองตางๆ มาจนถึงกรุงสาวัตถี พักกอง
เกวียนอยูใกลพระเชตวัน รับประทาน
อาหารเช า แล ว ก็ นั่ ง พั ก ผ อ นกั น ตาม
สบาย ขณะนั้นเอง ปุณณะมองเห็นชาว
พระนครสาวัตถีแตงตัวสะอาดเรียบรอย
พากันเดินไปยังพระเชตวันเพื่อฟงธรรม
ไตถามทราบความก็ดีใจ จึงพาบริวาร
เดินตามเขาเขาไปสูพระวิหาร ยืนอยู
ท า ยสุ ด ที่ ป ระชุ ม ได ฟ ง พระธรรมเทศนาของพระพุ ท ธเจ า แล ว เลื่ อ มใส
อยากจะบวช วันรุงขึ้นถวายมหาทานแด
พระสงฆมีพระพุทธเจาเปนประมุขแลว
มอบหมายธุระแกเจาหนาที่คุมของใหนํา
สมบัติไปมอบใหแกนองชาย แลวออก
บวชในสํา นั ก พระศาสดา ตั้ ง ใจทํา
กรรมฐาน แตก็ไมสําเร็จ คิดจะไป
บําเพ็ญภาวนาที่ถิ่นเดิมของทานเอง จึง
เขาไปเฝาพระพุทธเจา กราบทูลขอพระ
โอวาท ดังปรากฏเนื้อความในปุณโณวาทสูตร พระผูมีพระภาคเจาประทาน
พระโอวาทแสดงวิธีปฏิบัติตอรูป เสียง
กลิ่น รส โผฏฐัพพะ และธรรมารมณ
โดยอาการที่จะมิใหทุกขเกิดขึ้น แลว
ตรัสถามทานวาจะไปอยูในถิ่นใด ทาน
ทูลตอบวาจะไปอยูในแควนสุนาปรันตะ
ตรัสถามวาชาวสุนาปรันตะเปนคนดุราย
ถาเขาดาวาทานจะวางใจตอคนเหลานั้น
อยางไร ทูลตอบวา จะคิดวายังดีนัก

ปุณณสุนาปรันตะ

๒๔๕

หนาที่เขาไมตบตี ตรัสถามวา ถาเขาตบ
ตีจะวางใจอยางไร ทูลตอบวา จะคิดวา
ยังดีนักหนาที่เขาไมขวางปาดวยกอนดิน
ตรัสถามวา ถาเขาขวางปาดวยกอนดิน
จะวางใจอยางไร ทูลตอบวา จะคิดวายัง
ดีนักหนาที่เขาไมทุบตีดวยทอนไม ตรัส
ถามวา ถาเขาทุบตีดวยทอนไมจะวางใจ
อยางไร ทูลตอบวา จะคิดวายังดีนัก
หนาที่เขาไมฟนแทงดวยศัสตรา ตรัส
ถามวา ถาเขาฟนแทงดวยศัสตราจะวาง
ใจอยางไร ทูลตอบวา จะคิดวายังดีนัก
หนาที่ เ ขาไม เ อาศั ส ตราอั น คมฆ า เสี ย
ตรัสถามวา ถาเขาเอาศัสตราอันคมปลิด
ชีพเสียจะวางใจอยางไร ทูลตอบวา จะ
คิดวา มีสาวกบางทานเบื่อหนายรางกาย
และชีวิตตองเที่ยวหาศัสตรามาสังหาร
ตนเอง แตเราไมตองเที่ยวหาเลย ก็ได
ศัสตราแลว พระผูมีพระภาคประทาน
สาธุ ก าร และตรั ส ว า ท า นมี ท มะและ
อุปสมะอยางนี้ สามารถไปอยูในแควน
สุนาปรันตะได พระโอวาทและแนวคิด
ของพระปุ ณ ณะนี้ เ ป น คติ อั น มี ค า ยิ่ ง
สําหรับพระภิกษุผูจะจาริกไปประกาศ
พระศาสนาในถิ่นไกล
พระปุณณะกลับสูแ ควนสุนาปรันตะ
แลว ไดยายหาที่เหมาะสําหรับการทํา
กรรมฐานหลายแหง จนในทีส่ ดุ แหงที่ ๔
ไดเขาจําพรรษาแรกที่วัดมกุฬการาม ใน
๒๔๕

ปุณณสุนาปรันตะ

พรรษานั้น นองชายของทานกับพอคา
รวม ๕๐๐ คน เอาสินคาลงเรือจะไปยัง
ทะเลอื่น ในวันลงเรือ นองชายมาลา
และขอความคุมครองจากทาน ระหวาง
ทางเรือไปถึงเกาะแหงหนึ่ง พากันแวะ
บนเกาะพบปาจันทนแดงอันมีคาสูง จึง
ลมเลิกความคิดที่จะเดินทางตอ ชวย
กันตัดไมจันทนบรรทุกเรือจนเต็มแลว
ออกเดินทางกลับถิ่นเดิม แตพอออก
เรือมาไดไมนาน พวกอมนุษยที่สิงในปา
จันทนซึ่งโกรธแคน ไดทําใหเกิดลมพายุ
อยางแรงและหลอกหลอนตางๆ นอง
ชายของพระปุณณะระลึกถึงพระพี่ชาย
พระปุณณะทราบ จึงเหาะมายืนอยูที่
หนาเรือ พวกอมนุษยก็พากันหนีไป ลม
พายุก็สงบ
พวกพอคาทั้ง ๕๐๐ คน กลับถึง
ถิ่ น เดิ ม โดยสวั ส ดี แ ล ว ได พ ร อ มทั้ ง
ภรรยาพากันประกาศนับถือพระปุณณะ
และถึงพระรัตนตรัยเปนสรณะ แลว
แบงไมจันทนแดงสวนหนึ่งมาถวายทาน
พระปุณณะตอบวาทานไมมีกิจที่จะตอง
ใชไมเหลานั้น และแนะใหสรางศาลา
ถวายพระพุ ท ธเจา ศาลานั้นเรียกวา
จันทนศาลา เมื่อศาลาเสร็จแลว พระ
ปุณณะไดไปทูลอาราธนาพระพุทธเจา
เสด็จมายังแควนสุนาปรันตะพรอมดวย
พระสาวกจํานวนมาก ระหวางทางพระผู

ปุณมี

๒๔๖

มี พ ระภาคทรงแวะหยุ ด ประทั บ โปรด
สัจจพันธดาบส ที่ภูเขาสัจจพันธกอน
แลวนําพระสัจจพันธ ซึง่ บรรลุอรหัตตผล
แลวมายังสุนาปรันตะดวย ทรงแสดง
ธรรมโปรดชาวสุนาปรันตะ และประทับ
ที่จันทนศาลา ในมกุฬการาม ๒–๓ วัน
เสด็จเที่ยวบิณฑบาตในหมูบาน แลว
ทรงเดินทางกลับ ระหวางทางเสด็จถึง
ฝงแมน้ํานัมมทา ไดแสดงธรรมโปรด
นัมมทานาคราช นาคราชขอของที่ระลึก
ไวบูชา จึงประทับรอยพระบาทไวที่ริม
ฝงแมน้ํานัมมทานั้น จากนั้นเสด็จตอไป
ถึงภูเขาสัจจพันธ ตรัสสั่งพระสัจจพันธ
ใหอยูสั่งสอนประชาชน ณ ที่นั้น พระ
สัจจพันธทูลขอสิ่งที่ระลึกไวบูชา จึงทรง
ประทับรอยพระบาทไวที่ภูเขานั้นดวย
อันนับวาเปนประวัติการเกิดขึ้นของรอย
พระพุทธบาท
เหตุการณที่เลานี้เกิดขึ้นในพรรษา
แรกที่ พ ระปุ ณ ณะกลั บ มาอยูในแควน
สุ น าปรั น ตะ และท า นเองก็ ไ ด บ รรลุ
อรหั ต ตผลในพรรษาแรกนั้ น เช น กั น
ท า นพระปุ ณ ณเถระบําเพ็ ญ จริ ย าเพื่ อ
ประโยชนสุขแกประชาชนสืบมาจนถึง
ปรินิพพาน ณ แควนสุนาปรันตะนั้น
กอนพุทธปรินิพพาน
ปุณมี ดู บุณมี
ปุ ต ตะ เป น ชื่ อ นรกขุ ม หนึ่ ง ของลั ท ธิ

ปุพเพกตปุญญตา

พราหมณ พวกพราหมณถือวาชายใดไม
มีลูกชาย ชายนั้นตายไปตองตกนรกขุม
“ปุตตะ” ถามีลูกชาย ลูกชายนั้นชวย
ปองกันไมใหตกนรกขุมนั้นได ศัพทวา
บุตร จึงใชเปนคําเรียกลูกชายสืบมา
แปลวา “ลูกผูปองกันพอจากขุมนรก
ปุตตะ”
ปุถุชน คนที่หนาแนนไปดวยกิเลส, คนที่
ยังมีกิเลสมาก หมายถึงคนธรรมดาทั่วๆ
ไป ซึ่งยังไมเปนอริยบุคคลหรือพระ
อริยะ; บุถุชน ก็เขียน
ปุนัพพสุกะ ชื่อภิกษุรูปหนึ่งอยูในภิกษุ
เหลวไหล ๖ รูป ทีเ่ รียกวาพระฉัพพัคคีย
คูกับพระอัสสชิ
ปุปผวิกัติ ดอกไมที่แตงเปนชนิดตางๆ
เชน รอยตรึง รอยคุม รอยเสียบ รอย
ผูก รอยวง รอยกรอง เปนตน
ปุพพเปตพลี การทําบุญอุทศิ ใหแกผตู าย,
การจัดสรรสละรายไดหรือทรัพยสว นหนึง่
เปนคาใชจา ยสําหรับบูชาคุณหรือแสดงน้าํ
ใจตอญาติทลี่ ว งลับไปกอนดวยการทําบุญ
อุทศิ ให, การใชรายไดหรือทรัพยสว นหนึง่
เพื่อบําเพ็ญบุญอุทิศแกญาติที่ลวงลับไป
กอน (ขอ ๓ ในพลี ๕ แหงโภคอาทิยะ ๕)
ปุพพัณณะ ดู บุพพัณณะ, ธัญชาติ
ปุพเพกตปุญญตา ความเปนผูไดทํา
ความดีไวในกอน, ทําความดีใหพรอม
ไวกอนแลว (ขอ ๔ ในจักร ๔)

๒๔๖

ปุพเพนิวาสานุสติญาณ

๒๔๗

ปุพเพนิวาสานุสติญาณ ความรูเปน
เครื่องระลึกไดถึงปุพเพนิวาส คือขันธที่
เคยอาศัยอยูในกอน, ระลึกชาติได (ขอ
๑ ในญาณ ๓ หรือวิชชา ๓, ขอ ๔ ใน
อภิญญา ๖, ขอ ๖ ในวิชชา ๘, ขอ ๘ ใน
ทศพลญาณ), ใชวา บุพเพนิวาสานุสติญาณ ก็ม,ี เขียนเต็มอยางรูปเดิมในภาษา
บาลีเปน ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ
ปุรณมี วันเพ็ญ, วันพระจันทรเต็มดวง,
วันขึ้น ๑๕ ค่ํา
ปุรัตถิมทิส “ทิศเบื้องหนา” หมายถึง
มารดาบิดา; ดู ทิศหก
ปุราณจีวร จีวรเกา
ปุราณชฎิล พระเถระสามพี่นองพรอม
ดวยบริวาร คือ อุรุเวลกัสสป นทีกัสสป
คยากัสสป ซึ่งเคยเปนชฎิลมากอน
ปุริมกาล เรื่องราวในพุทธประวัติที่มีขึ้น
ในกาลกอนแตบําเพ็ญพุทธกิจ; ดู พุทธประวัติ
ปุริมพรรษา ดู ปุริมิกา
ปุรมิ กิ า พรรษาตน เริม่ แตวนั แรมค่าํ หนึง่
เดือนแปด ในปทไี่ มมอี ธิกมาสเปนตนไป
เปนเวลา ๓ เดือนคือถึงขึ้น ๑๕ ค่ํา
เดือน ๑๑; เทียบ ปจฉิมิกา, ปจฉิมพรรษา
ปุริสภาวะ ความเปนบุรุษ หมายถึงภาวะ
อันใหปรากฏมีลักษณะอาการตางๆ ที่
แสดงถึงความเปนเพศชาย; คูกับ อิตถีภาวะ; ดู อุปาทายรูป

ปูชนียวัตถุ

ปุ ริ ส เมธ ความฉลาดในการบํารุ ง ข า
ราชการ รู จั ก ส ง เสริ ม คนดี มี ค วาม
สามารถ เปนสังคหวัตถุประการหนึง่ ของ
ผูปกครองบานเมือง (ขอ ๒ ในราชสังคหวัตถุ ๔)
ปุริสสัพพนาม คําทางไวยากรณ หมาย
ถึงคําแทนชื่อเพื่อกันความซ้ําซาก ใน
ภาษาบาลีหมายถึง ต, ตุมฺห, อมฺห, ศัพท
ในภาษาไทย เชน ฉัน, ผม, ทาน, เธอ,
เขา, มัน เปนตน
ปุเรจาริก “อันดําเนินไปกอน”, เปนเครือ่ ง
นําหนา, เปนตัวนํา, เปนเครือ่ งชักพาให
มุง ใหแลนไป เชน ในคําวา “ทําเมตตาให
เป น ปุ เ รจาริ ก แล ว สวดพระปริ ต ร”,
“ความเพียรอันมีศรัทธาเปนปุเรจาริก”
ปุเรภัต กอนภัต, กอนอาหาร หมายถึง
เวลากอนฉันของภิกษุรูปใดรูปหนึ่งก็ได
แตเมื่อพูดอยางกวาง หมายถึง กอน
หมดเวลาฉัน คือ เวลาเชาจนถึงเที่ยง
ซึ่ ง เป น ระยะเวลาที่ ภิ ก ษุ ฉั น อาหารได ;
เทียบ ปจฉาภัต
ปุเรสมณะ พระนําหนา เปนศัพทคกู บั
ปจฉาสมณะ พระตามหลัง
ปุโรหิต พราหมณผูเปนที่ปรึกษาของ
พระราชา
ปุสสมาส เดือน ๒, เดือนยี่
ปูชนียบุคคล บุคคลที่ควรบูชา
ปูชนียวัตถุ วัตถุที่ควรบูชา

๒๔๗

ปูชนียสถาน

๒๔๘

ปูชนียสถาน สถานที่ควรบูชา
ปูรณมี ดู บุณมี
เปตติวิสัย ดู ปตติวสิ ยั , เปรต
เปรต 1. ผูละโลกนี้ไปแลว, คนที่ตายไป
แลว 2. สัตวจําพวกหนึ่งซึ่งเกิดอยูใน
อบายชัน้ ทีเ่ รียกวาปตติวสิ ยั หรือ เปตติวิสัย (แดนเปรต) ไดรับความทุกขทรมาน
เพราะอดอยาก ไมมจี ะกิน แมเมือ่ มี ก็กนิ
ไมได หรือกินไดโดยยาก; ดู อบาย, ทุคติ
เปลี่ยวดํา หนาวอยางใหญ, โรคอยาง
หนึ่งเกิดจากความเย็นมาก
เปสละ ภิกษุผูมีศีลเปนที่รัก, ภิกษุผูมี
ความประพฤติดีนานิยมนับถือ
ุ าเปสุญญวาท ถอยคําสอเสียด; ดู ปสณ
วาจา
โปกขรพรรษ ดู โบกขรพรรษ
โปตลิ นครหลวงของแควนอัสสกะ อยู
ลุม น้าํ โคธาวรี ทิศเหนือแหงแควนอวันตี
โปราณัฏฐกถา อรรถกถาเกาแก, คัมภีร
หรือบันทึกคําอธิบายความในพระไตรปฎก ทีใ่ ชในการศึกษาและรักษาตอกัน
มาในลังกาทวีป เปนภาษาสิงหฬ อันถือ
วาสืบแตครั้งพระมหินทเถระพรอมดวย
คณะพระสงฆเดินทางมาประดิษฐานพระ
พุทธศาสนาในลังกาทวีป ซึ่งไดนําพระ
ไตรปฎกและอรรถกถามาตั้งไวเปนหลัก
แตอรรถกถาเดิมที่นํามานั้น เปนภาษา
บาลี จึงสืบตอกันมาเปนภาษาสิงหล เพือ่
๒๔๘

โปราณัฏฐกถา

ใหชาวเกาะลังกาสามารถใชเปนสือ่ ในการ
ศึกษาพระไตรปฎกที่ตองรักษาไวอยาง
เดิมเปนภาษาบาลี ตอมา ในกึง่ ศตวรรษ
สุดทายทีจ่ ะถึง พ.ศ.๑๐๐๐ พระพุทธศาสนาในชมพูทวีปเสือ่ มลงมากแลว แม
พระไตรปฎกบาลีจะยังคงอยู แตอรรถกถาไดหมดสิ้นไป พระพุทธโฆสาจารย
ไดรับมอบหมายจากพระเรวตเถระผูเ ปน
อาจารย ใหเดินทางจากชมพูทวีป มายัง
ลังกาทวีป เพือ่ แปลอรรถกถาจากภาษา
สิงหฬเปนภาษามคธ ทีจ่ ะนําไปใชศกึ ษา
ในชมพูทวีปสืบไปไดอกี พระพุทธโฆสาจารย เมือ่ ผานการทดสอบความรูค วาม
สามารถและไดรับอนุญาตจากสังฆะแหง
มหาวิหารใหทาํ งานทีป่ ระสงคไดแลว ก็
ไดเรียบเรียงอรรถกถาจากของเดิมทีเ่ ปน
ภาษาสิงหฬ ขึน้ มาเปนภาษาบาลี จนเกือบ
ครบบริบรู ณ ขาดแตบางสวนของขุททกนิกาย แหงพระสุตตันตปฎก ซึง่ ก็ไดมี
พระเถระอืน่ อีกประมาณ ๔ รูป มีพระ
ธรรมปาละ เปนตน จัดทําขึน้ ดวยวิธกี าร
คลายคลึงกัน จนจบครบตามคัมภีรข อง
พระไตรปฎก ในชวงเวลาไมหา งจากพระ
พุทธโฆสาจารยมากนัก
เมื่ออรรถกถาที่เปนภาษาบาลีเกิดมี
ขึน้ ใหมอกี ก็ชว ยเปนหลักในการศึกษา
พระไตรปฎกสืบตอมา ไมเฉพาะในลังกา
ทวีปเทานัน้ แตขยายออกไปในประเทศ

โปสาลมาณพ

๒๔๙

โปสาลมาณพ

อืน่ ๆ กวางขวางทัว่ ไป ตอมา เมือ่ พูดถึง พระพุทธโฆสาจารยเรียบเรียงอรรถกถา
อรรถกถา ก็เขาใจกันวาหมายถึงอรรถ- ภาษาบาลี ขึ้ น ใหม นั้ น ก็ อ าศั ย มหากถาภาษาบาลีรนุ ประมาณ พ.ศ.๑๐๐๐ ที่ อัฏฐกถานี่เองเปนหลัก ดังที่ทานกลาว
กลาวมานี้ บางทีถงึ กับเรียกกาลเวลาของ ถึ ง การจั ด ทําอรรถกถาแห ง พระวิ นั ย
พระศาสนาชวงนี้ วาเปนยุคอรรถกถา ซึง่ ปฎก (คือสมันตปาสาทิกา) วาทานนํา
แทจริงนั้น เนื้อตัวของอรรถกถาก็เปน เอามหาอัฏฐกถานั้นมาเปนสรีระ คือ
เปนเนื้อหาหลัก หรือเปนเนื้อเปนตัวของ
ของทีม่ สี บื ตอมาแตเดิม
ส ว นอรรถกถาเก า แก ข องเดิ ม ใน หนังสือใหมที่จะทํา พรอมทั้งปรึกษา
ภาษาสิงหล ที่พระพุทธโฆสาจารยและ โปราณั ฏ ฐกถาและมติหลักที่ถือกันมา
พระอรรถกถาจารยอื่นในเวลาใกลเคียง ของสังฆะดวย
กัน ไดใชเปนหลักและเปนแนวในการ
พึงทราบดังทีก่ ลาวแลววา เวลานี้ เมือ่
เรียบเรียงอรรถกถาภาษาบาลีขึ้นใหม พูดถึงอรรถกถา เราหมายถึงอรรถกถา
ก็ จึ ง หมายรู กั น โดยใช คําเรี ย กว า เป น ภาษาบาลีที่พระพุทธโฆสาจารยเปนตน
“โปราณัฏฐกถา” (อรรถกถาโบราณ, ไดเรียบเรียงไว และเราใชกนั อยู แตพงึ
อรรถกถาของเกา) ซึ่งมีชื่อที่อางอิงหรือ ทราบตอไปอีกขั้นหนึ่งวา ในอรรถกถา
กลาวถึงในอรรถกถาภาษาบาลีบอยครั้ง ภาษาบาลีนนั้ เอง เมือ่ มีการกลาวอางถึง
โดยเฉพาะ มหาอัฏฐกถา มหาปจจรี อรรถกถา เชนบอกวา “ในอรรถกถา
กุรุนที สังเขปฏฐกถา อันธกัฏฐกถา ทานกลาววา ‘…’ ดังนี”้ คําวา “อรรถกถา”
โปราณัฏฐกถาสําคัญทีส่ ดุ คือ มหา- ที่คัมภีรอรรถกถาภาษาบาลีกลาวถึงนั้น
อัฏฐกถา ซึ่งเปนอรรถกถาที่อธิบาย มักหมายถึงโปราณัฏฐกถาภาษาสิงหล
ตลอดพระไตรปฎกทั้งหมด และเกาแก เฉพาะอยางยิง่ มหาอัฏฐกถานีเ้ อง; ดู
ที่ สุ ด ถื อ ว า เป น อรรถกถาเดิ ม ที่ พระ อรรถกถา
มหินทเถระนํามาจากชมพูทวีป และ โปสาลมาณพ ศิษยคนหนึ่งในจํานวน
ทานไดแปลเปนภาษาสิงหลดวยตนเอง ๑๖ คน ของพราหมณพาวรี ทีไ่ ปทูลถาม
เพื่ อ ให ช าวลั ง กาทวี ป มี เ ครื่ อ งมื อ ที่ จ ะ ปญหากะพระศาสดา ที่ปาสาณเจดีย
ศึกษาพระไตรปฎกไดโดยสะดวก เมื่อ

๒๔๙

ผทม

๒๕๐

ผล

ผ
ผทม นอน (ใชแกเจา)
ผนวช บวช (ใชแกเจา)
ผรณาปติ ความอิ่มใจซาบซาน เมื่อเกิด
ขึ้นทําใหรูสึกซาบซานทั่วสารพางค (ขอ
๕ ในปติ ๕)
ผรุสวาจา วาจาหยาบ, คําพูดเผ็ดรอน,
คําหยาบคาย (ขอ ๖ ในอกุศลกรรมบถ
๑๐)
ผรุสาย วาจาย เวรมณี เวนจากพูดคํา
หยาบ (ขอ ๖ ในกุศลกรรมบถ ๑๐)
ผล 1. สิ่งที่เกิดจากเหตุ, ประโยชนหรือ
โทษที่ไดรับสนองหรือตอบแทน; “ผล” มี
ชื่ อ เรี ย กหลายอยางตามความหมายที่
จําเพาะหรือทีม่ นี ยั ตางกันออกไป เฉพาะ
อยางยิ่งคือ วิบาก (วิบากผล) นิสสันท
(นิสสันทผล) อานิสงส (อานิสงสผล);
คําเหลานี้ มีความหมายกายเกยกันอยู
บาง และบางทีก็ใชอยางหลวมๆ ทําให
ปะปนสับสนกัน แตวาตามความหมาย
พื้นฐาน วิบาก หมายถึงผลโดยตรงของ
กรรมตอชีวิตของตัวผูกระทํา ไมวาจะ
เปนผลดีหรือผลรายสุดแตกรรมดีหรือ
กรรมชั่วที่เขาไดทํา, นิสสันท หมายถึง
ผลโดยออมที่สืบเนื่องหรือพวงพลอยมา
กั บ ผลแห ง กรรมนั้ น ไม ว า จะเป น
๒๕๐

อิฏฐารมณหรืออนิฏฐารมณ อันนํามาซึ่ง
สุขหรือโศก ทั้งที่เกิดแกตัวเขาเอง และ
แกคนอื่นที่เกี่ยวของ (ตัวอยางดังใน
หลักปฏิจจสมุปบาทวา ภพ เปนวิบาก
ขาติชรามรณะ เปนนิสสันท, และ โสกะ
ปริเทวะ เปนตน เปนนิสสันทพวงตอ
ออกไปอีก ซึง่ อาจจะไมเกิดขึน้ ก็ได) และ
นิสสันทนนั้ ใชไดกบั ผลในเรือ่ งทัว่ ไป เชน
เอาวัตถุดิบมาเขาโรงงานอุตสาหกรรม
เกิดเปนนิสสันทหลั่งไหลออกมา ทั้งที่
นาปรารถนาคือผลิตภัณฑ และที่ไมนา
ปรารถนา เชน กากและของเสียตางๆ,
อานิสงส หมายถึงผลดีที่งอกเงย หรือ
คุณคาประโยชนแถมเหมือนเปนกําไร
ซึ่งพลอยไดหรือพวงเพิ่มสืบเนื่องจาก
กรรมที่ดี เชน เอาความรูที่เปนประโยชน
ไปสอนเขา แลวเกิดมีอานิสงส เชน เขา
รักใครนับถือ ตลอดจนไดลาภบางอยาง
ดังนี้ ก็ได หมายถึงผลดี คุณคา ประโยชน
ของการอยางใดอยางหนึ่งหรือสิ่งใดสิ่ง
หนึ่ง โดยทั่วไป ก็ได, อานิสงสนี้ ตรง
ขามกับอาทีนพ (หรืออาทีนวะ) ซึ่งหมาย
ถึงโทษ ผลราย สวนเสีย ขอบกพรอง,
พึงเห็นตัวอยางดังพุทธพจนวา (อง.ปฺจก.
๒๒/๒๒๗/๒๘๗) “ภิกษุทั้งหลาย อาทีนพ

ผลญาณ

๒๕๑

ในเพราะโภคทรัพย ๕ ประการนี้ … คือ
โภคทรัพยเปนของทั่วไปแกไฟ ๑ เปน
ของทั่วไปแกน้ํา ๑ เปนของทั่วไปแกผู
ครองบานเมือง ๑ เปนของทั่วไปแกโจร
๑ เปนของทั่วไปแกทายาทอัปรีย ๑ …
ภิกษุทั้งหลาย อานิสงสในเพราะโภคทรัพย ๕ ประการนี้ … คือ อาศัยโภคทรัพย บุคคลเลี้ยงตนใหเปนสุข … ๑
เลี้ยงมารดาบิดาใหเปนสุข … ๑ เลี้ยง
บุตรภรรยา คนใช กรรมกร และคนงาน
ใหเปนสุข … ๑ เลี้ยงมิตรสหายและคน
ใกลชิดชวยกิจการ ใหเปนสุข ใหอิ่มพอ
บริหารใหเปนสุขโดยชอบ ๑ บําเพ็ญ
ทั ก ษิ ณ าในสมณพราหมณ ทั้ ง หลาย
อยางที่มีผลเลิศ อันใหประสบสิ่งดีงาม
มีผลเปนสุข เปนไปเพื่อสวรรค ๑ …”
ดังที่กลาวแลววา การใชคําเหลานี้
เมือ่ ลงสูร ายละเอียด บางทีกม็ คี วามแตก
ตางและซับซอนสับสนบาง เชน ในกรณี
ที่คําวา “ผล” กับ “วิบาก” มาดวยกัน
อยางในคําวา “ผลวิบาก (คือผลและ
วิบาก) ของกรรมที่ทําดีทําชั่ว…” ทาน
อธิ บ ายว า “ผล” หมายถึงนิสสันทผล
(รวมทั้งอานิสงสผล) และ “วิบาก” ก็คือ
วิบากผล แตในสํานวนวา “มีผลมาก มี
อานิสงสมาก” บางคัมภีร (ดู ปฏิสํ.อ.๒/
๖๒/๕๔; ที.อ.๒/๔๓๘/๔๒๙) อธิบายวา “ที่วา
ไมมีผลมาก คือโดยวิบากผล ที่วาไมมี

ผลเหตุสนธิ

อานิสงสมาก คือโดยนิสสันทผล (หรือ
โดยอานิสงสผล)” แตบางคัมภีร (ดู ม.อ.
๑/๖๕/๑๗๑; ๒/๘๙/๒๒๐; องฺ.อ.๓/๖๖๓/๓๕๗)

อธิบายวา “ที่วามีผลมาก มีอานิสงสมาก
นั้น ทั้งสองอยาง โดยความหมายก็
อยางเดียวกัน” และบางทีก็ใหความ
หมายเพิ่มอีกนัยหนึ่งวา “มีผลมาก คือ
อํานวยโลกียสุขมาก มีอานิสงสมาก คือ
เปนปจจัยแหงโลกุตตรสุขอันยิ่งใหญ”; ดู
นิสสันท, วิบาก, อานิสงส
2. ชื่อแหงโลกุตตรธรรมคูกับมรรค
และเปนผลแหงมรรค มี ๔ ชั้น คือ
โสดาปตติผล ๑ สกทาคามิผล ๑
อนาคามิผล ๑ อรหัตตผล ๑; คูก ับ มรรค
ผลญาณ ญาณในอริยผล, ญาณที่เกิด
ขึ้นในลําดับ ตอจากมัคคญาณและเปน
ผลแหงมัคคญาณนั้น ซึ่งผูบรรลุแลวได
ชื่ อ ว า เป น พระอริ ย บุ ค คลขั้ น นั้ น ๆ มี
โสดาบัน เปนตน; ดู ญาณ ๑๖
ผลภาชกะ ภิกษุผไู ดรบั สมมติ คือแตงตัง้
จากสงฆใหเปนผูมีหนาที่แจกผลไม
ผลเภสัช มีผลเปนยา, ยาทําจากลูกไม
เชน ดีปลี พริก สมอไทย มะขามปอม
เปนตน
ผลสมังคี ดู สมังคี
ผลเหตุสนธิ “ตอผลเขากับเหตุ” หมายถึง
เงื่อนตอระหวางผลในปจจุบนั กับเหตุใน
ปจจุบนั ในวงจรปฏิจจสมุปบาท คือ

๒๕๑

ผลาสโว

๒๕๒

ระหวางวิญญาณ นามรูป สฬายตนะ
ผัสสะ เวทนา ขางหนึ่ง (ฝายผล) กับ
ตัณหา อุปาทาน ภพ อีกขางหนึ่ง (ฝาย
เหตุ); เทียบ เหตุผลสนธิ
ผลาสโว ผลาสวะ, น้ําดองผลไม
ผะเดียง ดู เผดียง
ผัคคุณมาส เดือน ๔
ผัสสะ การถูกตอง, การกระทบ; ผัสสะ
๖; ดู ผัสสะ
ผัสสาหาร อาหารคือผัสสะ, ผัสสะเปน
อาหาร คือเปนปจจัยอุดหนุนหลอเลี้ยง
ใหเกิดเวทนา ไดแก อายตนะภายใน
อายตนะภายนอก และวิญญาณกระทบ
กัน ทําใหเกิดเวทนา คือ สุขบาง ทุกขบา ง
เปนอุเบกขาบาง (ขอ ๒ ในอาหาร ๔)
ผ า กฐิ น ผ า ผื น หนึ่ ง ที่ ใ ช เ ป น องคกฐิน
สําหรับกราน แตบางทีพูดคลุมๆ หมาย
ถึ ง ผ า ทั้ ง หมดที่ ถ วายพระในพิ ธี ท อด
กฐิน, เพื่อกันความสับสน จึงเรียกแยก
เปนองคกฐิน หรือผาองคกฐินอยางหนึ่ง
กับผาบริวารหรือผาบริวารกฐินอีกอยาง
หนึ่ง; ดู กฐิน
ผากรองน้ํา ผาสําหรับกรองน้ํากันตัว
สัตว; ดู ธมกรก
ผากาสายะ ดู กาสาวะ
ผากาสาวะ ดู กาสาวะ
ผาจํานําพรรษา ผาที่ทายกถวายแกพระ
สงฆ ผู อ ยู จําพรรษาครบแล ว ในวั ด นั้ น

ผาปา

ภายในเขตจีวรกาล; เรียกเปนคําศัพท
วา ผาวัสสาวาสิกา วัสสาวาสิกสาฎก
หรือ วัสสาวาสิกสาฏิกา; ดู อัจเจกจีวร
ผาณิต รสหวานเกิดแตออย, น้ําออย (ขอ
๕ ในเภสัช ๕)
ผาติกรรม “การทําใหเจริญ” หมายถึง
การจําหนายครุภัณฑ เพื่อประโยชน
สงฆอยางหนึ่งอยางใด โดยเอาของเลว
แลกเปลี่ ย นเอาของดี ก ว า ให แ ก ส งฆ
หรือเอาของของตนถวายสงฆเปนการ
ทดแทนที่ตนทําของสงฆชํารุดไป, รื้อ
ของที่ไมดีออกทําใหใหมดีกวาของเกา
เชน เอาที่วัดไปทําอยางอื่นแลวสรางวัด
ถวายใหใหม; การชดใช, การทดแทน
ผาไตร, ผาไตรจีวร ดู ไตรจีวร
ผาทรงสะพัก ผาหมเฉียงบา
ผ า ทิ พ ย ผ า ห อ ยหน า ตั ก พระพุ ท ธรู ป
(โดยมากเปนปูนปนมีลายตางๆ)
ผานิสีทนะ ดู นิสีทนะ
ผาบริวาร ผาสมทบ; ดู บริวาร
ผาบังสุกุล ดู บังสุกุล
ผาปา ผาที่ทายกถวายแกพระโดยวิธี
ปลอยทิ้งใหพระมาชักเอาไปเอง อยาง
เปนผาบังสุกลุ , ตามธรรมเนียมจะถวาย
หลังเทศกาลกฐินออกไป; คําถวายผาปา
วา “อิมานิ มยํ ภนฺเต, ปสุกูลจีวรานิ,
สปริวารานิ, ภิกฺขุสงฺฆสฺส, โอโณชยาม,
สาธุ โน ภนฺเต, ภิกฺขุสงฺโฆ, อิมานิ, ปสุ-

๒๕๒

ผาวัสสาวาสิกสาฏิกา

๒๕๓

แผเมตตา

กูลจีวรานิ, สปริวารานิ, ปฏิคฺคณฺหาตุ, ตางๆ ในวันขึ้น ๑๕ ค่ําเดือน ๘, คํา
อมฺหากํ, ทีฆรตฺตํ, หิตาย, สุขาย” แปล ถวายผาอาบน้ําฝนเหมือนคําถวายผาปา
วา “ขาแตพระสงฆผูเจริญ ขาพเจาทั้ง เปลี่ยนแต ปสุกูลจีวรานิ เปน วสฺสิกหลายขอนอมถวายผาบังสุกุลจีวร กับ สาฏิกานิ และ “ผาบังสุกุลจีวร” เปน
ทั้งบริวารเหลานี้แกพระภิกษุสงฆ ขอ “ผาอาบน้ําฝน”
พระภิกษุสงฆจงรับ ผาบังสุกุลจีวรกับ ผูมีราตรีเดียวเจริญ ผูมีความเพียรไม
ทั้ ง บริ ว ารเหล า นี้ ข องข า พเจ า ทั้ ง หลาย เกียจครานทั้งกลางวันกลางคืน อยูดวย
เพื่อประโยชนและความสุขแกขาพเจา ความไมประมาท
ทั้งหลาย สิ้นกาลนาน เทอญฯ”
เผดียง บอกแจงใหรู, บอกนิมนต, บอก
ผาวัสสาวาสิกสาฏิกา ดู ผาจํานําพรรษา กลาวหรือประกาศเชื้อเชิญเพื่อใหรวม
ผาวัสสิกสาฏิกา ดู ผาอาบน้ําฝน
ทํากิจโดยพรอมเพรียงกัน; ประเดียง ก็
ผาสาฏิกา ผาคลุม, ผาหม
วา; ดู ญัตติ
แผเมตตา ตั้งจิตปรารถนาดีขอใหผูอื่นมี
ผาสุก ความสบาย, ความสําราญ
ผาสุวิหารธรรม ธรรมเปนเครื่องอยู ความสุข; คําแผเมตตาที่ใชเปนหลักวา
“สพฺเพ สตฺตา อเวรา อพฺยาปชฺฌา อนีฆา
สบาย
ผาอาบน้ําฝน ผาสําหรับอธิษฐานไวใชนุง สุขี อตฺตานํ ปริหรนฺต”ุ แปลวา “ขอสัตว
อาบน้ําฝนตลอด ๔ เดือนแหงฤดูฝน ซึ่ง ทั้งหลาย, (ที่เปนเพื่อนทุกข เกิด แก
พระภิกษุจะแสวงหาไดในระยะเวลา ๑ เจ็บ ตาย ดวยกัน) หมดทั้งสิ้น, (จงเปน
เดือน ตั้งแตแรม ๑ ค่ําเดือน ๗ ถึงขึ้น สุขเปนสุขเถิด), อยาไดมีเวรแกกันและ
๑๕ ค่ําเดือน ๘ และใหทํานุงไดในเวลา กันเลย, (จงเปนสุขเปนสุขเถิด), อยาได
กึ่งเดือน ตั้งแตขึ้น ๑ ถึง ๑๕ ค่ําเดือน เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย, (จงเปน
๘, เรียกเปนคําศัพทวา วัสสิกสาฏิกา สุขเปนสุขเถิด), อยาไดมีทุกขกายทุกข
หรือ วัสสิกสาฎก, มีขนาดที่กําหนดตาม ใจเลย, จงมีความสุขกายสุขใจ, รักษา
พุทธบัญญัติในสิกขาบทที่ ๙ แหงรตน- ตน (ใหพนจากทุกขภัยทั้งสิ้น) เถิด.”
วรรค (ปาจิตตีย ขอที่ ๙๑; วินย.๒/๗๗๒/๕๐๙) [ขอความในวงเล็บเปนสวนที่เพิ่มเขามา
คือ ยาว ๖ คืบ กวาง ๒ คืบครึง่ โดยคืบ ในคําแปลเปนไทย]
พระสุ ค ต; ป จ จุ บั น มี ป ระเพณี ท ายก
ผูเจริญเมตตาธรรมอยูเสมอ จน
ทายิกาทําบุญถวายผาอาบน้ําฝนตามวัด จิตมั่นในเมตตา มีเมตตาเปนคุณสมบัติ
๒๕๓

โผฏฐัพพะ

๒๕๔

พยาน

ประจําใจ จะไดรับอานิสงส คือผลดี (อยางคําแผเมตตาที่ยกมาแสดงขางตน)
๑๑ ประการ คือ ๑. หลับก็เปนสุข ๒. ๒.แผ ไ ปโดยจํากั ดขอบเขต เรียกวา
ตื่นก็เปนสุข ๓. ไมฝนราย ๔. เปนที่รัก “โอธิโสผรณา” เชนวา ขอใหคนพวกนั้น
ของมนุษยทั้งหลาย ๕. เปนที่รักของ พวกนี้ ขอใหสัตวเหลานั้นเหลานี้ จงเปน
อมนุษยทั้งหลาย ๖. เทวดายอมรักษา สุข ๓.แผไปเฉพาะทิศเฉพาะแถบ เรียก
๗. ไมตองภัยจากไฟ ยาพิษ หรือ วา “ทิสาผรณา” เชนวา ขอใหมนุษยทาง
ศัสตราอาวุธ ๘. จิตเปนสมาธิงาย ๙. สี ทิศนั้นทิศนี้ ขอใหประดาสัตวในแถบ
หนาผองใส ๑๐. เมื่อจะตาย ใจก็สงบ นั้นแถบนี้ หรือยอยลงไปอีกวา ขอให
ไมหลงใหลไรสติ ๑๑. ถายังไมบรรลุคณ
ุ
คนจนคนยากไรในภาคนั้นภาคนี้ จงมี
พิเศษทีส่ งู กวา ยอมเขาถึงพรหมโลก
ความสุข ฯลฯ; ดู เมตตา, อโนธิโสผรณา,
อนึ่ง การแผเมตตานี้ สําหรับทานที่ โอธิโสผรณา, ทิสาผรณา, วิกุพพนา,
ชํานาญ เมื่อฝกใจใหเสมอกันตอสัตวทั้ง สีมาสัมเภท
หลายไดแลว จะทําจิตใหคลองในการ โผฏฐัพพะ อารมณที่จะพึงถูกตองดวย
แผไปในแบบตางๆ แยกไดเปน ๓ อยาง กาย, สิ่งที่ถูกตองกาย เชน เย็น รอน
(ขุ.ปฏิ.๓๑/๕๗๕/๔๘๓) คือ ๑.แผไปทั่วอยาง ออน แข็ง เปนตน (ขอ ๕ ในอายตนะ
ไมมีขอบเขต เรียกวา “อโนธิโสผรณา” ภายนอก ๖ และในกามคุณ ๕

พ
ทาย, ทํานาย (ความหมายเดิมคือ บอก
พจน ดู วจนะ
พนาสณฑ, พนาสัณฑ ดู ไพรสณฑ
ความหมายของสิ่งนั้นๆ เชน ลักษณะ
พยัญชนะ 1. อักษร, ตัวหนังสือที่ไมใช รางกาย ใหแจมแจงออกมา)
สระ 2. กับขาวนอกจากแกง; คูกับ สูปะ พยากรณศาสตร วิชาหรือตําราวาดวย
3. ลักษณะของรางกาย
การทํานาย (ในภาษาบาลี ตามปกติใช
พยากรณ ทําใหแจงชัด, บอกแจง, ชี้แจง, ในความหมายวา ตําราไวยากรณ)
ตอบปญหา (คัมภีรทั้งหลายมักแสดง พยาธิ ความเจ็บไข
ความหมายวาตรงกับคําวา วิสัชนา); ใน พยาน ผูรูเห็นเหตุการณ, คน เอกสาร
ภาษาไทย นิ ย มใช ใ นความหมายว า หรือสิ่งของที่อางเปนหลักฐาน
๒๕๔

พยาบาท

พร

๒๕๕

พยาบาท ความขัดเคืองแคนใจ, ความ
เจ็บใจ, ความคิดราย; ตรงขามกับ เมตตา;
ในภาษาไทยหมายถึง ผูกใจเจ็บและคิด
แกแคน
พยาบาทวิตก ความตริตรึกในทางคิด
รายตอผูอื่น, ความคิดนึกในทางขัด
เคืองชิงชัง ไมประกอบดวยเมตตา (ขอ
๒ ในอกุศลวิตก ๓)
พยุหะ กระบวน, เหลาทหารที่ระดมจัด
ขึ้น, กองทัพ (บาลี: พฺยูห)
พยุหแสนยากร เหลาทหารที่ระดมจัด
ยกมาเปนกระบวนทัพ, กองทัพ (บาลี:
พฺยูห+เสนา+อากร; สันสกฤต: วฺยูห+
ไสนฺย+อากร)
พร สิ่งที่อนุญาตหรือใหตามที่ขอ, สิ่ง
ประสงค ที่ ข อให ผู อื่ น อนุ ญ าตหรื อ
อํานวยให, สิ่งที่ปรารถนา ซึ่งเมื่อไดรับ
โอกาสแลว จะขอจากผูม ศี กั ดิห์ รือมีฐานะ
ที่จะยอมให หรือเอื้ออํานวยใหเปนขอ
อนุญาตพิเศษ เปนรางวัล หรือเปนผล
แหงความโปรดปรานหรือเมตตาการุณย,
ดังพรสําคัญตอไปนี้ เปนตัวอยาง
พร ที่พระเจาสุทโธทนะทรงขอจาก
พระพุทธเจา กลาวคือ เมือ่ เจาชายราหุล
ทูลขอทายัชชะ (สมบัติแหงความเปน
ทายาท) พระพุทธเจาไดโปรดใหเจาชาย
ราหุลบรรพชา เพือ่ จะไดโลกุตตรสมบัติ
โดยพระสารีบตุ รเปนพระอุปช ฌาย ครัน้
๒๕๕

พระพุทธบิดาทรงทราบ ก็ไดเสด็จมาทรง
ขอพรจากพระพุทธเจา ขอใหพระภิกษุ
ทั้งหลายไมบวชบุตรที่มารดาบิดายังมิได
อนุญาต จึงไดมพี ทุ ธบัญญัตขิ อ นีส้ บื มา
(วินย.๔/๑๑๘/๑๖๘)

พร ๘ ประการ ที่นางวิสาขาทูลขอ
คือ ตลอดชีวิตของตน ปรารถนาจะขอ
ถวายผาวัสสิกสาฏิกา ถวายอาคันตุกภัต
ถวายคมิกภัต ถวายคิลานภัต ถวาย
คิลานุปฏ ฐากภัต ถวายคิลานเภสัช ถวาย
ธุวยาคู แกสงฆ และถวายอุทกสาฏิกาแก
ภิกษุณีสงฆ จึงไดมีพุทธานุญาตผา ภัต
และเภสัชเหลานี้สืบมา (วินย.๕/๑๕๓/๒๑๐)
พร ๘ ประการ ทีพ่ ระอานนททลู ขอ
(ทํานองเปนเงือ่ นไข) ในการทีจ่ ะรับหนาที่
เปนพระพุทธอุปฐากประจํา แยกเปน ก)
ดานปฏิเสธ ๔ ขอ คือ ๑. ถาพระองคจกั
ไมประทานจีวรอันประณีตที่พระองคได
แลวแกขา พระองค ๒. ถาพระองคจกั ไม
ประทานบิณฑบาตอันประณีตที่พระองค
ไดแลวแกขา พระองค ๓. ถาพระองคจกั
ไมโปรดใหขาพระองคอยูในพระคันธกุฎี
ทีป่ ระทับของพระองค ๔. ถาพระองคจกั
ไมทรงพาขาพระองคไปในทีน่ มิ นต และ
ข) ดานขอรับ ๔ ขอ คือ ๕. ถาพระองค
จะเสด็จไปสูที่นิมนตที่ขาพระองครับไว
๖. ถาขาพระองคจักพาบริษัทซึ่งมาเพื่อ
เฝาพระองคแตที่ไกลนอกรัฐนอกแควน

พร

๒๕๖

เขาเฝาไดในขณะทีม่ าแลว ๗. ถาขาพระ
องค จั ก ได เ ข า เฝ า ทู ล ถามในขณะเมื่ อ
ความสงสัยของขาพระองคเกิดขึน้ ๘. ถา
พระองคทรงแสดงธรรมอันใดในที่ลับ
หลังขาพระองค จักเสด็จมาตรัสบอก
ธรรมอันนัน้ แกขา พระองค, พระพุทธเจา
ตรัสถามทานวาเห็นอาทีนพคือผลเสีย
อะไรใน ๔ ขอตน และเห็นอานิสงสคอื
ผลดีอะไรใน ๔ ขอหลัง จึงขออยางนี้
เมื่ อ พระอานนท ทูลชี้แจงแลว ก็ทรง
อนุญาตตามทีท่ า นขอ (เชน ที.อ.๒/๑๔)
(ขอชี้แจงของพระอานนท คือ ถาขา
พระองคไมไดพร ๔ ขอตน จักมีคนพูด
ไดวา พระอานนทไดลาภอยางนั้น จึง
บํารุงพระศาสดา ผูอุปฐากอยางนี้จะเปน
ภาระอะไร ถาขาพระองคไมไดพรขอขาง
ปลาย จักมีคนพูดไดวา พระอานนท
บํารุ ง พระศาสดาอย า งไรกั น ความ
อนุเคราะหแมเพียงเทานี้ พระองคก็ยัง
ไมทรงกระทํา สําหรับพรขอสุดทาย จัก
มีผูถามขาพระองคในที่ลับหลังพระองค
วา ธรรมนี้ๆ พระองคทรงแสดงที่ไหน
ถาขาพระองคบอกไมได ก็จะมีผูพูดได
วา แมแตเรื่องเทานี้ทานยังไมรู ทานจะ
เที่ยวตามเสด็จพระศาสดาดุจเงาไมละ
พระองคตลอดเวลายาวนาน ไปทําไม)
พรตามตัวอยางขางตนนี้ เปนขอที่
แสดงความประสงคของอริยสาวกและ
๒๕๖

พร

อริยสาวิกา จะเห็นวาไมมีเรื่องผลไดแก
ตนเองของผูขอ สวนพรที่ปุถุชนขอ มี
ตัวอยางที่เดน คือ
พร ๑๐ ประการ (ทศพร) ทีพ่ ระผุสดี
เทวีทูลขอกะทาวสักกะ เมื่อจะจุติจาก
เทวโลกมาอุบตั ใิ นมนุษยโลก ไดแก ๑.
อคฺคมเหสิภาโว ขอใหไดประทับในพระ
ราชนิเวศน (เปนอัครมเหสี) ของพระเจา
สีวริ าช ๒. นีลเนตฺตตา ขอใหมดี วงเนตร
ดําดังตาลูกมฤคี ๓. นีลภมุกตา ขอใหมี
ขนคิว้ สีดาํ นิล ๔. ผุสสฺ ตีติ นามํ ขอใหมี
นามวา ผุสดี ๕. ปุตตฺ ปฏิลาโภ ขอใหได
พระราชโอรส ผูใ หสงิ่ ประเสริฐ มีพระทัย
โอบเอือ้ ปราศความตระหนี่ ผูอ นั ราชาทัว่
ทุกรัฐบูชา มีเกียรติยศ ๖. อนุนนฺ ตกุจฉฺ ติ า
เมือ่ ทรงครรภขออยาใหอทุ รปองนูน แต
พึงโคงดังคันธนูที่นายชางเหลาไวเรียบ
เกลีย้ งเกลา ๗. อลมฺพตฺถนตา ขอยุคล
ถันอยาไดหยอนยาน ๘. อปลิตภาโว ขอ
เกศาหงอกอยาไดมี ๙. สุขมุ จฺฉวิตา ขอ
ใหมีผิวเนื้อละเอียดเนียนธุลีไมติดกาย
๑๐. วชฺฌปฺปโมจนสมตฺถตา ขอใหปลอย
นักโทษประหารได (ขุ.ชา.๒๘/๑๐๔๘/๓๖๕)
ในภาษาไทย “พร” มี ค วามหมาย
เพี้ ย นไป กลายเป น คําแสดงความ
ปรารถนาดี ซึ่งกลาวหรือใหโดยไมตอง
มี ก ารขอหรื อการแสดงความประสงค
ของผูรับ และมักไมคํานึงวาจะมีการ

พรต

๒๕๗

ปฏิบัติหรือทําใหสําเร็จเชนนั้นหรือไม
“พร” ที่นิยมกลาวในภาษาไทย เชน
วา “จตุรพิธพร” (พรสี่ประการ) นั้น ใน
ภาษาบาลีเดิมไมเรียกวา “พร” แตเรียกวา
“ธรรม” บาง วา “ฐานะ” บาง ดังในพุทธพจนวา “ธรรม ๔ ประการ คือ อายุ
วรรณะ สุขะ พละ ยอมเจริญแกบุคคล
ผูมีปกติอภิวาท ออนนอมตอวุฒชนเปน
นิตย” (ขุ.ธ.๒๕/๑๘/๒๙)
ธรรม หรือฐานะที่เรียกอยางไทยได
วาเปนพรอยางนี้ ในพระไตรปฎกมีอีก
หลายชุด มีจํานวน ๕ บาง ๖ บาง ๗ บาง
ที่ควรทราบ คือ ฐานะ ๕ อันเรียกไดวา
เปน “เบญจพิธพร” (พรหาประการ) ดัง
ในพุทธพจนวา “ทายกผูใหโภชนะ ชื่อวา
ยอมใหฐานะ ๕ ประการ แกปฏิคาหก
กลาวคือ ใหอายุ วรรณะ สุขะ พละ
ปฏิภาณ ครั้นให ... แลว ยอมเปนภาคี
แหงอายุ ... วรรณะ ... สุขะ ... พละ ...
ปฏิ ภ าณ ที่ เ ป น ทิ พ ย หรื อ เป น ของ
มนุษย ก็ตาม” (องฺ.ปฺจก.๒๒/๓๗/๔๔)
ธรรม หรือฐานะ ๕ อันเรียกไดวา
เปน “เบญจพิธพร” (พรหาประการ) อีก
ชุดหนึ่งที่ควรนํามาปฏิบัติ พึงศึกษาใน
พุทธพจนวา “ภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลาย
จงเที่ยวไปในแดนโคจรของตน อันสืบ
มาแตบิดา... เมื่อเที่ยวไปในแดนโคจร
ของตน อันสืบมาแตบิดา เธอทั้งหลาย

พรหมจรรย

จักเจริญ ทั้งดวยอายุ ...ทั้งดวยวรรณะ
...ทั้งดวยสุข ...ทั้งดวยโภคะ ...ทั้งดวย
พละ” และทรงไขความไววา สําหรับ
ภิกษุ อายุ อยูที่อิทธิบาท ๔ วรรณะ
อยูที่ศีล สุข อยูที่ฌาน ๔ โภคะ อยูที่
อัปปมัญญา (พรหมวิหาร) ๔ พละ อยูที่
วิมตุ ติ (เจโตวิมตุ ติและปญญาวิมุตติที่
หมดสิ้นอาสวะ) (ที.ปา.๑๑/๕๐/๘๕) สวน
แดนโคจรของตน ที่สืบมาแตบดิ า ก็คอื
สติปฏ ฐาน ๔ (สํ.ม.๑๙/๗๐๐/๑๙๘)
พรต ขอปฏิบัติทางศาสนา, ธรรมเนียม
ความประพฤติของผูถือศาสนาที่คูกัน
กับศีล, วัตร, ขอปฏิบัติประจํา
พรรณนา เลาความ, ขยายความ, กลาว
ถอยคําใหผูฟงนึกเห็นเปนภาพ
พรรษกาล ฤดูฝน (พจนานุกรมเขียน
พรรษากาล)
พรรษา ฤดูฝน, ป, ปของระยะเวลาทีบ่ วช
พรรษาธิษฐาน อธิษฐานพรรษา, กําหนด
ใจวาจะจําพรรษา; ดู จําพรรษา
พรหม ผูประเสริฐ, เทพในพรหมโลก
เปนผูไมเกี่ยวของดวยกาม มี ๒ พวก
คือ รูปพรหมมี ๑๖ ชั้น อรูปพรหมมี ๔
ชั้น; ดู พรหมโลก; เทพสูงสุดหรือพระผู
เปนเจาในศาสนาพราหมณ
พรหมจรรย “จริยะอันประเสริฐ”, “การ
ครองชีวิตประเสริฐ”, ตามที่เขาใจกันทั่ว
ไป หมายถึงความประพฤติเวนเมถุน

๒๕๗

พรหมจรรย

๒๕๘

พรหมโลก

หรือการครองชีวิตดังเชนการบวชที่ละ ตกลงกันลงโทษภิกษุรูปใดรูปหนึ่งโดย
เวนเมถุน แตแทจริงนั้น พรหมจรรย ภิกษุทั้งหลายพรอมใจกันไมพูดดวย ไม
คือพรหมจริยะ เปนหลักการใหญทใี่ ชใน วากลาวตักเตือน หรือสั่งสอนภิกษุรูป
แงความหมายมากหลาย ดังทีอ่ รรถกถา นั้น, พระฉันนะซึ่งเปนภิกษุเจาพยศ ถือ
แหงหนึง่ ประมวลไว ๑๐ นัย คือหมายถึง ตัววาเปนคนเกาใกลชิดพระพุทธเจามา
ทาน ไวยาวัจจ (คือการขวนขวายชวย กอนใครอื่น ใครวาไมฟง ภายหลังถูก
เหลือรับใชทาํ ประโยชน) เบญจศีล อัปป- สงฆ ล งพรหมทั ณ ฑ ถึ ง กั บ เป น ลมล ม
มัญญาสี่ (คือพรหมวิหารสี)่ เมถุนวิรตั ิ สลบหายพยศได; ดูที่ ปกาสนียกรรม,
(คือการเวนเมถุน) สทารสันโดษ (คือ อสัมมุขากรณีย
ความพอใจเฉพาะภรรยาหรือคูค รองของ พรหมไทย ของอันพรหมประทาน, ของ
ตน) ความเพี ยร การรั กษาอุโบสถ ใหทปี่ ระเสริฐสุด หมายถึง ทีด่ นิ หรือบาน
อริยมรรค พระศาสนา (อันรวมไตรสิกขา เมืองที่พระราชทานเปนบําเหน็จ เชน
ทั้งหมด) เฉพาะอยางยิง่ ความหมาย เมื อ งอุ ก กุ ฏ ฐะที่ พ ระเจ า ปเสนทิ โ กศล
สําคัญทีพ่ ระพุทธเจาตรัสเปนหลัก คือ ๒ พระราชทานแก โ ปกขรสาติ พ ราหมณ
นัยสุดทาย (อริยมรรค และพระศาสนา); และนครจัมปาที่พระเจาพิมพิสารพระ
ในศาสนาพราหมณ พรหมจรรย หมาย ราชทานใหโสณทัณฑพราหมณปกครอง
ถึงการครองชีวิตเวนเมถุนและประพฤติ พรหมบุญ บุญอยางสูง เปนคําแสดง
ปฏิบัติตนเครงครัดตางๆ ที่จะควบคุม อานิ ส งส ข องผู ชั ก นําให ส งฆ ส ามั ค คี
ตนใหมุงมั่นในการศึกษาไดเต็มที่ โดย ปรองดองกัน ไดพรหมบุญจักแชมชื่น
เฉพาะในการเรียนพระเวท โดยนัยหมาย ในสวรรคตลอดกัลป
ถึงการศึกษาพระเวท และหมายถึงชวง พรหมโลก ทีอ่ ยูข องพรหม ตามปกติหมาย
เวลาหรือขั้นตอนของชีวิตที่พึงอุทิศเพื่อ ถึง รูปพรหม ซึง่ มี ๑๖ ชัน้ (เรียกวา รูปโลก) ตามลําดับดังนี้ ๑. พรหมปาริสชั ชา
การศึกษาอยางนั้น (บาลี: พฺรหฺมจริย)
๒. พรหมปุโรหิตา ๓. มหาพรหมา ๔.
พรหมจริยะ ดู พรหมจรรย
พรหมจารี ผูประพฤติพรหมจรรย, นัก ปริตตาภา ๕. อัปปมาณาภา ๖. อาภัสสรา
เรียนพระเวท, ผูประพฤติธรรมมีเวน ๗. ปริตตสุภา ๘. อัปปมาณสุภา ๙. สุภกิณหา ๑๐. อสัญญีสัตตา ๑๑. เวหัปผลา
จากเมถุน เปนตน; ดู อาศรม
พรหมทัณฑ โทษอยางสูง คือ สงฆ ๑๒. อวิหา ๑๓. อตัปปา ๑๔. สุทสั สา
๒๕๘

พรหมวิหาร

๒๕๙

๑๕. สุทัสสี ๑๖. อกนิฏฐา; นอกจากนี้
ยังมี อรูปพรหม ซึง่ แบงเปน ๔ ชัน้ (เรียก
วา อรูปโลก) คือ ๑. อากาสานัญจายตนะ
๒. วิญญาณัญจายตนะ ๓. อากิญจัญญายตนะ ๔. เนวสัญญานาสัญญายตนะ
พรหมวิหาร ธรรมเครื่องอยูของพรหม,
ธรรมประจําใจอั น ประเสริ ฐ , ธรรม
ประจําใจของทานผูมีคุณความดียิ่งใหญ
มี ๔ คือ เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา
พรหมายุ ชื่อพราหมณคนหนึ่ง อายุ
๑๒๐ ป เปนผูเชี่ยวชาญไตรเพท อยู ณ
เมืองมิถิลา ในแควนวิเทหะ ไดสงศิษย
มาตรวจดู ม หาบุ รุ ษ ลั ก ษณะของพระ
พุทธเจา ตอมาไดพบกับพระพุทธเจา
ทูลถามปญหาตางๆ มีความเลื่อมใส
และไดบรรลุธรรมเปนพระอนาคามี
พรอมหนาธรรมวินัย (ระงับอธิกรณ)
โดยนําเอาธรรมวินัย และสัตถุสาสนที่
เปนหลักสําหรับระงับอธิกรณนั้นมาใช
โดยครบถวน คือวินจิ ฉัยถูกตองโดยธรรม
และถูกตองโดยวินัย (ธัมมสัมมุขตาวินยสัมมุขตา)
พรอมหนาบุคคล บุคคลผูเกี่ยวของใน
เรื่องนั้นอยูพรอมหนากัน เชน คูวิวาท
หรือคูค วามพรอมหนากันในวิวาทาธิกรณ
และในอนุวาทาธิกรณ เปนตน (ปุคคลสัมมุขตา)
พรอมหนาวัตถุ ยกเรื่องที่เกิดนั้นขึ้น

พระเจา

พิจารณาวินิจฉัย เชน คํากลาวโจทเพื่อ
เริ่มเรื่อง และขอวิวาทที่ยกขึ้นแถลง
เปนตน (วัตถุสัมมุขตา)
พรอมหนาสงฆ ตอหนาภิกษุเขาประชุม
ครบองค และไดนําฉันทะของผูควรแก
ฉันทะมาแลว (สังฆสัมมุขตา)
พระ- คํานําหนา ที่ใชประกอบหนาคําอื่น
เพื่อแสดงความยกยอง เคารพ นับถือ
หรือใหความสําคัญ เชน นารายณ เปน
พระนารายณ ราชา เปน พระราชา
(คําที่ขึ้นตนดวย พระ- ซึ่งไมพบ
ในลําดับ ใหตัด พระ ออก แลวดูใน
ลําดับของคํานั้น เชน พระนารายณ ดู
นารายณ พระราชา ดู ราชา)
พระเครื่อง พระเครื่องราง, พระพุทธรูป
องคเล็กๆ ที่นับถือเปนเครื่องราง มักใช
เปนของติดตัว ดู เครื่องราง
พระโคดม, พระโคตมะ พระนามของ
พระพุทธเจา เรียกตามพระโคตร
พระเจา พระพุทธเจา, พระพุทธรูป, เทพ
ผู เ ป น ใหญ ; คนไทยใช คําว า พระเจ า
หมายถึงพระพุทธเจา มาแตโบราณ เชน
วา “พระเจาหาพระองค” ก็คือ พระพุทธ
เจา ๕ พระองค แตคงเปนดวยวา ตอ
มาเมื่อศาสนิกแหงศาสนาที่นับถือเทพ
เปนใหญ ใชคํานี้เรียกเทพเปนใหญของ
ตนกันแพรหลายขึ้น พุทธศาสนิกชนจึง
ใชคํานี้นอยลงๆ จนบัดนี้แทบไมเขาใจ

๒๕๙

พระชนม

๒๖๐

พระพุทธเจา

วาเปนคําที่ใชมาในพระพุทธศาสนา
พุทธเจา
พระชนม อายุ, การเกิด, ระยะเวลาที่ พระพรหม ดู พรหม
พระพุทธเจา พระผูต รัสรูเ องโดยชอบแลว
เกิดมา
สอนผูอื่นใหรูตาม, ทานผูรูดีรูชอบดวย
พระชนมายุ อายุ
ตนเองก อ นแล ว สอนประชุ ม ชนให
พระดาบส ดู ดาบส
พระธรรม คําสั่งสอนของพระพุทธเจา ประพฤติชอบดวยกาย วาจา ใจ; พระ
ทัง้ หลักความจริงและหลักความประพฤติ พุทธเจา ๗ พระองคที่ใกลกาลปจจุบัน
พระนม แมนม
ที่สุดและคัมภีรกลาวถึงบอยๆ คือ พระ
พระนาคปรก พระพุทธรูปปางหนึง่ มีรปู วิปส สี พระสิขี พระเวสสภู พระกกุสนั ธะ
นาคแผพังพานอยูขางบน; ดู มุจจลินท
พระโกนาคมน พระกัสสป และพระโคดม;
พระบรมศาสดา พระผู เ ป น ครู ผู ยิ่ ง พระพุทธเจา ๕ พระองคแหงภัทรกัป
ใหญ, พระผูเปนครูสูงสุด หมายถึงพระ ปจ จุบัน นี้ คือ พระกกุสัน ธะ พระ
โกนาคมน พระกัสสป พระโคดม และ
พุทธเจา
พระเมตเตยยะ (เรียกกันสามัญวา พระ
พระบาน ดู คามวาสี
ศรีอารย หรือ พระศรีอริยเมตไตรย);
พระปา ดู อรัญวาสี
พระผูเปนเจา พระภิกษุ, เทพผูเปน พระพุทธเจา ๒๕ พระองคนับแตพระ
ใหญ, เทพสูงสุดที่นับถือวาเปนผูสราง องค แ รกที่ พ ระโคตมพุ ท ธเจ า (พระ
สรรคบันดาลทุกสิ่งทุกอยาง; คนไทยใช พุทธเจาองคปจจุบัน) ไดทรงพบและ
คําวาพระผูเปนเจา เปนคําเรียกพระ ทรงได รั บการพยากรณวาจะไดสําเร็จ
ภิกษุ มาแตโบราณ เชนวา “ขออาราธนา เปนพระพุทธเจา (รวม ๒๔ พระองค) จน
พระผู เ ป น เจ าแสดงพระธรรมเทศนา” ถึงพระองคเองดวย คือ ๑. พระทีปง กร
แตคงเปนดวยวา ตอมา เมื่อศาสนิก ๒. พระโกณฑัญญะ ๓. พระมังคละ ๔.
แหงศาสนาที่นับถือเทพเปนใหญ ใชคํา พระสุมนะ ๕. พระเรวตะ ๖. พระโสภิตะ
นี้เรียกเทพสูงสุดของตนกันแพรหลาย ๗. พระอโนมทัสสี ๘. พระปทุมะ ๙.
ขึ้น พุทธศาสนิกชนจึงใชคํานี้นอยลงๆ พระนารทะ ๑๐. พระปทุมุตตระ ๑๑.
จนบัดนี้แทบไมเขาใจวาเปนคําที่ใชมาใน พระสุเมธะ ๑๒. พระสุชาตะ ๑๓. พระ
พระพุทธศาสนา
ปยทัสสี ๑๔. พระอัตถทัสสี ๑๕. พระ
พระผูมีพระภาคเจา พระนามของพระ ธัมมทัสสี ๑๖. พระสิทธัตถะ ๑๗. พระ
๒๖๐

พระพุทธเจา

๒๖๑

ติสสะ ๑๘. พระปุสสะ ๑๙. พระวิปสสี
๒๐. พระสิขี ๒๑. พระเวสสภู ๒๒.
พระกกุสันธะ ๒๓. พระโกนาคมน ๒๔.
พระกัสสปะ ๒๕. พระโคตมะ (เรื่องมา
ในคั ม ภี ร พุ ท ธวงส แห ง ขุ ท ทกนิกาย
พระสุตตันตปฎก); ดู พุทธะ ดวย
พระนามต า งๆ เพื่ อ กล า วถึ ง พระ
พุทธเจา ซึง่ เปนคํากลางๆ ใชแกพระองค
ใดก็ได มีมากมาย เชน ที่ประมวลไวใน
คัมภีรอภิธานัปปทีปกา (คาถาที่ ๑-๔)
มี ๓๒ คํา (ในที่นี้ ไดปรับตัวสะกด และจัดเรียง
ตามลําดับอักษรอยางภาษาไทย) คือ จักขุมา,
ชิ น ะ, ตถาคต, ทศพล, ทิ ป ทุ ต ตมะ
(ทิปโทดม), เทวเทพ, ธรรมราชา, ธรรมสวามี, นรวระ, นรสีห, นาถะ, นายก,
พุ ท ธะ, ภควา (พระผู มี พ ระภาค),
ภูริปญญะ, มหามุนี, มเหสิ (มเหสี ก็
ใช), มารชิ, มุนี, มุนินท, (มุนินทร ก็ใช),
โลกครุ, โลกนาถ, วรปญญะ, วินายก,
สมันตจักขุ (สมันตจักษุ), สยัมภู, สัตถา
(พระศาสดา), สัพพัญู, สัมมาสัมพุทธ,
สุคต, อนธิวร, อังคีรส; และสําหรับพระ
พุทธเจาพระองคปจจุบัน มีพระนาม
เฉพาะเพิ่มอีก ๗ คํา คือ โคตมะ สักกะ
(ศากยะ) สักยมุนิ (ศากยมุนี) สักยสีห
(ศากยสิ ง ห ) สิ ท ธั ต ถะ สุ ท โธทนิ
อาทิจจพันธุ; ดู อังคีรส ดวย
ขอควรทราบบางประการเกี่ยวกับ
๒๖๑

พระพุทธเจา

พระพุทธเจาพระองคปจจุบัน ตามที่ตรัส
ไวในคัมภีรพุทธวงส (โคตมพุทฺธวส, ขุ.พุทธ.
๓๓/๒๖/๕๔๓) คือ พระองคเปนพระสัมพุทธเจาพระนามวาโคดม (โคตมพุทธ)
เจริญในศากยสกุล พระนครอันเปนถิ่น
กําเนิดชื่อกบิลพัสดุ พระบิดาคือพระเจา
สุ ท โธทนะ พระมารดามี พ ระนามว า
มายาเทวี ทรงครองฆราวาสอยู ๒๙ ป
มีปราสาท ๓ หลังชือ่ สุจนั ทะ โกกนุท
และโกญจะ มเหสีพระนามวายโสธรา
โอรสพระนามวาราหุล ทอดพระเนตร
เห็นนิมิต ๔ ประการแลว เสด็จออก
ผนวชดวยมาเปนราชยาน บําเพ็ญทุกรกิริยาอยู ๖ ป ประกาศธรรมจักรทีป่ า
อิสปิ ตนมฤคทายวัน แขวงเมืองพาราณสี
พระอัครสาวกทัง้ สอง คือ พระอุปติสสะ
(พระสารีบุตร) และพระโกลิตะ (พระ
มหาโมคคัลลานะ) พุทธอุปฏฐากชื่อวา
พระอานนท พระอัครสาวิกาทั้งสอง คือ
พระเขมา และพระอุบลวรรณา อัครอุปฏฐากอุบาสก คือ จิตตคฤหบดี และ
หัตถกะอาฬวกะ อัครอุปฏ ฐายิกาอุบาสิกา
คือ นันทมารดา (หมายถึง เวฬุกัณฏกี
นันทมารดา) และอุตตรา (หมายถึง
ขุชชุตตรา) บรรลุสมั โพธิญาณทีค่ วงไม
อั ส สั ต ถพฤกษ (คื อ ไม อั ส สั ต ถะ
เปนตนโพธิ์) มีสาวกสันนิบาต (การ
ประชุมพระสาวก) ครั้งใหญ ครั้งเดียว

พระมหาบุรุษลักษณะ

๒๖๒

ภิกษุผูเขารวมประชุม ๑,๒๕๐ รูป ถึงจะ
ดํารงชนมอยูภายในอายุขัยเพียงรอยป
ก็ชวยใหหมูชนขามพนวัฏสงสารไดมาก
มาย ทั้งตั้งคบเพลิงธรรมไวปลุกคนภาย
หลังใหเกิดมีปญญาไดตรัสรูตอไป
พระมหาบุรุษลักษณะ ดู มหาบุรุษลักษณะ
พระยม ดู ยม
พระยส ดู ยส
พระรัตนตรัย ดู รัตนตรัย
พระวินัย ดู วินัย
พระศาสดา ผูสอน เปนพระนามเรียก
พระพุทธเจา; ดู ศาสดา
พระสงฆ หมูชนที่ฟงคําสั่งสอนของพระ
พุทธเจาแลวปฏิบัติชอบตามพระธรรม
วินัย, หมูสาวกของพระพุทธเจา; ดู สงฆ
พระสมณโคดม คําที่คนภายนอกนิยม
ใชเมื่อกลาวถึงพระพุทธเจา
พระสัมพุทธเจา พระผูตรัสรูเอง หมาย
ถึง พระพุทธเจา
พระสาวก ผูฟงคําสอน, ศิษยของพระ
พุทธเจา; ดู สาวก
พระสูตร ดู สูตร
พระเสขะ ดู เสขะ
พระอภิธรรม ดู อภิธรรม
พระอูรุ ดู อูรุ*
———————————————

*

คําขึ้นตนดวย พระ- ซึ่งไมพบในลําดับ ใหตัด พระ ออก
แลวดูในลําดับของคํานั้น

พราหมณทํานายพระมหาบุรุษ

พราหมณ คนวรรณะหนึ่งใน ๔ วรรณะ
คือ กษัตริย พราหมณ แพศย ศูทร;
พราหมณ เ ป นวรรณะนักบวชและเปน
เจาพิธี ถือตนวาเปนวรรณะสูงสุด เกิด
จากปากพระพรหม; ดู วรรณะ
พราหมณคหบดี พราหมณและคหบดี
คือ ประดาพราหมณ และชนผูเปนเจา
บานครองเรือนทั้งหลายอื่น ที่นอกจาก
กษัตริยและพราหมณนั้น เฉพาะอยาง
ยิ่งคือพวกแพศย; ดู วรรณะ
พราหมณดาบส ดาบสที่มีชาติตระกูล
เปนพราหมณ ออกมาบําเพ็ญพรตถือ
เพศเปนดาบส, มีบันทึกในอรรถกถาวา
ครั้งอดีตสมัยพระเจาโอกกากราช ใน
ดินแดนแถบทักขิณาบถ อันเปนทักษิณชนบท มีพวกพราหมณดาบสอยูมาก
พราหมณทํานายพระมหาบุรุษ ใน
พระพุทธประวัติ มีความตามที่เลาไวใน
อรรถกถา (เชน ชา.อ.๑/๘๘) วา เมื่อพระ
โพธิสัตวประสูติแลวผานมาถึงวันที่ ๕
เปนวันขนานพระนาม พระเจาสุทโธทนะ
โปรดให เ ชิ ญ พราหมณ ผู จ บไตรเพท
จํานวน ๑๐๘ คนมาฉันโภชนาหารแลว
ทํามงคลรับพระลักษณะ และขนานพระ
นามวา “สิทธัตถะ”, ในบรรดาพราหมณ
รอยแปดคนนั้น พราหมณที่เปนผูรับ
พระลักษณะมี ๘ คน คือ ราม ธัช
ลักขณ สุชาติมนตรี โภช สุยาม สุทัตต

๒๖๒

พราหมณมหาสาล

๒๖๓

พละ

และโกณฑัญญะ ในแปดคนนี้ เจ็ดทาน พราหมณลัทธิ
แรกชูนิ้วขึ้น ๒ นิ้ว และพยากรณเปน พราหมณี นางพราหมณ, พราหมณผู
๒ อยาง คือ ถาทรงอยูครองฆราวาส หญิง
จะทรงเปนพระเจาจักรพรรดิราช แต พละ กําลัง 1. พละ ๕ คือธรรมอันเปน
หากออกผนวช จะเป น พระพุ ท ธเจ า กําลัง ซึ่งทําใหเกิดความเขมแข็งมั่นคง
สวนทานที่ ๘ ซึ่งมีอายุนอยที่สุด คือ ดํารงอยูไดในสัมปยุตตธรรมทั้งหลาย
โกณฑัญญะ ชูนวิ้ เดียว และพยากรณวา อย า งไม ห วั่ น ไหว อั น ธรรมที่ เ ป น
จะทรงเปนพระพุทธเจาอยางแนนอน; ดู ปฏิปกษจะเขาครอบงําไมได เปนเครื่อง
มหาบุรษุ ลักษณะ; เทียบ อสิตดาบส
เกื้อหนุนแกอริยมรรค จัดอยูในจําพวก
พราหมณมหาสาล พราหมณผูมั่งคั่ง
โพธิปกขิยธรรม มี ๕ คือ ศรัทธา วิริยะ
พราหมณลัทธิ ลัทธิพราหมณ คือ หลัก สติ สมาธิ ปญญา; ดู อินทรีย ๕, โพธิการ หรือขอยึดถือของพวกพราหมณ ที่ ปกขิยธรรม 2. พละ ๔ คือธรรมอันเปน
กําหนดว า พราหมณ เ ป น วรรณะที่ พลั ง ทําใหดําเนินชีวิตดวยความมั่นใจ
ประเสริฐ เลิศ สูงสุด อันใหวัดหรือตัด ไมตองหวาดหวั่นกลัวภัยตางๆ ไดแก
สินความเลิศประเสริฐนั้น โดยชาติ คือ ๑. ปญญาพละ กําลังปญญา ๒. วิริยกําเนิด โดยโคตร คือสายตระกูล ซึ่งผูก พละ กําลังความเพียร ๓. อนวัชชพละ
พันกับอาวาหะวิวาหะ คือการแตงงาน ที่ กําลังคือการกระทําที่ไมมีโทษ (กําลัง
อางออกมาวา ทานคูควรกับเรา หรือ ความสุจริตและการทําแตกรรมที่ดีงาม)
ทานไมคูควรกับเรา ตางกับพระพุทธ ๔. สังคหพละ กําลังการสงเคราะห คือ
ศาสนาซึ่งใหวัดหรือตัดสินคนดวยกรรม ชวยเหลือเกื้อกูลอยูรวมกับผูอื่นดวยดี
คือการกระทําความประพฤติ โดยถือวา ทําตนให เ ป น ประโยชน แ ก สั ง คม 3.
สิ่งที่ทําใหเลิศใหประเสริฐคือวิชชาจรณะ พละ ๕ หรือ ขัตติยพละ ๕ ไดแกกําลัง
(วิชชาและจรณะ; พราหมณบอกวา เขา ของพระมหากษัตริย หรือกําลังที่ทําใหมี
ก็ถือวิชชาและจรณะดวย แตวิชชาของ ความพรอมสําหรับความเปนกษัตริย ๕
เขาหมายถึงไตรเพท และจรณะที่เขาถือ ประการ ดังแสดงในคัมภีรชาดก คือ ๑.
อยูเพียงศีล ๕), พราหมณสมัย หรือ พาหาพละ หรือ กายพละ กําลังแขนหรือ
พราหมณวาท ก็เรียก
กําลังกาย คือแข็งแรงสุขภาพดี สามารถ
พราหมณสมั ย ลั ท ธิ พ ราหมณ ; ดู ในการใชแขนใชมือใชอาวุธ มีอุปกรณ
๒๖๓

พลความ

๒๖๔

พรัง่ พรอม ๒. โภคพละ กําลังโภคสมบัติ
๓. อมัจจพละ กําลังขาราชการทีป่ รึกษา
และผูบริหารที่สามารถ ๔. อภิชัจจพละ
กําลังความมีชาติสูง ตองดวยความนิยม
เชิดชูของมหาชน และไดรับการศึกษา
อบรมมาดี ๕. ปญญาพละ กําลังปญญา
ซึ่งเปนขอสําคัญที่สุด
พลความ ขอความที่ไมใชสาระสําคัญ
พลววิปสสนา วิปสสนาที่มีกําลัง ที่แรง
กลา หรืออยางเขม; ดู วิปสสนูปกิเลส,
ญาณ ๑๖
พลี ทางพราหมณ คือ บวงสรวง, ทางพุทธ
คือ สละเพื่อชวยหรือบูชา หมายถึงการ
จัดสรรสละรายไดหรือทรัพยบางสวน
เปนคาใชจายประจําสําหรับการทําหนาที่
เกื้อกูลตอผูอื่นและการสงเคราะหชวย
เหลือกันในดานตางๆ, การทําหนาที่
เกื้อกูลตอผูอื่นและการสงเคราะหชวย
เหลือกัน ทีพ่ งึ ปฏิบตั ยิ ามปกติเปนประจํา
โดยใชรายไดหรือทรัพยที่จัดสรรสละ
เตรียมไวสําหรับดานนั้นๆ มี ๕ คือ ๑.
ญาติพลี สงเคราะหญาติ ๒. อติถิพลี
ตอนรับแขก ๓. ปุพพเปตพลี ทําบุญ
อุทิศใหผูตาย ๔. ราชพลี ถวายเปน
หลวง หรือบํารุงราชการ เชน เสียภาษี
อากร ๕. เทวตาพลี ทําบุญอุทศิ ใหเทวดา
พหุชน, พหูชน ชนจํานวนมาก, ประชา
ชนทั่วไป

พหุลธรรมีกถา

พหุ บ ท “มี เ ท า มาก” หมายถึ ง สั ต ว
ดิรัจฉานที่มีเทามากกวาสองเทาและสี่
เทา เชน ตะขาบ กิ้งกือ เปนตน
พหุปุตตเจดีย เจดียสถานแหงหนึ่งอยู
ทางเหนือของเมืองเวสาลี นครหลวง
ของแควนวัชชี เปนสถานที่ที่พระพุทธเจ า เคยทรงทํานิ มิ ต ต โ อภาสแก พ ระ
อานนท
พหุปุตตนิโครธ ตนไทรอยูระหวางกรุง
ราชคฤห แ ละเมื อ งนาลั น ทา ป ป ผลิ มาณพไดพบพระพุทธเจาและขอบวชที่
ตนไทรนี้ เขียนวา พหุปุตตกนิโครธ ก็มี
พหุพจน, พหูพจน คําที่กลาวถึงสิ่งมาก
กวาหนึ่ง คือตั้งแตสองสิ่งขึ้นไป, เปนคํา
ที่ใชใน ไวยากรณบาลีและไทย คูกับ
เอกพจน ซึ่งกลาวถึงสิ่งเดียว; แตใน
ไวยากรณ สั น สกฤตจํานวนสองเป น
ทวิพจน หรือทวิวจนะ จํานวนสามขึ้น
ไป จึงจะเปนพหุพจน
พหุลกรรม กรรมทํามาก หรือกรรมชิน
ไดแก กรรมทั้งที่เปนกุศลและอกุศลที่
ทําบอยๆ จนเคยชิน ยอมใหผลกอน
กรรมอื่นเวนครุกรรม เรียกอีกอยางวา
อาจิณณกรรม (ขอ ๑๐ ในกรรม ๑๒)
พหุลธรรมีกถา ธรรมีกถา หรือธรรมกถา
ที่ ต รั ส มาก, พระพุ ท ธดํารั ส บรรยาย
อธิบายธรรม ที่ตรัสเปนอันมาก, ความ
ในมหาปรินิพพานสูตร เลาเหตุการณ

๒๖๔

พหุลานุสาสนี

๒๖๕

เมื่อพระพุทธเจาเสด็จผานและทรงหยุด
ประทับในที่หลายแหง โดยกลาวเพียง
สั้นๆ อยางรวบรัด วา ณ ที่นั้นๆ (มี ๘
แหง เริ่มแต ที.ม.๑๐/๗๕/๙๕) พระพุทธ
เจาตรัสพหุลธรรมีกถา คือ ศีล สมาธิ
ปญญา แกภิกษุทั้งหลาย ดังตัวอยาง
วา “ไดทราบวา พระผูมีพระภาคเจา เมือ่
ประทับอยู ณ ภูเขาคิชฌกูฏ เขตพระ
นครราชคฤห แมนั้น ทรงกระทําธรรมีกถาอันนี้แหละเปนอันมากแกภิกษุทั้ง
หลายวา ‘ศีลเปนอยางนี้ สมาธิเปนอยาง
นี้ ปญญาเปนอยางนี้, สมาธิ อันศีลบม
แลว ยอมมีผลมาก มีอานิสงสมาก,
ปญญา อันสมาธิบมแลว ยอมมีผลมาก
มีอานิสงสมาก, จิตอันปญญาบมแลว
ยอมหลุดพนโดยชอบ จากอาสวะทั้ง
หลาย คือ จากกามาสวะ ภวาสวะ
อวิชชาสวะ’”, โดยใจความ ก็คือหลัก
ไตรสิกขา; จะใชวา พหุลธัมมีกถา หรือ
พหุลธรรมกถา ก็ได; เทียบ พหุลานุสาสนี
พหุลานุสาสนี คําแนะนําพร่ําสอนที่ตรัส
เปนอันมาก, ตามเรื่องในจูฬสัจจกสูตร
(ม.มู.๑๒/๓๙๓/๔๒๓) วา สัจจกนิครนถไดตงั้
คําถามกะพระอัสสชิดงั นี้ “ทานพระอัสสชิ
ผูเ จริญ พระสมณะโคดม แนะนําใหเหลา
สาวกศึกษาอยางไร และคําสัง่ สอน (อนุศาสนี) ของพระสมณะโคดม สวนอยาง
ไหน เปนไปมากแกเหลาสาวก” ทานพระ

พากุละ

อัสสชิตอบวา “ดูกรอัคคิเวสสนะ พระผูม ี
พระภาค ทรงแนะนําใหสาวกทั้งหลาย
ศึกษาอยางนี้ และอนุศาสนีของพระผูม ี
พระภาค สวนอยางนี้ เปนไปมากแก
สาวกทัง้ หลาย ดังนีว้ า ‘ภิกษุทงั้ หลาย รูป
ไมเทีย่ ง เวทนาไมเทีย่ ง สัญญาไมเทีย่ ง
สังขารทัง้ หลายไมเทีย่ ง วิญญาณไมเทีย่ ง
รูปไมใชตน เวทนาไมใชตน สัญญาไมใช
ตน สังขารทัง้ หลายไมใชตน วิญญาณไม
ใชตน สังขารทัง้ ปวงไมเทีย่ ง (อนิจจา)
ธรรมทัง้ ปวงไมใชตน (อนัตตา)’”, โดยใจ
ความ ก็คือหลัก ไตรลักษณ; พหุลานุศาสนี ก็เขียน; เทียบ พหุลธรรมีกถา
พหุวจนะ ดู พหุพจน
พหุสูต, พหูสูต ผูไดยินไดฟงมามาก
คือทรงจําธรรมและรูศิลปวิทยามาก, ผู
เลาเรียนมาก, ผูศึกษามาก, ผูคงแก
เรียน; ดู พาหุสัจจะ ดวย
พหูชน ชนจํานวนมาก, ประชาชนทั่วไป
(บาลี: พหุชน)
พักมานัต ดู เก็บวัตร
พัทธสีมา “แดนผูก” ไดแก เขตที่สงฆ
กําหนดขึ้นเอง โดยจัดตั้งนิมิตคือสิ่งที่
เปนเครื่องหมายกําหนดเอาไว; ดู สีมา
พันธุ เหลากอ, พวกพอง
พัสดุ สิ่งของ, ที่ดิน
พากุละ พระมหาสาวกองคหนึ่ง เปนบุตร
เศรษฐีเมืองโกสัมพี มีเรื่องเลาวาเมื่อยัง

๒๖๕

พาณิช

๒๖๖

พาหิยทารุจีริยะ

เปนทารกขณะที่พี่เลี้ยงนําไปอาบน้ําเลน พาวรี พราหมณผูเปนอาจารยใหญตั้ง
ที่แมน้ํา ทานถูกปลาใหญกลืนลงไปอยู อาศรมสอนไตรเพทแกศิษยอยูที่ฝงแม
ในทอง ตอมาปลานั้นถูกจับไดที่เมือง น้าํ โคธาวรี ณ สุดเขตแดนแควนอัสสกะ
พาราณสี และถู ก ขายให แ ก ภ รรยา ไดสงศิษย ๑๖ คนไปถามปญหาพระ
เศรษฐีเมืองพาราณสี ภรรยาเศรษฐีผา ศาสดา เพื่อจะทดสอบวาพระองคเปน
ท อ งปลาพบเด็ ก แล ว เลี้ ย งไว เ ป น บุ ต ร พระสัมมาสัมพุทธะจริงหรือไม ภายหลัง
ฝายมารดาเดิมทราบขาวจึงขอบุตรคืน ไดรับคําตอบแลวศิษยชื่อปงคิยะซึ่งเปน
ตกลงกันไมได จนพระราชาทรงตัดสิน หลานของท านได กลับมาเลาเรื่องและ
ให เ ด็ ก เป น ทายาทของทั้ ง สองตระกู ล แสดงคําตอบปญหาของพระศาสดา ทํา
ทานจึงไดชื่อวา พากุละ แปลวา “คน ใหทา นไดบรรลุธรรมเปนพระอนาคามี
สองตระกูล” หรือ “ผูที่สองตระกูล พาหันตะ ขัณฑดานขอบนอกทั้งสองขาง
เลี้ยง” ทานอยูครองเรือนมาจนอายุ ๘๐ ของจีวร เวลาหม ปลายจะพาดบนแขน
ป จึงไดฟงพระศาสดาทรงแสดงพระ หรืออยูสุดแขน, คําอธิบายในวินัยมุข
ธรรมเทศนา มีความเลื่อมใสขอบวช เลม ๒ ตามที่สมเด็จพระมหาสมณเจา
แลวบําเพ็ญเพียรอยู ๗ วันไดบรรลุพระ กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ทรงไววา
อรหัตไดรับยกยองวาเปนเอตทัคคะใน ในจีวรหาขัณฑๆ ถัดออกมา (ตอจาก
ทางเปนผูมีอาพาธนอย คือสุขภาพดี; ชังเฆยยกะ) อีกทัง้ ๒ ขาง ชือ่ พาหันตะ
พักกุละ ก็เรียก
เพราะอัฑฒมณฑลของ ๒ ขัณฑนนั้ อยู
พาณิช พอคา
ทีแ่ ขนในเวลาหม; ดู จีวร
พาหิยทารุจรี ยิ ะ พระมหาสาวกองคหนึง่
พาณิชย การคาขาย
พาราณสี ชื่อเมืองหลวงของแควนกาสี เกิดในครอบครัวคนมีตระกูลในแควน
อยูร มิ แมนา้ํ คงคา ปจจุบนั เรียก Banaras พาหิยรัฐ ลงเรือเดินทะเลเพื่อจะไปคา
หรือ Benares (ลาสุด รื้อฟนชื่อในภาษา ขาย เรือแตกกลางทะเลรอดชีวิตไปได
สันสกฤตขึ้นมาใชวา Varanasi), ปาอิสิ- แตหมดเนื้อหมดตัว ตองแสดงตนเปน
ปตนมฤคทายวัน ที่พระพุทธเจาทรง ผูหมดกิเลสหลอกลวงประชาชนเลี้ยง
แสดงปฐมเทศนา ซึ่งปจจุบันเรียกวา ชีวิต ตอมาพบพระพุทธเจาทูลขอใหทรง
สารนาถ อยูหางจากตัวเมืองพาราณสี แสดงธรรม พระองค ท รงแสดงวิ ธี
ปจจุบันประมาณ ๖ ไมล
ปฏิบัติตออารมณที่รับรูทางอายตนะทั้ง
๒๖๖

พาหิรทาน, พาหิรกทาน

๒๖๗

หก พอจบพระธรรมเทศนายนยอนั้น
พาหิ ย ะก็ สําเร็ จ อรหั ต แต ไ ม ทั น ได
อุ ป สมบท กําลั ง เที่ ย วหาบาตรจี ว ร
เผอิญถูกโคแมลูกออนขวิดเอาสิ้นชีวิต
เสียกอน ไดรับยกยองวาเปนเอตทัคคะ
ในทางตรัสรูฉับพลัน
พาหิระ, พาหิรกะ ภายนอก เชนในคําวา
พาหิรวัตถุ (วัตถุภายนอก) พาหิรสมัย
(ลัทธิภายนอก) พาหิรายตนะ (อายตนะ
ภายนอก); ตรงขามกับ อัชฌัตติกะ
พาหิรทาน, พาหิรกทาน การใหสิ่งของ
ภายนอก, การใหของนอกกาย เชน เงิน
ทอง วัตถุ อุปกรณ ตลอดจนทรัพย
สมบัติทั้งหมด; ดู ทานบารมี
พาหิรทุกข ทุกขภายนอก
พาหิรภัณฑ, พาหิรกภัณฑ สิ่งของภาย
นอก, ของนอกกาย; ดู ทานบารมี
พาหิรรูป ดูที่ รูป ๒๘
พาหิรลัทธิ ลัทธิภายนอกพระพุทธศาสนา
พาหุสัจจะ ความเปนผูไดยินไดฟงมาก,
ความเปนผูไ ดเรียนรูม าก หรือคงแกเรียน
มีองค ๕ คือ ๑. พหุสฺสุตา ไดยินไดฟง
มาก ๒. ธตา ทรงจําไวได ๓. วจสา ปริจติ า
คลองปาก ๔. มนสานุเปกฺขติ า เจนใจ ๕.
ทิฏิยา สุปฏิวิทฺธา ขบไดดวยทฤษฎี; ดู
พหูสูต (ขอ ๒ ในนาถกรณธรรม ๑๐,
ขอ ๓ ในเวสารัชชกรณธรรม ๕, ขอ ๔
ในสัทธรรม ๗, ขอ ๕ ในอริยทรัพย ๗)

พิมพา

พาเหียร ภายนอก (บาลี: พาหิร)
พิกัด กําหนด, กําหนดที่จะตองเสียภาษี
พิณ เครือ่ งดนตรีชนิดหนึง่ มีสายสําหรับดีด
พิทยาธร ดู วิทยาธร
พิทักษ ดูแลรักษา, คุมครอง, ปองกัน
พินทุ จุด, วงกลมเล็กๆ ในที่นี้หมายถึง
พินทุกัปปะ
พินทุกัปปะ การทําพินทุ, การทําจุดเปน
วงกลม อย า งใหญ เ ท า แววตานกยู ง
อยางเล็กเทาหลังตัวเรือด ที่มุมจีวรดวย
สีเขียวคราม โคลน หรือดําคล้ํา เพื่อทํา
จีวรใหเสียสีหรือมีตาํ หนิตามวินยั บัญญัติ
และเปนเครื่องหมายชวยใหจําไดดวย;
เขียนพินทุกัป ก็ได, คําบาลีเดิมเปน
กัปปพินทุ, เรียกกันงายๆ วา พินทุ
พินัยกรรม หนังสือสําคัญที่เจาทรัพยทํา
ไวกอนตาย แสดงความประสงควาเมื่อ
ตายแล ว ขอมอบมรดกที่ ร ะบุ ไ ว ใ น
หนังสือสําคัญนั้น ใหแกคนนั้นๆ, ตาม
พระวินัย ถาภิกษุทําเชนนี้ ไมมีผล ตอง
ปลงบริขาร จึงใชได
พิปลาส ดู วิปลาส, วิปลลาส
พิพากษา ตัดสินอรรถคดี
พิมพา บางแหงเรียก ยโสธรา เปนพระ
ราชบุตรีของพระเจาสุปปพุทธะ กรุง
เทวทหะ เปนพระชายาของพระสิทธัตถะ
เปนพระมารดาของพระราหุล ภายหลัง
ออกบวชมีนามวา พระภัททกัจจานา

๒๖๗

พิมพิสาร

๒๖๘

หรือ ภัททา กัจจานา
พิมพิสาร พระเจาแผนดินมคธครองราช
สมบัติอยูที่พระนครราชคฤห เปนผู
ถวายพระราชอุ ท ยานเวฬุ วั น เป น
สังฆาราม นับเปนวัดแรกในพระพุทธศาสนา ตอมา ถูกพระราชโอรสนามวา
อชาตศัตรู ปลงพระชนม
พิรุธ ไมปรกติ, มีลักษณะนาสงสัย
พิโรธ โกรธ, เคือง
พิสดาร กวางขวางละเอียดลออ, ขยาย
ความออกไป; ดู วิตถาร, คูกับ สังเขป
พีชคาม พืชพันธุอันถูกพรากจากที่แลว
แตยังจะเปนไดอีก; คูกับ ภูตคาม
พุทธะ ทานผูตรัสรูแลว, ผูรูอริยสัจจ ๔
อยางถองแท ตามอรรถกถาทานแบงเปน
๓ คือ ๑. พระพุทธเจา ทานผูตรัสรูเอง
และสอนผูอื่นใหรูตาม (บางทีเรียก พระ
สัมมาสัมพุทธะ) ๒. พระปจเจกพุทธะ
ทานผูตรัสรูเองจําเพาะผูเดียว ๓. พระ
อนุพุทธะ ทานผูตรัสรูตามพระพุทธเจา
(เรียกอีกอยางวา สาวกพุทธะ); บาง
แหงจัดเปน ๔ คือ ๑. สัพพัญูพทุ ธะ ๒.
ปจเจกพุทธะ ๓. จตุสจั จพุทธะ (= พระ
อรหันต) และ ๔. สุตพุทธ (= ผูเปน
พหูสูต)
พุทธการกธรรม ธรรมที่ทําใหเปนพระ
พุทธเจา ตามปกติหมายถึง บารมี ๑๐
นั่นเอง (ในคาถาบางทีเรียกสั้นๆ วา

พุทธกิจ ๔๕ พรรษา

พุทธธรรม)
พุทธกาล ครั้งพระพุทธเจายังดํารงพระ
ชนมอยู
พุทธกิจ กิจที่พระพุทธเจาทรงบําเพ็ญ,
การงานที่พระพุทธเจาทรงกระทํา
พุทธกิจประจําวัน ๕ พุทธกิจที่พระ
พุทธเจาทรงบําเพ็ญเปนประจําในแตละ
วันมี ๕ อยาง คือ ๑. ปุพฺพณฺเห ปณฺฑปาตฺจ เวลาเชาเสด็จบิณฑบาต ๒.
สายณฺเห ธมฺมเทสนํ เวลาเย็นทรงแสดง
ธรรม ๓. ปโทเส ภิกฺขุโอวาทํ เวลาค่ํา
ประทานโอวาทแกเหลาภิกษุ ๔. อฑฺฒรตฺ เต เทวปฺ หนํ เที่ ยงคื น ทรงตอบ
ปญหาเทวดา ๕. ปจฺจุสฺเสว คเต กาเล
ภพฺพาภพฺเพ วิโลกนํ จวนสวางทรงตรวจ
พิ จ ารณาสั ต ว ที่ ส ามารถและที่ ยั ง ไม
สามารถบรรลุธรรมอันควรจะเสด็จไป
โปรดหรือไม (สรุปทายวา เอเต ปฺจวิเธ
กิจเฺ จ วิโสเธติ มุนปิ งุ คฺ โว พระพุทธเจา
องค พ ระมุ นีผูประเสริฐทรงยังกิจ ๕
ประการนี้ใหหมดจด)
พุทธกิจ ๔๕ พรรษา ในระหวางเวลา
๔๕ ปแหงการบําเพ็ญพุทธกิจ พระพุทธ
เจ า ได เ สด็ จ ไปประทั บ จําพรรษา ณ
สถานที่ ต า งๆ ซึ่ ง ท า นได ป ระมวลไว
พรอมทั้งเหตุการณสําคัญบางอยางอัน
ควรสังเกต ดังนี้ พรรษาที่ ๑ ปาอิสปิ ตนมฤคทายวัน ใกลกรุงพาราณสี (โปรด

๒๖๘

พุทธคารวตา

๒๖๙

พุทธคุณ

พระเบญจวัคคีย) พ. ๒, ๓, ๔ พระเวฬุวนั นครราชคฤห (โปรดมหาโจรองคุลิมาล,
กรุงราชคฤห (ระยะประดิษฐานพระ พระอานนท ไ ด รั บ หน า ที่ เ ป น พุ ท ธศาสนา เริ่มแตโปรดพระเจาพิมพิสาร อุปฏฐากประจํา) พ. ๒๑–๔๔ ประทับ
ไดอัครสาวก ฯลฯ เสด็จนครกบิลพัสดุ สลับไปมา ณ พระเชตวัน กับบุพพาราม
ครั้งแรก ฯลฯ อนาถบิณฑิกเศรษฐีเปน พระนครสาวัตถี (รวมทั้งคราวกอนนี้
อุบาสกถวายพระเชตวัน; ถาถือตามพระ ดวย อรรถกถาวาพระพุทธเจาประทับที่
วินยั ปฎก พรรษาที่ ๓ นาจะประทับทีพ่ ระ เชตวนาราม ๑๙ พรรษา ณ บุพพาราม
เชตวัน นครสาวัตถี) พ. ๕ กูฏาคารในปา ๖ พรรษา) พ. ๔๕ เวฬุวคาม ใกลนคร
มหาวัน นครเวสาลี (โปรดพุทธบิดา เวสาลี
ปรินิพพานที่กรุงกบิลพัสดุ โปรดพระ พุทธคารวตา ดู คารวะ
ญาติทวี่ วิ าทเรือ่ งแมนา้ํ โรหิณี มหาปชาบดี พุทธคุณ คุณของพระพุทธเจา มี ๙ คือ
ผนวช เกิดภิกษุณสี งฆ) พ. ๖ มกุลบรรพต ๑. อรหํ เปนพระอรหันต ๒. สมฺมา(ภายหลั ง ทรงแสดงยมกปาฏิ ห าริ ย ที่ สมฺพุทฺโธ ตรัสรูเ องโดยชอบ ๓. วิชชฺ านครสาวัตถี) พ. ๗ ดาวดึงสเทวโลก จรณสมฺปนฺโน ถึงพรอมดวยวิชชาและ
(แสดงพระอภิธรรมโปรดพระพุทธมารดา) จรณะ ๔. สุคโต เสด็จไปดีแลว ๕.
พ. ๘ เภสกลาวัน ใกลเมืองสุงสุมารคีรี โลกวิทู เปนผูรูแจงโลก ๖. อนุตฺตโร
แควนภัคคะ (พบนกุลบิดาและนกุล- ปุรสิ ทมฺมสารถิ เปนสารถีฝก คนทีฝ่ ก ได
มารดา) พ. ๙ โฆสิตาราม เมืองโกสัมพี ไมมใี ครยิง่ กวา ๗. สตฺถา เทวมนุสสฺ านํ
พ. ๑๐ ปาตําบลปาริเลยยกะ ใกลเมือง เป น ศาสดาของเทวดาและมนุ ษ ย ทั้ ง
โกสัมพี (ในคราวทีภ่ กิ ษุชาวเมืองโกสัมพี หลาย ๘. พุทฺโธ เปนผูตื่นและเบิกบาน
ทะเลาะกัน) พ. ๑๑ หมูบานพราหมณ แลว ๙. ภควา เปนผูมีโชค
ชื่อเอกนาลา พ. ๑๒ เมืองเวรัญชา พ.
พุทธคุณทั้งหมดนั้น โดยยอมี ๒
๑๓ จาลิยบรรพต พ. ๑๔ พระเชตวัน คือ ๑. พระปญญาคุณ พระคุณคือพระ
(พระราหุลอุปสมบทคราวนี้) พ. ๑๕ ปญญา ๒. พระกรุณาคุณ พระคุณคือ
นิโครธาราม นครกบิลพัสดุ พ. ๑๖ พระมหากรุณา หรือตามที่นิยมกลาวกัน
เมืองอาฬวี (ทรมานอาฬวกยักษ) พ. ในประเทศไทย ยอเปน ๓ คือ ๑. พระ
๑๗ พระเวฬุวัน นครราชคฤห พ. ๑๘, ปญญาคุณ พระคุณคือพระปญญา ๒.
๑๙ จาลิยบรรพต พ. ๒๐ พระเวฬุวัน พระวิสุทธิคุณ พระคุณคือความบริสุทธิ์
๒๖๙

พุทธโฆสาจารย

๒๗๐

๓. พระมหากรุณาคุณ พระคุณคือพระ
มหากรุณา
พุทธโฆสาจารย ดู วิสุทธิมรรค; พุทธโฆษาจารย ก็เขียน
พุทธจริยา พระจริยาวัตรของพระพุทธเจา,
การบําเพ็ญประโยชนของพระพุทธเจา
มี ๓ คือ ๑. โลกัตถจริยา การบําเพ็ญ
ประโยชนแกโลก ๒. ญาตัตถจริยา การ
บําเพ็ญประโยชนแกพระญาติ ๓. พุทธัตถจริยา การบําเพ็ญประโยชนโดยฐานเปน
พระพุทธเจา
พุทธจักขุ จักษุของพระพุทธเจา ไดแก
ญาณที่ ห ยั่ ง รู อั ธ ยาศั ย อุ ป นิ สั ย และ
อินทรียที่ยิ่งหยอนตางๆ กันของเวไนยสัตว (ขอ ๔ ในจักขุ ๕)
พุทธจักร วงการพระพุทธศาสนา
พุทธจาริก การเสด็จจาริกคือเที่ยวไป
ประกาศพระศาสนาของพระพุทธเจา
พุทธเจา ๕, ๗, ๒๕ ดู พระพุทธเจา และ
พุทธะ
พุทธชัยมงคลคาถา ดู ชยมังคลัฏฐกคาถา
พุทธธรรม 1. ธรรมของพระพุทธเจา,
พระคุณสมบัตขิ องพระพุทธเจา คัมภีร
มหานิ ท เทสระบุ จํ า นวนไว ว า มี ๖
ประการ แตไมไดจาํ แนกขอไว อรรถกถาโยงความใหวา ไดแก ๑. กายกรรม
ทุกอยางของพระพุทธเจาเปนไปตามพระ
๒๗๐

พุทธธรรม

ญาณ (จะทําอะไรก็ทาํ ดวยปญญา ดวย
ความรูเ ขาใจ) ๒. วจีกรรมทุกอยางเปน
ไปตามพระญาณ ๓. มโนกรรมทุกอยาง
เปนไปตามพระญาณ ๔. ทรงมีพระ
ญาณไมติดขัดในอดีต ๕. ทรงมีพระ
ญาณไมตดิ ขัดในอนาคต ๖. ทรงมีพระ
ญาณไมติดขัดในปจจุบนั ; คัมภีรส มุ งั คลวิ ล าสิ นี อรรถกถาแห ง ที ฆ นิ ก าย
จําแนกพุทธธรรมวามี ๑๘ อยาง คือ ๑.
พระตถาคตไมทรงมีกายทุจริต ๒. ไม
ทรงมีวจีทจุ ริต ๓. ไมทรงมีมโนทุจริต
๔. ทรงมีพระญาณไมตดิ ขัดในอดีต ๕.
ทรงมีพระญาณไมติดขัดในอนาคต ๖.
ทรงมีพระญาณไมตดิ ขัดในปจจุบนั ๗.
ทรงมีกายกรรมทุกอยางเปนไปตามพระ
ญาณ ๘. ทรงมีวจีกรรมทุกอยางเปนไป
ตามพระญาณ ๙. ทรงมีมโนกรรมทุก
อยางเปนไปตามพระญาณ ๑๐. ไมมี
ความเสื่อมฉันทะ (ฉันทะไมลดถอย)
๑๑. ไมมคี วามเสือ่ มวิรยิ ะ (ความเพียร
ไมลดถอย) ๑๒. ไมมีความเสื่อมสติ
(สติไมลดถอย) ๑๓. ไมมกี ารเลน ๑๔.
ไมมีการพูดพลาด ๑๕. ไมมีการทํา
พลาด ๑๖. ไมมคี วามผลุนผลัน ๑๗.
ไมมีพระทัยทีไ่ มขวนขวาย ๑๘. ไมมี
อกุศลจิต 2. ธรรมที่ทําใหเปนพระ
พุทธเจา ไดแก พุทธการกธรรม คือ
บารมี ๑๐ 3. ธรรมทีพ่ ระพุทธเจาทรง

พุทธบริวาร

๒๗๑

พุทธปรินิพพาน

แสดงไว คือ สติปฏ ฐาน ๔ ฯลฯ มรรคมี ก็คือ โพธิกาล นั่นเอง ซึ่งแบงยอยได
องค ๘ ขันธ ๕ ปจจัย ๒๔ เปนอาทิ
เปน ๓ ชวง ไดแก ๑. ปฐมโพธิกาล คือ
พุทธบริวาร บริวารของพระพุทธเจา, ผู ตั้งแตตรัสรู จนถึงไดพระอัครสาวก ๒.
มัชฌิมโพธิกาล คือตัง้ แตประดิษฐานพระ
เปนบริวารของพระพุทธเจา
พุทธบริษัท หมูชนที่นับถือพระพุทธ- ศาสนาในแควนมคธ จนถึงปลงพระชน
ศาสนามี ๔ จําพวก คือ ภิกษุ ภิกษุณี มายุสังขาร ๓. ปจฉิมโพธิกาล คือตั้ง
แต ป ลงพระชนมายุ สั ง ขาร จนถึ ง
อุบาสก อุบาสิกา
พุ ท ธบั ญ ญั ติ ข อ ที่ พ ระพุ ท ธเจ า ทรง ปรินิพพาน ตอมาภายหลัง พระเถระผู
บัญญัติไว, วินัยสําหรับพระ
เล า พุ ท ธประวั ติ ไ ด ก ล า วถึ ง เรื่ อ งราวที่
พุ ท ธบาท รอยเท า ของพระพุ ท ธเจ า เปนมาในชมพูทวีป กอนถึงการตรัสรู
อรรถกถาวาทรงประทับแหงแรกที่บน ของพระพุทธเจา และเรียกเวลาชวงนี้วา
หาดชายฝงแมน้ํานัมมทา แหงที่สองที่ภู ปุริมกาล กับทั้งเลาเหตุการณหลังพุทธเขาสัจจพันธคีรี นอกจากนี้ตํานานสมัย ปรินิพพาน เชน การถวายพระเพลิงและ
ตอๆ มาวามีที่ภูเขาสุมนกูฏ (ลังกาทวีป) สังคายนา และเรียกเวลาชวงนี้วา อปรสุวรรณบรรพต (สระบุรี ประเทศไทย) กาล; ในการแบงโพธิกาล ๓ ชวงนี้
อรรถกถายังมีมติแตกตางกันบาง เชน
และเมืองโยนก รวมเปน ๕ สถาน
พุทธปฏิมา รูปเปรียบของพระพุทธเจา, พระอาจารยธรรมบาลแบง ๓ ชวงเทา
พระพุทธรูป
กัน ชวงละ ๑๕ พรรษา แตบางอรรถพุทธประวัติ ประวัติของพระพุทธเจา; กถานับ ๒๐ พรรษาแรกของพุทธกิจ
ลําดับกาลในพุทธประวัติตามที่ทานแบง เปนปฐมโพธิกาล โดยไมระบุชวงเวลา
ไวในอรรถกถา จัดไดเปน ๓ ชวงใหญ ของ ๒ โพธิกาลที่เหลือ (ไดแกชวงเวลา
คือ ๑. ทูเรนิทาน เรือ่ งราวตัง้ แตเริม่ เปน แรกที่ พ ระพุ ท ธเจ า ยั ง มิ ไ ด ท รงมี พ ระ
พระโพธิสัตว เสวยพระชาติในอดีต จน อานนทเปนพุทธอุปฏฐากประจํา และยัง
ถึงอุบัติในสวรรคชั้นดุสิต ๒. อวิทูเร- ไมไดทรงบัญญัติสิกขาบทแกพระสงฆ)
นิทาน เรื่องราวตั้งแตจุติจากสวรรคชั้น พุทธปรินิพ พาน การเสด็จดับขันธดุสิต จนถึงตรัสรู ๓. สันติเกนิทาน ปรินิพพานของพระพุทธเจา, การตาย
เรื่ อ งราวตั้ ง แต ต รั ส รู แ ล ว จนเสด็ จ ของพระพุทธเจา
ปรินิพพาน ในสวนของสันติเกนิทานนั้น
ลําดับเหตุการณชวงสุดทายวา ในป
๒๗๑
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ที่ ๔๕ แหงพุทธกิจ พระพุทธเจาทรงจํา จนถึงเมืองปาวา ประทับพักแรมที่อัมพพรรษาสุดทายที่เวฬุวคาม เมืองเวสาลี วัน ของนายจุนทะกัมมารบุตร แลวใน
ในพรรษานั้น พระองคประชวรหนัก เชาวันวิสาขบุณมี เสด็จพรอมภิกษุสงฆ
แทบจะปรินิพพาน ทรงพระดําริวาพระ ไปฉั น ภั ต ตาหารที่ บ า นของนายจุ น ทะ
องคควรจะทรงบอกกลาวเลาความแก ตามทีเ่ ขานิมนตไว นายจุนทะถวายสูกรประดาอุปฏฐากและแจงลาสงฆกอน จึง มัททวะ หลังจากเสวยแลว ทรงอาพาธ
ทรงระงับเวทนาไว ครั้นออกพรรษาแลว หนัก ลงพระโลหิต เสด็จตอไปยังเมือง
ก็ เ สด็ จ จาริ ก ไปจนถึ ง เมื อ งสาวั ต ถี กุสินารา ผานแมน้ํากกุธา ไปถึงแมน้ํา
ประทั บ อยู ที่ นั่ น จนผ า นเหตุ ก ารณ หิรัญญวดี เสด็จขามแมน้ํานั้น เขาไป
ปรินิพพานของพระสารีบุตร หลังจาก ประทั บ ในสาลวโนทยานของกษั ต ริ ย
โปรดใหสรางธาตุเจดียของพระธรรม- มัลละ เมืองกุสินารา บรรทมโดยสีหเสนาบดีที่พระเชตวันแลว ก็เสด็จลง ไสยา ภายใตคูตนสาละ และเสด็จดับ
มายังเมืองราชคฤห ตรงกับชวงเวลาที่ ขันธปรินิพพาน ในราตรีแหงวันวิสาขพระมหาโมคคัลลานะปรินิพพาน ครั้น บุณมี คือวันขึ้น ๑๕ ค่ํา เดือน ๖ เมื่อมี
โปรดใหสรางธาตุเจดียของทานไว ณ พระชนมายุครบ ๘๐ พรรษา; ดู พระ
พระเวฬุวันแลว ก็เสด็จตอขึ้นไปเวสาลี พุทธเจา, นาคาวโลก, สูกรมัททวะ
ประทับที่กูฏาคารศาลา ปามหาวัน พอ พุทธพจน พระดํารัสของพระพุทธเจา,
บรรจบครบเวลา ๔ เดือน นับแตออก คําพูดของพระพุทธเจา
พรรษาสุดทายที่เวฬุวคาม ก็ทรงปลง พุทธภาษิต ภาษิตของพระพุทธเจา, คําพูด
พระชนมายุสังขารที่ปามหาวันนั้น วาอีก ของพระพุทธเจา, ถอยคําที่พระพุทธเจา
๓ เดือนขางหนาจะปรินิพพาน ครั้นใกล พูด
ครบเวลา ๓ เดือน ในวันหนึ่ง ไดเสด็จ พุทธมามกะ “ผูถือพระพุทธเจาวาเปน
เขาไปบิณฑบาตในเมืองเวสาลีเปนครั้ง ของเรา”, ผูร บั เอาพระพุทธเจาเปนของตน,
สุดทาย เสด็จกลับจากบิณฑบาต ทอด ผูประกาศตนวาเปนผูนับถือพระพุทธพระเนตรเมื อ งเวสาลี เ ป น ป จ ฉิ ม ทั ศ น ศาสนา; พิธแี สดงตนเปนพุทธมามกะนัน้
โดยนาคาวโลก จากนั้นเสด็จออกจาก สมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระยา
เวสาลี ผานภัณฑคาม หัตถิคาม อัมพ- วชิรญาณวโรรส ไดทรงเรียบเรียงตั้ง
คาม ชัมพุคาม และโภคนคร ตามลําดับ เปนแบบไว ในคราวที่พระบาทสมเด็จ
๒๗๒
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พระมงกุฎเกลาเจาอยูห วั ทรงพระกรุณา
โปรดจะส ง เจ า นายคณะหนึ่ ง ออกไป
ศึกษาในทวีปยุโรป ทรงถือตามคําแสดง
ตนเปนอุบาสกของเดิมแตแกบท อุบาสก
ที่เฉพาะผูใหญผูไดศรัทธาเลื่อมใสดวย
ตนเอง เปน พุทธมามกะ และไดเกิดเปน
ประเพณีนิยมแสดงตนเปนพุทธมามกะ
สืบตอกันมา โดยจัดทําในกรณีตางๆ
โดยเฉพาะ ๑. เมื่อบุตรหลานพนวัย
ทารก อายุ ๑๒–๑๕ ป ๒. เมือ่ จะสง
บุ ต รหลานไปอยู ใ นถิ่ น ที่ มิ ใ ช ดิ น แดน
ของพระพุทธศาสนา ๓. โรงเรียน
ประกอบพิธีใหนักเรียนที่เขาศึกษาใหม
แตละปเปนหมู ๔. เมื่อบุคคลผูเคยนับ
ถือศาสนาอื่นตองการประกาศตนเปนผู
นับถือพระพุทธศาสนา
ทานวางระเบียบพิธีไว สรุปไดดังนี้
ก. มอบตัว (ถาเปนเด็ก ใหผูปกครองนํา
ตัวหรือครูนํารายชื่อไป) โดยนําดอกไม
ธูปเทียนใสพานไปถวายพระอาจารยที่
จะใหเปนประธานสงฆในพิธี พรอมทั้ง
เผดียงสงฆรวมทั้งพระอาจารยเปนอยาง
นอย ๔ รูป ข. จัดสถานที่ ในอุโบสถ
หรือวิหาร ศาลาการเปรียญ หรือหอ
ประชุ ม ที่ มี โ ต ะ บู ช ามี พ ระพุ ท ธรู ป
ประธาน และจัดอาสนะสงฆใหเหมาะสม
ค. พิธีการ ใหผูแสดงตน จุดธูปเทียน
เปลงวาจาบูชาพระรัตนตรัยวา “อิมนิ า
๒๗๓
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สกฺ กาเรน, พุ ทฺ ธํ ปู เชมิ ” (แปลว า )
“ขาพเจาขอบูชาพระพุทธเจาดวยเครื่อง
สักการะนี้” (กราบ) “อิมนิ า สกฺกาเรน,
ธมฺมํ ปูเชมิ” (แปลวา) “ขาพเจาขอบูชา
พระธรรมดวยเครือ่ งสักการะนี”้ (กราบ)
“อิมนิ า สกฺกาเรน, สงฺฆํ ปูเชมิ” (แปลวา)
“ข า พเจ า ขอบู ช าพระสงฆ ด ว ยเครื่ อ ง
สักการะนี้” (กราบ) จากนั้นเขาไปสูที่
ประชุมสงฆ ถวายพานเครื่องสักการะ
แกพระอาจารย กราบ ๓ ครัง้ แลว คงนัง่
คุกเขา กลาวคําปฏิญาณวา: “นโม ตสฺส
ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส” (๓
หน) “ขาพเจาขอนอบนอม แดพระผูม ี
พระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจานัน้ ” (๓
หน) “เอสาหํ ภนฺเต, สุจริ ปรินพิ พฺ ตุ มฺป, ตํ
ภควนฺตํ สรณํ คจฺฉามิ, ธมฺมฺจ สงฺฆฺจ,
พุทธฺ มามโกติ มํ สงฺโฆ ธาเรตุ” แปลวา
“ขาแตพระสงฆผูเจริญ ขาพเจาถึงพระผู
มีพระภาคเจาพระองคนนั้ แมปรินพิ พาน
นานแลว ทั้งพระธรรมและพระสงฆ
เปนสรณะที่ระลึกนับถือ ขอพระสงฆจง
จําขาพเจาไววาเปนพุทธมามกะ ผูรับเอา
พระพุทธเจาเปนของตน คือผูน บั ถือพระ
พุทธเจา” (ถาเปนหญิงคนเดียวเปลีย่ น
พุทธฺ มามโกติ เปน พุทธฺ มามกาติ; ถา
ปฏิญาณพรอมกันหลายคน ชายเปลี่ยน
เอสาหํ เปน เอเต มยํ หญิงเปน เอตา
มยํ; และทั้งชายและหญิงเปลีย่ น คจฺฉามิ

พุทธรัตนะ, พุทธรัตน

๒๗๔

เปน คจฺฉาม, พุทธฺ มามโกติ เปน พุทธฺ มามกาติ, มํ เปน โน) จากนั้นฟงพระ
อาจารย ใ ห โ อวาท จบแล ว รั บ คําว า
“สาธุ” ครัน้ แลวกลาวคําอาราธนาเบญจศีล
และสมาทานศีลพรอมทั้งคําแปล จบ
แลวกราบ ๓ หน ถวายไทยธรรม (ถามี)
แลวกรวดน้ําเมื่อพระสงฆอนุโมทนา รับ
พรเสร็จแลว คุกเขากราบพระสงฆ ๓
ครั้ง เปนเสร็จพิธี
พุทธรัตนะ, พุทธรัตน รัตนะคือพระ
พุทธเจา, พระพุทธเจาอันเปนอยางหนึ่ง
ในรัตนะ ๓ ที่เรียกวาพระรัตนตรัย; ดู
รัตนตรัย
พุทธรูป รูปพระพุทธเจา
พุทธฤทธานุภาพ ฤทธิ์และอานุภาพ
ของพระพุทธเจา
พุทธเวไนย ผูที่พระพุทธเจาควรแนะนํา
สั่งสอน, ผูที่พระพุทธเจาพอแนะนําสั่ง
สอนได
พุทธศักราช ปนับแตพระพุทธเจาเสด็จ
ปรินิพพาน
พุทธศาสนา คําสั่งสอนของพระพุทธเจา, อยางกวางในบัดนี้ หมายถึง ความ
เชื่อถือ การประพฤติปฏิบัติและกิจการ
ทั้งหมดของหมูชนผูกลาววาตนนับถือ
พระพุทธศาสนา
พุทธศาสนิก ผูนับถือพระพุทธศาสนา,
ผูปฏิบัติตามคําสั่งสอนของพระพุทธเจา

พุทธันดร

พุทธศาสนิกมณฑล วงการของผูนับถือ
พระพุทธศาสนา
พุทธสรีระ รางกายของพระพุทธเจา
พุทธสาวก สาวกของพระพุทธเจา, ศิษย
ของพระพุทธเจา
พุ ท ธอาณา อํานาจปกครองของพระ
พุทธเจา, อํานาจปกครองฝายพุทธจักร
พุทธอาสน ทีป่ ระทับนัง่ ของพระพุทธเจา
พุทธอิทธานุภาพ ฤทธิ์และอานุภาพ
ของพระพุทธเจา
พุทธอุปฐาก ผูคอยรับใชพระพุทธเจาใน
ครั้งพุทธกาล มีพระอานนทพุทธอนุชา
เปนผูเลิศในเรื่องนี้
พุทธโอวาท คําสั่งสอนของพระพุทธเจา
มีหลักใหญ ๓ ขอ คือ ๑. สพฺพปาปสฺส
อกรณํ ไมทาํ ความชัว่ ทัง้ ปวง ๒. กุสลสฺสูปสมฺปทา ทําความดีใหเพียบพรอม ๓.
สจิ ตฺ ตปริ โ ยทปนํ ทําใจของตนให
สะอาดบริสุทธิ์
พุทธัตถจริยา ทรงประพฤติเปนประโยชน
แกสัตวโลก โดยฐานเปนพระพุทธเจา
เชน ทรงแสดงธรรมแกเวไนยสัตวและ
บัญญัติวินัยขึ้นบริหารหมูคณะ ทรง
ประดิษฐานพระพุทธศาสนาใหยั่งยืนมา
ตราบเทาทุกวันนี้
พุทธันดร ชวงเวลาในระหวางแหงสอง
พุทธุปบาทกาล, ชวงเวลาในระหวาง นับ
จากที่ศาสนาของพระพุทธเจาพระองค
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หนึ่งสูญสิ้นแลว จนถึงพระพุทธเจาพระ โบสถ วิหาร สถูป เจดีย และมีการจัดแตง
องคใหมเสด็จอุบัติ คือชวงเวลาที่โลก อยางประณีตบรรจง ใหงดงามเปนที่
วางพระพุทธศาสนา, คํานี้ บางทีใชใน เจริญศรัทธา ตางจากอีกสวนหนึง่ ทีเ่ ปนคู
การนับเวลา เชนวา “บุรุษนั้น … เที่ยว กัน คือ สังฆาวาส ซึง่ จัดไวเปนทีอ่ ยูอ าศัย
ของพระภิกษุสามเณร อันเนนที่ความ
เวียนวายอยูตลอด ๖ พุทธันดร … ”
เรียบงาย เปนทีเ่ หมาะแกการหลีกเรน มี
พุทธาณัติ คําสั่งของพระพุทธเจา
พุทธาณัติพจน พระดํารัสสั่งของพระ สัปปายะเอือ้ ตอการเจริญไตรสิกขา, ตาม
ทีเ่ ปนมา การจัดแบงเชนนีด้ าํ เนินมาอยาง
พุทธเจา, คําสั่งของพระพุทธเจา
พุทธาทิบัณฑิต บัณฑิตมีพระพุทธเจา รูก นั เปนประเพณี ในวัดทัว่ ไป จึงมักไม
เปนตน (พุทธ + อาทิ + บัณฑิต)
ไดทาํ เครือ่ งกัน้ เขต และไมมคี าํ เรียกแยก
พุทธาธิบาย พระประสงคของพระพุทธ- ใหตา งกันออกไป แตในพระอารามหลวง
เจา, พระดํารัสชี้แจงของพระพุทธเจา
มีการทํากําแพงแยกกันตางหากชัดเจน
พุ ท ธานุ ญ าต ข อ ที่ พ ระพุ ท ธเจ า ทรง โดยใชคาํ เรียกวาพุทธาวาส กับสังฆาวาส
อนุญาต
ดังทีก่ ลาวมา, นอกจากนัน้ มีวดั ทีส่ ราง
พุทธานุพุทธประวัติ ประวัติของพระ ขึ้นเปนที่ประกอบสังฆกรรมและเปนที่
พุทธเจาและพระสาวก
เจริ ญ กุ ศ ลของพุ ท ธบริ ษั ท โดยเฉพาะ
พุทธานุสติ ตามระลึกถึงคุณของพระ โดยไมมสี งั ฆาวาส เชน วัดพระศรีรตั นพุทธเจา เขียนอยางรูปเดิมในภาษาบาลี ศาสดาราม (วั ด พระแก ว ), คําว า
เปน พุทธานุสสติ (ขอ ๑ ในอนุสติ ๑๐) “พุทธาวาส” และ “สังฆาวาส” นี้ ไมพบวา
พุทธาวาส “อาวาสของพระพุทธเจา”, มีใชในคัมภีรใ ด; ดู สังฆาวาส
สวนของวัดที่จัดใหเปนเขตที่พุทธบริษัท พุทธิจริต พื้นนิสัยที่หนักในความรู มัก
ประกอบกิจกรรมอุทิศคือตั้งใจมุงไปที่ ใชความคิด พึงสงเสริมดวยแนะนําใหใช
องคพระพุทธเจา เสมือนมาเฝาพระองค ความคิดในทางทีช่ อบ (ขอ ๕ ในจริต ๖)
เชน พระสงฆมาทําสังฆกรรม มาพบปะ พุทธุปบาทกาล [พุด-ทุบ-บาด-ทะ-กาน]
ฉลองศรัทธาของประชาชน มาแสดง กาลเปนทีอ่ ุบัติของพระพุทธเจา, เวลาที่
ธรรม ชาวบานมาเลีย้ งพระ ถวายทาน มีพระพุทธเจาเกิดขึ้นในโลก
รักษาศีล ฟงธรรม และทําการบูชาตางๆ พุทฺโธ (พระผูมพี ระภาคเจานั้น) ทรงเปน
จึ ง เป น เขตที่ มี สิ่ งก อสร างสําคั ญ เช น ผูต น่ื ไมหลงงมงายเองดวย และทรงปลุก
๒๗๕

เพ็ญ

๒๗๖

ผูอื่นใหตื่นพนจากความหลงงมงายนั้น
ดวย ทรงเปนผูเบิกบาน มีพระทัยผอง
แผว บําเพ็ญพุทธกิจไดถูกตองบริบูรณ
(ขอ ๘ ในพุทธคุณ ๙)
เพ็ญ เต็ม หมายถึง พระจันทรเต็มดวง
คือวันขึ้น ๑๕ ค่ํา
เพทางค วิชาประกอบกับการศึกษาพระเวท
มี ๖ อยาง คือ ๑. ศิกษา (วิธีออกเสียง
คําในพระเวทใหถกู ตอง) ๒. ไวยากรณ
๓. ฉันทัส (ฉันท) ๔. โชยติษ (ดาราศาสตร) ๕. นิรุกติ (กําเนิดของคํา) ๖.
กัลปะ (วิธีจัดทําพิธี)
เพลาะ เย็บริมตอใหติดกัน; ผาเพลาะ คือ
ผาที่เอามาเย็บริมตอเขา (บาลี: อนฺวาธิกํ)
เพลิงทิพย ไฟเทวดา, ไฟที่เปนของ
เทวดา, เพลิงคราวถวายพระเพลิงพระ
พุทธสรีระ
เพศ ลั ก ษณะที่ ใ ห รู ว า หญิ ง หรื อ ชาย,
เครื่องหมายวาเปนชายหรือเปนหญิง,
ลักษณะและอาการที่ปรากฏใหเห็นวา
เป น บุ ค คลประเภทนี้ ประเภทนี้ เชน
โดยเพศแหงฤษี เพศบรรพชิต เพศแหง
ชางไม เปนตน, ขนบธรรมเนียม
เพียรชอบ เพียรในที่ ๔ สถาน; ดู ปธาน
เพื่อน ผูรวมธุระรวมกิจรวมการหรือรวม
อยูในสภาพอยางเดียวกัน, ผูชอบพอ
รักใครคบหากัน, ในทางธรรม เนื้อแท
ของความเปนเพื่อน อยูที่ความมีใจหวัง
๒๗๖

เพื่อน

ดีปรารถนาดีตอกัน กลาวคือ เมตตา
หรือไมตรี เพื่อนที่มีคุณสมบัติเชนนี้
ทานเรียกวา มิตร การคบเพื่อนเปน
ปจจัยสําคัญยิ่งอยางหนึ่งที่จะนําชีวิตไป
สูความเสื่อมความพินาศ หรือสูความ
เจริญงอกงาม พึงหลีกเลี่ยงมิตรเทียม
และเลื อ กคบหาคนที่ เ ป น มิ ต รแท ; ดู
มิตตปฏิรูป, มิตรแท
บุคคลที่ชวยชี้แนะแนวทาง ชักจูง
ตลอดจนแนะนําสั่งสอน ชักนําผูอื่นให
ดําเนินชีวิตที่ดีงาม ใหประสบผลดีและ
ความสุข ใหเจริญกาวหนา ใหพฒ
ั นาใน
ธรรม แมจะเปนบุคคลเสมอกัน หรือเปน
มารดาบิดาครูอาจารย ตลอดทัง้ พระสงฆ
จนถึงพระพุทธเจา ก็นบั วาเปนเพือ่ น แต
เปนเพือ่ นใจดี หรือเพือ่ นมีธรรม เรียกวา
กั ลยาณมิ ตร แปลว า “มิ ต รดี ง าม”
กั ล ยาณมิ ต รมี คุ ณ สมบั ติ ที่ เ รี ย กว า
กัลยาณมิตรธรรม หรือธรรมของกัลยาณมิตร ๗ ประการ คือ ๑. ปโย นารัก ดวย
มีเมตตา เปนทีส่ บายจิตสนิทใจ ชวนให
อยากเขาไปหา ๒. ครุ นาเคารพ ดวย
ความประพฤติหนักแนนเปนที่พึ่งอาศัย
ได ใหรสู กึ อบอุน ใจ ๓. ภาวนีโย นา
เจริญใจ ดวยความเปนผูฝ ก ฝนปรับปรุง
ตน ควรเอาอยาง ใหระลึกและเอยอาง
ดวยซาบซึง้ ภูมใิ จ ๔. วัตตา รูจ กั พูดใหได
ผล รูจ กั ชีแ้ จงแนะนํา เปนทีป่ รึกษาทีด่ ี

แพศย

๒๗๗

โพธิปกขิยธรรม

๕. วจนกฺขโม อดทนตอถอยคํา พรอมที่ เมล็ด) ที่ประตูวัดพระเชตวันโดยพระ
จะรับฟงคําปรึกษาซักถาม ตลอดจนคํา อานนทเปนผูด าํ เนินการตามความปรารภ
เสนอแนะวิพากษวิจารณ ๖. คมฺภรี ฺจ ของอนาถบิณฑิกเศรษฐี และเรียกชือ่ วา
กถํ กตฺตา แถลงเรือ่ งล้าํ ลึกได สามารถ อานันทโพธิ; หลังพุทธกาล ในสมัยพระ
อธิบายเรื่องยุงยากซับซอนใหเขาใจและ เจาอโศกมหาราช พระนางสังฆมิตตาเถรี
สอนใหเรียนรูเรื่องราวที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นไป ไดนํากิ่งดานขวาของตนมหาโพธิที่คยา
๗. โน จฏาเน นิโยชเย ไมชกั นําในอฐาน นั้นไปมอบแดพระเจาเทวานัมปยติสสะ
คือ ไมชกั จูงไปในทางเสือ่ มเสียหรือเรื่อง ทรงปลูกไว ณ เมืองอนุราธปุระ ใน
เหลวไหลไมสมควร
ลังกาทวีป ซึง่ ไดชอื่ วาเปนตนไมเกาแกที่
แพศย คนวรรณะที่สาม ในวรรณะสี่ของ สุดในประวัติศาสตรที่ยังคงมีชีวิตอยูใน
คนในชมพู ท วี ป ตามหลั ก ศาสนา ปจจุบนั ; ในประเทศไทย สมัยราชวงศ
พราหมณ หมายถึงพวกชาวนาและพอคา จักรี พระสมณทูตไทยในสมัยรัชกาลที่
แพศยา หญิงหากินในทางกาม, หญิงหา ๒ ไดนาํ หนอพระศรีมหาโพธิ์ ที่เมือง
อนุราธปุระมา ๖ ตนใน พ.ศ. ๒๓๕๗
เงินในทางรวมประเวณี
โพชฌงค ธรรมที่เปนองคแหงการตรัสรู โปรดใหปลูกไวที่เมืองนครศรีธรรมราช
หรือองคของผูตรัสรู มี ๗ ขอ คือ ๑. ๒ ตน นอกนัน้ ปลูกทีว่ ดั มหาธาตุ วัด
สติ ๒. ธัมมวิจยะ (การสอดสองเลือก สุทัศน วัดสระเกศและที่เมืองกลันตัน
เฟนธรรม) ๓. วิรยิ ะ ๔. ปติ ๕. ปสสัทธิ ๖. แหงละ ๑ ตน; ตอมาในสมัยรัชกาลที่ ๕
สมาธิ ๗. อุเบกขา; ดู โพธิปกขิยธรรม
ประเทศไทยไดพันธุตนมหาโพธิจากคยา
โพธิ์, โพธิพฤกษ ตนโพธิ์, ตนไมที่พระ โดยตรงครั้งแรก ไดปลูกไว ณ วัด
พุทธเจาไดประทับ ณ ภายใตรมเงาใน เบญจมบพิตรและวัดอัษฎางคนิมิตร
คราวตรัสรู, ตนไมเปนที่ตรัสรูและตน โพธิญาณ ญาณคือความตรัสรู, ญาณ
ไมอื่นที่เปนชนิดเดียวกันนั้น สําหรับ คื อ ป ญ ญาตรั ส รู , มรรคญาณทั้ ง สี่ มี
พระพุทธเจาองคปจจุบัน ไดแก พันธุไม โสดาปตติมัคคญาณ เปนตน
อัสสัตถะ (ตนโพ) ตนที่อยู ณ ฝงแมน้ํา โพธิปก ขิยธรรม ธรรมอันเปนฝกฝายแหง
เนรัญชรา ตําบลคยา; ตนโพธิต์ รัสรูท ี่ ความตรัสรู, ธรรมทีเ่ กือ้ หนุนแกอริยมรรค
เป น หน อ ของต น เดิ ม ที่ ค ยาได ป ลู ก มี ๓๗ ประการคือ สติปฏฐาน ๔,
เปนตนแรกในสมัยพุทธกาล (ปลูกจาก สัมมัปปธาน ๔, อิทธิบาท ๔, อินทรีย
๒๗๗

โพธิมัณฑะ

๒๗๘

๕, พละ ๕, โพชฌงค ๗, มรรคมีองค ๘;
ในจํานวน ๓๗ นี้ ถานับตัวสภาวธรรม
แทๆ ตัดจํานวนที่ซ้ําออกไป มี ๑๔ คือ
สติ วิริยะ ฉันทะ จิตตะ ปญญา สัทธา
สมาธิ ปติ ปสสัทธิ อุเบกขา สัมมาสังกัปปะ สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ
สัมมาอาชีวะ (วิสุทฺธิ.ฏี.๓/๖๐๐)
โพธิมัณฑะ ประเทศเปนที่ผองใสแหง
โพธิญาณ, บริเวณตนโพธิ์เปนที่ตรัสรู
โพธิราชกุมาร เจาชายโพธิ พระราชโอรสของพระเจาอุเทน พระเจาแผนดิน
แควนวังสะ
โพธิสมภาร คุณความดีที่เปนเครื่อง
ประกอบของโพธิ, คุณความดีทั้งหลาย
เฉพาะอยางยิ่ง ประดาบารมีที่เปนสวน
ประกอบอันรวมกันใหสําเร็จโพธิ คือ
ความตรัสรู, ตามปกติ หมายถึงประดา
บารมีที่พระโพธิสัตวบําเพ็ญ อันจะให
สําเร็จความเปนพระพุทธเจา ซึ่งบางที
เรียกวา มหาโพธิสมภาร อันประมวล
เขาไดในธรรมใหญ ๒ ประการ คือ
กรุณา และปญญา, เมื่อใชอยางกวางๆ
หมายถึงโพธิปกขิยธรรม ก็ได

ฟูมฟาย

ในภาษาไทย มักใชในความหมายวา
บุญบารมีของพระมหากษัตริย (โดยถือ
มาวา พระมหากษัตริย คือทานผูกําลัง
บําเพ็ญคุณความดีแหงพระโพธิสัตว)
โพธิสัตว ทานผูที่จะไดตรัสรูเปนพระ
พุทธเจา ซึ่งกําลังบําเพ็ญบารมี ๑๐ คือ
ทาน ศีล เนกขัมมะ ปญญา วิริยะ ขันติ
สัจจะ อธิษฐาน เมตตา อุเบกขา
โพนทนา กลาวโทษ, ติเตียน, พูดกลาว
โทษท า นต อ หน า ผู อื่ น (พจนานุ ก รม
เขียน โพนทะนา)
ไพบูลย ความเต็มเปยม, ความเจริญ
เต็มที่ มี ๒ คือ ๑. อามิสไพบูลย ความ
ไพบูลยแหงอามิส ๒. ธรรมไพบูลย
ความไพบูลยแหงธรรม; ดู เวปุลละ
ไพรสณฑ, ไพรสัณฑ ปาทึบ, ปาดง;
คําบาลีวา “วนสณฺฑ” (วน [ปา] + สณฺฑ
[ดง, ทึบ, แนนหนา], เมือ่ นํามาใชในภาษา
ไทย ไดเพี้ยนไปตางๆ เชน ไพรสาณฑ,
พนาสณฑ, พนาสัณฑ, วนาสณฑ,
วนาสัณฑ)
ไพศาลี ดู เวสาลี

ฟ
ฟนเฝอ เคลือบคลุม, พัวพันกัน, ปน ฟูมฟาย มากมาย, ลนเหลือ, สุรุยสุราย;
คละกัน, ยุง
น้าํ ตาอาบหนา
๒๗๘

ภควา

๒๗๙

ภวัคค, ภวัคร

ภ
ภควา พระผูมีพระภาค, เปนพระนาม
หนึ่งของพระพุทธเจา และเปนคําแสดง
พระพุทธคุณอยางหนึ่ง แปลวา “ทรง
เปนผูมีโชค” คือ หวังพระโพธิญาณก็ได
สมหวัง ประกาศพระศาสนาก็ชักจูงผู
คนใหไดบรรลุธรรมสมปรารถนา มีผู
คิดรายก็ไมอาจทํารายได; อีกนัยหนึ่งวา
ทรงเปนผูจําแนกแจกธรรม (ขอ ๙ ใน
พุทธคุณ ๙)
ภคันทลา โรคริดสีดวงทวารหนัก
ภคินี พี่หญิง นองหญิง
ภคุ ดู ภัคคุ
ภพ โลกเปนที่อยูของสัตว, ภาวะชีวิตของ
สัตว มี ๓ คือ ๑. กามภพ ภพของผูยัง
เสวยกามคุณ ๒. รูปภพ ภพของผูเขา
ถึงรูปฌาน ๓. อรูปภพ ภพของผูเขาถึง
อรูปฌาน; เทียบ ภูมิ, คติ
ภพหลัง โลกที่สัตวเกิดมาแลวในชาติที่
ผานมา, ภพกอน, ชาติกอน; ตรงขามกับ
ภพหนา
ภยตูปฏฐานญาณ ปรีชาหยั่งเห็นสังขาร
ปรากฏโดยอาการเปนของนากลัวเพราะ
สั ง ขารทั้ ง ปวงนั้ น ล ว นแต จ ะต อ งแตก
สลายไป ไมปลอดภัยทั้งสิ้น (ขอ ๓ ใน
วิปสสนาญาณ ๙)

ภยันตราย ภัยและอันตราย, อันตรายที่
นากลัว
ภยาคติ ลําเอียงเพราะกลัว (ขอ ๔ ใน
อคติ ๔)
ภวจักร วงลอแหงภพ, อาการหมุนวน
ตอเนื่องไปแหงภาวะของชีวิตที่เปนไป
ตามเหตุปจจัย ในหลักปฏิจจสมุปบาท;
“ภวจักร” เปนคําในชั้นอรรถกถาลงมา
เชนเดียวกับคําวา สังสารจักร ปจจยาการจักร ตลอดจนปฏิจจสมุปบาทจักร ซึง่
ทานสรรมาใชในการอธิบายหลักปฏิจจสมุปบาทนัน้ , อาการหมุนวนของภวจักร
หรือสังสารจักรนี้ ทานอธิบายตามหลัก
ไตรวัฏฏ; ดู ไตรวัฏฏ, ปฏิจจสมุปบาท
ภวตัณหา ความอยากเปนนั่นเปนนี่ หรือ
อยากเกิดอยากมีอยูค งอยูต ลอดไป, ความ
ทะยานอยากที่ ป ระกอบด ว ยภวทิ ฏ ฐิ
หรือสัสสตทิฏฐิ (ขอ ๒ ในตัณหา ๓)
ภวทิฏฐิ ความเห็นเนื่องดวยภพ, ความ
เห็นวาอัตตาและโลกจักมีอยูคงอยูเที่ยง
แทตลอดไป เปนพวกสัสสตทิฏฐิ
ภวราคะ ความกําหนัดในภพ, ความติด
ใครในภพ (ขอ ๗ ในสังโยชน ๑๐ ตาม
นัยพระอภิธรรม, ขอ ๖ ในอนุสัย ๗)
ภวัคค, ภวัคร ภพสูงสุด ตามปกติ หมาย

ภวังค

๒๘๐

ถึงอรูปภพ ชั้นเนวสัญญายตนะ ซึ่งไมมี
ภพใดสูงกวา คือสูงที่สุดในไตรภพ หรือ
ในไตรภูม,ิ แตบางครัง้ ทานแยกละเอียด
ออกไปวามี ภวัคค (ภวัคคะ หรือ ภวัคร)
๓ คือ ๑. ปุถุชชนภวัคค ภพสูงสุดของ
ปุถุชนในรูปโลก ไดแก เวหัปผลภูมิ
๒. อริยภวัคค ภพสูงสุดของพระอริยะ
(ที่เกิดของพระอนาคามี) ไดแก อกนิฏฐภูมิ ๓. สัพพภวัคค (หรือโลกภวัคค) ภพ
สูงสุดของสรรพโลก ไดแก เนวสัญญานาสัญญายตนภูมิ, ในภาษาไทย นิยม
พูดวา ภวัคคพรหม; ดู ภพ, ภูมิ ๔, ๓๑
ภวังค ดู ภวังคจิต
ภวังคจลนะ ดู วิถจี ติ
ภวังคจิต จิตทีเ่ ปนองคแหงภพ, ตามหลัก
อภิ ธ รรมว า จิ ต ที่ เ ป น พื้ น อยู ระหวาง
ปฏิสนธิและจุติ คือ ตัง้ แตเกิดจนถึงตาย
ในเวลาที่มิไดเสวยอารมณทางทวารทั้ง
๖ มีจักขุทวารเปนตน แตเมื่อ ใดมีก าร
รับ รูอ ารมณ เชน เกิดการเห็น การได
ยิน เปนตน ก็เกิดเปนวิถีจิตขึ้นแทน
ภวังคจิต เมื่อวิถีจิตดับไป ก็เกิดเปน
ภวังคจิตขึ้นอยางเดิม
ภวังคจิต นี้ คือมโน ที่เปนอายตนะ
ที่ ๖ หรือมโนทวาร อันเปนวิบาก เปน
อัพยากฤต ซึ่งเปนจิตตามสภาพ หรือ
ตามปกติ ข องมั น ยั ง ไม ขึ้ น สู วิ ถี รั บ รู
อารมณ (เปนเพียงมโน ยังไมเปนมโน-

ภังคะ

วิญญาณ)
พุทธพจนวา “จิตนีป้ ระภัสสร (ผุด
ผอง ผองใส บริสทุ ธิ)์ แตเศราหมอง
เพราะอุปกิเลสทีจ่ รมา” มีความหมายวา
จิตนี้โดยธรรมชาติของมันเอง มิใชเปน
สภาวะทีแ่ ปดเปอ นสกปรก หรือมีสงิ่ เศรา
หมองเจือปนอยู แตสภาพเศราหมองนัน้
เปนของแปลกปลอมเขามา ฉะนัน้ การ
ชําระจิ ต ให ส ะอาดหมดจดจึงเปน สิ่ง ที่
เปนไปได; จิตทีป่ ระภัสสรนี้ พระอรรถกถาจารยอธิบายวา ไดแก ภวังคจิต; เทียบ
วิถีจิต
ภวังคปริวาส ดู ปริวาส 2.
ภวังคุปจเฉท ดู วิถจี ติ
ภวาสวะ อาสวะคือภพ, กิเลสทีห่ มักหมม
หรือดองอยูในสันดาน ทําใหอยากเปน
อยากเกิดอยากมีอยูคงอยูตลอดไป (ขอ
๒ ในอาสวะ ๓ และ ๔)
ภักษา, ภักษาหาร เหยื่อ, อาหาร
ภัคคะ ชื่อแควนหนึ่งในชมพูทวีปครั้ง
พุทธกาล นครหลวงชื่อ สุงสุมารคีระ
ภัคคุ เจาศากยะองคหนึ่ง ที่ออกบวช
พรอมกับพระอนุรุทธะ ไดบรรลุพระ
อรหัต และเปนพระมหาสาวกองคหนึ่ง
เขียน ภคุ ก็มี
ภังคะ ผาทําดวยของเจือกัน คือ ผาทํา
ดวยเปลือกไม ฝาย ไหม ขนสัตว
เปลือกปาน ๕ อยางนี้ อยางใดก็ไดปน

๒๘๐

ภังคญาณ

๒๘๑

กัน เชน ผาดายแกมไหม เปนตน
ภังคญาณ ปญญาหยั่งเห็นความยอยยับ
คือ เห็นความดับแหงสังขาร; ภังคานุปสสนาญาณ ก็เรียก
ภงฺคํ ดู ภังคะ
ภังคานุปสสนาญาณ ญาณตามเห็น
ความสลาย, ปรีชาหยั่งเห็นเฉพาะความ
ดับของสังขารเดนชัดขึ้นมาวาสังขารทั้ง
ปวงล ว นจะต อ งแตกสลายไปทั้ ง หมด
(ขอ ๒ ในวิปสสนาญาณ ๙)
ภัณฑไทย ของที่จะตองให (คืน) แกเขา,
สินใช, การที่จะตองชดใชทรัพยที่เขา
เสียไป
ภัณฑาคาริก ภิกษุผูไดรับสมมติ คือแตง
ตั้งจากสงฆ ใหเปนผูมีหนาที่รักษาเรือน
คลังเก็บพัสดุของสงฆ, ผูร กั ษาคลังสิง่ ของ,
เปนตําแหนงหนึ่งในบรรดา เจาอธิการ
แหงคลัง
ภัณฑูกรรม ดู ภัณฑูกัมม
ภัณฑูกัมม การปลงผม, การบอกขอ
อนุญาตกะสงฆเพื่อปลงผมคนผูจะบวช
ในกรณีทภี่ กิ ษุจะปลงใหเอง เปนอปโลกนกรรมอยางหนึง่
ภัต, ภัตร อาหาร, ของกิน, ของฉัน,
อาหารที่รับประทาน (หรือฉัน) เปนมื้อๆ
ภัตกาล เวลาฉันอาหาร, เวลารับประทาน
อาหาร เดิมเขียน ภัตตกาล
ภัตกิจ การบริโภคอาหาร เดิมเขียน ภัตตกิจ

ภัทกัป

ภัตตัคควัตร ขอควรปฏิบัติในหอฉัน,
ธรรมเนียมในโรงอาหาร ทานจัดเขาเปน
กิจวัตรประเภทหนึ่ง กลาวยอ มี ๑๑
ขอ คือ นุงหมใหเรียบรอย, รูจักอาสนะ
อันสมควรแกตน, ไมนั่งทับผาสังฆาฏิ
ในบาน, รับน้ําและโภชนะของถวายจาก
ทายกโดยเอื้อเฟอ และคอยระวังใหได
รับทั่วถึงกัน, ถาพอจะแลเห็นทั่วกัน
พระสังฆเถระพึงลงมือฉันเมื่อภิกษุทั้ง
หมดไดรับโภชนะทั่วกันแลว, ฉันดวย
อาการเรียบรอยตามหลักเสขิยวัตร, อิ่ม
พรอมกัน (หัวหนารอยังไมบวนปากและ
ลางมือ), บวนปากและลางมือระวังไมให
น้ํากระเซ็น, ฉันในที่มีทายกจัดถวาย
เสร็จแลวอนุโมทนา, เมื่อกลับ อยา
เบี ย ดเสี ย ดกั น ออกมา, ไม เ ทน้ําล า ง
บาตรมี เ มล็ ด ข า วหรื อ ของเป น เดนใน
บานเขา
ภัตตาหาร อาหารคือขาวของฉัน, อาหาร
ที่สําหรับฉันเปนมื้อๆ
ภัตตุทเทสกะ ผูแจกภัตต, ภิกษุที่สงฆ
สมมติ คือแตงตั้งใหเปนเจาหนาที่จัด
แจกภัต, นิยมเขียน ภัตตุเทศก, เปน
ตําแหนงหนึ่งในบรรดา เจาอธิการแหง
อาหาร
ภัตตุเทศก ดู ภัตตุทเทสกะ
ภัตร ดู ภัต
ภัทกัป ดู กัป

๒๘๑

ภัททกาปลานี

๒๘๒

ภัททิยะ

ภัททกาปลานี พระมหาสาวิกาองคหนึ่ง พุทธชิโนรส ไดนามวา ภัททากัจจานา
เปนธิดาพราหมณโกสิยโคตรในสาคลนคร เพราะทรงมี ฉ วี ว รรณดุ จ ทองคําเนื้ อ
แหงมัททรัฐ (คัมภีรอปทานวาไวชัดดังนี้ เกลี้ยง บวชเปนภิกษุณีในพระพุทธแตอรรถกถาอังคุตตรนิกายคลาดเคลือ่ น ศาสนาเจริญวิปสสนากัมมัฏฐาน ไมชาก็
เปนแควนมคธ) พออายุ ๑๖ ป ได ไดสําเร็จพระอรหัต ไดรับยกยองวา
สมรสกับปปผลิมาณพ (พระมหากัสสปะ) เปนเอตทัคคะในทางบรรลุมหาภิญญา
ตอมามีความเบือ่ หนายในฆราวาส จึงออก เรียก ภัททกัจจานา ก็มี
บวชเปนปริพาชิกา เมือ่ พระมหาปชาบดี ภัททากุณฑลเกสา พระมหาสาวิกาองค
ผนวชเปนภิกษุณีแลว นางไดมาบวชอยู หนึ่ง เปนธิดาของเศรษฐีในพระนคร
ในสํานั กของพระมหาปชาบดี เจริญ ราชคฤห เคยเปนภรรยาของโจรผูเปน
วิปส สนากัมมัฏฐานดวยความไมประมาท นักโทษประหารชีวิต โจรคิดจะฆานาง
ไดบรรลุพระอรหัต ไดรบั ยกยองวาเปน เพื่อเอาทรัพยสมบัติ แตนางใชปญญา
เอตทัคคะในทางปุพเพนิวาสานุสติ เรียก คิดแกไขกําจัดโจรได แลวบวชในสํานัก
ภัททากาปลานี บาง ภัททากปลานี บาง
นิครนถ ตอมาไดพบกับพระสารีบุตร
ภัททปทมาส เดือน ๑๐ เรียกงายวา ไดถาม-ตอบปญหากัน จนนางมีความ
ภัทรบท
เลื่อมใสในพระพุทธศาสนา ตอมาไดฟง
ภัททวัคคีย พวกเจริญ, เปนชื่อคณะ พระธรรมเทศนาที่พระศาสดาทรงแสดง
สหาย ๓๐ คนที่พากันเขามาในไรฝาย ไดสําเร็จพระอรหัต แลวบวชในสํานัก
แหงหนึ่งเพื่อเที่ยวตามหาหญิงแพศยาผู ภิกษุณี ไดรับยกยองวาเปนเอตทัคคะ
ลักหอเครื่องประดับหนีไป และไดพบ ในทางขิปปาภิญญา คือ ตรัสรูฉ บั พลัน
พระพุ ท ธเจ า ซึ่ ง พอดี เ สด็ จ แวะเข า ไป ภัททิยะ 1. ชือ่ ภิกษุรปู หนึง่ ในคณะปญจประทับพักอยูที่ไรฝายนั้น ไดฟงเทศนา วั ค คี ย เป น พระอรหั น ต รุ น แรก 2.
อนุบุพพิกถา และอริยสัจจ ๔ ไดดวงตา กษัตริยศากยวงศ โอรสของนางกาฬิโคธา สละราชสมบัตทิ มี่ าถึงตามวาระแลว
เห็นธรรมแลวขออุปสมบท
ภัททากัจจานา พระมหาสาวิกาองคหนึ่ง ออกบวชพรอมกับพระอนุรุทธะ สําเร็จ
เป น ธิ ด าของพระเจ า สุ ป ปพุ ท ธะแห ง อรหัตตผล ไดรบั ยกยองวาเปนเอตทัคคะ
โกลิยวงศ พระนามเดิมวา ยโสธรา หรือ ในบรรดาภิกษุผมู าจากตระกูลสูง และจัด
พิมพา เปนพระมารดาของพระราหุล เปนมหาสาวกองคหนึง่ ในจํานวน ๘๐
๒๘๒

ภัททิยศากยะ

๒๘๓

ภัททิยศากยะ ดู ภัททิยะ 2.
ภัทเทกรัตตสูตร ชือ่ สูตรหนึง่ ในมัชฌิมนิ ก าย อุ ป ริ ป ณ ณาสก แห ง พระ
สุตตันตปฎก แสดงเรื่องบุคคลผูมีราตรี
เดียวเจริญ คือ คนที่เวลาวันคืนหนึ่งๆ
มีแตความดีงามความเจริญกาวหนา ได
แก ผูที่ไมมัวครุนคํานึงอดีต ไมเพอหวัง
อนาคต ใชปญญาพิจารณาใหเห็นแจง
ประจักษสิ่งที่เปนปจจุบัน ทําความดี
เพิ่ ม พู น ขึ้ น เรื่ อ ยไป มี ค วามเพี ย ร
พยายาม ทํากิจที่ควรทําเสียแตวันนี้ไม
รอวันพรุง
ภัทราวุธมาณพ ศิษยคนหนึ่งในจํานวน
๑๖ คน ของพราหมณพาวรี ทีไ่ ปทูลถาม
ปญหากะพระศาสดา ที่ปาสาณเจดีย
ภันเต “ขาแตทานผูเจริญ” เปนคําที่ภิกษุ
ผูออนพรรษากวาเรียกภิกษุผูแกพรรษา
กวา (ผูนอยเรียกผูใหญ) หรือคฤหัสถ
กล า วเรี ย กพระภิ ก ษุ , คู กั บ คํ า ว า
อาวุโส; บัดนี้ใชเลือนกันไปกลายเปน
คําแทนตัวบุคคล ก็มี
ภัพพบุคคล คนที่ควรบรรลุธรรมพิเศษ
ได; เทียบ อภัพบุคคล
ภัลลิกะ พอคาที่มาจากอุกกลชนบท คู
กับ ตปุสสะ พบพระพุทธเจาขณะ
ประทับอยู ณ ภายใตตนไมราชายตนะ
ไดถวายเสบียงเดินทาง คือ ขาวสัตตุผง
ขาวสัตตุกอน แลวแสดงตนเปนอุบาสก

ภาณยักษ

ถึงพระพุทธเจากับพระธรรมเปนสรณะ
นับเปนปฐมอุบาสกประเภทเทฺววาจิก
ภาคี ผูมีสวน, ผูมีสวนรวม, ผูมีสวนแบง,
ผูรวมได, ผูเขารวม
ภาชกะ ผูแจก, ผูจัดแบง
ภาณพระ ดู ภาณยักษ
ภาณยักษ บทสวดของยักษ, คําบอกของ
ยักษ, สวดหรือบอกแบบยักษ; เปนคําที่
คนไทยเรียกอาฏานาฏิยสูตร ที่นํามาใช
เป น บทสวดมนต ใ นจําพวกพระปริ ต ร
(เปนพระสูตรขนาดยาวสูตรหนึ่ง นิยม
คัดตัดมาเฉพาะตอนที่มีสาระเกี่ยวกับ
ความคุมครองปองกันโดยตรง และ
เ รี ย ก ส ว น ที่ ตั ด ต อ น ม า ใ ช นั้ น ว า
อาฏานาฏิยปริตร)
การที่นิยมเรียกชื่อพระสูตรนี้ใหงาย
วา “ภาณยักษ” นั้น เนื่องจากพระสูตรนี้
มีเนื้อหาซึ่งเปนคํากลาวของยักษ คือ
ท า วเวสสวั ณ ที่ ม ากราบทู ล ถวายคํา
ประพั น ธ ข องพวกตน ที่ เ รี ย กว า
“อาฏานาฏิยา รกฺขา” (อาฏานาฏิยรักขา
หรือ อาฏานาฏิยารักข) แดพระพุทธเจา
ดั ง มี ค วามเป น มาโดยย อ ว า ยามดึก
ราตรีหนึ่ง ทาวมหาราชสี่ (จาตุมหาราช
หรื อ จตุ โ ลกบาล) พร อ มด ว ยบริ ว าร
จํานวนมาก ไดมาเฝาพระพุทธเจา ครั้น
แลว ทาวเวสสวัณ ในนามของผูมาเฝา
ทั้งหมด ไดกราบทูลวา พวกยักษสวน

๒๘๓

ภาณยักษ

๒๘๔

มากยังทําปาณาติบาต ตลอดจนดื่มสุรา
เมรัย เมื่อพระผูมีพระภาคเจาทรงสอน
ใหงดเวนกรรมชั่วเหลานั้น จึงไมชอบใจ
ไมเลื่อมใส ทาวมหาราชทรงหวงใยวา มี
พระสาวกที่ไปอยูในปาดงเงียบหางไกล
อั น เปลี่ ย วน า กลั ว จึ ง ขอถวายคาถา
“อาฏานาฏิยา รกฺขา” ที่ทาวมหาราช
ประชุมกันประพันธขึ้น โดยขอใหทรง
รับไว เพื่อทําใหยักษพวกนั้นเลื่อมใส
เปนเครื่องคุมครองรักษาภิกษุ ภิกษุณี
อุบาสก อุบาสิกา ใหอยูผาสุกปลอดจาก
การถูกเบียดเบียน แลวทาวเวสสวัณก็
กลาวคาถาคําอารักขานั้น เริ่มตนดวยคํา
นมัสการพระพุทธเจา ๗ พระองค มี
พระวิปสสี เปนตน ตอดวยเรื่องของ
ทาวมหาราชสี่รายพระองคที่พรอมดวย
โอรสและเหลาอมนุษยพากันนอมวันทา
พระพุทธเจา คาถาอาฏานาฏิยารักขนี้
เมื่อเรียนไวแมนยําดีแลว หากอมนุษย
เชนยักษเปนตนตนใดมีใจประทุษราย
มากล้ํากราย อมนุษยตนนั้นก็จะถูก
ตอตานและถูกลงโทษโดยพวกอมนุษย
ทั้งหลาย หากตนใดไมเชื่อฟง ก็ถือวา
เปนขบถตอทาวมหาราชสี่นั้น กลาวแลว
ก็พากันกราบทูลลากลับไป ครั้นผาน
ราตรีนั้นไปแลว พระพุทธเจาไดตรัสเลา
เรื่องทั้งหมดแกภิกษุทั้งหลาย ตรัสวา
อ า ฏ า น า ฏิ ย า รั ก ข นั้ น ก อ ป ร ด ว ย
๒๘๔

ภาณยักษ

ประโยชนในการคุมครองรักษาดังกลาว
แลว และทรงแนะนําใหเรียนไว
พึงสังเกตวา ความในอาฏานาฏิยสูตรนี้ทั้งหมด แยกเปน ๒ ตอนใหญ
คือ ตอนแรก เปนเรื่องของทาวเวสสวัณ
และท า วมหาราชอื่ น พร อ มทั้ ง บริ ว าร
(เรียกงายๆ วา พวกยักษ) ที่มาเฝาและ
กราบทูลถวายอาฏานาฏิยารักขจ นจบ
แลวกราบลากลับไป ตอนหลัง คือ เมื่อ
พวกทาวมหาราชกลับไปแลว ผานราตรี
นั้น ถึงวันรุงขึ้น พระพุทธเจาไดตรัสเลา
เรื่องแกภิกษุทั้งหลายซ้ําตลอดทั้งหมด
พรอมทั้งทรงแนะนําใหเรียนจําอาฏานาฏิยารักขเปนเครื่องคุมครองรักษาพุทธ
บริษัททั้งสี่
ในพระไตรปฎกบาลี ทานเลาเรื่อง
และแสดงเนื้อความเต็มทั้งหมดเฉพาะ
ในตอนแรก สวนตอนหลัง แสดงไว
เฉพาะพระพุทธดํารัสที่เริ่มตรัสเลาแก
ภิกษุทั้งหลาย และพระดํารัสสรุปทายที่
ใหเรียนจําอาฏานาฏิยารักขนั้นไว สวน
เนื้อความที่ทรงเลาซ้ํา ทานทําไปยาล
ใหญ (ฯเปฯ คือ ฯลฯ) แลวขามไปเลย
ตอนหลังนั้นจึงสั้นนิดเดียว
แตในหนังสือสวดมนตแบบคอนขาง
พิสดารสมัยกอน ที่เรียกวาแบบ “จตุภาณวาร” ทานนําอาฏานาฏิยสูตรมา
รวมเขาในชุดบทสวดมนตนั้นดวย โดย

ภาณยักษ

๒๘๕

บรรจุลงไปเต็มทั้งสูตร และไมใสไปยาล
เลย ทําใหบทสวดนี้ยาวมาก (ในพระ
ไตรปฎก สูตรนี้ยาวประมาณ ๑๓ หนา
แตในประมวลบทสวดจตุภาณวาร ยาว
๒๔ หนา) และทานไดแยก ๒ ตอนนั้น
ออก โดยแบงพระสูตรนี้เปน ๒ ภาค
คือ ปุพพภาค กับ ปจฉิมภาค ยาวเทา
กัน, ปุพพภาคคือตอนแรกที่เปนคําของ
ยั ก ษ ก ราบทู ล ถวายอาฏานาฏิ ย ารั ก ข
เรียกวา ยักขภาณวาร สวนปจฉิมภาค
คื อตอนหลังที่เปนพระพุทธดํารัส ตรัส
เลาเรื่องนั้นแกภิกษุทั้งหลาย เรียกวา
พุทธภาณวาร นี้คือที่คนไทยเรียกให
สะดวกปากของตนวา ภาณยักษ และ
ภาณพระ ตามลําดับ โดยนัยนี้ เมื่อจะ
เรียกใหถูกตอง อาฏานาฏิยสูตรจึงมิใช
เปนภาณยักษเทานั้น แตตองพูดใหเต็ม
วามี “ภาณยักษ” กับ “ภาณพระ”
ก อ นเปลี่ ย นแปลงการปกครองใน
พ.ศ.๒๔๗๕ เมือ่ ถึงวาระจะขึน้ ปใหม คือ
ในชวงตรุษ-สงกรานต (ปรับเขากับปฏิทนิ
สากลเปนขึน้ ปใหม ๑ เมษายน) ในพระ
บรมมหาราชวังเคยนิมนตพระสงฆมา
สวดภาณยักษในวันสิ้นปเกาตลอดคืน
จนรุง โดยสวดทํานองขูตวาดภูตผีปศาจ
ดวยเสียงโฮกฮากดุดันบาง แหงแหบ
โหยหวนบาง และในสมัย ร.๕ โปรดฯ ให
นิมนตพระอีกสํารับหนึ่งสวดภาณพระ
๒๘๕

ภาณยักษ

ดวยทํานองสรภัญญะที่ไพเราะชื่นใจขึ้น
เปนคูกัน ทั้งนี้ เพื่อเปนขวัญและกําลัง
ใจแก ป ระชาราษฎร ว า ได ขั บ ไล ภั ย
อันตรายสิ่งราย และอวยพรชัยสิริมงคล
ในกาลเวลาสําคัญแหงการเปลี่ยนป
[“จตุภาณวาร” เปนประมวลบทสวด
มนตของโบราณแบบหนึ่ง (นํามาจัด
พิมพรวมไวดวย ในหนังสือสวดมนต
ฉบั บ หลวง ยาวประมาณ ๕๓ หน า )
ประกอบดวยบทสวด ๒๒ อยาง (ทาน
ใชคําวา ธรรมประเภท ๒๒ ภาค) จัด
เปน ๔ ภาณวาร คือ ปฐมภาณวาร
(ภาณตน) มี ๑๖ ธรรมประเภท ไดแก
ติ ส รณคมนปาฐะ ทสสิกขาปทปาฐะ
สามเณรปญหปาฐะ ทวัตติงสาการปาฐะ
ตังขณิกปจจเวกขณปาฐะ ทสธัมมสุตตปาฐะ มังคลสุตตปาฐะ รตนสุตตปาฐะ
กรณียเมตตสุตตปาฐะ อหิราชสุตตปาฐะ เมตตานิสังสสุตตปาฐะ เมตตานิสังสคาถาปาฐะ โมรปริตตปาฐะ จันทปริตตปาฐะ สุรยิ ปริตตปาฐะ และธชัคคสุตตปาฐะ ทุตยิ ภาณวาร (ภาณวารที่ ๒)
มีโพชฌังคสูตรทั้ง ๓ คือ มหากัสสปโพชฌังคสุตตปาฐะ มหาโมคคัลลานโพชฌังคสุตตปาฐะ และมหาจุนทโพชฌังคสุตตปาฐะ ตติยภาณวาร (ภาณวารที่ ๓) มี ๒ พระสูตร คือ คิริมานันทสุ ต ตปาฐะ และอิ สิ คิ ลิ สุ ต ตปาฐะ

ภาณวาร

๒๘๖

ภาวนา

จตุตถภาณวาร (ภาณวารที่ ๔) ไดแก และสืบกันมา โดยผานการสังคายนา
อาฏานาฏิยสุตตปาฐะ ที่แบงเปน ๒ ภาค และความทรงจํานั้น อาศัยการสาธยาย
คือ ปุพพภาค ซึง่ ในหนังสือทีพ่ มิ พ เรียก เป น วิ ธี ดํารงรั ก ษาที่สําคัญ ดังที่ทาน
วา “ยกฺขภาควาร” และปจฉิมภาค เรียก บันทึกการจัดแบงพระไตรปฎกไวเปน
วา “พุทธฺ ภาควาร” (นาจะเปน “ยกฺขภาณ- ภาณวาร (เชน ที.อ.๑/๐/๑๒) เชน ใน พระ
วาร” คือภาณยักษ และ “พุทฺธภาณวาร” วินัยปฎก อุภโตวิภงั ค (มหาวิภังค และ
คือภาณพระ ทั้งนี้ จะตองสืบคนตรวจ ภิกขุนีวิภังค) มี ๖๔ ภาณวาร ขันธกะ
๘๐ ภาณวาร ปริวาร ๒๕ ภาณวาร, ใน
สอบหลักฐานตอไป)]; ดู ปริตร
ภาณวาร “วาระแหงการสวด”, ขอความใน พระสุตตันตปฎก ทีฆนิกาย มี ๖๔
คัมภีรต า งๆ เชน ในพระสูตรขนาดยาวที่ ภาณวาร มัชฌิมนิกาย ๘๐ ภาณวาร
ทานจัดแบงไวเปนหมวดหนึ่งๆ สําหรับ สังยุตตนิกาย ๑๐๐ ภาณวาร อังคุตตรนิกาย ๑๒๐ ภาณวาร (ขุททกนิกาย
สาธยายเปนคราวๆ หรือเปนตอนๆ
แมวาการนับจํานวนภาณวารจะไม ประกอบด ว ยคั ม ภี ร ป ลี ก ย อ ยเป น อั น
เปนมาตราที่ลงตัวเด็ดขาด แตก็มีหลัก มาก ทานไมไดจาระไนตัวเลขไว สวน
ตามที่ทานคํานวณไวและถือกันมา ดังที่ พระอภิธรรมปฎก แตละคัมภีรมีการ
บันทึกไวในคัมภีรตางๆ วา (เชน สทฺทนีติ. สาธยายทํานองบอกหนังสือ กับการ
ธาตุมาลา ฉบับอักษรพมา หนา ๖๐) “๘ อักขระ แจกแจงอยางพิสดาร ซึ่งตางกันมาก
เปน ๑ บท (บาทคาถา), ๔ บท เปน ๑ มาย ทานจึงบอกไวเพียงคราวๆ)
คาถา ซึง่ ถือเปน ๑ คันถะ คือเทากับ ๓๒ ภาระ “สิ่งที่ตองนําพา”, ธุระหนัก, การ
อักขระ, ๒๕๐ คันถะ (๒๕๐ คาถา) เปน งานทีห่ นัก, หนาที่ที่ตองรับเอา, เรื่องที่
๑ ภาณวาร คือเทากับ ๘,๐๐๐ อักขระ” พึงรับผิดชอบ, เรื่องหนักที่จะตองเอาใจ
(อักขระ ในที่นี้ คือหนวยออกเสียงครั้งหนึ่ง ตรง ใสหรือจัดทํา
กับ ‘พยางค’ ในภาษาไทย จึงเปน ๘,๐๐๐ พยางค; ภารทวาชโคตร ตระกูลภารทวาชะ เปน
จะเห็นวา เมือ่ ถือ ๒๕๐ คาถา เปน ๑ ภาณ- ตระกูลพราหมณเกาแก มีมาแตสมัย
วาร จํานวนอักขระจะไมแนลงไปอยาง รอยกรองพระเวท แตในพุทธกาล ตาม
เดียว เพราะบาทคาถามิใชมแี ต ๘ อักขระ พระวินัยปฎก ปรากฏวาเปนตระกูลต่ํา
ที่มี ๙ หรือ ๑๒ อักขระ เปนตน ก็มี) ภาวนา การทําใหมีขึ้นเปนขึ้น, การทําให
พระไตรปฎกบาลี ที่ไดประมวลไว เกิดขึ้น, การเจริญ, การบําเพ็ญ, การ
๒๘๖

ภาวนาปธาน

๒๘๗

พัฒนา 1. การฝกอบรม หรือการเจริญ
พัฒนา มี ๒ อยาง คือ ๑. สมถภาวนา
ฝกอบรมจิตใจใหอยูกับความดีงามเกิด
ความสงบ ๒. วิปส สนาภาวนา ฝกอบรม
เจริญปญญาใหเกิดความรูแจงชัดตาม
เปนจริง, อีกนัยหนึ่ง จัดเปน ๒ เหมือน
กันคือ ๑. จิตตภาวนา การฝกอบรมจิต
ใจใหเจริญงอกงามดวยคุณธรรม มีความ
เขมแข็งมัน่ คง เบิกบาน สงบสุขผองใส
พรอมดวยความเพียร สติ และสมาธิ
๒. ปญญาภาวนา การฝกอบรมเจริญ
ปญญา ใหรูเทาทันเขาใจสิ่งทั้งหลาย
ตามความเปนจริง จนมีจิตใจเปนอิสระ
ไมถูกครอบงําดวยกิเลสและความทุกข;
ดู กัมมัฏฐาน 2. การเจริญสมถกรรมฐาน
เพื่อใหเกิดสมาธิ มี ๓ ขั้น คือ ๑.
บริกรรมภาวนา ภาวนาขัน้ ตระเตรียม คือ
กําหนดอารมณกรรมฐาน ๒. อุปจารภาวนา ภาวนาขั้นจวนเจียน คือ เกิด
อุปจารสมาธิ ๓. อัปปนาภาวนา ภาวนา
ขั้นแนวแน คือ เกิดอัปปนาสมาธิเขาถึง
ฌาน 3. ในภาษาไทย ความหมายเลือน
มาเปนการทองบนหรือวาซ้าํ ๆ ใหขลัง ก็มี
ภาวนาปธาน เพียรเจริญ, เพียรทํากุศล
ธรรมที่ยังไมมียังไมเกิด ใหเกิดใหมีขึ้น
(ขอ ๓ ในปธาน ๔)
ภาวนามัย บุญที่สําเร็จดวยการเจริญ
ภาวนา, ความดีที่ทําดวยการฝกอบรม

ภิกขุนีวิภังค

จิตใจใหสขุ สงบมีคณ
ุ ธรรม เชน เมตตา
กรุณา (จิตตภาวนา) และฝกอบรมเจริญ
ปญญาใหรูเทาทันเขาใจสิ่งทั้งหลายตาม
เปนจริง (ปญญาภาวนา); ดู ภาวนา (ขอ
๓ ในบุญกิริยาวัตถุ ๓ และ ๑๐)
ภาวนามยปญญา ดู ปญญา ๓
ภาวรูป รูปที่เปนภาวะแหงเพศ มี ๒ คือ
อิตถีภาวะ ความเปนหญิง และ ปุริสภาวะ ความเปนชาย
ภาษา เสียงหรือกิริยาอาการซึ่งทําความ
เขาใจซึ่งกันและกันได, ถอยคําที่ใชพูด
จากัน, คําพูด
ภาษามคธ ภาษาที่ใชพูดในแควนมคธ,
ภาษาของชาวมคธ หมายถึงภาษาบาลี
ภาษิต คํากลาว, คําหรือขอความที่พูดไว
ภาษี คาสิ่งของที่เก็บตามจํานวนสินคาเขา
ออก
ภิกขา การขออาหาร; อาหารอันพึงขอ,
อาหารที่ขอไดมา, อาหารบิณฑบาต
ภิกขาจาร เที่ยวไปเพื่อภิกษา, เที่ยวไป
เพื่ออาหารอันพึงขอ, เที่ยวบิณฑบาต
ภิกขุ ดู ภิกษุ
ภิกขุนี ดู ภิกษุณี
ภิกขุนีปาฏิโมกข ประมวลสิกขาบทที่
พระพุ ท ธเจ า ทรงบั ญ ญั ติ ไ ว สํ า หรั บ
ภิกษุณี มี ๓๑๑ ขอ
ภิกขุนีวิภังค คัมภีรที่จําแนกความแหง
สิ ก ขาบททั้ ง หลายในภิ ก ขุ นี ป าฏิ โ มกข

๒๘๗

ภิกขุนูปสสยะ

๒๘๘

อยูในพระวินัยปฎก
ภิกขุนูปสสยะ สํานักนางภิกษุณี, เขตที่
อยูอาศัยของภิกษุณีซึ่งเปนสวนหนึ่งอยู
ในวัด
ภิกขุปาฏิโมกข ประมวลสิกขาบทที่พระ
พุทธเจาทรงบัญญัติไวสําหรับภิกษุ มี
๒๒๗ ขอ
ภิ ก ขุ วิ ภั ง ค คั ม ภี ร จําแนกความแห ง
สิกขาบทในภิกขุปาฏิโมกข อยูในพระ
วินัยปฎก มักเรียกวา มหาวิภังค
ภิกษา ดู ภิกขา
ภิกษาจารกาล เวลาเปนที่เที่ยวไปเพื่อ
ภิกษา, เวลาบิณฑบาต
ภิกษุ ชายผูไดอุปสมบทแลว, ชายที่บวช
เปนพระ, พระผูชาย; แปลตามรูปศัพท
วา “ผูข อ” หรือ “ผูม องเห็นภัยในสงสาร”
หรือ “ผูทําลายกิเลส”; ดู บริษัท ๔,
สหธรรมิก, บรรพชิต, อุปสัมบัน
ภิกษุสาวกรูปแรก ไดแก พระ
อัญญาโกณฑัญญะ
ภิกษุณี หญิงที่ไดอุปสมบทแลว, พระผู
หญิงในพระพุทธศาสนา; เทียบ ภิกษุ
ภิกษุณีสงฆ หมูแหงภิกษุณี, ประดา
ภิกษุณีทั้งหมดกลาวโดยสวนรวมหรือ
โดยฐานเปนชุมนุมหนึง่ , ภิกษุณตี งั้ แต ๔
รูปขึ้ น ไป ประชุ ม กั น เนื่ อ งในกิ จ พิ ธี ;
ภิกษุณีสงฆเกิดขึ้นในพรรษาที่ ๕ แหง
การบําเพ็ญพุทธกิจโดยมี พระมหาปชาบดี๒๘๘

ภิกษุณีสงฆ

โคตมี พระมาตุจฉาซึ่งเปนพระมารดา
เลี้ ย งของเจ า ชายสิ ท ธั ต ถะ เป น พระ
ภิกษุณีรูปแรก ดังเรื่องปรากฏในภิกขุนีขันธกะและในอรรถกถา สรุปไดความวา
หลังจากพระเจาสุทโธทนะปรินิพพาน
แลว วันหนึ่งขณะที่พระพุทธเจาประทับ
อยูที่นิโครธารามในเมืองกบิลพัสดุ พระ
นางมหาปชาบดี โ คตมี เ สด็ จ เข า ไปเฝ า
และทูลขออนุญาตใหสตรีสละเรือนออก
บวชในพระธรรมวินัย แตการณนั้นมิใช
งาย พระพุทธเจาตรัสหามเสียถึง ๓ ครัง้
ตอมาพระพุทธเจาเสด็จไปยังเมืองเวสาลี
ประทับทีก่ ฏู าคารศาลาในปามหาวัน พระ
นางมหาปชาบดีโคตมีไมละความพยายาม
ถึงกับปลงผมนุงหมผากาสาวะเอง ออก
เดิ น ทางพร อ มด ว ยเจ า หญิ ง ศากยะ
จํานวนมาก (อรรถกถาวา ๕๐๐ นาง)
ไปยังเมืองเวสาลี และไดมายืนกันแสง
อยูที่ซุมประตูนอกกูฏาคารศาลา พระ
บาทบวม พระวรกายเปรอะเปอนธุลี
พระอานนทมาพบเขา สอบถามทราบ
ความแลวรีบชวยไปกราบทูลขออนุญาต
ให แตเมื่อพระอานนทกราบทูลตอพระ
พุทธเจาก็ถูกพระองคตรัสหามเสียถึง ๓
ครั้ง ในที่สุดพระอานนทเปลี่ยนวิธีใหม
โดยกราบทูลถามวาสตรีออกบวชในพระ
ธรรมวินัยแลวจะสามารถบรรลุโสดาปตติผลจนถึงอรหัตตผลไดหรือไม พระ

ภิกษุณีสงฆ

๒๘๙

พุทธเจาตรัสตอบวาได พระอานนทจึง
อางเหตุผลนั้น พรอมทั้งการที่พระนาง
มหาปชาบดีเปนพระมาตุจฉาและเปน
พระมารดาเลี้ยง มีอุปการะมากตอพระ
องค แลวขอใหทรงอนุญาตใหสตรีออก
บวช พระพุทธเจาทรงอนุญาตโดยมี
เงื่อนไขวาพระนางจะตองรับปฏิบัติตาม
ครุธรรม ๘ ประการ พระนางยอมรับ
ตามพุทธานุญาตที่ใหถือวา การรับครุธรรมนั้นเปนการอุปสมบทของพระนาง
ส ว นเจ า หญิ ง ศากยะที่ ต ามมาทั้ ง หมด
พระพุทธเจาตรัสอนุญาตใหภิกษุสงฆ
อุปสมบทให ในคราวนั้นพระพุทธเจาได
ตรัสแกพระอานนทวาการใหสตรีบวชจะ
เปนเหตุใหพรหมจรรย คือพระศาสนา
หรือสัทธรรมตั้งอยูไดไมยั่งยืน จะมีอายุ
สั้นเขา เปรียบเหมือนตระกูลที่มีบุรุษ
นอยมีสตรีมาก ถูกผูรายทําลายไดงาย
หรื อ เหมื อ นนาข า วที่ มี ห นอนขยอกลง
หรือเหมือนไรออยที่มีเพลี้ยลง ยอมอยู
ไดไมยืนนาน พระองคทรงบัญญัติครุธรรม ๘ ประการกํากับไวก็เพื่อเปน
หลักคุมกันพระศาสนา เหมือนสรางคัน
กั้นสระใหญไวกอนเพื่อกันไมใหน้ําไหล
ทนออกไป (พระศาสนาจักอยูไดยั่งยืน
เชนเดิม) และไดทรงแสดงเหตุผลที่ไม
ใหภิกษุไหวภิกษุณี ใหภิกษุณีไหวภิกษุ
ได ฝ า ยเดี ย ว เพราะนั ก บวชในลั ท ธิ
๒๘๙

ภิกษุณีสงฆ

ศาสนาอื่นทั้งหลายไมมีใครไหวสตรีกัน
เลย กลาวโดยสรุปวา หากถือเหตุผล
ทางดานสภาพสังคม–ศาสนาแลว จะไม
ทรงอนุญาตใหสตรีบวชเลย แตดวย
เหตุผลในดานความสามารถโดยธรรม
ชาติ จึงทรงยอมใหสตรีบวชได เมื่อ
ภิกษุณีสงฆเกิดขึ้นแลว สตรีที่จะบวช
ต อ มาต อ งเป น สิ ก ขมานา รั ก ษา
สิกขาบท ๖ (คือ ๖ ขอแรกในศีล ๑๐)
ไมใหขาดเลยตลอด ๒ ปกอน จึงขอ
อุปสมบทได และตองรับการอุปสมบท
โดยสงฆทั้งสองฝาย คือบวชโดยภิกษุณี
สงฆแลว ตองบวชโดยภิกษุสงฆอีกชั้น
หนึ่ง เมื่อเปนภิกษุณีแลว ตองรักษา
สิกขาบท ๓๑๑ ขอ (ศีล ๓๑๑) ภิกษุณี
สงฆเจริญแพรหลายในชมพูทวีปอยูชา
นาน เปนแหลงใหการศึกษาแหลงใหญ
แกสตรีทั้งหลาย
ภิ ก ษุ ณี ส งฆ ป ระดิ ษ ฐานในลั ง กาทวีปในรัชกาลของพระเจาเทวานัมปยติสสะ โดยพระสังฆมิตตาเถรี พระราชธิดาของพระเจาอโศกมหาราชเดินทาง
จากชมพู ท วี ป มาประกอบอุ ป สมบท
กรรมแกพระนางอนุฬาเทวี ชายาของ
เจามหานาค อนุชาของพระเจาเทวานัมปยติสสะ พรอมดวยสตรีอื่นอีก ๑ พัน
คน ภิกษุณีสงฆเจริญรุงเรืองในลังกา
ทวีปยาวนานไมนอยกวา ๑,๐๐๐ ป แต

ภิกษุบริษัท

๒๙๐

ในที่สุดไดสูญสิ้นไป ดวยเหตุใดและ
กาลใดไมปรากฏชัด
สวนในประเทศไทย ไมปรากฏหลัก
ฐานวาไดเคยมีภิกษุณีสงฆ แมวาในการ
ที่ พ ร ะ โ ส ณ ะ แ ล ะ พ ร ะ อุ ต ต ร ะ ม า
ประดิษฐานพระพุทธศาสนาในสุวรรณภูมิ จะมีเรื่องเลาที่ทําใหฉงนและชวนให
ตีความกัน ก็เปนการเลาอยางตํานาน
เพียงสั้นๆ แบบที่เต็มไปดวยอิทธิฤทธิ์
ปาฏิหาริยวา (วินย.อ.๑/๖๘) ที่นั่นมีนาง
ผีเสื้อน้ําซึ่งเมื่อมีทารกเกิดในราชสกุล
เมื่อใด ก็จะขึ้นมาจากทะเลและจับทารก
กินเสีย เมื่อพระเถระทั้งสองไปถึงนั้น ก็
พอดีมีทารกเกิดในราชสกุลคนหนึ่ง เมื่อ
นางผีเสื้อน้ําและบริวารขึ้นมาจากทะเล
พระเถระไดเนรมิตรางที่ใหญโตเปนสอง
เท า ของพวกรากษสขึ้ น มาจํานวนหนึ่ ง
เข า ล อ มพวกรากษสไว ทําให พ วก
รากษสกลัวพากันหนีไป แลวพระเถระก็
แสดงธรรมแกมหาชน มีคนบรรลุธรรม
ถึงหกหมื่นคน มีกุลทารก ๓๕๐๐ คน
และกุลธิดา ๑๕๐๐ คน บรรพชา (นา
สังเกตทานใชคําวา “กุลทารก”) เปนอัน
วา พระโสณกเถระไดประดิษฐานพระ
พุ ท ธศาสนาในสุ ว รรณภู มิ แ ล ว อย า งนี้
เรื่องที่เลานี้แตกตางมากจากเรื่องการ
ประดิ ษ ฐานพระพุ ท ธศาสนาในลั ง กา
ทวีป ซึ่งแมจะมีเรื่องอัศจรรยแทรกอยู

ภุมมเทวะ

ไมนอย แตมีความเปนมาของเรื่องเปน
ลําดับนับวาชัดเจน เฉพาะอยางยิ่ง เมื่อ
ชาวเกาะลั ง กานั บ ถื อ พระพุ ท ธศาสนา
แล ว พระนางอนุ ฬ าเทวี ต อ งการจะ
ผนวช (วินย.อ.๑/๙๑) และทูลแจงแกพระ
ราชา พระองคไดตรัสขอใหพระมหินทเถระบวชใหแกพระเทวีนั้น แตพระเถระ
ไดถวายพระพรวา ทานจะบรรพชาให
แกสตรี เปนการไมสมควร และไดชี้แจง
ใหพระราชานิมนตพระสังฆมิตตาเถรีมา
บวชให พระเจาเทวานัมปยติสสะแหง
ลังกาทวีปจึงไดทรงสงสาสนไปนิมนต
พระภิกษุณีสังฆมิตตาเถรีเดินทางจาก
ชมพูทวีปพรอมดวยกิ่งพระศรีมหาโพธิ์
มายังลังกาทวีป และประดิษฐานภิกษุณี
สงฆขนึ้ ในดินแดนนัน้ แลวก็มเี รือ่ งสืบตอ
มาอีกยาว แตในดานสุวรรณภูมิ ไมวาจะ
อยางไรก็ตาม หลังจากเรื่องเลาที่ไมชัด
ขางตนนั้นแลว ก็ไมมีหลักฐานวาเคยมี
ภิกษุณีหรือสามเณรีแตอยางใด
ภิกษุบริษัท ชุมนุมภิกษุ, ชุมชนชาวพุทธ
ฝายภิกษุ (ขอ ๑ ในบริษัท ๔)
ภิ ก ษุ ผู ค วรชั ก เข า หาอาบั ติ เ ดิ ม ดู
มูลายปฏิกัสสนารหภิกษุ
ภิกษุสงฆ หมูภิกษุ, หมูพระ; ดู สงฆ
ภุมมชกภิกษุ ชื่อภิกษุผูโจทพระทัพพมัลลบุตร คูกับพระเมตติยะ
ภุมมเทวะ เทวดาผูอาศัยอยูบนแผนดิน

๒๙๐

ภูต, ภูตะ

๒๙๑

เชน พระภูมิ เปนตน
ภูต, ภูตะ 1. สัตวผูเกิดแลว หรือเกิด
เสร็จไปแลว, นัยหนึ่ง หมายถึงพระ
อรหันต เพราะไมแสวงหาภพเปนที่เกิด
อีก อีกนัยหนึ่งหมายถึงสัตวที่เกิดเต็ม
ตัวแลว เชน คนคลอดจากครรภแลว
ไกออกจากไขแลว เปนตน ตางกับ
สัมภเวสี คือสัตวผูยังแสวงหาที่เกิด ซึ่ง
ไดแกปุถุชนและพระเสขะผูยังแสวงหา
ภพที่เกิดอีก หรือสัตวในครรภและในไข
ที่ยังอยูระหวางจะเกิด 2. ผี, อมนุษย
3. ภูตรูป คือ ธาตุ ๔ มักเรียก มหาภูต
ภูตกสิณ กสิณ คือ ภูตรูป, กสิณคือธาตุ
๔ ไดแก ปฐวี ดิน, อาโป น้ํา, เตโช
ไฟ, วาโย ลม
ภูตคาม ของเขียวหรือพืชพรรณอันเปน
อยูกับที่ มี ๕ ชนิด ๑. พืชเกิดจากเหงา
คือใชเหงาเพาะ เชน ขมิ้น ๒. พืชเกิด
จากตน คือตอนออกไดจากไมตนทั้ง
หลาย เชน ตนโพธิ์ ๓. พืชเกิดจากขอ
คือใชขอปลูก ไดแกไมลํา เชน ออย ไม
ไผ ๔. พืชเกิดจากยอด คือใชยอดปกก็
เปน ไดแกผักตางๆ มีผักชีลอม ผักบุง
เปนตน ๕. พืชเกิดจากเมล็ด คือใช
เมล็ดเพาะ ไดแก ถั่ว งา ขาว, แปลตาม
รูปศัพทวา บานของภูต; คูกับ พีชคาม
ภูตคามวรรค หมวดที่วาดวยภูตคาม
เปนวรรคที่ ๒ แหงปาจิตติยกัณฑใน

ภูมิ

มหาวิภังคแหงพระวินัยปฎก
ภูตรูป ดู มหาภูต
ภูมิ 1. พื้นเพ, พื้น, ชั้น, ที่ดิน, แผนดิน
2. ชั้นแหงจิต, ระดับจิตใจ, ระดับชีวิต
มี ๔ คือ ๑. กามาวจรภูมิ ชั้นที่ยังทอง
เที่ยวอยูในกาม ๒. รูปาวจรภูมิ ชั้นที่
ทองเที่ยวอยูในรูป หรือชั้นของพวกที่ได
รูปฌาน ๓. อรูปาวจรภูมิ ชั้นที่ทอง
เที่ยวอยูในอรูป หรือชั้นของพวกที่ได
อรูปฌาน ๔. โลกุตตรภูมิ ชั้นที่พนโลก
หรือระดับพระอริยบุคคล, เรียกใหสนั้ วา
กามภูมิ รูปภูมิ อรูปภูมิ และโลกุตตรภูมิ, ภูมิ ๔ นี้ จัดประเภทไดเปน ๒
ระดับ คือ สามภูมิแรก เปนโลกียภูมิ
สวนภูมทิ สี่ ี่ เปนโลกุตตรภูม,ิ บางทีเรียก
โลกียภูมิ ๓ นั้นรวมกันวา “ไตรภูมิ”
ใน ภูมิ ๔ นี้ สามภูมิแรก คือโลกียภูมิ ๓ แยกยอยออกไปไดเปน ภูมิ ๓๑
คือ ๑. กามาวจรภูมิ ๑๑ แบงเปน
อบายภูมิ ๔ (นิรยะ – นรก, ติรัจฉานโยนิ – กําเนิดดิรัจฉาน, ปตติวิสัย –
แดนเปรต, อสุรกาย - พวกอสูร) และ
กามสุคติภมู ิ ๗ (กามาวจรภูมิที่เปน
สุคติ คือ มนุษย และเทพชั้นจาตุมหาราชิกา ดาวดึงส ยามา ดุสิต นิมมานรดี
ปรนิมมิตวสวัตดี) ๒. รูปาวจรภูมิ ๑๖
ระดับของรูปพรหม แบงเปน ก. ปฐมฌานภูมิ ๓ (พรหมระดับปฐมฌาน ๓

๒๙๑

ภูษา

๒๙๒

คือ พรหมปาริสชั ชา พรหมปุโรหิตา มหาพรหมา) ข. ทุตยิ ฌานภูมิ ๓ (พรหม
ระดับทุติยฌาน ๓ คือ ปริตตาภา อัปปมาณาภา อาภัสสรา) ค. ตติยฌานภูมิ
๓ (พรหมระดับตติยฌาน ๓ คือ ปริตตสุภา อัปปมาณสุภา สุภกิณหา) ง.
จตุตถฌานภูมิ ๗ (พรหมระดับจตุตถฌาน ๗ คือ เวหัปผลา อสัญญีสัตว
สุทธาวาส ๕ [ที่เกิดของพระอนาคามี ๕
คือ อวิหา อตัปปา สุทัสสา สุทัสสี
อกนิฏฐา]) ๓. อรูปาวจรภูมิ ๔ ระดับ
ของอรูปพรหม (พรหมระดับอรูปฌาน ๔
คือ อากาสานัญจายตนภูมิ วิญญาณัญจายตนภูมิ อากิญจัญญายตนภูมิ เนวสัญญานาสัญญายตนภูม)ิ
คําวา “ภูม”ิ นี้ มีความหมายใกลเคียง
กับคําวา “ภพ” ซึง่ บางทีกพ็ ดู ควบคูไป
ดวยกัน แตที่แทนั้น ภูมิหมายถึงระดับ
ของจิตใจ สวนภพหมายถึงภาวะชีวิต
ของสัตว หรือโลกที่อยูของสัตว ดังนั้น
ภูมจิ งึ มี ๔ เพราะนับโลกุตตรภูมดิ ว ย
สวนภพมีเพียง ๓ เพราะโลกุตตรภพไมมี
แตในทีท่ วั่ ไป เมือ่ ยกโลกุตตรภูมอิ อกไป
แลว ภูมิ ๓ ทีเ่ ปนโลกีย บางทีกใ็ ชอยาง
คลุมๆ รวมไปถึงโลกทีอ่ ยูข องสัตว มี
ความหมายคลายกับคําวา ภพ ๓ ดวย
(เชนคําวา “ไตรภูม”ิ ทีน่ าํ มาพูดกันใน
ภาษาไทย); เทียบ ภพ, คติ ; ดู อริยบุคคล

เภสัชชขันธกะ

ภูษา เครื่องนุงหม, ผาทรง
ภูษามาลา ชางแตงผม (ใชเมื่อกลาวถึง
พระอุบาลี)
เภทกรวัตถุ เรื่องทําความแตกกัน, เรื่อง
ที่จะเปนสาเหตุกอใหเกิดความแตกแยก
ในสงฆ, เหตุใหสงฆแตกกัน ทานแสดง
ไว ๑๘ อยาง; ดู อัฏฐารสเภทกรวัตถุ
เภทนกปาจิตตีย อาบัติปาจิตตียที่ตอง
ทําลายสิ่ ง ของที่ เ ป น เหตุ ใ ห ต อ งอาบั ติ
เสี ย ก อ น จึ ง แสดงอาบั ติ ไ ด ได แ ก
สิกขาบทที่ ๔ แหงรตนวรรคที่ ๙ แหง
ปาจิตติยกัณฑ (ปาจิตตีย ขอที่ ๘๖ ทํา
กลองเข็มดวยกระดูก งา หรือ เขาสัตว)
เภริ, เภรี กลอง
เภสัช ยา, ยารักษาโรค, ยาแกโรค เปน
อยางหนึ่งในปจจัย ๔, เภสัช ๕ ที่เปน
สัตตาหกาลิก รับไวฉันไดตลอด ๗ วัน
คือ ๑. สัปป เนยใส ๒. นวนีตะ เนยขน
๓. เตละ น้ํามัน ๔. มธุ น้ําผึ้ง ๕. ผาณิต
น้ําออย; สวนยาแกโรคที่ทําจากรากไม
เปลือกไม ใบไม เปนตน จัดเปน
ยาวชีวิก คือรับประเคนไวแลวเก็บไวฉัน
ไดตลอดชีวิต; ดู เวชกรรม
เภสัชชขันธกะ ชื่อขันธกะที่ ๖ แหง
คัมภีรมหาวรรค วินัยปฎก วาดวยเรื่อง
เภสัชคือ ยาบําบัดโรค ตลอดจนเรื่อง
ยาคู อุทิสสมังสะ กัปปยอกัปปยะ และ
กาลิก ๔

๒๙๒

โภคอาทิยะ, โภคาทิยะ

๒๙๓

โภควิภาค การจัดสรรแบงทรัพยซึ่งหามา
ไดดวยความขยันหมั่นเพียรออกเปน ๔
สวน คือ ๑ สวน เลี้ยงตัว เลี้ยงครอบ
ครัว ดูแลคนที่เกี่ยวของ และทําความดี
๒ สวน ใชทําหนาที่การงานประกอบกิจ
การอาชีพ ๑ สวน เก็บไวเปนหลักประกัน
ชีวติ และกิจการคราวจําเปน; ดู คิหิวินัย
โภคอาทิยะ, โภคาทิยะ ประโยชนที่ควร
ถือเอาจากโภคทรัพยมี ๕ คือ ๑. เลี้ยง
ตัว มารดา บิดา บุตร ภรรยา บาวไพร
ใหเปนสุข ๒. เลี้ยงเพื่อนฝูงผูรวมงาน
รวมกิจการใหเปนสุข ๓. บําบัดปองกัน
ภยันตราย ๔. ทํา พลี ๕ อยาง ๕. ทํา
ทานในสมณพราหมณผูประพฤติชอบ
โภชชยาคู ขาวตมสําหรับฉันใหอิ่ม เชน
ขาวตมหมู เปนตน มีคติอยางเดียวกัน
กับอาหารหนัก เชนขาวสวย ตางจากยาคู
ที่กลาวถึงตามปกติในพระวินัย ซึ่งเปน
ของเหลวใชสาํ หรับดืม่ ภิกษุรบั นิมนตใน
ที่แหงหนึ่งไว ฉันยาคูสามัญไปกอนได
แตจะฉันโภชชาคูไปกอนไมได; ดู ยาคู
โภชนะ ของฉัน, ของกิน, โภชนะทั้ง ๕ ที่
กลาวถึงบอยในพระวินัย เฉพาะอยางยิ่ง
ในโภชนวรรค ไดแก ขาวสุก ขนมสด
ขนมแหง ปลา เนื้อ (ปฺจ โภชนานิ:
โอทโน กุมฺมาโส สตฺตุ มจฺโฉ มํสํ)
โภชนปฏิสังยุต ธรรมเนียมที่เกี่ยวกับ
โภชนะ, ขอทีภ่ กิ ษุสามเณรควรประพฤติ

โภชเนมัตตัญุตา

ปฏิบัติเกี่ยวกับการรับบิณฑบาตและฉัน
อาหาร, เปนหมวดที่ ๒ แหงเสขิยวัตร
มี ๓๐ สิกขาบท
โภชนวรรค หมวดที่วาดวยเรื่องอาหาร
เปนวรรคที่ ๔ แหงปาจิตติยกัณฑ ใน
มหาวิภังค แหงพระวินัยปฎก
โภชนะทีหลัง ดู ปรัมปรโภชน
โภชนะเปนของสมณะ (ในสิกขาบทที่
๒ แหงโภชนวรรค) พวกสมณะดวยกัน
นิมนตฉัน (ฉันเปนหมูได ไมตองอาบัติ
ปาจิตตีย)
โภชนะอันประณีต ตามพุทธบัญญัติใน
สิกขาบทที่ ๙ แหงโภชนวรรค (วินย.๒/
๕๑๗/๓๔๑) ดังนี้ “ภิกษุใด ไมอาพาธ ขอ
โภชนะอันประณีตเห็นปานนี้ คือ เนยใส
เนยขน น้ํามัน น้ําผึ้ง น้ําออย ปลา เนื้อ
นมสด นมสม เพื่อประโยชนแกตน แลว
ฉัน เปนปาจิตตีย” (ปณีตโภชนานิ: สปฺป
นวนีตํ เตลํ มธุ ผาณิตํ มจฺโฉ มํสํ ขีรํ ทธิ)
โภชนาหาร อาหารคือของกิน
โภชนียะ ของควรบริโภค, ของสําหรับฉัน
ไดแก ขาวสุก ขนมสด ขนมแหง ปลา เนือ้
โภชเนมั ต ตั ญ ุ ต า ความเปนผูรูจัก
ประมาณในการบริโภคอาหาร, รูจัก
ประมาณในการกิน คือ กินเพื่อหลอ
เลี้ยงรางกายใหชีวิตเปนอยูไดผาสุก มิ
ใชเพื่อสนุกสนานมัวเมา (ขอ ๒ ใน
อปณณกปฏิปทา ๓)

๒๙๓

มกุฏพันธนเจดีย

๒๙๔

มงคล

ม
มกุฏพันธนเจดีย ที่ถวายพระเพลิงพระ
พุทธสรีระ อยูทิศตะวันออกของนคร
กุสินารา
มคธ 1. ชื่อแควนหนึ่งในบรรดา ๑๖
แควนใหญแหงชมพูทวีปครั้งพุทธกาล
ตั้งอยูฝงใตของแมน้ําคงคาตอนกลาง
เปนแควนที่มีอํานาจมากแขงกับแควน
โกศล และเป น ที่ พ ระพุ ท ธเจ า ทรง
ประดิษฐานพระพุทธศาสนา ในสมัย
พุทธกาล มคธมีนครหลวงชื่อ ราชคฤห
ราชาผูปกครองพระนามวา พิมพิสาร
ตอนปลายพุทธกาล พระเจาพิมพิสาร
ถูกโอรสชื่อ อชาตศัตรู ปลงพระชนม
และขึ้นครองราชยสืบแทน ตอมาใน
สมั ย พระเจ า กาลาโศก หรือกอนนั้น
เมืองหลวงของมคธ ยายไปตั้งที่เมือง
ปาฏลีบุตร บนฝงแมน้ําคงคา เหนือ
เมืองราชคฤหขึ้นไป มคธรุงเรืองถึงที่สุด
ในสมัยพระเจาอโศกมหาราช ซึ่งแควน
ใหญ อื่ น ทั้ ง หมดได ร วมเข า อยู ภ ายใน
มหาอาณาจักรของพระองคทั้งหมดแลว
บัดนี้ บริเวณที่เคยเปนแควนมคธใน
สมัยพุทธกาล เรียกวา แควนพิหาร 2.
เรียกภาษาที่ใชพูดในแควนมคธ หรือ
ภาษาของชาวแควนมคธวา ภาษามคธ

และถือกันวา ภาษาบาลีที่ใชรักษาพระ
พุทธพจนสืบมาจนบัดนี้ คือ ภาษามคธ
มคธชนบท แควนมคธ, ประเทศมคธ
มคธนาฬี ทะนานที่ใชอยูในแควนมคธ,
ทะนานชาวมคธ
มคธภาษา ภาษาของชนชาวมคธ, ภาษา
ของชนผูอยูในแควนมคธ
มคธราช ราชาผูครองแควนมคธ, หมาย
ถึงพระเจาพิมพิสาร
มฆะ, มฆมาณพ หัวหนากลุมผูรวมกัน
ทําบุญบําเพ็ญประโยชน ๓๓ คน ที่ได
เกิดในสวรรคชั้นดาวดึงส; ดู ดาวดึงส
มฆเทวะ พระเจาแผนดินผูครองแควน
วิเทหะพระองคหนึ่ง สมัยกอนพุทธกาล
เรียก มขาเทวะ ก็มี
มฆวัน, มฆวา, มัฆวา, มัฆวาน พระ
อินทร เรียกพระนามตามตํานานที่ได
เคยเป น หั ว หน า กลุ ม ผู ร ว มกั น ทําบุ ญ
บําเพ็ญประโยชน ๓๓ คน กอนจะได
เกิดในสวรรคชั้นดาวดึงส; ดู ดาวดึงส
มงคล สิ่งที่ทําใหมีโชคดี, ตามหลักพระ
พุทธศาสนา หมายถึง ธรรม ที่นํามาซึ่ง
ความสุ ข ความเจริ ญ , มงคล ๓๘
ประการ หรือเรียกเต็มวา อุดมมงคล
(มงคลอันสูงสุด) ๓๘ ประการ ที่พระ

มงคล

๒๙๕

พุทธเจาตรัสไวในมงคลสูตร (ขุ.ขุ.๒๕/๕/๓;
ขุ.สุ.๒๕/๓๑๗/๓๗๖) มีดังนี้
คาถาที่ ๑ = ๑. อเสวนา จ พาลานํ ไมคบ
คนพาล ๒. ปณฺฑติ านฺจ เสวนา คบ
บัณฑิต ๓. ปูชา จ ปูชนียานํ บูชาคนที่
ควรบูชา คาถาที่ ๒ = ๔. ปฏิรปู เทสวาโส
จ อยูในปฏิรูปเทศ, อยูในถิ่นมีสิ่งแวด
ฺ ตา ไดทํา
ลอมดี ๕. ปุพฺเพ จ กตปุ
ความดี ใ ห พ ร อ มไว ก อ น, ทําความดี
เตรียมพรอมไวแตตน ๖. อตฺตสมฺมาปณิธิ จ ตั้งตนไวชอบ คาถาที่ ๓ = ๗.
พาหุสจฺจฺจ เลาเรียนศึกษามาก, ทรง
ความรูกวางขวาง, ใสใจสดับตรับฟงคน
ควาหาความรูอยูเสมอ ๘. สิปฺปฺจ มี
ศิลปวิทยา, ชํานาญในวิชาชีพของตน ๙.
วินโย จ สุสิกฺขิโต มีระเบียบวินัย, ได
ฝกอบรมตนไวดี ๑๐. สุภาสิตา จ ยา วาจา
วาจาสุภาษิต, รูจ กั ใชวาจาพูดใหเปนผลดี
คาถาที่ ๔ = ๑๑. มาตาปตอุ ปุ ฏานํ บํารุง
มารดาบิดา ๑๒/๑๓. ปุตตฺ ทารสฺส สงฺคโห
= ปุตตฺ สงฺคห สงเคราะหบตุ รและ ทารสงฺคห สงเคราะหภรรยา ๑๔. อนากุลา จ
กมฺมนฺตา การงานไมอากูล คาถาที่ ๕ =
๑๕. ทานฺจ รูจ กั ให, เผื่อแผแบงปน,
บริจาคสงเคราะหและบําเพ็ญประโยชน
๑๖. ธมฺมจริยา จ ประพฤติธรรม, ดํารง
อยูในศีลธรรม ๑๗. าตกานฺจ สงฺคโห
สงเคราะหญาติ ๑๘. อนวชฺชานิ กมฺมานิ
๒๙๕

มงคล

การงานที่ไมมีโทษ, กิจกรรมที่ดีงาม
เปนประโยชน ไมเปนทางเสียหาย คาถา
ที่ ๖ = ๑๙. อารตี วิรตี ปาปา เวนจาก
ความชัว่ ๒๐. มชฺชปานา จ สฺโม เวน
จากการดืม่ น้าํ เมา ๒๑. อปฺปมาโท จ ธมฺเมสุ
ไมประมาทในธรรมทั้งหลาย คาถาที่ ๗
= ๒๒. คารโว จ ความเคารพ, การแสดง
ออกที่แสดงถึงความเปนผูรูจักคุณคา
ของบุคคล สิ่งของ หรือกิจการนั้นๆ
และรูจักใหความสําคัญและความใสใจ
เอื้อเฟอโดยเหมาะสม ๒๓. นิวาโต จ
ความสุภาพออนนอม, ถอมตน ๒๔.
สนฺตฏุ  ี จ ความสันโดษ, ความเอิบอิ่ม
พึงพอใจในผลสําเร็จทีไ่ ดสรางขึน้ หรือใน
ปจจัยลาภที่แสวงหามาได ดวยเรี่ยวแรง
ความเพียรพยายามของตนเองโดยทาง
ชอบธรรม ๒๕. กตฺุตา มีความ
กตัญู ๒๖. กาเลน ธมฺมสฺสวนํ ฟง
ธรรมตามกาล, หาโอกาสแสวงความรู
ในเรื่องที่แสดงหลักความจริง คาถาที่ ๘
= ๒๗. ขนฺตี จ มีความอดทน ๒๘.
โสวจสฺสตา เปนผูวางายสอนงาย ๒๙.
สมณานฺ จ ทสฺ สนํ พบเห็ น สมณะ,
เยี่ยมเยือนเขาหาทานผูสงบกิเลส ๓๐.
กาเลน ธมฺมสากจฺฉา สนทนาธรรมตาม
กาล, หาโอกาสสนทนาถกเถียงเกี่ยวกับ
หลักความจริงและหลักความถูกตองดี
งาม คาถาที่ ๙ = ๓๑. ตโป จ มีความ

มงคลสูตร

๒๙๖

เพียรเผากิเลส, รูจักบังคับควบคุมตน
ไมปรนเปรอตามใจอยาก ๓๒. พฺรหฺมจริยฺจ ประพฤติพรหมจรรย, ดําเนิน
ตามอริยมรรค, การรูจักควบคุมตนใน
ทางเพศ หรื อ ถื อ เมถุ น วิ รั ติ ต ามควร
๓๓. อริยสจฺจาน ทสฺสนํ เห็นอริยสัจจ,
เขาใจความจริงของชีวิต ๓๔. นิพฺพานสจฺฉกิ ริ ยิ า จ ทําพระนิพพานใหแจง, บรรลุ
นิพพาน คาถาที่ ๑๐ = ๓๕. ผุฏสฺส
โลกธมฺเมหิ จิตฺตํ ยสฺส น กมฺปติ ถูก
โลกธรรมจิตไมหวั่นไหว ๓๖. อโสกํ จิต
ไรเศรา ๓๗. วิรชํ จิตปราศจากธุลี ๓๘.
เขมํ จิตเกษม
มงคลสูตร ดู ปริตร
มณฑป เรือนยอดที่มีรูปสี่เหลี่ยม
มณฑล วง, ดวง (เชน อักขิมณฑล คือ
ดวงตา), ผืน (เชน ปฐวีมณฑล คือผืน
แผ น ดิ น เขตตมณฑล คื อ ผื น นา),
บริเวณ, ขอบเขต, เขตปกครองขนาด
ใหญ, ดินแดน, แวนแควน (เชน โจฬมณฑล คือแดนหรือแวนแควนของชาว
โจฬะ), วงการ; ชิ้นสวนของจีวรพระ ที่
เรียกเปนคําไทยวา กระทงใหญ, มีคํา
อธิบายวา ชิ้นสวนของจีวรพระที่เปนผืน
ผารูปสี่เหลี่ยม มีแผนผาแคบคั่นแตละ
ดาน ลักษณะเหมือนกระทงนามีคนั นา
กัน้ , มี ๒ ขนาด กระทงใหญเรียก มณฑล
กระทงเล็กเรียก อัฑฒมณฑล, กระทง

มธุรสูตร

เล็กหรือกระทงนอย มีขนาดครึ่งหนึ่ง
ของกระทงใหญ ในจีวรผืนหนึ่ง มี
กระทงใหญ แ ละกระทงน อ ยอย า งต่ํา
อยางละ ๕ ชิ้น; เทียบ อัฑฒมณฑล, ดู จีวร
มณฑารพ ดอกไมทิพย คือ ดอกไมใน
เมืองสวรรคที่ตกลงมาบูชาพระพุทธเจา
ในวันปรินพิ พาน ดาดาษทัว่ เมืองกุสนิ ารา
และพระมหากัสสปไดเห็นอาชีวกคนหนึง่
ถืออยูขณะเดินทางระหวางเมืองกุสินารา
กับเมืองปาวา จึงไดถามขาวเกีย่ วกับพระ
พุทธเจา และทราบการปรินิพพานจาก
อาชีวกนัน้ เมือ่ ๗ วันหลังพุทธปรินพิ พาน
มณเฑียร ดู มนเทียร
มตกภัต “ภัตเพือ่ ผูต าย”, อาหารทีถ่ วายแก
สงฆเพื่ออุทิศกุศลแกผูตาย; ดู สังฆทาน
มติ ความคิด, ความเห็น
มทะ ความมัวเมา (ขอ ๑๕ ในอุปกิเลส ๑๖)
มทนิมฺมทโน ธรรมยังความเมาใหสราง,
ความสรางเมา (ไวพจนอยางหนึ่งของ
วิราคะ)
มธุกะ มะทราง, น้ําคั้นมะทรางเจือน้ํา
แลว เรียก มธุกปานะ เปนสัตตาหกาลิก
อยางหนึ่ง; ดู ปานะ
มธุปายาส ปายาส (ขาวสุกหุงดวยนมโค)
ซึ่งปรุงปรายดวยน้ําผึ้ง นางสุชาดาถวาย
แกพระมหาบุรุษในเวลาเชาของวันที่พระ
องคจะไดตรัสรู; ดู สุชาดา, สูกรมัททวะ
มธุรสูตร พระสูตรที่พระมหากัจจายนะ

๒๙๖

มธุรัตถวิลาสินี

๒๙๗

แสดงแกพระเจามธุรราช อวันตีบุตร
กลาวถึงความไมตางกันของวรรณะ ๔
เหลา คือ กษัตริย พราหมณ แพศย
ศูทร ใจความวาวรรณะ ๔ นี้ แมจะถือ
ตัวอยางไร เหยียดหยามกันอยางไร แต
ถาทําดีก็ไปสูที่ดีเหมือนกันหมด ถาทํา
ชั่วก็ตองไดรับโทษไปอบายเหมือนกัน
หมด ทุกวรรณะเสมอกันในพระธรรมวินยั ออกบวชบําเพ็ญสมณธรรมแลว
ไมเรียกวาวรรณะไหน แตเปนสมณะ
เหมือนกันหมด เมื่อจบเทศนา พระเจา
มธุ ร ราชประกาศพระองค เ ป น อุ บ าสก
(สูตรที่ ๓๔ ในมัชฌิมนิกาย มัชฌิมปณณาสก พระสุตตันตปฎก)
มธุรัตถวิลาสินี ชื่ออรรถกถาอธิบาย
ความในคั ม ภี ร พุ ท ธวงส แห ง พระ
สุตตันตปฎก พระพุทธทัตตเถระรจนา
ทีเ่ มืองทาชือ่ กาวีรปฏฏนะ ในแดนทมิฬ
แหงอินเดียใต เมือ่ พ.ศ. ใกลจะถึง
๑๐๐๐ รวมสมัยกับพระพุทธโฆสาจารย
ทัง้ นี้ ไดเรียบเรียงเปนภาษาบาลี ตามแนว
โปราณัฏฐกถาภาษาสิงหฬ; ดู โปราณัฏฐกถา, อรรถกถา
มนะ ใจ
มนตปริวาส ดู ปริวาส 2.
มนตร คําที่ เ ชื่ อ ถื อ ว า ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์, คํา
สําหรับสวด, คําสําหรับเสกเปา (มักใช
สําหรับศาสนาพราหมณ)

มโนทุจริต

มนเที ย ร เรื อ นหลวง; โบราณใช
มณเฑียร
มนสิการ การทําในใจ, ใสใจ, พิจารณา
มนัส ใจ
มนุษย “ผูมีใจสูง” ไดแกคนผูมีมนุษยธรรม เชน เมตตา กรุณา เปนตน, สัตว
ที่รูจักคิดเหตุผล, สัตวที่มีใจสูง, คน
มนุษยชาติ เหลาคน, มวลมนุษย
มนุษยธรรม ธรรมที่ทําคนใหเปนมนุษย
ไดแก ศีล ๕ และคุณธรรมเชน เมตตา
กรุณา เปนตน
มนุษยโลก, มนุสสโลก โลกมนุษยคือ
โลกที่เราอาศัยอยูนี้
มนุ ษ ยวิ บั ติ ผู มี ค วามเป น มนุ ษ ย บ ก
พรองเชน คนที่ถูกตอน เปนตน
มโน ใจ (ขอ ๖ ในอายตนะภายใน ๖)
มโนกรรม การกระทําทางใจ ทางชั่ว เชน
คิดเพงเล็งจองจะเอาของเขา ทางดี เชน
คิดชวยเหลือผูอื่น; ดู กุศลกรรมบถ,
อกุศลกรรมบถ
มโนทวาร ทวารคือใจ, ทางใจ, ใจ โดย
ฐานเปนทางทํามโนกรรม คือ สําหรับ
คิดนึกตางๆ (ขอ ๓ ในทวาร ๓)
มโนทวาราวัชชนะ ดู วิถจี ติ
มโนทุจริต ความประพฤติชั่วดวยใจ,
ความทุจริตทางใจมี ๓ อยาง ๑. อภิชฌา
ความเพงเล็งอยากไดจองจะเอาของเขา
๒. พยาบาท ความขัดเคืองคิดราย ๓.

๒๙๗

มโนภาวนีย

๒๙๘

มิจฉาทิฏฐิ ความเห็นผิดจากคลองธรรม
(ขอ ๓ ในทุจริต ๓)
มโนภาวนีย ผูเปนที่เจริญใจ, ผูทําใหจติ
ใจของผูนึกถึงเจริญงอกงาม หมายถึง
บุคคลที่เมื่อเราระลึก คะนึง ใสใจถึง ก็
ทําใหสบายใจ จิตใจสดชื่น ผองใส
(ตามปกติ เปนคุณสมบัติของพระภิกษุ)
มโนมยิทธิ ฤทธิ์ทางใจ คือนิรมิตกายอื่น
ออกจากกายนี้ได เหมือนชักดาบออก
จากฝก หรืองูออกจากคราบ (ขอ ๒ ใน
วิชชา ๘)
มโนรถ ความประสงค, ความหวัง
มโนรถปูรณี ชื่อคัมภีรอรรถกถาอธิบาย
ความในอั ง คุ ต ตรนิ ก าย แห ง พระ
สุตตันตปฎก พระพุทธโฆสาจารยเรียบ
เรียงขึ้น โดยอาศัยอรรถกถาเกาภาษา
สิงหฬทีส่ บื มาแตเดิมเปนหลัก เมือ่ พ.ศ.
ใกลจะถึง ๑๐๐๐; ดู โปราณัฏฐกถา,
อรรถกถา
มโนรม, มโนรมย เปนที่ชอบใจ, นารื่น
รมยใจ, งาม
มโนวิญญาณ ความรูที่เกิดขึ้นเพราะ
ธรรมารมณเกิดกับใจ, ธรรมเกิดกับใจ
เกิดความรูขึ้น, ความรูอารมณทางใจ
(ขอ ๖ ในวิญญาณ ๖)
มโนสั ญ เจตนาหาร ความจงใจเป น
อาหาร เพราะเปนปจจัยใหเกิดกรรม
คือ ทําใหพูดใหคิด ใหทําการตางๆ (ขอ

มรณัสสติ

๓ ในอาหาร ๔)
มโนสัมผัส อาการที่ใจ ธรรมารมณ และ
มโนวิญญาณประจวบกัน; ดู สัมผัส
มโนสัมผัสสชาเวทนา เวทนาที่เกิดขึ้น
เพราะมโนสัมผัส, ความรูสึกที่เกิดขึ้น
เพราะการที่ใจ ธรรมารมณ และมโนวิญญาณประจวบกัน; ดู เวทนา
มโนสุจริต ความประพฤติชอบดวยใจ,
ความสุจริตทางใจ มี ๓ อยาง คือ ๑.
อนภิชฌา ไมโลภอยากไดของเขา ๒.
อพยาบาท ไมพยาบาทปองรายเขา ๓.
สัมมาทิฏฐิ เห็นชอบตามคลองธรรม
(ขอ ๓ ในสุจริต ๓)
มมังการ ดู อหังการ
มรณะ, มรณ ความตาย
มรณกรรม การตาย, ความตาย
มรณธรรม มีความตายเปนธรรมดา,
ธรรมคือความตาย
มรดก ทรัพยสมบัติของผูตาย
มรณภัย ภัยคือความตาย, ความกลัวตอ
ความตาย
มรณสติ ระลึกถึงความตายอันจะตองมี
มาถึงตนเปนธรรมดา พิจารณาใหใจ
สงบจากอกุ ศ ลธรรม เกิ ด ความไม
ประมาทและไม ห วาดกลั ว คิ ด เร ง
ขวนขวายบําเพ็ญกิจและทําความดี (ขอ
๗ ในอนุสติ ๑๐)
มรณัสสติ ดู มรณสติ

๒๙๘

มรรค

๒๙๙

มรรค ทาง, หนทาง 1. มรรค วาโดยองค
ประกอบ คือ ขอปฏิบัติใหถึงความดับ
ทุกข เรียกเต็มวา อริยอัฏฐังคิกมรรค
แปลว า “ทางมี อ งค ๘ ประการอั น
ประเสริฐ” เรียกสามัญวา มรรคมีองค ๘
คือ ๑. สัมมาทิฏฐิ เห็นชอบ ๒. สัมมาสั งกั ปปะ ดําริ ช อบ ๓. สัมมาวาจา
เจรจาชอบ ๔. สัมมากัมมันตะ ทําการ
ชอบ ๕. สัมมาอาชีวะ เลี้ยงชีพชอบ ๖.
สัมมาวายามะ เพียรชอบ ๗. สัมมาสติ
ระลึกชอบ ๘. สัมมาสมาธิ ตั้งจิตมั่น
ชอบ; ดู โพธิปกขิยธรรม 2. มรรค วา
โดยระดับการใหสําเร็จกิจ คือ ทางอัน
ให ถึ ง ความเป น อริ ย บุ ค คลแต ล ะขั้ น ,
ญาณที่ทาํ ใหละสังโยชนไดขาด เปนชือ่
แหงโลกุตตรธรรมคูก บั ผล มี ๔ ชัน้ คือ
โสดาปตติมรรค ๑ สกทาคามิมรรค ๑
อนาคามิมรรค ๑ อรหัตตมรรค ๑; คูกับ
ผล
มรรคจิต จิตที่สัมปยุตดวยมรรค; ดู
มรรค 2, พระอริยบุคคลผูต งั้ อยูใ นมรรค
มีโสดาปตติมรรคเปนตน ตั้งอยูชั่วขณะ
มรรคจิตเทานัน้ พนจากนัน้ ก็จะเกิดผลจิต
กลายเปนผูตั้งอยูในผล มีโสดาปตติผล
เปนตน
มรรคนายก “ผูน าํ ทาง”, ผูแ นะนําจัดแจง
ในเรือ่ งทางบุญทางกุศล และเปนหัวหนา
นําชุมชนฝายคฤหัสถในศาสนพิธี ตาม

มลทิน

ปกติทําหนาที่ประจําอยูกับวัดใดวัดหนึ่ง
เรียกวาเปนมรรคนายกของวัดนั้นๆ, ผู
นําทางบุญของเหลาสัปบุรุษ
มรรคสมังคี ดู สมังคี
มรัมมนิกาย นิกายพมา หมายถึงพระ
สงฆพมา เรียกชื่อโดยสัญชาติ
มรัมมวงศ ชื่อนิกายพระสงฆลังกาที่บวช
จากพระสงฆพมา
มฤคทายวัน ปาเปนที่ใหอภัยแกเนื้อ
หมายความวาหามทําอันตรายแกสัตว
ในปานี้ เขียน มิคทายวัน ก็ได เชน
อิสปิ ตนมฤคทายวัน มัททกุจฉิมคิ ทายวัน
เปนตน
มฤตยุราช ยมราช, พญายม, ความตาย
(พจนานุกรมเขียน มฤตยูราช)
มละ มลทิ น , เครื่ อ งทําให มั ว หมอง
เปรอะเปอน, กิเลสดุจสนิมใจ มี ๙
อยางคือ ๑. โกธะ ความโกรธ ๒.
มักขะ ความลบหลูคุณทาน ๓. อิสสา
ความริษยา ๔. มัจฉริยะ ความตระหนี่
๕. มายา มารยา ๖. สาเถยยะ ความโอ
อวดหลอกเขา ๗. มุสาวาท การพูดเท็จ
๘. ปาปจฉา ความปรารถนาลามก ๙.
มิจฉาทิฏฐิ ความเห็นผิด
มลทิน ความมัวหมอง, ความไมบริสุทธิ์
เชน ผาขาวเมื่อเปนจุดสีตางๆ ก็เรียกวา
ผามีมลทิน นักบวชผิดศีลก็เรียกไดวา
นักบวชมีมลทิน; ดู มละ

๒๙๙

มลยชนบท

๓๐๐

มหากัปปนะ

มลยชนบท ชื่อชนบทแหงหนึ่งในเกาะ อวันตี เรียนจบไตรเพทแลว ตอมาได
ลังกา เปนที่ทําสังคายนาครั้งที่ ๕ จารึก เปนปุโรหิตแทนบิดา พระเจาจัณฑปชโชต
พระไตรปฎกเปนตัวอักษรลงในใบลาน ตรัสสั่งใหหาทางนําพระพุทธเจาเสด็จมา
เปนครั้งแรก
สูกรุงอุชเชนี กัจจายนปุโรหิตจึงเดินทาง
ไปเฝาพระพุทธเจา ไดฟงพระธรรมมหกรรม การฉลอง, การบูชา
มหรคต “อันถึงความเปนสภาพใหญ” เทศนาแลว บรรลุอรหัตตผล อุปสมบท
“ซึ่งถึงความยิ่งใหญ” หรือ “ซึ่งดําเนินไป แลว แสดงความประสงคที่จะอัญเชิญ
ดวยฉันทะวิริยะจิตตะและปญญาอยาง เสด็จพระพุทธเจาสูแควนอวันตี พระ
ใหญ” คือ เขาถึงฌาน, เปนรูปาวจร หรือ พุทธองคตรัสสั่งใหทานเดินทางไปเอง
อรูปาวจร, ถึงระดับวิกขัมภนวิมตุ ติ (เขียน ทานเดินทางไปยังกรุงอุชเชนี ประกาศ
อยางบาลีเปน มหัคคตะ); ดู ปริตต 2.
ธรรม ยังพระเจาจัณฑปชโชตและชาว
มหรรณพ หวงน้ําใหญ, ทะเล
เมืองทั้งหมดใหเลื่อมใสในพระศาสนา
มหรสพ การเลนรื่นเริง
แลว จึงกลับมาเฝาพระบรมศาสดา ตอ
มหหมัด, มุหัมมัด ชื่อนบีคนสุดทายซึ่ง มาไดรับยกยองวาเปนเอตทัคคะในทาง
เปนผูประกาศศาสนาอิสลาม ปจจุบันให ขยายความคํายอใหพิสดาร มีเรื่องเลา
เขียน มะหะหมัด
เปนเกร็ดวาทานมีรูปรางสวยงาม ผิว
มหัคคตะ ดู มหรคต
พรรณดังทองคํา บุตรเศรษฐีคนหนึ่งชื่อ
มหัคฆภัณฑ ของมีคามาก เชน แกว โสเรยยะเห็นแลวเกิดมีอกุศลจิตตอทาน
แหวน เงิน ทอง เปนตน
วาใหไดอยางทานเปนภรรยาตนหรือให
มหันตโทษ โทษหนัก, โทษอยางหนัก; คู ภรรยาตนมี ผิ ว พรรณงามอย า งท า น
กับ ลหุโทษ
เพราะอกุศลจิตนั้น เพศของโสเรยยะ
มหัศจรรย แปลกประหลาดมาก, นา กลายเปนหญิงไป นางสาวโสเรยยะแตง
พิศวงมาก
งานมีครอบครัว มีบุตรแลว ตอมาได
มหากรุณา ความกรุณายิ่งใหญ, กรุณา พบและขอขมาตอทาน เพศก็กลับเปน
มาก
ชายตามเดิม โสเรยยะขอบวชในสํานัก
มหากัจจายนะ พระมหาสาวกองคหนึ่ง ของทาน และไดบรรลุธรรมเปนพระ
เกิดในกัจจายนโคตรที่พระนครอุชเชนี อรหันตองคหนึ่ง; มหากัจจานะ ก็เรียก
เปนบุตรปุโรหิตของพระราชาแหงแควน มหากัปปนะ พระมหาสาวกองคหนึ่ง
๓๐๐

มหากัป

๓๐๑

มหาโกลาหล

เป น กษั ต ริ ย ค รองราชสมบั ติ ใ นนคร ออกบวชกันเอง เดินทางออกจากบาน
กุกกุฏวดีในปจจันตประเทศ ไดทราบ แลวแยกกันทีท่ างสองแพรง ปปผลิมาณพ
ข า วการอุ บั ติ ข องพระพุ ท ธเจ า แล ว ได พ บพระพุ ท ธเจ า ที่ พ หุ ปุ ต ตนิ โ ครธ
บังเกิดปติศรัทธา สละราชสมบัติทรงมา ระหวางเมืองราชคฤหกับเมืองนาลันทา
เดินทางไกลถึง ๓๐๐ โยชนมาเฝาพระ ไดอุปสมบทดวยโอวาท ๓ ขอ และได
พุทธเจา สดับธรรมกถา บรรลุพระอรหัต ถวายผาสังฆาฏิของตนแลกกับจีวรเกา
แลวไดรับอุปสมบท สวนพระอัครมเหสี ของพระพุทธเจา แลวสมาทานธุดงค
ชื่ออโนชา เมื่อทราบขาวการอุบัติของ ครั้นบวชลวงไปแลว ๗ วัน ก็ไดบรรลุ
พระพุ ท ธเจ า ก็ เ กิ ด ป ติ แ ละศรั ท ธาเช น พระอรหั ต เป น ผู มี ป ฏิ ป ทามั ก น อ ย
เดียวกัน พระนางทรงรถเสด็จมาเฝา สันโดษ ไดรบั ยกยองวาเปนเอตทัคคะใน
พระพุทธเจา ฟงธรรมบรรลุโสดาปตติผล ทางถือธุดงค เมือ่ พระพุทธเจาปรินพิ พาน
แลว รับบรรพชาจากพระอุบลวรรณาเถรี แลว ทานไดเปนผูร เิ ริม่ และเปนประธาน
ไปอยูในสํานักภิกษุณี ฝายมหากัปปน- ในปฐมสังคายนา ทานดํารงชีวติ สืบมาจน
เถระชอบอยู ส งบสงั ด และมั ก อุทานวา อายุ ๑๒๐ ป จึงปรินพิ พาน
สุขจริงหนอ สุขจริงหนอ ทานสามารถ มหากาล ชื่อพระสาวกรูปหนึ่งในครั้ง
แสดงธรรมใหศิษยบรรลุอรหัตตผลได พุทธกาล ไดสําเร็จเปนพระอรหันต เปน
พรอมคราวเดียวถึง ๑,๐๐๐ องค พระ พี่ ช ายของพระจุ ล กาลที่ ถู ก ภรรยาเก า
บรมศาสดายกยองวาทานเปนเอตทัคคะใน สองคนรุมกันจับสึกเสีย
ทางใหโอวาทแกภิกษุ
มหาโกฏฐิตะ พระมหาสาวกองคหนึ่ง
มหากัป ดู กัป
เกิดในตระกูลพราหมณในเมืองสาวัตถี
มหากัสสปะ พระมหาสาวกองคหนึ่ง บิ ด าเป นมหาพราหมณชื่ออัสสลายนะ
เกิดที่หมูบานพราหมณชื่อมหาติตถะใน มารดาชื่อจันทวดี ทานเรียนจบไตรเพท
แควนมคธ เปนบุตรของกปลพราหมณ ได ฟ ง เทศนาของพระศาสดามี ค วาม
มีชอื่ เดิมวาปปผลิมาณพ เมือ่ อายุ ๒๐ ป เลื่อมใส บวชแลว เจริญวิปสสนา ได
ไดสมรสกับนางภัททกาปลานีตามความ บรรลุพระอรหัต ไดรับยกยองวาเปน
ประสงคของมารดาบิดา แตไมมีความ เอตทั ค คะในทางเป น ผู แ ตกฉานใน
ยินดีในชีวิตครองเรือน ตอมาทั้งสามี ปฏิสัมภิทา ๔
ภรรยาไดสละเรือน นุงหมผากาสาวะ มหาโกลาหล เสี ย งกึ ก ก อ งเอิ ก เกริ ก
๓๐๑

มหาคัณฐี

๓๐๒

อยางมาก, เหตุการณที่กอใหเกิดความ
แตกตื่นอยางมาก
มหาคัณฐี ชือ่ นิกายพระสงฆพมานิกายหนึง่
มหาคันธกุฎี พระคันธกุฎีใหญ หมายถึง
พระคันธกุฎีที่ประทับของพระพุทธเจา
ในวัดพระเชตวัน ณ พระนครสาวัตถี; ดู
คันธกุฎี
มหาชนบท แควนใหญ, ประเทศใหญ,
มหาอาณาจักร; ในสมัยพุทธกาล ชมพูทวีปประกอบดวยมหาชนบท ๑๖; ดู
ชนบท, ชมพูทวีป
มหาฎีกา ดู ปรมัตถมัญชุสา
มหานที ๕ แมน้ําใหญที่สําคัญ ๕ สาย
แหงชมพูทวีป คือ คงคา ยมุนา อจิรวตี
สรภู มหี, ตามที่ถือสืบกันมา ดังบันทึก
ไวในอรรถกถาวา ทั้ง ๕ สาย มีตน
กําเนิดรวมกัน จากสระอโนดาต ซึ่งมี
ขนาดใหญ วัดความกวาง-ยาว-ลึก ได
ดานละ ๕๐ โยชน อยูในวงลอมแหง
ยอดเขาทั้ง ๗ คือ สุทัสสนกูฏ จิตรกูฏ
กาฬกูฏ คันธมาทนกูฏ และเกลาสกูฏ
(เขาไกลาส) ในแดนหิมพานต (หิมาลัย)
ไหลไปสูมหาสมุทร จากทิศตะวันตกไป
ทิศตะวันออก (ปาจีนนินฺนา)
มหานาม 1. พระเถระองคหนึ่งในคณะ
พระปญจวัคคีย เปนพระอรหันตรุน
แรก 2. เจาชายในศากยวงศ เปนโอรส
ของเจาสุกโกทนะ (นี้วาตาม ม.อ.๑/๓๘๔;

มหาบุรุษลักษณะ
วินย.ฏี.๓/๓๔๙ เปนตน แตวาตาม องฺ.อ.๑/๑๗๑
และ พุทฺธ.อ.๘๕ ซึ่งขัดกับที่อื่นๆ และวาตาม

หนังสือเรียน เปนโอรสของเจาอมิโตทนะ)
เปนเชฏฐภาดา (พี่ชาย) ของพระอนุรุทธะ
ได เ ป น ราชาปกครองแคว น ศากยะใน
พุทธกาล (ภายหลังพระเจาสุทโธทนะ)
และเปนอุบาสกผูมีศรัทธาแรงกลา ได
รั บ ยกย อ งเป น เอตทั ค คะในบรรดาผู
ถวายของประณีต
มหานามศากยะ ดู มหานาม 2.
มหานิกาย ดู คณะมหานิกาย
มหาบพิตร คําสําหรับพระสงฆใชพูด
แทนพระนามพระเจาแผนดินหรือพระ
มเหสี
มหาบริจาค การสละอยางใหญของพระ
โพธิสัตวตามที่อรรถกถาแสดงไวมี ๕
อยางคือ ๑. ธนบริจาค สละทรัพยสมบัติ
เปนทาน ๒. อังคบริจาค สละอวัยวะเปน
ทาน ๓. ชีวิตบริจาค สละชีวิตเปนทาน
๔. บุตรบริจาค สละลูกเปนทาน ๕. ทารบริจาค สละเมียเปนทาน
มหาบันถก ดู มหาปนถกะ
มหาบุรุษ บุรุษผูยิ่งใหญ, คนที่ควรบูชา,
ผูมีมหาบุรุษลักษณะ เปนคําใชเรียก
พระพุทธเจาเมื่อกอนตรัสรู
มหาบุรษุ ลักษณะ ลักษณะของมหาบุรษุ
มี ๓๒ ประการ มาในมหาปทานสูตร
แหงทีฆนิกาย มหาวรรค และลักขณสูตร

๓๐๒

มหาบุรุษลักษณะ

๓๐๓

แหงทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค พระสุตตันตปฎก โดยยอ คือ ๑. สุปติฏิตปาโท มีฝา
พระบาทราบเสมอกัน ๒. เหฏาปาทตเลสุ
จกฺกานิ ชาตานิ ลายพืน้ พระบาทเปนจักร
๓. อายตปณฺหิ มีสนพระบาทยาว (ถา
แบง ๔, พระชงฆตั้งอยูในสวนที่ ๓) ๔.
ทีฆงฺคุลิ มีนิ้วยาวเรียว (หมายถึงนิ้วพระ
หัตถและพระบาทดวย) ๕. มุทตุ ลนหตฺถปาโท ฝาพระหัตถและฝาพระบาทออน
นุม ๖. ชาลหตฺถปาโท ฝาพระหัตถและ
ฝาบาทมีลายดุจตาขาย ๗. อุสสฺ งฺขปาโท
มีพระบาทเหมือนสังขคว่ํา อัฐิขอพระ
บาทตั้งลอยอยูหลังพระบาท กลับกลอก
ไดคลอง เมื่อทรงดําเนินผิดกวาสามัญ
ชน ๘. เอณิชงฺโฆ พระชงฆเรียวดุจแขง
เนือ้ ทราย ๙. ิตโก ว อโนนมนฺโต อุโภหิ
ปาณิตเลหิ ชณฺณกุ านิ ปรามสติ เมือ่ ยืน
ตรง พระหัตถทงั้ สองลูบจับถึงพระชานุ
๑๐. โกโสหิตวตฺถคุยโฺ ห มีพระคุยหะเรน
อยูใ นฝก ๑๑. สุวณฺณวณฺโณ มีฉวีวรรณ
ดุ จ สี ท อง ๑๒. สุ ขุ มจฺ ฉวิ พระฉวี
ละเอียด ธุลีละอองไมตดิ พระกาย ๑๓.
เอเกกโลโม มีเสนพระโลมาเฉพาะขุมละ
เสนๆ ๑๔. อุทธฺ คฺคโลโม เสนพระโลมาดํา
สนิท เวียนเปนทักษิณาวัฏ มีปลายงอน
ขึน้ ขางบน ๑๕. พฺรหฺมชุ คุ ตฺโต พระกาย
ตั้งตรงดุจทาวมหาพรหม ๑๖. สตฺตสุ สฺ โท
มีพระมังสะอูมเต็มในที่ ๗ แหง (คือ
๓๐๓

มหาบุรุษลักษณะ

หลังพระหัตถทั้ง ๒, และหลังพระบาท
ทั้ง ๒, พระอังสาทัง้ ๒, กับลําพระศอ)
๑๗. สี หปุ พฺ พฑฺ ฒกาโย มี ส ว นพระ
สรีรกายบริบูรณ (ล่ําพี) ดุจกึ่งทอนหนา
แหงพญาราชสีห ๑๘. ปตนฺตรํโส พระ
ปฤษฎางคราบเต็มเสมอกัน ๑๙. นิโคฺรธปริมณฺฑโล สวนพระกายเปนปริมณฑล
ดุจปริมณฑลแหงตนไทร (พระกายสูง
เทากับวาของพระองค) ๒๐. สมวฏฏกฺขนฺโธ มีลําพระศอกลมงามเสมอตลอด
๒๑. รสคฺคสคฺคี มีเสนประสาทสําหรับ
รับรสพระกระยาหารอันดี ๒๒. สีหหนุ
มี พ ระหนุ ดุ จ คางแห ง ราชสี ห (โค ง
เหมือนวงพระจันทร) ๒๓. จตฺตาฬีสทนฺโต มีพระทนต ๔๐ ซี่ (ขางละ ๒๐ ซี่)
๒๔. สมทนฺโต พระทนตเรียบเสมอกัน
๒๕. อวิวรทนฺโต พระทนตเรียบสนิทมิ
ไดหาง ๒๖. สุสุกฺกทาโ เขี้ยวพระทนต
ทัง้ ๔ ขาวงามบริสทุ ธิ์ ๒๗. ปหูตชิวฺโห
พระชิวหาออนและยาว (อาจแผปกพระ
นลาฏได) ๒๘. พฺรหฺมสโร กรวิกภาณี
พระสุรเสียงดุจทาวมหาพรหม ตรัสมี
สําเนียงดุจนกการเวก ๒๙. อภินลี เนตฺโต
พระเนตรดําสนิท ๓๐. โคปขุโม ดวงพระ
เนตรแจมใสดุจตาลูกโคเพิ่งคลอด ๓๑.
อุ ณฺ ณาภมุ กนฺ ตเร ชาตา มี อุ ณ าโลม
ระหวางพระโขนง เวียนขวาเปนทักษิณาวัฏ ๓๒.อุณฺหิสสีโส มีพระเศียรงาม

มหาบุรุษลักษณพยากรณศาสตร

๓๐๔

บริบูรณดุจประดับดวยกรอบพระพักตร
ดู อนุพยัญชนะ
มหาบุรษุ ลักษณพยากรณศาสตร วิชา
วาดวยการทํานายลักษณะของมหาบุรุษ
มหาปชาบดีโคตมี พระนานางของพระ
พุทธเจา เดิมเรียกวาพระนางปชาบดี เปน
ธิดาของพระเจาอัญชนะแหงโกลิยวงศ
เปนพระภคินีของพระนางสิริมหามายา
เมื่อพระมหามายาสิ้นพระชนมแลว พระ
เจ า สุ ท โธทนะไดมอบพระสิตธัตถะให
พระนางเลี้ ย งดู ต อ มาเมื่ อ พระเจ า
สุทโธทนะสวรรคตแลว พระนางไดออก
บวชเปนภิกษุณีองคแรก ไดรับยกยอง
เปนเอตทัคคะในทางรัตตัญู (บวชนาน
รูเหตุการณกอนใครๆ); ดู ภิกษุณีสงฆ
มหาปทานสูตร สูตรแรกในคัมภีรทีฆนิกาย มหาวรรค พระสุตตันตปฎก วา
ดวยเรื่องราวเกี่ยวกับพระพุทธเจา ๗
พระองค เฉพาะอยางยิ่ง พระวิปสสีซึ่ง
เปนองคแรกในจํานวน ๗ นั้น
มหาปเทส “ขอสําหรับอางใหญ” (ในทาง
พระวินัย) หลักอางอิงสําหรับเทียบเคียง
๔ คือ
๑. สิ่งใดไมไดทรงหามไววาไมควร
แตเขากับสิ่งเปนอกัปปยะ ขัดตอสิ่งเปน
กัปปยะ สิ่งนั้นไมควร
๒. สิ่งใดไมไดทรงหามไววาไมควร
แตเขากันกับสิ่งเปนกัปปยะ ขัดตอสิ่ง

มหาปนถกะ

เปนอกัปปยะ สิ่งนั้นควร
๓. สิ่ ง ใดไม ไ ด ท รงอนุ ญ าตไว ว า
ควร แตเขากันกับสิ่งเปนอกัปปยะ ขัด
ตอสิ่งเปนกัปปยะ สิ่งนั้นไมควร
๔. สิ่ ง ใดไม ไ ด ท รงอนุ ญ าตไว ว า
ควร แตเขากันกับสิ่งเปนกัปปยะ ขัดตอ
สิ่งเปนอกัปปยะ สิ่งนั้นควร
มหาปรันตปะ นามหนึ่งที่ทานถือมาวา
อยู ใ นรายชื่ อ อสี ติ ม หาสาวก แต ไ ม
ปรากฏวามีชาติภูมิเปนมาอยางไร บางที
จะเกิดจากความสับสนกับพระนามพระ
ราชบิดาของพระเจาอุเทน (ที่ถูก คือ
ปุณณสุนาปรันตะ)
มหาปรินพิ พานสูตร สูตรที่ ๓ ในคัมภีร
ทีฆนิกาย มหาวรรค พระสุตตันตปฎก
ว า ด ว ยเหตุการณใกลพุทธปรินิพพาน
จนถึ ง โทณพราหมณ แ จกพระบรมสารีริกธาตุเสร็จ
มหาปวารณา ดู ปวารณา
มหาปจจรี, มหาปจจริยะ ดู โปราณัฏฐกถา, อรรถกถา
มหาปนถกะ พระมหาสาวกองคหนึ่ง
เปนบุตรของธิดาเศรษฐี กรุงราชคฤห
ได ไ ปวั ด กั บ เศรษฐี ผู เ ป น ตา ได ฟ ง
เทศนาของพระศาสดาอยูเสมอ จิตก็
น อ มไปทางบรรพชา จึ ง บวชเป น
สามเณรตั้งแตยังเด็ก เมื่ออายุครบ ก็
อุปสมบท ตอมาไดสําเร็จพระอรหัต

๓๐๔

มหาปุริสลักษณะ

๓๐๕

มหายาน

พระศาสดาทรงยกยองวาเปนเอตทัคคะ ธาตุ ๔, ภูตรูป, รูป ๒๘
ทางด า นเป น ผู ฉ ลาดในป ญ ญาวิ วั ฏ ฏ มหาภูตรูป ดู มหาภูต
เพราะทานชํานาญในอรูปาวจรฌานและ มหาโมคคัลลานะ ชื่อพระอัครสาวก
เชี่ยวชาญทางดานวิปสสนา ทานเคยรับ เบื้องซายของพระพุทธเจา เกิดที่หมูบา น
หนาที่เปนภัตตุทเทสก คือ ผูจัดแจก โกลิตคาม ไมไกลจากเมืองราชคฤห เปน
อาหารของสงฆดวย, ทานเปนพี่ชายของ บุ ต รของพราหมณ น ายบ า นแห ง นั้ น
มารดาชื่อนางโมคคัลลีพราหมณี เดิม
พระจุลลปนถกะ หรือจูฬบันถก
เรียกชือ่ วาโกลิตะ ตามชือ่ หมูบ า นซึง่ บิดา
มหาปุรสิ ลักษณะ ดู มหาบุรษุ ลักษณะ
มหาปุ ริ ส วิ ต ก ธรรมที่ พ ระมหาบุ รุ ษ ของตนเปนใหญ ตอมาเรียก โมคคัลลานะ
ตรึก, ความนึกคิดของพระโพธิสัตว
เพราะเปนบุตรของนางพราหมณีโมคคัลลี
มหาปุริสอาการ อาการของพระมหา- หรือโมคคัลลานีน้ัน ไดเปนสหายกับ
อุปติสสะ (คือพระสารีบุตร) มาแตเด็ก
บุรษุ , ทาทางของบุรุษผูยิ่งใหญ
มหาโพธิ ตนโพธิเปนทีพ่ ระพุทธเจาตรัสรู ตอมาทั้งสองไดออกบวชเปนปริพาชก
อยู ใ นสํ า นั ก ของสญชั ย ปริ พ าชกจน
เรียกกันสั้นๆ วา โพธิ์ตรัสรู; ดู โพธิ์
มหาภารตะ ชื่อบทประพันธมหากาพย กระทั่งอุปติสสะไดพบพระอัสสชิ สหาย
เรื่องใหญเรื่องหนึ่งของอินเดีย แสดง ทั้งสองจึงไดมาเฝาพระพุทธเจา บวชใน
เรื่องสงคราม ระหวางกษัตริยตระกูล พระธรรมวินัย เมื่อบวชแลวถึงวันที่ ๗
ปาณฑพกับกษัตริยตระกูลเการพ เพื่อ โกลิตะ ซึง่ บัดนีเ้ รียกวา มหาโมคคัลลานะ
แยงความเปนใหญ ในหัสตินาปุระ นคร ก็ไดบรรลุอรหัตตผล ทานไดรับยกยอง
หลวงของกษัตริยจ นั ทรวงศ ตระกูลเการพ เปนเอตทัคคะในทางมีฤทธิ์มาก ในตอน
มหาภิเนษกรมณ การเสด็จออกเพื่อคุณ ปลายพุทธกาล ทานถูกพวกโจรซึ่งไดรับ
อันยิ่งใหญ, การเสด็จออกบวชของพระ จางจากพวกเดียรถีย ลอบสังหารดวย
การทุ บ ตี จ นร า งแหลก พระพุ ท ธเจ า
พุทธเจา
มหาภูต รูปใหญ, รูปตนเดิม คือ ธาตุ ๔ โปรดใหกอสถูปบรรจุอัฐิธาตุของทานไว
ไดแก ปฐวี อาโป เตโช และวาโย ที่ ใกลซุมประตูวัดเวฬุวัน ในเขตเมือง
เรียกกันใหงายวา ดิน น้ํา ไฟ ลม, ราชคฤห , ชื่ อ ของท า นนิ ย มเรี ย กกั น
ภูตรูป ก็เรียก (เรียกวา มหาภูตรูป บาง งายๆ วา พระโมคคัลลาน
ก็มี แตไมเปนคําที่นิยมใชในคัมภีร); ดู มหายาน “ยานใหญ”, นิกายพระพุทธ๓๐๕

มหารัฐ

๓๐๖

ศาสนาที่ เ กิ ด ขึ้ น หลั ง พุ ท ธปริ นิ พ พาน
ประมาณ ๕๐๐–๖๐๐ ป โดยสืบสาย
จากนิ ก ายที่ แ ตกแยกออกไปเมื่ อ ใกล
พ.ศ.๑๐๐ (ถือกันวาสืบตอไปจากนิกาย
มหาสังฆิกะ ที่สูญไปแลว) เรียกชื่อตน
วามหายาน และบางทีเรียกวาโพธิสัตวยาน (ยานของพระโพธิสัตว) พรอมทั้ง
เรียกพระพุทธศาสนาแบบเกาๆ รวมทั้ง
เถรวาททีม่ อี ยูก อ นวา หีนยาน (คําวาหีนยาน จึงเปนคําที่เกิดขึ้นภายหลัง แตใช
เรียกสิ่งที่เกากวา) หรือเรียกวาสาวก
ยาน (ยานของสาวก), มหายานนั้นมีผู
นับถือมากในประเทศแถบเหนือของทวีป
เอเชีย เชน จีน เกาหลี ญี่ปุน ทิเบต และ
มองโกเลีย บางทีจึงเรียกวา อุตรนิกาย
(นิกายฝายเหนือ) เปนคูก บั ทักษิณนิกาย
(นิกายฝายใต) คือ เถรวาท ทีน่ บั ถืออยู
ในประเทศแถบใต เชน ไทยและลังกา
ซึ่งทางฝายมหายานเรียกรวมไวในคําวา
หีนยาน, เนื่องจากเถรวาท เปนพระพุทธ
ศาสนาแบบดั้งเดิม จึงมีคําเกาเขาคูกัน
อันใชเรียกนิกายทั้งหลายที่แยกออกไป
รวมทั้งนิกายยอยมากมายของมหายาน
หรือเรียกมหายานรวมๆ ไปวา อาจริยวาท
หรือ อาจารยวาท (ลัทธิของอาจารย ที่
เป น เจ า นิ ก ายนั้ น ๆ), ลักษณะสําคัญ
อยางหนึ่งที่นาสังเกตคือ เถรวาท ไมวา
ทีไ่ หน ในประเทศใด ก็ถอื ตามหลักการ

มหาวรรค

เดิมเหมือนกันหมด สวนมหายาน แยก
เปนนิกายยอยมากมาย มีคําสอนและขอ
ปฏิบัติแตกตางกันเองไกลกันมาก แม
แตในประเทศเดียวกัน เชน ในญี่ปุน
ปจจุบันมีนิกายใหญ ๕ แยกยอยออกไป
อีกราว ๒๐๐ สาขานิกาย และในญีป่ นุ
พระมีครอบครัวไดแลวทุกนิกาย แตใน
ไตหวัน เปนตน พระมหายานไมมีครอบ
ครัว; เทียบ เถรวาท, หีนยาน
มหารัฐ ดู โมคคัลลีบตุ รติสสเถระ, สาสนวงส
มหาราช, ทาว ดู จาตุมหาราช
มหาราชปริตร ปริตรหลวงชุดใหญ คือ
สิบสองตํานาน ดู ปริตร, ปริตต
มหาราชสี่ ดู จาตุมหาราช
มหาวงส ชื่อหนังสือพงศาวดารลังกา
คัมภีร “ใหญ” แตงขึ้นในสมัยอรรถกถา
(โดยพระมหานามเถระ) พรรณนาความ
เป น มาของพระพุ ท ธศาสนาและชาติ
ลังกา ตั้งแตเริ่มตั้งวงศกษัตริยส งิ หล ใน
ตอนพุทธปรินพิ พาน จนถึงรัชกาลพระ
เจามหาเสน (พ.ศ. ๘๗๗-๙๐๔) ประวัติ
ตอจากนั้นมีคัมภีรชื่อ จูฬวงส พรรณนา
ตอไป
มหาวรรค ชือ่ คัมภีรอ นั เปนหมวดที่ ๓ ใน
๕ หมวด แหงพระวินยั ปฎก คือ อาทิกัมม ปาจิตตีย มหาวรรค จุลวรรค
ปริวาร, มหาวรรค มี ๑๐ ขันธกะ (หมวด

๓๐๖

มหาวัน

๓๐๗

ตอน หรือบท) คือ ๑. มหาขันธกะ (วา
ดวยการบรรพชาอุปสมบท เริ่มตั้งแต
เหตุการณหลังตรัส รูใหมๆ และการ
ประดิษฐานพระศาสนา) ๒. อุโปสถขันธกะ (วาดวยอุโบสถและสีมา) ๓.
วั สสู ปนายิ กขั นธกะ (ว า ด ว ยการเข า
พรรษา) ๔. ปวารณาขันธกะ (วาดวย
ปวารณา) ๕. จัมมขันธกะ (วาดวยเครื่อง
หนัง เชน รองเทาและเครื่องลาด) ๖.
เภสัชชขันธกะ (วาดวยเรื่องยาตลอดจน
เรื่องกัปปยะ อกัปปยะ และกาลิกทั้ง ๔)
๗. กฐินขันธกะ (วาดวยกฐิน) ๘. จีวรขันธกะ (วาดวยเรื่องจีวร) ๙. จัมเปยยขันธกะ (วาดวยขอควรทราบบางอยาง
เกี่ยวกับนิคหกรรมตางๆ) ๑๐. โกสัมพิกขันธกะ (ว า ด ว ยเรื่ อ งภิ ก ษุ ช าวเมื อ ง
โกสัมพีวิวาทกันและสังฆสามัคคี); ดู
ไตรปฎก
มหาวัน 1. ปาใหญใกลนครกบิลพัสดุที่
พระพุทธเจาเคยไปทรงพักผอนระหวาง
ประทับอยูที่นิโครธาราม 2. ปาใหญใกล
เมืองเวสาลี ณ ที่นี้พระศาสดาทรง
อนุ ญ าตให มี ภิ ก ษุ ณี ขึ้ น เป น ครั้ ง แรก
โดยประทานอนุญาตใหพระมหาปชาบดี
บวชเปนภิกษุณี ดวยวิธีรับครุธรรม ๘
ประการ
มหาวิกัฏ ยา ๔ อยาง คือ มูตร คูถ เถา
ดิน ภิกษุอาพาธฉันไดโดยไมตองรับ

มหาวิโลกนะ

ประเคน คือไมตองอาบัติเพราะขาด
ประเคน
มหาวิโลกนะ “การตรวจดูอันยิ่งใหญ”,
ขอตรวจสอบพิจารณาที่สําคัญ หมายถึง
สิง่ ทีพ่ ระโพธิสตั วทรงพิจารณาตรวจดูกอ น
จะตั ด สิ น พระทั ย ประทานปฏิ ญ าณรั บ
อาราธนาของเทพยดาทั้งหลายวาจะจุติ
จากดุสิตเทวโลกไปบังเกิดในพระชาติ
สุดทายที่จะตรัสรูเปนพระพุทธเจา มี ๕
อยาง (นิยมเรียกวา ปญจมหาวิโลกนะ)
คือ ๑. กาล คืออายุกาลของมนุษยจะ
ตองอยูระหวาง ๑๐๐ ถึง ๑ แสนป (ไม
สัน้ กวารอยป ไมยาวเกินแสนป) ๒. ทีปะ
คือทวีปจะอุบตั แิ ตในชมพูทวีป ๓. เทสะ
คือประเทศ หมายถึงถิ่นแดน จะอุบัติ
ในมัธยมประเทศ และทรงกําหนดเมือง
กบิลพัสดุเปนที่พึงบังเกิด ๔. กุละ คือ
ตระกูล จะอุบัติเฉพาะในขัตติยสกุล
หรือในพราหมณสกุล และทรงกําหนด
วาเวลานั้นโลกสมมติวาตระกูลกษัตริย
ประเสริฐกวาตระกูลพราหมณ จึงจะ
อุบัติในตระกูลกษัตริย โดยทรงเลือก
พระเจ า สุ ท โธทนะเป น พุ ท ธบิ ด า ๕.
ชเนตติอายุปริจเฉท คือมารดา และ
กําหนดอายุของมารดา มารดาจะตองมี
ศีลหาบริสุทธิ์ ไมโลเลในบุรุษ ไมเปนนัก
ดื่มสุรา ไดบําเพ็ญบารมีมาตลอดแสน
กัลป ทรงกําหนดไดพระนางมหามายา

๓๐๗

มหาวิหาร

๓๐๘

และทรงทราบวาพระนางจะมีพระชนม
อยูเกิน ๑๐ เดือนไปได ๗ วัน (สรุป
ตามแนวอรรถกถาชาดก)
มหาวิหาร ชื่อวัดสําคัญวัดหนึ่ง เปน
ศูนยกลางการศึกษาพระพุทธศาสนาใน
ประเทศลังกาสมัยอดีต เคยเปนทีพ่ าํ นัก
ของพระพุทธโฆสาจารยชาวชมพูทวีป
เมือ่ ครัง้ ทานมาแปลคัมภีรส งิ หฬเปนมคธ
มหาศาล ผูมั่งคั่ง, ผูมั่งมี, ยิ่งใหญ
มหาศาลนคร ชื่อถิ่นที่กั้นอาณาเขตดาน
ตะวันออกของมัชฌิมชนบท
มหาศีล ดูที่ จูฬมัชฌิมมหาศีล
มหาสติปฏฐานสูตร ชื่อสูตรที่ ๙ แหง
ทีฆนิกาย มหาวรรค พระสุตตันตปฎก
วาดวยสติปฏฐาน ๔
มหาสมณะ พระนามหนึ่งสําหรับเรียก
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา
มหาสังคาม ชื่อตอนหนึ่งในคัมภีรปริวาร
พระวินัยปฎก
มหาสัจจกสูตร สูตรที่ ๓๖ ในคัมภีร
มัชฌิมนิกาย มูลปณณาสก พระสุตตันตปฎก วาดวยการอบรมกาย อบรมจิต
และมีเรื่องราวในพุทธประวัติตอนแสวง
หาโมกขธรรมคือ ตอนตรัสรูร วมอยูด ว ย
มหาสั ต ว “สั ต ว ผู มี คุ ณ ความดีอันยิ่ง
ใหญ” หมายถึงพระโพธิสัตว
มหาสาล ดู มหาศาล
มหาสาวก สาวกผูใ หญ, สาวกชัน้ หัวหนา

มหาสุบิน

เรียนกันมาวามี ๘๐ องค; ดู อสีติมหาสาวก
มหาสีมา สีมาใหญผกู ทัว่ วัด มีขณ
ั ฑสีมา
ซอนภายในอีกชัน้ หนึง่ โดยมีสมี นั ตริกคัน่
มหาสุทธันตปริวาส สุทธันตปริวาสที่
ภิกษุผูตองอาบัติสังฆาทิเสสหลายคราว
ดวยกันจนจําจํานวนอาบัติและจํานวน
วันที่ปดไมไดเลย อยูปริวาสจนกวาจะ
เห็นวาบริสุทธิ์ โดยกะเอาตั้งแตบวชมา
ถึงเวลาใดยังไมเคยตองสังฆาทิเสสเลย
เปนชวงแรก แลวถอยหลังจากปจจุบัน
ไปจนตลอดเวลาที่ไมไดตองอีกชวงหนึ่ง
กําหนดเอาระหวางชวงทั้งสองนี้
มหาสุทัศน พระเจาจักรพรรดิผูครอง
ราชสมบัติอยูที่กุสาวดีราชธานีในอดีตกาล กอนพุทธกาลชานาน เมืองกุสาวดี
นี้ในสมัยพุทธกาลมีชื่อวาเมืองกุสินารา,
เรื่องมาในมหาสุทัสสนสูตรแหงคัมภีร
ทีฆนิกาย มหาวรรค พระสุตตันตปฎก
มหาสุบนิ ความฝนอันยิง่ ใหญ, ความฝน
ครัง้ สําคัญ หมายถึงความฝน ๕ เรือ่ ง
(ปญจมหาสุบนิ ) ของพระโพธิสตั วกอ นจะ
ไดตรัสรูเ ปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา
(พระอรรถกถาจารย ร ะบุ ว า ทรงพระ
สุบินในคืนกอนตรัสรู คือขึ้น ๑๔ ค่ํา
เดือน ๖) ดังตรัสไวในคัมภีรอ งั คุตตรนิกาย
ปญจกนิบาต พระสุตตันตปฎก ใน
ความวา ๑. เสด็จบรรทมโดยมีมหาปฐพี

๓๐๘

มหาอัฏฐกถา

๓๐๙

นี้เปนพระแทนไสยาสน ขุนเขาหิมวันต
เปนเขนย พระหัตถซา ยเหยียดหยัง่ ลงใน
มหาสมุทรดานบูรพทิศ พระหัตถขวา
เหยียดหยั่งลงในมหาสมุทรดานปจฉิมทิศ พระบาททั้งสองเหยียดหยั่งลงใน
มหาสมุ ท รด า นทั ก ษิ ณ (ข อ นี้ เ ป น
บุพนิมิตหมายถึง การไดตรัสรูสัมมาสัมโพธิญาณอันไมมีสิ่งใดยิ่งใหญกวา)
๒. มีหญาคางอกขึน้ จากนาภีของพระองค
สูงขึน้ จดทองฟา (หมายถึงการทีไ่ ดตรัสรู
อารยอัษฎางคิกมรรคแลวทรงประกาศ
ออกไปถึงมวลมนุษยและหมูเทพ) ๓.
หมูหนอนตัวขาวศีรษะดําพากันไตขึ้นมา
จากพระบาทคลุ ม เต็ ม ถึ ง ชานุ ม ณฑล
(หมายถึงการที่คนนุงขาวชาวคฤหั ส ถ
มากมายพากั น ถึ ง ตถาคตเป น สรณะ
ตลอดชีวิต) ๔. นกทั้งหลายสี่จําพวกมีสี
ตางๆ กันบินมาแตทศิ ทัง้ สี่ แลวมาหมอบ
จับที่เบื้องพระบาท กลับกลายเปนสีขาว
ไปหมดสิน้ (หมายถึงการทีช่ นทัง้ สีว่ รรณะ
มาออกบวชรวมกั น ในพระธรรมวิ นั ย
และไดประจักษแจงวิมุตติธรรม) ๕.
เสด็ จ ดําเนิ นไปมาบนภูเขาคูถลูกใหญ
แตไมทรงแปดเปอนดวยคูถ (หมายถึง
การทรงเจริญลาภในปจจัยสี่พรั่งพรอม
แตไมทรงลุมหลงติดพัน ทรงบริโภค
ดวยพระปญญาที่ดํารงจิตปลอดโปรง
เปนอิสระ)

มหี

มหาอัฏฐกถา, มหาอรรถกถา ดู โปราณัฏฐกถา, อรรถกถา
มหาอุ ท ายี พระเถระผู ใ หญองคหนึ่ง
เป น บุ ต รพราหมณ ใ นเมื อ งกบิ ล พั ส ดุ
เกิ ด ความเลื่ อมใสในพระพุทธเจาเมื่อ
คราวที่พระองคเสด็จไปโปรดพระญาติ
จึ ง ออกบวชและได สําเร็ จ อรหั ต ตผล
ทานเปนพระธรรมกถึกองคหนึ่ง มีเรื่อง
เกี่ ย วกั บ การที่ ท า นแสดงธรรมบ า ง
สนทนาธรรมบาง ปรากฏในพระไตรปฎก
หลายแหง คราวหนึ่งพระอานนทเห็น
ทานนั่งแสดงธรรมอยู มีคฤหัสถลอมฟง
อยูเปนชุมนุมใหญ จึงไดกราบทูลเลา
ถวายพระพุทธเจาเปนขอปรารภใหพระ
องคทรงแสดง ธรรมเทศกธรรม หรือ
องคคุณของธรรมกถึก ๕ ประการคือ
๑. แสดงธรรมไปโดยลําดับ ไมตัดลัด
ใหขาดความ ๒. อางเหตุผลใหผูฟงเขา
ใจ ๓. มีจิตเมตตาปรารถนาใหเปน
ประโยชนแกผูฟง ๔. ไมแสดงธรรม
เพราะเห็นแกลาภ ๕. ไมแสดงธรรม
กระทบตนและผูอื่น
มหินทเถระ พระเถระองคหนึง่ เปนราชโอรสของพระเจาอโศกมหาราช และเปน
ผู นําพระพุ ท ธศาสนาไปประดิ ษ ฐานที่
เกาะลังกา
มหี แมน้ําใหญลําดับที่ ๕ ในมหานที ๕
ของชมพูทวีป (คงคา ยมุนา อจิรวดี สรภู

๓๐๙

มเหสี

๓๑๐

มหี) ไหลผานไปใกลแควนอังคุตตราปะ,
บางทีเรียก มหามหี บาง มหามหีคงคา
บาง, ปจจุบันนาจะอยูในหรือใกลเขต
บังคลาเทศ, ไมพงึ สับสนกับแมนา้ํ ทีเ่ รียก
ในปจจุบนั วา Mahi ซึง่ อยูท างตะวันตก
ของอิ น เดี ย และไหลลงทะเลที่ อ า ว
Khambhat หรือ Cambay; ดู มหานที ๕
มเหสี 1. ผูแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ, ฤษี
ใหญ, พระพุทธเจา 2. ชายาของพระเจา
แผนดิน
มักขะ ลบหลูคุณทาน, หลูความดีของผู
อื่น (ขอ ๒ ในมละ ๙, ขอ ๕ ใน
อุปกิเลส ๑๖)
มักนอย พอใจดวยของเพียงนอยที่สุด
เทาที่จําเปน (อัปปจฉะ)
มักมาก โลภ, อยากไดมากๆ
มักใหญ อยากเปนใหญเปนโต เกินคุณธรรมและความสามารถของตน
มัคคญาณ ญาณในอริยมรรค, ปญญาสูง
สุดที่กําจัดกิเลสเปนเหตุใหบรรลุความ
เปนอริยบุคคลชัน้ หนึง่ ๆ; ดู ญาณ ๑๖
มัคคสมังคี ดู สมังคี
มัคคามัคคญาณทัสสนวิสุทธิ ความ
หมดจดแหงญาณเปนเครื่องเห็นวาทาง
หรือมิใชทาง (ขอ ๕ ในวิสุทธิ ๗)
มังคลัตถทีปนี ชื่อคัมภีรอธิบายมงคล
๓๘ ประการ ในมงคลสูตร พระสิริมังคลาจารยแหงลานนาไทย รจนาขึ้นที่

มัจฉริยะ

เมืองเชียงใหม เมื่อ พ.ศ. ๒๐๖๗ โดย
รวบรวมคําอธิบายจากอรรถกถา ฎีกา
อนุฎีกาตางๆ เปนอันมาก พรอมทั้งคํา
บรรยายของทานเอง
มังสะ เนื้อ, ชิ้นเนื้อ
มังสจักขุ จักษุคือดวงตา เปนคุณพิเศษ
ของพระพุทธเจา คือ มีพระเนตรที่งาม
แจมใส ไว และเห็นไดชัดเจนแมใน
ระยะไกล (ขอ ๑ ในจักขุ ๕)
มังสวิรัติ การงดเวนกินเนื้อสัตว (เปนคํา
บัญญัติภายหลัง)
มัจจุ, มัจจุราช ความตาย
มัจจุมาร ความตายเปนมาร เพราะตัด
โอกาสที่จะทําความดีเสียทั้งหมด (ขอ ๕
ในมาร ๕)
มัจฉะ ชื่อแควนหนึ่งใน ๑๖ แควนใหญ
แหงชมพูทวีปครั้งพุทธกาล อยูทิศใต
ของแควนสุรเสนะ นครหลวงชื่อ วิราฏ
(บางแหงวา สาคละ แตความจริงสาคละ
เปนเมืองหลวงของแควนมัททะ)
มัจฉริยะ ความตระหนี่, ความหวง (ขอ
๔ ในมละ ๙), มัจฉริยะ ๕ คือ ๑.
อาวาสมัจฉริยะ ตระหนี่ที่อยู ๒. กุลมัจฉริยะ ตระหนีส่ กุล ๓. ลาภมัจฉริยะ
ตระหนีล่ าภ ๔. วัณณมัจฉริยะ ตระหนี่
วรรณะ ๕. ธัมมมัจฉริยะ ตระหนีธ่ รรม
(ขอ ๙ ในสังโยชน ๑๐ ตามนัยพระ
อภิธรรม)

๓๑๐

มัชชะ

๓๑๑

มั ช ชะ ของเมา, น้ําที่ ทําผู ดื่ ม ให เ มา
หมายถึงสุราและเมรัย
มัชฌันติกสมัย เวลาเที่ยงวัน
มัชฌิมะ ภิกษุผูมีพรรษาครบ ๕ แลว
แตยังไมถึง ๑๐ พรรษา (ต่ํากวา ๕ เปน
นวกะ, ๑๐ พรรษาขึ้นไปเปนเถระ)
มั ช ฌิ ม ชนบท, มั ช ฌิ ม ประเทศ
ประเทศที่ตั้งอยูในทามกลาง, ถิ่นกลาง
เปนอาณาเขตที่กําหนดวา มีความเจริญ
รุง เรือง มีประชาชนหนาแนน มีเศรษฐกิจ
ดี เปนศูนยกลางแหงการคาขาย เปนที่
อยูแหงนักปราชญผูมีวิชาความรู เปนที่
รวมของการศึกษาเปนตน กําหนดเขต
ทิศบูรพา ภายในนับแตมหาศาลนครเขา
มา อาคเนย นับแตแมน้ําสัลลวตีเขามา
ทักษิณ นับแตเสตกัณณิกนิคมเขามา
ปศจิม นับแตถูนคามเขามา อุดร นับแต
ภูเขาอุสีรธชะเขามา นอกจากนั้นไปเปน
ปจจันตชนบท หรือ ปจจันตประเทศ
มั ช ฌิ ม นิ ก าย นิ ก ายที่ ส องแห ง พระ
สุตตันตปฎก มีพระสูตรยาวปานกลาง
๑๕๒ สูตร
มั ช ฌิ ม โพธิ ก าล ระยะเวลาบําเพ็ ญ
พุทธกิจของพระพุทธเจาตอนกลางระหวาง
ปฐมโพธิกาลกับปจฉิมโพธิกาล นับคราวๆ
ตัง้ แตประดิษฐานพระพุทธศาสนาในแควน
มคธไปแลว ถึงปลงพระชนมายุสงั ขาร; ดู
พุทธประวัติ

มัชฌิมาปฏิปทา

มัชฌิมภาณกาจารย อาจารยผูสาธยาย
คัมภีรมัชฌิมนิกาย คือ ผูไดศึกษาทรง
จําและชํานาญในมัชฌิมนิกาย
มัชฌิมภูมิ ขัน้ ชัน้ หรือระดับพระมัชฌิมะ
คือพระปูนกลาง, ระดับอายุ คุณธรรม
ความรู ที่ นั บ ว า เป น พระปู น กลาง
(ระหวางพระนวกะ กับพระเถระ) คือ มี
พรรษาเกิน ๕ แตยังไมครบ ๑๐ และมี
ความรูพ อรักษาตัวเปนตน; เทียบ เถรภูม,ิ
นวกภูมิ
มัชฌิมยาม ยามกลาง, สวนที่ ๒ ของ
ราตรี เมื่อแบงคืนหนึ่งเปน ๓ สวน,
ระยะเทีย่ งคืน; เทียบ ปฐมยาม, ปจฉิมยาม
มัชฌิมวัย ตอนทามกลางอายุ, วัยเมื่อ
เปนผูใหญหรือกลางคน, วัยกลางคน
ระหวางปฐมวัยกับปจฉิมวัย; ดู วัย
มัชฌิมศีล ดูที่ จูฬมัชฌิมมหาศีล
มัชฌิมา ทามกลาง, กลาง
มัชฌิมาปฏิปทา ทางสายกลาง, ขอ
ปฏิบัติเปนกลางๆ ไมหยอนจนเกินไป
และไมตึงจนเกินไป ไมของแวะที่สุด ๒
อยางคือ กามสุขลั ลิกานุโยค และ อัตตกิลมถานุโยค, ทางแหงปญญา (เริ่ม
ดวยปญญา, ดําเนินดวยปญญา นําไปสู
ปญญา) อันพอดีที่จะใหถึงจุดหมาย คือ
ความดั บ กิ เ ลสและความทุ ก ข หรื อ
ความหลุดพนเปนอิสระสิ้นเชิง ไดแก
มรรคมีองค ๘ มีสัมมาทิฏฐิเปนตน

๓๑๑

มัณฑกัป

มาตรา

๓๑๒

สัมมาสมาธิเปนที่สุด
มัณฑกัป ดู กัป
มัตตัญุตา ความเปนผูรูจักประมาณ
คื อ ความพอเหมาะพอดี เชน รูจัก
ประมาณในการแสวงหา รูจักประมาณ
ในการใชจายพอเหมาะพอควรเปนตน;
ดู สัปปุริสธรรม
มัตถลุงค มันสมอง
มัททกุจฉิมิคทายวัน ปาเปนที่ใหอภัย
แกเนื้อ ชื่อมัททกุจฉิ อยูที่พระนคร
ราชคฤห เปนแหงหนึ่งที่พระพุทธเจา
เคยทํานิมิตตโอภาสแกพระอานนท
มัททวะ ความออนโยน, ความนุมนวล,
ความละมุนละไม (ขอ ๕ ในราชธรรม
๑๐)
มัธยม มีในทามกลาง; ระดับกลาง; เที่ยง
วัน หมายถึงเวลาเที่ยงที่ปรากฏตามเงา
แดด ถ า เป น เวลาที่คิดเฉลี่ยกันแลว
เรียกวา สมผุส
มั ธ ยมชนบท ถิ่นแควนในทามกลาง
ชมพูทวีป; ดู มัชฌิมชนบท
มัธยมประเทศ ดู มัชฌิมชนบท
มันตานี นางพราหมณีผูเปนมารดาของ
ปุณณมาณพ
มั น ตานี บุ ต ร บุ ต รของนางมั น ตานี
หมายถึงพระปุณณมันตานีบุตร
มัลละ ชื่อแควนหนึ่งบรรดา ๑๖ แควน
ใหญแหงชมพูทวีปครัง้ พุทธกาล ปกครอง

แบบสามั ค คี ธ รรม โดยมี พ วกมั ล ลกษัตริยเปนผูปกครอง นครหลวงเดิม
ชือ่ กุสาวดี แตภายหลังแยกเปน กุสนิ ารา
กับ ปาวา
มัลลกษัตริย คณะกษัตริยผูปกครอง
แควนมัลละ แบงเปน ๒ พวก คณะ
หนึ่งปกครองที่นครกุสินารา อีกคณะ
หนึ่งปกครองที่นครปาวา
มัลลชนบท แควนมัลละ
มัลลปาโมกข มัลลกษัตริยชั้นหัวหนา
มัสสุ หนวด
มาคสิรมาส เดือน ๑, เดือนอาย
มาฆบูชา การบูชาใหญในวันเพ็ญ เดือน
๓ ในโอกาสคลายวันประชุมใหญแหงพระ
สาวก ซึง่ เรียกวา จาตุรงคสันนิบาต ณ
พระเวฬุวันหลังจากพระพุทธเจาตรัสรู
แลว ๙ เดือน ที่พระองคทรงแสดง
โอวาทปาฏิโมกข (การปลงพระชนมายุสังขาร ก็ตรงในวันนี้)
มาฆมาส เดือน ๓
มาณพ ชายหนุม, ชายรุน, คนรุนหนุม
(มักใชแกชายหนุมในวรรณะพราหมณ)
มาตรา ประมาณ, การกําหนดประมาณ,
เกณฑวดั และนับตางๆ เชน นับเวลา วัด
ขนาด วัดระยะทาง, มาตราที่ควรรูดังนี้
มาตราเวลา

๓๑๒

(จันทรคติ)

๑๕ หรือ ๑๔ วัน เปน ๑ ปกษ

มาตรา

๓๑๓

๒ ปกษ
“ ๑ เดือน
๔ เดือน
“ ๑ ฤดู
๓ ฤดู (๖ ฤดู ก็มี) “ ๑ ป
(๑๔ วัน คือ ขางแรมเดือนขาด)
ขางขึ้น เรียกศุกลปกษ หรือ ชุณหปกษ,
ขางแรม เรียกกาฬปกษ หรือ กัณหปกษ;
วันเพ็ญ (ขึน้ ๑๕ ค่าํ ) เรียกปุรณมี หรือ บูรณมี,
วันดับ (แรม ๑๕ หรือ ๑๔ ค่าํ ) เรียกอมาวสี
เนื่องจากปจันทรคติสนั้ กวาปสรุ ยิ คติ
ปละ ๑๑ วันเศษ เพือ่ ปรับระยะกาลของ
ปจันทรคติใหใกลเคียงกับปสุริยคติ จึง
เติมอธิกมาส ๗ ครั้ง ในรอบ ๑๙ ป
ทําใหปที่เติมนั้นๆ มีเดือน ๘ สองหน
เดือน (มาส) ๑๒ ตัง้ แตเดือน ๕ ดังนี:้
เดอื น ๕ จิต ต หรือ จิต ร
เดอื น ๖ วิส าข
เดอื น ๗ เชฏฐ
เดอื น ๘ อาสาฬห
เดอื น ๙ สาวน หรือ สาวณ
เดอื น ๑๐ ภัททปท หรือ โปฏฐปท
เดอื น ๑๑ อัสสยุช หรือ ปฐมกัตติก
เดอื น ๑๒ กัตติก
เดอื น ๑ มาคสิร หรือ มิคสิร
เดอื น ๒ ปุสส หรือ ผุสส
เดอื น ๓ มาฆ
เดอื น ๔ ผัค คุณ
(แตละเดือน นิยมเติม ‘มาส’ ตอทาย เชน
จิตรมาส, วิสาขมาส เปนตน)
๓๑๓

มาตรา

ฤดู (อุตุ) ๓ คือ
๑. วัสสานะ ฤดูฝน = แรม ๑ ค่ํา เดือน
๘ ถึง ขึ้น ๑๕ ค่ํา เดือน ๑๒
๒. เหมันต ฤดูหนาว = แรม ๑ ค่ํา
เดือน ๑๒ ถึง ขึ้น ๑๕ ค่ํา เดือน ๔
๓. คิมหะ, คิมหานะ ฤดูรอน = แรม ๑
ค่ํา เดือน ๔ ถึง ขึ้น ๑๕ ค่ํา เดือน ๘
ฤดู (อุตุ) ๖ คือ
๑. วัสสานะ ฤดูฝน = แรม ๑ ค่ํา เดือน
๘ ถึง ขึ้น ๑๕ ค่ํา เดือน ๑๐
๒. สรทะ ฤดูทายฝน = แรม ๑ ค่ํา
เดือน ๑๐ ถึง ขึ้น ๑๕ ค่ํา เดือน ๑๒
๓. เหมันต ฤดูหนาว = แรม ๑ ค่ํา
เดือน ๑๒ ถึง ขึ้น ๑๕ ค่ํา เดือน ๒
๔. สิสิระ ฤดูเยือก = แรม ๑ ค่ํา เดือน
๒ ถึง ขึ้น ๑๕ ค่ํา เดือน ๔
๕. วสันต ฤดูใบไมผลิ = แรม ๑ ค่ํา
เดือน ๔ ถึง ขึ้น ๑๕ ค่ํา เดือน ๖
๖. คิมหะ, คิมหานะ ฤดูรอน = แรม ๑
ค่ํา เดือน ๖ ถึง ขึ้น ๑๕ ค่ํา เดือน ๘
มาตราวัด
๗ เล็ดขาว เปน ๑ นิ้ว
๑๒ นิ้ว
” ๑ คืบ
๒ คืบ
” ๑ ศอก
๔ ศอก
” ๑ วา
๒๕ วา
” ๑ อุสภะ
๘๐ อุสภะ
” ๑ คาวุต
๔ คาวุต
” ๑ โยชน

มาตรา

๓๑๔

หรือ
๔ ศอก
เปน ๑ ธนู
๕๐๐ ธนู
” ๑ โกสะ
๔ โกสะ
” ๑ คาวุต
๔ คาวุต
” ๑ โยชน
อยางละเอียด
๓๖ ปรมาณู เปน ๑ อณู
๓๖ อณู
” ๑ ตัชชารี
๓๖ ตัชชารี
” ๑ รถเรณู
๓๖ รถเรณู
” ๑ ลิกขา
๗ ลิกขา
” ๑ อูกา
๗ อูกา
” ๑ ธัญญมาส
๗ ธัญญมาส(เลด็ ขาว) ” ๑ อังคุละ
๑๒ อังคุละ (นิ้ว) ” ๑ วิทัตถิ
๒ วิทัตถิ (คืบ) ” ๑ รตนะ
๗ รตนะ (ศอก) ” ๑ ยัฏฐิ
๒๐ ยัฏฐิ (ไมเทา) ” ๑ อุสภะ
๘๐ อุสภะ
” ๑ คาวุต
๔ คาวุต
” ๑ โยชน
(สิ่งที่มีขนาดถึง ๑ ลิกขาขึ้นไป จึงเห็น
ได ด วยตาเปลา; “ศอก” บาลีเรียก
รตนะ บาง หัตถะ บาง, “ไมเทา” เรียก
ยัฏฐิ บาง ทัณฑะ บาง, นาสังเกตวา
ในชั้นอรรถกถา มักกลาวถึง ทัณฑะยาว
๔ หัตถะ คือไมเทายาว ๔ ศอก, เชน ม.อ.
๑/๑๖๙/๓๘๑ แตในคัมภีรชั้นหลังที่แสดง
เรื่องมาตรา กลาววา ๑ ยัฏฐิ/ทัณฑะ
เทากับ ๕ หรือ ๗ รตนะ/หัตถะ)
๓๑๔

มาตรา

ตัวอยางนัยที่เพียงฟงไว
๑๐ เกสา (ผม) เปน ๑ ติละ
๖ ติละ (เม็ดงา) ” ๑ ยวะ
๔ ยวะ (ขาวเหนียว) ” ๑ อังคุละ
๘ อังคุละ (นิ้ว) ” ๑ มุฏฐิ
๓ มุฏฐิ (กํามือ) ” ๑ รตนะ
๒๘ รตนะ (ศอก) ” ๑ อัพภันดร
มาตราตวง
๔ มุฏฐิ (กํามือ) เปน ๑ กุฑวะ
๒ กุฑวะ (ฟายมือ) ” ๑ ปตถะ
๒ ปตถะ (กอบ) ” ๑ นาฬี
๔ นาฬี (ทะนาน) ” ๑ อาฬหกะ
หรือ
๔ มุฏฐิ (กํามือ) เปน ๑ กุฑวะ
๔ กุฑวะ (ฟายมือ) ” ๑ ปตถะ
๔ ปตถะ (กอบ) ” ๑ อาฬหกะ
๔ อาฬหกะ
” ๑ โทณะ
๔ โทณะ
” ๑ มานิกา
๔ มานิกา
” ๑ ขารี, ขาริกา
๒๐ ขารี, ขาริกา ” ๑ วาหะ
(นี้วาตาม สุตต.อ.๒/๓๐๗ เปนตน ซึ่ง
บอกไวดว ยวา ๑ วาหะ = ๑ สกฏะ (เกวียน)
แตในอรรถกถาแหงฆฏิการสูตร, ม.อ.
๓/๒๐๙ วา ในทีน่ นั้ ๒ สกฏะ เปน ๑
วาหะ ซึง่ อาจจะหมายความเฉพาะในกรณี
นั้น แตก็ทําใหเกิดปมที่ไมกระจาง)
มาตราชั่งของ
๔ วีหิ (เลด็ ขาวเปลือก) เปน ๑ คุญชา, กุญชา

มาตาปตุอุปฏฐาน

๓๑๕

๒ คุญชา, กุญชา ” ๑ มาสก
๕ มาสก
” ๒ อักขะ
๘ อักขะ
” ๑ ธรณะ
๑๐ ธรณะ
” ๑ ปละ
๑๐๐ ปละ
” ๑ ตุลา
๒๐ ตุลา
” ๑ ภาระ
มาตราชั่งทอง
๔ วีหิ (เลด็ ขาวเปลือก) เปน ๑ คุญชา, กุญชา
๒ คุญชา, กุญชา ” ๑ มาสก
๕ มาสก
” ๒ อักขะ
๘ อักขะ
” ๑ ธรณะ
๕ ธรณะ
” ๑ สุวัณณะ
๕ สุวัณณะ
” ๑ นิกขะ
มาตรารูปยะ
๕ มาสก
เปน ๑ บาท
๔ บาท
” ๑ กหาปณะ
มาตราพิเศษ
มาตราบางอยาง แตเดิมคงกําหนด
ขึ้ น เพื่ อ ให พ ระภิ ก ษุ ที่ อ ยู ใ นกาลเทศะ
หลากหลาย แมไมมีอุปกรณ ก็สามารถ
ปฏิบตั ติ ามพระวินยั ได (ไมถงึ แมนยําเด็ดขาด)
นิ้วสุคต, คืบสุคต
ตามมติของอรรถกถา ๑ คืบสุคต = ๑
ศอกครึ่ง (ศอกคืบ) ของชางไม
หรือ ๑ ศอกชางไม = ๘ นิ้วสุคต
แตในวินัยมุขเลม ๑ ทรงชี้ถึงความยุง
ยากในการคํานวณตามสุคตประมาณนี้
และทรงมีพระมติซึ่งสรุปไดวา เพื่อให

มานะ

สะดวกและถือขางนอยเปนการปลอดภัย
ควรเทียบตามมาตราที่ใชกันเปนมาตรฐานสากลในปจจุบัน คือ ระบบเมตริก
(Metric system) อยางที่ตกลงกันวา
๑ วา = ๒ เมตร ดังนั้น ๑ คืบสุคต =
๒๕ ซม. (๘ นิ้วสุคต = ๑๖.๖๗ ซม.)
อัพภันดร
๑ อัพภันดร = ๗ วา (= ๑๔ เมตร)
อุทกุกเขป
อุทกุกเขป “ชั่ววักน้ําสาด” คือ ระยะทาง
เทาที่บุรุษผูมีกําลังปานกลางวักน้ําสาด
เต็มแรง (ทานวาใชทรายก็ได) ไปตกถึง
เลฑฑุบาต
เลฑฑุบาต “ชั่วขวางกอนดินตก” คือ
ระยะทางเทาที่บุรุษผูมีกําลังปานกลาง
ขวางกอนดินไปตกลง
มาตาปตุอุปฏฐาน การบํารุงมารดาบิดา
ใหมีความสุข (ขอ ๓ ในสัปปุริสบัญญัติ
๓, ขอ ๑๑ ในมงคล ๓๘)
มาติกา 1. หัวขอ เชน หัวขอแหงการเดาะ
กฐิน 2. แมบท เชนตัวสิกขาบท เรียก
วาเปนมาติกา เพราะจะตองขยายความ
ตอไป
มาตุคาม ผูหญิง
มาตุฆาต ฆามารดา (ขอ ๑ ในอนันตริยกรรม ๕)
มาตุจฉา พระนานาง, นาผูหญิง
มานะ 1. ความถือตัว, ความสําคัญตนวา

๓๑๕

มานะ

มานะ

๓๑๖

เปนนัน่ เปนนี,่ เปนอุทธัมภาคิยสังโยชน
คือ สังโยชนเบือ้ งสูง พระอรหันตจงึ ละ
ได (ขอ ๘ ในสังโยชน ๑๐, ขอ ๓ ใน
สังโยชน ๑๐ ตามนัยพระอภิธรรม, ขอ
๕ ในอนุสยั ๗, ขอ ๑๓ ในอุปกิเลส ๑๖,
ขอ ๒ ในปปญจะ ๓)
มานะนี้ ในพระไตรปฎกแสดงไวมาก
หลายชุด มีตงั้ แตหมวด ๑ ถึงหมวด
๑๐, อยางนอยพึงทราบ มานะ ๓ ทีต่ รัส
ไวดว ยกันกับ ตัณหา ๓ (องฺ.ฉกฺก.๒๒/
๓๗๗/๔๙๔) คือ ๑. มานะ ความถือตัวอยู
ภายใน โดยมีตวั ตนทีต่ อ งคอยใหความ
สําคัญ ทีจ่ ะพะนอจะบําเรอจะยกจะชูให
ปรากฏหรือใหเดนขึน้ ไว อันใหคาํ นึงทีจ่ ะ
แบงแยกเราเขา จะเทียบ จะแขง จะรูส กึ
กระทบกระทัง่ ๒. อติมานะ ความถือตัว
เกินลวง โดยสําคัญตนหยาบรุนแรงขึน้
เปนความยกตัวเหนือเขา ดูถูกดูหมิ่น
เหยียดหยามผูอ นื่ ๓. โอมานะ ความ
ถื อ ตั ว ต่ําด อย โดยเหยี ย ดตัวลงเปน
ความดูถกู ดูหมิน่ ตนเอง, มานะ ๓ นี้ พึง
ทราบความหมายอยางสัน้ ๆ ตามทีแ่ สดง
ในมหานิทเทส (ขุ.ม.๒๙/๓๕๗/๒๓๖) วา
“มานะ วา ‘เราเทากับเขา’ อติมานะ วา
‘เราดีกวาเขา’ โอมานะ วา ‘เราเลวกวา
เขา’ ยอมไมมี ไมปรากฏ หาไมได ใน
พระอรหันตขีณาสพ…”
มานะ ๙ ซึง่ มีการอางอิงบอยๆ (เชน
๓๑๖

ไดแก ๑. ดีกวาเขา
สําคัญตัววาดีกวาเขา ๒. ดีกวาเขา
สําคั ญ ตั วว า เสมอเขา ๓. ดีกวาเขา
สําคัญตัววาเลวกวาเขา ๔. เสมอเขา
สําคัญตัววาดีกวาเขา ๕. เสมอเขา สําคัญ
ตัววาเสมอเขา ๖. เสมอเขา สําคัญตัววา
เลวกวาเขา ๗. เลวกวาเขา สําคัญตัว
วาดีกวาเขา ๘. เลวกวาเขา สําคัญตัววา
เสมอเขา ๙. เลวกวาเขา สําคัญตัววาเลว
กวาเขา; ขอ ๑, ๕ และ ๙ เปนการมอง
ตรงกับทีเ่ ปนจริง แตกย็ งั เปนการถือตัว
เปนกิเลสอยางประณีต ซึง่ พระอรหันตจงึ
ละได สวนอีก ๖ ขอ เปนการถือตัวโดย
มองไมตรงกับที่เปนจริง เปนกิเลสที่
หยาบกวา ขัน้ พระโสดาบันก็ละหมดแลว
มานะชือ่ อืน่ ทีค่ วรทราบ คือ อธิมานะ
ความสําคัญตนเกินเปนจริง ความสําคัญ
ตนผิด เชน ผูประพฤติดปี ฏิบตั ชิ อบใน
ระดับหนึ่ง ซึ่งที่แทยังเปนปุถุชน แต
สําคัญตนเปนพระอรหันตหรือเปนพระ
อริยะ, อัสมิมานะ ความถือตัว โดยมี
ความยึดมัน่ สําคัญหมายในขันธ ๕ แม
อยางใดอยางหนึง่ วาเปนตน, มิจฉามานะ
ความถือตัวผิด โดยหยิง่ ผยองลําพองตน
ในความยึดถือหรือความสามารถในทาง
ชัว่ ราย เชน ภูมใิ จวาพูดเท็จเกงใครๆ จับ
ไมได ลําพองวาสามารถใชวชิ าของตนใน
ทางที่คนอื่นรูไมทันเพื่อหากินหรือกลั่น
ขุ.ม.๒๙/๑๐๒/๙๔)

มานัต, มานัตต

๓๑๗

แกลงรังแกคนอืน่ ได, อวมานะ การถือ
ตัวกดเขาลง ซึง่ แสดงออกภายนอก โดย
อาการลบหลู ไมใหเกียรติ ทําใหอบั อาย
ขายหนา ไมแยแส ไรอาทร เชน ผูมี
กําลังอํานาจที่ทําการขูตะคอก ลูกที่เมิน
เฉยตอพอแม เปนคูตรงขามกับคําใน
ฝายดีคอื สัมมานะ อันไดแกการนับถือ
ยกยอง ใหเกียรติแกผูมีคุณความดีโดย
เหมาะสมอยางจริงใจ
มานะเปนกิเลสเดนนําเนื่องกันและคู
กันกับตัณหา เปนแรงขับดันใหปุถุชนทํา
การตางๆ กอความขัดแยง ปญหาและ
ทุกขนานา แมหากรูจักใช จะปลุกเราให
เบนมาเพียรพยายามทําความดีได ก็
แฝงปญหาและไมปลอดทุกข จึงตองมี
การศึกษา เริ่มแตฝกวินัยใหมีศีลที่จะ
ควบคุ ม พฤติ ก รรมไว ใ นขอบเขตแห ง
ความสงบเรียบร อ ยไม เ บี ย ดเบี ย นกั น
แลวพัฒนาจิตปญญา ใหเจริญฉันทะขึ้น
มาเปนแรงขับเคลื่อนแทนที่ตัณหาและ
มานะ เมื่อปฏิบตั เิ ชนนี้ ถึงจะยังมีมานะ
อยูอยางละเอียดจนเปนพระอนาคามี ก็
จะแทบไมมีโทษภัย จนกวาจะพนจาก
มานะเป น อิ ส ระสิ้ น เชิ ง เมื่ อ บรรลุ
อรหั ต ผล ซึ่ ง จะเป น อยู ด ว ยป ญ ญา
บริสุทธิ์สืบไป
2. ในภาษาไทย มานะมีความหมาย
เพี้ยนไปเปนวา เพียรพยายาม ขยันมุง

มายา

มั่น เชนในคําวา มานะพากเพียร มุมานะ
มานัต, มานัตต ชื่อวุฏฐานวิธี คือ
ระเบียบปฏิบัติในการออกจากครุกาบัติ
แปลวา “นับ” หมายถึงการนับราตรี ๖
ราตรี คือ ภิกษุผูตองอาบัติสังฆาทิเสส
แลว เมื่อจะปลดเปลื้องตนจากอาบัติ
ตามธรรมเนี ย มแห ง อาบั ติ สั งฆาทิเสส
จะตองไปหาสงฆจตุรวรรค ทําผาหม
เฉวียงบาขางหนึ่ง กราบภิกษุแกกวา นั่ง
กระหยงประนมมือ กลาวคําขอมานัต
ตามอาบั ติ ที่ ต อ ง ภิ ก ษุ รู ป หนึ่ ง สวด
ประกาศให ม านั ต แล ว ภิ ก ษุ รู ป นั้ น
ประพฤติมานัต ๖ ราตรี เปนวุฏฐานวิธี
เบื้ อ งต น แห ง การออกจากครุ ก าบั ติ
แลวสงฆจึงสวดระงับอาบัตินั้น (แตถา
ปกปดอาบัติไว ตองอยูปริวาสกอนจึง
ประพฤติมานัตได)
มานั ต ตจาริ ก ภิ ก ษุ ภิ ก ษุ ผู ป ระพฤติ
มานัต
มานัตตารหภิกษุ ภิกษุผูควรแกมานัต
คือ ภิกษุที่อยูปริวาสครบกําหนดแลว มี
สิทธิขอมานัตกะสงฆ และสงฆจะให
มานัตเพื่อประพฤติในลําดับตอไป
มานานุสัย อนุสัยคือมานะ ไดแก มานะ
๙ ประการ; ดู มานะ, อนุสัย
มายา เจาหญิงแหงเทวทหนคร เปนพระ
ราชบุตรีของพระเจาอัญชนะ เปนพระ
มเหสีของพระเจาสุทโธทนะ แหงกรุง

๓๑๗

มายา

๓๑๘

กบิลพัสดุ เปนพระราชชนนี ของเจาชาย
สิทธัตถะ เปนพระพุทธมารดา เจาชาย
สิทธัตถะประสูติได ๗ วัน พระนางก็
สวรรคต, คําวา มายา ในที่นี้ มิไดหมาย
ความวามารยา ที่แปลวา เลหเหลี่ยม
หรือลอลวง แตหมายถึงความงามที่ทํา
ใหผูประสบงวยงงหลงใหล, นิยมเรียก
วา พระนางสิริมหามายา
มายา มารยา คือเจาเลห (ขอ ๕ ในมละ
๙, ขอ ๙ ในอุปกิเลส ๑๖)
มาร 1. สิ่งที่ฆาบุคคลใหตายจากความดี
หรือจากผลที่หมายอันประเสริฐ, ตัวการ
ที่กําจัดหรือขัดขวางไมใหบรรลุความดี
มี ๕ คือ ๑. กิเลสมาร มารคือกิเลส ๒.
ขันธมาร มารคือเบญจขันธ ๓. อภิสังขารมาร มารคืออภิสังขารที่ปรุงแตง
กรรม ๔. เทวปุตตมาร มารคือเทพบุตร
๕. มัจจุมาร มารคือความตาย 2. พระยา
มารที่มีเรื่องราวปรากฏบอยๆ ในคัมภีร
คอยมาแทรกแซงเหตุการณตางๆ ใน
พระพุทธประวัติ เชน ยกพลเสนามา
ผจญพระมหาบุรุษในวันที่จะตรัสรู พระ
องคชนะพระยามารไดดวยทรงนึกถึง
บารมี ๑๐ คือ ทาน ศีล เนกขัมมะ
ปญญา วิริยะ ขันติ สัจจะ อธิฏฐาน
เมตตา อุเบกขา มารในกรณีเชนนี้ บาง
ทีทานอธิบายออกชื่อวาเปนวสวัตดีมาร
ซึ่ ง ครองแดนหนึ่ ง ในสวรรค ชั้ นสู งสุ ด

มิจฉากัมมันตะ

แหงระดับกามาวจรคือปรนิมมิตวสวัตดี
เปนผูคอยขัดขวางเหนี่ยวรั้งบุคคลไว มิ
ใหลวงพนจากแดนกามซึ่งอยูในอํานาจ
ครอบงําของตน อยางไรก็ดี ผูศึกษาพึง
พิจารณาเทียบจากมาร ๕ ในความ
หมายที่ 1. ดวย
มารยา การแสรงทํา, เลหเหลี่ยม, การลอ
ลวง, กิริยาที่แสดงอาการใหเขาเห็นผิด
จากที่เปนจริง
มารยาท กิรยิ า, กิรยิ าวาจาทีถ่ อื วาเรียบรอย
มารวิชยั ชนะมาร, พิชิตมาร
มาลัย ดอกไมที่รอยเปนพวง
มาลา พวงดอกไม, ดอกไมทวั่ ไป, สรอยคอ
มาลี ดอกไมทวั่ ไป, ผูแ ตงดวยพวงดอกไม
มาส เดือน; ดู มาตรา, เดือน
มาสก ชื่อมาตราเงินในครั้งโบราณ หา
มาสกเปนหนึ่งบาท
มิคจิรวัน พระราชอุทยานของพระเจา
โกรัพยะ ผูครองแควนกุรุ
มิจฉัตตะ ความเปนผิด, ภาวะทีผ่ ดิ มี ๑๐
อยาง คือ ๑. มิจฉาทิฏฐิ ๒. มิจฉาสังกัปปะ ๓. มิจฉาวาจา ๔. มิจฉากัมมันตะ ๕. มิจฉาอาชีวะ ๖. มิจฉาวายามะ ๗. มิจฉาสติ ๘. มิจฉาสมาธิ ๙.
มิจฉาญาณ ๑๐. มิจฉาวิมุตติ; ตรงขามกับ
สัมมัตตะ
มิจฉา ผิด
มิจฉากัมมันตะ ทําการผิดไดแกกายทุจริต

๓๑๘

มิจฉาจริยา, มิจฉาจาร

๓๑๙

๓ คือ ๑. ปาณาติบาต ฆาสัตว ๒. อทินนาทาน ลักทรัพย ๓. กาเมสุมิจฉาจาร
ประพฤติผิดในกาม (ขอ ๔ ในมิจฉัตตะ
๑๐)
มิจฉาจริยา, มิจฉาจาร ความประพฤติผดิ
มิจฉาชีพ การหาเลี้ยงชีพในทางผิด; ดู
มิจฉาอาชีวะ
มิจฉาญาณ รูผิด เชน ความรูในการคิด
อุบายทําความชั่วใหสําเร็จ (ขอ ๙ ใน
มิจฉัตตะ ๑๐)
มิจฉาทิฏฐิ เห็นผิด, ความเห็นที่ผิดจาก
คลองธรรม เชนเห็นวาทําดีไดชั่ว ทําชั่ว
ไดดี มารดาบิดาไมมี เปนตน และความ
เ ห็ น ที่ ไ ม นํ า ไ ป สู ค ว า ม พ น ทุ ก ข
(พจนานุกรมเขียน มิจฉาทิฐิ); (ขอ ๑
ในมิจฉัตตะ ๑๐)
มิจฉาวณิชชา การคาขายไมชอบธรรม,
การคาขายทีผ่ ดิ ศีลธรรม หมายถึงอกรณียวณิชชา (การคาขายที่อุบาสกไมควรทํา)
๕ อยาง คือ ๑. สัตถวณิชชา คาอาวุธ
๒. สัตตวณิชชา คามนุษย ๓. มังสวณิชชา
คาสัตวสําหรับฆาเปนอาหาร ๔. มัชชวณิชชา คาของเมา ๕. วิสวณิชชา คา
ยาพิษ
มิจฉาวาจา วาจาผิด, เจรจาผิด ไดแก
๑. มุสาวาท พูดปด ๒. ปสุณาวาจา พูด
สอเสียด ๓. ผรุสวาจา พูดคําหยาบ ๔.
สัมผัปปลาปะ พูดเพอเจอ (ขอ ๓ ใน

มิตตปฏิรูป, มิตตปฏิรูปก

มิจฉัตตะ ๑๐)
มิ จ ฉาวายามะ พยายามผิ ด ได แ ก
พยายามทําบาป พยายามทําอกุศลที่ยัง
ไมเกิดใหเกิดขึ้น เปนตน (ขอ ๖ ใน
มิจฉัตตะ ๑๐)
มิจฉาวิมุตติ หลุดพนผิด เชนการระงับ
กิเลสบาปธรรมไดชั่วคราว เพราะกลัว
อํานาจพระเจาผูสรางโลก การระงับ
กิ เ ลสนั้ น ดี แต ก ารระงั บ เพราะกลั ว
อํานาจพระเจาสรางโลกนัน้ ผิดทาง ไมทาํ
ใหพนทุกขไดจริง (ขอ ๑๐ ในมิจฉัตตะ
๑๐)
มิจฉาสติ ระลึกผิด ไดแกระลึกถึงการ
อันจะยั่วใหเกิดราคะ โทสะ โมหะ (ขอ
๗ ในมิจฉัตตะ ๑๐)
มิจฉาสมาธิ ตั้งใจผิด ไดแกจดจอ ปก
ใจแนวในกามราคะ ในพยาบาท เปนตน
(ขอ ๘ ในมิจฉัตตะ ๑๐)
มิจฉาสังกัปปะ ดําริผิด ไดแกดําริแสไป
ในกาม ดําริพยาบาท ดําริเบียดเบียนเขา
(ขอ ๒ ในมิจฉัตตะ ๑๐)
มิจฉาอาชีวะ เลี้ยงชีพผิด ไดแกหาเลี้ยง
ชีพในทางทุจริตผิดวินยั หรือผิดศีลธรรม
เชน หลอกลวงเขา เปนตน (ขอ ๕ ใน
มิจฉัตตะ ๑๐)
มิตตปฏิรูป, มิตตปฏิรูปก คนเทียม
มิตร, มิตรเทียมไมใชมติ รแท มี ๔ พวก
ไดแก ๑. คนปอกลอก มีลักษณะ ๔ คือ

๓๑๙

มิตร

๓๒๐

๑. คิดเอาแตไดฝายเดียว ๒. ยอมเสีย
นอยโดยหวังจะเอาใหมาก ๓. ตัวมีภัย
จึงมาชวยทํากิจของเพื่อน ๔. คบเพื่อน
เพราะเห็นแกประโยชนของตัว ๒. คนดี
แตพูด มีลักษณะ ๔ คือ ๑. ดีแตยก
ของหมดแลวมาปราศรัย ๒. ดีแตอาง
ของยังไมมีมาปราศรัย ๓. สงเคราะห
ดวยสิ่งหาประโยชนมิได ๔. เมื่อเพื่อนมี
กิ จ อ า งแต เ หตุ ขั ด ข อ ง ๓. คนหั ว
ประจบ มีลักษณะ ๔ คือ ๑. จะทําชั่วก็
เออออ ๒. จะทําดีก็เออออ ๓. ตอหนา
สรรเสริญ ๔. ลับหลังนินทา ๔. คนชวน
ฉิบหาย มีลักษณะ ๔ คือ ๑. คอยเปน
เพื่อนดื่มน้ําเมา ๒. คอยเปนเพื่อนเที่ยว
กลางคืน ๓. คอยเปนเพื่อนเที่ยวดูการ
เลน ๔. คอยเปนเพื่อนไปเลนการพนัน
(เขียนวา มิตรปฏิรูป, มิตรปฏิรูปก ก็มี);
ดู คิหิวินัย
มิตร เพื่อน, ผูมีความเยื่อใยดี, ผูมีน้ําใจ
เอื้อเฟอ แยกเปนมิตรแท ๔ พวก มิตร
เทียม (มิตตปฏิรูป) ๔ พวก
มิตรเทียม ดู มิตตปฏิรูป
มิตรแท มิตรดวยใจจริง มี ๔ พวก ได
แก ๑. มิตรอุปการะ มีลักษณะ ๔ คือ
๑. เพื่อนประมาท ชวยรักษาเพื่อน ๒.
เพื่อนประมาท ชวยรักษาทรัพยของ
เพื่อน ๓. เมื่อมีภัย เปนที่พึ่งพํานักได
๔. มีกิจจําเปน ชวยออกทรัพยใหเกิน

มิลินท

กวาทีอ่ อกปาก ๒. มิตรรวมสุขรวมทุกข
มีลักษณะ ๔ คือ ๑. บอกความลับแก
เพื่อน ๒. ปดความลับของเพื่อน ๓. มี
ภัยอันตรายไมละทิ้ง ๔. แมชีวิตก็สละ
ใหได ๓. มิตรแนะประโยชน มีลักษณะ
๔ คือ ๑. จะทําชั่วเสียหายคอยหาม
ปรามไว ๒. คอยแนะนําใหตั้งอยูใน
ความดี ๓. ใหไดฟงไดรูสิ่งที่ไมเคยไดรู
ไดฟง ๔. บอกทางสุขทางสวรรคให ๔.
มิตรมีน้ําใจ มีลักษณะ ๔ คือ ๑. เพื่อน
มีทุกข พลอยทุกขดวย ๒. เพื่อนมีสุข
พลอยดีใจ ๓. เขาติเตียนเพื่อน ชวย
ยับยั้งแกให ๔. เขาสรรเสริญเพื่อน ชวย
พูดเสริมสนับสนุน; ดู คิหิวินัย
มิถิลา ชื่อนครหลวงของแควนวิเทหะ
มิทธะ ความทอแท, ความเชื่อมซึม, มาคู
กับถีนะ ในนิวรณ ๕; ดู ถีนมิทธะ
มิลักขะ คนปาเถื่อน, คนดอย, คนที่ยัง
ไมเจริญ, พวกเจาถิ่นเดิมของชมพูทวีป
มิใชชาวอริยกะ
มิลินท มหากษัตริยเชื้อชาติกรีก ในชมพู
ทวีป ครองแควนโยนก ที่สาคลนคร
(ปจจุบนั เรียกวา Sialkot อยูใ นแควน
ปญจาบ ทีเ่ ปนสวนของปากีสถาน) ทรง
มีชาติภูมิที่เกาะอลสันทะ ซึ่งสันนิษฐาน
กันวาตรงกับคําวา Alexandria คือเปน
เมื อ งหนึ่ ง ที่ พ ระเจ า อเลกซานเดอร
มหาราชสรางขึ้นบนทางเดินทัพที่ทรงมี

๓๒๐

มิลินทปญหา

๓๒๑

มุจจลินท

ชัย หางจากสาคลนครประมาณ ๒๐๐ กําชับ ทบทวน และสอบทานกันตอหนา
โยชน ทรงเปนปราชญยิ่งใหญ โตวาทะ ไดเต็มที่) เมื่อยังไมมีแมแบบที่จะพิมพ
ชนะนักปราชญทั้งหลายในสมัยนั้น จน ข อ ความออกมาให ต รงกั น แน น อนทั้ ง
ในที่ สุ ด ได โ ต กั บ พระ นาคเสน ทรง หมด และถือวาการคัดลอกเปนวิธีสืบ
เลื่ อ มใสหั น มานั บ ถื อ พระพุ ท ธศาสนา ทอดขอความที่ไมอาจไววางใจ เชน ใน
และเปนองคอุปถัมภกสําคัญ ชาวตะวัน มหาวงส (๑/๒๕๐๑/๒๓๕) วา “ภิกษุทั้ง
ตกเรี ย กพระนามตามภาษากรี ก ว า หลายผูมีความรูความคิดกวางขวาง ใน
Menander ครองราชย พ.ศ. ๔๒๓ กาลกอน นําพระบาลีแหงพระไตรปฎก
และแมอรรถกถาแหงพระไตรปฎกนั้น
สวรรคต พ.ศ. ๔๕๓; ดู นาคเสน, โยนก
มิลินทปญหา คัมภีรสําคัญ บันทึกคํา มา โดยมุขปาฐะ”, ในภาษาไทย มุขปาฐะ
สนทนาโตตอบปญหาธรรม ระหวาง มี ความหมายเลือนลงมาในแงที่กลาย
เปนเรื่องที่ไมคอยหนักแนนหรือไมคอย
พระนาคเสนกับพระยามิลินท
มิสสกสโมธาน การประมวลครุกาบัติ เปนหลักฐาน หมายถึง ขอความที่ทอง
ระคนกัน, เปนชื่อปริวาสสําหรับภิกษุผู จํากันมาดวยปากเปลา ไมไดเขียนไว,
ปรารถนาจะออกจากอาบัติสังฆาทิเสส เรื่องที่เลาตอปากกันมา; มุขบาฐ ก็เขียน
ตางวัตถุกัน หมายความวาตองอาบัติ มุขปุญฉนะ ผาเช็ดปาก
สังฆาทิเสสหลายตัวตางสิกขาบทกัน ซึ่ง มุจจลินท 1. ตนจิก, ไมจิก ตั้งอยูทิศ
มีวันปดเทากันบาง ไมเทากันบาง ภิกษุ ตะวันออกเฉียงใตของตนพระศรีมหาโพธิ์
ผู ต อ งอาบั ติ สั ง ฆาทิ เ สสเหล า นั้ น ขอ พระพุทธเจาประทับนัง่ เสวยวิมตุ ติสขุ อยู
ปริวาสจากสงฆเพือ่ อยูก รรมชดใชทงั้ หมด ใตตนไมนี้ ๗ วัน (สัปดาหที่ ๓ ตาม
มื้อเดียว ดู ฉันมือ้ เดียว
พระวินยั , สัปดาหที่ ๖ ตามคัมภีรช าดก)
มุข หัวหนา, หัวขอ, ปาก, ทาง
2. ชือ่ พระยานาคทีเ่ ขามาเฝาพระพุทธเจา
มุขปาฐะ “บอกดวยปาก”, การวาปาก ขณะที่ประทับเสวยวิมุตติสุขอยูใตตน
เปลา หมายถึง การสวด สาธยาย บอก จิก (มุจจลินท) ฝนตกพรําเจือดวยลม
กลาว เลาเรียน สืบทอดกันมาดวยปาก หนาวตลอด ๗ วัน พระยามุจจลินทตอปากโดยตรง ไมใชตัวหนังสือ, เปน นาคราชจึงแผพังพานปกพระพุทธเจา
วิธีครั้งโบราณ ในการรักษาคัมภีรให เพื่อปองกันฝนและลมมิใหถูกตองพระ
เที่ยงตรงแมนยํา (เชน มีการกํากับ กาย นี่เปนมูลเหตุของการสรางพระ
๓๒๑

มุจจิตุกัมยตาญาณ

๓๒๒

พุทธรูปนาคปรก
มุจจิตกุ มั ยตาญาณ ดู มุญจิตกุ มั ยตาญาณ
มุจฉา ลมจับ, สลบ, สวิงสวาย
มุญจิตุกัมยตาญาณ ญาณอันคํานึงดวย
ใครจะพนไปเสีย, ความหยั่งรูที่ทําให
ตองการจะพนไปเสีย คือ ตองการจะ
พ น ไปเสี ย จากสั ง ขารที่ เ บื่ อ หน า ยแล ว
ดวยนิพพิทานุปสสนาญาณ (ขอ ๖ ใน
วิปสสนาญาณ ๙)
มุฏฐิ กํามือ; ดู มาตรา
มุตตะ ดู มูตร
มุ ท ธชะ อั ก ษรเกิ ด ในศี ร ษะหรื อ ที่ ปุ ม
เหงือก คือ ฏ  ฑ ฒ ณ กับทัง้ ร และ ฬ
มุทิตา ความพลอยยินดีเมื่อผูอื่นไดดี,
เห็นผูอื่นอยูดีมีสุข ก็แชมชื่นเบิกบานใจ
ดวย เห็นเขาประสบความสําเร็จเจริญ
กาวหนายิ่งขึ้นไป ก็พลอยยินดีบันเทิง
ใจ พรอมที่จะสงเสริมสนับสนุน ไมกีด
กันริษยา; ธรรมตรงขามคือ อิสสา (ขอ
๓ ในพรหมวิหาร ๔)
มุนี นักปราชญ, ผูสละเรือนและทรัพย
สมบัติแลว มีจิตใจตั้งมั่นเปนอิสระไม
เกาะเกีย่ วติดพันในสิง่ ทัง้ หลาย สงบเย็น
ไมทะเยอทะยานฝนใฝ ไมแสพรานหวั่น
ไหว มีปญญาเปนกําลังและมีสติรักษา
ตน, พระสงฆหรือนักบวชที่เขาถึงธรรม
และดําเนินชีวิตอันบริสุทธิ์
มุสา เท็จ, ปด, ไมจริง

มูลคันธกุฎี

มุสาวาท พูดเท็จ, พูดโกหก, พูดไมจริง
(ขอ ๔ ในกรรมกิเลส ๔, ขอ ๗ ในมละ
๙, ขอ ๔ ในอกุศลกรรมบถ ๑๐)
มุสาวาทวรรค ตอนทีว่ า ดวยเรือ่ งพูดปด
เปนตน เปนวรรคที่ ๑ แหงปาจิตติยกัณฑ ในมหาวิภังค แหงวินัยปฎก
มุสาวาทา เวรมณี เวนจากการพูดเท็จ,
เวนจากการพูดโกหก, เวนจากพูดไม
จริง (ขอ ๔ ในศีล ๕ ศีล ๘ ศีล ๑๐
และกุศลกรรมบถ ๑๐)
มูควัตร ขอปฏิบัติของผูใบ, ขอปฏิบัติ
ของผูเปนดังคนใบ, การถือไมพูดจากัน
เปนวัตรของเดียรถียอยางหนึ่ง มีพุทธบัญญัติหามไวมิใหภิกษุถือ เพราะเปน
การเปนอยูอยางปศุสัตว
มูตร ปสสาวะ, น้ําเบา, เยี่ยว
มูรธาภิเษก พิธีหลั่งน้ํารดพระเศียรใน
งานราชาภิเษกหรือพระราชพิธีอื่น
มูล (ในคําวา “อธิกรณอันภิกษุจะพึงยก
ขึ้นวาไดนั้น ตองเปนเรื่องมีมูล”) เคา,
รองรอย, ลักษณะอาการที่สอวานาจะ
เปนอยางนั้น, เรื่องที่จัดวามีมูลมี ๓
อยาง คือ ๑. เรื่องที่ไดเห็นเอง ๒. เรื่อง
ที่ไดยินเอง หรือผูอื่นบอกและเชื่อวา
เปนจริง ๓. เรื่องที่รังเกียจโดยอาการ
มูลคันธกุฎี “พระคันธกุฎีเดิม” เปนคําที่
ไมมีในคัมภีรมาแตเดิม ทานผูใชเริ่ม
แรก หมายถึงพระคันธกุฎีที่ประทับของ

๓๒๒

มูลคันธกุฎีวิหาร

๓๒๓

พระพุทธเจาที่สารนาถ คือที่อิสิปตนมฤคทายวัน อันเปนที่มาของชื่อวัดมูลคันธกุฏีวิหาร ซึ่งอนาคาริกธรรมปาละ
แหงประเทศศรีลังกา สรางขึ้นที่สารนาถ
(มีพิธีเปดใน พ.ศ. ๒๔๗๔) และถือได
วาเปนวัดแรกที่เกิดขึ้นในถิ่นพุทธสถาน
เดิมแหงประเทศอินเดีย หลังจากพระ
พุทธศาสนาไดสูญสิ้นไปจากชมพูทวีป
เมื่อประมาณ พ.ศ.๑๗๔๐; ดู คันธกุฎี
มูลคันธกุฎีวิหาร “วัดพระมูลคันธกุฎี”,
วัดที่สรางขึ้นเปนอนุสรณแหงพระคันธกุฎีเดิมของพระพุทธเจา ที่สารนาถ; ดู
มูลคันธกุฎี; คันธกุฎี
มูลคา ราคา
มูลเฉท “ตัดรากเหงา” หมายถึงอาบัติ
ปาราชิก ซึ่งผูตองขาดจากความเปน
ภิกษุและภิกษุณี
มูลนาย (ในคําวา “เลขสม คือ เลขสมัคร
มีมูลนาย”) ผูอุปการะเปนเจาบุญนาย
คุณ อยางที่ใชวา เจาขุนมูลนาย
มูลบัญญัติ ขอบัญญัติที่พระพุทธเจาทรง
ตัง้ ไวเดิม, บัญญัตเิ ดิม; คูก บั อนุบญั ญัติ
(ตามปกติใชเพียงวา บัญญัติกับอนุบัญญัติ)
มูลเภสัช “มีรากเปนยา” ยาทําจากรากไม
เชน ขมิ้น ขิง วานน้ํา ขา แหวหมู
เปนตน
มู ล แห ง พระบั ญ ญั ติ ต น เหตุ ใ ห พ ระ

เมตตคูมาณพ

พุทธเจาทรงบัญญัติพระวินัย
มูลายปฏิกสั สนา การชักเขาหาอาบัตเิ ดิม
เปนชือ่ วุฏฐานวิธอี ยางหนึง่ ; ดู ปฏิกสั สนา
มูลายปฏิกัสสนารหภิกษุ ภิกษุผูควร
แกการชักเขาหาอาบัติเดิม หมายถึง
ภิกษุผูกําลังอยูปริวาส หรือประพฤติ
มานัตอยู ตองอาบัติสังฆาทิเสสขอเดียว
กั น หรื อ อาบั ติ สังฆาทิเสสขออื่นเขาอีก
กอนที่สงฆจะอัพภาน ตองตั้งตนอยู
ปริวาสหรือประพฤติมานัตใหม
เมฆิยะ พระมหาสาวกองคหนึ่ง เคยเปน
อุปฏฐากของพระพุทธองค คราวหนึ่ง
ไดเห็นสวนมะมวงริมฝงแมน้ํากิมิกาฬา
น า รื่ น รมย จึ ง ขอลาพระพุ ท ธเจ า ไป
บําเพ็ญเพียรที่นั่น พระพุทธเจาหามไม
ฟง ทานไปบําเพ็ญเพียร ถูกอกุศลวิตก
ตางๆ รบกวน ในที่สุดตองกลับมาเฝา
พระพุทธเจา ไดฟงพระธรรมเทศนา
เรื่องธรรม ๕ ประการสําหรับบมเจโตวิมุตติ เปนตน ที่พระศาสดาทรงแสดง
จึงไดสําเร็จพระอรหัต
เมณฑกานุญาต ขออนุญาตที่ปรารภ
เมณฑกเศรษฐี คืออนุญาตใหภิกษุยินดี
ของที่กัปปยการก จัดซื้อมาดวยเงินที่ผู
ศรั ท ธาได ม อบให ไ ว ต ามแบบอย า งที่
เมณฑกเศรษฐีเคยทํา
เมตตคูมาณพ ศิษยคนหนึ่งในจํานวน
๑๖ คน ของพราหมณพาวรีที่ไปทูลถาม

๓๒๓

เมตตา

๓๒๔

ปญหากะพระศาสดา ณ ปาสาณเจดีย
เมตตา ความรัก, ความปรารถนาใหเขามี
ความสุข, แผไมตรีจิตคิดจะใหสัตวทั้ง
ปวงเปนสุขทัว่ หนา (ขอ ๙ ในบารมี ๑๐,
ขอ ๑ ในพรหมวิหาร ๔, ขอ ๒ ใน
อารักขกรรมฐาน ๔); ดู แผเมตตา
เมตตากรุณา เมตตา และ กรุณา ความ
รั ก ความปรารถนาดี แ ละความสงสาร
ความอยากชวยเหลือปลดเปลื้องทุกข
(ขอแรกในเบญจธรรม)
เมตตาจิต จิตประกอบดวยเมตตา, ใจมี
เมตตา
เมตติยะ ชือ่ ภิกษุผโู จทพระทัพพมัลลบุตร
คูกับพระภุมมชกะ
เมตติยาภิกษุณี ภิกษุณีผูเปนตัวการรับ
มอบหมายจากพระเมตติ ย ะและพระ
ภุมมชกะมาเปนผูโ จทพระทัพพมัลลบุตร
ดวยขอหาปฐมปาราชิก
เมตเตยยะ, เมตไตรย ดู ศรี อารยเมตไตรย
เมถุน “การกระทําของคนที่เปนคูๆ”, การ
รวมสังวาส, การรวมประเวณี
เมถุนวิรัติ การเวนจากการรวมประเวณี
เมถุนสังโยค อาการพัวพันเมถุน, ความ
ประพฤติที่ยังเกี่ยวเนื่องกับเมถุน มี ๗
ขอ โดยใจความคือ สมณะบางเหลาไม
เสพเมถุน แตยังยินดีในเมถุนสังโยคคือ
ชอบการลู บ ไล และการนวดของหญิง,

เมรุ

ชอบซิกซี้ เลนหัวสัพยอกกับหญิง, ชอบ
จองดูตากับหญิง, ชอบฟงเสียงหัวเราะ
ขับรองของหญิง, ชอบนึกถึงการเกาที่
เคยหัวเราะพูดเลนกับหญิง, เห็นชาว
บานเขาบํารุงบําเรอกันดวยกามคุณแลว
ปลืม้ ใจ, หรือแมแตประพฤติพรหมจรรย
โดยตั้งความปรารถนาที่จะเปนเทพเจา
เมทนีดล พื้นแผนดิน
เมทฬุปนิคม นิคมหนึ่งในสักกชนบท
เมโท, เมท มันขน
เมธี นักปราชญ, คนมีความรู
เมรัย น้ําเมาที่ยังไมไดกลั่น, น้ําเมาที่เกิด
จากการหมักหรือแช
เมรุ 1. ชื่อภูเขาที่เปนศูนยกลางของ
จักรวาล บางทีเรียกพระสุเมรุ ตามคติ
ของศาสนาฮินดู ถือวาเปนบริเวณที่มี
สวรรคอยูโดยรอบ เชน สวรรคของพระ
อินทรอยูทางทิศเหนือ ไวกูณฐแดนสถิต
ของพระวิษณุหรือพระนารายณอยูทาง
ทิศใต ไกลาสที่สถิตของพระศิวะหรือ
พระอิศวรก็อยูทางทิศใต เหนือยอดเขา
พระสุเมรุนั้น คือ พรหมโลก เปนที่สถิต
ของพระพรหม; ภูเขานี้เรียกชื่อเปน
ภาษาบาลีวา สิเนรุ และตามคติฝาย
พระพุทธศาสนา ในชั้นอรรถกถา ยอด
เขาสิเนรุเปนที่ตั้งของสวรรคชั้นดาวดึงส
ซึ่ ง เป น ที่ ส ถิ ตของพระอิน ทร เชิงเขา
สิเนรุ ซึ่งหยั่งลึกลงไปในมหาสมุทรเปน

๓๒๔

แมหมายงานทาน

๓๒๕

อสูรพิภพ สูงขึ้นไปกึ่งทางระหวางแดน
ทั้ ง สองนั้ น เป น สวรรค ข องท า วจาตุ
มหาราช สวรรคชั้นอื่นๆ และโลกมนุษย
เปนตน ก็เรียงรายกันอยูสูงบางต่ําบาง
รอบเขาสิเนรุนี้ (ในวรรณคดีบาลียคุ หลัง
เชน จูฬวงส พงศาวดารลังกา เรียก เมรุ
และ สุเมรุ อยางสันสกฤตก็มี) 2. ที่เผา
ศพ หลังคาเปนยอด มีรั้วลอมรอบ ซึ่ง
คงไดคติจากภูเขาเมรุนั้น
แมหมายงานทาน พระสนมในรัชกาล
กอนๆ
โมกข 1. ความหลุดพนจากกิเลส คือ
นิพพาน 2. ประธาน, หัวหนา, ประมุข
โมกขธรรม ธรรมนําสัตวใหหลุดพนจาก
กิเลส, ความหลุดพน, นิพพาน
โมคคัลลานะ ดู มหาโมคคัลลานะ
โมคคั ล ลานโคตร ตระกู ล พราหมณ
โมคคัลลานะ
โมคคัลลี ชื่อนางพราหมณีผูเปนมารดา
ของพระมหาโมคคัลลานะ
โมคคัลลีบตุ รติสสเถระ พระมหาเถระผู
เปนประธานในการสังคายนาครั้งที่ ๓
ซึ่ ง พระเจ า อโศกมหาราชทรงเป น องค
อุปถัมภก เมื่อ พ.ศ.๒๓๕, หลังจากการ
สังคายนาเสร็จสิ้นแลว ทานไดสงพระ
เถระ ๙ รูป รับมอบภาระไปประดิษฐาน
พระพุทธศาสนาในดินแดนตางๆ (บัดนี้
นิยมเรียกกันวาสงศาสนทูต ๙ สาย แต
๓๒๕

โมคคัลลีบุตรติสสเถระ

ในเรื่องเดิมไมไดใชคํานี้) ดังความใน
อรรถกถา (วินย.อ.๑/๖๓) วา “ทราบมา
วา พระโมคคัลลีบุตรติสสเถระ ครั้นทํา
ตติยสังคีตินี้แลว ไดดําริอยางนี้วา ‘ใน
อนาคต พระศาสนาจะพึงตั้งมั่นอยูดวย
ดี ณ ที่ไหนหนอแล?’ ลําดับนั้น เมื่อ
ทานใครครวญอยู ก็ไดมีความคิดดังนี้
วา ‘พระศาสนาจักตั้งมั่นอยูดวยดี ใน
ปจจันติมชนบททั้งหลาย’ ทานจึงมอบ
ภาระแกภกิ ษุเหลานัน้ แลวสงภิกษุเหลา
นัน้ ๆ ไปในถิน่ นัน้ ๆ คือ
๑. พระมัชฌันติกเถระ ไปยังรัฐกัสมีรคันธาระ โดยสัง่ วา “ทานไปยังรัฐนัน่ แลว
จงประดิษฐานพระศาสนาทีน่ นั่ ”
๒. พระมหาเทวเถระ ไปยังมหิสกมณฑล
โดยสัง่ อยางนัน้ เหมือนกัน
๓. พระรักขิตเถระ ไปยังวนวาสีชนบท
๔. พระโยนกธรรมรักขิตเถระ ไปยัง
อปรันตกชนบท
๕. พระมหาธรรมรักขิตเถระ ไปยังมหา
รัฐชนบท
๖. พระมหารักขิตเถระ ไปยังแดนโยนก
๗. พระมัชฌิมเถระ ไปยังถิ่นแดนอัน
เปนสวนแหงหิมวันตประเทศ.
๘. พระโสณเถระ และพระอุตตรเถระ
ไปยังสุวรรณภูมิ
๙. พระมหินทเถระ ผูเปนสัทธิวิหาริก
ของตน พรอมดวยพระอิฏฏิยเถระ พระ

โมฆบุรุษ

๓๒๖

อุตติยเถระ พระสัมพลเถระ พระภัททสาลเถระ ไปยังตัมพปณณิทวีป โดยสั่ง
วา “พวกทานไปยังตัมพปณณิทวีปแลว
จงประดิษฐานพระศาสนาในเกาะนั่น”
พระเถระแมทั้ง หมด เมื่อ จะไปยัง
ทิส าภาคนั้น ๆ ตระหนัก อยูวา “ใน
ป จ จั น ติม ชนบททั้งหลาย คณะพระ
ภิกษุปญจวรรค จึงพอที่จะทําอุปสมบท
กรรมได” ดังนี้ จึงไดไปกันรวมทั้งตน
เปนคณะละ ๕”; ดู สังคายนา
โมฆบุรุษ บุรุษเปลา, คนเปลา, คนที่ใช
การไมได, คนโงเขลา, คนที่พลาดจาก
ประโยชนอังพึงไดพึงถึง
โมฆราชมาณพ ศิษยคนหนึ่งในจํานวน
๑๖ คน ของพราหมณพาวรี ทีไ่ ปทูลถาม
ปญหากะพระศาสดา ที่ปาสาณเจดีย ได
บรรลุอรหัตตผลแลวอุปสมบท เปนพระ
มหาสาวกองคหนึ่ง และไดรับยกยอง
เปนเอตทัคคะในทางทรงจีวรเศราหมอง
โมทนา บันเทิงใจ, ยินดี; มักใชพูดเปน
คําตัดสั้น สําหรับคําวา อนุโมทนา
หมายความวาพลอยยินดี หรือชื่นชม
เห็นชอบในการกระทํานัน้ ๆ ดวยเปนตน;
ดู อนุโมทนา
โมไนย ความเปนมุนี, ความเปนปราชญ,
คุณธรรมของนักปราชญ, ธรรมที่ทําให
เปนมุนี
โมริ ย กษั ต ริ ย กษั ต ริ ย ผู ค รองเมื อ ง

ไมมีสังวาส

ปปผลิวัน สงทูตมาไมทันเวลาแจกพระ
บรมสารีริกธาตุ จึงไดแตพระอังคารไป
สรางอังคารสตูป ที่เมืองของตน
โมลี, เมาลี จอม, ยอด, ผมทีม่ นุ เปนจอม
โมหะ ความหลง, ความไมรูตามเปนจริง,
อวิชชา (ขอ ๓ ในอกุศลมูล ๓)
โมหจริต พื้นนิสัยที่หนักในโมหะ โงเขลา
งมงาย พึงแกดวยใหมีการเรียน การ
ถาม การฟงธรรม สนทนาธรรมตามกาล
หรืออยูก บั ครู (ขอ ๓ ในจริต ๖)
โมหันธ มืดมนดวยความหลง, มืดมน
เพราะความหลง
โมหาคติ ลําเอียงเพราะเขลา (ขอ ๓ ใน
อคติ ๔)
โมหาโรปนกรรม กิริยาที่สวดประกาศ
ยกโทษภิกษุวา แสรงทําหลง คือรูแ ลวทํา
เปนไมร;ู เมือ่ สงฆสวดประกาศแลว ยัง
แกลงทําไมรอู กี ตองปาจิตตีย (สิกขาบท
ที่ ๓ แหงสหธรรมิกวรรค ปาจิตติยกัณฑ)
โมโห โกรธ, ขุนเคือง; ตามรูปศัพทเปน
คําภาษาบาลี ควรแปลวา “ความหลง”
แตที่ใชกันมาในภาษาไทย ความหมาย
เพี้ยนไปเปนอยางขางตน
ไมมีสังวาส ไมมีธรรมเปนเหตุอยูรวม
กั บ ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย, ขาดสิ ท ธิ อั น ชอบ
ธรรม ที่จะถือเอาประโยชนแหงความ
เปนภิกษุ, ขาดจากความเปนภิกษุ, อยู
รวมกับสงฆไมได

๓๒๖

ไมตรี

๓๒๗

ยติ

ไมตรี “คุณชาติ (ความดีงาม) ที่มีใน มิตรธรรม, เมตตา
มิ ต ร”, ความเปนเพื่อน, ความรัก, ไมอยูปราศจากไตรจีวร ไตรจีวรอยูกับ
ความหวังดีตอกัน, ความเยื่อใยตอกัน, ตัว คืออยูในเขตที่ตัวอยู

ย
ยกนะ [ยะ-กะ-นะ] ตับ
ยชุพเพท ชื่อคัมภีรที่ ๒ แหงพระเวทใน
ศาสนาพราหมณ เปนตํารับประกอบ
ดวยมนตรสําหรับใชสวดในยัญพิธีและ
แถลงพิ ธี ทํากิ จ บู ช ายั ญ เขี ย นอย า ง
สันสกฤตเปน ยชุรเวท; ดู ไตรเพท, เวท
ยติ ผูสํารวมอินทรีย, นักพรต, พระภิกษุ
ยถากรรม “ตามกรรม” ตามปกติใชในขอ
ความที่กลาวถึงคติหลังสิ้นชีวิต เมื่อเลา
เรื่องอยางรวบรัด ทํานองเปนสํานวน
แบบในการสอนใหคํานึงถึงการทํากรรม
สวนมากใชในคัมภีรชั้นอรรถกถาลงมา
เชนวา “กุลบุตรนัน้ เมือ่ เศรษฐีลว งลับไป
แลว ก็ไดตําแหนงเศรษฐีในเมืองนั้น
ดํ า รงอยู ต ลอดอายุ แ ล ว ก็ ไ ปตาม
ยถากรรม” (คือ ไปเกิดตามกรรมดีและ
ชั่วที่ตัวไดทําไว), “พระราชาตั้งอยูใน
โอวาทของพระโพธิสตั ว ทําบุญทัง้ หลาย
แลวไปตามยถากรรม” (คือไปเกิดตาม
กรรมดีทไี่ ดทาํ ), ขอความวา “ไปตาม
ยถากรรม” นี้ เฉพาะในอรรถกถาชาดก
อยางเดียวก็มีเกือบรอยแหง, ในพระไตร
๓๒๗

ปฎก คํานีแ้ ทบไมปรากฏทีใ่ ช แตกพ็ บ
บางสัก ๒ แหง คือในรัฐปาลสูตร (ม.ม.
๑๓/๔๔๙/๔๐๙) และเฉพาะอย า งยิ่ ง ใน
อัยยิกาสูตร (สํ.ส.๑๕/๔๐๑/๑๔๒) ที่วา ครั้ง
หนึ่ง พระเจาปเสนทิโกศลเสด็จไปเฝา
พระพุ ท ธเจ า และกราบทู ล ว า พระ
อัยยิกาซึ่งเปนที่รักมากของพระองค มี
พระชนมได ๑๒๐ พรรษา ไดทิวงคต
เสียแลว ถาสามารถเอาสิ่งมีคาสูงใดๆ
แลกเอาพระชนมคืนมาได ก็จะทรงทํา
พระพุทธเจาไดตรัสสอนเกี่ยวกับความ
จริงของชีวติ และทรงสรุปวา “สรรพสัตว
จักมวยมรณ เพราะชีวติ มีความตายเปน
ทีส่ ดุ ทุกคนจักไปตามกรรม (ยถากรรม)
เขาถึงผลแหงบุญและบาป คนมีกรรมชั่ว
ไปนรก คนมีกรรมดีไปสุคติ เพราะ
ฉะนั้น พึงทํากรรมดี …”; มีบางนอย
แห ง ที่ ใ ช ย ถากรรมในความหมายอื่ น
เชนในขอความวา “ไดเงินคาจางทุกวัน
ตามยถากรรม” (คือตามงานที่ตนทํา);
ในภาษาไทย ยถากรรม ไดมีความหมาย
เพี้ยนไปมาก กลายเปนวา “แลวแตจะ

ยถาภูตญาณ

๓๒๘

เปนไป, เรื่อยเปอย, เลื่อนลอยไรจุด
หมาย, ตามลมตามแลง” ซึ่งตรงขามกับ
ความหมายที่แทจริง
ยถาภูตญาณ ความรูตามความเปนจริง,
รูตามที่มันเปน
ยถาภูตญาณทัสสนะ ความรูความเห็น
ตามเปนจริง
ยถาสันถติกังคะ องคแหงผูถือการอยู
ในเสนาสนะตามแตเขาจัดให ไมเลือก
เสนาสนะเอาตามพอใจตัวเอง (ขอ ๑๒
ในธุดงค ๑๓)
ยม พญายม, เทพผูเ ปนใหญแหงโลกของ
คนตาย และเปนเจานรก, ยมราช ก็เรียก
ยมกะ ชื่อภิกษุรูปหนึ่งที่มีความเห็นวา
พระขีณาสพตายแลวดับสูญ ซึ่งเปน
ความเห็นที่ผิด ภายหลังไดพบกับพระ
สารีบุตร พระสารีบุตรไดเปลื้องทานจาก
ความเห็นผิดนั้นได
ยมกปาฏิหาริย ปาฏิหาริยเ ปนคูๆ อันเปน
ปาฏิหาริยพิเศษที่เฉพาะพระพุทธเจาเทา
นั้นทรงกระทําได ไมสาธารณะกับพระ
สาวกทัง้ หลาย เชน ใหเปลวไฟกับสายน้าํ
พวยพุง ออกไป จากพระวรกายตางสวน
ตางดาน พรอมกันเปนคูๆ ใหลาํ เพลิง
พวยพุง จากพระวรกายขางขวา พรอมกับ
อุทกธาราพวยพุงจากพระวรกายขางซาย
และสลับกัน บาง ใหลาํ เพลิงพวยพุง จาก
พระเนตรขางขวา พรอมกับอุทกธารา
๓๒๘

ยมกปาฏิหาริย

พวยพุง จากพระเนตรขางซาย และสลับ
กัน บาง จากพระโสต พระนาสิก พระ
อังสา พระหัตถ พระบาท ขวา ซาย
ตลอดจนชองพระองคุลี และขุมพระ
โลมา ก็เชนเดียวกัน นอกจากนัน้ ใน
ทามกลางพระฉัพพัณณรังสี พระผูม พี ระ
ภาค กับพระพุทธนิมติ (พระพุทธรูปที่
ทรงเนรมิตขึ้น) ก็สาํ เร็จพระอิริยาบถที่
ตางกัน เชน ขณะทีพ่ ระผูม พี ระภาคทรง
จงกรม พระพุทธนิมิตประทับยืนบาง
ประทับนัง่ บาง ทรงไสยาสนบา ง ขณะที่
พระพุทธนิมติ ทรงไสยาสน พระผูม พี ระ
ภาคทรงจงกรมบ า ง ประทั บ ยื น บ า ง
ประทับนัง่ บาง ดังนีเ้ ปนตน
ยมกปาฏิหาริยน นั้ พระพุทธเจาทรง
แสดงที่ ใ กล ป ระตู เ มื อ งสาวั ต ถี เพื่ อ
กําราบหรือระงับความปรารถนารายของ
เหลาเดียรถีย ดังมีเรือ่ งเปนมาวา ครัง้
หนึ่ง เศรษฐีชาวเมืองราชคฤหไดปุมไม
แกนจันทนมรี าคามากมา (อรรถกถาวา
เป น ปุ ม ไมจันทนแดงที่ลอยตามแมน้ํา
คงคามาติดตาขายปองกันบริเวณที่เลน
กีฬาน้ําของทานเศรษฐี) และเกิดความ
คิดวา จะใหกลึงเปนบาตร เก็บเอาสวนที่
เหลือไวใช และใหบาตรเปนทาน เมือ่ ให
กลึงบาตรดวยปุมไมแกนจันทนนั้นแลว
ก็ใสสาแหรกแขวนไวทปี่ ลายไมไผ ผูกลํา
ไมตอ ๆ กันขึน้ ไป (อรรถกถาวาสูง ๖๐
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ศอก) ประกาศวา สมณะก็ตาม พราหมณ
ก็ตาม ผูใ ด เปนพระอรหันตและมีฤทธิ์
จงปลดบาตรทีเ่ ราใหแลวไปเถิด (อรรถกถาวา ทานเศรษฐีทาํ เชนนีเ้ พราะคิดวา
มีผอู วดกันมากวาตนเปนอรหันต แตไม
เห็นจริงสักราย คราวนีจ้ ะไดชดั กันไป ถา
มีจริงก็จะยอมนับถือกันทั้งครอบครัว)
พวกเดียรถียเจาลัทธิก็มาติดตอขอบาตร
นั้น ทานเศรษฐีก็บอกใหเหาะขึ้นไปเอา
เอง จนถึงวันที่ ๗ พระมหาโมคคัลลานะ
และพระป ณ โฑลภารทวาชะเข า ไป
บิณฑบาตในเมืองราชคฤห ไดยินพวก
นักเลงพูดทํานองเยาะเยยวามีแตนักคุย
อวดวาเปนอรหันต แตเอาเขาจริง คราวนี้
ก็เห็นชัดวาไมมี พระมหาเถระเห็นวาถา
ปลอยไว คนจะดูหมิ่นพระศาสนา ในที่
สุด พระปณโฑลภารทวาชะก็เหาะขึน้ ไป
ปลดบาตรนั้ น และเหาะเวี ย นกรุ ง
ราชคฤห ๓ รอบ (อรรถกถาวา พระเถระ
เหาะแสดงฤทธิ์แลวมาหยุดที่เหนือบาน
ของเศรษฐีโดยมิไดเขาไปที่บาตร ทาน
เศรษฐี แ สดงความเคารพและนิ ม นต
ทานลงมา แลวใหคนเอาบาตรลงมาและ
จัดถวาย) เหตุการณนที้ าํ ใหคนแตกตืน่
พากันตามพระเถระมาทีว่ ดั สงเสียงอือ้ อึง
มาก พระพุทธเจาไดทรงสดับ เมือ่ ทราบ
ความแลว ทรงใหประชุมสงฆ ทรงสอบ
ถามทานพระปณโฑลภารทวาชะ ได
๓๒๙
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ความจริงตามเรื่องที่เกิดขึ้นแลว ทรง
ตําหนิวา การนั้นไมสมควรแกสมณะ
การที่ถือเอาบาตรไมเปนเหตุมาแสดง
อิทธิปาฏิหาริย อันเปนอุตตริมนุสสธรรม
แกคฤหัสถทงั้ หลายนัน้ ก็เหมือนกับสตรี
ยอมเปดแสดงของสงวนเพราะเห็นแก
ทรัพย แลวทรงบัญญัตสิ กิ ขาบท หาม
ภิ ก ษุ มิ ใ ห แ สดงอิ ท ธิ ป าฏิ ห าริ ย แ ก
คฤหัสถทั้งหลาย และรับสั่งใหทําลาย
บาตรนั้น บดจนละเอียดผสมเปนยา
หยอดตาของภิกษุทั้งหลาย กับทั้งทรง
บัญญัตสิ กิ ขาบท หามภิกษุ มิใหใชบาตร
ไม (วินย.๗/๓๓/๑๖) ในพระวินยั ปฎก มีเรือ่ ง
ตนเดิมเปนมาจบลงเพียงนี้
อรรถกถาเลาเรื่องตอไปวา (ธ.อ.๖/๗๐;
ชา.อ.๖/๒๓๑) ฝายพวกเดียรถีย เมื่อทราบ
วา พระพุทธเจาไดทรงบัญญัตสิ กิ ขาบท
หามภิกษุ มิใหแสดงอิทธิปาฏิหาริยแก
คฤหัสถทงั้ หลายแลว ก็เห็นวาพระสงฆ
ในพระพุทธศาสนาหมดโอกาสแสดงฤทธิ์
แลว จึงฉวยโอกาสโฆษณาวาพวกตนไม
เห็นแกบาตรไม จึงมิไดแสดงฤทธิ์ เมื่อ
เรือ่ งบาตรผานไปแลว ทีนี้ พวกตนก็จะ
แสดงความสามารถใหเห็นละ โดยจะ
แขงฤทธิ์กับพระสมณะโคดม ครั้งนั้น
พระเจ า พิ ม พิ สารทรงหวงใยวา พวก
เดียรถียทาอยางนี้ ในเมื่อทรงบัญญัติ
หามพระสงฆแสดงฤทธิ์เสียแลว จะทํา
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อยางไร พระพุทธเจาตรัสวา สิกขาบท ทาง เห็นพระพุทธเจา เลยเปลีย่ นใจ คิด
นั้นทรงบัญญัติสําหรับพระสาวก พระ วาถวายพระพุทธเจาดีกวา พระพุทธเจา
องคจึงจะทรงแสดงฤทธิ์เอง และตรัสแก ทรงรับแลว พระอานนทคนั้ ทําน้าํ ปานะ
พระเจาพิมพิสารวาจะทรงแสดงในเวลา ถวาย พระองคเสวยอัมพปานะ และรับ
อีก ๔ เดือนขางหนา ในวันเพ็ญเดือน ๘ สั่งใหนายคัณฑรับเอาเม็ดมะมวงไปคุย
ณ เมืองสาวัตถี ตอจากนัน้ พวกเดียรถีย ดินปลูกตรงทีน่ นั้ เอง ทรงลางพระหัตถ
ก็แสดงออกตางๆ ใหเห็นเหมือนกับวา รดน้าํ ลงไป ตนมะมวงก็งอกโตขึ้นมาๆ
พระพุทธเจาทรงหาทางผัดผอนเวลาและ จนสูงได ๑๕ ศอก ออกดอกออกผลพรัง่
ยักยายสถานที่เพื่อหนีการทาทาย และ พรอม ขณะนัน้ พายุใหญพดั และฝน
พวกตนคอยไลตาม จนกระทัง่ เมือ่ มาสู หนักตกลงมา ทําใหประดาเดียรถียห นี
เมืองสาวัตถีและใกลเวลาเขาไป พวก กระจัดกระจาย แลวเมือ่ ถึงวาระ พระ
เดี ย รถี ย ก็ ใ ห ส ร า งมณฑปที่ จ ะทําการ พุทธเจาก็ทรงแสดงยมกปาฏิหาริยและ
แสดงไวใหพรอม สวนของพระพุทธเจา แสดงธรรมแกประชาชน เมื่อเสร็จสิ้น
ยังไมมกี ารเตรียมการอะไร เมือ่ พระเจา พุ ท ธกิ จ นี้ แ ล ว ก็ เ สด็ จ ขึ้ น ไปทรงจํา
ปเสนทิโกศลตรัสถาม ก็ทรงตอบวาจะ พรรษาในดาวดึงสเทวโลก ณ บัณฑุแสดงที่ โ คนต น มะม ว งของนายคั ณ ฑ กัมพลศิลาอาสน ทรงแสดงพระอภิธรรม
(คัณฑามพพฤกษ = คัณฑ [นายคัณฑ โปรดพระพุทธมารดาและเหลาเทพ ถวน
เปนคนเฝาพระราชอุทยานของพระเจา ไตรมาส แลวในวันเพ็ญเดือน ๑๑ เสด็จ
ปเสนทิโกศล] + อัมพ [มะมวง] + พฤกษ เทโวโรหณะ คือลงจากเทวโลก ทีส่ งั กัสส[ตนไม], ฉบับอักษรพมา เปนกัณฑามพ- นคร คืนสูพุทธกิจในการโปรดมนุษยพฤกษ คือคนสวนชือ่ นายกัณฑ) พวก นิกรสืบตอไป; ดู ปาฏิหาริย, ปณโฑลเดี ย รถี ย ไ ด ข า วดั ง นั้ น ก็ ใ ห ค นเที่ ย ว ภารทวาชะ, เทโวโรหณะ
ทําลายถอนตนมะมวงแมแตทเี่ พิง่ เกิดใน ยมทูต ทูตของพญายม, สือ่ แจงขาวของ
รัสมีโยชนหนึง่ ทัง้ หมด (แตเขาไปถอนใน ความตาย หรือสภาวะที่เตือนใหนึกถึง
พระราชอุทยานไมได) ครั้นถึงวันเพ็ญ ความตายเพื่อจะไดไมประมาททําความ
เดือน ๘ นายคัณฑ คนเฝาพระราช ดีเตรียมไว เชน ความแกหงอม (ธ.อ.๗/๔)
อุทยาน เก็บมะมวงผลโตรสดีไดผลหนึง่ ยมบาล ผูค มุ นรก, ผูท าํ หนาทีล่ งโทษสัตว
นําไปจะถวายแกพระราชา พอดีระหวาง นรก, ในคัมภีรภาษาบาลี ใชคําวา นิรย๓๓๐
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บาล; ดู นิรยบาล
ซึ่งบางครั้งมาคูกับ อิสริยยศ และอาจจะ
ยมบุรษุ คนของพญายม (บาลี: ยมปุรสิ ), มี ปริวารยศ หรือ บริวารยศ มาเขาชุด
ผูทําหนาที่ลงโทษสัตวนรก, นิรยบาล, ดวย รวมเปน ยศ ๓ ประเภท
บางที ใ ช เ ชิ ง บุ ค ลาธิ ษ ฐาน หมายถึ ง ยศกากัณฑกบุตร พระเถระองคสาํ คัญผู
สภาวะที่เตือนใหนึกถึงความตายเพื่อจะ ชักชวนใหทาํ สังคายนาครัง้ ที่ ๒ หลังพุทธ
ไดไมประมาททําความดีเตรียมไว เชน ปรินพิ พาน ๑๐๐ ป เดิมชือ่ ยศ เปนบุตร
ความแกหงอม (ขุ.ธ.๒๕/๒๘/๔๖); ดู ยมทูต กากัณฑกพราหมณ; ดู สังคายนาครัง้ ที่ ๒
ยมโลก โลกของพญายม, โลกของคนตาย; ยส, ยสะ พระมหาสาวกองคหนึ่ง เปน
ในบางแห ง ซึ่ ง กล า วถึ ง คู กั บ เทวโลก บุตรเศรษฐีเมืองพาราณสีมีความเปนอยู
อรรถกถาอธิบายวา ยมโลกหมายถึง อยางสุขสมบูรณ วันหนึ่งเห็นสภาพใน
อบายภูมิ ๔ (ธ.อ.๓/๒), โดยเฉพาะในคัมภีร หองนอนของตนเปนเหมือนปาชา เกิด
เปตวัตถุ มักหมายถึงแดนเปรต (เชน ขุ.เปต. ความสลดใจคิดเบือ่ หนาย จึงออกจากบาน
๒๖/๙๒/๑๑๑)
ไปพบพระพุ ท ธเจ า ที่ ป า อิ สิ ป ตนยมุนา แมน้ําใหญสายสําคัญลําดับที่ ๒ มฤคทายวัน ในเวลาใกลรงุ พระพุทธเจา
ในมหานที ๕ ของชมพูทวีป มีตน ตรัสเทศนาอนุบุพพิกถา และอริยสัจจ
กํ า เนิ ด ร ว มกั บ แม น้ํ า คงคา ที่ ส ระ โปรด ยสกุลบุตรไดดวงตาเห็นธรรม
อโนดาตในแดนหิมพานต และลงมา ตอมาไดฟงธรรมที่พระพุทธเจาแสดง
บรรจบกั บ แม น้ําคงคาที่ เ มื อ งปยาคะ แก เ ศรษฐี บิ ด าของตน ก็ ไ ด บ รรลุ
(ปจจุบันคือ Allahabad) ไหลผานเมือง อรหัตตผลแลวขออุปสมบท เปนภิกษุ
สําคัญ คือ Delhi เมืองหลวงปจจุบัน สาวกองคที่ ๖ ของพระพุทธเจา
ของอินเดีย ซึ่งเชื่อกันวาอยูตรงที่ตั้งของ ยสกุลบุตร พระยสะเมื่อกอนอุปสมบท
นครอินทปตถ (เมืองหลวงของแควนกุร)ุ เรียกวายสกุลบุตร
ในอดีต เมืองมธุรา และเมืองโกสัมพี ยโสชะ พระมหาสาวกองคหนึ่ง เปนบุตร
กอนจะถึงเมืองปยาคะ, ปจจุบนั คนทั่ว หัวหนาชาวประมง ใกลประตูเมืองสาวัตถี
ไปรูจักในชื่อภาษาอังกฤษวา Yamuna ไดฟงพระธรรมเทศนากปลสูตร ทีพ่ ระ
พุทธเจาทรงแสดง (ในสุตตนิบาต เรียก
หรือ Jumna; ดู มหานที ๕
ยศ ความเปนใหญและความยกยองนับถือ; ตางไปวา ธัมมจริยสูตร) มีความเลือ่ มใส
ในภาษาไทย มักไดยินคําวา เกียรติยศ ขอบวช ตอมา ไปเจริญสมณธรรมที่ฝง
๓๓๑
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แมน้ําวัคคุมุทา ไดสําเร็จพระอรหัต
ยโสธรา 1. เจาหญิงศากยวงศ เปนพระ
ราชบุตรีของพระเจาชยเสนะ เปนพระ
มเหสี ข องพระเจ า อั ญ ชนะผู ค รองกรุ ง
เทวทหะ เปนพระมารดาของพระนาง
สิริมหามายา และพระนางมหาปชาบดี
โคตมี 2. อีกชื่อหนึ่งวา พิมพา เปนเจา
หญิงแหงเทวทหนคร เปนพระราชบุตรี
ของพระเจาสุปปพุทธะ เปนพระชายา
ของพระสิทธัตถะ เปนมารดาของพระ
ราหุล ตอมาออกบวช เรียกชื่อวา พระ
ภัททากัจจานา
ยอพระเกียรติ ชื่อประเภทหนังสือที่แตง
เชิดชูเกียรติของพระมหากษัตริย
ยักยอก เอาทรัพยของผูอื่นที่อยูในความ
รักษาของตนไปโดยทุจริต
ยักษ มีความหมายหลายอยาง แตทใี่ ชบอ ย
หมายถึ ง อมนุ ษ ย พ วกหนึ่ ง เป น บริ ว าร
ของทาวกุเวร หรือเวสสวัณ, ตามที่ถือ
กันมาวามีรูปรางใหญโตนากลัวมีเขี้ยว
งอกโงง ชอบกินมนุษยกินสัตว โดยมาก
มีฤทธิ์เหาะได จําแลงตัวได
ยักษิณี นางยักษ
ยัญ การเซน, การบูชา, การบวงสรวง
ชนิดหนึง่ ของพราหมณ เชน ฆาสัตวบชู า
เทพเจาเพื่อใหตนพนเคราะหรายเปนตน
ยัญพิธี พิธีบูชายัญ
ยาคุภาชกะ ภิกษุผูไดรับสมมติ คือแตง

ยาวตติยกะ

ตั้งจากสงฆ ใหเปนผูมีหนาที่แจกยาคู,
เปนตําแหนงหนึ่งในบรรดา เจาอธิการ
แหงอาหาร
ยาคู ขาวตม, เปนอาหารเบาสําหรับฉัน
รองท อ งก อ นถึ ง เวลาฉั น อาหารหนั ก
เปนของเหลว ดื่มได ซดได ไมใชของ
ฉันใหอิ่ม เชน ภิกษุดื่มยาคูกอนแลวไป
บิณฑบาต ยาคูสามัญอยางนี้ ที่จริงจะ
แปลวาขาวตมหาถูกแทไม แตแปลกัน
มาอยางนั้นพอใหเขาใจงายๆ ขาวตมที่
ฉันเปนอาหารมื้อหนึ่งไดอยางที่ฉันกัน
อยูโดยมาก มีชื่อเรียกตางออกไปอีก
อยางหนึ่งวา โภชชยาคู
ยาจก ผูขอ, คนขอทาน, คนขอทานโดย
ไมมีอะไรแลกเปลี่ยน
ยาตรา เดิน, เดินเปนกระบวน
ยาน เครื่องนําไป, พาหนะตางๆ เชน รถ,
เรือ, เกวียน เปนตน
ยาม คราว, เวลา, สวนแหงวันคืน
ยามะ, ยามา สวรรคชั้นที่ ๓ มีทาว
สุยามเทพบุตรปกครอง
ยามกาลิก ของที่ใหฉันได ชั่วระยะวัน
หนึ่ง กับคืนหนึ่ง; ดู กาลิก
ยาวกาลิก ของที่อนุญาตใหฉันไดตั้งแต
เชาถึงเที่ยงวัน; ดู กาลิก
ยาวชีวิก ของที่ใหฉันไดไมจํากัดเวลา
ตลอดชีวิต; ดู กาลิก
ยาวตติยกะ แปลวา “ตองอาบัติเมื่อสวด

๓๓๒

ยินราย

๓๓๓

สมนุภาสนจบครั้งที่ ๓” หมายความวา
เมื่อภิกษุลวงละเมิดสิกขาบทเขาแลวยัง
ไมตองอาบัติ ตอเมื่อสงฆสวดประกาศ
สมนุภาสนหนที่ ๓ จบแลว จึงจะตอง
อาบัตินั้น ไดแก สังฆาทิเสสขอที่ ๑๐,
๑๑, ๑๒, ๑๓ และสิกขาบทที่ ๘ แหง
สัปปาณกวรรคในปาจิตติยกัณฑ; คูกับ
ปฐมาปตติกะ
ยินราย ไมพอใจ, ไมชอบใจ
ยี่ สอง โบราณเขียน ญี่ เดือนยี่ ก็คือ
เดื อ นที่ ส องต อ จากเดื อ นอ า ยอั น เป น
เดือนที่หนึ่ง
ยุกติ ชอบ, ถูกตอง, สมควร
ยุค คราว, สมัย, ระยะกาลที่จัดแบงขึ้น
ตามเหตุการณหรือสภาพความเปนไป
ของโลก; ดู กัป
ยุคล คู, ทั้งสอง
ยุคลบาท, บาทยุคล เทาทัง้ สอง, เทาทัง้ คู
ยุ ติ ความถู ก ต อ งลงตั ว ตามเหตุ ผ ล,
ความเหมาะควรโดยเหตุผล, ความมี
เหตุผลลงกันได (บาลี: ยุตฺติ)
ยุติธรรม “ธรรมโดยยุติ”, ความเปนธรรม
โดยความถูกตองลงตัวตามเหตุผลและ
หลักฐาน, ในภาษาไทย มักแปลกันวา
ความเที่ยงธรรม; ดู ยุติ
ยุทธนา การรบพุง, การตอสูกัน
ยุบล ขอความ, เรื่องราว
ยุพราช พระราชกุมารที่ไดรับอภิเษกหรือ

โยคะ

แต ง ตั้ ง ให อ ยู ใ นตําแหน ง ที่ จ ะสื บ ราชสมบัติเปนพระเจาแผนดินสืบไป
เยภุยยสิกา กิริยาเปนไปตามขางมากได
แก วิธีตัดสินอธิกรณ โดยถือเอาตามคํา
ของคนขางมาก เชน วิธีจับสลากเพื่อชี้
ขอผิดถูก ขางไหนมีภิกษุผูรวมพิจารณา
ลงความเห็นมากกวา ก็ถอื เอาพวกขางนัน้
เปนวิธีอยางเดียวกับการโหวตคะแนน
เสียง, ใชสําหรับระงับวิวาทาธิกรณ; ดู
อธิกรณสมถะ
เยวาปนกธรรม “ก็หรือวาธรรมแมอื่น
ใด” หมายถึงธรรมจําพวกที่กําหนดแน
ไมไดวาขอไหนจะเกิดขึ้น ไดแก เจตสิก
๑๖ เปนพวกที่เกิดในกุศลจิต ๙ คือ ๑.
ฉันทะ ๒. อธิโมกข ๓. มนสิการ ๔.
อุเบกขา (ตัตรมัชฌัตตตา) ๕. กรุณา ๖.
มุทิตา ๗. สัมมาวาจา (วจีทุจริตวิรัติ) ๘.
สั มมากัมมันตะ (กายทุ จริตวิรัติ) ๙.
สัมมาอาชีวะ (มิจฉาชีววิรัติ) เปนพวกที่
เกิดในอกุศลจิต ๑๐ คือ ๑. ฉันทะ ๒.
อธิโมกข ๓. มนสิการ ๔. มานะ ๕.
อิสสา ๖. มัจฉริยะ ๗. ถีนะ ๘. มิทธะ ๙.
อุทธัจจะ ๑๐. กุกกุจจะ นับเฉพาะที่ไมซ้ํา
(คือเวน ๓ ขอแรก) เปน ๑๖
เยี่ยง อยาง, แบบ, เชน
โยคะ 1. กิเลสเครื่องประกอบ คือ
ประกอบสัตวไวในภพ หรือผูกสัตวดุจ
เทียมไวกับแอก มี ๔ คือ ๑. กาม ๒.

๓๓๓

โยคเกษม

๓๓๔

ภพ ๓. ทิฏฐิ ๔. อวิชชา 2. ความเพียร
โยคเกษม, โยคเกษมธรรม ธรรมอัน
เปนแดนเกษมจากโยคะ” ความหมาย
สามัญวาความปลอดโปรงโลงใจหรือสุข
กายสบายใจ เพราะปราศจากภั ย
อั น ตรายหรื อ ล ว งพ น สิ่ ง ที่ นาพรั่นกลัว
มาถึงสถานที่ปลอดภัย; ในความหมาย
ขั้นสูงสุด มุงเอาพระนิพพาน อันเปน
ธรรมที่เกษมคือโปรงโลงปลอดภัยจาก
โยคกิเลสทั้ง ๔ จําพวก; ดู โยคะ, เกษม
จากโยคธรรม
โยคธรรม ธรรมคือกิเลสเครื่องประกอบ
ในขอความวา “เกษมจากโยคธรรม” คือ
ความพนภัยจากกิเลส; ดู โยคะ
โยคักเขมะ ดู โยคเกษม
โยคาวจร ผูห ยัง่ ลงสูค วามเพียร, ผูป ระกอบ
ความเพียร, ผูเ จริญภาวนา คือกําลังปฏิบตั ิ
สมถกรรมฐานและวิปสสนากัมมัฏฐาน
เขียน โยคาพจร ก็มี
โยคี ฤษี, ผูปฏิบัติตามลัทธิโยคะ; ผู
ประกอบความเพียร; ดู โยคาวจร
โยชน ชื่อมาตราวัดระยะทาง เทากับ ๔
คาวุต หรือ ๔๐๐ เสน
โยธา ทหาร, นักรบ
โยนก อาณาจักรโบราณทางทิศพายัพของ
ชมพูทวีป (ปจจุบันอยูในเขตอาฟกานิสถาน และอุซเบกิสถานกับตาจิกิสถาน
แห ง เอเชี ย กลาง) ชื่ อ ว า บากเตรี ย
๓๓๔

โยนก

(Bactria; เรี ย ก Bactriana or
Zariaspa ก็ม)ี มีเมืองหลวงชือ่ บากตรา
(Bactra ปจจุบนั เรียกวา Balkh อยูใน
ภาคเหนือของอาฟกานิสถาน), เปนดิน
แดนที่ชนชาติอารยันเขามาครอง แลว
ตกอยูใตอํานาจของจักรวรรดิเปอรเซีย
โบราณ และคงเนือ่ งจากมีชนชาติกรีกเผา
Ionians มาอยูอ าศัยมาก ทางชมพูทวีป
จึงเรียกวา “โยนก” (ในคัมภีรบ าลีเรียกวา
โยนก บาง โยนะ บาง ยวนะ บาง ซึ่งมา
จากคําวา “Ionian” นั่นเอง)
เฉพาะอยางยิง่ เมือ่ พระเจาอเลกซานเดอรมหาราช (Alexander the Great)
กษัตริยกรีก ยกทัพแผอํานาจมาทาง
ตะวันออก ลมจักรวรรดิเปอรเซียลงได
ในปที่ ๓๓๑ กอน ค.ศ. (ประมาณ
พ.ศ.๑๕๘) แลวจะมาตีชมพูทวีป ผาน
บากเตรี ย ซึ่ ง เคยขึ้ น กั บ เปอร เ ซี ย มา
ประมาณ ๒๐๐ ป ก็ไดบากเตรียคือ
แควนโยนกนั้นในปที่ ๓๒๙ กอน ค.ศ.
(พ.ศ. ๑๖๐) จากนัน้ จึงไปตัง้ ทัพทีเ่ มือง
ตักศิลาในปที่ ๓๒๖ กอน ค.ศ. เพือ่
เตรียมเขาตีอินเดีย แตในที่สุดทรงลม
เลิกพระดํารินั้น และยกทัพกลับในปที่
๓๒๕ กอน ค.ศ. ระหวางทางเมื่อพักที่
กรุ ง บาบิ โ ลน ได ป ระชวรหนั ก และ
สวรรคตเมื่อปที่ ๓๒๓ กอน ค.ศ. แม
ทัพกรีกที่พระเจาอเลกซานเดอรตั้งไวดู

โยนก

๓๓๕

แลดินแดนทีต่ ไี ด ก็ปกครองโยนกตอมา
โยนกตลอดจนคั น ธาระที่ อ ยู ใ ต ล งมา
(ปจจุบันอยูในอาฟกานิสถานและปากีสถาน) จึงเปนดินแดนกรีกและมีวัฒนธรรมกรีกเต็มที่
ตอมาไมนาน เมื่อพระอัยกาของพระ
เจาอโศกมหาราช คือพระเจาจันทรคุปต
(เอกสารกรีกเรียก Sandrocottos หรือ
Sandrokottos) ขึ้นครองแควนมคธ
ตั้งราชวงศโมริยะ (รูปสันสกฤตเปน
เมารยะ) ขึ้นในปที่ ๓๒๑ กอน ค.ศ.
(พ.ศ. ๑๖๘) แลวยกทัพมาเผชิญกับแม
ทัพใหญของอเลกซานเดอร ชื่อซีลูคัส
(Seleucus) ที่มีอํานาจปกครองดินแดน
แถบตะวันออกรวมทัง้ โยนกและคันธาระ
นัน้ (ตอมาไดเปนกษัตริยแ หงบาบิโลเนีย
ถือกันวาเปนกษัตริยแหงซีเรียโบราณ)
ซีลูคัสไดยอมยกคันธาระใหแกจันทรคุปต แมวาโยนกก็คงจะไดมาขึ้นตอ
มคธดวย ดังที่ศิลาจารึกของพระเจา
อโศก (ครองราชยพ.ศ.๒๑๘–๒๖๐)
กลาวถึงแวนแควนของชาวโยนกในเขต
พระราชอํานาจ แตผูคนและวิถีชีวิตที่
นั่นก็ยังเปนแบบกรีกสืบมา
เมื่ อ พระเจ า อโศกทรงอุ ป ถั ม ภ ก าร
สังคายนาครั้งที่ ๓ ใน พ.ศ.๒๓๕ แลว
พระโมคคั ล ลี บุ ต รติ ส สเถระได ม อบ
ภาระใหพระสงฆไปเผยแพรพระศาสนา
๓๓๕

โยนก

ในดินแดนตางๆ ๙ สาย (เราเรียกกันวา
พระศาสนทูต) อรรถกถากลาววา พระ
มหารักขิตเถระไดมายังโยนกรัฐ
หลังรัชกาลพระเจาอโศกมหาราชไม
เต็มครึง่ ศตวรรษ ราชวงศโมริยะก็สลาย
ลง ในชวงเวลานั้น บากเตรียหรือโยนก
ก็ ไ ด ตั้งอาณาจักรของตนเองเปนอิสระ
(ตําราฝ า ยตะวั น ตกบอกในทํานองว า
บากเตรียไมไดมาขึน้ ตอมคธ ยังขึน้ กับ
ราชวงศของซีลคู สั จนถึงปที่ ๒๕๐ กอน
ค.ศ. ซึ่งยังอยูในรัชกาลพระเจาอโศก
บากเตรียจึงแยกตัว จากราชวงศของ
ซีลูคัส ออกมาตัง้ เปนอิสระ แตศลิ าจารึก
ของพระเจาอโศกก็บอกชัดวา มีแวน
แควนโยนกในพระราชอํานาจ อาจเปนได
วา โยนกในสมัยนัน้ มีทงั้ สวนทีข่ นึ้ ตอ
มคธ และสวนทีข่ นึ้ ตอราชวงศกรีก ของ
ซีลูคัส แลวแข็งขอแยกออกมา) จากนั้น
บากเตรี ย ได มี อํานาจมากขึ้ น ถึ ง กั บ
ขยายดินแดนเขามาในอินเดียภาคเหนือ
ดั ง ที่ โ ยนกได มี ชื่ อ เด น อยู ใ นประวั ติ
ศาสตร พ ระพุ ท ธศาสนาในสมั ย ของ
พระเจา Menander ทีพ่ ทุ ธศาสนิกชน
เรียกวา พญามิลินท ซึ่งครองราชย
(พ.ศ.๔๒๓-๔๕๓) ที่ เ มื อ งสาคละ
(ปจจุบนั เรียกวา Sialkot อยูใ นแควน
ปญจาบ ทีเ่ ปนสวนของปากีสถาน)
หลังรัชกาลพญามิลินทไมนาน บาก

โยนิ

๓๓๖

เตรียหรือโยนกตกเปนของชนเผาศกะที่
เรรอ นรุกรานเขามา แลวตอมาก็เปนสวน
หนึ่งของอาณาจักรกุษาณ (ที่มีราชายิ่ง
ใหญพระนามวากนิษกะ, ครองราชย
พ.ศ.๖๒๑–๖๔๔) หลังจากนั้นก็มีการรุก
รานจากภายนอกมาเป น ระลอก จน
กระทั่ ง ประมาณ ค.ศ.๗๐๐ (ใกล
พ.ศ.๑๓๐๐) กองทัพมุสลิมอาหรับยก
มาถึ ง และเข า ครอบครอง โยนกก็ได
กลายเปนสวนหนึ่งแหงดินแดนของชน
ชาวมุสลิมสืบมา ชื่อโยนกก็เหลืออยูแต
ในประวัติศาสตร
โยนิ กําเนิดของสัตว มี ๔ จําพวก คือ ๑.
ชลาพุชะ เกิดในครรภ เชน คน แมว
๒. อัณฑชะ เกิดในไข เชน นก ไก ๓.
สังเสทชะ เกิดในไคล คือทีช่ นื้ แฉะสกปรก
เชน หนอนบางอยาง ๔. โอปปาติกะ
เกิดผุดขึ้น เชน เทวดา สัตวนรก
โยนิโส โดยแยบคาย, โดยถองแท, โดย
วิธีที่ถูกตอง, ตั้งแตตนตลอดสาย, โดย
ตลอด
โยนิโสมนสิการ การทําในใจโดยแยบคาย,
กระทําไวในใจโดยอุบายอันแยบคาย, การ

รตนปริตร

พิจารณาโดยแยบคาย คือพิจารณาเพื่อ
เขาถึงความจริงโดยสืบคนหาเหตุผลไป
ตามลําดับจนถึงตนเหตุ แยกแยะองค
ประกอบจนมองเห็นตัวสภาวะและความ
สัมพันธแหงเหตุปจ จัย หรือตริตรองใหรู
จักสิ่งที่ดีที่ชั่ว ยังกุศลธรรมใหเกิดขึ้น
โดยอุบายที่ชอบ ซึ่งจะมิใหเกิดอวิชชา
และตัณหา, ความรูจ กั คิด, คิดถูกวิธ;ี
เทียบ อโยนิโสมนสิการ
โยม คําที่พระสงฆใชเรียกคฤหัสถที่เปน
บิดามารดาของตน หรือที่เปนผูใหญ
คราวบิดามารดา บางทีใชขยายออกไป
เรี ย กผู มี ศ รั ท ธาซึ่ ง อยู ใ นฐานะเป น ผู
อุปถัมภบํารุงพระศาสนา โดยทั่วไปก็มี;
คําใชแทนชื่อบิดามารดาของพระสงฆ;
สรรพนามบุรุษที่ ๑ สําหรับบิดามารดา
พูดกะพระสงฆ (บางทีผูใหญคราวบิดา
มารดา หรือผูเกื้อกูลคุนเคยก็ใช)
โยมวัด คฤหัสถที่อยูปฏิบัติพระในวัด
โยมสงฆ คฤหัสถผูอุปการพระทั่วๆ ไป
โยมอุปฏฐาก คฤหัสถที่แสดงตนเปนผู
อุปการะพระสงฆโดยเจาะจง อุปการะ
รูปใด ก็เปนโยมอุปฏฐากของรูปนั้น

ร
รจนา แตง, ประพันธ เชน อาจารยผู รตนะ ดู รัตนะ
รตนปริตร ดู ปริตร
รจนาอรรถกถา คือผูแตงอรรถกถา
๓๓๖

รตนวรรค

๓๓๗

รตนวรรค ตอนที่ ว า ด ว ยเรื่ อ งรั ต นะ
เปนตน เปนวรรคที่ ๙ แหงปาจิตติยกัณฑ
ในมหาวิภังค พระวินัยปฎก
รตนวรรคสิกขาบท สิกขาบทในรตนวรรค
รตนสูตร ดู ปริตร
รติ ความยินดี
รม สําหรับพระภิกษุ หามใชรมที่กาววาว
เชน รมปกดวยไหมสีตางๆ และรมที่มี
ระบายเปนเฟอง ควรใชของเรียบๆ ซึ่ง
ทรงอนุญาตใหใชไดในวัดและอุปจาระ
แหงวัด หามกั้นรมเขาบาน หรือกั้นเดิน
ตามถนนหนทางในละแวกบาน เวนแต
เจ็บไข ถูกแดดถูกฝนอาพาธจะกําเริบ เชน
ปวดศีรษะ ตลอดจน (ตามที่อรรถกถา
ผอนผันให) กั้นเพื่อกันจีวรเปยกฝนใน
เวลาฝนตก กั้นเพื่อปองกันภัย กั้นเพื่อ
รักษาตัว เชนในเวลาแดดจัด
รมณีย นาบันเทิงใจ, นารื่นรมย, นาสนุก
รส อารมณที่รูไดดวยลิ้น (ขอ ๔ ใน
อารมณ ๖), โดยปริยาย หมายถึงความ
รูสึกชอบใจ
รองเทา ในพระวินัยกลาวถึงรองเทาไว ๒
ชนิดคือ ๑. ปาทุกา แปลกันวา “เขียง
เทา” (รองเทาไมหรือเกี๊ยะ) ซึ่งรวมไปถึง
รองเทาโลหะ รองเทาแกว หรือรองเทา
ประดับแกวตางๆ ตลอดจนรองเทาสาน
รองเทาถักหรือปกตางๆ สําหรับพระ
ภิ ก ษุ ห า มใช ป าทุ ก าทุ ก อย า ง ยกเวน
๓๓๗

รองเทา

ปาทุ ก าไม ที่ ต รึ ง อยู กั บ ที่ สําหรั บ ถ า ย
อุจจาระหรือปสสาวะและเปนที่ชําระขึ้น
เหยียบได ๒. อุปาหนา รองเทาสามัญ
สําหรั บ พระภิ ก ษุ ท รงอนุ ญ าตรองเท า
หนังสามัญ (ถาชั้นเดียว หรือมากชั้นแต
เปนของเกาใชไดทั่วไป ถามากชั้นเปน
ของใหม ใชไดเฉพาะแตในปจจันตชนบท) มีสายรัด หรือใชคีบดวยนิ้ว ไม
ปกหลังเทา ไมปกสน ไมปกแขง นอก
จากนั้น ตัวรองเทาก็ตาม หูหรือสายรัด
ก็ตาม จะตองไมมีสีที่ตองหาม (คือ สี
ขาบ เหลือง แดง บานเย็น แสด ชมพู
ดํา) ไมขลิบดวยหนังสัตวที่ตองหาม
(คือ หนังราชสีห เสือโครง เสือเหลือง
ชะมด นาค แมว คาง นกเคา) ไมยัด
นุน ไมตรึงหรือประดับดวยขนนกกระทา
ขนนกยูง ไมมหี เู ปนชอดังเขาแกะเขาแพะ
หรืองามแมลงปอง รองเทาที่ผิดระเบียบ
เหล า นี้ ถ า แก ไ ขให ถู ก ต อ งแล ว เช น
สํารอกสีออก เอาหนังที่ขลิบออกเสีย
เปนตน ก็ใชได รองเทาทีถ่ กู ลักษณะทรง
อนุญาตใหใชไดในวัด สวนที่มิใชตอง
หามและในปา หามสวมเขาบาน และถา
เปนอาคันตุกะเขาไปในวัดอื่นก็ใหถอด
ยกเวนแตฝาเทาบางเหยียบพื้นแข็งแลว
เจ็บ หรือในฤดูรอน พื้นรอนเหยียบแลว
เทาพอง หรือในฤดูฝนไปในที่แฉะ ภิกษุ
ผูอาพาธดวยโรคกษัยสวมกันเทาเย็นได

รอยกรอง

๓๓๘

รอยกรอง ไดแกดอกไมที่รอยถักเปนตา
เปนผืนที่เรียกวาตาขาย
รอยคุม คือเอาดอกไมรอยเปนสายแลว
ควบหรือคุมเขาเปนพวง เชน พวงอุบะ
สําหรับหอยปลายภู หรือสําหรับหอย
ตามลําพังเชน พะวง “ภูสาย” เปนตัว
อยาง; รอยควบ ก็เรียก
ร อ ยตรึ ง คื อ เอาดอกไม เ ช น ดอกมะลิ
เปนตน เสียบเขาในระหวางใบตองที่
เจี ย นไว แล ว ตรึ ง ให ติ ด กั น โดยรอบ
แลวรอยประสมเขากับอยางอื่นเปนพวง
เชน พวงภูชั้นเปนตัวอยาง
รอยผูก คือชอดอกไมและกลุมดอกไมที่
เขาเอาไมเสียบกานดอกไมแลวเอาดาย
พันหรือผูกทําขึ้น
รอยวง คือดอกไมที่รอยสวมดอกหรือ
รอยแทงกานเปนสาย แลวผูกเขาเปนวง
นี้คือพวงมาลัย
รอยเสียบ คือดอกไมที่รอยสวมดอก เชน
สายอุบะ หรือพวงมาลัย มีพวงมาลัย
ดอกปบและดอกกรรณิการเปนตน หรือ
ดอกไม ที่ ใ ช เ สี ย บไม เช น พุ ม ดอก
พุทธชาด พุมดอกบานเย็นเปนตัวอยาง
ระยะบานหนึ่ง ในประโยควา “โดยที่สุด
แมสิ้นระยะบานหนึ่ง เปนปาจิตติยะ”
ระยะทางชั่วไกบินถึง แตในที่คนอยูคับ
คัง่ ใหกาํ หนดตามเครือ่ งกําหนดทีม่ อี ยู
โดยปกติ อยางใดอยางหนึ่ง (เชน ชื่อ

รัตตัญู

หมูบาน)
ระลึกชอบ ดู สัมมาสติ
รักขิตวัน ชื่อปาที่พระพุทธเจาเสด็จหลีก
ไปสําราญพระอิ ริ ย าบถเมื่ อ สงฆ เ มื อ ง
โกสัมพีแตกกัน; ดู ปาริเลยยกะ
รังสฤษฏ สราง, แตงตั้ง
รังสี แสง, แสงสวาง, รัศมี
รัชกาล เวลาครองราชสมบัติแหงพระ
ราชาองคหนึ่งๆ
รัชทายาท ผูจะสืบราชสมบัติ, ผูจะได
ครองราชสมบัติสืบตอไป
รัฏฐานุบาลโนบายราชธรรม ธรรม
ของพระราชา ซึ่งเปนวิธีปกครองบาน
เมือง, หลักธรรมสําหรับพระราชาใชเปน
แนวปกครองบานเมือง
รัฏฐปาสะ ดู รัฐบาล
รัฐชนบท ชนบทคือแวนแควน
รัฐบาล พระมหาสาวกองคหนึ่ง เปนบุตร
แหงตระกูลหัวหนาในถุลลโกฏฐิตนิคม
ในแควนกุรุ ฟงธรรมแลวมีความเลือ่ มใส
ในพระพุทธศาสนามาก ลาบิดามารดา
บวช แตไมไดรับอนุญาต เสียใจมาก
และอดอาหารจะไดตายเสีย บิดามารดา
จึงตองอนุญาต ออกบวชแลวไมนานก็
ไดสําเร็จพระอรหัต ไดรับยกยองวาเปน
เอตทัคคะในทางบวชดวยศรัทธา
รัตตัญู “ผูรูราตรี” คือ ผูเกาแก ผานคืน
วันมามาก รูกาลยืดยาว มีประสบการณ

๓๓๘

รัตติกาล

๓๓๙

ทันเรื่องเดิม หรือรูเห็นเหตุการณมาแต
ตน เชน พระอัญญาโกณฑัญญะ ผูเปน
ปฐมสาวก ไดรับยกยองจากพระพุทธ
เจา วาเปนเอตทัคคะในทางรัตตัญู
รัตติกาล เวลากลางคืน
รัตติเฉท การขาดราตรี หมายถึงเหตุขาด
ราตรีแหงมานัต หรือปริวาส; สําหรับ
มานัต มี ๔ คือ ๑. สหวาโส อยูรวม
๒. วิปฺปวาโส อยูปราศ ๓. อนาโรจนา
ไมบอก ๔. อูเน คเณ จรณํ ประพฤติใน
คณะอันพรอง; สําหรับปริวาส มี ๓ คือ
๑. สหวาโส อยูรวม ๒. วิปฺปวาโส อยู
ปราศ ๓. อนาโรจนา ไมบอก เมื่อขาด
ราตรีในวันใด ก็นบั วันนัน้ เขาในจํานวน
วั น ที่ จ ะต อ งอยู ป ริ ว าสหรื อ ประพฤติ
มานัตนั้นไมได; ดูความหมายที่คํานั้นๆ
รัตน, รัตนะ แกว, ของวิเศษหรือมีคา
มาก, สิ่งประเสริฐ, สิ่งมีคาสูงยิ่ง เชน
พระรัตนตรัย และรัตนะของพระเจา
จักรพรรดิ; ในประโยควา “ที่รัตนะยังไม
ออก เปนปาจิตติยะ” หมายถึงพระ
มเหสี, พระราชินี
รัตนฆรเจดีย เจดียคือเรือนแกว อยูทาง
ทิศตะวันตกของรัตนจงกรมเจดีย หรือ
ทิศตะวันตกเฉียงเหนือของตนพระศรีมหาโพธิ์ ณ ที่ นี้ พ ระพุ ท ธเจ า ทรง
พิจารณาพระอภิธรรมปฎกสิ้น ๗ วัน
(สัปดาหที่ ๔ แหงการเสวยวิมุตติสุข); ดู

รากขวัญ

วิมุตติสุข
รัตนจงกรมเจดีย เจดียคือที่จงกรมแกว
อยูทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของตน
พระศรีมหาโพธิ์ ระหวางตนพระศรีมหาโพธิ์
กับอนิมิสเจดีย ณ ที่นี้พระพุทธเจา
เสด็จจงกรมตลอด ๗ วัน (สัปดาหที่ ๓
แหงการเสวยวิมุตติสุข); ดู วิมุตติสุข
รัตนตรัย แกว ๓ ดวง, สิ่งมีคาและ
เคารพบูชาสูงสุดของพุทธศาสนิกชน ๓
อยาง คือ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ
รั ต นบั ล ลั ง ก บั ล ลั ง ก ที่ พ ระพุ ท ธเจ า
ประทับนั่งตรัสรู, ที่ประทับใตตนพระ
ศรีมหาโพธิ
รัศมี แสงสวาง, แสงที่เห็นกระจายออก
เปนสายๆ, แสงสวางที่พวยพุงออกจาก
จุดกลาง; เขียนอยางบาลีเปน รังสี แต
ในภาษาไทยใชในความหมายที่ตางกัน
ออกไปบาง
รัสสะ (สระ) มีเสียงสั้น อันพึงวาโดย
ระยะสั้ น กึ่ ง หนึ่ ง แห ง สระที่ มี เ สี ย งยาว
ในภาษาบาลี ไดแก อ อิ อุ; คูกับ ทีฆะ
รากขวัญ สวนของรางกายที่เรียกวาไห
ปลารา; ตํานานกลาววา ในบรรดาพระ
บรมสารีริกธาตุทั้งหลายนั้น พระราก
ขวัญเบื้องขวาขึ้นไปประดิษฐานอยูใน
จุฬามณีเจดีย ณ ดาวดึงสเทวโลก พระ
รากขวัญเบื้องซาย ขึ้นไปประดิษฐานอยู
ในทุสสเจดีย (เจดียที่ฆฏิการพรหม

๓๓๙

ราคะ

๓๔๐

สรางขึ้นไวกอนแลว ใหเปนที่บรรจุพระ
ภูษาเครื่องทรงในฆราวาสที่พระโพธิสัตว
สละในคราวเสด็ จ ออกบรรพชา) ณ
พรหมโลก
ราคะ ความกําหนัด, ความติดใจหรือ
ความยอมใจติดอยู, ความติดใครใน
อารมณ; ดู กามราคะ, รูปราคะ, อรูปราคะ
ราคจริต พืน้ นิสยั ทีห่ นักในราคะ เชน รัก
สวย รักงาม แกดวยเจริญกายคตาสติ
หรืออสุภกัมมัฏฐาน (ขอ ๑ ในจริต ๖)
ราคา ชื่อลูกสาวพระยามาร อาสาพระยา
มารเข า ไปประโลมพระพุ ท ธเจ า ด ว ย
อาการตางๆ พรอมดวยนางตัณหาและ
นางอรดี ในขณะที่พระพุทธเจาประทับ
อยูที่ตนอชปาลนิโครธ หลังจากตรัสรู
ราคี ผูมีความกําหนัด; มลทิน, เศรา
หมอง, มัวหมอง
ราชการ กิจการงานของประเทศ หรือ
ของพระเจาแผนดิน, หนาที่หลั่งความ
ยินดีแกประชาชน
ราชกุมาร ลูกหลวง
ราชคฤห นครหลวงของแควนมคธ เปน
นครที่มีความเจริญรุงเรือง เต็มไปดวย
คณาจารยเจาลัทธิ พระพุทธเจาทรง
เลื อ กเป น ภู มิ ที่ ป ระดิ ษ ฐานพระพุ ท ธศาสนาเปนปฐม พระเจาพิมพิสาร ราชา
แหงแควนมคธ ครองราชสมบัติ ณ นครนี้

ราชพลี

ราชทัณฑ โทษหลวง, อาญาหลวง
ราชเทวี พระมเหสี, นางกษัตริย
ราชธรรม ธรรมสําหรับพระเจาแผนดิน,
คุณสมบัติของนักปกครองที่ดี สามารถ
ปกครองแผ น ดิ น โดยธรรมและยั ง
ประโยชนสุขใหเกิดแกประชาชนจนเกิด
ความชื่นชมยินดี มี ๑๐ ประการ (นิยม
เรียกวา ทศพิธราชธรรม) คือ ๑. ทาน
การใหทรัพยสนิ สิง่ ของ ๒. ศีล ประพฤติ
ดีงาม ๓. ปริจจาคะ ความเสียสละ ๔.
อาชชวะ ความซื่อตรง ๕. มัททวะ
ความออนโยน ๖. ตบะ ความทรงเดช
เผากิเลสตัณหา ไมหมกมุนในความสุข
สําราญ ๗. อักโกธะ ความไมกริ้วโกรธ
๘. อวิหิงสา ความไมขมเหงเบียดเบียน
๙. ขันติ ความอดทนเขมแข็งไมทอ ถอย
๑๐. อวิโรธนะ ความไมคลาดธรรม
ราชธานี เมืองหลวง, นครหลวง
ราชิธิดา ลูกหญิงของพระเจาแผนดิน
ราชนิเวศน ที่อยูของพระเจาแผนดิน,
พระราชวัง
ราชบริวาร ผูแวดลอมพระราชา, ผูหอม
ลอมติดตามพระราชา
ราชบุตร ลูกชายของพระเจาแผนดิน
ราชบุตรี ลูกหญิงของพระเจาแผนดิน
ราชบุรุษ คนของพระเจาแผนดิน
ราชพลี ถวายเปนหลวง หรือบํารุงราชการ
มีเสียภาษีอากร เปนตน, การจัดสรรสละ

๓๔๐

ราชภฏี

๓๔๑

รายไดหรือทรัพยสวนหนึ่งเปนคาใชจาย
สําหรั บ ช ว ยราชการด ว ยการเสี ย ภาษี
อากร เปนตน, การบริจาครายไดหรือ
ทรั พ ย ส ว นหนึ่ ง เพื่ อ ช ว ยเหลื อ กิ จ การ
บานเมือง (ขอ ๔ แหงพลี ๕ ในโภคอาทิยะ ๕)
ราชภฏี ราชภัฏหญิง, ขาราชการหญิง
ราชภัฏ ผูอ นั พระราชาเลีย้ ง คือ ขาราชการ
ราชวโรงการ คําสั่งของพระราชา
ราชสมบัติ สมบัติของพระราชา, สมบัติ
คือความเปนพระราชา
ราชสังคหวัตถุ สังคหวัตถุของพระราชา,
หลักการสงเคราะหประชาชนของนักปก
ครอง มี ๔ คือ ๑. สัสสเมธะ ฉลาด
บํารุงธัญญาหาร ๒. ปุริสเมธะ ฉลาด
บํารุงขาราชการ ๓. สัมมาปาสะ ผูก
ผสานรวมใจประชา (ดวยการสงเสริม
สัมมาชีพใหคนจนตัง้ ตัวได) ๔. วาชไปยะ
มีวาทะดูดดื่มใจ
ราชสาสน หนังสือทางราชการของพระ
ราชา
ราชอาสน ที่นั่งสําหรับพระเจาแผนดิน
ราชา “ผูยังเหลาชนใหอิ่มเอมใจ” หรือ “ผู
ทําใหคนอืน่ มีความสุข”, พระเจาแผนดิน,
ผูปกครองประเทศ
ราชาณัติ คําสั่งของพระราชา
ราชาธิราช พระราชาผูเปนใหญกวาพระ
ราชาอื่นๆ

ราธะ

ราชาภิเษก พระราชพิธใี นการขึน้ สืบราชสมบัติ
ราชายตนะ ไมเกต อยูทางทิศใตแหงตน
พระศรีมหาโพธิ์ ณ ที่นี้พระพุทธเจา
ประทับนั่งเสวยวิมุตติสุข ๗ วัน พอคา
๒ คน คือ ตปุสสะกับภัลลิกะ ซึ่งมา
จากอุกกลชนบท ไดพบพระพุทธเจาทีน่ ;ี่
ดู วิมุตติสุข
ราชูปถัมภ การที่พระราชาทรงเกื้อกูล
อุดหนุน
ราชูปโภค เครื่องใชสอยของพระราชา
ราโชวาท คําสั่งสอนของพระราชา
ราตรี กลางคืน, เวลามืดค่ํา
ราธะ พระมหาสาวกองคหนึ่ง เดิมเปน
พราหมณในเมืองราชคฤห เมื่อชราลง
ถูกบุตรทอดทิ้ง อยากจะบวชก็ไมมีภิกษุ
รับบวชให เพราะเห็นวาเปนคนแกเฒา
ราธะเสียใจ รางกายซูบซีด พระศาสดา
ทรงทราบจึงตรัสถามวา มีใครระลึกถึง
อุปการะของราธะไดบาง พระสารีบุตร
ระลึกถึงภิกษาทัพพีหนึ่งที่ราธะถวาย จึง
รับเปนอุปชฌาย และราธะไดเปนบุคคล
แรกที่อุปสมบทดวยญัตติจตุตถกรรมวาจา ทานบวชแลวไมนานก็ไดบรรลุ
พระอรหัต
พระราธะเปนผูว า งาย ตั้งใจรับฟงคํา
สั่งสอน มีความสุภาพออนโยน เปนตัว
อยางของภิกษุผูบวชเมือ่ แก ทัง้ พระพุทธ

๓๔๑

รามคาม

๓๔๒

เจาและพระสารีบตุ รก็ชมทาน ทานเคยได
ใกลชิดพระพุทธเจา เคยทําหนาที่เปน
พุ ท ธ อุ ป ฐ า ก ไ ด รั บ ยกย อ ง เ ป น
เอตทัคคะในทางกอใหเกิดปฏิภาณ
รามคาม นครหลวงของแควนโกลิยะ บัด
นี้ อ ยู ใ นเขตประเทศเนปาล เป น ที่
ประดิ ษ ฐานสถู ป บรรจุ พ ระบรมสารีริกธาตุแหงหนึ่ง
รามัญนิกาย นิกายมอญ หมายถึงพระ
สงฆผูสืบเชื้อสายมาจากรามัญประเทศ
สวนมากเปนมอญเองดวยโดยสัญชาติ
รามัญวงศ ชื่อนิกายพระสงฆลังกาที่บวช
จากพระสงฆมอญ
รามายณะ เรื่องราวของพระราม วาดวย
เรื่ อ งศึ ก ระหว า งพระรามกั บ ทศกั ณ ฐ
พระฤษีวาลมีกิเปนผูแตง เปนที่มาเรื่อง
รามเกียรติ์ของไทย
ราศี 1. ชื่อมาตราวัดจักรราศีคือ ๓๐
องศาเปน ๑ ราศี และ ๑๒ ราศีเปน ๑
รอบจักรราศี (อาณาเขตโดยรอบดวง
อาทิตยที่ดาวพระเคราะหเดิน); ราศี
๑๒ นั้น คือ ราศีเมษ (แกะ), พฤษภ
(วัว), เมถุน (คนคู), กรกฏ (ปู), สิงห
(ราชสีห), กันย (หญิงสาว) ตุล (คั่นชั่ง),
พฤศจิก (แมลงปอง), ธนู (ธนู), มกร
(มังกร), กุมภ (หมอน้ํา) มีน (ปลา ๒
ตัว) 2. อาการที่รุงเรือง, ลักษณะที่ดีงาม
3. กอง เชน บุญราศี วากองบุญ

รูป

ราหุล พระมหาสาวกองคหนึ่ง เปนโอรส
ของเจาชายสิทธัตถะ คราวพระพุทธเจา
เสด็จนครกบิลพัสดุ ราหุลกุมารเขาเฝา
ทูลขอทายาทสมบัติตามคําแนะนําของ
พระมารดา พระพุทธเจาจะประทาน
อริยทรัพย จึงใหพระสารีบุตรบวชราหุล
เปนสามเณร นับเปนสามเณรองคแรก
ในพระพุทธศาสนา ตอมาไดอุปสมบท
เปนภิกษุไดรับยกยองวาเปนเอตทัคคะ
ในทางเปนผูใ ครตอ การศึกษา อรรถกถา
ว า พระราหุ ล ปริ นิ พ พานในสวรรค ชั้ น
ดาวดึงสกอนพุทธปรินิพพานและกอน
การปรินิพพานของพระสารีบุตร
ริบราชบาตร เอาทรัพยสินเปนของหลวง
ตามกฎหมาย เพราะเจาของตองโทษ
แผนดิน
ริษยา ความไมอยากใหคนอื่นไดดี, เห็น
เขาไดดีทนอยูไมได, เห็นผูอื่นไดดีไม
สบายใจ, คําเดิมในสันสกฤตเปน อีรฺษา
บาลีใชวา อิสฺสา (ขอ ๓ ในมละ ๙; ขอ
๘ ในสังโยชน ๑๐ หมวด ๒; ขอ ๗ ใน
อุปกิเลส ๑๖)
รุกข, รุกขชาติ ตนไม
รุกขมูลิกังคะ องคแหงผูถืออยูโคนไม
เปนวัตร ไมอยูในที่มุงบัง (ขอ ๙ ใน
ธุดงค ๑๓)
รุจิ ความชอบใจ
รูป 1. สิ่งที่ตองสลายไปเพราะปจจัย

๓๔๒

รูป ๒๘

๓๔๓

ตางๆ อันขัดแยง, สิ่งที่เปนรูปรางพรอม
ทั้งลักษณะอาการของมัน, สวนรางกาย
จําแนกเปน ๒๘ คือ มหาภูต หรือ ธาตุ
๔ และ อุปาทายรูป ๒๔ (= รูปขันธใน
ขันธ ๕); ดู รูป ๒๘ 2. อารมณที่รูได
ดวยจักษุ, สิ่งที่ปรากฏแกตา (ขอ ๑ ใน
อารมณ ๖ หรือในอายตนะภายนอก ๖)
3. ลักษณนามใชเรียกพระภิกษุสามเณร
เชน ภิกษุรูปหนึ่ง สามเณร ๕ รูป; ใน
ภาษาพูดบางแหงนิยมใช องค
รู ป ๒๘ รู ป ธรรมทั้ ง หมดในรู ป ขั น ธ
จําแนกออกไปตามนัยแหงอภิธรรมเปน
๒๘ อยาง จัดเปน ๒ ประเภท คือ
ก. มหาภูต ๔ รูปใหญ, รูปตนเดิม คือ
ธาตุ ๔ ไดแก ปฐวี อาโป เตโช และ
วาโย ที่เรียกกันใหงายวา ดิน น้ํา ไฟ
ลม, ภูตรูป ๔ ก็เรียก (ในคัมภีรไมนิยม
เรียกวา มหาภูตรูป)
พึงทราบวา ธาตุ ๔ คือ ปฐวี อาโป
เตโช วาโย หรือ ดิน น้ํา ไฟ ลม อยางที่
พูดกันในภาษาสามัญนั้น เปนการกลาว
ถึ ง ธาตุ ใ นลั ก ษณะที่ คนทั่วไปจะเขาใจ
และสื่อสารกันได ตลอดจนที่จะใชให
สําเร็จประโยชน เชน ในการเจริญ
กรรมฐาน เปนตน แตในความหมายที่
แทจริง ธาตุเหลานี้เปนสภาวะพื้นฐานที่
มีอยูในรูปธรรมทุกอยาง เชน ปฐวีธาตุ
ที่เรียกใหสะดวกวาดินนั้น มีอยูแมแต
๓๔๓

รูป ๒๘

ในสิ่ ง ที่ เ รี ย กกั น สามั ญ ว า น้ํ า ว า ลม
อาโปธาตุที่เรียกใหสะดวกวาน้ํา ก็เปน
สภาวะที่สัมผัสดวยกายไมได (เราไม
สามารถรับรูอาโปธาตุดวยประสาททั้ง ๕
แตมันเปนสุขุมรูปที่รูดวยมโน) และ
อาโปนั้นก็มีอยูในรูปธรรมทั่วไป แมแต
ในกอนหินแหง ในกอนเหล็กรอน และ
ในแผนพลาสติก ดังนี้เปนตน จึงมี
ประเพณี จําแนกธาตุ สี่ แ ต ล ะอย า งนั้ น
เปน ๔ ประเภท ตามความหมายที่ใชใน
แงและระดับตางๆ คือเปนธาตุในความ
หมายที่แทโดยลักษณะ (ลักขณะ) ธาตุ
ในสภาพมีสิ่งประกอบปรุงแตงที่มนุษย
เขาถึงเกี่ยวของตลอดจนใชงานใชการ
ซึ่งถือเปนธาตุอยางนั้นๆ ตามลักษณะ
เดนที่ปรากฏ (สสัมภาร) ธาตุในความ
หมายที่ ใ ช เ ป น อารมณ ใ นการเจริ ญ
กรรมฐาน (นิมติ หรือ อารมณ) ธาตุใน
ความหมายตามที่ ส มมติ เ รี ย กกั น
(สมมติ) ดังตอไปนี้
ปฐวีธาตุ ๔ อยาง คือ ๑.ลักขณปฐวี
ปฐวีโดยลักษณะ ไดแก ภาวะแขนแข็ง
แผไป เปนที่ตั้งอาศัยใหปรากฏตัวของ
ประดารูปที่เกิดรวม (เรียก ปรมัตถปฐวี
บาง กักขฬปฐวี บาง ก็มี) ๒.สสัมภารปฐวี ปฐวีโดยพรอมดวยเครื่องประกอบ
ภายในกาย เชน ผม ขน เล็บ ฟน หนัง
ภายนอกตัว เชน ทอง เงิน เหล็ก กรวด

รูป ๒๘

๓๔๔

ศิลา ภูเขา ๓.อารัมมณปฐวี ปฐวีโดย
เป น อารมณ คื อ ดิ น เป น อารมณ ใ น
กรรมฐาน โดยเฉพาะมุงเอาปฐวีกสิณที่
เปนปฏิภาคนิมิต (เรียก นิมิตตปฐวี บาง
กสิณปฐวี บาง ก็มี) ๔.สมมติปฐวี ปฐวี
โดยสมมติ เ รี ย กกั น ไปตามที่ ต กลง
บัญญัติ เชนทีน่ บั ถือแผนดินเปนเทวดา
วาแมพระธรณี (บัญญัติปฐวี ก็เรียก)
อาโปธาตุ ๔ อยาง คือ ๑.ลักขณอาโป อาโปโดยลักษณะ ไดแก ภาวะ
ไหลซาน เอิบอาบ ซาบซึม เกาะกุม (เรียก
ปรมัตถอาโป ก็ได) ๒.สสัมภารอาโป
อาโปโดยพร อ มด ว ยเครื่ อ งประกอบ
ภายในกาย เชน ดี เสมหะ หนอง เลือด
เหงื่อ ภายนอกตัว เชน น้ําดื่ม น้ําชา น้ํา
ยา น้ําผลไม น้ําฝน น้ําผึ้ง น้ําตาล หวย
ละหาน แมน้ํา คลอง บึง ๓.อารัมมณอาโป อาโปโดยเปนอารมณ คือน้ําที่
เปนนิมิตในกรรมฐาน (เรียก นิมิตตอาโป หรือ กสิณอาโป ก็ได) ๔.สมมติอาโป อาโปโดยสมมติเรียกกันไปตามที่
ตกลงบัญญัติ เชนทีน่ บั ถือน้าํ เปนเทวดา
เรียกวาแมพระคงคา พระพิรณ
ุ เปนตน
(บัญญัติอาโป ก็เรียก)
เตโชธาตุ ๔ อยาง คือ ๑.ลักขณเตโช เตโชโดยลักษณะ ไดแก สภาวะที่
รอน ความรอน ภาวะทีแ่ ผดเผา สภาวะที่
ทําใหยอ ยสลาย (เรียก ปรมัตถเตโช ก็ได)
๓๔๔

รูป ๒๘

๒.สสัมภารเตโช เตโชโดยพรอมดวย
เครื่องประกอบ ภายในกาย เชน ไอรอน
ของรางกาย ไฟที่เผาผลาญยอยอาหาร
ไฟที่ทํากายใหทรุดโทรม ภายนอกตัว
เชน ไฟถาน ไฟฟน ไฟน้ํามัน ไฟปา ไฟ
หญา ไฟฟา ไอแดด ๓.อารัมมณเตโช
เตโชโดยเปนอารมณ คือไฟที่เปนนิมิต
ในกรรมฐาน (เรียก นิมิตตเตโช หรือ
กสิณเตโช ก็ได) ๔.สมมติเตโช เตโช
โดยสมมติ เ รี ย กกั น ไปตามที่ ต กลง
บัญญัติ เชนทีน่ บั ถือไฟเปนเทวดา เรียก
วาแมพระเพลิง พระอัคนีเทพ เปนตน
(บัญญัติเตโช ก็เรียก)
วาโยธาตุ ๔ อยาง คือ ๑.ลักขณวาโย วาโยโดยลักษณะ ไดแก สภาวะที่
สัน่ ไหว ค้าํ จุน เครงตึง (เรียก ปรมัตถวาโย ก็ได) ๒.สสัมภารวาโย วาโยโดย
พรอมดวยเครื่องประกอบ ภายในกาย
เชน ลมหายใจ ลมในทอง ลมในไส ลม
หาว ลมเรอ ภายนอกตัว เชน ลมพัดลม
ลมสูบยางรถ ลมเปาไฟใหโชน ลมรอน
ลมหนาว ลมพายุ ลมฝน ลมเหนือ ลมใต
๓.อารัมมณวาโย วาโยโดยเปนอารมณ
คื อ ลมที่ เ ป น นิ มิ ต ในกรรมฐาน (เรียก
นิมติ ตวาโย หรือ กสิณวาโย ก็ได) ๔.
สมมติวาโย วาโยโดยสมมติเรียกกันไป
ตามที่ตกลงบัญญัติ เชนทีน่ บั ถือลมเปน
เทวดา เรียกวาพระมารุต พระพาย

รูป ๒๘

๓๔๕

เปนตน (บัญญัติวาโย ก็เรียก); ดู ธาตุ,
ปฐวีธาตุ,อาโปธาตุ, เตโชธาตุ, วาโยธาตุ
ข. อุปาทายรูป ๒๔ รูปอาศัย, รูปที่เกิด
สืบเนื่องจากมหาภูต, อาการของภูตรูป,
อุปาทารูป ๒๔ ก็เรียก, มี ๒๔ คือ ก.
ประสาท หรือ ปสาทรูป ๕ ไดแก จักขุ
ตา, โสต หู, ฆานะ จมูก, ชิวหา ลิ้น,
กาย, มโน ใจ ข. โคจรรูป หรือ วิสัยรูป
(รูปที่เปนอารมณ) ๕ ไดแก รูป เสียง
กลิ่น รส โผฏฐัพพะ (โผฏฐัพพะไมนับ
เขาจํานวน เพราะตรงกับปฐวี เตโช
วาโย ซึ่งเปนมหาภูตรูป) ค. ภาวรูป ๒
ไดแก อิตถีภาวะ ความเปนหญิง และ
ปุริสภาวะ ความเปนชาย ง. หทัยรูป คือ
หทัยวัตถุ หัวใจ จ. ชีวิตรูป ๑ คือ
ชีวิตินทรีย ภาวะที่รักษารูปใหเปนอยู ฉ.
อาหารรูป ๑ คือ กวฬิงการาหาร อาหาร
ที่กินเกิดเปนโอชา ช. ปริจเฉทรูป ๑ คือ
อากาศธาตุ ชองวาง ญ. วิญญัติรูป ๒ คือ
กายวิญญัติ ไหวกายใหรคู วาม วจีวญ
ิ ญัติ
ไหววาจาใหรคู วาม คือพูด ฎ. วิการรูป ๕
อาการดัดแปลงตางๆ ไดแก ลหุตา
ความเบา, มุทตุ า ความออน, กัมมัญญตา
ความควรแกงาน, (อีก ๒ คือ วิญญัตริ ปู
๒ นั่นเอง ไมนับอีก) ฏ. ลักขณรูป ๔ ได
แก อุปจยะ ความเติบขึ้นได, สันตติ
สืบตอได, ชรตา ทรุดโทรมได, อนิจจตา
ความสลายไมยั่งยืน (นับโคจรรูปเพียง
๓๔๕

รูป ๒๘

๔ วิการรูปเพียง ๓ จึงได ๒๔)
รู ป ๒๘ นั้ น นอกจากจั ด เป น ๒
ประเภทหลักอยางนี้แลว ทานจัดแยก
ประเภทเปนคูๆ อีกหลายคู พึงทราบ
โดยสังเขป ดังนี้
คูที่ ๑: นิปผันนรูป (รูปที่สําเร็จ คือเกิด
จากป จ จั ย หรื อ สมุ ฏ ฐาน อั น ได แ ก
กรรม จิต อุตุ อาหาร โดยตรง มีสภาวลักษณะของมันเอง) มี ๑๘ คือที่มิใช
อนิปผันนรูป (รูปที่มิไดสําเร็จจากปจจัย
หรื อ สมุ ฏ ฐานโดยตรง ไม มี ส ภาวลักษณะของมันเอง เปนเพียงอาการ
สําแดงของนิปผันนรูป) ซึ่งมี ๑๐ คือ
ปริจเฉทรูป ๑ วิญญัตติรูป ๒ วิการรูป
๓ ลักขณรูป ๔
คูที่ ๒: อินทรียรูป (รูปที่เปนอินทรีย
คือเปนใหญในหนาที่) มี ๘ คือ ปสาทรูป ๕ ภาวรูป ๒ ชีวิตรูป ๑ อนินทรียรูป (รูปที่มิใชเปนอินทรีย) มี ๒๐ คือ ที่
เหลือจากนั้น
ั หาและทิฏฐิ
คูท ี่ ๓: อุปาทินนรูป (รูปทีต่ ณ
ยึดครอง คือรูปซึ่งเกิดแตกรรม ที่เปน
อกุศลและโลกียกุศล) ไดแกกัมมชรูป
มี ๑๘ คือ อินทรียรูป ๘ นั้น หทัยรูป
๑ อวินิพโภครูป ๘ ปริจเฉทรูป ๑
อนุปาทินนรูป (รูปที่ตัณหาและทิฏฐิไม
ยึดครอง มิใชกัมมชรูป) ไดแกรูป ๑๐
อยางทีเ่ หลือ (คือ สัททรูป ๑ วิญญัตติ-

รูป ๒๘

๓๔๖

รูป ๒ วิการรูป ๓ ลักขณรูป ๔)
สําหรับคูท ี่ ๓ นี้ มีขอ ทีต่ อ งทําความ
เขาใจซับซอนสักหนอย คือ ทีก่ ลาวมานัน้
เปนการอธิบายตามคัมภีรอภิธัมมัตถวิภาวินี แตในโมหวิจเฉทนี ทานกลาววา
อุปาทินนรูป มี ๙ เทานั้น ไดแกอินทรียรูป ๘ และหทัยรูป ๑ อนุปาทินนรูป ได
แกรปู ๑๙ อยางทีเ่ หลือ (คือ อวินิพโภค
รูป ๘ ปริจเฉทรูป ๑ สัททรูป ๑
วิญญัตติรูป ๒ วิการรูป ๓ ลักขณรูป
๔); ที่ทานวาอยางนี้ มิไดขัดกัน ดังที่
ปญจิกา ชีแ้ จงวา ทีน่ บั อุปาทินนรูปเปน ๙
ก็เพราะเอาเฉพาะเอกันตกัมมชรูป คือรูป
ทีเ่ กิดจากกรรมอยางเดียวแทๆ (ไมมใี น
อุตชุ รูป เปนตน) ซึง่ มีเพียง ๙ อยางดังที่
กลาวแลว (คือ อินทรียรูป ๘ และหทัยรูป ๑) สวนกัมมชรูปอีก ๙ อยาง (อวินิพโภครูป ๘ ปริจเฉทรูป ๑) ไมนบั เขา
ดวย เพราะเปน อเนกันตกัมมชรูป คือมิ
ใชเปนรูปที่เกิดจากกรรมอยางเดียวแท
(จิตตชรูปก็ดี อุตชุ รูปก็ดี อาหารชรูปก็ดี
ลวนมีรปู ๙ อยางนีเ้ หมือนกับกัมมชรูป
ทัง้ นัน้ )
โดยนัยนี้ เมื่อนับอเนกันตกัมมชรูป
(ยอมนับรูปทีซ่ า้ํ กัน) รวมเขามาดวย ก็จงึ
มีวิธีพูดแสดงความหมายของรูปคูท ี่ ๓
นี้แบบปนรวมวา อุปาทินนรูป ได แ ก
กัมมชรูป ๑๘ คือ อินทรียรูป ๘ หทัย๓๔๖

รูป ๒๘

รูป ๑ อวินิพโภครูป ๘ ปริจเฉทรูป ๑
อนุปาทินนรูป ไดแก จิตตชรูป ๑๕ (รูป
ที่เกิดแตจิต: วิญญัตติรูป ๒ วิการรูป ๓
สัททรูป ๑ อวินิพโภครูป ๘ ปริจเฉทรูป
๑) อุตุชรูป ๑๓ (รูปที่เกิดแตอุตุ: วิการรูป ๓ สัททรูป ๑ อวินิพโภครูป ๘ ปริจเฉทรูป ๑) อาหารชรูป ๑๒ (รูปที่เกิด
แตอาหาร: วิการรูป ๓ อวินิพโภครูป ๘
ปริจเฉทรูป ๑)
คูที่ ๔: โอฬาริกรูป (รูปหยาบ ปรากฏ
ชัด) มี ๑๒ คือ ปสาทรูป ๕ วิสัยรูป ๗
สุขุมรูป (รูปละเอียด รับรูทางประสาท
ทั้ง ๕ ไมได รูไดแตทางมโนทวาร) มี
๑๖ คือ ที่เหลือจากนั้น
คูที่ ๕: สันติเกรูป (รูปใกล รับรูงาย) มี
๑๒ คือ ปสาทรูป ๕ วิสัยรูป ๗ ทูเรรูป
(รูปไกล รับรูยาก) มี ๑๖ คือ ที่เหลือ
จากนั้น [เหมือนคูที่ ๔]
คูที่ ๖: สัปปฏิฆรูป (รูปที่มีการกระทบ
ใหเกิดการรับรู) มี ๑๒ คือ ปสาทรูป ๕
วิสัยรูป ๗ อัปปฏิฆรูป (รูปที่ไมมีการ
กระทบ ตองรูดวยใจ) มี ๑๖ คือ ที่
เหลือจากนั้น [เหมือนคูที่ ๔]
คูที่ ๗: สนิทัสสนรูป (รูปที่มองเห็นได)
มี ๑ คือ วัณณะ ๑ (ไดแกรูปารมณ)
อนิทัสสนรูป (รูปที่มองเห็นไมได) มี
๒๗ คือ ที่เหลือจากนั้น
คูที่ ๘: วัตถุรูป (รูปเปนที่ตั้งอาศัยของ

รูปกลาป

๓๔๗

จิตและเจตสิก) มี ๖ คือ ปสาทรูป ๕
หทัยรูป ๑ อวัตถุรูป (รูปอันไมเปนที่ตั้ง
อาศัยของจิตและเจตสิก) มี ๒๒ คือ ที่
เหลือจากนั้น
คูที่ ๙: ทวารรูป (รูปเปนทวาร คือเปน
ทางรับรูของวิญญาณหา และทางทํา
กายกรรมและวจีกรรม) มี ๗ คือ
ปสาทรูป ๕ วิญญัตติรูป ๒ อทวารรูป
(รูปอันมิใชเปนทวาร) มี ๒๑ คือ ที่
เหลือจากนั้น
คูท ี่ ๑๐: อัชฌัตติกรูป (รูปภายใน ฝาย
ของตนที่จะรับรูโลก) มี ๕ คือ ปสาทรูป
๕ พาหิรรูป (รูปภายนอก เหมือนเปน
พวกอื่น) มี ๒๓ คือ ที่เหลือจากนั้น
คูท ี่ ๑๑: โคจรัคคาหิกรูป (รูปทีร่ บั โคจร
คือรับรูอ ารมณหา ) มี ๕ คือ ปสาทรูป ๕
(แยกยอยเปน ๒ พวก ไดแก สัมปตตโคจรัคคาหิกรูป รูปซึง่ รับอารมณทไี่ มมา
ถึงตนได มี ๒ คือ จักขุ และโสตะ กับ
อสั มป ตตโคจรั คคาหิ กรู ป รู ป ซึ่ ง รั บ
อารมณทมี่ าถึงตน มี ๓ คือ ฆานะ ชิวหา
และกาย) อโคจรัคคาหิกรูป (รูปที่รับ
โคจรไมได) มี ๒๓ คือ ที่เหลือจากนั้น
[เหมือนคูที่ ๑๐]
คูท ี่ ๑๒: อวินพิ โภครูป (รูปทีแ่ ยกจากกัน
ไมได) มี ๘ คือ ภูตรูป ๔ วัณณะ ๑
คันธะ ๑ รสะ ๑ โอชา (คืออาหารรูป) ๑
[ที่ ป ระกอบกั น เป น หน ว ยรวมพื้ น ฐาน

รูปฌาน

ของรูปธรรม ทีเ่ รียกวา “สุทธัฏฐกกลาป”]
วินพิ โภครูป (รูปทีแ่ ยกจากกันได) มี ๒๐
คือ ที่เหลือจากนั้น
นอกจากรูปที่จัดประเภทเปนคูดังที่
กลาวมานี้แลว ในพระไตรปฎกกลาวถึง
รูปชุดที่มี ๓ ประเภท ซึ่งเทียบไดกับที่
แสดงขางตน คือ (เชน ที.ปา.๑๑/๒๒๘/๒๒๙)
สนิทัสสนสัปปฏิฆรูป (รูปที่มองเห็นและ
มีการกระทบใหเกิดการรับรูได) มี ๑ ได
แกรูปารมณ คือวัณณะ อนิทัสสนสัปปฏิฆรูป (รูปที่มองเห็นไมได แตมีการ
กระทบได) ไดแกโอฬาริกรูป ๑๑ ที่
เหลือ อนิทัสสนอัปปฏิฆรูป (รูปที่มอง
เห็นไมไดและไมมีการกระทบใหเกิดการ
รับรู ตองรูดวยใจ) ไดแก สุขุมรูป ๑๖
รูปอีกชุดหนึ่งที่กลาวถึงบอย และ
ควรทราบ คือชุดที่จัดตามสมุฏฐาน เปน
๔ ประเภท ไดแก กัมมชรูป ๑๘ จิตตชรูป ๑๕ อุตุชรูป ๑๓ และอาหารชรูป ๑๒
พึงทราบตามทีก่ ลาวแลวในคูท ี่ ๓ วาดวย
อุปาทินนรูป และอนุปาทินนรูป ขางตน
รูปกลาป ดู กลาป 2.
รูปกัมมัฏฐาน กรรมฐานมีรูปธรรมเปน
อารมณ
รูปกาย ประชุมแหงรูปธรรม, กายที่เปน
สวนรูป โดยใจความไดแกรูปขันธหรือ
รางกาย; เทียบ นามกาย
รูปฌาน ฌานมีรูปธรรมเปนอารมณ มี ๔

๓๔๗

รูปตัณหา

๓๔๘

คือ ๑. ปฐมฌาน ฌานที่ ๑ มีองค ๕
คือ วิตก (ตรึก) วิจาร (ตรอง) ปติ (อิ่ม
ใจ) สุข (สบายใจ) เอกัคคตา (จิตมี
อารมณเปนหนึ่ง) ๒. ทุติยฌาน ฌานที่
๒ มีองค ๓ คือ ปติ, สุข เอกัคคตา ๓.
ตติยฌาน ฌานที่ ๓ มีองค ๒ คือ สุข,
เอกัคคตา ๔. จตุตถฌาน ฌานที่ ๔ มี
องค ๒ คือ อุเบกขา, เอกัคคตา
รูปตัณหา ความอยากในรูป
รูปธรรม สิ่งที่มีรูป, สภาวะที่เปนรูป; คูกับ
นามธรรม
รู ป นั น ทา พระราชบุ ต รี ข องพระเจ า
สุ ท โธทนะและพระนางปชาบดี โ คตมี
เปนพระกนิฏฐภคินีตางพระมารดาของ
พระสิทธัตถะ
รูปปริจเฉทากาศ ดู อากาศ ๓, ๔
รูปพรรณ เงินทองที่ทําเปนเครื่องใชหรือ
เครื่องประดับ, ลักษณะ, รูปราง และสี
รูปพรหม พรหมในชั้นรูปภพ, พรหมที่
เกิดดวยกําลังรูปฌาน มี ๑๖ ชั้น; ดู
พรหมโลก
รูปภพ โลกเปนที่อยูของพวกพรหม; ดู
พรหมโลก
รูปราคะ ความติดใจในรูปธรรม คือ ติด
ใจในอารมณ แ ห ง รู ป ฌาน หรื อ ใน
รูปธรรมอันประณีต (ขอ ๖ ในสังโยชน
๑๐)
รูปรูป รูปที่เปนรูป หรือรูปแท คือ รูปที่

เรวตขทิรวนิยะ

เกิดจากปจจัยหรือสมุฏฐานของมันโดย
ตรง มีสภาวลักษณะของมันเอง มิใชเปน
เพียงอาการสําแดง ไดแก นิปผันนรูป
๑๘; ดูที่ รูป ๒๘
รูปวิจาร ความตรองในรูป เกิดตอจาก
รูปวิตก
รูปวิตก ความตรึกในรูป เกิดตอจากรูปตัณหา
รูปสัญเจตนา ความคิดอานในรูป เกิด
ตอจากรูปสัญญา
รูปสัญญา ความหมายรูในรูป เกิดตอ
จากจักขุสัมผัสสชาเวทนา
รูปปปมาณิกา ผูถือรูปเปนประมาณ คือ
พอใจในรูป ชอบรูปรางสวยสงางาม ผิว
พรรณหมดจดผองใส เปนตน
รูปารมณ อารมณคือรูป, สิ่งที่เห็นได
ดวยตา
รูปาวจร ซึ่งทองเที่ยวไปในรูป, อยูใน
ระดับจิตชั้นรูปฌาน, ระดับที่มีรูปธรรม
เปนอารมณ, เนื่องในรูปภพ; ดู ภพ, ภูมิ
รู ป ย สั ง โวหาร การแลกเปลี่ ย นด ว ย
รูปยะ, การซื้อขายดวยเงินตรา, ภิกษุ
กระทํา ตองอาบัตินิสสัคคิยปาจิตตีย
(โกสิยวรรคที่ ๒ สิกขาบทที่ ๙)
รูปยะ, รูปยะ เงินตรา
เรวตะ ชือ่ พระเถระองคหนึง่ ในการกสงฆ
ทําสังคายนาครั้งที่ ๒
เรวตขทิรวนิยะ พระมหาสาวกองคหนึ่ง

๓๔๘

โรหิณี

๓๔๙

เปนบุตรพราหมณชื่อวังคันตะมารดาชื่อ
นางสารี เปนนองชายคนสุดทองของ
พระสารีบุตร บวชอยูในสํานักของภิกษุ
พวกอยูปา (อรัญวาสี) บําเพ็ญสมณธรรมอยูในปาไมตะเคียนประมาณ ๓
เดือนเศษ ก็ไดสําเร็จพระอรหัต ไดรับ
ยกยองเปนเอตทัคคะในทางอยูปา
โรหิณี 1. เจาหญิงองคหนึ่งแหงศากยวงศ
เปนกนิษฐภคินี คือนองสาวของพระ
อนุรทุ ธะ (ตามหนังสือเรียนวาเปนพระ
ธิดาของเจาอมิโตทนะ แตเมื่อถือตาม
ม.อ.๑/๓๘๔; วินย.ฏี.๓/๓๔๙ เปนตน ที่กลาววา
พระอนุรุทธะเปนโอรสของเจาสุกโกทนะ
เจ า หญิ ง โรหิ ณี ก็ เ ป น พระธิ ด าของเจ า

ฤษี

สุ ก โกทนะ) ได บ รรลุ ธ รรมเป น พระ
โสดาบัน 2. ชื่อแมน้ําที่เปนเสนแบงเขต
แดนระหวางแควนศากยะ กับแควน
โกลิยะ การแยงกันใชน้ําในการเกษตร
เคยเป น มู ล เหตุ ใ ห เ กิ ด กรณี พิ พ าท
ระหว า งแคว น ทั้ ง สองจนจวนเจี ย นจะ
เกิดสงครามระหวางพระญาติ ๒ ฝาย
พระพุทธเจาเสด็จมาระงับศึก จึงสงบลง
ได สันนิษฐานกันวา เปนเหตุการณใน
พรรษาที่ ๕ (บางทานวา ๑๔ หรือ ๑๕)
แหงการบําเพ็ญพุทธกิจ และเปนที่มา
ของพระพุทธรูปปางหามญาติ; ปจจุบัน
เรียก Rowai หรือ Rohwaini

ฤ
ฤกษ คราวหรือเวลาซึ่งถือวาเหมาะเปน สันสกฤตของ อิทธิ; ฤทธิ์ หรือ อิทธิ
คือความสําเร็จ ความรุงเรือง มี ๒ คือ
ชัยมงคล
ฤคเวท ชื่ อ คั ม ภี ร ที่ ห นึ่ ง ในไตรเพท ๑. อามิสฤทธิ์ อามิสเปนฤทธิ์, ความ
ประกอบด วยบทมนตรสรรเสริญเทพ สําเร็จหรือความรุงเรืองทางวัตถุ ๒.
ธรรมฤทธิ์ ธรรมเปนฤทธิ์, ความสําเร็จ
เจาทั้งหลาย; ดู ไตรเพท
ฤดู คราว, สมัย, สวนของปซึ่งแบงเปน ๓ หรือความรุงเรืองทางธรรม
คราวขึ้นไป เชน ฤดูฝน ฤดูหนาว ฤดู ฤษี ผูแสวงธรรม ไดแกนักบวชนอกพระ
รอน; ดู มาตรา
ศาสนาซึ่งอยูในปา, ชีไพร, ผูแตงคัมภีร
ฤทธิ์ อํานาจศักดิ์สิทธ, ความเจริญ, พระเวท
ความสําเร็จ, ความงอกงาม, เปนรูป
๓๔๙

ลกุณฏกภัททิยะ

๓๕๐

ลัชชินี

ล
ลกุณฏกภัททิยะ พระมหาสาวกองคหนึง่
เปนบุตรในตระกูลมั่งคั่ง ชาวพระนคร
สาวัตถี ไดฟงพระธรรมเทศนาของพระ
ศาสดาที่พระเชตวันมีความเลื่อมใสจึง
บวชในพระพุทธศาสนา ทานมีรูปราง
เตี้ยคอมจนบางคนเห็นขัน วันหนึ่งมี
หญิ ง นั่ ง รถผ า นมาพอเห็ น ท า นแล ว
หัวเราะจนเห็นฟน ทานกําหนดฟนนั้น
เป น อารมณ ก รรมฐาน ได สํ า เร็ จ
อนาคามิผล ตอมาทานไดบรรลุพระ
อรหัตในสํานักพระสารีบุตร แตเพราะ
ความที่มีรูปรางเล็กเตี้ยคอม ทานมักถูก
เขาใจผิดเปนสามเณรบาง ถูกพระหนุม
เณรนอยลอเลียนบาง ถูกเพื่อนพระดู
แคลนบาง แตพระพุทธเจากลับตรัสยก
ยองวาถึงทานจะรางเล็ก แตมีคุณธรรม
ฤทธานุภาพมาก ทานไดรับยกยองเปน
เอตทัคคะในทางมีเสียงไพเราะ
ลบหลูคุณทาน ดู มักขะ
ลวงสิกขาบท ละเมิดสิกขาบท, ไม
ประพฤติตามสิกขาบท, ฝาฝนสิกขาบท
ลหุ เสียงเบา ไดแก รัสสสระไมมีตัว
สะกด คือ อ, อิ, อุ เชน น ขมติ; คูกับ ครุ
ลหุกาบัติ อาบัติเบา คือ อาบัติที่มีโทษ
เล็กนอย ไดแกอาบัตถิ ลุ ลัจจัย ปาจิตตีย

ปาฏิเทสนียะ ทุกกฏ ทุพภาสิต; คูกับ ครุกาบัติ
ลหุโทษ โทษเบา; คูกับ มหันตโทษ
ลหุภัณฑ ของเบา เชน บิณฑบาต เภสัช
และของใชประจําตัว มีเข็ม มีดพับ มีด
โกน เปนตน; คูกับ ครุภัณฑ
ลักซอน เห็นของเขาทําตก มีไถยจิตเอา
ดินกลบเสีย หรือเอาของมีใบไมเปนตน
ปดเสีย
ลักเพศ [ลัก-กะ-เพด] แตงตัวปลอมเพศ
เช น ไม เ ป น ภิ ก ษุ แต นุ ง ห ม ผ า เหลือง
แสดงตัวเปนภิกษุ
ลักษณะ สิ่งสําหรับกําหนดรู, เครื่อง
กําหนดรู, อาการสําหรับหมายรู, เครื่อง
แสดงสิ่ ง หนึ่ ง ให เ ห็ น ว า ต า งจากอี ก สิ่ ง
หนึ่ง, คุณภาพ, ประเภท
ลักษณะ ๓ ไมเที่ยง, เปนทุกข ไมใชตัว
ตน; ดู ไตรลักษณ
ลักษณพยากรณศาสตร ตําราวาดวย
การทายลักษณะ
ลักษณะตัดสินธรรมวินัย ดู หลักตัดสิน
ธรรมวินัย
ลัคน เวลาในดวงชาตาคนเกิดและในดวง
ทําการมงคล
ลัชชินี หญิงผูมีความละอายตอบาป เปน

๓๕๐

ลัชชีธรรม

๓๕๑

อิตถีลิงค ถาเปนปุงลิงค เปน ลัชชี
ลัชชีธรรม ธรรมแหงบุคคลผูละอายตอ
บาป
ลัฏฐิวัน สวนตาลหนุม (ลัฏฐิ แปลวา
“ไมตะพด” ก็ได บางทานจึงแปลวา “ปา
ไมรวก”) อยูทิศตะวันตกเฉียงใตของ
กรุ ง ราชคฤห พระพุ ท ธเจ า เสด็ จ ไป
ประทับที่นั่น พระเจาพิมพิสารไปเฝา
พรอมดวยราชบริพารจํานวนมาก ทรง
สดับพระธรรมเทศนา ไดธรรมจักษุ
ประกาศพระองคเปนอุบาสกที่นั่น
ลัทธิ ความเชื่อถือ, ความรูและประเพณี
ที่ไดรบั และปฏิบัติสืบตอกันมา
ลัทธิสมัย สมัยคือลัทธิ หมายถึงลัทธินั่น
เอง
ลาภ ของที่ได, การได; ดู โลกธรรม
ลาภมัจฉริยะ ตระหนี่ลาภ ไดแกหวงผล
ประโยชน พยายามกีดกันผูอื่นไมใหได
(ขอ ๓ ในมัจฉริยะ ๕)
ลาภานุตตริยะ การไดที่ยอดเยี่ยม เชน
ไดศรัทธาในพระพุทธเจา ไดดวงตาเห็น
ธรรม (ขอ ๓ ในอนุตตริยะ ๖)
ลาสิกขา ปฏิญญาตนเปนผูอื่นจากภิกษุ
ตอหนาภิกษุดวยกัน หรือตอหนาบุคคล
อื่นผูเขาใจความ แลวสละเพศภิกษุเสีย
ถือเอาเพศที่ปฏิญญานั้น, ละเพศภิกษุ
สามเณร, สึก; คําลาสิกขาที่ใชในบัดนี้
คือ ตั้ง “นโม ฯลฯ” ๓ จบแลวกลาววา

ลุมพินีวัน

“สิกฺขํ ปจฺจกฺขามิ, คิหีติ มํ ธาเรถ” (วา ๓
ครั้ง) แปลวา “กระผมลาสิกขา, ขอทาน
ทั้ ง หลายจงทรงจํา กระผมไว ว า เป น
คฤหัสถ” (คิหีติ ออกเสียงเปน [คิ-ฮี-ติ])
ลําเอียง ดู อคติ
ลิขิตโก, ลิขิตกะ “ผูถูกเขียนไว” หมาย
ถึงโจรที่ทางการมีประกาศบอกไว (เชน)
วา “พบในที่ใด พึงฆาเสียในที่นั้น”, โจร
หรือคนรายทีท่ างการบานเมืองมีประกาศ
หรือหมายสัง่ ทํานองนี้ ไมพงึ ใหบวช
ลิงค เพศ, ในบาลีไวยากรณมี ๓ อยาง
คือ ปุงลิงค เพศชาย, อิตถีลงิ ค เพศหญิง
นปุงสกลิงค มิใชเพศชายมิใชเพศหญิง
ลิจฉวี กษัตริยที่ปกครองแควนวัชชี; ดู
วัชชี
ลุแกโทษ บอกความผิดของตนเพื่อขอ
ความกรุณา
ลุมพินีวัน ชื่อสวนเปนที่ประสูติของพระ
พุทธเจา เปนสังเวชนียสถานหนึ่งในสี่
แหง ตั้งอยูระหวางกรุงกบิลพัสดุ และ
กรุงเทวทหะ บัดนี้เรียก Rummindei อยู
ที่ปาเดเรีย ในเขตประเทศเนปาล หาง
จากเขตแดนประเทศอิ น เดี ย ไปทาง
เหนือประมาณ ๖ กิโลเมตรครึง่ พระสิท
ธัตถะประสูติที่สวนนี้ เมื่อวันเพ็ญเดือน
๖ กอนพุทธศก ๘๐ ป (มีปราชญ
คํานวณวาตรงกับวันศุกร ปจอ เวลา
ใกลเที่ยง); ดู สังเวชนียสถาน

๓๕๑

ลูกถวิน

๓๕๒

ลูกถวิน ลูกกลมๆ ที่ผูกติดสายประคด
เอว, หวงรอยสายประคด
ลูกหมู คนที่ถูกเกณฑเขารับราชการเปน
กําลังงานของเจานายสมัยโบราณ
ลูขปฏิบัติ ประพฤติปอน, ปฏิบัติเศรา
หมอง คือใชของเศราหมอง ไมตองการ
ความสวยงาม (หมายถึงของเกาเรียบๆ
สีปอนๆ แตสะอาด)
ลูขัปปมาณิกา ผูถือความเศราหมองเปน
ประมาณ ชอบผูที่ประพฤติปอน ครอง
ผาเกา อยูเรียบๆ งายๆ
เลข คนสามัญ หรือชายฉกรรจ (พจนานุกรมเขียน เลก)
เลขทาส ชายฉกรรจที่เปนทาสรับทํางาน
ดวย
เลขวัด จําพวกคนที่ทานผูปกครองแควน
จัดใหมีสังกัดขึ้นวัด สงฆอาจใชทํางาน
ในวัดได และไมตองถูกเกณฑทํางานใน
บานเมือง (พจนานุกรมเขียน เลกวัด)
เลขสม คนที่ยินยอมเปนกําลังงานของผู
มีอํานาจคนใดคนหนึ่งดวยความสมัคร
ใจในสมัยโบราณ
เลฑฑุบาต [เลด-ดุ-บาด] ระยะโยนหรือ
ขวางกอนดินตก
เลศ 1. อาการ ลักษณะ หรือขอเทียบเคียง
อยางใดอยางหนึ่ง ที่พอจะยกขึ้นอาง
เพื่อผูกเรื่องใสความ 2. ในภาษาไทย
โดยทั่วไป หมายถึงอาการที่แสดงอยาง

โลกบาลธรรม

มีความหมายซอนเรนใหรกู นั ในที มักใช
ควบคูก บั “นัย” วา เลศนัย
เลียบเคียง พูดออมคอมหาทางใหเขา
ถวายของ
โลก แผนดินเปนทีอ่ าศัย, หมูส ตั วผอู าศัย;
โลก ๓ คือ ๑. สังขารโลก โลกคือ
สังขาร ๒. สัตวโลก โลกคือหมูสัตว ๓.
โอกาสโลก โลกคือแผนดิน; อีกนัยหนึ่ง
๑. มนุษยโลก โลกมนุษย ๒. เทวโลก
โลกสวรรค ทั้ง ๖ ชั้น ๓. พรหมโลก
โลกของพระพรหม
โลกธรรม ธรรมที่มีประจําโลก, ธรรมดา
ของโลก, ธรรมที่ครอบงําสัตวโลกและ
สัตวโลกก็เปนไปตามมัน มี ๘ อยาง
คือ มีลาภ ไมมีลาภ มียศ ไมมียศ
นินทา สรรเสริญ สุข ทุกข
โลกธาตุ แผนดิน; จักรวาลหนึ่งๆ
โลกนาถ ผูเปนที่พึ่งของโลก หมายถึง
พระพุทธเจา
โลกบาล ผูค มุ ครองโลก, ผูเ ลีย้ งรักษาโลก
ใหรม เย็น, ทาวโลกบาล ๔; ดู จาตุมหาราช
โลกบาลธรรม ธรรมคุมครองโลก คือ
ปกครองควบคุ ม ใจมนุ ษ ย ไ ว ใ ห อ ยู ใ น
ความดี มิใหละเมิดศีลธรรม และใหอยู
กันดวยความเรียบรอยสงบสุข ไมเดือด
รอนสับสนวุนวาย มี ๒ คือ ๑. หิริ
ความละอายบาป ละอายใจตอการทํา
ความชั่ว ๒. โอตตัปปะ ความกลัวบาป

๓๕๒

โลกวัชชะ

๓๕๓

เกรงกลัวตอความชัว่ และผลของกรรมชัว่
โลกวัชชะ อาบัติที่เปนโทษทางโลก คือ
คนสามัญที่มิใชภิกษุทําเขาก็เปนความ
ผิดความเสียหาย เชน โจรกรรม ฆา
มนุษย ทุบตีกัน ดากัน เปนตน; บางที
วาเปนขอเสียหายที่ชาวโลกเขาติเตียน
ถือวาไมเหมาะสมกับสมณะ เชน ดื่ม
สุรา เปนตน; เทียบ ปณณัตติวัชชะ
โลกวิทู (พระผูมีพระภาคเจานั้น) ทรงรู
แจงโลก คือทรงรูแจงสภาวะแหงโลกคือ
สั ง ขารทั้ ง หลาย ทรงทราบอั ธ ยาศั ย
สันดานของสัตวโลกที่เปนไปตางๆ ทํา
ใหทรงบําเพ็ญพุทธกิจไดผลดี (ขอ ๕
ในพุทธคุณ ๙)
โลกัตถจริยา พระพุทธจริยาเพือ่ ประโยชน
แกโลก, ทรงประพฤติเปนประโยชนแก
โลก คือทรงอาศัยพระมหากรุณา เสด็จ
ไปประกาศพระศาสนาเพื่อประโยชนสุข
แก ม หาชนในถิ่ น ฐานแว น แคว น ต า งๆ
เปนอันมาก และประดิษฐานพระศาสนา
ไวเพื่อประโยชนสุขแกชุมชนภายหลัง
ตลอดกาลนาน; ดู พุทธจริยา
โลกาธิปเตยยะ ดู โลกาธิปไตย
โลกาธิปไตย ความถือโลกเปนใหญ คือ
ถือความนิยมหรือเสียงกลาววาของชาว
โลกเปนสําคัญ หวั่นไหวไปตามเสียง
นินทาและสรรเสริญ จะทําอะไรก็มุงจะ
เอาใจหมูชน หาความนิยม ทําตามที่เขา

โลกียสุข

นิยมกัน หรือคอยแตหวั่นกลัวเสียง
กล า วว า , พึ ง ใช แ ต ใ นทางดี ห รื อ ใน
ขอบเขตที่เปนความดี คือ เคารพเสียง
หมูชน (ขอ ๒ ในอธิปไตย ๓)
โลกามิษ เหยื่อแหงโลก, เครื่องลอ ที่ลอ
ใหตดิ อยูใ นโลก, เครือ่ งลอใจใหตดิ ในโลก
ไดแก ปญจพิธกามคุณ คือ รูป, เสียง,
กลิ่น, รส, โผฏฐัพพะ อันนาปรารถนา
นาใครนาพอใจ; โลกามิส ก็เขียน
โลกิยะ, โลกียะ, โลกีย เกี่ยวกับโลก,
ทางโลก, เนื่องในโลก, เรื่องของชาว
โลก, ยังอยูในภพสาม, ยังเปนกามาวจร
รูปาวจร หรืออรูปาวจร; คูกับ โลกุตตระ
โลกิยฌาน ฌานโลกีย, ฌานอันเปนวิสัย
ของโลก, ฌานของผู มี จิ ต ยั ง ไม เ ป น
โลกุตตระ, ฌานที่ปุถุชนได
โลกิยธรรม ธรรมอันเปนวิสัยของโลก,
สภาวะเนื่องในโลก ไดแกขันธ ๕ ที่ยังมี
อาสวะทั้งหมด; คูกับ โลกุตตรธรรม
โลกิยวิมุตติ วิมุตติที่เปนโลกีย คือความ
พนอยางโลกๆ ไมเด็ดขาด ไมสิ้นเชิง
กิเลสและความทุกขยังกลับครอบงําได
อีก ไดแกวิมุตติ ๒ อยางแรก คือ
ตทังควิมุตติ และ วิกขัมภนวิมุตติ; ดู
วิมุตติ, โลกุตตรวิมุตติ
โลกียสุข ความสุขอยางโลกีย, ความสุขที่
เปนวิสยั ของโลก, ความสุขทีย่ งั ประกอบ
ดวยอาสวะ เชน กามสุข มนุษยสุข ทิพย-
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โลกียภูมิ

๓๕๔

สุข ตลอดจนถึงฌานสุข และวิปส สนาสุข
โลกียภูมิ ภูมิที่เปนโลกิยะ ไดแก สามภูมิ
แรก ในภูมิ ๔, บางทีเรียกรวมกันวา
“ไตรภูมิ” ไดแก กามภูมิ รูปภูมิ และ
อรูปภูมิ สวนภูมิที่สี่ เปนโลกุตตรภูม;ิ ดู
ภูมิ 2.
โลกุดร, โลกุตตระ, โลกุตระ พนจาก
โลก, เหนือโลก, พนวิสัยของโลก, ไม
เนื่องในภพทั้งสาม (พจนานุกรม เขียน
โลกุตร); คูกับ โลกิยะ
โลกุ ต ตมาจารย อาจารย ผู สู ง สุ ด ของ
โลก, อาจารยยอดเยี่ยมของโลก หมาย
ถึงพระพุทธเจา
โลกุตตรธรรม ธรรมอันมิใชวิสัยของ
โลก, สภาวะพนโลก มี ๙ ไดแก มรรค
๔ ผล ๔ นิพพาน ๑; คูกับ โลกิยธรรม
โลกุตตรปญญา ปญญาที่สัมปยุตดวย
โลกุตตรมรรค, ความรูที่พนวิสัยของ
โลก, ความรูที่ชวยคนใหพนโลก
โลกุตตรภูมิ ชั้นที่พนจากโลก, ระดับจิต
ใจของพระอริยเจา (ขอ ๔ ในภูมิ ๔ อีก
๓ ภูมิ คือ กามาวจรภูมิ รูปาวจรภูมิ
อรูปาวจรภูมิ)
โลกุตตรวิมุตติ วิมุตติที่เปนโลกุตตระ
คือความหลุดพนที่เหนือวิสัยโลก ซึ่ง
กิเลสและความทุกขที่ละไดแลวไมกลับ
คืนมาอีก ไมกลับกลาย ไดแกวิมุตติ ๓
อยางหลัง คือ สมุจเฉทวิมตุ ติ, ปฏิปส สัทธิ-

ไลเบี้ย

วิมุตติ และ นิสสรณวิมุตติ; ดู วิมุตติ,
โลกิยวิมุตติ
โลกุตตรสุข, โลกุตรสุข ความสุขอยาง
โลกุตระ, ความสุขที่เหนือกวาระดับของ
ชาวโลก, ความสุขเนื่องดวยมรรคผล
นิพพาน
โลกุตตราริยมรรคผล อริยมรรคและ
อริยผลที่พนวิสัยของโลก
โลณเภสัช เกลือเปนยา เชนเกลือทะเล
เกลือดํา เกลือสินเธาว เปนตน
โลน กิริยาวาจาหยาบคายไมสุภาพ
โลภ ความอยากได (ขอ ๑ ในอกุศลมูล ๓)
โลภเจตนา เจตนาประกอบดวยโลภ, จง
ใจคิดอยากได, ตั้งใจจะเอา
โลมะ, โลมา ขน
โลมชาติชูชัน ขนลุก
โลลโทษ โทษคือความโลเล, ความมี
อารมณออนไหว โอนเอนไปตามสิ่งเยา
ยวนอันสะดุดตาสะดุดใจ
โลหิต เลือด; สีแดง
โลหิตกะ ชื่อภิกษุรูปหนึ่งในพวกเหลว
ไหลทั้ง ๖ ที่เรียกวา พระฉัพพัคคีย
โลหิตุปบาท ทํารายพระพุทธเจาจนถึงยัง
พระโลหิตใหหอ (ขอ ๔ ในอนันตริยกรรม ๕)
ไลเบี้ย เรียกรองเอาคาเสียหายเปนลําดับ
ไปจนถึงคนที่สุด

๓๕๔

วจนะ

๓๕๕

วโนทยาน

ว
วจนะ คําพูด; สิ่งที่บงจํานวนนามทาง
ไวยากรณ เชน บาลีมี ๒ วจนะ คือ เอกวจนะ บงนามจํานวนเพียงหนึ่ง และ
พหุวจนะ บงนามจํานวนตัง้ แตสองขึน้ ไป
ไวยากรณปจ จุบนั นิยมใชวา พจน
วจีกรรม การกระทําทางวาจา, การกระทํา
ดวยวาจา, ทํากรรมดวยคําพูด, ทีด่ ี เชน
พูดจริง พูดคําสุภาพ ทีช่ วั่ เชน พูดเท็จ
พูดคําหยาบ; ดู กุศลกรรมบถ, อกุศลกรรมบถ
วจีทวาร ทวารคือวาจา, ทางวาจา, ทาง
คําพูด (ขอ ๒ ในทวาร ๓)
วจีทจุ ริต ประพฤติชวั่ ดวยวาจา, ประพฤติ
ชั่วทางวาจามี ๔ อยางคือ ๑. มุสาวาท
พูดเท็จ ๒. ปสุณาวาจา พูดสอเสียด ๓.
ผรุสวาจา พูดคําหยาบ ๔. สัมผัปปลาปะ
พูดเพอเจอ; ดู ทุจริต; เทียบ วจีสุจริต
วจี วิ ญ ญั ติ การเคลื่ อ นไหวให รู ค วาม
หมายดวยวาจา ไดแก การพูด การ
กลาวถอยคํา; เทียบ กายวิญญัติ
วจีสมาจาร ความประพฤติทางวาจา
วจีสังขาร 1. ปจจัยปรุงแตงวาจา ไดแก
วิตก (ตรึก) และ วิจาร (ตรอง) ถาไมมี
ตรึกตรองกอนแลว พูดยอมไมรูเรื่อง 2.
สภาพที่ปรุงแตงการกระทําทางวาจา ได

แก วจีสัญเจตนา คือความจงใจทาง
วาจา ที่กอใหเกิดวจีกรรม; ดู สังขาร
วจี สุ จ ริ ต ประพฤติ ช อบด ว ยวาจา,
ประพฤติชอบทางวาจา มี ๔ อยางคือ
เวนจากพูดเท็จ เวนจากพูดสอเสียด
เวนจากพูดคําหยาบ เวนจากพูดเพอเจอ;
ดู สุจริต; เทียบ วจีทุจริต
วณิพก คนขอทานโดยรองเพลงขอ คือ
ขับรองพรรณนาคุณแหงการใหทานและ
สรรเสริญผูใ หทาน ทีเ่ รียกวาเพลงขอทาน
วทัญู “ผูรูถอยคํา” คือ ใจดี เอื้ออารี
ยอมรับฟงความทุกขยากเดือดรอนและ
ความตองการของผูอื่น เขาใจคําพูดของ
เขาไดดี
วน, วนะ, วัน ปา, ปาไม, ดง, สวน (บาลี:
วน); วนะ คือ ปา ในความหมายทีเ่ นน
ความเปนทีร่ วมอยูข องตนไม หรือพฤกษชาติ ตลอดจนส่าํ สัตวทอี่ าศัย สวน อรัญ
คือ ปา ในความหมายทีเ่ นนความเปลา
เปลีย่ ว หางไกล หรือความเปนตางหาก
จากบาน หรือจากชุมชน; เทียบ อรัญ
วนปรัสถะ ดู วานปรัสถ
วนาสณฑ, วนาสัณฑ ดู ไพรสณฑ
วโนทยาน สวนปา เชน สาลวโนทยาน
คือ สวนปาไมสาละ

วรกัป

วสี

๓๕๖

วรกัป ดู กัป
วรฺคานฺต พยัญชนะที่สุดวรรค ไดแก ง
ญณนม
วรรค หมวด, หมู, ตอน, พวก; กําหนด
จํ า นวนภิ ก ษุ ที่ ป ระกอบเข า เป น สงฆ
หมวดหนึ่งๆ ซึ่งเมื่อครบจํานวนแลวจึง
จะทําสังฆกรรมอยางนัน้ ๆ ได มี ๔ พวก
คือ ๑. สงฆจตุรวรรค (สงฆพวก ๔ คือ
ตองมีภิกษุ ๔ รูปขึ้นไป ทํากรรมไดทกุ
อยางเวนปวารณา ใหผา กฐิน อุปสมบท
และอัพภาน) ๒. สงฆปญจวรรค (สงฆ
พวก ๕ คือ ตองมีภิกษุ ๕ รูปขึ้นไปทํา
ปวารณา ใหผากฐิน และอุปสมบทใน
ปจจันตชนบท) ๓. สงฆทศวรรค (สงฆ
พวก ๑๐ คือ ตองมีภิกษุ ๑๐ รูปขึ้นไป
ใหอุปสมบทในมัธยมชนบทได) ๔. สงฆ
วีสติวรรค (สงฆพวก ๒๐ คือ ตองมี
ภิกษุ ๒๐ รูปขึ้นไป ทําอัพภานได)
วรรณะ ผิว, สี, เพศ, ชนิด, พวก, เหลา,
หนังสือ, คุณความดี, ความยกยอง
สรรเสริญ; ชนชั้นที่จัดแบงออกไปตาม
หลักศาสนาพราหมณเรียกวา วรรณะ ๔
คือ กษัตริย พราหมณ แพศย ศูทร
วรรณนา คําพรรณนา, คําชี้แจงความ
หมายอธิ บ ายความ คล า ยกั บ คําว า
อรรถกถา (อฏกถา) บางทีก็ใชเสริมกัน
หรือแทนกันบาง (เชน ที.อ.๓/๓๖๐/๒๖๗:
นิฏ ิตา จ ปาฏิกวคฺคสฺส วณฺณนาติ. ปาฏิกวคฺคฏ-

แตคําวา อรรถกถา มักใช
หมายถึงทัง้ คัมภีร สวน วรรณนา มักใช
แกคําอธิบายเฉพาะตอนๆ (คําเต็มรูปที่
มักใชแทนหรือใชแสดงความหมายของ
อรรถกถา ไดแก อรรถสังวรรณนา [คํา
บาลีวา อตฺถสํวณฺณนา])
ววั ต ถิ ต ะ ในทางอั ก ขรวิ ธี ภ าษาบาลี
หมายถึงบทที่แยกกัน เชน ตุณฺหี อสฺส
ตรงขามกับ สัมพันธ ที่ตางบทนั้นมา
สนธิเชื่อมเขาดวยกัน เชน ตุณฺหี + อสฺส
เปน ตุณฺหิสฺส หรือ ตุณฺหสฺส
วสวัตดี, วสวัดดี ชือ่ พระยามาร เปนเทพ
ในสวรรคชั้นสูงสุดแหงระดับกามาวจร
เปนผูค อยขัดขวางเหนีย่ วรัง้ บุคคลไมให
ลวงพนจากแดนกาม ซึ่งอยูในอํานาจ
ครอบงําของตน; ดู มาร 2, เทวปุตตมาร
วสันต ฤดูใบไมผลิ (แรม ๑ ค่าํ เดือน ๔
ถึง ขึน้ ๑๕ ค่าํ เดือน ๖); เทียบ วัสสานะ
(ฤดูฝน), ดู มาตรา
วสี ความชํานาญ มี ๕ อยาง คือ ๑.
อาวัชชนวสี ความชํานาญคลองแคลว
ในการนึก ตรวจองคฌานที่ตนไดออก
มาแลว ๒. สมาปชชนวสี ความชํานาญ
คลองแคลวในการที่เขาฌานไดรวดเร็ว
ทันที ๓. อธิฏฐานวสี ความชํานาญ
คล อ งแคล ว ในการที่ จ ะรั ก ษาไว มิ ใ ห
ฌานจิตตนั้นตกภวังค ๔. วุฏฐานวสี
ความชํานาญคลองแคลวในการจะออก

๓๕๖

กถา นิฏิตา.)

วักกะ

๓๕๗

วัจกุฎีวัตร

จากฌานเมื่อใดก็ไดตามตองการ ๕. ตายแลวไปเกิดเปนอะไร ที่ไหน ทานมี
ปจจเวกขณวสี ความชํานาญคลองแคลว ความชํานาญในมนตรนี้มาก ตอมาได
ในการพิจารณาทบทวนองคฌาน
เขาเฝาพระพุทธเจา และไดแสดงความ
วักกะ ไต (เคยแปลกันวา มาม) ดู ปหกะ สามารถของตน แตเมื่อเคาะศีรษะของผู
วักกลิ พระมหาสาวกองคหนึ่ง เปนบุตร ปริ นิ พ พานแล ว ไม ส ามารถบอกคติได
พราหมณชาวพระนครสาวัตถีเรียนจบ ดวยความอยากเรียนมนตรเพิ่มอีก จึง
ไตรเพทตามลัทธิพราหมณ บวชในพระ ขอบวชในพระพุทธศาสนา ไมนานก็ได
พุทธศาสนา ดวยความอยากเห็นพระ บรรลุพระอรหัต ไดรับยกยองวาเปน
รูปพระโฉมของพระศาสดา ครั้นบวช เอตทัคคะในทางมีปฏิภาณ
แลวก็คอยติดตามดูพระองคตลอดเวลา วังสะ ชื่อแควนหนึ่งในบรรดา ๑๖ แควน
จนไมเปนอันเจริญภาวนา พระพุทธเจา ใหญแหงชมพูทวีป ตั้งอยูในเขตมัชฌิมทรงรอเวลาใหญาณของเธอสุกงอม ครัน้ ชนบท ทางทิศใตของแควนโกศล ทาง
แลวก็ตรัสเตือนเธอวา “จะมีประโยชน ทิศตะวันตกของแควนกาสี และทางทิศ
อะไรที่ไดเห็นกายเปอยเนานี้ ผูใดเห็น เหนือของแควนอวันตี นครหลวงชื่อ
ธรรม ผูนั้นเห็นเรา” ดังนี้เปนตน และ โกสัมพี บัดนี้เรียกวา Kosam อยูบนฝง
ทรงสอนตอไปดวยอุบายวิธีจนในที่สุด ใตของแมน้ํายมุนา ในสมัยพุทธกาล
พระวักกลิก็ไดสําเร็จพระอรหัต และตอ วั ง สะเป นแควนที่รุงเรืองและมีอํานาจ
มาไดรับยกยองจากพระศาสดาวาเปน มากแควนหนึ่ง มีราชาปกครองพระนาม
เอตทัคคะในทางศรัทธาวิมุต คือ หลุด วา พระเจาอุเทน
วัจกุฎี สวม, ที่ถายอุจจาระสําหรับภิกษุ
พนดวยศรัทธา
วังคันตะ ชื่อพราหมณผูเปนบิดาของ สามเณร
วัจกุฎีวัตร ขอปฏิบัติอันภิกษุพึงกระทํา
พระสารีบุตร
วังคีสะ พระมหาสาวกองคหนึ่ง เปนบุตร ในวัจกุฎี, ขอปฏิบัติสําหรับภิกษุผูใช
พราหมณในพระนครสาวัตถี ไดศึกษา สวม โดยยอมี ๗ ขอ คือ ใชตามลําดับ
ไตรเพทจนมีความชํานาญเปนที่พอใจ ผูไปถึง, รักษากิริยาในการจะเขาจะออก
ของอาจารย จึงไดเรียนมนตรพิเศษ ให สุ ภ าพเรี ย บร อ ยและไม ทําเสี ย งดั ง ,
ชื่อฉวสีสมนตร สําหรับพิสูจนศีรษะซาก รักษาบริขารคือจีวรของตน, รักษาตัว
ศพ เอานิ้วเคาะหัวศพก็ทราบวาผูนั้น เช น ไม เ บ ง แรง ไม ใ ช สิ่ ง ที่ จ ะเป น
๓๕๗

วัชชนียบุคคล

๓๕๘

อันตราย, ไมทํากิจอื่นไปพลาง, ระวังไม
ทําสกปรก, ชวยรักษาความสะอาด
วัชชนียบุคคล “บุคคลที่พึงเวน” คือ
บุคคล ๒๑ ประเภท ซึ่งไมควรรวมอยู
ในที่ประชุมสงฆที่สวดปาฏิโมกข แตพึง
ใหอยูนอกหัตถบาส ทานถือตามพุทธบัญญัติขอวา (วินย.๔/๑๗๓/๒๖๖) “ไมพึง
สวดปาฏิโมกขในบริษัทที่มีคฤหัสถ” จึง
นับคฤหัสถนั้นเปน ๑ และตามพุทธบัญญัติขอวา (วินย.๔/๒๐๑/๒๖๘) “ไมพึง
สวดปาฏิโมกขในบริษัทที่มีภิกษุณี ฯลฯ
อุภโตพยัญชนกะ นั่งอยูดวย” ซึ่งมีอีก
๒๐ บุคคล จึงรวมเปน ๒๑ (๒๐ บุคคล
ในขอหลัง ไดแก ภิกษุณี สิกขมานา
สามเณร สามเณรี ภิกษุผูบอกลาสิกขา
ภิกษุผูตองอันติมวัตถุ ภิกษุผูถูกสงฆ
ยกเสียฐานไมเห็นอาบัติ ภิกษุผูถูกสงฆ
ยกเสียฐานไมกระทําคืนอาบัติ ภิกษุผู
ถูกสงฆยกเสียฐานไมสละคืนทิฏฐิอันชั่ว
บัณเฑาะก คนลักเพศ ภิกษุเขารีด
เดียรถีย สัตวดิรัจฉาน [รวมทั้งคนดุจ
ดิรัจฉาน] คนฆามารดา คนฆาบิดา คน
ฆาพระอรหันต คนประทุษรายภิกษุณี
ภิ ก ษุ ผู ทําลายสงฆ คนผู ทําร า ยพระ
ศาสดาจนถึงหอพระโลหิต และอุภโตพยัญชนก), แมในสังฆกรรมทัง้ หลายอืน่
ก็พงึ เวนวัชชนียบุคคล ๒๑ นี้
วัชชี ชื่อแควนหนึ่งในบรรดา ๑๖ แควน

วัฏฏคามณีอภัย

ใหญ แ ห ง ชมพู ท วี ป ตั้ ง อยู บ นฝ ง ทิ ศ
ตะวันออกของแมน้ําคันธกะ อยูทางทิศ
ตะวันออกของแควนมัลละ ทางทิศเหนือ
ของแควนมคธ นครหลวงชื่อ เวสาลี
แควนวัชชีปกครองดวยระบอบสามัคคีธรรม พวกกษัตริยที่ปกครองเรียกวา
กษัตริยลิจฉวี (นอกจากพวกลิจฉวีแลว
ยั ง มี พวกวิเทหะซึ่งปกครองอยูที่เมือง
มิถลิ า แตในสมัยพุทธกาลมีอาํ นาจนอย)
แควนวัชชีรุงเรืองเขมแข็งและมีอํานาจ
มากตอนปลายพุทธกาล ไดกลายเปนคู
แขงกับแควนมคธ แตหลังพุทธกาลไม
นาน ก็เสียอํานาจแกมคธเพราะอุบาย
ทําลายสามัคคี ของวัสสการพราหมณ
วัชชีบตุ ร ชือ่ ภิกษุพวกหนึง่ ชาวเมืองเวสาลี
แสดงวัตถุ ๑๐ ประการ ละเมิดธรรมวินยั
เปนตนเหตุแหงการสังคายนา ครัง้ ที่ ๒
วัชรยาน ดู หีนยาน
วัฏฏะ การวนเวียน, การเวียนเกิดเวียน
ตาย, การเวียนวายตายเกิด, ความเวียน
เกิด หรือวนเวียน ดวยอํานาจกิเลส
กรรม และวิบาก เชน กิเลสเกิดขึ้นแลว
ใหทาํ กรรม เมือ่ ทํากรรมแลว ยอมไดรบั
ผลของกรรม เมือ่ ไดรบั ผลของกรรมแลว
กิเลสก็เกิดอีก แลวทํากรรม แลวเสวย
ผลกรรม หมุนเวียนตอไป; ดู ไตรวัฏฏ
วัฏฏกปริตร ดู ปริตร
วัฏฏคามณีอภัย ชื่อพระเจาแผนดินแหง

๓๕๘

วัฏฏปจเฉท

๓๕๙

เกาะลั ง กาพระองค ห นึ่ ง ครองราชย
ประมาณ พ.ศ. ๕๐๕–๕๒๗ ถูกพวกทมิฬ
แยงชิงราชสมบัติ เสด็จไปซอนพระองค
อยูในปา และไดรับความชวยเหลือจาก
พระเถระรูปหนึ่ง ตอมาพระองคกูราชสมบัติคืนมา ไดทรงสรางอภัยคีรีวิหาร
และอาราธนาพระเถระรูปนั้นมาอยูครอง
กับทั้งไดทรงทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา
อีกเปนอันมาก การสังคายนาครั้งที่ ๕
ที่จารึกพุทธพจนลงในใบลาน ก็จัดทํา
ในรัชกาลนี้
วัฏฏปจเฉท ความเขาไปตัดเสียซึ่งวัฏฏะ
(เปนไวพจนของ วิราคะ)
วัฑฒกีประมาณ ประมาณของชางไม,
เกณฑหรือมาตราวัดของชางไม
วัฑฒลิจฉวี เจาลิจฉวีชื่อวาวัฑฒะ ถูก
พระเมตติยะ และพระภุมมชกะเสีย้ มสอน
ให ทําการโจทพระทั พ พมั ล ลบุ ต รด ว ย
อาบัติปฐมปาราชิก เปนตนเหตุใหพระ
พุทธเจาทรงบัญญัตกิ ารลงโทษคว่าํ บาตร
วัฑฒิ, วัฑฒิธรรม หลักความเจริญ
(ของอารยชน); ดู อริยวัฑฒิ
วัณณะ ดู วรรณะ
วัณณกสิณ ๔ กสิณที่เพงวัตถุมีสีตางๆ
๔ อยาง คือ นีลํ สีเขียว, ปตํ สีเหลือง,
โลหิตํ สีแดง, โอทาตํ สีขาว; ดู กสิณ
วัณณมัจฉริยะ ตระหนี่วรรณะ คือหวง
ผิวพรรณ ไมพอใจใหคนอื่นสวยงาม

วัตถุ ๑๐

หรือหวงคุณวัณณะ ไมพอใจใหใครมี
คุณความดีมาแขงตน (ขอ ๔ ใน
มัจฉริยะ ๕)
วัตตขันธกะ ชื่อขันธกะที่ ๘ แหงคัมภีร
จุลวรรค วินัยปฎก วาดวยวัตรประเภท
ตางๆ
วัตตปฏิบัติ ดู วัตรปฏิบัติ
วัตตเภท ความแตกแหงวัตร หมาย
ความวาละเลยวัตร, ละเลยหนาที่ คือ
ไมทําตามขอปฏิบัติที่กําหนดไว เชน
ภิกษุผูกําลังประพฤติมานัต หรือกําลัง
อยูปริวาส ละเลยวัตรของตน พระ
อรรถกถาจารยปรับอาบัติทุกกฏ
วัตถิกรรม การผูกรัดที่ทวารหนัก ผูกรัด
หั ว ริ ด สี ด วงงอกที่ ท วารหนั ก ท า น
สันนิษฐานวา อาจจะหมายถึงการสวน
ทวารเบาก็ได
วัตถุ เรื่อง, สิ่งของ, ขอความ, ที่ดิน; ที่ตั้ง
เรื่อง หมายถึงบุคคลผูเปนที่ตั้งแหงการ
ทํากรรมของสงฆ เชน ในการอุปสมบท
คนทีจ่ ะบวชเปนวัตถุแหงการใหอปุ สมบท
วัตถุ ๑๐ เรื่องที่เปนตนเหตุ, ขอซึ่งเปนที่
ตั้งหรือเปนจุดเริ่มตนเรื่อง, ขอปฏิบัติ
๑๐ ประการของพวกภิกษุวัชชีบุตร ชาว
เมืองเวสาลี ที่ผิดเพี้ยนยอหยอนทาง
พระวินยั แปลกจากสงฆพวกอืน่ เปนเหตุ
ปรารภใหมีการสังคายนาครั้งที่ ๒ เมื่อ
พ.ศ. ๑๐๐ มีดังนี้ ๑. สิงคิโลณกัปปะ

๓๕๙

วัตถุกาม

๓๖๐

เรื่องเกลือเขนง ถือวา เกลือที่เก็บไวใน
เขนง (ครั้งนั้นภิกษุเก็บเกลือไวในเขนง
ความหมายคือ รับประเคนไวคางคืน
แลว) เอาออกผสมอาหารฉันได ๒.
ทวังคุลกัปปะ เรื่องสองนิ้ว ถือวา เงา
แดดบายเลยเที่ยงเพียง ๒ นิ้ว ฉัน
อาหารได ๓. คามันตรกัปปะ เรื่องเขา
ละแวกบาน ถือวา ภิกษุฉันแลว หาม
อาหารแลว ปรารภวาจะเขาละแวกบาน
เดี๋ยวนั้น ฉันโภชนะเปนอนติริตตะได
๔. อาวาสกัปปะ เรือ่ งอาวาส ถือวา ภิกษุ
ในหลายอาวาสที่มีสีมาเดียวกันแยกทํา
อุโบสถตางหากกันได ๕. อนุมติกัปปะ
เรื่องอนุมัติ ถือวา ภิกษุยังมาไมพรอม
ทําสังฆกรรมไปพลาง ภิกษุที่มาหลังจึง
ขออนุมตั กิ ไ็ ด ๖. อาจิณณกัปปะ เรือ่ งที่
เคยประพฤติมา ถือวา ธรรมเนียมใด
อุปชฌายอาจารยเคยประพฤติมาแลว
ควรประพฤติตามอยางนั้น ๗. อมถิตกัปปะ เรื่องไมกวน ถือวา น้ํานมสดแปร
ไปแลวแตยงั ไมเปนทธิคอื นมสม ภิกษุฉนั
แลวหามอาหารแลว ดืม่ น้าํ นมอยางนั้น
อันเปนอนติริตตะได ๘. ชโลคิง ปาตุง
ถือวา สุราอยางออน ไมใหเมา ดื่มได
๙. อทสกัง นิสีทนัง ถือวา ผานิสที นะไม
มีชายก็ใชได ๑๐. ชาตรูปรชตัง ถือวา
ทองและเงินเปนของควร รับได
กรณีวัตถุ ๑๐ ประการนี้จัดเปน

วัตถุสัมมุขตา

วิวาทาธิกรณใหญเรื่องหนึ่ง
วัตถุกาม พัสดุอันนาใคร ไดแกกามคุณ
๕ คือ รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ
อันนาใคร นาปรารถนา นาชอบใจ; ดู กาม
วัตถุเทวดา เทวดาที่ดิน, พระภูมิ
วัตถุมงคล ดู เครื่องราง
วัตถุรูป ดูที่ รูป ๒๘
วัตถุวิบัติ วิบัติโดยวัตถุ คือ บุคคลหรือ
วั ต ถุ ซึ่ ง เป น ที่ ตั้ ง แห ง สั ง ฆกรรมนั้ น ๆ
ขาดคุณสมบัติ ทําใหสังฆกรรมเสีย ใช
ไมได เชน ในการอุปสมบทผูอุปสมบท
อายุไมครบ ๒๐ ป หรือมีเรื่องที่เปน
ความผิดรายแรง เชน ฆาบิดามารดา
หรือเปนปาราชิกเมื่อบวชเปนภิกษุคราว
กอน หรือไปเขารีตเดียรถียทั้งเปนภิกษุ
หรือเปนสตรี ดังนี้เปนตน
วั ต ถุ ส มบั ติ ความถึ ง พร อ มแห ง วั ต ถุ ,
ความสมบู ร ณ โ ดยบุ ค คลหรื อ วั ต ถุ ซึ่ ง
เปนที่ตั้งแหงการทําสังฆกรรมนั้นๆ มี
คุณสมบัติถูกตอง ทําใหสังฆกรรมใชได
ไม บ กพร อ งในด า นนี้ เช น ในการ
อุปสมบท ผูขอบวชเปนชายมีอายุครบ
๒๐ ป ไมเปนมนุษยวิบัติเชนถูกตอน
ไม ไ ด ทําความผิ ด ร า ยแรงเช น ฆ า บิ ด า
มารดา ไมใชคนทําความเสียหายในพระ
พุทธศาสนาอยางหนัก เชนปาราชิก เมื่อ
บวชคราวกอน ดังนี้เปนตน
วัตถุสัมมุขตา ความพรอมหนาวัตถุ คือ

๓๖๐

วัตร

๓๖๑

ยกเรื่องที่เกิดนั้นขึ้นวินิจฉัย; ดู สัมมุขาวินัย
วัตร กิจพึงกระทํา, หนาที่, ธรรมเนียม,
ความประพฤติ, ขอปฏิบตั ิ จําแนกออกเปน
๑. กิจวัตร วาดวยกิจที่ควรทํา (เชน
อุปชฌายวัตร สัทธิวหิ าริกวัตร อาคันตุกวัตร) ๒. จริยาวัตร วาดวยมารยาทอัน
ควรประพฤติ (เชน ไมทิ้งขยะทาง
หนาตางหรือทิ้งลงนอกฝานอกกําแพง
ไมจับวัตถุอนามาส) ๓. วิธีวัตร วาดวย
แบบอยางที่พึงกระทํา (เชน วิธีเก็บ
บาตร วิธีพับจีวร วิธีเปดปดหนาตาง
ตามฤดู วิธีเดินเปนหมู) ; วัตรสวนมากใน
วัตตขันธกะ
วัตรบท ๗ หลักปฏิบัติ หรือขอที่ถือ
ปฏิบตั ปิ ระจํา ๗ ขอ ทีท่ าํ ใหมฆมาณพได
เป น ท า วสั กกะหรือพระอิน ทรคือ ๑.
มาตาเปติภโร เลีย้ งมารดาบิดา ๒. กุเลเชฏปจายี เคารพผูใ หญใ นตระกูล
๓. สณฺหวาโจ พูดคําสุภาพออนหวาน
๔. อปสณ
ุ วาโจ หรือ เปสุเณยฺยปฺปหายี ไม
พูดสอเสียด พูดสมานสามัคคี ๕. ทานสํวิภาครโต หรือ มจฺเฉรวินย ชอบเผื่อ
แผใหปน ปราศจากความตระหนี่ ๖.
สจฺจวาโจ มีวาจาสัตย ๗. อโกธโน หรือ
โกธาภิภู ไมโกรธ ระงับความโกรธได
วัตรปฏิบัติ การปฏิบัติตามหนาที่, การ
ทําตามขอปฏิบัติที่พึงกระทําเปนประจํา,

วัย

ความประพฤติ ที่ เ ป น ไปตามขนบ
ธรรมเนี ย มแห ง เพศ ภาวะหรื อ วิ ถี
ดําเนินชีวิตของตน
วัน 1. ระยะเวลาตั้งแตพระอาทิตยขึ้นถึง
พระอาทิ ต ย ต ก ซึ่ ง ตามปกติถือตาม
กําหนด ๑๒ ชั่วโมง, กลางวัน ก็เรียก;
ระยะเวลา ๒๔ ชัว่ โมง ทีโ่ ลกหมุนตัวเอง
ครบรอบหนึง่ อยางทีถ่ อื กันมาแตเดิมวา
ตั้งแตพระอาทิตยขึ้นถึงพระอาทิตยขึ้น
ใหมในวันถัดไป หรืออยางที่นิยมถือกัน
ในปจจุบันตามคติสมัยใหมวา ตั้งแต
เที่ยงคืนหนึ่งถึงเที่ยงคืนถัดไป; การที่
เรียกวา วัน นัน้ เพราะถือเอาเวลาพระ
อาทิตยซึ่งเรียกวาตะวันขึ้น จนถึงตะวัน
ตกเปนกําหนด คือมาจากคําวาตะวันนัน่
เอง (คลายกับระยะเวลาเดือนหนึ่ง ที่
ถือตามการโคจรของพระจันทร ซึ่งมีชื่อ
วาเดือน) 2. ปา, ดง, สวน (บาลี: วน)
วันอุโบสถ ดู อุโบสถ
วัปปะ ชือ่ พระภิกษุรปู หนึง่ ในคณะปญจวัคคีย เปนพระอรหันตรุนแรก
วัปปมงคล พิธีแรกนาขวัญ คือพิธีเริ่มไถ
นาเพื่อเปนสิริมงคลแกขาวในนา
วัย สวนแหงอายุ, ระยะของอายุ, เขตอายุ
นิยมแบงเปน ๓ วัย คัมภีรวิสุทธิมรรค
จัดดังนี้ ๑. ปฐมวัย วัยตน ๓๓ ป คือ
อายุ ๑ ถึง ๓๓ ป ๒. มัชฌิมวัย วัย
กลาง ๓๔ ป คืออายุ ๓๔ ถึง ๖๗ ป ๓.

๓๖๑

วัสวดี

๓๖๒

ปจฉิมวัย วัยปลาย ๓๓ ป คือ อายุ ๖๘
ป ถึง ๑๐๐ ป
วัสวดี ชื่อของพระยามาร; ดู วสวัตดี
วัสสานะ, วัสสานฤดู ฤดูฝน (แรม ๑
ค่ํา เดือน ๘ ถึง ขึ้น ๑๕ ค่ํา เดือน
๑๒); ดู มาตรา
วัสสาวาสิกพัสตร ดู ผาจํานําพรรษา
วัสสิกสาฎก ดู ผาอาบน้ําฝน
วัสสิกสาฏิกา ดู ผาอาบน้ําฝน
วัสสูปนายิกา วันเขาพรรษา; ดู จําพรรษา
วางไวทําราย ไดแก วางขวาก ฝงหลาว
ไวในหลุมพราง วางของหนักไวใหตก
ทับ วางยาพิษ เปนตน
วาจา คําพูด, ถอยคํา
วาจาชอบ ดู สัมมาวาจา
วาจาชั่วหยาบ ในวินัยหมายถึงถอยคํา
พาดพิงทวารหนักทวารเบาและเมถุน; ดู
ทุฏุลลวาจา
วาชเปยะ, วาชไปยะ “วาจาดูดดื่มใจ”,
“น้ําคําควรดื่ม”, ความรูจักพูด คือ รูจัก
ทักทายปราศรัย ใชวาจาสุภาพนุมนวล
ประกอบดวยเหตุผล มีประโยชน เปน
ทางแหงสามัคคี ทําใหเกิดความเขาใจ
อันดี ความเชื่อถือและความนิยมนับถือ
(ขอ ๔ ในราชสังคหวัตถุ ๔)
วาตสมุฏานา อาพาธา ความเจ็บไขที่
มีลมเปนสมุฏฐาน; ดู อาพาธ
วานปรัสถ ผูอยูปา, เปนธรรมเนียมของ

วาสนา

พราหมณวา ผูท คี่ รองเรือน มีครอบครัว
เปนหลักฐาน ครั้นลูกหลานเติบโตก็จัด
แจงใหมีครอบครัว ตนเองชราลง ก็เขา
ป า จํา ศี ล ถื อ พรตบํา เพ็ ญ ตบะต อ ไป,
เขียน วนปรัสถะ บางก็มี; ดู อาศรม
วาโยธาตุ ธาตุลม, สภาวะที่มีลักษณะพัด
ไปมา, ภาวะสั่นไหว เครงตึง ค้ําจุน; ใน
รางกายนี้ สวนที่ใชกําหนดเปนอารมณ
กรรมฐาน ไดแกลมพัดขึ้นเบื้องบน ลม
พัดลงเบื้องต่ํา ลมในทอง ลมในไส ลม
พัดไปตามตัว ลมหายใจ, อยางนี้เปน
การกลาวถึงวาโยธาตุในลักษณะที่คน
สามัญทั่วไปจะเขาใจได และที่จะให
สําเร็จประโยชนในการเจริญกรรมฐาน
แตในทางพระอภิธรรม วาโยธาตุเปน
สภาวะพื้ น ฐานที่ มี อ ยู ใ นรู ป ธรรมทุ ก
อยาง ไดแกภาวะสั่นไหว เครงตึง ค้ํา
จุน; ดู ธาตุ, รูป ๒๘
วาร วันหนึ่งๆ ในสัปดาห, ครั้ง, เวลา
กําหนด
วาระ ครั้งคราว, เวลาที่กําหนดสําหรับ
ผลัดเปลี่ยน
วารี น้ํา
วาลิ ก าราม ชื่ อ วั ด หนึ่ ง ในเมื อ งเวสาลี
แควนวัชชี เปนที่ประชุมทําสังคายนา
ครั้งที่ ๒ ชําระวัตถุ ๑๐ ประการที่เปน
เสี้ยนหนามพระธรรมวินัย
วาสนา อาการกายวาจา ที่เปนลักษณะ

๓๖๒

วาสภคามิกะ

๓๖๓

วิกัป, วิกัปป

พิเศษของบุคคล ซึ่งเกิดจากกิเลสบาง แลวกิเลสอาจเกิดขึ้นอีก จัดเปนโลกิยอยาง และไดสั่งสมอบรมมาเปนเวลา วิมุตติ (ขอ ๒ ในวิมุตติ ๕; ในบาลีเปน
นานจนเคยชินติดเปนพื้นประจําตัว แม ขอ ๑ ถึงชั้นอรรถกถา จึงกลายมาเปน
จะละกิเลสนั้นไดแลว แตก็อาจจะละ ขอ ๒)
อาการกายวาจาที่เคยชินไมได เชน คํา วิกติกา เครื่องลาดที่เปนรูปสัตวราย เชน
พูดติดปาก อาการเดินที่เร็วหรือเดิน ราชสีห เสือ เปนตน
ตวมเตี้ยม เปนตน ทานขยายความวา วิกัป, วิกัปป ทําใหเปนของสองเจาของ
วาสนา ที่เปนกุศล ก็มี เปนอกุศล ก็มี คือขอใหภกิ ษุสามเณรอืน่ รวมเปนเจาของ
เปนอัพยากฤต คือเปนกลางๆ ไมดีไม บาตรหรือจีวรนั้นๆ ดวย ทําใหไมตอง
ชั่ว ก็มี ที่เปนกุศลกับอัพยากฤตนั้น ไม อาบัติเพราะเก็บอติเรกบาตรหรืออติเรก
ตองละ แตที่เปนอกุศลซึ่งควรจะละนั้น จีวรไวเกินกําหนด
แบงเปน ๒ สวน คือ สวนที่จะเปนเหตุ
วิกัปมี ๒ คือ วิกัปตอหนา และวิกัป
ใหเขาถึงอบาย กับสวนที่เปนเหตุใหเกิด ลับหลัง
วิกัปตอหนา คือ วิกัปตอหนาผูรับ
อาการแสดงออกทางกายวาจาแปลกๆ
ตางๆ สวนแรก พระอรหันตทุกองคละ ถาจีวรผืนเดียว อยูในหัตถบาส วา “อิมํ
ได แตสวนหลัง พระพุทธเจาเทานั้นละ จีวรํ ตุยฺหํ วิกปฺเปมิ” แปลวา “ขาพเจา
ได พระอรหันตอื่นละไมได จึงมีคํา วิกปั จีวรผืนนีแ้ กทา น” (ถาวิกปั จีวร ๒ ผืน
กลาววา พระพุทธเจาเทานั้นละกิเลสทั้ง ขึน้ ไป วา “อิมานิ จีวรานิ” แทน “อิมํ จีวรํ”,
หมดไดพรอมทั้งวาสนา; ในภาษาไทย ถาจีวรที่วิกัปอยูนอกหัตถบาส วา “เอตํ”
คําวา วาสนา มีความหมายเพี้ยนไป แทน “อิมํ” วา “เอตานิ” แทน “อิมานิ”,
กลายเปนอํานาจบุญเกา หรือกุศลที่ทํา ถาวิกัปแกภิกษุผูแกกวา จะใชบทวา
ใหไดรับลาภยศ
“อายสฺมโต” แทน “ตุยฺหํ” ก็ควร)
วาสภคามิกะ ชื่อพระเถระองคหนึ่งใน
วิกปั ลับหลัง คือ วิกปั ใหแกสหธรรมิก
รูปใดรูปหนึ่ง ผูมิไดอยูเฉพาะหนา โดย
การกสงฆ ผูทําสังคายนาครั้งที่ ๒
วิกขัมภนวิมุตติ พนดวยขมหรือสะกด เปลงวาจาตอหนาสหธรรมิกรูปอื่น ถา
ไว ไดแกความพนจากกิเลสและอกุศล- จีวรผืนเดียว อยูในหัตถบาส วา “อิมํ
ธรรมไดดวยกําลังฌาน อาจสะกดได จีวรํ อิตฺถนฺนามสฺส วิกปฺเปมิ” แปลวา
นานกวาตทังควิมุตติ แตเมื่อฌานเสื่อม “ขาพเจาวิกัปจีวรผืนนี้ แกทานผูชื่อนี้”
๓๖๓

วิกัป, วิกัปป

๓๖๔

(ถาวิกัปแกภิกษุชื่อวาอุตตระ ก็บอกชื่อ
วา “อุตฺตรสฺส ภิกฺขุโน” หรือ “อายสฺมโต
อุตฺตรสฺส” แทน “อิตฺถนฺนามสฺส” สุดแต
ผูรับออนกวาหรือแกกวา, ถาวิกัปจีวร
หลายผืน หรือจีวรอยูนอกหัตถบาส พึง
เปลี่ยนคํา โดยเทียบตามแบบวิกัปตอ
หนา)
จีวรที่วิกัปไว จะบริโภค ตองขอให
ผูรับถอนกอน มิฉะนั้น หากบริโภค จะ
ตองอาบัติปาจิตตีย เมื่อผูที่ไดรับไวนั้น
ถอนแลว จึงใชได, คําถอนสําหรับจีวรที่
อยูใ นหัตถบาส วา “อิมํ จีวรํ มยฺหํ สนฺตกํ
ปริภุชฺ วา วิสชฺเชหิ วา ยถาปจฺจยํ วา
กโรหิ” แปลวา “จีวรผืนนี้ของขาพเจา
ทานจงใชสอยก็ตาม จงสละก็ตาม จง
ทําตามปจจัยก็ตาม” (ถาผูถอนออนกวา
พึงวา “อิมํ จีวรํ มยฺหํ สนฺตกํ ปริภฺุชถ
วา วิสชฺเชถ วา ยถาปจฺจยํ วา กโรถ”,
คําที่พึงเปลี่ยนทั้งหลาย เชน ชื่อของ
จํานวนของ และที่ของตั้งอยูในหรือนอก
หัตถบาส พึงเทียบเคียงกับคําที่กลาว
แลวขางตน)
ในเรื่องเกี่ยวกับการวิกัปนี้ มีแนว
ทางปฏิบัติที่พระอาจารยนักวินัยแนะนํา
ไว และพระมติในหนังสือวินัยมุข อัน
ควรทราบวา ผาที่จะอธิษฐานเปนผาปู
นอนก็ดี เปนผาบริขารโจลก็ดี ตองเปน
ของที่ไมใชนุงหม จึงอธิษฐานขึ้น เชน
๓๖๔

วิกัป, วิกัปป

ภิกษุถอนผาอุตตราสงคผืนเกาเสีย ไม
คิดจะใชนุงหมอีก และอธิษฐานผืนใหม
แลว จะอธิษฐานผืนเกานั้นเปนผาปูนอน
เชนนี้ได แตถายังจะใชนุงหม ควรวิกัป
ไวตามแบบ สวนผาบริขารโจลนั้น ก็เชน
ผากรองน้ํา ถุงบาตร และยาม อันมิใช
ของใชนุงหม และไมใชเปนของใหญ
ตลอดจนผาบริขารอยางอื่น ซึ่งมีสีและ
ดอกอั น ห า มในผ า นุ ง ห ม อย า งนี้
อธิษฐานขึ้น สวนผาที่จะใชนุงหม แม
เพียงผืนเล็กพอใชเปนเครื่องประกอบ
เขาเปนผานุงหมได แมแตผาขาว มี
ประมาณตั้งแตยาว ๘ นิ้ว กวาง ๔
นิ้ ว ขึ้ น ไป จั ด ว า เป น จี ว รตามกําหนด
อยางต่ําที่จะตองวิกัป
อนึ่ง ผาอาบน้ําฝน เปนของที่ทรง
อนุ ญ าตเป น บริ ข ารพิเศษชั่วคราวของ
ภิกษุ อธิษฐานไวใชไดตลอด ๔ เดือน
แหงฤดูฝน พนนั้นใหวิกัปไว
ทัง้ นี้ มีพทุ ธานุญาตไวคราวหนึง่ (วินย.
๕/๑๖๐/๒๑๘) ซึง่ ใชเปนทีอ่ า งอิงในเรือ่ งทีว่ า
ผาอยางไหนจะตองอธิษฐาน หรือตอง
วิกัป อยางไร ใจความวา ไตรจีวร ผาปู
นั่ง (นิสีทนะ) ผาปูนอน (ปจจัตถรณะ)
ผาเช็ดหนาเช็ดปาก (มุขปุญฉนโจละ)
และผาบริขารโจล ใหอธิษฐาน ไมใชให
วิกัป, ผาอาบน้ําฝน (วัสสิกสาฎก) ให
อธิษฐานใชตลอด ๔ เดือนแหงฤดูฝน

วิกัปปตจีวร

๓๖๕

พนจากนั้น ใหวิกัปไว, ผาปดฝ (กัณฑุปฏิจฉาทิ) ใหอธิษฐานใชตลอดเวลาที่
อาพาธ พนจากนั้นใหวิกัปไว; ผาจีวร
ขนาดอยางต่ํายาว ๘ นิ้ว กวาง ๔ นิ้ว
โดยนิ้วพระสุคต ตองวิกัป
สวนในการวิกัปบาตร ถาบาตรใบ
เดียว อยูใ นหัตถบาส วา “อิมํ ปตฺตํ ตุยหฺ ํ
วิกปฺเปมิ” (ถาบาตรหลายใบ วา “อิเม
ปตฺเต” แทน “อิมํ ปตฺตํ”; ถาบาตรอยู
นอกหัตถบาส วา “เอตํ” แทน “อิมํ”
บาตรหลายใบ วา “เอเต” แทน “อิเม”),
บาตรที่วิกัปไวแลว ไมมีกําหนดใหถอน
กอนจึงบริโภค พึงใชเปนของวิกัป แต
เมื่อจะอธิษฐาน พึงใหถอนกอน; ดู
อธิษฐาน, ปจจุทธรณ
วิกัปปตจีวร จีวรที่วิกัปปไว, จีวรที่ไดทํา
ใหเปนของ ๒ เจาของแลว
วิการ 1. พิการ, ความแปรผัน, ความผิด
แปลก, ผิดปรกติ 2. ทําตางๆ, ขยับ
เขยื้อน เชน กวักมือ ดีดนิ้ว เปนตน
วิกาล ผิดเวลา, ในวิกาลโภชนสิกขาบท
(หามฉันอาหารในเวลาวิกาล) หมายถึง
ตั้ ง แต เ ที่ ย งแล ว ไปจนถึ ง ก อ นอรุ ณ วั น
ใหม; สวนในอันธการวรรค สิกขาบทที่
๗ ในภิกขุนีวิภังค (หามภิกษุณีเขาสู
ตระกูลในเวลาวิกาล เอาที่นอนปูลาดนั่ง
นอนทับโดยไมบอกกลาวขออนุญาตเจา
บาน) หมายถึงตั้งแตพระอาทิตยตกจน

วิขัมภนปหาน

ถึงกอนอรุณวันใหม; ในสิงคาลกสูตร
ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค สุตตันตปฎก
กลาวถึงการเที่ยวซอกแซกในเวลาวิกาล
วาเปนอบายมุขนั้น ก็หมายถึงเวลาค่ํา
วิกาลโภชน การกินอาหารในเวลาวิกาล,
การฉันอาหารผิดเวลา; ดู วิกาล
วิกพุ พนา การทําใหเปนไดตา งๆ, การยัก
เยื้องยักยาย, การปรับแปลงแผลงผัน,
เชน ผูท เี่ จริญอัปปมัญญาจนชํานาญ มี
จิตเสมอกันตอสรรพสัตว และเขาถึง
ฌานแลว สามารถแผเมตตา เปนตน ตอ
สัตวทงั้ หลาย แผกผันไปไดตา งๆ ทัง้
แบบกวางขวางไมมีขอบเขต (อโนธิโสผรณา) ทัง้ แบบจํากัดขอบเขต (โอธิโสผรณา) และแบบเฉพาะเปนทิศๆ (ทิสาผรณา), คําวา “วิกพุ พนา” นี้ มักพบในชือ่
เรียกอิทธิ (ฤทธิ)์ แบบหนึง่ คือ วิกพุ พนาอิทธิ หรือวิกพุ พนฤทธิ;์ เทียบ อโนธิโสผรณา, โอธิโสผรณา, ทิสาผรณา; ดู แผ
เมตตา, สีมาสัมเภท; วิกพุ พนาอิทธิ
วิกพุ พนาอิทธิ, วิกพุ พนฤทธิ์ ฤทธิค์ อื
การแผลง, ฤทธิบ์ ดิ ผัน, ฤทธิผ์ นั แผลง
คือการแผลงฤทธิแ์ ปลงตัว เปลีย่ นจาก
รูปรางปกติ แปลงเปนเด็ก เปนครุฑ เปน
เทวดา เปนเสือ เปนงู เปนตน (ตองหาม
ทางพระวินยั )
วิขัมภนปหาน การละกิเลสไดดวยขมไว
ดวยฌาน; มักเขียน วิกขัมภนปหาน

๓๖๕

วิขัมภนวิมุติ

๓๖๖

วิขัมภนวิมุติ ดู วิกขัมภนวิมุตติ
วิจาร ความตรอง, การพิจารณาอารมณ,
การตามฟนอารมณ (ขอ ๒ ในองคฌาน
๕)
วิจารณ 1. พิจารณา, ไตรตรอง 2. สอบ
สวน, ตรวจตรา 3. คิดการ, กะการ, จัด
เตรียม, จัดแจง, ดูแล, จัดดําเนินการ
4. ในภาษาไทย มักหมายถึงติชม, แสดง
ความคิดเห็นในเชิงตัดสินคุณคาชี้ขอดี
ขอดอย
วิจารณญาณ ปญญาทีไ่ ตรตรองพิจารณา
เหตุผล
วิจิกิจฉา ความลังเลไมตกลงได, ความ
ไมแนใจ, ความสงสัย, ความเคลือบ
แคลงในกุศลธรรมทัง้ หลาย, ความลังเล
เป น เหตุ ใ ห ไ ม แ น ใ จในปฏิ ป ทาเครื่ อ ง
ดําเนินของตน (ขอ ๕ ในนิวรณ ๕, ขอ
๕ ในสังโยชน ๑๐ ตามนัยพระอภิธรรม,
ขอ ๔ ในอนุสยั ๗)
วิจิตร งาม, งดงาม, แปลก, ตระการ,
หรู, แพรวพราว
วิชชา ความรูแจง, ความรูวิเศษ; วิชชา ๓
คือ ๑. ปุพเพนิวาสานุสติญาณ ความรูที่
ระลึกชาติได ๒. จุตูปปาตญาณ ความรู
จุตแิ ละอุบตั ขิ องสัตวทงั้ หลาย ๓. อาสวักขยญาณ ความรูที่ทําอาสวะใหสิ้น วิชชา
๘ คือ ๑. วิปสสนาญาณ ญาณใน
วิปสสนา ๒. มโนมยิทธิ ฤทธิ์ทางใจ ๓.

วิญญาณ

อิทธิวิธิ แสดงฤทธิไ์ ดตา งๆ ๔. ทิพพโสต หูทิพย ๕. เจโตปริยญาณ รูจัก
กําหนดใจผูอ นื่ ได ๖. ปุพเพนิวาสานุสติ
๗. ทิพพจักขุ ตาทิพย (= จุตูปปาตญาณ) ๘. อาสวักขยญาณ
วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน (พระผูมีพระภาค
เจานั้น) ทรงถึงพรอมดวยวิชชาและ
จรณะ ประกอบดวยวิชชา ๓ หรือวิชชา
๘ และจรณะ ๑๕ อันเปนปฏิปทาเครื่อง
บรรลุ วิ ช ชานั้ น , มี ค วามรู ป ระเสริ ฐ
ความประพฤติประเสริฐ (ขอ ๓ ใน
พุทธคุณ ๙)
วิชชาธร, วิชาธร ดู วิทยาธร
วิญญัติ 1. การเคลื่อนไหวใหรูความ
หมาย, การสื่อความหมาย มี ๒ คือ ๑.
กายวิญญัติ การใหรคู วามหมายดวยกาย
เชน พยักหนา กวักมือ ๒. วจีวิญญัติ
การใหรูความหมายดวยวาจา คือพูด
หรือบอกกลาว 2. การออกปากขอของ
ตอคนไมควรขอ หมายถึงภิกษุขอสิ่ง
ของตอคฤหัสถผูไมใชญาติ ผูไมใชคน
ปวารณา
วิญญาณ ความรูแจงอารมณ, จิต, ความรู
ที่ เ กิ ด ขึ้ น เมื่ อ อายตนะภายในและ
อายตนะภายนอกกระทบกั น เช น รู
อารมณ ใ นเวลาเมื่ อ รู ป มากระทบตา
เปนตน ไดแก การเห็น การไดยินเปน
อาทิ; วิญญาณ ๖ คือ ๑. จักขุวิญญาณ

๓๖๖

วิญญาณฐิติ

๓๖๗

ความรูอารมณทางตา (เห็น) ๒. โสตวิญญาณ ความรูอารมณทางหู (ไดยิน)
๓. ฆานวิญญาณ ความรูอารมณทาง
จมูก (ไดกลิ่น) ๔. ชิวหาวิญญาณ ความ
รูอารมณทางลิ้น (รูรส) ๕. กายวิญญาณ
ความรูอารมณทางกาย (รูสิ่งตองกาย)
๖. มโนวิญญาณ ความรูอารมณทางใจ
(รูเรื่องในใจ)
วิญญาณฐิติ ภูมิเปนที่ตั้งของวิญญาณ มี
๗ คือ ๑. สัตวเหลาหนึ่ง มีกายตางกัน
มีสัญญาตางกัน เชนพวกมนุษย พวก
เทพบางหมู พวกวินิปาติกะ บางหมู ๒.
สัตวเหลาหนึ่ง มีกายตางกัน มีสัญญา
อยางเดียวกัน เชน พวกเทพผูอยูใ น
จําพวกพรหมผูเ กิดในภูมปิ ฐมฌาน ๓.
สัตวเหลาหนึ่ง มีกายอยางเดียวกัน มี
สัญญาตางกัน เชน พวกเทพอาภัสสระ
๔. สัตวเหลาหนึ่ง มีกายอยางเดียวกัน มี
สัญญาอยางเดียวกัน เชน พวกเทพสุภกิณหะ ๕. สัตวเหลาหนึ่ง ผูเขาถึงชั้น
อากาสานัญจายตนะ ๖. สัตวเหลาหนึ่ง
ผูเขาถึงชั้นวิญญาณัญจายตนะ ๗. สัตว
เหลาหนึง่ ผูเ ขาถึงชัน้ อากิญจัญญายตนะ
วิญญาณธาตุ ธาตุรู, ความรูแจง, ความรู
อะไรได (ขอ ๖ ในธาตุ ๖)
วิญญาณัญจายตนะ ฌานอันกําหนด
วิ ญ ญาณหาที่ สุ ดมิไดเปนอารมณห รือ
ภพของผูเ ขาถึงฌานนี้ (ขอ ๒ ในอรูป ๔)

วิตถาร

วิ ญ ญาณาหาร อาหารคื อ วิ ญ ญาณ,
วิ ญ ญาณเป น อาหารคื อ เป น ป จ จั ย
อุดหนุนหลอเลี้ยงใหเกิดนามรูป (ขอ ๔
ในอาหาร ๔)
วิญู ผูรู, บัณฑิต, นักปราชญ; ในพระ
วินัย ตามปาจิตติยสิกขาบทที่ ๗ แหง
มุสาวาทวรรค วา “อนึ่ง ภิกษุใดแสดง
ธรรมแกมาตุคามเกินกวา ๕-๖ คํา เวน
แต มี บุ รุ ษ ผู เ ป น วิ ญ ู อ ยู ด ว ย เป น
ปาจิตตีย” คําวา วิญู ในที่นี้ หมายถึง
ผูรูความ คือ “ผูสามารถรูเขาใจคําดีคํา
ราย คําหยาบคําไมหยาบ”, ในกฎหมาย
ไทย ใชคําวา วิญูชน หมายถึง บุคคล
ผูรูผิดรูชอบตามปรกติ หรืออยางภาษา
ชาวบานวา ผูรูผิดชอบชั่วดี
วิญูชน ดู วิญู
วิตก ความตรึก, ตริ, การยกจิตขึ้นสู
อารมณ หรือปกจิตลงสูอารมณ (ขอ ๑
ในองคฌาน ๕), การคิด, ความดําริ;
ไทยใชวาเปนหวงกังวล
วิตกจริต พื้นนิสัยหนักในทางตรึก, มี
วิตกเปนปรกติ, มีปรกตินึกพลานหรือ
คิดจับจดฟุงซาน, ผูมีจริตชนิดนี้พึงแก
ดวย เพงกสิณ หรือเจริญอานาปานสติกัมมัฏฐาน (ขอ ๖ ในจริต ๖)
วิตถาร ซึ่งแผยืดขยายกวางขวางออกไป,
ขยายความ, พิสดาร; ตรงขามกับ สังเขป;
ในการวัด หมายถึง ความกวาง (เทียบ

๓๖๗

วิตถารนัย

๓๖๘

กับความยาว คืออายาม และความสูง
หรือความลึก คืออุพเพธ); ในภาษาไทย
ความหมายเพี้ยนไป กลายเปนวา ผิด
ปกติ, พิลึก, นอกแบบ, นอกลูนอกทาง,
เกินวิสัยแหงความยอมรับ
วิตถารนัย นัยอยางพิสดาร, แบบขยาย
ความ, แงความหมายซึ่งบรรยายอยาง
กวางขวางยืดยาว; ตรงขามกับ สังเขปนัย
วิติกกมะ ดู วีติกกมะ
วิถีจิต “จิตในวิถี” คือจิตในวิถีแหงการรับ
รูเสพอารมณ, จิตซึ่งเกิดขึ้นเปนไปในวิถี
คือพนจากภวังค หรือพนจากภาวะทีเ่ ปน
ภวังคจิต (และมิใชเปนปฏิสนธิจิต หรือ
จุติจิต), พูดอีกอยางหนึ่งวา จิต ๑๑ ชื่อ
ซึ่งทํากิจ ๑๑ อยาง นอกจากปฏิสนธิกิจ
ภวังคกิจ และจุติกิจ, “วิถจี ติ ” เปนคํา
รวม เรียกจิตทั้งหลาย ซึ่งทําหนาที่เกี่ยว
กับการรับรูอารมณ ๖ ทางทวารทั้ง ๖
(คําบาลีวา “วีถิจิตฺต”), อธิบายอยางงาย
พอใหเขาใจเปนพื้นฐานวา สัตวทั้งหลาย
หลังจากเกิดคือปฏิสนธิแลว จนถึงกอน
ตายคือจุติ ระหวางนั้น ชีวิตเปนอยูโดย
มีจิตที่เปนพื้น เรียกวาภวังคจิต (จิตที่
เปนองคแหงภพ หรือจิตในภาวะที่เปน
องคแหงภพ) ซึ่งเกิดดับสืบเนื่องตอกัน
ไปตลอดเวลา (มักเรียกวาภวังคโสต
คือกระแสแหงภวังค) ทีนี้ ถาจิตอยูใน
ภาวะภวังค เปนภวังคจิต และเกิดดับ
๓๖๘

วิถีจิต

สืบตอไปเปนภวังคโสตเทานั้น ก็เพียง
แคยังมีชีวิตอยู เหมือนหลับอยูตลอด
เวลา แตชีวิตนั้นเปนอยูดําเนินไป โดยมี
การรั บ รู แ ละทํากรรมทางทวารต า งๆ
เชน เห็น ไดยิน ดู ฟง เคลื่อนไหว พูด
จา ตลอดจนคิดการตางๆ จิตจึงมิใชอยู
เพียงในภาวะที่เปนภวังค คือมิใชแค
เปนองคแหงภพไวเทานั้น แตตองมีการ
รั บ รู เ สพอารมณ ทํากรรมทางทวารทั้ ง
หลายดวย ดังนั้น เมื่อมีอารมณ คือ รูป
เสียง ฯลฯ มาปรากฏแกทวาร (“มาสู
คลองในทวาร”) คือ ตา หู ฯลฯ ก็จะมี
การรับรู โดยภวังคจิตที่กําลังเกิดดับสืบ
ต อ กระแสภพกั น อยู นั้ น แทนที่ ว า
ภวังคจิตหนึ่งดับไป จะเกิดเปนภวังคจิต
ใหมขึ้นมา ก็กลายเปนวา ภวังคจิตหนึ่ง
ดับไป แตเกิดเปนจิตหนึ่งที่เขาอยูในวิถี
แหงการรับรูเกิดขึ้นมา (ตอนนี้ พูด
อยางภาษาชาวบานใหเขาใจงายวา จิต
ออกจากภวังค หรือจิตขึ้นสูวิถี) แลวก็
จะมีจิตที่เรียกชื่อตางๆ เกิดขึ้นมาทํา
หนาทีต่ อ ๆ กันไป ในวิถแี หงการรับรูเ สพ
อารมณนั้น จนครบกระบวนจบวิถีไป
รอบหนึ่ง แลวก็เกิดเปนภวังคจิตขึ้นมา
อีก (พูดอยางภาษาชาวบานวา ตกภวังค),
จิตทั้งหลายที่เกิดขึ้นมาทําหนาที่แตละ
ขณะในวิถีแหงการรับรูเสพอารมณนั้น
จนจบกระบวน เรียกวา “วิถจี ติ ” และจิต

วิถีจิต

๓๖๙

แตละขณะในวิถีนั้น มีชื่อเรียกเฉพาะ
ของมัน ตามกิจคืองานหรือหนาที่ที่มัน
ทํา, เมื่ อ ตกภวั ง ค อ ย า งที่ ว า นั้ น แล ว
ภวังคจิตเกิดดับตอกันไป แลวก็เปลี่ยน
(เรียกวาตัดกระแสภวังค) เกิดเปนวิถี
จิตขึ้นมารับรูเสพอารมณอีก แลวพอจบ
กระบวน ก็ตกภวังค เปนภวังคจิต แลว
ก็ตัดกระแสภวังค เกิดเปนวิถีจิตขึ้นอีก
สลับกันหมุนเวียนไป โดยนัยนี้ ชีวิตที่
ดําเนินไปแมในกิจกรรมเล็กนอยหนึ่งๆ
จึงเปนการสลับหมุนเวียนไปของกระแส
ภวังคจิต (ภวังคโสตะ) กับกระบวนวิถี
จิต (วีถจิ ติ ตปวัตติ) ทีเ่ กิดดับสืบตอไป
มากมายไมอาจนับได
ในการรับรูเสพอารมณทํากรรมครั้ง
หนึง่ ๆ ทีเ่ ปนการเปลีย่ นจากภวังคจิต มา
เปนวิถจี ติ จนกระทัง่ กลับเปนภวังคจิต
อีกนั้น แยกแยะใหเห็นลําดับขั้นตอน
แหงความเปนไป พอใหไดความเขาใจ
คราวๆ (ในทีน่ ี้ จะพูดถึงเฉพาะปญจทวารวิถี คือการรับรูท างทวาร ๕ ไดแก
ตา หู จมูก ลิน้ และกาย ในกรณีทรี่ บั
อารมณทมี่ กี าํ ลังมาก คืออติมหันตารมณ
เปนหลัก) ดังนี้ ก. ชวงภวังคจิต (เนือ่ ง
จากเมื่อจบวิถี ก็จะกลับเปนภวังคอีก
ตามปกติจึงเรียกภวังคจิตที่เอาเปนจุด
เริม่ ตนวา “อตีตภวังค” คือภวังคทลี่ ว ง
แลว หรือภวังคกอ น) มี ๓ ขณะ ไดแก
๓๖๙

วิถีจิต

๑. อตีตภวังค (ภวังคจิตที่สืบตอมาจาก
กอน) ๒. ภวังคจลนะ (ภวังคไหวตัวจาก
อารมณใหมทกี่ ระทบ) ๓. ภวังคุปจ เฉท
(ภวังคขาดจากอารมณเกา) ข. ชวงวิถจี ติ
มี ๑๔ ขณะ ไดแก ๑. ปญจทวาราวัชชนะ
(การคํานึงอารมณใหมทางทวารนั้นๆ ใน
ทวารทัง้ ๕, ถาอยูใ นมโนทวารวิถี ก็เปน
มโนทวาราวัชชนะ) ๒. ปญจวิญญาณ
(การรูอ ารมณนนั้ ๆ ในอารมณทงั้ ๕ คือ
เปนจักขุวิญญาณ หรือโสตวิญญาณ
หรือฆานวิญญาณ หรือชิวหาวิญญาณ
หรือกายวิญญาณ อยางใดอยางหนึง่ ) ๓.
สัมปฏิจฉนะ (สัมปฏิจฉัน นะ ก็เรียก,
การรับอารมณจากปญจวิญญาณ เพื่อ
เสนอแกสันตีรณะ) ๔. สันตีรณะ (การ
พิจารณาไตสวนอารมณ) ๕. โวฏฐัพพนะ
(การตัดสินอารมณ) ๖.–๑๒. ชวนะ
(การแลนไปในอารมณ คือรับรูเสพทํา
ตออารมณ เปนชวงที่ทํากรรม โดยเปน
กุศลชวนะหรืออกุศลชวนะ หรือไมก็
กิริยา) ติดตอกัน ๗ ขณะ ๑๓.–๑๔.
ตทารมณ (ตทาลัมพณะ หรือตทาลัมพนะ
ก็เรียก, “มีอารมณนนั้ ” คือมีอารมณเดียว
กับชวนะ ไดแกการเกิดเปนวิปากจิตทีไ่ ด
รับอารมณตอ จากชวนะ เหมือนไดรบั ผล
ประมวลจากชวนะมาบันทึกเก็บไว กอน
ตกภวังค) ตอกัน ๒ ขณะ แลวก็สนิ้ สุดวิถี
คือจบกระบวนของวิถจี ติ เกิดเปนภวังค-

วิทยา

๓๗๐

วิทยาธร

จิตขึน้ ใหม (ตกภวังค), เมือ่ นับตลอด มโนทวารวิถี เมือ่ ภวังคไหวตัว (ภวังคหมดทัง้ สองชวง คือตัง้ แตอตีตภวังคจดุ จลนะ) และภวังคขาด (ภวังคุปจ เฉท)
เริม่ มาจนจบวิถี ก็มี ๑๗ ขณะจิต
แลว ขึน้ สูว ถิ ี จะมีเพียงมโนทวาราวัชชนะ
ในสวนรายละเอียด วิถีจิตมีความ (การคํานึ ง อารมณ ใ หม ท างมโนทวาร)
เปนไปแตกตางกันหลายแบบ เชน ใน แลวเกิดเปนชวนจิต ๗ ขณะตอไปเลย
ปญจทวารวิถที ี่พูดมาขางตนนั้น เปน (ไมมสี มั ปฏิจฉนจิต เปนตน) เมือ่ ชวนะ
กรณีที่รับอารมณซึ่งมีกําลังเดนชัดมาก ครบ ๗ แลว ในกรณีทอี่ ารมณทปี่ รากฏ
(อติ ม หั น ตารมณ ) แต ถ า อารมณ ที่ เดนชัด (วิภตู ารมณ) ก็จะเกิดตทารมณ
ปรากฏเขามามีกําลังไมมากนัก (เปน ๒ ขณะ แลวตกภวังค แตถา อารมณ
แคมหันตารมณ) ภวังคจะยังไมไหวตัว ออนแรงไมเดนชัด (อวิภตู ารมณ) พอ
จนถึงภวังคจิตขณะที่ ๓ หรือขณะที่ ๔ ครบ ๗ ชวนะแลว ก็ตกภวังคไปเลย
จึงจะไหวตัวเปนภวังคจลนะ ในกรณี โดยไมมตี ทารมณเกิดขึน้ , อนึง่ ทีก่ ลาว
อยางนี้ ก็จะมีอตีตภวังค ๒ หรือ ๓ ขณะ มาทั้งหมดนั้น เปนวิถีจิตในกามภูมิทั้ง
และเมือ่ ขึน้ สูว ถิ ี ก็จะไปจบแคชวนะที่ ๗ สิน้ ยังมีวถิ จี ติ ในภูมทิ สี่ งู ขึน้ ไปอีก ใน
ดับ แลวก็ตกภวังค โดยไมมีตทารมณ ฝายมโนทวารวิถี (จิตในปญจทวารวิถี
เกิดขึน้ , ยิง่ กวานัน้ ถาอารมณทปี่ รากฏมี อยูในกามภูมิอยางเดียว) ซึ่งเปนจิตที่
กําลังนอย (เปนปริตตารมณ) ก็จะผาน เปนสมาธิขนั้ อัปปนา และมีความเปนไปที่
อตีตภวังคไปหลายขณะ (ตัง้ แต ๔ ถึง ๙ แตกตางจากวิถจี ติ ในกามภูมิ เชน ชวนะ
ขณะ) จึงเปนภวังคจลนะ และเมือ่ ขึน้ สูว ถิ ี ไมจาํ กัดเพียงแค ๗ ขณะ เมือ่ เขาฌาน
แลว วิถีนั้นก็ไปสิน้ สุดลงแคโวฏฐัพพนะ แลว ตราบใดยังอยูใ นฌาน ก็มชี วนจิต
ไมทันเกิดชวนจิต ก็ตกภวังคไปเลย, เกิดดับสืบตอกันไปตลอด นับจํานวนไม
และถาอารมณทปี่ รากฏนัน้ ออนกําลังเกิน ได โดยไมตกภวังคเลย ถาเกิดเปน
ไป (เปนอติปริตตารมณ) ก็จะผานอตีต- ภวังคจิตขึ้นเมื่อใด ก็คือออกจากฌาน
ภวั ง ค ไ ปมากหลายขณะ จนในที่ สุ ด ดังนีเ้ ปนตน รายละเอียดของวิถจี ติ ระดับ
เกิดภวังคจลนะขึน้ มาได ๒ ขณะ ก็กลับ นี้ จะไมกลาวในทีน่ ;ี้ ดู ชวนะ, ตทารมณ;
เปนภวังคตามเดิม คือภวังคไมขาด (ไม เทียบ ภวังคจิต
มีภวังคุปจเฉท) และไมมีวิถีจิตเกิดขึ้น วิทยา ความรู
เลย จึงเรียกวาเปนโมฆวาระ, สวนใน วิทยาธร “ผูทรงวิทยา”, ผูมีวิชากายสิทธิ์,
๓๗๐

วิเทหะ

๓๗๑

ผู มี ฤ ทธิ์ ที่ สําเร็ จ ด ว ยวิ ท ยาอาคมหรื อ
ของวิเศษ, พอมด
วิเทหะ ชื่อแควนหนึ่งในชมพูทวีป นคร
หลวงชื่อ มิถิลา เปนดินแดนพวกวัชชี
อี ก ถิ่ น หนึ่ ง ตั้ ง อยู บ นฝ ง แม น้ําคงคา
ตรงขามกับแควนมคธ
วิธัญญา ชื่อนครหรือถิ่นหนึ่งในสักกชนบท ปกครองโดยกษัตริยว งศศากยะ;
เวธัญญะ ก็เรียก
วินธยะ ชื่อเทือกเขาสําคัญในอินเดียภาค
กลาง (Vindhya Range) เริ่มตนทาง
ตะวั น ออกที่พาราณสี ยาวลงไปทาง
ตะวันตกเฉียงใตประมาณ ๑,๐๘๖ กม.
บางตอนเคี ย งคู ไ ปกั บ แม น้ํานั ม มทา
แล ว สิ้ น สุ ด ลงในรั ฐ คุ ช ราต ถื อ กั น
ทํานองเดียวกับแมน้ํานัมมทาวาเปนเสน
แบง ระหวางที่ราบลุมแมน้ําคงคาใน
ภาคเหนือ (อุตราบถ) กับดินแดนที่ราบ
สู ง แห ง อิ น เดี ย ภาคใต (Deccan
Plateau; ทักขิณาบถ); ดู นัมมทา
วินยวาที ผูมีปรกติกลาวพระวินัย
วินยสัมมุขตา ความเปนตอหนาพระ
วิ นั ย ในวิ ว าทาธิ ก รณ หมายความวา
ปฏิบัติตามธรรมวินัยและสัตถุศาสนอัน
เปนเครื่องระงับอธิกรณนั้น; ดู สัมมุขาวินัย
วิ นั ย ระเบี ย บแบบแผนสําหรั บ ฝ ก ฝน
ควบคุมความประพฤติของบุคคลใหมี

วินัยมุข

ชีวิตที่ดีงามเจริญกาวหนาและควบคุม
หมูชนใหอยูรวมกันดวยความสงบเรียบ
ร อ ยดี ง าม, ประมวลบทบั ญ ญั ติ ข อ
กําหนดสําหรับควบคุมความประพฤติ
ไมใหเสื่อมเสียและฝกฝนใหประพฤติดี
งามเปนคุณเกื้อกูลยิ่งขึ้น; วินัยมี ๒
อยางคือ ๑. อนาคาริยวินัย วินัยของผู
ไมครองเรือน คือ วินัยของบรรพชิต หรือ
วินยั ของพระสงฆ ไดแก การไมตอ งอาบัติ
ทัง้ ๗ หรือโดยสาระ ไดแก ปาริสทุ ธิศลี
๔ ๒. อาคาริยวินัย วินัยของผูครอง
เรือน คือ วินยั ของชาวบาน ไดแก การงด
เวนจาก อกุศลกรรมบถ ๑๐ โดยนัยก็
คือ กุศลกรรมบถ ๑๐
วินัยกถา คําพูดเกี่ยวกับพระวินัย, คํา
บรรยาย คําอธิบาย หรือเรื่องสนทนา
เกี่ยวกับพระวินัย
วินัยกรรม การกระทําเกี่ยวกับพระวินัย
หรื อ การปฏิ บั ติ ต ามวิ นั ย เช น การ
อธิษฐานบริขาร การวิกัปบาตรและจีวร
การปลงอาบัติ การอยูปริวาส เปนตน
วินัยธร “ผูทรงวินัย”, ภิกษุผูชํานาญ
วินัย; พระอุบาลีเถระ ไดรับยกยองจาก
พระพุทธเจาวาเปนเอตทัคคะในบรรดา
พระวินัยธร
วินัยปฎก ดู ไตรปฎก
วินัยมุข มุขแหงวินัย, หลักใหญๆ หรือ
หัวขอสําคัญๆ ที่เปนเบื้องตนแหงพระ

๓๗๑

วินัยวัตถุ

๓๗๒

วินัย หรือเปนปากทางนําเขาสูวินัย เปน
ชื่ อ หนั ง สื อ ที่ ส มเด็ จ พระมหาสมณเจ า
กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ทรงรจนาขึน้
เพื่ออธิบายความหมายและชี้ประโยชน
แห ง พระวิ นั ย มุ ง ช ว ยให พ ระภิ ก ษุ
สามเณรตั้งอยูในปฏิบัติพอดีงาม ผูไม
เครงจะไดรูสึกสํารวมรักษามารยาทสม
เปนสมณะ ฝายผูเครงครัดเกินไปจะได
หายงมงาย ไมสําคัญวาตนดีกวาผูอื่น
ตั้ ง รั ง เกี ย จผู อื่ น เพราะเหตุ เ ล็ ก น อ ย
เพียงสักวาธรรมเนียม หรือแมหันไปชัก
นําผูอ นื่ ในปฏิบตั อิ นั ดี ตางจะไดอานิสงส
คือไมมีวิปฏิสาร; ทรงมุงหมายเพือ่ จะ
แตงแกหนังสือ บุพพสิกขาวัณณนา ของ
พระอมราภิรกั ขิต (อมร เกิด) เจาอาวาส
วัดบรมนิวาส; จัดพิมพเปน ๓ เลม ใช
เปนแบบเรียนวิชาวินัย สําหรับนักธรรม
ชั้นตรี ชั้นโท และชั้นเอก ตามลําดับ
วินัยวัตถุ เรื่องเกี่ยวกับพระวินัย
วินิจฉัย ไตรตรอง, ใครครวญ, ชี้ขาด,
ตัดสิน, ชําระความ
วินิบาต “โลกหรือวิสัยเปนที่ตกไปแหง
สัตวอยางไรอํานาจ [คือชวยตัวเองไมได
เลย]”, “แดนเปนที่ตกลงไปพินาศยอย
ยับ”, สภาพตกต่าํ , ภพคือภาวะแหงชีวติ
ที่ มี แ ต ค วามตกต่ําเสื่ อ มถอยย อ ยยั บ ;
อรรถกถาทั้งหลาย (เชน วินย.อ.๑/๑๘๗)
แสดงความหมายไว ๒ นัย คือ พูด

วิบัติ

แบบรวมๆ ก็เปนไวพจนคําหนึ่งของ
นรก นั่นเอง แตถาแยกความหมายออก
ไปตางหาก ก็หมายถึงกําเนิดอสุรกาย
วินิปาติกะ ทานวาไดแกพวกเวมานิกเปรต คือ พวกเปรตมีวิมานอยู ไดเสวย
สุขและตองทุกขทรมานเปนชวงๆ สลับ
กันไป มีสุขบางทุกขบางคละระคน
วินิพโภครูป รูปที่แยกจากกันได; เทียบ
อวินิพโภครูป; ดู รูป ๒๘
วินีตวัตถุ เรื่องที่ทานวินิจฉัยแลว, เรื่องที่
ตัดสินแลว ทานแสดงไวเปนตัวอยาง
สําหรับเทียบเคียงตัดสิน ในการปรับ
อาบัติ (ทํานองคําพิพากษาของศาลสูง
สุดที่นํามาศึกษากัน)
วิบัติ ความเสีย, ความผิดพลาด, ความ
บกพรอง, ความเสียหายใชการไมได 1.
วิบัติ ความเสีย ของภิกษุ มี ๔ อยาง คือ
๑. ศีลวิบตั ิ ความเสียแหงศีล ๒. อาจารวิบัติ ความเสียมรรยาท ๓. ทิฏฐิวิบัติ
ความเห็นผิดธรรมผิดวินัย ๔. อาชีววิบตั ิ ความเสียหายแหงการเลี้ยงชีพ 2.
วิบัติ คือความเสียหายใชไมได ของ
สังฆกรรม มี ๔ คือ ๑. วัตถุวิบัติ เสีย
โดยวัตถุ เชน อุปสมบทคนอายุต่ํากวา
๒๐ ป ๒. สีมาวิบัติ เสียโดยสีมา เชน
สีมาไมมีนิมิต ๓. ปริสวิบัติ เสียโดย
บริษัทคือที่ประชุม เชน ภิกษุเขาประชุม
ไมครบองคสงฆ ๔. กรรมวาจาวิบัติ

๓๗๒

วิบาก

๓๗๓

วิปสสนา

เสียโดยกรรมวาจา เชนสวดผิดพลาด ปริวาส หมายถึง อยูในถิ่นปราศจาก
ตกหล น สวดแต อ นุ ส าวนาไม ไ ด ตั้ ง ปกตัตตภิกษุ (มีปกตัตตภิกษุอยูเปน
ญัตติ เปนตน (ขอกรรมวาจาวิบัติบาง เพื่อนรูปเดียวก็ใชได) ; ดู รัตติเฉท
กรณีแยกเปนญัตติวิบัติและอนุสาวนา วิปริณาม ความแปรปรวน, ความผัน
วิบัติ กลายเปนวิบัติ ๕ ก็มี; เทียบ สมบัติ แปรเปลี่ยนแปลงเรื่อยไป
วิบาก ผลแหงกรรม, ผลโดยตรงของ วิปลาส, วิปลลาส กิริยาที่ถือโดยอาการ
กรรม, ผลดีผลรายที่เกิดแกตน คือเกิด วิปริตผิดจากความเปนจริง, ความเห็น
ขึ้ น ในกระแสสื บ ต อ แห ง ชี วิ ต ของตน หรือความเขาใจคลาดเคลื่อนจากสภาพ
(ชี วิ ต สั น ตติ ) อั น เป น ไปตามกรรมดี ที่เปนจริง มีดงั นี้: ก. วิปลาสดวยอํานาจ
กรรมชั่วที่ตนไดทําไว; “วิบาก” มีความ จิตตและเจตสิก ๓ ประการ คือ ๑.
หมายตางจากผลที่เรียกชื่ออยางอื่น ซึ่ง วิปลาสดวยอํานาจสําคัญผิด เรียกวา
เปนผลพวง ผลพลอยได ผลขางเคียง สัญญาวิปลาส ๒. วิปลาสดวยอํานาจ
หรือผลสืบเนื่อง เชน “นิสสันท” และ คิดผิด เรียกวา จิตตวิปลาส ๓. วิปลาส
“อานิสงส”; ดู ผล, เทียบ นิสสันท, อานิสงส ดวยอํานาจเห็นผิด เรียกวา ทิฏฐิวิปลาส
วิ ป จิ ตั ญ ู ผู อ าจรู ธ รรมต อ เมื่ อ ท า น ข. วิปลาสดวยสามารถวัตถุเปนที่ตั้ง ๔
อธิบายความหมายแหงหัวขอนั้น, รูตอ ประการ คือ ๑. วิปลาสในของทีไ่ มเที่ยง
เมื่อขยายความ (ขอ ๒ ในบุคคล ๔)
วาเที่ยง ๒. วิปลาสในของที่เปนทุกขวา
วิปฏิสาร ความเดือดรอน, ความรอนใจ เปนสุข ๓. วิปลาสในของที่ไมใชตน วา
เชนผูประพฤติผิดศีล เกิดความเดือด เปนตน ๔. วิปลาสในของที่ไมงาม วา
รอนขึ้นในใจ ในเพราะความไมบริสุทธิ์ งาม (เขียนวา พิปลาส ก็มี)
วิปสสนา ความเห็นแจง คือเห็นตรงตอ
ของตนเรียกวา เกิดวิปฏิสาร
วิปปวาส “อยูปราศ” เปนประการหนึ่งใน ความเปนจริงของสภาวธรรม; ปญญาที่
รัตติเฉท การขาดราตรีแหงการประพฤติ เห็นไตรลักษณอันใหถอนความหลงผิด
มานั ต และการอยู ป ริ ว าส; สําหรั บ ผู รู ผิ ด ในสังขารเสียได, การฝกอบรม
ประพฤติมานัต วิปปวาส หมายถึง อยู ปญญาใหเกิดความเห็นแจงรูชัดภาวะ
ในถิ่น (จะเปนวัดหรือที่มิใชวัดเชนปา ของสิ่งทั้งหลายตามที่มันเปน (ขอ ๒ ใน
เปนตนก็ตาม) ทีไมมีสงฆอยูเปนเพื่อน กัมมัฏฐาน ๒ หรือภาวนา ๒); ดู ภาวนา,
คื อ อยู ป ราศจากสงฆ , สําหรั บ ผู อ ยู ไตรลักษณ
๓๗๓

วิปสสนากัมมัฏฐาน

๓๗๔

วิ ป ส สนากั ม มั ฏ ฐาน กรรมฐานคื อ
วิปส สนา, งานเจริญปญญา; ดู กัมมัฏฐาน,
วิปส สนา
วิ ป ส สนาญาณ ญาณที่ นั บ เข า ใน
วิปสสนาหรือญาณที่จัดเปนวิปสสนามี
๙ อยางคือ ๑. อุทยัพพยานุปส สนาญาณ
ญาณตามเห็ น ความเกิ ด และความดับ
แหงนามรูป ๒. ภังคานุปสสนาญาณ
ญาณตามเห็นจําเพาะความดับเดนขึ้น
มา ๓. ภยตูปฏฐานญาณ ญาณอันมอง
เห็นสังขารปรากฏเปนของนากลัว ๔.
อาทีนวานุปส สนาญาณ ญาณคํานึงเห็น
โทษ ๕. นิพพิทานุปส สนาญาณ ญาณ
คํานึงเห็นดวยความหนาย ๖. มุญจิตุกัมยตาญาณ ญาณหยั่งรูอันใหใครจะ
พนไปเสีย ๗. ปฏิสงั ขานุปส สนาญาณ
ญาณอันพิจารณาทบทวนเพื่อ จะหาทาง
๘. สังขารุเปกขาญาณ ญาณอันเปนไป
โดยความเปนกลางตอสังขาร ๙. สัจจานุโลมิกญาณ ญาณเปนไปโดยควรแก
การหยั่งรูอริยสัจจ; ดู ญาณ ๑๖
วิปสสนาธุระ ธุระฝายวิปสสนา, ธุระ
ดานการเจริญวิปส สนา, กิจพระศาสนาใน
ดานการสอนการฝกเจริญกรรมฐาน ซึง่
จบครบที่วิปสสนา, เปนคําที่ใชในชั้น
อรรถกถาลงมา (ไมมีในพระไตรปฎก);
เทียบ คันถธุระ, ดู คามวาสี, อรัญวาสี
วิปสสนาปริวาส ดู ปริวาส 2.

วิปสสนายานิก

วิ ป ส สนาป ญ ญา ป ญ ญาที่ ถึ ง ขั้ น เป น
วิ ป ส สนา, ป ญ ญาที่ ใ ช ใ นการเจริ ญ
วิปสสนา คือ ปญญาที่พิจารณาเขาใจ
สังขารตามความเปนจริง
วิปสสนาภาวนา การเจริญวิปสสนา; ดู
ภาวนา, วิปสสนา
วิปสสนาภูมิ ภูมิแหงวิปสสนา, ฐานที่ตั้ง
อันเปนพื้นที่ซึ่งวิปสสนาเปนไป, พื้นฐาน
ที่ดําเนินไปของวิปสสนา 1. การปฏิบัติ
อันเปนพื้นฐานที่วิปสสนาดําเนินไป คือ
การมองดูรูเขาใจ (สัมมสนะ, มักแปล
กันวาพิจารณา) หรือรูเทาทันสังขารทั้ง
หลายตามที่ มั น เป น อนิ จ จะ ทุ ก ขะ
อนัตตา อันดําเนินไปโดยลําดับ จนเกิด
ตรุณวิปสสนา ซึ่งเปนพื้นของการกาวสู
วิปสสนาที่สูงขึ้นไป 2. ธรรมที่เปนภูมิ
ของวิปสสนา คือธรรมทั้งหลายอันเปน
พื้นฐานที่จะมองดูรูเขาใจ ใหเกิดปญญา
เห็ น แจ ง ตามเป น จริ ง ตรงกั บ คําว า
“ปญญาภูมิ” ไดแก ขันธ ๕ อายตนะ
๑๒ ธาตุ ๑๘ อินทรีย ๒๒ อริยสัจจ ๔
ปฏิจจสมุปบาท และ ปฏิจจสมุปปนนธรรมทั้งหลาย, เฉพาะอยางยิ่ง ทานเนน
ปฏิจจสมุปบาท ซึ่งเปนที่รวมในการทํา
ความเขาใจธรรมทั้งหมดนั้น, วาโดย
สาระ ก็คอื ธรรมชาติทงั้ ปวงทีม่ ใี นภูมิ ๓;
ดู วิปสสนาญาณ
วิปสสนายานิก ผูมีวิปสสนาเปนยานคือ

๓๗๔

วิปสสนูปกิเลส

๓๗๕

ผู เ จริ ญ วิ ป ส สนาโดยยั ง ไม ไ ด ฌ าน
สมาบัติมากอน
วิปสสนูปกิเลส อุปกิเลสแหงวิปสสนา,
สภาวะที่ทําใหวิปสสนามัวหมองของขัด,
สภาพน า ชื่ น ชม ซึ่ ง เกิ ด แก ผู เ จริ ญ
วิปสสนาในขั้นที่เปนวิปสสนาอยางออน
(ตรุณวิปส สนา) แตกลายเปนโทษเครือ่ ง
เศราหมองแหงวิปส สนา โดยทําใหเขาใจ
ผิดวาตนบรรลุมรรคผลแลว จึงชะงัก
หยุ ด เสี ย ไม ดําเนิ น ก า วหน า ต อ ไปใน
วิปส สนาญาณ มี ๑๐ คือ ๑. โอภาส
แสงสวาง ๒. ปติ ความอิ่มใจปลาบปลื้ม
เต็มไปทั้งตัว ๓. ญาณ ความรูที่คมชัด
๔. ปสสัทธิ ความสงบเย็นกายใจ ๕.
สุ ข ความสุขฉ่ําชื่น ทั่ว ทั้ง ตัว ที่ประณีต
อยางยิ่ง ๖. อธิโมกข ศรัทธาแรงกลาที่
ทําใหใจผองใสอยางยิ่ง ๗. ปคคาหะ
ความเพียรทีพ่ อดี ๘. อุปฏ ฐาน สติชัด
๙. อุเบกขา ความวางจิตเปนกลางที่ลง
ตัวสนิท ๑๐. นิกันติ ความติดใจพอใจ
ธรรมทั้งหมดนี้ (เวนแตนิกันติ ซึ่ง
เปนตัณหาอยางสุขุม) โดยตัวมันเอง มิ
ใชเปนสิ่งเสียหาย มิใชเปนอกุศล แต
เพราะเปนประสบการณประณีตล้ําเลิศที่
ไมเคยเกิดมีแกตนมากอน จึงเกิดโทษ
เนื่องจากผูปฏิบัติไปหลงสําคัญผิดเสีย
เองวาเปนการบรรลุมรรคผล
วิปสสนูปกิเลสนี้ ไมเกิดขึ้นแกทานที่
๓๗๕

วิปสสนูปกิเลส

บรรลุมรรคผลแลว ไมเกิดขึ้นแกบุคคล
ที่ปฏิบัติผิดทาง และไมเกิดขึ้นแกคน
เกียจครานผูทอดทิ้งกรรมฐาน แตเกิด
ขึ้นเฉพาะแกผูที่เจริญวิปสสนามาอยาง
ถูกตองเทานั้น
ในพระไตรปฎก เรียกอาการฟุง ซานที่
เกิดจากความสําคัญผิดเอาโอภาสเปนตน
นัน้ เปนมรรคผลนิพพาน วา “ธัมมุทธัจจะ”
(ธรรมุธัจจ ก็เขียน), แตทานระบุชื่อ
โอภาสเปนตนนั้น ทีละอยาง โดยไมมี
ชื่อเรียกรวม, “วิปสสนูปกิเลส” เปนคําที่
ใชในคัมภีรชั้นอรรถกถาลงมา (พูดสั้นๆ
ธรรมุธัจจ ก็คือความฟุง ซานทีเ่ กิดจาก
ความสําคัญผิดตอวิปสสนูปกิเลส)
เมื่อวิปสสนูปกิเลสเกิดขึ้น ผูปฏิบัติ
ที่มีปญญานอย จะฟุงซานเขวไปและ
เกิดกิเลสอื่นๆ ตามมาดวย, ผูปฏิบัติที่มี
ปญญาปานกลาง ก็ฟุงซานเขวไป แมจะ
ไมเกิดกิเลสอื่นๆ แตจะสําคัญผิด, ผู
ปฏิบัติที่มีปญญาคมกลา ถึงจะฟุงซาน
เขวไป แตจะละความสําคัญผิดได และ
เจริญวิปสสนาตอไป, สวนผูปฏิบัติที่มี
ปญญาคมกลามาก จะไมฟุงซานเขวไป
เลย แตจะเจริญวิปสสนากาวตอไป
วิธปี ฏิบตั ใิ นเรือ่ งนี้ คือ เมือ่ วิปส สนูปกิเลสเกิดขึ้น พึงรูเทาทันดวยปญญา
ตามเปนจริงวา สภาวะนี้ (เชนวาโอภาส)
เกิดขึ้นแลวแกเรา มันเปนของไมเที่ยง

วิปสสี

๓๗๖

เกิดมีขึ้นตามเหตุปจจัย แลวก็จะตองดับ
สิ้นไป ฯลฯ เมื่อรูเทาทัน ก็ไมหวั่นไหว
ไมฟุงไปตามมัน คือกําหนดไดวามันไม
ใชมรรคไมใชทาง แตวิปสสนาที่พนจาก
วิปสสนูปกิเลสเหลานี้ ซึ่งดําเนินไปตาม
วิถีนั่นแหละเปนมรรคเปนทางที่ถูกตอง
นี่ คื อ เป น ญาณที่ รู แ ยกได ว า มรรค
และมิใชมรรค นับเปนวิสุทธิขอที่ ๕ คือ
มัคคามัคคญาณทัสสนวิสุทธิ
วิปสสนาตั้งแตญาณเริ่มแรก (คือ
นามรูปปริจเฉทญาณ) จนถึงมัคคามัคคญาณทั ส สนวิ สุ ท ธิ นี้ ท า นจั ด เป น
วิ ป ส สนาอย า งอ อ น (ตรุณวิปสสนา)
ส วนวิปสสนาตั้งแตพนจากวิปสสนูปกิเลสเหลานี้ไปแลว (จนถึงสังขารุเปกขาญาณ) จัดเปนวิปสสนาที่มีกําลัง ที่แรง
กลา หรืออยางเขม (พลววิปส สนา); ดู
ญาณ ๑๖; วิปสสนาญาณ ๙; วิสุทธิ ๗
วิปสสี พระนามของพระพุทธเจาพระองค
หนึ่งในอดีต; ดู พระพุทธเจา ๗
วิปากญาณ ปรีชาหยั่งรูผลแหงกรรม คือ
รูจกั แยกไดวา บรรดาผลทีส่ ตั วทงั้ หลาย
ไดรั บ อั น ซั บ ซ อ น อั น ใดเป น ผลของ
กรรมดีหรือกรรมชั่วอยางใดๆ เรียก
เต็มวา กรรมวิปากญาณ (ขอ ๒ ใน
ทสพลญาณ)
วิปากทุกข ทุกขที่เปนผลของกรรมชั่ว
เชน ถูกลงอาชญาไดรับความทุกขหรือ

วิภังค

ตกอบาย หรือเกิดวิปฏิสารคือ เดือด
รอนใจ
วิปากวัฏฏ วนคือวิบาก, วงจรสวนวิบาก,
หนึ่งในวัฏฏะ ๓ แหงปฏิจจสมุปบาท
ประกอบดวยวิญญาณ นามรูป สฬายตนะ ผัสสะ เวทนา, ชาติ ชรามรณะ; ดู
ไตรวัฏฏ
วิปากสัทธา ดู สัทธา
วิภวตัณหา ความอยากในวิภพ คือความ
ทะยานอยากในความไมมีไมเปน อยาก
ไมเปนนัน่ ไมเปนนี่ อยากตายเสีย อยาก
ขาดสูญ อยากพรากพนไปจากภาวะที่
ตนเกลียดชังไมปรารถนา, ความทะยาน
อยากที่ ป ระกอบด ว ยวิ ภ วทิ ฏ ฐิ ห รื อ
อุจเฉททิฏฐิ (ขอ ๓ ในตัณหา ๓)
วิภังค 1. (ในคําวา ”วิภังคแหงสิกขาบท”)
คําจําแนกความแหงสิกขาบทเพื่ออธิบาย
แสดงความหมายใหชัดขึ้น; ทานใชเปน
ชื่อเรียกคัมภีรที่จําแนกความเชนนั้นใน
พระวินัยปฎกวาคัมภีรวิภังค คือคัมภีร
จําแนกความสิกขาบทในภิกขุปาฏิโมกข
เรียกวา มหาวิภังค หรือ ภิกขุวิภังค
คั ม ภี ร จําแนกความตามสิ ก ขาบทใน
ภิกขุนีปาฏิโมกขเรียกวา ภิกขุนีวิภังค
เปนหมวดตนแหงพระวินัยปฎก 2. ชื่อ
คัมภีรที่ ๒ แหงพระอภิธรรมปฎกที่
อธิ บ ายจําแนกความแห ง หลั ก ธรรม
สําคัญเชน ขันธ อายตนะ ธาตุ ปจจ-

๓๗๖

วิภัชชวาที

๓๗๗

ยาการ เปนตน ใหชดั เจนจบไปทีละเรือ่ งๆ
วิภัชชวาที “ผูกลาวจําแนก”, “ผูแยกแยะ
พูด”, เปนคุณบทคือคําแสดงคุณลักษณะ
อยางหนึ่งของพระพุทธเจา หมายความ
วา ทรงแสดงธรรมแยกแยะแจกแจง
ออกไปใหเห็นวา สิ่งทั้งหลายเกิดจาก
สวนประกอบยอยๆ มาประชุมกันเขา
อยางไร เชน แยกแยะกระจายนามรูป
ออกเปนขันธ ๕ อายตนะ ๑๒ เปนตน
สิ่งทั้งหลายมีดานที่เปนคุณและดานที่
เปนโทษอยางไร เรื่องนั้นๆ มีขอจริงขอ
เท็จอะไรบาง การกระทําอยางนั้นๆ มีแง
ถูกแงผิดแงที่ดีและแงไมดีประการใด
เปนตน เพื่อใหผูฟงเขาใจสิ่งนั้นเรื่องนั้น
อยางชัดเจน มองเห็นสิ่งทั้งหลายตามที่
เปนจริง เชนมองเห็นความเปนอนัตตา
เปนตน ไมมองอยางตีคลุมหรือเห็นแต
ดานเดียวแลวยึดติดในทิฏฐิตางๆ อัน
ทํ า ให ไ ม เ ข า ใจถึ ง ความจริ ง แท ต าม
สภาวะ
วิ ภั ต ติ ชื่ อ วิ ธี ไวยากรณภาษาบาลีแ ละ
สันสกฤต สําหรับแจกศัพทโดยเปลี่ยน
ทายคําใหมีรูปตางๆ กันเพื่อบอกการก
และกาลเปนตน เชนคํานาม โลโก วา
โลก, โลกํ ซึ่งโลก, โลกา จากโลก,
โลเก ในโลก; คํากิริยา เชน นมติ ยอม
นอม, นมตุ จงนอม, นมิ นอมแลว
เปนตน

วิมุตติ

วิภาค การแบง, การจําแนก, สวน, ตอน
วิมติวิโนทนี ชื่อคัมภีรฎีกาอธิบายพระ
วินัย แตงโดยพระกัสสปเถระ ชาว
แควนโจฬะ ในอินเดียตอนใต
วิ ม ละ บุ ต รเศรษฐี เ มื อ งพาราณสี เ ป น
สหายของยสกุ ล บุ ต ร ได ท ราบข า ว
ยสกุ ล บุ ต รออกบวช จึ ง ได บ วชตาม
พรอมดวยสหายอีก ๓ คน คือ สุพาหุ
ปุณณชิ และ ควัมปติ จัดเปนพระ
มหาสาวกองคหนึ่ง
วิมังสา การสอบสวนทดลอง, การตรวจ
สอบ, การหมั่นตริตรองพิจารณาเหตุผล
ในสิ่งนั้น (ขอ ๔ ในอิทธิบาท ๔)
วิมาน ที่อยูหรือที่ประทับของเทวดา
วิมุต อักขระที่วาปลอยเสียงเชน สุณาตุ,
เอสา ตฺติ
วิมุตตานุตตริยะ การพนอันเยี่ยมคือ
หลุดพนจากกิเลสและกองทุกข ไดแก
พระนิพพาน (ขอ ๓ ในอนุตตริยะ ๓)
วิมุตติ ความหลุดพน, ความพนจาก
กิเลสมี ๕ อยางคือ ๑. ตทังควิมุตติ
พนดวยธรรมคูปรับหรือพนชั่วคราว ๒.
วิกขัมภนวิมุตติ พนดวยขมหรือสะกด
ไว ๓. สมุจเฉทวิมุตติ พนดวยตัดขาด
๔. ปฏิปสสัทธิวิมุตติ พนดวยสงบ ๕.
นิสสรณวิมุตติ พนดวยออกไป; ๒
อยางแรก เปน โลกิยวิมุตติ ๓ อยาง
หลังเปน โลกุตตรวิมุตติ

๓๗๗

วิมุตติกถา

๓๗๘

วิมุตติกถา ถอยคําที่ชักนําใหทําใจใหพน
จากกิเลส (ขอ ๙ ในกถาวัตถุ ๑๐)
วิมุตติขันธ กองวิมุตติ, หมวดธรรมวา
ดวยวิมตุ ติ คือการทําจิตใหพน จากอาสวะ
เชน ปหานะ การละ, สัจฉิกิริยา การทํา
ใหแจง (ขอ ๔ ในธรรมขันธ ๕)
วิ มุ ต ติ ญ าณทั ส สนะ ความรู เ ห็ น ใน
วิมุตติ, ความรูเห็นวาจิตหลุดพนแลว
จากอาสวะทั้งหลาย
วิมุตติญาณทัสสนกถา ถอยคําที่ชักนํา
ใหเกิดความรูความเห็นในความที่ใจพน
จากกิเลส (ขอ ๑๐ ในกถาวัตถุ ๑๐)
วิ มุ ต ติ ญ าณทั ส สนขั น ธ กองวิ มุ ต ติ
ญาณทัสสนะ, หมวดธรรมวาดวยความรู
ความเห็นวา จิตหลุดพนแลวจากอาสวะ
เชน ผลญาณ ปจจเวกขณญาณ (ขอ ๕
ในธรรมขันธ ๕)
วิมุตติสุข สุขเกิดแตความหลุดพนจาก
กิเลสอาสวะและปวงทุกข; พระพุทธเจา
ภายหลังตรัสรูแลวใหมๆ ไดเสวยวิมุตติ
สุข ๗ สัปดาหตามลําดับคือ สัปดาหที่ ๑
ทรงประทับภายใตรมไมมหาโพธิ์ ทรง
พิจารณาปฏิจจสมุปบาท สัปดาหที่ ๒ เสด็จ
ไปประทับยืนดานอีสาน ทรงจองดูตน
มหาโพธิ์ไมกระพริบพระเนตร ที่ นั้ น
เรียกวา อนิมิสเจดีย สัปดาหที่ ๓ ทรง
นิรมิตที่จงกรมขึ้นระหวางกลางแหงพระ
มหาโพธิ์และอนิมิสเจดีย เสด็จจงกรม
๓๗๘

วิมุตติสุข

ตลอด ๗ วัน ที่นั้นเรียก รัตนจงกรมเจดีย สัปดาหที่ ๔ ประทับนั่งขัดบัลลังก
พิจารณาพระอภิธรรมปฎก ณ เรือนแกว
ที่เทวดานิรมิตในทิศพายัพแหงตนมหา
โพธิ์ ที่นั้นเรียก รัตนฆรเจดีย สัปดาหที่
๕ ประทับใตรม ไมไทร ชือ่ อชปาลนิโครธ
ทรงตอบปญหาของพราหมณหุหุกชาติ
แสดงสมณะและพราหมณทแี่ ท พรอมทัง้
ธรรมทีท่ าํ ใหเปนสมณะและเปนพราหมณ
พระอรรถกถาจารยกลาววาธิดามาร ๓
คนได ม าประโลมพระองค ณ ที่ นี้
สัปดาหที่ ๖ ประทับใตตนไมจิก ชื่อมุจจลินท มีฝนตก มุจจลินทนาคราชมาวง
ขนดแผพังพานปกปองพระองค ทรง
เปลงอุทานแสดงความสุขที่แท อันเกิด
จากการไม เ บี ย ดเบี ย นกั น เป น ต น
สัปดาหที่ ๗ ประทบใตตนไมเกดชื่อ
ราชายตนะ พาณิช ๒ คน คือ ตปุสสะและ
ภัลลิกะ เขามาถวายสัตตุผง สัตตุกอน
และไดแสดงตนเปนปฐมอุบาสกถึง ๒
สรณะ เมื่ อ สิ้ น สั ป ดาห ที่ เ จ็ ด ที่ นี้ แ ล ว
เสด็ จ กลั บ ไปประทั บ ใต ต น อชปาลนิโครธอีก ทรงดําริถึงความลึกซึ้งแหง
ธรรมที่ตรัสรู คือปฏิจจสมุปบาทและ
นิพพาน แลวนอมพระทัยที่จะไมแสดง
ธรรม เปนเหตุใหสหัมบดีพรหมมากราบ
ทูลอาราธนา และ ณ ทีน่ เี้ ชนกัน ไดทรง
พระดําริเกี่ยวกับสติปฏฐาน ๔ ที่เปน

วิมุติ

๓๗๙

เอกายนมรรค และอินทรีย ๕ อันมี
อมตธรรมเปนที่หมาย; พึงสังเกตวา
เรื่องในสัปดาหที่ ๒, ๓, ๔ นั้น เปน
สวนที่พระอรรถกถาจารยกลาวแทรก
เขามา ความนอกนั้นมาในมหาวรรค
แห งพระวินัยปฎก (เรื่องดําริถึงสติปฏฐานและอินทรียมาในสังยุตตนิกาย
มหาวารวรรค พระสุตตันตปฎก)
วิมุติ ดู วิมุตติ
วิโมกข ความหลุดพนจากกิเลส มี ๓
ประเภท คือ ๑. สุญญตวิโมกข หลุดพน
ดวยเห็นอนัตตาแลวถอนความยึดมั่น
ได มองเห็นความวาง ๒. อนิมิตตวิโมกข หลุดพนดวยเห็นอนิจจัง แลว
ถอนนิมิตได ๓. อัปปณิหิตวิโมกข หลุด
พ น ด ว ยเห็ น ทุ ก ข แล ว ถอนความ
ปรารถนาได
วิรัติ ความเวน, งดเวน; เจตนาที่งดเวน
จากความชั่ว; วิรัติ ๓ คือ ๑. สัมปตตวิรัติ เวนไดซึ่งสิ่งที่ประจวบเขา ๒.
สมาทานวิรัติ เวนดวยการสมาทาน ๓.
สมุจเฉทวิรัติ เวนไดโดยเด็ดขาด
วิราคะ ความสิ้นกําหนัด, ธรรมเปนที่สิ้น
ราคะ, ความคลายออกไดหายติด เปน
ไวพจนของ นิพพาน
วิราคสัญญา กําหนดหมายธรรมเปนที่
สิน้ ราคะ หรือภาวะปราศจากราคะวาเปน
ธรรมละเอียด (ขอ ๖ ในสัญญา ๑๐)

วิวาทมูล

วิริยะ ความเพียร, ความบากบั่น, ความ
เพียรเพื่อจะละความชั่ว ประพฤติความ
ดี, ความพยายามทํากิจ ไมทอถอย (ขอ
๕ ในบารมี ๑๐, ขอ ๓ ในโพชฌงค ๗,
ขอ ๒ ในอิทธิบาท ๔)
วิริยวาท ผูถือหลักการแหงความเพียร,
หลักการแหงความเพียร; ดู กรรมวาท
วิริยสังวร สํารวมดวยความเพียร (ขอ ๕
ในสังวร ๕)
วิริยารัมภะ ปรารภความเพียร คือลงมือ
ทําความเพียรอยางเขมแข็งเด็ดเดี่ยว,
ระดมความเพียร (ขอ ๔ ในเวสารัชชกรณธรรม ๕, ขอ ๗ ในลักษณะตัดสิน
ธรรมวินัย ๘, ขอ ๕ ในสัทธรรม ๗, ขอ
๗ ในนาถกรณธรรม ๑๐)
วิริยารัมภกถา ถอยคําที่ชักนําใหปรารภ
ความเพียร (ขอ ๕ ในกถาวัตถุ ๑๐)
วิรุฬหก ดู จาตุมหาราช
วิรูปกษ ดู จาตุมหาราช
วิวัฏฏ, วิวัฏฏะ ปราศจากวัฏฏะ, ภาวะ
พนวัฏฏะ ไดแก นิพพาน
วิวฏั ฏกัป ดู กัป
วิวฏั ฏฐายีกปั ดู กัป
วิวาท การทะเลาะ, การโตแยงกัน, การ
กลาวเกี่ยงแยงกัน, กลาวตาง คือวาไป
คนละทาง ไมลงกันได
วิวาทมูล รากเหงาแหงการเถียงกัน, เหตุ
ทีก่ อ ใหเกิดวิวาท กลายเปนวิวาทาธิกรณ

๓๗๙

วิวาทมูลกทุกข

๓๘๐

มี ๒ อยาง คือ ๑. กอวิวาทขึ้นดวย
ความปรารถนาดี เห็นแกธรรมวินัย มี
จิตประกอบดวยอโลภะ อโทสะ อโมหะ
๒. กอวิวาทดวยความปรารถนาเลว ทํา
ดวยทิฏฐิมานะ มีจิตประกอบดวยโลภะ
โทสะ โมหะ
วิ ว าทมู ล กทุ ก ข ทุ ก ข มี วิ ว าทเป น มู ล ,
ทุกขเกิดเพราะการทะเลาะกันเปนเหตุ
วิวาทาธิกรณ วิวาทที่จัดเปนอธิกรณ,
การวิวาทซึ่งเปนเรื่องที่สงฆจะตองเอา
ธุระดําเนินการพิจารณาระงับ ไดแกการ
เถียงกันปรารภพระธรรมวินัย เชนเถียง
กันวา สิ่งนี้เปนธรรม เปนวินัย สิ่งนี้ไม
ใชธรรม ไมใชวินัย ขอนี้ พระพุทธเจา
ตรัสไว ขอนี้ไมไดตรัสไว ดังนี้เปนตน
วิวาหะ การแตงงาน, การสมรส
วิเวก ความสงัด มี ๓ คือ อยูในที่สงัด
เปน กายวิเวก จิตสงบเปน จิตตวิเวก
หมดกิเลสเปน อุปธิวิเวก
วิศวามิตร ครูผูสอนศิลปวิทยาแกพระ
ราชกุมารสิทธัตถะ
วิศาขนักษัตร หมูดาวฤกษชื่อวิศาขะ
(ดาวคันฉัตร) เปนหมูดาวฤกษที่ ๑๖ มี
๕ ดวง; ดู ดาวนักษัตร
วิศาขบุรณมี ดู วิศาขปุรณมี
วิศาขบูชา การบูชาในวันเพ็ญเดือน ๖
เพื่อรําลึกถึงคุณของพระพุทธเจาเนื่อง
ในวันประสูติ ตรัสรู และปรินิพพานของ

วิสสาสะ

พระองค; วิสาขบูชา ก็เขียน
วิศาขปุรณมี วันเพ็ญเดือน ๖, วันกลาง
เดือน ๖, วันขึ้น ๑๕ ค่ํา เดือน ๖, ดิถีมี
พระจันทรเต็มดวง ประกอบดวยวิศาขฤกษ (วิศาขนักษัตร); นี้เขียนตามนิยม
อยางหนึ่งในหนังสือเกา, นอกจากนี้
เขียนกันอีกหลายอยาง เปน วิศาขบุรณมี
บาง วิสาขบุรณมี บาง วิสาขปุรณมี บาง,
ปจจุบัน อาจจะเขียน วิสาขบุณมี หรือ
วิสาขปุณมี หรือ วิสาขบูรณมี หรือ วิสาขปูรณมี
วิศาล กวางขวาง, แผไป
วิสภาค มีสวนไมเสมอกัน คือขัดกัน เขา
กันไมได ไมถูกกัน หรือไมกลมกลืน
กัน, ไมเหมาะกัน
วิสมปริหารชา อาพาธา ความเจ็บไขที่
เกิดจากบริหารรางกายไมสม่ําเสมอ คือ
ผลัดเปลี่ยนอิริยาบถไมพอดี; ดู อาพาธ
วิสสาสะ 1. ความคุนเคย, ความสนิท
สนม การถือวาเปนกันเอง, ในทางพระ
วินัย การถือเอาของของผูอื่นที่จัดวาเปน
การถือวิสสาสะ มีองค ๓ คือ ๑. เคย
เห็นกันมา เคยคบกันมา หรือไดพูดกัน
ไว ๒. เจาของยังมีชีวิตอยู ๓. รูวาของ
เราถือเอาแลวเขาจักพอใจ, บัดนี้นิยม
เขียน วิสาสะ 2. ความนอนใจ ดังพุทธดํารัสวา “ภิกษุเธอยังไมถึงความสิ้น
อาสวะแลวอยาไดถึง วิสสาสะ (ความ

๓๘๐

วิสสาสิกชน

๓๘๑

นอนใจ)”
วิสสาสิกชน คนที่สนิทสนมคุนเคย, คน
คุนเคยกัน, วิสาสิกชน ก็ใช
วิสังขาร ธรรมที่ปราศจากการปรุงแตง,
ธรรมอันมิใชสังขาร คือ พระนิพพาน
วิสัชชกะ ผูจาย, ผูแจกจาย; ผูตอบ, ผู
วิสัชชนา
วิสัชชนา คําตอบ, คําแกไข; คําชี้แจง
(พจนานุกรม เขียน วิสัชนา)
วิสัญญี หมดความรูสึก, สิ้นสติ, สลบ
วิสัย ภูมิ, พื้นเพ, อารมณ, เขต, แดน,
ลักษณะที่เปนอยู, ไทยใชในความหมาย
วา ขีดขั้นแหงความเปนไปได หรือ
ขอบเขตความสามารถ
วิสาขบุณมี, วิสาขบูรณมี, วิสาขปุณมี
วันเพ็ญเดือน ๖; ดู วิศาขปุรณมี
วิสาขบูชา ดู วิศาขบูชา
วิสาขปุรณมี ดู วิศาขปุรณมี
วิสาขมาส, เวสาขมาส เดือน ๖
วิสาขา ชื่อมหาอุบาสิกาสําคัญในครั้ง
พุทธกาล เปนธิดาของธนัญชัยเศรษฐี
และนางสุมนา เกิดที่เมืองภัททิยะใน
แควนอังคะ ไดบรรลุโสดาปตติผลตั้ง
แตอายุ ๗ ขวบ ตอมาไดยายตามบิดา
มาอยูที่เมืองสาเกต ในแควนโกศล แลว
ไดสมรสกับนายปุณณวัฒน บุตรชาย
มิคารเศรษฐีแหงเมืองสาวัตถี และยาย
ไปอยูในตระกูลฝายสามี นางสามารถ

วิสุงคามสีมา

กลับใจมิคารเศรษฐี บิดาของสามี ซึ่ง
นับถือนิครนถ ใหหนั มานับถือพระพุทธศาสนา มิ ค ารเศรษฐี นั บ ถื อ นางมาก
และเรียกนางวิสาขาเปนแม นางวิสาขา
จึงไดชอื่ ใหมอกี อยางหนึง่ วา มิคารมาตา
(มารดาของมิคารเศรษฐี) นางวิสาขาได
อุปถัมภบาํ รุงพระภิกษุสงฆอยางมากมาย
และไดขายเครื่องประดับ เรียกชื่อวา
มหาลดาปสาธน ซึ่งมีคา สูงยิง่ อันประจํา
ตัวมาตั้งแตแตงงาน นําเงินมาสรางวัด
ถวายแดพระพุทธเจาและภิกษุสงฆคอื วัด
บุพพาราม มิคารมาตุปราสาท ณ พระนคร
สาวัตถี นางวิสาขามีบุตรหลานมากมาย
ลวนมีสุขภาพดีแทบทั้งนั้น แมวานางจะ
มีอายุยนื ถึง ๑๒๐ ป ก็ดไู มแก และเปน
บุคคลทีไ่ ดรบั ความนับถืออยางกวางขวาง
ในสังคม ไดรบั ยกยองจากพระศาสดาวา
เปนเอตทัคคะในบรรดาทายิกาทั้งปวง;
ดู บุพพาราม, ตุลา
วิ ส ามั ญ แปลกจากสามั ญ , ไม ใ ช
ธรรมดา, ไมทั่วไป, เฉพาะ
วิสารทะ แกลวกลา, ชํานาญ, ฉลาด
วิสาสะ ดู วิสสาสะ
วิสาสิกชน คนคุนเคย; ดู วิสสาสิกชน
วิสุงคาม แผนกหนึ่งจากบาน, แยกตาง
หากจากบาน
วิสุงคามสีมา แดนแผนกหนึ่งจากแดน
บาน คือ แยกตางหากจากเขตบาน, ใน

๓๘๑

วิสุทธชนวิลาสินี

๓๘๒

วิสุทธิมรรค

ที่ นี้ ห มายถึ ง ที่ ดิ น ที่ พระเจาแผนดิน ญาณเปนเครื่องรูเห็นวาทางหรือมิใชทาง
(ไดแก ตอสัมมสนญาณ ขึน้ สูอ ทุ ยัพพยประกาศพระราชทานใหแกสงฆ
วิสุทธชนวิลาสินี ชื่ออรรถกถาอธิบาย ญาณ เปนตรุณวิปสสนา เกิดวิปสสนูปความในคั ม ภี ร อ ปทาน แห ง พระ กิเลส แลวรูเทาทันวา อะไรใชทาง อะไร
สุตตันตปฎก เรียบเรียงขึ้นเปนภาษา มิใชทาง) ๖. ปฏิปทาญาณทัสสนวิสทุ ธิ
บาลี โดยอาศัยนัยแหงอรรถกถาเกา ความหมดจดแห ง ญาณอั น รู เ ห็ น ทาง
ภาษาสิงหฬที่สืบมาในลังกาทวีป ไม ดําเนิน (ไดแก วิปสสนาญาณ ๙ นับแต
ปรากฏนามทานผูรจนา แตคัมภีรจูฬ- อุทยัพพยญาณที่ผานพนวิปสสนูปกิเลส
คันถวงส (แตงในพมา) วาเปนผลงาน แลว เกิดเปนพลววิปสสนา เปนตนไป
ของพระพุทธโฆสาจารย; ดู โปราณัฏฐ- จนถึงอนุโลมญาณ) ๗. ญาณทัสสนกถา, อรรถกถา
วิสุทธิ ความหมดจดแหงญาณทัสสนะ
วิสุทธิ ความบริสุทธิ์, ความหมดจด, การ (ไดแก มรรคญาณ ๔ มีโสดาปตติมรรค
ชําระสั ต ว ใ ห บ ริ สุ ท ธิ์ ด ว ยการบําเพ็ ญ เปนตน แตละขั้น); ดู ปาริสุทธิศีล ๔,
ไตรสิกขาใหบริบูรณเปนขั้นๆ ไปโดย สมาธิ ๒, วิปสสนาญาณ ๙, ญาณ ๑๖
ลํ า ดั บ จนบรรลุ จุ ด หมายคื อ พระ วิสุทธิเทพ เทวดาโดยความบริสุทธิ์ ได
นิพพาน มี ๗ ขั้น (ในที่นี้ ไดระบุธรรม แกพระอรหันต (ขอ ๓ ในเทพ ๓)
ที่ มี ที่ ไ ด เ ป น ความหมายของแต ล ะขั้ น วิสทุ ธิมรรค, วิสทุ ธิมคั ค ปกรณพเิ ศษ
ตามที่ แ สดงไว ใ นอภิ ธั ม มั ต ถสั ง คหะ) อธิบายศีล สมาธิ ปญญา ตามแนว
คือ ๑. สีลวิสุทธิ ความหมดจดแหงศีล วิสุทธิ ๗ พระพุทธโฆสาจารย พระ
(ไดแก ปาริสุทธิศีล ๔) ๒. จิตตวิสุทธิ อรรถกถาจารยชาวอินเดียเปนผูแตงที่
ความหมดจดแหงจิตต (ไดแก สมาธิ ๒ มหาวิหารในเกาะลังกา; พระพุทธโฆสะ
คือ อุปจารสมาธิ และอัปปนาสมาธิ) หรือที่นิยมเรียกวาพระพุทธโฆสาจารยน้ี
๓. ทิฏฐิวิสุทธิ ความหมดจดแหงทิฏฐิ เปนบุตรพราหมณ เกิดทีห่ มูบ า นหนึง่ ใกล
(ไดแก นามรูปปริคคหญาณ) ๔. กังขา- พุทธคยา อันเปนสถานที่ตรัสรูของพระ
วิตรณวิสุทธิ ความหมดจดแหงญาณ พุทธเจา ในแควนมคธเมื่อประมาณ
เป น เครื่องขามพนความสงสัย (ไดแก พ.ศ. ๙๕๖ เรียนจบไตรเพท มีความ
ปจจัยปริคคหญาณ) ๕. มัคคามัคค- เชี่ยวชาญมาก ตอมาพบกับพระเรวตญาณทัสสนวิสุทธิ ความหมดจดแหง เถระ ไดโตตอบปญหากัน สูพระเรวต๓๘๒

วิสุทธิอุโบสถ

๓๘๓

เถระไม ไ ด จึ ง ขอบวชเพื่ อ เรี ย นพุ ท ธ
วจนะ มีความสามารถมาก ไดรจนา
คัมภีร ญาโณทัย เปนตน พระเรวตเถระ
จึงแนะนําใหไปเกาะลังกา เพือ่ แปลอรรถ
กถาสิงหฬ กลับเปนภาษามคธ ทานเดิน
ทางไปที่มหาวิหาร เกาะลังกา เมื่อขอ
อนุญาตแปลคัมภีร ถูกพระเถระแหง
มหาวิหารใหคาถามา ๒ บท เพือ่ แตง
ทดสอบความรู พระพุทธโฆสาจารยจึง
แต ง คําอธิ บายคาถาทั้งสองนั้นขึ้นเปน
คั ม ภี ร วิ สุ ทธิ มรรค จากนั้ น ก็ ไ ด รั บ
อนุญาตใหทํางานแปลอรรถกถาไดตาม
ประสงค เมื่อทํางานเสร็จสิ้นแลว ทานก็
เดินทางกลับสูช มพูทวีป พระพุทธโฆสาจารยเปนพระอรรถกถาจารยผูยิ่งใหญที่
สุด มีผลงานมากที่สุด
วิสุทธิอุโบสถ อุโบสถที่ประกอบดวย
ความบริสุทธิ์ หรืออุโบสถที่ทําโดยที่
ประชุมสงฆซึ่งมีความบริสุทธิ์ หมายถึง
การทํา อุ โ บสถซึ่ ง ที่ ป ระชุ ม มี แ ต พ ระ
อรหันตลวนๆ เชน กลาวถึงการประชุม
พระอรหันต ๑,๒๕๐ รูป คราวจาตุรงคสันนิบาต วาทําวิสุทธิอุโบสถ
วิสูตร มาน
วิหาร ที่อยู, ที่อยูของพระสงฆ; ที่
ประดิษฐานพระพุทธรูปคูก บั โบสถ; การ
พักผอน, การเปนอยูห รือดําเนินชีวติ
วิหารธรรม ธรรมเปนเครื่องอยู, ธรรม

วุฏฐานคามินี

ประจําใจ, ธรรมที่เปนหลักใจในการ
ดําเนินชีวิต
วิหารวัตถุ พื้นที่ปลูกกุฎี วิหาร
วิหิงสา การเบียดเบียน, การทําราย
วิหงิ สาวิตก ความตรึกในทางเบียดเบียน,
ความคิ ด ในทางทําลายหรื อ ก อ ความ
เดือดรอนแกผอู นื่ (ขอ ๓ ในอกุศลวิตก ๓)
วิเหสกกรรม กรรมที่จะพึงกระทําแก
ภิ ก ษุ ผู ทําสงฆ ใ ห ลําบาก คื อ ภิ ก ษุ
ประพฤติอนาจาร สงฆเรียกตัวมาถาม
นิ่งเฉยเสียไมตอบ เรียกวาเปนผูท ําสงฆ
ใหลําบาก, สงฆยกวิเหสกกรรมขึ้น คือ
สวดประกาศการทีเ่ ธอทําตัวเชนนัน้ ดวย
ญัตติทุติยกรรม เมื่อสงฆสวดประกาศ
แลวเธอยังขืนทําอยางนั้นอยูอีก ยอม
ตองอาบัติปาจิตตีย (สิกขาบทที่ ๒ ใน
ภูตคามวรรคที่ ๒); คูก บั อัญญวาทกกรรม
วีติกกมะ การละเมิดพระพุทธบัญญัติ,
การทําผิดวินัย
วีติกกมกิเลส ดู กิเลส ๓ ระดับ
วี ส ติ ว รรค สงฆ พ วกที่กําหนดจํานวน
๒๐ รูป (ทําอัพภานได); ดู วรรค
วุฏฐานะ การออก เชน ออกจากฌาน
ออกจากอาบัติสังฆาทิเสส เปนตน
วุฏฐานคามินี 1. วิปสสนาที่ใหถึงมรรค,
วิปสสนาที่เจริญแกกลาถึงจุดสุดยอดทํา
ใหเขาถึงมรรค (มรรคชื่อวา วุฏฐานะ
โดยความหมายวาเปนที่ออกไปไดจาก

๓๘๓

วุฏฐานวิธี

๓๘๔

สิ่งที่ยึดติดถือมั่น หรือออกไปพนจาก
สังขาร), วิปสสนาที่เชื่อมตอใหถึงมรรค
2. “อาบัติที่ใหถึงวุฏฐานวิธี” คือ อาบัติที่
จะพนไดดวยอยูกรรม หมายถึงอาบัติ
สังฆาทิเสส; เทียบ เทสนาคามินี
วุฏฐานวิธี ระเบียบเปนเครื่องออกจาก
อาบัติ หมายถึงระเบียบวิธปี ฏิบตั สิ าํ หรับ
ภิกษุผูจะเปลื้องตนจากอาบัติหนักขั้น
สังฆาทิเสส, มีทงั้ หมด ๔ อยางคือ ปริวาส
มานัต อัพภาน และ ปฏิกสั สนา
วุฏฐานสมมติ มติอนุญาตใหออกจาก
ความเปนสิกขมานาเพื่ออุปสมบทเปน
ภิกษุณี, นางสิกขมานาผูสมาทานสิกขาบท ๖ ขอ ตั้งแต ปาณาติปาตา เวรมณี
ถึง วิกาลโภชนา เวรมณี โดยมิไดขาด
ครบเวลา ๒ ปแลวจึงมีสิทธิขอวุฏฐาน
สมมติ เพื่ออุปสมบทเปนภิกษุณีตอไป
วุฑฒิ ธรรมเปนเครื่องเจริญ, ธรรมเปน
เหตุใหถึงความเจริญ มี ๔ อยางคือ ๑.
สัปปุริสสังเสวะ คบหาสัตบุรุษ ๒. สัทธัมมัสสวนะ ฟงสัทธรรม ๓. โยนิโสมนสิการ ทําในใจโดยแยบคาย ๔. ธัมมานุธัมมปฏิปตติ ปฏิบัติธรรมสมควรแก
ธรรม, เรียกและเขียนเปน วุฒิ บาง
วุฑฒิธรรม บาง วุฒิธรรม บาง, ในบาลี
เรียกวา ธรรมที่เปนไปเพื่อปญญาวุฑฒิ
หรือ ปญญาวุฒิ คือเพื่อความเจริญแหง
ปญญา

เวชกรรม

วุฒชน ผูเจริญ, ผูใหญ, คนที่เปนวุฑฒะ
หรือมีวุฒิ; ดู วุฒิ
วุฒบรรพชิต ผูบวชเมื่อแก
วุฒิ ความเจริญ, ความงอกงาม, ความเปน
ผูใหญ; ธรรมใหถึงความเจริญ; ดู วุฑฒิ
วุฒิ คือ ความเปนผูใหญ ๓ อยาง
ที่ นิ ย มพู ด กั น ในภาษาไทยนั้ น มาใน
คัมภีรชั้นอรรถกถาและฎีกา ไดแก ๑.
ชาติวุฒิ ความเปนผูใหญโดยชาติ คือ
เกิดในชาติกําเนิดฐานะอันสูง ๒. วัยวุฒิ
ความเปนผูใหญโดยวัย คือเกิดกอน ๓.
คุณวุฒิ ความเปนผูใหญโดยคุณความดี
หรือโดยคุณพิเศษที่ไดบรรลุ (ผลสําเร็จ
ทีด่ งี าม) (อนึง่ ในคัมภีรท า นมิไดกลาวถึง
ภาวะแตกลาวถึงบุคคล คือไมกลาวถึง
วุฒิ แตกลาวถึง วุฑฒะ หรือ วุฒ เปน
ชาติวุฒ วัยวุฒ คุณวุฒ; นอกจากนั้น ใน
อรรถกถาแหงสุตตนิบาต ทานแบงเปน ๔,
โดยเพิ่มปญญาวุฒ ผูใหญโดยปญญา
เขามาอีกอยางหนึ่ง และเรียงลําดับตาม
ความสําคัญในทางธรรม เมื่อเปลี่ยน
วุฒ เปน วุฒิ จะไดดังนี้ ๑. ปญญาวุฒิ
๒. คุณวุฒิ ๓. ชาติวุฒิ ๔. วัยวุฒิ)
เวชกรรม “กรรมของหมอ”, “การงานของ
แพทย”, การบําบัดโรครักษาคนเจ็บไข,
อาชีพแพทย, การทําตัวเปนหมอปรุงยา
ใชยาแกไขโรครักษาคนไข; การประกอบ
เวชกรรม ถือวาเปนมิจฉาชีพสําหรับ

๓๘๔

เวท, พระเวท

๓๘๕

เวไนยสัตว

พระภิกษุ (เชน ที.สี.๙/๒๕/๑๕; ขุ.จู.๓๐/๗๑๓/ หวั ง ลาภ ไม ใ ห เ ป น การรั บ ใช ห รื อ
๓๖๐) ถึงแมจะไมทําเพื่อการเลี้ยงชีพหรือ ประจบประแจง
จะหาลาภ ก็เสี่ยงตออาบัติในขอตติย- เวท, พระเวท ดู ไตรเพท
ปาราชิก (วินย.๑/๒๑๕/๑๕๘-๙) หรือไมก็เขา เวทนา ความเสวยอารมณ, ความรูสึก,
ขายกุลทูสกสิกขาบท (สังฆาทิเสส ขอ ๑๓, ความรูส ึกสุขทุกข มี ๓ อยาง คือ ๑. สุขวินย.๑/๖๒๔/๔๒๖ เรียกเวชกรรมวา ‘เวชชิกา’) เวทนา ความรูส กึ สุขสบาย ๒. ทุกขเวทนา
อยางไรก็ตาม ทานก็ไดเปดโอกาสไว ความรูส กึ ไมสบาย ๓. อทุกขมสุขเวทนา
สําหรับการดูแลชวยเหลือกันอันจําเปน ความรูสึกไมสุขไมทุกข คือ เฉยๆ เรียก
และสมควร ดังที่มีขอสรุปในคัมภีรวา อีกอยางวา อุเบกขาเวทนา; อีกหมวด
ภิกษุไมประกอบเวชกรรม แต (มงคล.๑/ หนึ่งจัดเปนเวทนา ๕ คือ ๑. สุข สบาย
๑๘๙ สรุปจาก วินย.อ.๑/๕๗๓-๗) พึงทํายาให กาย ๒. ทุกข ไมสบายกาย ๓. โสมนัส
แกคนที่ทานอนุญาต ๒๕ ประเภท คือ สบายใจ ๔. โทมนัส ไมสบายใจ ๕.
บุคคล ๑๐ (สหธรรมิก ๕ คือ ภิกษุ อุเบกขา เฉยๆ; ในภาษาไทย ใชหมาย
ภิกษุณี สิกขมานา สามเณร สามเณรี, ความวาเจ็บปวดบาง สงสารบาง ก็มี
ปณฑุปลาสคือคนมาอยูวัดเตรียมบวช เวทนาขันธ กองเวทนา (ขอ ๒ ในขันธ ๕)
ไวยาวัจกรของตน มารดา บิดา อุปฐาก เวทนานุปสสนา สติตามดูเวทนา คือ
ของมารดาบิดา) ญาติ ๑๐ (พี่ชาย นอง ความรูสึกสุขทุกขและไมสุขไมทุกข เปน
ชาย พี่หญิง นองหญิง นาหญิง ปา อา อารมณโดยรูเทาทันวา เวทนานี้ก็สักวา
ชาย ลุง อาหญิง นาชาย; อนุชนมีบุตร เวทนา ไมใชสัตวบุคคลตัวตนเราเขา
นัดดาเปนตนของญาติเหลานั้น ๗ ชั่ว (ขอ ๒ ในสติปฏฐาน ๔)
เครื อ สกุ ล ท า นก็ จั ด รวมเข า ในคําวา เวทนาปริคคหสูตร ดู ทีฆนขสูตร
“ญาติ ๑๐” ดวย) คน ๕ (คนจรมา โจร เวทมนตร คําที่ เ ชื่ อ ถื อ ว า ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์
คนแพสงคราม คนเปนใหญ คนที่ญาติ บริกรรมแลวใหสําเร็จความประสงค
ทิ้งจะไปจากถิ่น) ถาเขาเจ็บปวยเขามา เวทัลละ ดูที่ นวังคสัตถุศาสน
วัด พึงทํายาใหเขา ทั้งนี้ มีรายละเอียด เวเนยยสัตว ดู เวไนยสัตว
ในการที่ จ ะต อ งระมั ด ระวั ง ไม ใ ห ผิ ด เวไนยสัตว สัตวผูควรแกการแนะนําสั่ง
พลาดหลายอยาง ขอสําคัญคือ ใหเปน สอน, สัตวที่พึงแนะนําได, สัตวที่พอดัด
การทําดวยเมตตาการุณยแทจริง มิใช ไดสอนได
๓๘๕

เวปุลละ

๓๘๖

เวปุลละ ความไพบูลย, ความเต็มเปยม,
ความเจริญเต็มที่ มี ๒ อยาง คือ ๑.
อามิสเวปุลละ อามิสไพบูลย หรือความ
ไพบูลยแหงอามิส หมายถึง ความมาก
มายพรั่งพรอมดวยปจจัย ๔ ตลอดจน
วัตถุอํานวยความสุขความสะดวกสบาย
ตางๆ ๒. ธัมมเวปุลละ ธรรมไพบูลย
หรือความไพบูลยแหงธรรม หมายถึง
ความเจริญเต็มเปยมเพียบพรอมแหง
ธรรม ดวยการฝกอบรมปลูกฝงใหมีใน
ตนจนเต็ ม บริ บู ร ณ หรื อ ด ว ยการ
ประพฤติ ป ฏิ บั ติ กั น ในสั ง คมจนแพร
หลายทั่วไปทั้งหมด
เวภารบรรพต ชื่อภูเขาลูกหนึ่งในภูเขา
หาลูก ทีเ่ รียกเบญจคีรี อยูท กี่ รุงราชคฤห
เวมานิกเปรต เปรตอยูวิมาน ไดเสวยสุข
และทุกขสลับกันไป บางตนขางแรม
เสวยทุกข ขางขึ้นเสวยสุข บางตนกลาง
คืนเสวยสุข กลางวันเสวยทุกข เวลา
เสวยสุขอยูในวิมาน มีรางเปนทิพยสวย
งาม เวลาจะเสวยทุ ก ข ต องออกจาก
วิมานไป และรางกายก็กลายเปนนา
เกลียดนากลัว
เวยยาวัจจมัย บุญสําเร็จดวยการชวย
ขวนขวายในกิจที่ชอบ, ทําดีดวยการ
ชวยเหลือรับใชผูอื่น (ขอ ๕ ในบุญกิริยาวัตถุ ๑๐); ไวยาวัจมัย ก็เขียน
เวร ความแคนเคือง, ความปองรายกัน,

เวสารัชชญาณ

ความคิดรายตอบแกผูทําราย; ในภาษา
ไทยใชอีกความหมายหนึ่งดวยวาคราว,
รอบ, การผลัดกันเปนคราวๆ, ตรงกับ
วาร หรือ วาระ ในภาษาบาลี
เวสสภู พระนามของพระพุทธเจาพระ
องคหนึ่งในอดีต; ดู พระพุทธเจา ๗
เวสสวัณ, เวสสุวณ
ั ดู จาตุมหาราช, จาตุมหาราชิกา, ปริตร
เวสารัชชกรณธรรม ธรรมทําความกลา
หาญ, ธรรมเปนเหตุใหกลาหาญ, คุณธรรม
ที่ทําใหเกิดความแกลวกลา มี ๕ อยาง
คือ ๑. ศรัทธา เชื่อสิ่งที่ควรเชื่อ ๒. ศีล
มีความประพฤติดีงาม ๓. พาหุสัจจะ
ไดสดับหรือศึกษามาก ๔. วิริยารัมภะ
เพียรทํากิจอยูอยางจริงจัง ๕. ปญญา รู
รอบและรูชัดเจนในสิ่งที่ควรรู
เวสารัชชญาณ พระปรีชาญาณอันทําให
พระพุ ท ธเจ า ทรงมี ค วามแกล ว กล า ไม
ครั่นคราม ดวยไมทรงเห็นวาจะมีใคร
ทวงพระองคไดโดยชอบธรรมในฐานะ
ทั้ง ๔ คือ ๑. ทานปฏิญญาวาเปน
สัมมาสัมพุทธะ ธรรมเหลานี้ทานยังไมรู
แลว ๒. ทานปฏิญญาวาเปนขีณาสพ
อาสวะเหลานี้ของทานยังไมสิ้นแลว ๓.
ท า นกล าวธรรมเหลาใดวาทําอันตราย
ธรรมเหล า นั้ น ไม อ าจทําอั น ตรายแก ผู
สองเสพไดจริง ๔. ทานแสดงธรรมเพือ่
ประโยชนอยางใด ประโยชนอยางนั้นไม

๓๘๖

เวสาลี

๓๘๗

โวการ

เปนทางนําผูทําตามใหถึงความสิ้นทุกข แควนวัชชี เปนที่พระพุทธเจาทรงจํา
โดยชอบไดจริง
พรรษาในพรรษาที่ ๔๕ นับแตไดตรัสรู
เวสาลี ชื่อนครหลวงของแควนวัชชี ตั้ง คือพรรษาสุดทายที่จะเสด็จปรินิพพาน;
อยูบนฝงทิศตะวันออกของแมน้ําคงคา เพฬุวคาม ก็เรียก
สวนที่ปจจุบันเรียกชื่อเปนอีกแมน้ําหนึ่ง เวฬุวนั ปาไผ สวนทีป่ ระพาสพักผอนของ
ตางหากวา แมน้ําคันทัก (Gandak) ซึ่ง พระเจาพิมพิสาร อยูไมใกลไมไกลจาก
เปนสาขาใหญสาขาหนึ่งของแมน้ําคงคา พระนครราชคฤห เปนที่รมรื่นสงบเงียบ
นั้น และเมื่อไหลลงมาจากเวสาลีอีก มีทางไปมาสะดวก พระเจาพิมพิสาร
ประมาณ ๔๐ กม. ก็เขารวมกับแมน้ํา ถวายเปนสังฆาราม นับเปนวัดแรกใน
คงคาทีจ่ ดุ บรรจบ ซึง่ หางจากเมืองปตนะ พระพุทธศาสนา
(Patna, คือ ปาตลีบุตร ในอดีต) ไป เวิกผา ในประโยควา “เราจักไมไปใน
ทางตะวันออกเฉียงเหนือเพียงประมาณ ละแวกบานดวยทั้งเวิกผา” เปดสีขางให
๕ กม., ที่ตั้งของเมืองเวสาลี อยูเหนือ เห็น เชนถกจีวรขึ้นพาดไวบนบา
เมืองปาตลีบุตรนั้นขึ้นไป วัดตรงเปน โวการ “ความแผกผัน”, “ภาวะหลาก
เสนบรรทัด ประมาณ ๔๓.๕ กม., เวสาลี หลาย”, เปนคําที่นิยมใชในพระอภิธรรม
เปนคําภาษาบาลี เรียกอยางสันสกฤตวา และคัมภีรอรรถาธิบาย เชน อรรถกถา
ไวศาลี หรือ ไพศาลี
เปนตน ในความหมายวา ความหลาก
เวหาสกุฎี โครงที่ตั้งขึ้นในวิหาร ปก หลายหรือความเปนไปตางๆ แหงขันธ
เสาตอมอขึ้นแลววางรอดบนนั้น สูงพอ หรื อ ขั น ธ ที่ ผั น แปรหลากหลายเป น ไป
ศีรษะไมกระทบพื้น ถาไมปูพื้นขางบนก็ ตางๆ โดยนัยหมายถึง ขันธ นั่นเอง,
เอาเตียงวางลงไป ใหพื้นเตียงคานรอด มักใชแสดงลักษณะของ “ภพ” ซึง่ จําแนก
อยู ขาเตียงหอยลงไป ใชอยูไดทั้งขาง ไดเปน ๓ ประเภท คือ เอกโวการภพ
บนขางลาง ขางบนเรียกวาเวหาสกุฎี ภพที่มีขันธเดียว ไดแก อสัญญีภพ (มี
เปนของตองหามตามสิกขาบทที่ ๘ แหง รูปขันธเทานั้น) จตุโวการภพ ภพทีม่ ีสี่
ภูตคามวรรค ปาจิตตีย
ขันธ ไดแก อรูปภพ (มีแตนามขันธ ๔
เวฬุกณ
ั ฏกีนนั ทมารดา ดู นันทมารดา 1. คือ เวทนา สัญญา สังขาร และวิญญาณ)
ปญจโวการภพ ภพทีม่ หี า ขันธ ไดแก
เวฬุวะ ผลมะตูม
เวฬุวคาม ชื่อตําบลหนึ่งใกลนครเวสาลี กามภพ และรูปภพทีน่ อกจากอสัญญีภพ
๓๘๗

โวฏฐัพพนะ

๓๘๘

(ในพระสุตตันตปฎก มีเฉพาะนิทเทส
และปฏิสัมภิทามัคค เทานั้น ที่ใชคําวา
โวการ หมายถึงขันธ)
โวฏฐัพพนะ ดู วิถจี ติ
โวทาน ความบริสุทธิ์, ความผองแผว,
การชําระลาง, การทําใหสะอาด, ธรรมที่
อยูในวิเสสภาค คือในฝายขางวิเศษ ได
แกธรรมจําพวกที่ทําใหเจริญงอกงามดี
ยิ่งขึ้นไปจนปลอดพนจากประดาสิ่งมัว
หมองบริสุทธิ์บริบูรณ เชน โยนิโสมนสิการ กุศลมูล สมถะและวิปสสนา
ตลอดถึงนิพพาน; ตรงขามกับ สังกิเลส
โวหาร ถอยคํา, สํานวนพูด, ชั้นเชิง หรือ
กระบวนแตงหนังสือหรือพูด
ไวพจน คําทีม่ รี ปู ตางกันแตมคี วามหมาย

ศรัทธาไทย

คลายกัน, คําสําหรับเรียกแทนกัน เชน
คําวา มทนิมฺมทโน เปนตน เปนไวพจน
ของ วิราคะ คําวา วิมุตติ วิสุทธิ สันติ
อสังขตะ วิวฏั ฏ เปนตน เปนไวพจนของ
นิพพาน ดังนี้เปนตน
ไวยากรณ 1. ระเบียบของภาษา, วิชาวา
ดวยระเบียบแหงภาษา 2. พุทธพจนที่
เปนขอความรอยแกว คือเปนจุณณิยบทลวน ไมมีคาถาเลย (ขอ ๓ ในนวังคสัตถุศาสน); เทียบ คาถา 2.; ดู จุณณิยบท
ไวยาวัจกร ผูทํากิจธุระแทนสงฆ, ผูชวย
ขวนขวายทํากิจธุระ, ผูช ว ยเหลือรับใชพระ
ไวยาวัจจะ การขวนขวายชวยทํากิจธุระ,
การชวยเหลือรับใช
ไวยาวัจมัย ดู เวยยาวัจจมัย

ศ
ศตมวาร วาระที่ ๑๐๐, ครั้งที่ ๑๐๐; ใน ตรงกับคําบาลีวา “สตมวาร” ไมพงึ สับสน
ภาษาไทย นิยมใชในประเพณีทําบุญ กับ “สัตมวาร” (วารที่ ๗) ที่มาจากคําเต็ม
อุทิศแกผูลวงลับ โดยมีความหมายวา ในภาษาบาลีวา “สตฺตมวาร”
วันที่ ๑๐๐ หรือวันที่ครบ ๑๐๐ เชน ใน ศรัทธา ความเชื่อ, ความเชื่อถือ; ดู สัทธา
ขอความวา “บําเพ็ญกุศลศตมวาร”, ทั้ง ศรัทธาไทย ของที่เขาถวายดวยศรัทธา;
นี้ มีคําที่มักใชในชุดเดียวกันอีก ๒ คํา “ทําศรัทธาไทยใหตกไป” คือ ทําใหของ
คือ สัตมวาร (วันที่ ๗ หรือวันที่ครบ ที่เขาถวายดวยศรัทธาเสื่อมเสียคุณคา
๗) และ ปญญาสมวาร (วันที่ ๕๐ หรือ หรือหมดความหมายไป หมายความวา
วันที่ครบ ๕๐); อนึ่ง “ศตมวาร” (วารที่ ปฏิบัติตอสิ่งที่เขาถวายดวยศรัทธา โดย
๑๐๐) นี้ เปนคําจากภาษาสันสกฤต ไมสมควรแกศรัทธาของเขา หรือโดยไม
๓๘๘

ศราทธ

๓๘๙

เห็นความสําคัญแหงศรัทธาของเขา เชน
ภิกษุเอาอาหารบิณฑบาตที่เขาถวายโดย
ตั้งใจทําบุญ ไปทิ้งเสีย หรือไปใหแก
คฤหัสถโดยยังมิไดฉันดวยตนเองกอน
ศราทธ การทําบุญใหแกญาติผูลวงลับไป
แลว (ตางจาก สารท)
ศราทธพรต พิธีทําบุญอุทิศแกญาติผู
ลวงลับไปแลว; ศราทธพรตคาถา หรือ
คาถาศราทธพรต หมายถึง คาถาหมวด
หนึ่ง (มีรอยแกวนําเล็กนอย) ที่พระ
สงฆใชสวดรับเทศน ในงานพระราชพิธี
เผาศพในประเทศไทย แตบัดนี้ใชกัน
กวางออกไปแมในพิธีราษฎรที่จะจัดให
เปนการใหญ
ศรี มิ่งขวัญ, ราศี, อาการที่นานิยม; ดู สิริ
ศรีอารยเมตไตรย พระนามของพระ
พุทธเจาพระองคหนึ่ง ซึ่งจะอุบัติขึ้นใน
ภายหนา หลังจากสิน้ ศาสนาพระโคดมแลว
ในคราวที่มนุษยมีอายุยืน ๘๐,๐๐๐ ป
นับเปนพระพุทธเจาพระองคที่ ๕ แหง
ภั ท รกั ป นี้ , เรี ย กว า พระศรีอริยเมตไตรย หรือเรียกสัน้ ๆ วา พระศรีอารย
บ า ง, พระนามเดิ ม ในภาษาบาลี ว า
“เมตฺเตยฺย”; ดู พระพุทธเจา ๕
ศักดิ์ อํานาจ, ความสามารถ, กําลัง, ฐานะ
ศักดินา อํานาจปกครองที่นา หมาย
ความวาพระมหากษัตริยพระราชทาน
พระบรมราชานุญาตใหเจานาย และขุน

ศากยวงศ

นางเปนตน ถือนาไดมีกําหนดจํานวนไร
เป น เรื อนหมื่นเรือนพันตามฐานานุรูป
การพระราชทานใหถือศักดินานั้น เปน
เครื่ อ งเที ย บยศและเป น เครื่ อ งปรั บ ผู
ก้ําเกิน หรือเปนเครื่องปรับผูถือศักดินา
นั่นเอง เมื่อทําผิด
ศักดิส์ ทิ ธิ์ มีอาํ นาจ (ศักดิ)์ ใหสาํ เร็จ (สิทธิ)์ ,
ขลัง, มีกําลังอํานาจที่จะทําใหเปนไป
อยางนั้นอยางนี้ หรือใหสําเร็จผลไดจริง
ศัพท เสียง, คํา, คํายากที่ตองแปล, คํา
ยากที่ตองอธิบาย
ศัสตรา ของมีคมเปนเครื่องแทงฟน
ศัสตราวุธ อาวุธมีคมเปนเครื่องฟนแทง
(ศัสตรา = ของมีคมเปนเครื่องฟนแทง,
อาวุธ = เครื่องประหาร)
ศากยะ ชื่อกษัตริยพวกหนึ่ง ซึ่งสืบเชื้อ
สายมาจากพระเจาโอกกากราช ซึ่งเปนผู
สรางและครองกรุงกบิลพัสดุ พระพุทธเจาก็เปนกษัตริยวงศนี้; ศากยะ เปนคํา
สันสกฤต เรียกอยางบาลีเปน สักกะ บาง,
สักยะ บาง, สากิยะ บาง; ศากยะ หรือ
สักกะ นี้ ใชเปนคําเรียกชือ่ ถิน่ หรือแควน
ของพวกเจาศากยะดวย; ดู สักกชนบท
ศากยกุมาร กุมารวงศศากยะ, เจาชาย
วงศศากยะ
ศากยราช กษัตริยศากยะ, พระเจาแผน
ดินวงศศากยะ
ศากยวงศ เชื้อสายพวกศากยะ

๓๘๙

ศากยสกุล

๓๙๐

ศากยสกุล ตระกูลศากยะ, เหลากอพวก
ศากยะ
ศาสดา ผูอ บรมสัง่ สอน, เปนพระนามอยาง
หนึ่งที่ใชเรียกพระพุทธเจา; ปจจุบันใช
เรียกผูตั้งศาสนาโดยทั่วไป, ในพุทธกาล
ครูทั้ง ๖ คือ ปูรณกัสสป มักขลิโคสาล
อชิตเกสกัมพล ปกุธกัจจายนะ สัญชัยเวลัฏฐบุตร และนิครนถนาฏบุตร ถาเรียก
ตามบาลี ก็เปนศาสดา ๖
ศาสตร ตํารา, วิชา
ศาสนทูต ดู โมคคัลลีบุตรติสสเถระ
ศาสนวงศ ดู สาสนวงส
ศาสนา คําสอน, คําสั่งสอน; ปจจุบันใช
หมายถึงลัทธิความเชื่อถืออยางหนึ่งๆ
พรอมดวยหลักคําสอน ลัทธิ พิธี องคการ
และกิจการทั่วไปของหมูชนผูนับถือลัทธิ
ความเชื่อถืออยางนั้นๆ ทั้งหมด
ศาสนูปถัมภก ผูทะนุบํารุงศาสนา
ศิลปะ ฝมือ, ความฉลาดในฝมือ, ฝมือ
ทางการชาง, การแสดงออกมาใหปรากฏ
อยางงดงามนาชม, วิชาที่ใชฝมือ, วิชา
ชีพตางๆ
ศิลปวิทยา ศิลปะและวิทยาการ
ศิ ล ปศาสตร ตําราว า ด ว ยวิ ช าความรู
ตางๆ มี ๑๘ ประการ เชนตําราวาดวย
การคํานวณ ตํารายิงธนู เปนตน อันได
มี ก ารเรี ย นการสอนกั น มาตั้ ง แต ส มั ย
กอนพุทธกาล; ๑๘ ประการนั้นมีหลาย
๓๙๐

ศิลปศาสตร

แบบ ยกมาดูแบบหนึง่ จากคัมภีรโ ลกนิติ
และธรรมนิติ ไดแก ๑. สุติ ความรูทั่ว
ไป ๒. สัมมุติ ความรูกฎธรรมเนียม ๓.
สังขยา วิชาคํานวณ ๔. โยคา การชาง
การยนตร ๕. นีติ วิชาปกครอง (คือ
ความหมายเดิมของ นิติศาสตร ใน
ชมพูทวีป) ๖. วิเสสิกา ความรูการอันให
เกิดมงคล ๗. คันธัพพา วิชารองรํา ๘.
คณิกา วิชาบริหารรางกาย ๙. ธนุพเพธา
วิชายิงธนู (ธนุพเพทา ก็วา ) ๑๐. ปูรณา
วิชาบูรณะ ๑๑.ติกิจฉา วิชาบําบัดโรค
(แพทยศาสตร) ๑๒. อิตหิ าสา ตํานาน
หรือประวัติศาสตร ๑๓. โชติ ความรู
เรือ่ งสิง่ สองสวางในทองฟา (ดาราศาสตร)
๑๔. มายา ตําราพิชยั สงคราม ๑๕. ฉันทสา
วิชาประพันธ ๑๖. เกตุ วิชาพูด ๑๗. มันตา
วิชาเวทมนตร ๑๘. สัททา วิชาหลัก
ภาษาหรือไวยากรณ, ทั้ง ๑๘ อยางนี้
โบราณเรียกรวมวา สิปปะ หรือ ศิลปะ
ไทยแปลออกเปน ศิลปศาสตร (ตําราวา
ดวยศิลปะตางๆ); แตในสมัยปจจุบนั ได
แยกความหมาย ศิลปะ กับ ศาสตร ออก
จากกัน คือ ศิลปะ หมายถึง วิทยาการที่
มีวตั ถุประสงคตรงความงาม เชนดุรยิ างคศิลป นาฏศิลป และจิตรกรรม เปนตน
ศาสตร หมายถึง วิทยาการทีม่ วี ตั ถุประสงค
ตรงความจริง เชน คณิตศาสตร และ
วิทยาศาสตร เปนตน

ศิลาดวด

๓๙๑

ศีล ๘

ศิลาดวด หินที่สูงขึ้นไปบนพื้นดิน
เมรั ย อั น เป น ที่ ตั้ ง แห ง ความประมาท;
คําสมาทานวา ๑. ปาณาติปาตา เวรมณี
ศิลาดาด หินที่เปนแผนราบใหญ
สิกฺขาปทํ สมาทิยามิ ๒. อทินฺนาทานา
ศิลาเทือก หินที่ติดเปนพืดยาว
เวรมณี สิกฺขาปทํ สมาทิยามิ ๓. กาเมสุ
ศิลาวดี ชื่อนครหนึ่งในสักกชนบท
ศิวาราตรี พิธีลอยบาปของพราหมณทํา มิจฉาจารา เวรมณี สิกฺขาปทํ สมาทิยามิ
ในวันเพ็ญเดือน ๓ เปนประจําป วิธีทํา ๔. มุสาวาทา เวรมณี สิกขฺ าปทํ สมาทิยามิ
คือ ลงอาบน้ําในแมน้ํา สระเกลา ชําระ ๕. สุราเมรยมชฺชปมาทฏานา เวรมณี
กายใหสะอาดหมดจด เทานี้ถือวาได สิกขฺ าปทํ สมาทิยามิ; ดู อาราธนาศีล ดวย
ลอยบาปไปตามกระแสน้ําแลวเปนอัน ศีล ๘ สําหรับฝกตนใหยิ่งขึ้นไปโดยรักษา
สิ้นบาปกันคราวหนึ่ง ถึงปก็ทําใหม (คํา ในบางโอกาส หรือมีศรัทธาจะรักษา
สันสกฤตเดิมเปน ศิวราตริ แปลวา ประจําก็ได เชน แมชมี กั รักษาประจํา หัว
“ราตรี ข องพระศิ ว ะ” พจนานุ ก รม ขอเหมือนศีล ๕ แตเปลีย่ นขอ ๓ และ
สันสกฤตวา ตรงกับแรม ๑๔ ค่าํ เดือน ๓) เติมขอ ๖, ๗, ๘ คือ ๓. เวนจากการ
ศีล ความประพฤติดีทางกายและวาจา, ประพฤติผดิ พรหมจรรย คือเวนจากการ
การรักษากายและวาจาใหเรียบรอย, ขอ รวมประเวณี ๖. เวนจากบริโภคอาหารใน
ปฏิบัติสําหรับควบคุมกายและวาจาให เวลาวิกาล คือเทีย่ งแลวไป ๗. เวนจาก
ตัง้ อยูใ นความดีงาม, การรักษาปกติตาม การฟอนรํา ขับรอง บรรเลงดนตรี ดูการ
ระเบียบวินัย, ปกติมารยาทที่ปราศจาก เลนอันเปนขาศึกตอพรหมจรรย การทัด
โทษ, ขอปฏิบัติในการฝกหัดกายวาจา ทรงดอกไม ของหอมและเครื่องลูบไล
ใหดียิ่งขึ้น, ความสุจริตทางกายวาจา ซึง่ ใชเปนเครือ่ งประดับตกแตง ๘. เวน
และอาชีพ; มักใชเปนคําเรียกอยางงาย จากที่นอนอันสูงใหญหรูหราฟุมเฟอย;
สําหรับคําวา อธิศีลสิกขา (ขอ ๑ ในไตร คําสมาทาน (เฉพาะทีต่ า งจากศีล ๕) วา
สิกขา, ขอ ๒ ในบารมี ๑๐, ขอ ๒ ใน ๓. อพฺรหฺมจริยา เวรมณี สิกฺขาปทํ สมาอริยทรัพย ๗, ขอ ๒ ในอริยวัฑฒิ ๕)
ทิยามิ ๖. วิกาลโภชนา เวรมณี สิกขฺ าปทํ
ศีล ๕ สําหรับทุกคน คือ ๑. เวนจากทําลาย สมาทิยามิ ๗. นจฺจคีตวาทิตวิสกู ทสฺสนชีวิต ๒. เวนจากถือเอาของที่เขามิไดให มาลาคนฺธวิเลปนธารณมณฺฑนวิภสู นฏานา
๓. เวนจากประพฤติผิดในกาม ๔. เวน เวรมณี สิกขฺ าปทํ สมาทิยามิ ๘. อุจจฺ าสยนจากพูดเท็จ ๕. เวนจากของเมา คือสุรา มหาสยนา เวรมณี สิกขฺ าปทํ สมาทิยามิ; ดู
๓๙๑

ศีล ๑๐

๓๙๒

อาราธนาศีล
ศีล ๑๐ สําหรับสามเณร แตผูใดศรัทธาจะ
รักษาก็ได หัวขอเหมือนศีล ๘ แตแยกขอ
๗ เปน ๒ ขอ (= ๗, ๘) เลือ่ นขอ ๘ เปน
๙ และเติมขอ ๑๐ คือ ๗. เวนจากฟอน
รํา ขับรอง ฯลฯ ๘. เวนจากการทัดทรง
ดอกไม ฯลฯ ๙. เวนจากที่นอนอันสูง
ใหญ ฯลฯ ๑๐. เวนจากการรับทองและ
เงิน; คําสมาทาน (เฉพาะที่ตาง) วา ๗.
นจฺจคีตวาทิตวิสกู ทสฺสนา เวรมณี สิกขฺ าปทํ สมาทิยามิ ๘. มาลาคนฺธวิเลปนธารณมณฺฑนวิภูสนฏานา เวรมณี
สิกฺขาปทํ สมาทิยามิ ๙. อุจฺจาสยนมหาสยนา เวรมณี สิกฺขาปทํ สมาทิยามิ
๑๐. ชาตรูปรชตปฏิคฺคหณา เวรมณี
สิกขฺ าปทํ สมาทิยามิ; ดู อาราธนาศีล
ศีล ๒๒๗ ศีลสําหรับพระภิกษุ มีในภิกขุปาฏิโมกข
ศีล ๓๑๑ ศีลสําหรับพระภิกษุณี มีใน
ภิกขุนีปาฏิโมกข
ศีลธรรม ความประพฤติที่ดีงามทางกาย
วาจา, ความประพฤติที่ดีที่ชอบ, ความ
สุจริตทางกายวาจาและอาชีวะ; โดยทาง
ศัพท ศีลธรรม แปลวา “ธรรมคือศีล”
หมายถึงธรรมขั้นศีล หรือธรรมในระดับ
ศีล เพราะศีลเปนธรรมอยางหนึ่ง ใน
บรรดาธรรมภาคปฏิบัติ ๓ อยางคือ ศีล
สมาธิ และปญญา ดังนั้น ตอจากธรรม

ศึกษา

ขั้นศีล จึงมีธรรมขั้นสมาธิ และธรรมขั้น
ปญญา; ไดมีผูพยายามแปล ศีลธรรม
อีกอยางหนึ่งวา “ศีลและธรรม” (ถาแปล
ใหถูกตองจริงตองวาศีลและธรรมอื่นๆ
คือศีลและธรรมอื่นๆ นอกจากศีล เชน
สมาธิ และปญญา เปนตน เพราะศีลก็
เปนธรรรมอยางหนึง่ ) ถาแปลอยางนี้ จะ
ตองเขาใจวาศีลธรรม มิใชเปนเพียง
ความประพฤติดีงามเทานั้น แตรวมถึง
สมถะวิปสสนา ขันธ ๕ ปฏิจจสมุปบาท
ไตรลักษณ เปนตน ดวย; เทียบ จริยธรรม
ศีลวัตร, ศีลพรต ศีลและวัตร, ศีลและ
พรต, ขอที่จะตองสํารวมระวังไมลวง
ละเมิด ชื่อวา ศีล ขอที่พึงถือปฏิบัติชื่อ
วา วัตร, หลักความประพฤติทั่วไปอัน
จะตองรักษาเปนพื้นฐานเสมอกัน ชื่อวา
ศีล ขอปฏิบัติพิเศษเพื่อฝกฝนตนใหยิ่ง
ขึ้นไป ชื่อวา วัตร
ศีลวิบัติ ดู สีลวิบัติ
ศีลอุโบสถ คือ ศีล ๘ ที่สมาทานรักษา
พิเศษในวันอุโบสถ; ดู อุโบสถศีล
ศีลาจาร ศีลและอาจาระ, การปฏิบัติตาม
พระวินัยบัญญัติ และมารยาททั่วไป;
นัยหนึ่งวา ศีล คือไมตองอาบัติปาราชิก
และสั ง ฆาทิ เ สส อาจาระ คือไมตอง
อาบัติเบาตั้งแตถุลลัจจัยลงมา
ศึกษา การเรียน, การฝกฝนปฏิบัติ, การ
เลาเรียนใหรูเขาใจ และฝกหัดปฏิบัติให

๓๙๒

ศุกลปกษ

๓๙๓

เปนคุณสมบัติที่เกิดมีขึ้นในตนหรือให
ทําไดทาํ เปน ตลอดจนแกไขปรับปรุงหรือ
พัฒนาใหดียิ่งขึ้นไปจนกวาจะสมบูรณ;
ในการศึกษาทางพระธรรมวินัย นิยมใช
รูปที่เขียนอยางบาลี คือ “สิกขา”; ดู สิกขา
ศุกลปกษ “ฝายขาว, ฝายสวาง” หมายถึง
ขางขึ้น; ชุณหปกษ ก็เรียก; ตรงขามกับ
กัณหปกษ หรือ กาฬปกษ
ศุภวารฤกษ ฤกษงามยามดี
ศูทร ชื่อวรรณะที่สี่ ในวรรณะสี่ของคน
ในชมพูทวีป ตามหลักศาสนาพราหมณ
จัดเปนชนชั้นต่ํา ไดแก พวกทาสและ
กรรมกร; ดู วรรณะ
เศวต สีขาว

สงกรานต

เศวตฉัตร ฉัตรขาว, รมขาว, พระกลด
ขาวซึ่งนับวาเปนของสูง
เศวตอัสดร มาสีขาว
โศก ความเศรา, ความมีใจหมนไหม,
ความแหงใจ, ความรูสึกหมองไหมใจ
แหงผาก เพราะประสบความพลัดพราก
หรือสูญเสียอยางใดอยางหนึ่ง (บาลี:
โสก; สันสกฤต: โศก)
โศกศัลย ลูกศรคือความโศก, เปนทุกข
เดือดรอนเหมือนถูกลูกศรทิ่มแทง
โศกาลั ย ความเศร า เหี่ ย วแห ง ใจและ
ความหวงใย, ทั้งโศกเศราทั้งอาลัยหรือ
โศกเศราดวยอาลัย, รองไหสะอึกสะอื้น
(เปนคํากวีไทยผูกขึ้น)

ส
สกทาคามิ ผ ล ผลที่ ไ ด รั บ จากการละ
สักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา สีลัพพตปรามาส
กับทํา ราคะ โทสะ โมหะ ใหเบาบาง ซึ่ง
สืบเนื่องมาแตสกทาคามิมรรค, สกิทาคามิผล ก็เขียน
สกทาคามิมรรค ทางปฏิบัติเพื่อบรรลุ
ผล คือความเปนพระสกทาคามี, ญาณ
คือความรูเปนเหตุละสังโยชนได ๓ คือ
สักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา สีลัพพตปรามาส
กับทํา ราคะ โทสะ โมหะ ใหเบาบางลง,
สกิทาคามิมรรค ก็เขียน

สกทาคามี พระอริ ย บุ ค คลผู ไ ด บ รรลุ
สกทาคามิผล, สกิทาคามี ก็เขียน
สกสัญญา ความสําคัญวาเปนของตน,
นึกวาเปนของตนเอง
สกุล วงศ, เชื้อสาย, เผาพันธุ
สงกรานต การยาย คือ ดวงอาทิตยยาย
ราศี ในที่นี้หมายถึงมหาสงกรานตคือ
พระอาทิตยยา ยเขาสูร าศีเมษ นับเปนเวลา
ขึ้นปใหมอยางเกา จัดเปนนักขัตฤกษ
ซึ่งตามสุริยคติตกวันที่ ๑๓, ๑๔, ๑๕
เมษายน ตามปรกติ

๓๙๓

สงคราม

๓๙๔

สงคราม การรบกัน, เปนโวหารทางพระ
วินัย เรียกภิกษุผูจะเขาสูการวินิจฉัย
อธิกรณ วาเขาสูสงคราม
สงเคราะห 1. การชวยเหลือ, การเอื้อ
เฟอเกื้อกูล; ดู สังคหวัตถุ 2. การรวม
เขา, ยนเขา, จัดเขา
สงฆ หมู, ชุมนุม 1. หมูสาวกของพระ
พุทธเจา เรียกวา สาวกสงฆ ดังคําสวด
ในสังฆคุณ ประกอบดวยคูบุรุษ ๔
บุรุษบุทคล (รายตัวบุคคล) ๘ เริ่มแต
ทานผูตั้งอยูในโสดาปตติมรรค จนถึง
พระอรหันต ตางจากภิกขุสงฆ คือหมู
แห ง ภิ ก ษุ ห รื อ ชุ ม นุ ม ภิ ก ษุ (ดู ค วาม
หมาย 2), ตอมา บางทีเรียกอยางแรก
วา อริยสงฆ อยางหลังวา สมมติสงฆ
2. ชุมนุมภิกษุหมูหนึ่งตั้งแต ๔ รูปขึ้น
ไป ซึ่งสามารถประกอบสังฆกรรมได
ตามกําหนดทางพระวินัย ตางโดยเปน
สงฆจตุรวรรคบาง ปญจวรรคบาง ทศวรรคบาง วีสติวรรคบาง, ถาเปนชุมนุม
ภิกษุ ๒ หรือ ๓ รูป เรียกวา คณะ ถามี
ภิกษุรูปเดียว เปน บุคคล
สงฆจตุรวรรค สงฆพวก ๔ คือ มีภิกษุ
๔ รูปขึ้นไปจึงจะครบองคกําหนด, สงฆ
จตุวรรค ก็เขียน; ดู วรรค
สงฆทศวรรค สงฆพวก ๑๐ คือ มีภกิ ษุ
๑๐ รูปขึ้นไป จึงจะครบองคกําหนด; ดู
วรรค

สดับปกรณ

สงฆมณฑล ดู สังฆมณฑล
สงฆวีสติวรรค สงฆพวก ๒๐ คือ มี
ภิกษุ ๒๐ รูปขึน้ ไป จึงจะครบองคกาํ หนด;
ดู วรรค
สงสาร 1. การเวียนวายตายเกิด, การ
เวียนตายเวียนเกิด; ดู สังสาระ 2. ใน
ภาษาไทยมักหมายถึงรูสึกในความเดือด
รอนหรือความทุกขของผูอื่น (= กรุณา);
ดู กรุณา
สงสารทุกข ทุกขทตี่ อ งเวียนวายตายเกิด,
ทุกขที่ประสบในภาวะแหงการวายวนอยู
ในกระแสแหงกิเลส กรรม และวิบาก; ดู
สังสาระ, สังสารวัฏ, ปฏิจจสมุปบาท
สงสารวั ฏ , สงสารวั ฏ ฏ วั ง วนแห ง
สงสาร คือ ทองเที่ยวเวียนวายตายเกิด
อยูซ้ําแลวซ้ําเลา; ดู สังสาระ, สังสารวัฏ
สงสารสาคร หวงน้ําคือการเวียนวาย
ตายเกิด; ดู สังสาระ, สังสารวัฏ
สงสารสุทธิ ดู สังสารสุทธิ
สจิตตกะ มีเจตนา, เปนไปโดยตั้งใจ,
เปนชื่อของอาบัติพวกหนึ่งที่เกิดขึ้นโดย
สมุฏฐานมีเจตนา คือ ตองจงใจทําจึงจะ
ตองอาบัตินั้น เชน ภิกษุหลอนภิกษุให
กลัวผี ตองปาจิตตีย ขอนี้เปนสจิตตกะ
คือ ตั้งใจหลอกจึงตองปาจิตตีย แตถา
ไมไดตั้งใจจะหลอก ไมตองอาบัติ
สญชัย ดู สัญชัย
สดับปกรณ “เจ็ดคัมภีร” หมายถึงคัมภีร

๓๙๔

สติ

๓๙๕

สติสมฺโมสา

พระอภิธรรมทัง้ ๗ ในพระอภิธรรมปฎก ตั้งสติกําหนดพิจารณากาย, การมีสติ
เขียนเต็มวา สัตตัปปกรณ (ดู ไตรปฎก) กํากั บ ดู รู เ ท า ทั น กายและเรื่ อ งทางกาย
แตในภาษาไทยคํานี้มีความหมายกรอน ๒. เวทนานุปส สนา สติปฏ ฐาน การตั้ง
ลงมา เป น คําสําหรั บ ใช ใ นพิ ธี ก รรม สติกําหนดพิจารณาเวทนา, การมีสติ
เรียกกิริยาที่พระภิกษุกลาวคําพิจารณา กํากับดูรเู ทาทันเวทนา ๓. จิตตานุปส สนา
สังขารเมื่อจะชักผาบังสุกุลในพิธีศพเจา สติปฏ ฐาน การตัง้ สติกาํ หนดพิจารณาจิต,
นายวา สดับปกรณ ตรงกับที่เรียกใน การมีสติกํากับดูรูเทาทันจิตหรือสภาพ
พิธีศพทั่วๆ ไปวา บังสุกุล (ซึ่งก็เปน และอาการของจิต ๔. ธัมมานุปสสนา
ศัพทที่มีความหมายกรอนเชนเดียวกัน); สติปฏฐาน การตั้งสติกําหนดพิจารณา
ใชเปนคํานาม หมายถึง พิธีสวดมาติกา ธรรม, การมีสติกํากับดูรูเทาทันธรรม;
บังสุกุลในงานศพ ปจจุบันใชเฉพาะศพ เรียกสั้นๆ วา กาย เวทนา จิต ธรรม; ดู
โพธิปกขิยธรรม
เจานาย
สติ ความระลึกได, นึกได, ความไม สติวินัย ระเบียบยกเอาสติขึ้นเปนหลัก
เผลอ, การคุมใจไวกับกิจ หรือกุมจิตไว ไดแกกิริยาที่สงฆสวดประกาศใหสมมติ
กับสิ่งที่เกี่ยวของ, จําการที่ทําและคําที่ แกพระอรหันต วาเปนผูมีสติเต็มที่ เพื่อ
พูดแลว แมนานได (ขอ ๑ ในธรรมมี ระงับอนุวาทาธิกรณ ที่มีผูโจททานดวย
อุปการะมาก ๒, ขอ ๙ ในนาถกรณ- ศีลวิบัติ หมายความวาจําเลยเปนพระ
ธรรม ๑๐, ขอ ๓ ในพละ ๕, ขอ ๑ ใน อรหันต สงฆเห็นวาไมเปนฐานะที่จําเลย
โพชฌงค ๗, ขอ ๖ ในสัทธรรม ๗)
จะทําการล ว งละเมิ ด ดั งโจทกกลาวหา
สติปฏฐาน ธรรมเปนที่ตั้งแหงสติ, ขอ จึงสวดกรรมวาจาประกาศความขอนี้ไว
ปฏิ บัติมีสติเปนประธาน, การตั้งสติ เรี ย กว าให สติ วิ นั ย แล วยกฟ องของ
กําหนดพิจารณาสิ่งทั้งหลายใหรูเห็นเทา โจทกเสีย ภายหลังจําเลยจะถูกผูอื่น
ทันตามความเปนจริง, การมีสติกํากับดู โจทดวยอาบัติอยางนั้นอีก ก็ไมตอง
สิ่งตางๆ และความเปนไปทั้งหลาย โดย พิจารณา ใหอธิกรณระงับดวยสติวินัย
รูเทาทันตามสภาวะของมัน ไมถูกครอบ สติสังวร สังวรดวยสติ (ขอ ๒ ในสังวร
งําดวยความยินดียินราย ที่ทําใหมอง ๕)
เห็นเพีย้ นไปตามอํานาจกิเลส มี ๔ อยาง สติสมฺโมสา อาการที่จะตองอาบัติดวย
คือ ๑. กายานุปสสนา สติปฏฐาน การ ลืมสติ
๓๙๕

สตูป

๓๙๖

สตูป สิ่งกอสรางสําหรับบรรจุของควร
บูชา นิยมเรียก สถูป
สเตกิจฉา อาบัติที่ยังพอเยียวยาหรือแก
ไขได ไดแก อาบัติอยางกลางและอยาง
เบา คือตั้งแตสังฆาทิเสสลงมา; คูกับ
อเตกิจฉา
สโตการี “ผูมีปกติกระทําสติ” คือ เปนผู
มีสติ เปนผูทําการอันพึงทํา ดวยสติ
หรือเปนผูทําการดวยสติที่มาพรอมดวย
สัมปชัญญะทั้ง ๔; ดู สติ, สัมปชัญญะ
สถลมารค ทางบก
สถาปนา กอสราง, ยกยองโดยแตงตั้งให
สูงขึ้น
สถาพร มั่นคง, ยั่งยืน, ยืนยง
สถิต อยู, ยืนอยู, ตั้งอยู
สถูป สิ่งกอสรางซึ่งกอไวสําหรับบรรจุ
ของควรบูชา เปนอนุสรณที่เตือนใจให
เกิดปสาทะและกุศลธรรมอื่นๆ เชน
พระสารีริกธาตุ อัฐิแหงพระสาวก หรือ
กระดูกแหงบุคคลที่นับถือ (บาลี: ถูป,
สันสกฤต: สฺตูป); ดู ถูปารหบุคคล
สทารสันโดษ ความพอใจดวยภรรยา
ของตน, ความยินดีเฉพาะภรรยาของ
ตน (ขอ ๓ ในเบญจธรรม), จัดเปน
พรหมจรรยอยางหนึ่ง
สนตพาย ร อ ยเชื อ กสําหรั บ ร อ ยจมู ก
ควาย ที่จมูกควาย (สน = รอย, ตพาย
= เชือกที่รอยจมูกควาย) (พจนานุกรม

สปทานจาริกังคะ

เขียน สนตะพาย)
สนธิ การตออักษรที่อยูในตางคํา ให
เนื่องหรือกลืนเขาเปนอันเดียวกัน ตาม
หลักไวยากรณแบบบาลีหรือสันสกฤต
เชน โย + อยํ = ยฺวายํ, ตตฺร + อยํ +
อตฺโถ = ตตฺรายมตฺโถ, อยํ + เอว + เอส
+ อิติ = อยเมเวสาติ; แมแตคําที่เอามา
รวมกันดวยสมาสแลว ก็อาจจะใชวิธี
สนธินี้เชื่อมอักษรเขาดวยกันอีกชั้นหนึ่ง
เชน คุณอากร เปน คุณากร, รูปอารมณ
เปน รูปารมณ, ศาสนอุปถัมภ เปน
ศาสนูปถัมภ, วรโอกาส เปน วโรกาส,
พุทธโอวาท เปน พุทโธวาท, อรุณอุทัย
เปน อรุโณทัย; เทียบ สมาส
สนาน อาบน้ํา, การอาบน้ํา
สนิทัสสนรูป ดูที่ อนิทัสสนอัปปฏิฆรูป,
รูป ๒๘
สนิทัสสนสัปปฏิฆรูป ดูที่ รูป ๒๘
สบง ผานุงของภิกษุสามเณร, คําเดิม
เรียก อันตรวาสก; ดู ไตรจีวร
สปทานจาริกังคะ องคแหงผูถือเที่ยว
บิณฑบาตไปตามลําดับบานเปนวัตร คือ
รับตามลําดับบานตามแถวเดียวกัน ไม
รับขามบานขามแถว, เที่ยวบิณฑบาตไป
ตามตรอก ตามห อ งแถวเรี ย งลําดั บ
เรื่อยไปเปนแนวเดียวกัน ไมขามไป
เลือกรับที่โนนที่นี่ตามใจชอบ (ขอ ๔ ใน
ธุดงค ๑๓)

๓๙๖

สปณฑะ

๓๙๗

สปณฑะ ผูรวมกอนขาว, พวกพราหมณ
หมายเอาบุรพบิดร ๓ ชั้น คือ บิดา, ปู,
ทวด ซึ่งเปนผูควรที่ลูกหลานเหลนจะ
เซนดวยกอนขาว; คูกับ สมาโนทก
สพรหมจารี ผูป ระพฤติพรหมจรรยรว ม
กัน, เพื่อนพรหมจรรย, เพื่อนบรรพชิต,
เพื่อนนักบวช
สภา “ที่เปนที่พูดรวมกัน”, ที่ประชุม,
สถาบั น หรื อ องค ก ารอั น ประกอบด ว ย
คณะบุคคลซึ่งทําหนาที่พิจารณาวินิจฉัย
หรื อ อํานวยกิ จ การ ด ว ยการประชุ ม
ปรึกษาหารือออกความคิดเห็นรวมกัน
สภาค มีสวนเสมอกัน, เทากัน, ถูกกัน,
เขากันได, พวกเดียวกัน
สภาคาบัติ ตองอาบัติอยางเดียวกัน
สภาพ, สภาวะ ความเปนเอง, สิ่งที่เปน
เอง, ธรรมดา
สภาวทุกข ทุกขที่เปนเองตามคติแหง
ธรรมดา ไดแก ทุกขประจําสังขาร คือ
ชาติ ชรา มรณะ
สภาวธรรม หลักแหงความเปนเอง, สิ่ง
ที่เปนเองตามธรรมดาของเหตุปจจัย
สภิยะ พระเถระผูใหญชั้นมหาสาวก เคย
เปนปริพาชกมากอน ไดฟงพระพุทธเจา
พยากรณ ป ญ หาที่ ต นถาม มี ค วาม
เลื่อมใส ขอบวช หลังจากบวชแลวไมชา
ก็ไดบรรลุพระอรหัต
สโภชนสกุล สกุลทีก่ าํ ลังบริโภคอาหารอยู,

สมณพราหมณ

ครอบครัวทีก่ าํ ลังบริโภคอาหารอยู (หาม
มิใหภกิ ษุเขาไปนัง่ แทรกแซง ตามสิกขาบท
ที่ ๓ แหงอเจลกวรรค ปาจิตติยกัณฑ)
สมจารี ผูประพฤติสม่ําเสมอ, ประพฤติ
ถูกตองเหมาะสม; คูกับ ธรรมจารี
สมโจร เปนใจกับโจร
สมชีวิตา มีความเปนอยูพอเหมาะพอดี
คือเลี้ยงชีวิตตามสมควรแกกําลังทรัพย
ที่หาได ไมฝดเคืองนัก ไมฟูมฟายนัก
(ขอ ๔ ในทิฏฐธัมมิกัตถสังวัตตนิกธรรม ๔)
สมณะ “ผูสงบ” หมายถึงนักบวชทั่วไป
แตในพระพุทธศาสนา ทานใหความ
หมายจําเพาะ หมายถึงผูระงับบาป ได
แกพระอริยบุคคล และผูปฏิบัติเพื่อ
ระงับบาป ไดแกผูปฏิบัติธรรมเพื่อเปน
พระอริยบุคคล
สมณกุตก คนทีท่ าํ อยางสมณะ, คนแตงตัว
อยางพระ อรรถกถาบอกวา (วินย.อ.๑/๔๘๙)
โกนศีรษะไวจุก ใชผากาสาวพัสตร ผืน
หนึ่งนุง อีกผืนหนึ่งพาดบา อาศัยวัดอยู
กินอาหารเหลือจากพระ (ทํานองเปนตา
เถน, เขียนเต็มอยางบาลีวา สมณกุตตก)
สมณคุณ คุณธรรมของสมณะ, ความดีที่
สมณะควรมี
สมณโคดม คําที่คนทั่วไปหรือคนภาย
นอกพระศาสนา นิยมใชเรียกพระพุทธเจา
สมณพราหมณ สมณะและพราหมณ

๓๙๗

สมณวัตต

๓๙๘

(เคยมีการสันนิษฐานวาอาจแปลไดอีก
อยางหนึ่งวา พราหมณผูเปนสมณะหรือ
พราหมณผูถือบวช แตหลักฐานไมเอื้อ)
สมณวัตต ดู สมณวัตร
สมณวัตร หนาที่ของสมณะ, กิจที่พึงทํา
ของสมณะ, ขอปฏิบัติของสมณะ
สมณวิสัย วิสัยของสมณะ, ลักษณะที่
เปนอยูของสมณะ, ลักษณะที่เปนอยู
ของผูสงบ
สมณสัญญา ความสําคัญวาเปนสมณะ,
ความกําหนดใจไว ว า ตนเป น สมณะ,
ความสํานึกในความเปนสมณะของตน
สมณสารูป ความประพฤติอันสมควร
ของสมณะ
สมณุทเทส, สมณุเทศ สามเณร
สมดึงส-, สมติงส- สามสิบถวน, ครบ
สามสิบ, สามสิบเต็มพอดี (สม [เทา,
ถวน, พอดี] + ตึส [สามสิบ]) มักมาใน
คําวา สมดึงสบารมี หรือสมติงสบารมี
แปลวา บารมี ๓๐ ครบถวน
ในภาษาเก า ที่ มั ก พู ด ว า “บารมี
สามสิบทัศ” นั้น ไดใหถือกันไปพลางวา
“ทัศ” แปลวา “ถวน” แตพอจะสันนิษฐาน
ไดวา นาจะเปนการพูดคําซอน กลาวคือ
“สิบ” ในภาษาไทย ตรงกับคําพระวา “ทัศ”
(ทัศ คือ ทศ, บาลีเปน ทส, แปลวา สิบ)
และบารมีทมี่ จี าํ นวนรวมเปน ๓๐ นัน้
แทจริงแลวมิใชวา มีบารมี ๓๐ อยาง แต

สมถวิธี

เปนบารมีสบิ คือทัศ ๓ ชุด ไดแก ทัศบารมี ทัศอุปบารมี และทัศปรมัตถบารมี
เมือ่ พูดวา “บารมีสามสิบทัศ” จึงคลาย
กับบอกวา บารมีสามสิบนี้ ทีว่ า ๓๐ นัน้
คือ ๓ ทัศ (ขอใหสงั เกตตัวอยางขอความ
ในคัมภีรท กี่ ลาวถึง “สมดึงสบารมี” คือ
บารมี ๓ ทัศ เชนใน อป.อ.๑/๑๒๓ ทีว่ า
“ทสปารมีทสอุปปารมีทสปรมตฺถปารมีนํ
วเสน สมตึสปารมี” ซึง่ เหมือนในภาษา
ไทยพูดวา “บารมี ๓๐ ถวน คือ ๓ ทัศ…”);
ดู บารมี
สมณุทเทส, สมณุเทศ สามเณร
สมเด็จ เปนคํายกยอง หมายความวายิ่ง
ใหญ หรือประเสริฐ
สมถะ ธรรมเป น เครื่ อ งสงบระงั บ จิ ต ,
ธรรมยั ง จิ ต ให สงบระงับจากนิวรณูป กิเลส, การฝกจิตใหสงบเปนสมาธิ (ขอ
๑ ในกรรมฐาน ๒ หรือ ภาวนา ๒)
สมถกัมมัฏฐาน กรรมฐานคือสมถะ,
งานฝกจิตใหสงบ; ดู กัมมัฏฐาน, สมถะ
สมถขันธกะ ชือ่ ขันธกะที่ ๔ แหงจุลวรรค
ในพระวินยั ปฎก วาดวยวิธรี ะงับอธิกรณ
สมถภาวนา การเจริญสมถกัมมัฏฐานทํา
จิตใหแนวแนเปนสมาธิ; ดู ภาวนา
สมถยานิก ผูมีสมถะเปนยาน หมายถึง
ผูเจริญสมถกรรมฐาน จนไดฌานกอน
แลวจึงเจริญวิปสสนาตอ
สมถวิธี วิธีระงับอธิกรณ; ดู อธิกรณ-

๓๙๘

สมถวิปสสนา

๓๙๙

สมถะ
สมถวิปสสนา สมถะและวิปสสนา
สมนุภาสนา การสวดสมนุภาสน, สวด
ประกาศหามไมใหถือรั้นการอันมิชอบ
สมบัติ ความถึงพรอม, ความครบถวน,
ความสมบูรณ 1. สิง่ ทีไ่ ด ทีถ่ งึ ดวยดี, เงิน
ทองของมีคา, สิ่งที่มีอยูในสิทธิอํานาจ
ของตน, ความพรั่ ง พร อ มสมบู ร ณ ,
สมบัติ ๓ ไดแก มนุษยสมบัติ สมบัติใน
ขั้ น มนุ ษ ย สวรรคสมบั ติ สมบั ติ ใ น
สวรรค (เทวสมบัติ หรือ ทิพยสมบัติ ก็
เรียก) และ นิพพานสมบัติ สมบัติคือ
นิพพาน 2. ความครบถวนของสังฆกรรม เชน อุปสมบท เปนตน ที่จะทํา
ใหสังฆกรรมนั้นถูกตอง ใชได มีผล
สมบูรณ มี ๔ คือ ๑. วัตถุสมบัติ วัตถุ
ถึงพรอม เชน ผูอุปสมบทเปนชายอายุ
ครบ ๒๐ ป ๒. ปริสสมบัติ บริษัทคือที่
ประชุมถึงพรอม สงฆครบองคกําหนด
๓. สีมาสมบัติ เขตชุมนุมถึงพรอม เชน
สีมามีนิมิตถูกตองตามพระวินัย และ
ประชุมทําในเขตสีมา ๔. กรรมวาจาสมบั ติ กรรมวาจาถึ ง พร อ ม สวด
ประกาศถูกตองครบถวน (ขอ ๔ อาจ
แยกเปน ๒ ขอ คือเปน ๔. ญัตติสมบัติ
ญัตติถึงพรอม คือคําเผดียงสงฆถูก
ตอง ๕. อนุสาวนาสมบัติ อนุสาวนาถึง
พรอม คือคําหารือตกลงถูกตอง รวม

สมภาร

เปนสมบัติ ๕); เทียบ วิบัติ
สมบัติของอุบาสก ๕ คือ ๑. มีศรัทธา
๒. มีศีลบริสุทธิ์ ๓. ไมถือมงคลตื่นขาว
เชื่อกรรม ไมเชื่อมงคล ๔. ไมแสวงหา
เขตบุญนอกหลักพระพุทธศาสนา ๕.
ขวนขวายในการอุปถัมภบํารุงพระพุทธศาสนา (ขอ ๕ แปลทับศัพทวา ทําบุพการ
ในพระศาสนานี,้ แบบเรียนวา บําเพ็ญ
บุญแตในพุทธศาสนา); ดู บุพการ
สมผุ ส เป น คําเฉพาะในโหราศาสตร
หมายถึงการคํานวณชนิดหนึ่ง เกี่ยวกับ
โลกและดาวนพเคราะหเล็งรวมกัน; ดู
มัธยม
สมพงศ การรวมวงศหรือตระกูลกัน,
รวมวงศกันได ลงกันได
สมเพช ในภาษาไทย ใชในความหมายวา
สลดใจ ทําใหเกิดความสงสาร แตตาม
หลักภาษาตรงกับ สังเวช
สมโพธิ การตรัสรูเปนพระพุทธเจา
สมโภค การกินรวม; ดู กินรวม
สมโภช งานฉลองในพิธีมงคลเพื่อความ
รื่นเริงยินดี
สมภพ การเกิด
สมภาร เครื่องประกอบ, ความดีหรือ
ความชั่วที่ประกอบหรือสะสมไว (เชน
ในคําวา สมภารกรรม และสมภารธรรม), สัมภาระ; ในภาษาไทย ใชเปน
คําเรียกพระที่เปนเจาอาวาส; ดู สัมภาระ

๓๙๙

สมมติ

๔๐๐

สมันตปาสาทิกา

สมมติ การรูรวมกัน, การตกลงกัน, การ คือ ผูสิ้นอาสวะพรอมกับหายโรค เรียก
มีมติรวมกัน หรือยอมรับรวมกัน; การ วา โรคสมสีสี ผูสิ้นอาสวะพรอมกับที่
ที่สงฆประชุมกันตกลงมอบหมายหรือ เวทนาซึ่ ง กําลั ง เสวยอยู ส งบระงั บ ไป
แตงตั้งภิกษุใหทํากิจหรือเปนเจาหนาที่ เรี ย กว า เวทนาสมสี สี ผู สิ้ นอาสวะ
ในเรื่องอยางใดอยางหนึ่ง เชน สมมติ พรอมกับการสิ้นสุดของอิริยาบถอันใด
ภิกษุเปนผูใหโอวาทภิกษุณี สมมติภิกษุ อันหนึ่ง เรียกวา อิริยาบถสมสีสี ผูสิ้น
เปนภัตตุเทศก เปนตน; ในภาษาไทย อาสวะพรอมกับการสิ้นชีวิต เรียกวา
ใชในความหมายวา ตกลงกันวา ตางวา ชีวติ สมสีส;ี อยางไรก็ดี ในอรรถกถาแหง
สมมติเทพ เทวดาโดยสมมติ คือโดย ปุคคลบัญญัติ เปนตน แสดงสมสีสีไว
ความตกลงหรื อ ยอมรั บ ร ว มกั น ของ ๓ ประเภท และอธิบายตางออกไปบาง
มนุษย ไดแก พระราชา พระราชเทวี ไมขอนํามาแสดงในที่นี้ เพราะจะทําให
พระราชกุมาร (ขอ ๑ ในเทพ ๓)
ฟนเฝอ
สมมติสัจจะ จริงโดยสมมติ คือ โดย สมังคี ผูพรั่งพรอม, ผูพรอม (ดวย…), ผู
ความตกลงหมายรูรวมกันของมนุษย ประกอบ (ดวย…); มักใชเปนบททายใน
เชน นาย ก. นาย ข. ชาง มา มด โตะ คําสมาส เชน กุศลสมังคี (ผูประกอบ
หนังสือ พอ แม ลูก เพื่อน เปนตน ซึ่ง ดวยกุศล) โทสสมังคี (ผูประกอบดวย
เมื่อกลาวตามสภาวะ หรือโดยปรมัตถ โทสะ) มรรคสมังคี (ผูประกอบดวย
แลว ก็เปนเพียงสังขาร หรือนามรูป หรือ มรรค คือ ตั้งอยูในมรรค เชน ในโสดา
ขันธ ๕ เทานั้น; ตรงขามกับ ปรมัตถสัจจะ ปตติมรรค) ผลสมังคี (ผูประกอบดวย
สมรภูมิ ที่รวมตาย, สนามรบ
ผล คือ ไดบรรลุผล เชน ถึงโสดาปตติสมสีสี [สะ-มะ-สี-สี] บุคคลผูสิ้นอาสวะ ผล เปนโสดาบัน เปนตน)
พรอมกับสิ้นชีวิต คือ บรรลุอรหัตตผล สมันตจักขุ จักษุรอบคอบ, ตาเห็นรอบ
ในขณะเดียวกับที่สิ้นชีวิต; นี้เปนความ ไดแกพระสัพพัญุตญาณ อันหยั่งรู
หมายหลักตามพระบาลี แตในมโนรถ- ธรรมทุกประการ เปนคุณสมบัติพิเศษ
ปูรณี อรรถกถาแหงอังคุตตรนิกาย ให ของพระพุทธเจา (ขอ ๕ ในจักขุ ๕)
ความหมาย สมสีสี วาเปนการสิน้ อาสวะ สมันตปาสาทิกา ชื่อคัมภีรอรรถกถา
พรอมกับสิ้นอยางอื่นอันใดอันหนึ่งใน ๔ อธิบายความในพระวินยั ปฎก พระพุทธอยางและแสดงสมสีสีไว ๔ ประเภท โฆสาจารย แ ปลและเรี ยบเรียงขึ้นเปน
๔๐๐

สมัย

๔๐๑

ภาษาบาลี เมื่อ พ.ศ. ใกลจะถึง ๑๐๐๐
โดยอาศั ยอรรถกถาภาษาสิงหฬที่มีอยู
กอน คือใชคมั ภีรม หาอัฏฐกถา เปนหลัก
พรอมทั้งปรึกษาคัมภีร มหาปจจรี และ
กุรุนที เปนตนดวย; ดู โปราณัฏฐกถา,
อรรถกถา
สมัย คราว, เวลา; ลัทธิ; การประชุม;
การตรัสรู
สมาคม การประชุม, การเขารวมพวก
รวมคณะ
สมาจาร ความประพฤติที่ดี; มักใชใน
ความหมายทีเ่ ปนกลางๆ วา ความประพฤติ
โดยมีคําอื่นประกอบขยายความ เชน
กายสมาจาร วจีสมาจาร ปาปสมาจาร
เปนตน
สมาทปนา การใหสมาทาน หรือชวนให
ปฏิบัติ คืออธิบายใหเห็นวาเปนความ
จริง ดีจริง จนใจยอมรับที่จะนําไป
ปฏิบัติ; เปนลักษณะอยางหนึ่งของการ
สอนที่ดี (ขอกอนคือ สันทัสสนา, ขอ
ตอไปคือ สมุตเตชนา)
สมาทาน การถือเอารับเอาเปนขอปฏิบัติ,
การถือปฏิบัติ เชน สมาทานศีล คือรับ
เอาศีลมาปฏิบัติ
สมาทานวัตร ดู ขึ้นวัตร
สมาทานวิรัติ การเวนดวยการสมาทาน
คือ ไดสมาทานศีลไวกอนแลว เมื่อ
ประสบเหตุที่จะใหทําความชั่ว ก็งดเวน

สมานฉันท

ไดตามที่สมาทานนั้น (ขอ ๒ ในวิรัติ ๓)
สมาธิ ความมีใจตั้งมั่น, ความตั้งมั่นแหง
จิต, การทําใหใจสงบแนวแน ไมฟุงซาน,
ภาวะที่จิตตั้งเรียบแนวอยูในอารมณคือ
สิ่งอันหนึ่งอันเดียว, มักใชเปนคําเรียก
งายๆ สําหรับอธิจติ ตสิกขา; ดู เอกัคคตา,
อธิจิตตสิกขา (ขอ ๒ ในไตรสิกขา, ขอ
๔ ในพละ ๕, ขอ ๖ ในโพชฌงค ๗)
สมาธิ ๒ คือ ๑. อุปจารสมาธิ สมาธิจวน
เจียน หรือสมาธิเฉียดๆ ๒. อัปปนาสมาธิ สมาธิแนวแน
สมาธิ ๓ คื อ ๑. สุ ญญตสมาธิ ๒.
อนิมิตตสมาธิ ๓. อัปปณิหิตสมาธิ; อีก
หมวดหนึ่ง ไดแก ๑. ขณิกสมาธิ ๒.
อุปจารสมาธิ ๓. อัปปนาสมาธิ
สมาธิกถา ถอยคําที่ชักชวนใหทําใจให
สงบตั้งมั่น (ขอ ๗ ในกถาวัตถุ ๑๐)
สมาธิ ขั น ธ หมวดธรรมจําพวกสมาธิ
เชน ฉันทะ วิริยะ จิตตะ ชาคริยานุโยค
กายคตาสติ เปนตน
สมานกาล เวลาปจจุบัน
สมานฉันท มีฉันทะเสมอกัน, มีความ
พอใจรวมกัน, พรอมใจกัน, มีความ
ต อ งการที่จะทําการอยางใดอยางหนึ่ง
ตรงกันหรือเสมอเหมือนกัน ในทางที่
รายหรือดีก็ได, ในทางราย เชน หญิง
และชายที่มีสมานฉันทในการประกอบ
กาเมสุมิจฉาจาร (เปนตัวอยางที่ทานใช

๔๐๑

สมานลาภสีมา

๔๐๒

ในการอธิบายบอยที่สุด) และหมูคนราย
ที่มีสมานฉันทในการทําโจรกรรม สวน
ในทางดี เชน หมูคนดีมีสมานฉันทที่จะ
ไปทําบุญรวมกัน เชน ไปจัดปรับถนน
หนทาง สรางสะพาน ขุดสระ ปลูกสวน
สรางศาลาพักรอน ใหทาน รักษาศีล
(ชา.อ.๑/๒๙๙ เปนตัวอยางเดน) เด็กกลุมหนึ่ง
มีสมานฉันทที่จะบรรพชา ภิกษุหลายรูป
มีสมานฉันทที่จะถือปฏิบัติธุดงคขอนั้น
ขอนี,้ คนผูม สี มานฉันทในทางรายนัน้ ไม
ตองใชปญ
 ญาไตรตรองพิจารณา เพียง
ชอบใจอยากทําก็ประกอบกรรมไปตาม
อํานาจของราคะ หรือโลภะ โทสะ และ
โมหะ สวนคนที่จะมีสมานฉันทในทางดี
เบื้ อ งแรกมองเห็ น ด ว ยป ญ ญาแล ว ว า
กรรมนั้นดีงามเปนประโยชนมีเหตุผล
ควรทํา จึงเกิดฉันทะคือความพอใจใฝ
ปรารถนาที่จะทํา โดยเขาใจตรงกัน และ
พอใจเหมือนกัน รวมดวยกัน; ดู ฉันทะ
สมานลาภสีมา แดนมีลาภเสมอกัน ได
แกเขตที่สงฆตั้งแต ๒ อาวาสขึ้นไปทํา
กติกากันไววา ลาภเกิดขึ้นในอาวาสหนึ่ง
สงฆ อี ก อาวาสหนึ่ ง มี ส ว นได รั บ แจก
ดวย; ดู กติกา
สมานสังวาส มีธรรมเปนเครื่องอยูรวม
เสมอกัน, ผูรวมสังวาส หมายถึง ภิกษุสงฆผูสามัคคีรวมอุโบสถสังฆกรรมกัน;
เหตุใหภิกษุผูแตกกันออกไปแลวกลับ

สมาโนทก

เปนสมานสังวาสกันไดอีก มี ๒ อยาง
คือ ๑. ทําตนใหเปนสมานสังวาสเอง
คือ สงฆปรองดองกันเขาได หรือภิกษุ
นั้นแตกจากหมูแลวกลับเขาหมูเดิม ๒.
สงฆระงับอุกเขปนียกรรมที่ลงโทษภิกษุ
นั้น แลวรับเขาสังวาสตามเดิม
สมานสังวาสสีมา แดนมีสังวาสเสมอ
กัน, เขตที่กําหนดความพรอมเพรียง
และสิทธิในการเขาอุโบสถปวารณาและ
สังฆกรรมดวยกัน
สมานัตตตา “ความเปนผูมีตนเสมอ”
หมายถึง การทําตัวใหเขากันได ดวย
การรวมสุขรวมทุกข ไมถือตัว มีความ
เสมอภาค และวางตัวเหมาะสม (ขอ ๔
ในสังคหวัตถุ ๔)
สมานาจริยกะ ภิกษุผูรวมพระอาจารย
เดียวกัน
สมานาสนิกะ ผูรวมอาสนะกัน หมายถึง
ภิ ก ษุ ผู มี พ รรษารุ น ราวคราวเดี ย วกั น
หรือออนกวากันไมถึง ๓ พรรษานั่งรวม
อาสนะเสมอกันได; เทียบ อสมานาสนิกะ
สมานุ ป ช ฌายกะ ภิ ก ษุ ผู ร ว มพระ
อุปชฌายะเดียวกัน
สมาโนทก ผูรวมน้ํา, ตามธรรมเนียม
พราหมณ หมายถึง บุรพบิดรพนจาก
ทวดขึ้นไปก็ดี ญาติผูมิไดสืบสายตรงก็
ดี ซึ่งเปนผูจะพึงไดรับน้ํากรวด; คูกับ
สปณฑะ

๔๐๒

สมาบัติ

๔๐๓

สมาบัติ ภาวะสงบประณีตซึ่งพึงเขาถึง;
สมาบัติมีหลายอยาง เชน ฌานสมาบัติ
ผลสมาบั ติ อนุ ปุ พ พวิ ห ารสมาบั ติ
เปนตน สมาบัตทิ กี่ ลาวถึงบอยคือ ฌานสมาบัติ กลาวคือ สมาบัติ ๘ อันไดแก
รูปฌาน ๔ และอรูปฌาน ๔ ถาเพิ่ม
นิโรธสมาบัติ ตอทายสมาบัติ ๘ นี้ รวม
เรียกวา อนุปุพพวิหารสมาบัติ ๙
สมาส [สะ-หฺมาด] การนําเอาศัพท ๒
ศั พ ท ขึ้ น ไปมาต อ รวมกั น โดยมี ค วาม
หมายเชื่อมโยงเปนคําเดียว ตามหลัก
ไวยากรณแบบบาลีหรือสันสกฤต เชน
ธรรม + ราชา เปน ธรรมราชา, อาณา
+ จักร เปน อาณาจักร, กุศล + เจตนา
เปน กุศลเจตนา; สมาสตางกับสนธิ
กลาวคือ สนธิ เอาคํามาตอกัน โดย
เชื่อมตัวอักษรให อ า นหรื อ เขี ย นกลม
กลืนเขากันเปนคําเดียว เชน ปฺจ +
อิเม เปน ปฺจิเม, แต สมาส เอาคํามา
ตอกัน โดยเชือ่ มความหมายใหเนื่อง
เปนคําเดียวกัน เชน ปฺจ + นที เปน
ปฺจนที; เทียบ สนธิ
สมุจจยขันธกะ ชื่อขันธกะที่ ๓ ในจุล
วรรคแหงพระวินัยปฎก วาดวยวุฏฐานวิธีบางเรื่อง
สมุจเฉท การตัดขาด
สมุจเฉทปหาน การละกิเลสไดโดยเด็ด
ขาดดวยอริยมรรค

สโมธานปริวาส

สมุจเฉทวิมุตติ หลุดพนดวยตัดขาด ได
แก พนจากกิเลสดวยอริยมรรค กิเลส
เหลานั้นขาดเด็ดไป ไมกลับเกิดขึ้นอีก
เปนโลกุตตรวิมุตติ (ขอ ๓ ในวิมุตติ ๕)
สมุจเฉทวิรัติ การเวนดวยตัดขาด หมาย
ถึงการเวนความชั่วไดเด็ดขาดของพระ
อริยเจา เพราะไมมีกิเลสที่จะเปนเหตุให
ทําความชั่วนั้นๆ (ขอ ๓ ในวิรัติ ๓)
สมุฏฐาน ที่เกิด, ที่ตั้ง, เหตุ; ทางที่เกิด
อาบัติ โดยตรงมี ๔ คือ ๑. ลําพังกาย
๒. ลําพังวาจา ๓. กายกับจิต ๔. วาจา
กับจิต และที่ควบกันอีก ๒ ก็คือ ๑.
กายกับวาจา ๒. กายกับวาจากับทั้งจิต
สมุตเตชนา การทําใหอาจหาญ คือเราใจ
ใหแกลวกลา ปลุกใจใหคึกคัก เกิด
ความกระตือรือรน มีกําลังใจแข็งขัน
มั่ น ใจที่ จ ะทําใหสําเร็จ ไมกลัวเหน็ด
เหนื่อยหรือยากลําบาก; เปนลักษณะ
อยางหนึ่งของการสอนที่ดี (ขอกอนคือ
สมาทปนา, ขอสุดทายคือ สัมปหังสนา)
สมุทัย เหตุใหเกิดทุกข ไดแก ตัณหา คือ
ความทะยานอยาก เชน อยากไดนั่นได
นี่ อยากเปนโนนเปนนี่ อยากไมเปนโนน
เปนนี่ (ขอ ๒ ในอริยสัจจ ๔); ดู ตัณหา
สโมธานปริวาส ปริวาสแบบประมวลเขา
ดวยกัน คือปริวาสที่ภิกษุตองอาบัติ
สังฆาทิเสสตางคราว มีจาํ นวนวันปดตาง
กันบาง ไมตา งบาง ปรารถนาจะออกจาก

๔๐๓

สยัมภู

๔๐๔

สรณคมน

อาบัตนิ นั้ จึงอยูป ริวาสโดยประมวลอาบัติ สรณคมน การถึงสรณะ, การยึดเอาเปน
และราตรีเขาดวยกัน จําแนกเปน ๓ อยาง ที่พึ่งที่ระลึก, หมายถึง การถึงรัตนะทั้ง
คือ ๑. โอธานสโมธาน สําหรับอาบัติ สาม (พระรัตนตรัย) คือ พระพุทธเจา
มากกวาหนึ่งแตปดไวนานเทากัน เชน พระธรรม พระสงฆ เปนที่พึ่งที่ระลึก;
ตองอาบัติ ๒ คราว ปดไวคราวละ ๕ วัน เรียกวา สรณาคมน บางก็มี (ในภาษา
ประมวลเขาดวยกัน อยูปริวาส ๕ วัน ไทย บางทีพูดวา “ไตรสรณคมน” หรือ
๒. อัคฆสโมธาน สําหรับอาบัติมากกวา แมแต “ไตรสรณาคมน” ก็มี แตใน
หนึ่งและปดไวนานไมเทากัน เชน ตอง คัมภีรทั้งหลาย ใชเพียงวา “สรณคมน”)
คําถึงสรณะ วาดังนี้: “พุทฺธํ สรณํ
อาบัติ ๓ คราว ปดไว ๓ วันบาง ๕ วัน
บาง ๗ วันบาง ประมวลเขาดวยกันอยู คจฺฉามิ” (ขาพเจาถึงพระพุทธเจาเปน
ปริวาสเทาจํานวนวันที่มากที่สุด (คือ ๗ สรณะ), “ธมฺมํ สรณํ คจฺฉามิ” (ขาพเจา
วัน) ๓. มิสสกสโมธาน สําหรับอาบัตทิ ี่ ถึงพระธรรมเปนสรณะ), “สงฺฆํ สรณํ
ตางวัตถุกนั (เชน กายสังสัคคะก็มี ทุฏ- คจฺฉามิ” (ขาพเจาถึงพระสงฆเปนสรณะ);
ุลลวาจาก็มี สัญจริตตะก็มี) มีวันปด “ทุติยมฺป พุทฺธํ สรณํ คจฺฉามิ” (ขาพเจา
เทากันบาง ไมเทากันบาง ประมวลเขา ถึงพระพุทธเจาเปนสรณะแมครัง้ ที่ ๒),
“ทุติยมฺป ธมฺมํ สรณํ คจฺฉามิ, ทุติยมฺป
ดวยกัน อยูปริวาสรวมเปนคราวเดียว
สยัมภู พระผูเ ปนเอง คือตรัสรูไ ดเอง โดย สงฺฆํ สรณํ คจฺฉามิ”; “ตติยมฺป พุทธฺ ํ สรณํ
คจฺฉามิ” (ขาพเจาถึงพระพุทธเจาเปน
ไมมีใครสั่งสอน หมายถึงพระพุทธเจา
สยัมภูญาณ ญาณของพระสยัมภู, ปรีชา สรณะแมครัง้ ที่ ๓), “ตติยมฺป ธมฺมํ สรณํ
คจฺฉามิ, ตติยมฺป สงฺฆํ สรณํ คจฺฉามิ”
หยั่งรูของพระสยัมภู
การถึงพระรัตนตรัยเปนสรณะ ทํา
สยามนิกาย 1. นิกายสยาม หมายถึง
พวกพระไทย เรียกชื่อโดยสัญชาติ 2. ดู ใหเรามีเครื่องนําทางในการดําเนินชีวิต
สยามวงศ
มีหลักยึดเหนี่ยวจิตใจ มีแหลงที่สาด
สยามวงศ ชื่อนิกายพระสงฆลังกาที่บวช สองใหแสงสวางแหงปญญา ทําใหเกิด
จากพระสงฆสยาม (คือพระสงฆไทย) ความมั่นใจ อบอุนใจ ปลอดภัย หาย
ในสมัยอยุธยา ซึ่งพระอุบาลีเปนหัวหนา หวาดกลัว หายขุน มัวเศราหมอง มีจติ ใจ
เบิกบานผองใส เกิดความเขมแข็งที่จะ
ไปประดิษฐาน ใน พ.ศ. ๒๒๙๖
ทําความดี ง ามทําประโยชน ใ ห สําเร็ จ
สรณะ ที่พึ่ง, ที่ระลึก
๔๐๔

สรณคมนอุปสัมปทา

๔๐๕

สรภัญญะ

เปนการไดกัลยาณมิตรสูงสุด ที่จะชี้นํา ดวงอาทิตยลอยเดน แผดแสงกลา ทอง
ใหหยุดยั้งถอนตนจากบาป ใหกาวไปใน ฟาสวางแจมจา ยามราตรี ดาวพระศุกร
กุศล พนจากอบาย บรรลุภูมิที่สูงขึ้นไป สองแสงสกาว มีพุทธพจนตรัสถึงบอย
จนถึงความสุขแทที่เปนอิสระไรทุกขทั้ง ครัง้ ในขอความอุปมาอุปไมยตางๆ; ดู
ปวง ทั้งนี้ จะตองมีศรัทธาถูกตอง ที่ มาตรา
ประกอบดวยปญญา นับถือโดยมีความ สรภังคะ นามของศาสดาคนหนึง่ ในอดีต
ุ สมบัตคิ อื เปนผู
รูค วามเขาใจชัดเจนและมัน่ ใจ มิใหสรณ- เปนพระโพธิสตั ว มีคณ
คมนนั้นเศราหมองดวยความไมรูหรือ ปราศจากราคะในกามทั้ ง หลาย ได
เขาใจผิดเพี้ยนหลงงมงายหรือไมใสใจ; ประกาศคําสอน มีศษิ ยจาํ นวนมากมาย
ดู รัตนตรัย
สรภัญญะ [สะ-ระ-พัน-ยะ, สอ-ระ-พัน-ยะ]
สรณคมนอุปสัมปทา วิธอี ปุ สมบทดวย “การกลาว[ธรรม] ดวยเสียง” (หรือ
การเปลงวาจาถึงพระพุทธเจา พระธรรม “[ธรรม] อันพึงกลาวดวยเสียง”) คือ ใช
และพระสงฆ เปนสรณะ เปนวิธที พี่ ระ เสี ย งเป น เครื่ อ งกล า วหรื อ บอกธรรม
พุ ท ธเจ า ทรงอนุ ญ าตให พ ระสาวกใช หมายความวา แทนที่จะกลาวบรรยาย
อุปสมบทกุลบุตรในตอนปฐมโพธิกาล อธิบายธรรมดวยถอยคํา อยางที่เรียก
ตอมาเมื่อพระพุทธเจาทรงอนุญาตการ วา “ธรรมกถา” ก็เอาเสียงที่ตั้งใจเปลง
อุปสมบทดวยญัตติจตุตถกรรมแลว การ ออกไปอยางประณีตบรรจง ดวยจิต
บวชดวยสรณคมน ก็ใชสาํ หรับบรรพชา เมตตา และเคารพธรรม อันชัดเจน
สามเณรสืบมา; ติสรณคมนูปสัมปทา ก็ เรียบรืน่ กลมกลืน สม่าํ เสมอ เปนทํานอง
เรียก; ดู อุปสัมปทา
ไพเราะ นุมนวล ชวนฟง มาเปนสื่อ เพื่อ
สรณตรัย ทีพ่ งึ่ ทัง้ สาม คือ พระพุทธ พระ นําธรรมทีม่ อี ยูเ ปนหลัก หรือทีเ่ รียบเรียง
ธรรม พระสงฆ; ดู รัตนตรัย, สรณคมน
ไวดีแลว ออกไปใหถึงใจของผูสดับ,
สรทะ, สรทกาล, สรทฤดู, สรทสมัย สรภัญญะเปนวิธีกลาวธรรมเปนทํานอง
ฤดูทายฝน, ฤดูสารท, ฤดูใบไมรวง ใหมีเสียงไพเราะนาฟงในระดับที่เหมาะ
(แรม ๑ ค่าํ เดือน ๑๐ ถึง ขึน้ ๑๕ ค่าํ สม ซึ่งพระพุทธเจาทรงอนุญาตแกภิกษุ
เดือน ๑๒) เปนฤดูทมี่ สี ภาพอากาศสดใส ทั้งหลาย ตามเรื่องวา (วินย.๗/๑๙–๒๑/๘-๙)
ยามฝนตก ก็เปนฝนเม็ดโต โดยทัว่ ไป ครั้งหนึ่ง ที่เมืองราชคฤห มีมหรสพบน
อากาศโปรงแจมใส ปราศจากเมฆหมอก ยอดเขา (คิรัคคสมัชชะ) พวกพระฉัพ๔๐๕

สรภัญญะ

๔๐๖

พั ค คี ย ไ ปเที่ ย วดู ชาวบ า นติเตียนวา
ไฉนพระสมณะศากยบุตรจึงไดไปดูการ
ฟอนรํา ขับรอง และประโคมดนตรี
เหมือนพวกคฤหัสถผูบริโภคกาม เมื่อ
ความทราบถึงพระพุทธเจา จึงไดทรง
ประชุมสงฆ และบัญญัติสิกขาบทมิให
ภิ ก ษุ ไ ปดู ก ารฟ อ นรํา ขั บ รอง และ
ประโคมดนตรี, อีกคราวหนึ่ง พวกพระ
ฉัพพัคคียนั้น สวดธรรมดวยเสียงเอื้อน
ยาวอยางเพลงขับ ชาวบานติเตียนวา
ไฉนพระสมณะศากยบุตรเหลานี้จึงสวด
ธรรมดวยเสียงเอื้อนยาวเปนเพลงขับ
เหมือนกับพวกเรา ความทราบถึงพระ
พุทธเจา ก็ทรงประชุมสงฆชี้แจงโทษ
ของการสวดเชนนั้น และไดทรงบัญญัติ
มิใหภิกษุสวดธรรมดวยเสียงเอื้อนยาว
อยางเพลงขับ, ตอมา ภิกษุทั้งหลายขัด
จิ ต ข อ งใจในสรภั ญ ญะ จึ ง กราบทู ล
ความแดพระพุทธเจา พระองคตรัสวา
“ภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตสรภัญญะ”
(อนุชานามิ ภิกฺขเว สรภฺํ.)
มี เ รื่ อ งราวมากหลายที่ แ สดงว า
สรภัญญะนีเ้ ปนทีน่ ยิ มในพุทธบริษทั ดัง
ตัวอยางเรื่องที่เกี่ยวของกับพระพุทธเจา
วา (วินย.๕/๒๐/๓๓; ขุ.อุ.๒๕/๑๒๒/๑๖๕) เมื่อ
ครั้งพระโสณะกุฏิกัณณะ ชาวถิ่นไกล
ชายแดนในอวันตีทกั ขิณาบถ เพิง่ บวชได
๑ พรรษา ก็ลาพระอุปชฌายเดินทางมา
๔๐๖

สรภัญญะ

เฝาที่พระเชตวนารามในกรุงสาวัตถี พอ
ผานราตรีแรกไดพักผอนมาจนตื่น ใกล
รุงสวาง พระพุทธเจาตรัสใหเธอกลาว
ธรรมตามถนัด (ดังจะทรงดูวาเธอได
ศึกษาเลาเรียนมีความรูมาเพียงใด) พระ
โสณะกุ ฏิ กั ณ ณะได ก ล า วพระสู ต รทั้ ง
หมดในอัฏฐกวัคค (๑๖ สูตร, ขุ.สุ.๒๕/
๔๐๘–๔๒๓/๔๘๔–๕๒๓) เปนสรภัญญะ จบ
แล ว พระพุ ท ธเจ า ทรงอนุ โ มทนา
ประทานสาธุการวา เธอไดเรียนมาอยางดี
เจนใจเปนอยางดี และทรงเนือ้ ความไว
ถู ก ถ ว นดี อี ก ทั้ ง เป น ผู มี ว าจางาม
สละสลวย คลอง ไมพลาด ทําอัตถะให
แจมแจง, ในคัมภีรบางแหงกลาววา สรภัญญะมีวธิ หี รือทํานองสวดถึง ๓๒ แบบ
จะเลือกแบบใดก็ไดตามปรารถนา (อง.ฏี.
๓/๔๒๑/๙๕) แตสรภัญญะนี้มิใชการสวด
เอื้อนเสียงยาวอยางเพลงขับ (อายตกะ
คีตสร) ที่ทําเสียงยาวเกินไปจนทําให
อักขระเสีย คือผิดพลาดไป สรภัญญะมี
ลักษณะสําคัญที่วา ตองไมทําใหอักขระ
ผิดพลาดคลาดเคลื่อน แตใหบทและ
พยัญชนะกลมกลอม วาตรงลงตัว ไม
คลุมเครือ ไพเราะ แตไมมีวิการ (อาการ
ผิดแปลกหรือไมเหมาะสม) ดํารงสมณสารูป
โดยนัยทีก่ ลาวมา จึงถือวาสรภัญญะ
เปนวิธีแสดงและศึกษาหรือสอนธรรม

สรภู

๔๐๗

อี ก อย า งหนึ่ ง เพิ่ ม จากวิ ธี อื่ น เช น
ธรรมกถา และการถามตอบปญหา,
บางทีก็พูดอยางกวางๆ รวมสรภัญญะ
เขาเปนธรรมกถาอยางหนึ่ง ดังที่คัมภีร
ยุคหลังๆ บางแหงบันทึกไวถึงธรรมกถา
๒ แบบ คือ แบบที่ ๑ ภิกษุรูปแรกสวด
ตัวคาถาหรือพระสูตรเปนสรภัญญะให
จบไปกอน แลวอีกรูปหนึ่งเปนธรรมกถึกกลาวธรรมอธิบายคาถาหรือพระ
สูตรที่รูปแรกสวดไปแลวนั้นใหพิสดาร
แบบนี้เรียกวา สรภาณธรรมกถา และ
แบบที่ ๒ สวดพระสูตรเปนตนนั้นไป
อยางเดียวตลอดแตตนจนจบ เรียกวา
สรภั ญญธรรมกถา (สํ . ฏี . ๑/๓๙/๘๙) ;
สรภัญญะนี้ เมื่อปฏิบัติโดยชอบ ตั้ง
เจตนากอปรดวยเมตตา มีความเคารพ
ธรรม กลาวออกมา ก็เปนทั้งธรรมทาน
และเปนสัทททาน (ใหทานดวยเสียง
หรือใหเสียงเปนทาน) พรอมทั้งเปน
เมตตาวจีกรรม
ในภาษาไทย เรียกทํานองอยางที่สืบ
กั น มาในการสวดคาถาหรือคําฉันทวา
“สรภัญญะ” คือ สรภัญญะกลายเปนชื่อ
ของทํานองหนึง่ ทีใ่ ชในการสวดสรภัญญะ
สรภู แมน้ําใหญสายสําคัญลําดับที่ ๔ ใน
มหานที ๕ ของชมพูทวีป ไหลผานเมือง
สําคัญ คือ สาเกต, ปจจุบัน สรภูไมเปน
ที่รูจักทั่วไป มีชื่อในภาษาสันสกฤตวา

สลากภัต

สรยู และไหลเข า ไปรวมกั บ แม น้ํา
Ghaghara ซึ่งเปนแควหนึ่งของแมน้ํา
คงคา จึงเรียกชื่อรวมเปน Ghaghara
ไปดวย; ดู มหานที ๕
สรร เลือก, คัด
สรรค สราง
สรรพ ทั้งปวง, ทั้งหมด, ทุกสิ่ง
สรรพางค ทุกๆ สวนแหงรางกาย, ราง
กายทุกๆ สวน
สรรเพชญ ผูรูทั่ว, ผูรูทุกสิ่งทุกอยาง
หมายถึงพระพุทธเจา (= สัพพัญู)
สรีระ รางกาย
สรีรยนต กลไกคือรางกาย
สรีราพยพ สวนของรางกาย, อวัยวะใน
รางกาย
สลาก เครื่องหมายหรือวัตถุที่ใชในการ
เสี่ยงโชค เชน สลากภัต ก็ไดแกอาหาร
ที่เขาถวายสงฆโดยเขียนชื่อเจาภาพลง
ในกระดาษใบละชื่อ มวนรวมคละกัน
เขาแลวใหภิกษุทั้งหลายจับตามลําดับ
พรรษากันมา หรือเขียนเลขหมายไวที่
ของจํานวนหนึ่ง ภิกษุจับไดสลากของผู
ใดก็ไดรับอาหารของทายกนั้น; ฉลาก ก็
เรียก
สลากภัต อาหารถวายตามสลาก หมาย
ถึงเอาสังฆภัตอันทายกเขากันถวาย ตาง
คนตางจัดมา เปนของตางกัน เขามักทํา
ในเทศกาลที่ผลไมเผล็ดแลวถวายพระ

๔๐๗

สวนขางปลายทั้งสอง

๔๐๘

ดวยวิธีจับสลาก; ดู สลาก
สวนขางปลายทั้งสอง อดีต กับอนาคต
สวนทามกลาง ในประโยควา “ไมติดอยู
ในสวนทามกลาง” ปจจุบัน
สวนานุตตริยะ การสดับที่ยอดเยี่ยม
เชน ไดสดับธรรมของพระพุทธเจา (ขอ
๒ ในอนุตตริยะ ๖)
สวรรค แดนอันแสนดีเลิศล้ําดวยกาม
คุณ ๕, โลกของเทวดา ตามปกติหมาย
ถึงกามาพจรสวรรค (สวรรคที่ยังเกี่ยว
ของกับกาม) ๖ ชั้น คือ จาตุมหาราชิกา
ดาวดึงส ยามา ดุสิต นิมมานรดี ปรนิมมิตวสวัตดี
สวรรคต “ไปสูส วรรค” คือ ตาย (ใชสาํ หรับ
พระเจาแผนดิน สมเด็จพระบรมราชินี
สมเด็จพระบรมราชชนนี สมเด็จพระ
ยุพราช สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช
และพระบรมราชวงศ ที่ ท รงได รับพระ
ราชทานฉัตร ๗ ชั้น)
สวัสดิ์, สวัสดี ความดีงาม, ความเจริญ
รุงเรือง, ความปลอดโปรง, ความปลอด
ภัยไรอันตราย
สวัสดิมงคล มงคล คือ ความสวัสดี
สวากขาตธรรม ธรรมที่พระผูมีพระภาค
ตรัสไวดีแลว
สวากขาตนิยยานิกธรรม ธรรมที่พระ
พุทธเจาตรัสไวดีแลว อันนําผูประพฤติ
ตามออกไปจากทุกข

สหชาต, สหชาติ

สฺวากฺขาโต (พระธรรมอันพระผูมีพระ
ภาค) ตรัสดีแลว คือ ตรัสไวเปนความ
จริง ไมวิปริต งามในเบื้องตน งามใน
ทามกลาง และงามในที่สุด สัมพันธ
สอดคล อ งกั น ทั่ ว ตลอด ประกาศ
พรหมจริ ย ะคื อ ทางดํ า เนิ น ชี วิ ต อั น
ประเสริฐ พรอมทั้งอรรถ พรอมทั้ง
พยัญชนะ บริสุทธิ์บริบูรณสิ้นเชิง (ขอ
๑ ในธรรมคุณ ๖)
สวาธยาย ดู สาธยาย
สวิญญาณกะ สิ่งที่มีวิญญาณ ไดแกสตั ว
ตางๆ เชน แพะ แกะ สุกร โค กระบือ
เปนตน; เทียบ อวิญญาณกะ
สสังขารปรินิพพายี พระอนาคามีผูจะ
ปรินิพพานดวยตองใชความเพียร; ดู
อนาคามี
สสังขาริก “เปนไปกับดวยการชักนํา”, มี
การชักนํา ใชแกจิตที่คิดดีหรือชั่วโดย
ถูกกระตุนหรือชักจูงจากภายนอก มิใช
เริ่มขึ้นเอง จึงมีกําลังออน; ตรงขามกับ
อสังขาริก
สหคตทุกข ทุกขไปดวยกัน, ทุกขกํากับ
ได แ ก ทุ ก ข ที่ พ ว งมาด ว ยกั น กั บ ผลอั น
ไพบูลย มีลาภ ยศ สรรเสริญ สุข
เปนตน แตละอยางยอมพัวพันดวยทุกข
สหชาต, สหชาติ “ผูเ กิดรวมดวย” หมาย
ถึง บุคคล (ตลอดจนสัตวและสิง่ ของ) ที่
เกิดรวมวันเดือนปเดียวกัน อยางเพลา

๔๐๘

สหชาตธรรม

๔๐๙

หมายถึง ผูเกิดรวมปกัน; ตํานานกลาว
ว า เมื่ อ เจ า ชายสิ ท ธั ต ถะประสู ติ นั้ น
มีสหชาต ๗ คือ พระมารดาของเจาชาย
ราหุล (เจาหญิงยโสธรา หรือพิมพา) พระ
อานนท นายฉันนะ อํามาตยกาฬุทายี มา
กัณฐกะ ตนมหาโพธิ์ และขุมทรัพยทั้ง
๔ (นิธีกุมภี)
สหชาตธรรม ธรรมที่เกิดพรอมกัน
สหชีวินี คําเรียกแทนคําวา สัทธิวิหารินี
ของภิกษุณี ทั้ง ๒ คํานี้แปลวา “ผูอยู
รวม” ตรงกับสัทธิวิหาริกในฝายภิกษุ;
ศิษยของ ปวัตตินี
สหธรรมิก ผูม ธี รรมรวมกัน, ผูป ระพฤติ
ธรรมรวมกัน แสดงไวในคัมภีรม หานิทเทส
แหงพระสุตตันตปฎก มี ๗ คือ ภิกษุ
ภิกษุณี สิกขมานา สามเณร สามเณรี
อุบาสก อุบาสิกา; ในสัตตาหกรณียะ
หมายถึง ๕ อยางแรกเทานั้น เรียกวา
สหธรรมิก ๕ (คัมภีรฝายวินัยทั่วไปก็
มักหมายเฉพาะจํานวน ๕)
สหธรรมิ ก วรรค ตอนที่ ว า ด ว ยเรื่ อ ง
ภิกษุถูกวากลาวโดยชอบธรรม เปนตน
เปนวรรคที่ ๘ แหงปาจิตติยกัณฑ มี
๑๒ สิกขาบท
สหรคต ไปดวยกัน, กํากับกัน, รวมกัน
(บาลี: สหคต)
สหวาส อยูร ว ม เปนประการหนึง่ ในรัตติเฉท คือเหตุขาดราตรีแหงการประพฤติ

สอุปาทิเสสนิพพาน

มานัตและการอยูปริวาส หมายถึงการ
อยูรวมในชายคาเดียวกับปกตัตตภิกษุ;
ดู รัตติเฉท
สหเสยยสิกขาบท สิกขาบทเกี่ยวกับการ
นอนรวมมี ๒ ขอ ขอหนึ่งปรับอาบัติ
ปาจิตตียแ กภกิ ษุผนู อนรวมกับอนุปสัมบัน
เกิน ๒–๓ คืน อีกขอหนึ่งปรับอาบัติ
ปาจิตตียแกภิกษุผูนอนรวม (คือนอน
ในที่มุงที่บังเดียวกัน) กับหญิงแมในคืน
แรก (ขอ ๕ และ ๖ ในมุสาวาทวรรค
ปาจิตติยกัณฑ)
สหไสย การนอนดวยกัน, การนอนรวม
สหัมบดี ชื่อพระพรหมผูอาราธนาพระ
พุทธเจาใหแสดงธรรมโปรดสัตว
สหาย เพื่อน, เพื่อนรวมการงาน (แปล
ตามศัพทวา “ผูไปดวยในกิจทั้งหลาย”
หรือ “ผูมีความเสื่อมและความเจริญ
รวมกัน”)
สองตอสอง สองคนโดยเฉพาะ ไมมีผู
อื่นอยูดวย, ตัวตอตัว
สอเสียด ยุใหแตกกัน คือฟงคําของขางนี้
แลว เก็บเอาไปบอกขางโนนเพื่อทําลาย
ขางนี้ ฟงคําของขางโนนแลวเก็บเอามา
บอกขางนี้ เพื่อทําลายขางโนน; ดู ปสุณา
วาจา
สอุปาทิเสสนิพพาน นิพพานยังมีอุปาทิ
เหลือ, ดับกิเลสแตยังมีเบญจขันธเหลือ
คือ นิพพานของพระอรหันตผูยังมีชีวิต

๔๐๙

สอุปาทิเสสบุคคล

๔๑๐

อยู, นิพพานในแงที่เปนภาวะดับกิเลส
คือ โลภะ โทสะ โมหะ; เทียบ อนุปาทิเสสนิพพาน
สอุ ป าทิ เ สสบุ ค คล บุ ค คลผู ยั ง มี เ ชื้ อ
กิเลสเหลืออยู, ผูย งั ไมสนิ้ อุปาทาน ไดแก
พระเสขะ คือ พระอริยบุคคลทั้งหมด
ยกเวนพระอรหันต; เทียบ อนุปาทิเสสบุคคล
สักกะ 1. พระนามจอมเทพ ในสวรรคชั้น
ดาวดึงส เรียกกันวา ทาวสักกะ หรือพระ
อินทร; ดู ดาวดึงส, วัตรบท, อินทร 2.
ชือ่ ดงไมทอี่ ยูใ นชมพูทวีปตอนเหนือ แถบ
เขาหิมาลัยเขตปาหิมพานต 3. ชือ่ ชนบทที่
ตั้งอยูในดงไมสักกะ; ดู สักกชนบท
สักกชนบท ชื่อแควนหนึ่งในชมพูทวีป
ตอนเหนือ นครหลวงชื่อกบิลพัสดุ เปน
ชาติภูมิของพระพุทธเจามีการปกครอง
โดยสามัคคีธรรม มีประวัติสืบมาแต
สมัยพระเจาโอกกากราช บัดนี้อยูในเขต
ประเทศเนปาล
สักกรนิคม เปนนิคมหนึ่งอยูในสักกชนบท; สักขรนิคม ก็เรียก
สักกายทิฏฐิ ความเห็นวาเปนตัวของตน,
ความเห็นเปนเหตุถือตัวตน เชน เห็นรูป
เปนตน เห็นเวทนาเปนตน เปนตน (ขอ
๑ ในสังโยชน ๑๐)
สักการ, สักการะ เคารพนับถือบูชา,
เครื่องแสดงความเคารพบูชา

สังขตธรรม

สักขิสาวก สาวกทีท่ นั เห็นองคพระพุทธเจา, พระสุภทั ทะผูเ คยเปนปริพาชก เปน
สักขิสาวกองคสุดทายของพระพุทธเจา
สั ก ยปุ ต ติ ย ะ ผู เ ป น เหล า กอแห ง พระ
ศากยบุตร (ศากยบุตร หรือ สักยปุตตะ
หมายถึงพระพุทธเจา), โดยใจความ คือ
ผูเปนลูกพระพุทธเจา ไดแกพระภิกษุ
(ภิกษุณีเรียกวา สักยธิดา)
สักยราช กษัตริยวงศศากยะ, พระราชา
วงศศากยะ
สังกัจฉิกะ ผารัดหรือโอบรักแร เปนจีวร
อยางหนึ่งในจีวร ๕ ของภิกษุณี คือ
สังฆาฏิ ผาทาบ ๑ อุตตราสงค ผาหม ๑
อันตรวาสก สบง ๑ สังกัจฉิกะ ผารัด
หรือผาโอบรักแร ๑ อุทกสาฏิกา ผาอาบ
๑ (มากกวาของภิกษุซึ่งมีจํานวนเพียง
๓ อยางขางตน)
สังกิเลส ความเศราหมอง, ความสกปรก,
สิ่งที่ทําใจใหเศราหมอง, ธรรมที่อยูใน
หานภาค คือในฝายขางเสื่อม ไดแก
ธรรมจําพวกที่ ทําให ต กต่ําเสื่ อ มทราม
เชน อโยนิโสมนสิการ อคติ ตัณหา
มานะ ทิฏฐิ อวิชชา; ตรงขามกับ โวทาน
สังขตะ สิ่งที่ถูกปจจัยปรุงแตง, สิ่งที่เกิด
จากเหตุปจจัยแตงขึ้น ไดแกสภาพที่เกิด
แตเหตุทั้งปวง, สังขตธรรม; ตรงขามกับ
อสังขตะ
สังขตธรรม ธรรมที่ถูกปจจัยปรุงแตง

๔๑๐

สังขตลักษณะ

๔๑๑

ขึ้น ตรงกับสังขารในคําวา สังขารทั้งปวง
ไมเที่ยง ดังนี้เปนตน; ตรงขามกับ อสังขตธรรม
สังขตลักษณะ ลักษณะแหงสังขตธรรม,
ลักษณะของปรุงแตง มี ๓ อยาง ๑.
ความเกิดขึ้น ปรากฏ ๒. ความดับ
สลาย ปรากฏ ๓. เมื่อตั้งอยู ความแปร
ปรากฏ
สังขาร 1. สิ่งที่ถูกปจจัยปรุงแตง, สิ่งที่
เกิดจากเหตุปจจัย เปนรูปธรรมก็ตาม
นามธรรมก็ตาม ไดแกขันธ ๕ ทั้งหมด,
ตรงกับคําวา สังขตะ หรือ สังขตธรรม
ไดในคําวา “สังขารทั้งหลายทั้งปวงไม
เที่ยง” ดังนี้เปนตน 2. สภาพที่ปรุงแตง
ใจให ดี ห รื อ ชั่ ว , ธรรมมี เ จตนาเป น
ประธานที่ปรุงแตงความคิด การพูด
การกระทํา มีทั้งที่ดีเปนกุศล ที่ชั่วเปน
อกุศล ที่กลางๆ เปนอัพยากฤต ไดแก
เจตสิก ๕๐ อยาง (คือ เจตสิกทั้งปวง
เวนเวทนาและสัญญา) เปนนามธรรม
อยางเดียว, ตรงกับสังขารขันธ ในขันธ
๕ ไดในคําวา “รูปไมเที่ยง เวทนาไม
เที่ยง สัญญาไมเที่ยง สังขารไมเที่ยง
วิญญาณไมเที่ยง” ดังนี้เปนตน; อธิบาย
อีกปริยายหนึ่ง สังขารตามความหมายนี้
ยกเอาเจตนาขึ้นเปนตัวนําหนา ไดแก
สัญเจตนา คือเจตนาที่แตงกรรมหรือ
ปรุงแตงการกระทํา มี ๓ อยางคือ ๑.

สังขารุเปกขาญาณ

กายสังขาร สภาพที่ปรุงแตงการกระทํา
ทางกาย คือ กายสัญเจตนา ๒. วจีสังขาร สภาพที่ปรุงแตงการกระทําทาง
วาจา คือ วจีสัญเจตนา ๓. จิตตสังขาร
หรือ มโนสังขาร สภาพที่ปรุงแตงการ
กระทําทางใจ คือ มโนสัญเจตนา 3.
สภาพที่ปรุงแตงชีวิตมี ๓ คือ ๑. กายสังขาร สภาพที่ปรุงแตงกาย ไดแก
อัสสาสะ ปสสาสะ คือลมหายใจเขา ลม
หายใจออก ๒. วจีสังขาร สภาพที่ปรุง
แตงวาจา ไดแกวติ กและวิจาร ๓. จิตตสั งขาร สภาพที่ ป รุ ง แต ง ใจ ได แ ก
สัญญาและเวทนา
สังขาร ๒ คือ ๑. อุปาทินนกสังขาร
สังขารที่กรรมครอบครอง ๒. อนุปาทินนกสังขาร สังขารที่กรรมไมครอบ
ครอง, แปลโดยปริยายวา สังขารที่มีใจ
ครอง และสังขารที่ไมมีใจครอง
สังขารทุกข ทุกขเพราะเปนสังขาร คือ
เพราะเปนสภาพอันถูกปจจัยปรุงแตง
ขึ้น จึงตองผันแปรไปตามเหตุปจจัย
เปนสภาพอันปจจัยบีบคั้นขัดแยง คง
ทนอยูมิได
สังขารโลก โลกคือสังขาร ไดแกชุมนุม
แห ง สั ง ขารทั้ ง ปวงอั น ต อ งเป น ไปตาม
ธรรมดาแหงเหตุปจจัย
สังขารุเปกขาญาณ ปรีชาหยั่งรูถึงขั้น
เกิดความวางเฉยในสังขาร, ญาณอัน

๔๑๑

สังเขป

๔๑๒

สังคายนา

เปนไปโดยความเปนกลางตอสังขาร คือ สังคายนา “การสวดพรอมกัน” การรอย
รูเทาทันสภาวะของสังขารวาที่ไมเที่ยง กรองพระธรรมวินยั , การประชุมรวบรวม
เปนทุกขเปนตนนั้น มันเปนไปของมัน และจัดหมวดหมูค าํ สัง่ สอนของพระพุทธ
อยางนั้นเปนธรรมดา จึงเลิกเบื่อหนาย เจ า โดยพร อ มกั นทบทวนสอบทานจน
เลิกคิดหาทางแตจะหนี วางใจเปนกลาง ยอมรับและวางลงเปนแบบแผนอันหนึ่ง
ตอมันได เลิกเกี่ยวเกาะและใหญาณ อันเดียว
“สังคายนา” คือ การสวดพรอมกัน
แลนมุงสูนิพพานอยางเดียว (ขอ ๘ ใน
เป น กิ ริ ย าแห ง การมาร ว มกั น ซั ก ซ อ ม
วิปสสนาญาณ ๙)
สังเขป การยอ, ยนยอ, ใจความ, เคา สอบทานใหลงกันแลวสวดพรอมกันคือ
ความ; ตรงขามกับ วิตถาร, พิสดาร
ตกลงยอมรับไวดวยกันเปนอันหนึ่งอัน
สังเขปนัย นัยอยางยอ, แบบยอ, แง เดียว ตามหลักในปาสาทิกสูตร (ที.ปา.๑๑/
ความหมายซึ่งชี้แจงอยางรวบรัด; ตรงขาม ๑๐๘/๑๓๙) ที่พระพุทธเจาตรัสแนะนําแก
กับ วิตถารนัย
ทานพระจุนทะ กลาวคือ ทานพระจุนทะ
สังเขปฏฐกถา ดู โปราณัฏฐกถา, อรรถ- ปรารภเรื่ อ งที่ นิ ค รนถนาฏบุ ต รสิ้ น ชี พ
กถา
แลว ประดานิครนถตกลงในเรือ่ งหลัก
สังคหวัตถุ เรื่องที่จะสงเคราะหกัน, คุณ คําสอนกันไมได ก็ทะเลาะวิวาทกัน ทาน
เปนเครื่องยึดเหนี่ยวใจของผูอื่นไวได, คํานึงถึงพระศาสนา จึงมาเฝา และพระ
หลักการสงเคราะห คือชวยเหลือกันยึด พุทธเจาไดตรัสวา “เพราะเหตุดงั นีน้ นั่ แล
เหนี่ยวใจกันไว และเปนเครื่องเกาะกุม จุนทะ ในธรรมทัง้ หลายทีเ่ ราแสดงแลว
ประสานโลกคื อ สั ง คมแห ง หมู สั ต ว ไ ว ดวยปญญาอันยิ่ง เธอทั้งหมดทีเดียว
ดุจสลักยึดรถที่กําลังแลนไปใหคงเปน พึ ง พร อ มเพรี ย งกั น ประชุ ม รวบรวม
รถและวิ่งแลนไปได มี ๔ อยาง คือ ๑. กลาวใหลงกัน (สังคายนา) ทั้งอรรถะ
ทาน การแบงปนเอื้อเฟอเผื่อแผกัน ๒. กับอรรถะ ทั้งพยัญชนะกับพยัญชนะ
ปยวาจา พูดจานารัก นานิยมนับถือ ๓. ไมพงึ วิวาทกัน โดยประการทีพ่ รหมจริยะ
อัตถจริยา บําเพ็ญประโยชน ๔. สมา- นีจ้ ะยัง่ ยืน ดํารงอยูต ลอดกาลนาน เพื่อ
นัตตตา ความมีตนเสมอ คือ ทําตัวให เกื้อกูลแกพหูชน เพื่อความสุขแกพหูชน
เขากันได เชน ไมถือตัว รวมสุขรวม เพือ่ เกือ้ การุณยแกชาวโลก เพือ่ ประโยชน
เพื่อเกื้อกูล เพื่อความสุขแกเทวะและ
ทุกขกัน เปนตน
๔๑๒
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๔๑๓

มนุษยทั้งหลาย” และในที่นั้น ไดตรัสวา
ธรรมทั้ ง หลายที่ ท รงแสดงแล ว ด ว ย
ปญญาอันยิ่ง หมายถึงธรรม ๗ หมวด
(ทีม่ ชี อื่ รวมวาโพธิปก ขิยธรรม ๓๗), ใน
เวลาใกลกนั นัน้ เมือ่ พระสารีบุตรไดรับ
พุทธดํารัสมอบหมายใหแสดงธรรมแก
ภิกษุสงฆในที่เฉพาะพระพักตร ทานก็
ปรารภเรือ่ งทีน่ คิ รนถนาฏบุตรสิน้ ชีพแลว
ประดานิครนถทะเลาะวิวาทกันในเรื่อง
หลั ก คําสอน แล ว ท า นได แ นะนําให
สังคายนา พรอมทั้งทําเปนตัวอยาง โดย
ประมวลธรรมมาลําดับแสดงเปนหมวด
หมู ตั้งแตหมวด ๑ ถึงหมวด ๑๐ เทศนา
ของพระสารีบุตรครั้งนี้ไดชื่อวา “สังคีติสูตร” (ที.ปา.๑๑/๒๒๑/๒๒๒) เปนพระสูตร
วาดวยการสังคายนาที่ทําตั้งแตพระบรม
ศาสดายังทรงพระชนมอยู, เมื่อ พระ
พุทธเจาปรินพิ พานแลว พระมหากัสสปะ
ผูเ ปนสังฆเถระ ก็ไดชกั ชวนพระอรหันต
ทั้ ง หลายประชุ ม กั น ทําสั ง คายนาตาม
หลักการที่กลาวมานั้น โดยประมวลพระ
ธรรมวินัยทั้งหมดเทาที่รวบรวมไดวาง
ลงไวเปนแบบแผน ตั้งแตหลังพุทธปรินิพพาน ๓ เดือน เรียกวาเปน
สังคายนาครั้งที่ ๑
ความหมายทีเ่ ปนแกนของสังคายนา
คือการรวบรวมพุทธพจน หรือคําสัง่ สอน
ของพระบรมศาสดา ดังนัน้ สังคายนาที่
๔๑๓
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เต็มตามความหมายแทจริง จึงมีไดตอ
เมื่อมีพุทธพจนที่จะพึงรวบรวม อันได
แกสังคายนาเทาที่กลาวมาขางตน สวน
การสังคายนาหลังจากนั้น ซึ่งจัดขึ้นหลัง
พุทธปรินิพพานอยางนอย ๑ ศตวรรษ
ชัดเจนวาไมอยูในวิสัยแหงการรวบรวม
พุทธพจน แตเปลี่ยนจุดเนนมาอยูที่การ
รักษาพุทธพจนและคําสั่งสอนเดิมที่ได
รวบรวมไวแลว อันสืบทอดมาถึงตน ให
คงอยูบริสุทธิ์บริบูรณที่สุดเทาที่จะเปน
ไปได ดวยเหตุนั้น สังคายนาในยุคหลัง
สืบมาถึงปจจุบัน จึงมีความหมายวาเปน
การประชุมตรวจชําระสอบทาน รักษา
พระไตรปฎกใหบริสุทธิ์ หมดจดจาก
ความผิดพลาดคลาดเคลื่อน โดยกําจัด
สิ่งปะปนแปลกปลอมหรือทําใหเขาใจสับ
สนออกไป ใหธรรมวินยั ของพระพุทธเจา
คงอยูเปนแบบแผนอันหนึ่งอันเดี ย วที่
เปนของแทแตเดิม; ในบางยุคสมัย การ
สังคายนาเกิดขึ้นเนื่องกันกับเหตุการณ
ไมปกติที่มีการถือผิดปฏิบัติผิดจากพระ
ธรรมวินยั ทําใหการสังคายนาเสมือนมี
ความหมายซอ นเพิ่ม ขึ้นวา เปนการซัก
ซอมทบทวนสอบทานพระธรรมวินยั เพือ่
จะไดเปนหลักหรือเปนมาตรฐานในการ
ชําระสังฆมณฑลและสะสางกิจการพระ
ศาสนา, จากความหมายที่เริ่มคลุมเครือ
สับสนนี้ ในภาษาไทยปจจุบัน สังคายนา
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ถึงกับเพี้ยนความหมายไป กลายเปน
การชําระสะสางบุคคลหรือกิจการ
สั ง คายนาในยุ ค ต น ซึ่ ง ถื อ เป น
สําคั ญ ในการรั ก ษาสื บ ทอดพระธรรม
วินัย คือ ครั้งที่ ๑ ถึง ๕ ดังนี้:
ครั้งที่ ๑ ปรารภเรื่องสุภัททภิกษุผู
บวชเมื่อแกกลาวจวงจาบพระธรรมวินัย
และปรารภที่จะทําใหธรรมรุงเรืองอยูสืบ
ไป พระอรหันต ๕๐๐ รูป มีพระมหากั ส สปะเป น ประธาน และเปนผูถาม
พระอุบาลีเปนผูวิสัชนาพระวินัย พระ
อานนทเปนผูวิสัชนาพระธรรม ประชุม
สั ง คายนาที่ถ้ําสัตตบรรณคูห า ภูเขา
เวภารบรรพต เมืองราชคฤห เมื่อหลัง
พุทธปรินิพพาน ๓ เดือน โดยพระเจา
อชาตศัตรูเปนศาสนูปถัมภก สิ้นเวลา
๗ เดือนจึงเสร็จ
ครั้งที่ ๒ ปรารภพวกภิกษุวัชชีบุตร
แสดงวัตถุ ๑๐ ประการ นอกธรรม นอก
วินยั พระยศกากัณฑกบุตรเปนผูช กั ชวน
ไดพระอรหันต ๗๐๐ รูป พระเรวตะ
เปนผูถาม พระสัพพกามีเปนผูวิสัชนา
ประชุมทําที่วาลิการาม เมืองเวสาลี เมื่อ
พ.ศ. ๑๐๐ โดยพระเจากาลาโศกราช เปน
ศาสนูปถัมภก สิน้ เวลา ๘ เดือนจึงเสร็จ
ครั้งที่ ๓ ปรารภเดียรถียมากมาย
ปลอมบวชในพระศาสนาเพราะมีลาภ
สักการะเกิดขึน้ มาก พระอรหันต ๑,๐๐๐
๔๑๔
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รูป มีพระโมคคัลลีบุตรติสสเถระเปน
ประธาน ประชุมทําที่อโศการามเมือง
ปาฏลีบุตร เมื่อประมาณ พ.ศ. ๒๓๔
(พ.ศ. ๒๑๘ เปนปที่พระเจาอโศกขึ้น
ครองราชย) โดยพระเจาอโศก หรือศรีธรรมาโศกราชเปนศาสนูปถัมภก สิ้น
เวลา ๙ เดือนจึงเสร็จ
ครั้ งที่ ๔ ปรารภให พ ระศาสนา
ประดิษฐานมัน่ คงในลังกาทวีป พระสงฆ
๖๘,๐๐๐ รูป มีพระมหินทเถระเปน
ประธานและเปนผูถาม พระอริฏฐะเปน
ผูวิสัชนา ประชุมทําที่ถูปาราม เมืองอนุราธบุรี เมื่อ พ.ศ. ๒๓๖ โดยพระเจา
เทวานัมปยติสสะเปนศาสนูปถัมภก สิ้น
เวลา ๑๐ เดือนจึงเสร็จ
ครั้งที่ ๕ ปรารภพระสงฆแตกกัน
เปน ๒ พวกคือ พวกมหาวิหารกับพวก
อภัยคีรวี หิ าร และคํานึงวาสืบไปภายหนา
กุลบุตรจะถอยปญญา ควรจารึกพระ
ธรรมวินัยลงในใบลาน พระอรหันต
๕๐๐ รูป ประชุมกันสวดซอมแลวจาร
พุทธพจนลงในใบลาน ณ อาโลกเลณสถาน ในมลยชนบท ในลังกาทวีป เมื่อ
พ.ศ. ๔๕๐ (วา ๔๓๖ ก็มี) โดยพระเจา
วัฏฏคามณีอภัย เปนศาสนูปถัมภก;
บางคัมภีรวา สังคายนาครั้งนี้จัดขึ้นใน
ความคุมครองของคนที่เปนใหญในทอง
ถิ่น (ครั้งที่ ๔ ไดรับความยอมรับในแง

สังคีติ

๔๑๕

สังฆคุณ

เหตุการณนอยกวาครั้งที่ ๕)
หลวง, เจาหนาทีผ่ เู ปนพนักงานในการพิธี
สังคีติ 1. การสังคายนา; ดู สังคายนา 2. สงฆ มีมาแตโบราณสมัยอยุธยา สังกัด
ในคําวา “บอกสังคีติ” ซึ่งเปนปจฉิมกิจ ในกรมสังฆการี ซึ่งรวมอยูดวยกันกับ
อย า งหนึ่ ง ของการอุ ป สมบท ท า น กรมธรรมการ เรียกรวมวา กรมธรรมสันนิษฐานวา หมายถึงการประมวลบอก การสังฆการี เดิมเรียกวา สังกะรี หรือ
อยางอื่นนอกจากที่ระบุไว เชน สีมาหรือ สังการี เปลีย่ นเรียก สังฆการี ในรัชกาล
อาวาสที่อุปสมบท อุปชฌายะ กรรม- ที่ ๔ ตอมาเมื่อตั้งกระทรวงธรรมการใน
พ.ศ. ๒๔๓๒ กรมธรรมการสังฆการีเปน
วาจาจารย จํานวนสงฆ
สั ง คี ติ ก ถา ถ อ ยคํ า ที่ ก ล า วถึ ง เรื่ อ ง กรมหนึ่งในสังกัดของกระทรวงนั้น จน
ถึง พ.ศ. ๒๔๕๔ กรมสังฆการีจึงแยก
สังคายนา, แถลงความเรื่องสังคายนา
สั ง คี ติ ป ริ ย าย บรรยายเรื่ อ งการ เปนกรมตางหากกันกับกรมธรรมการ
ตอมาใน พ.ศ. ๒๔๗๖ กรมสังฆการีถูก
สังคายนา, การเลาเรื่องการสังคายนา
สังฆกรรม งานของสงฆ, กรรมที่สงฆพึง ยุ บ ลงเป น กองสั ง กัดในกรมธรรมการ
ทํา, กิจที่พึงทําโดยที่ประชุมสงฆ มี ๔ กระทรวงศึกษาธิการ ตอมาอีกใน พ.ศ.
คือ ๑. อปโลกนกรรม กรรมที่ทําเพียง ๒๔๘๔ กรมธรรมการเปลี่ยนชื่อเปน
ดวยบอกกันในที่ประชุมสงฆ ไมตองตั้ง กรมการศาสนา และในคราวทายสุด
ญัตติและไมตองสวดอนุสาวนา เชน พ.ศ. ๒๕๑๕ กองสังฆการีไดถูกยุบเลิก
แจ ง การลงพรหมทั ณ ฑ แ ก ภิ ก ษุ ๒. ไป และมีกองศาสนูปถัมภขึ้นมาแทน
ญัตติกรรม กรรมที่ทําเพียงตั้งญัตติไม ปจจุบันจึงไมมีสังฆการี; บางสมัยสังฆตองสวดอนุสาวนา เชน อุโบสถและ การีมีอํานาจหนาที่กวางขวาง มิใชเปน
ปวารณา ๓. ญัตติทุติยกรรม กรรมที่ทํา เพียงเจาพนักงานในราชพิธีเทานั้น แต
ดวยตั้งญัตติแลวสวดอนุสาวนาหนหนึ่ง ทําหนาที่ชําระอธิกรณพิจารณาโทษแก
เชน สมมติสีมา ใหผากฐิน ๔. ญัตติ- พระสงฆผูลวงละเมิดสิกขาบทประพฤติ
จตุตถกรรม กรรมที่ทําดวยการตั้งญัตติ ผิดธรรมวินัยดวย
แล ว สวดอนุ ส าวนา ๓ หน เช น สังฆคารวตา ดู คารวะ
สังฆคุณ คุณของพระสงฆ (หมายถึง
อุปสมบท ใหปริวาส ใหมานัต
สังฆการี เจาหนาที่ผูทําการสงฆ, เจา สาวกสงฆ หรือ อริยสงฆ) มี ๙ คือ ๑.
พนักงานผูมีหนาที่เกี่ยวกับสงฆในงาน สุปฏิปนฺโน ภควโต สาวกสงฺโฆ พระ
๔๑๕

สังฆเถระ

๔๑๖

สงฆสาวกของพระผูมีพระภาคเจาเปนผู
ปฏิบัติดี ๒. อุชุปฏิปนฺโน เปนผูปฏิบัติ
ตรง ๓. ายปฏิปนฺโน เปนผูปฏิบตั ถิ กู
ทาง ๔. สามีจปิ ฏิปนฺโน เปนผูปฏิบัติสม
ควร (ยทิทํ จตฺตาริ ปุรสิ ยุคานิ อฏ ปุรสิ ปุคฺคลา ไดแก คูบุรุษ ๔ ตัวบุคคล ๘
เอส ภควโต สาวกสงฺโฆ พระสงฆสาวก
ของพระผูมีพระภาคนี้) ๕. อาหุเนยฺโย
เปนผูควรแกของคํานับ คือควรรับของ
ที่เขานํามาถวาย ๖. ปาหุเนยฺโย เปนผู
ควรแกการตอนรับ ๗. ทกฺขิเณยฺโย เปน
ผูควรแกทักษิณาคือควรแกของทําบุญ
๘. อฺชลีกรณีโย เปนผูค วรแกการกราบ
ฺ กฺเขตฺตํ โลกสฺส
ไหว ๙. อนุตฺตรํ ปุ
เปนนาบุญอันยอดเยี่ยมของโลก คือ
เปนแหลงปลูกเพาะและเผยแพรความดี
ที่ยอดเยี่ยมของโลก
สังฆเถระ ภิกษุผูเปนพระเถระในสงฆ
คื อ เป น ผู ใ หญ เ ป น ประธานในสงฆ ,
ภิ ก ษุ ผู มี พ รรษามากกว า ภิ ก ษุ อื่ น ใน
ชุมนุมนั้นทั้งหมด
สังฆทาน ทานเพือ่ สงฆ, การถวายแกสงฆ
คือ ถวายเปนกลางๆ ไมจําเพาะเจาะจง
ภิกษุรูปใดรูปหนึ่ง เชน จะทําพิธีถวาย
ของที่มีจํานวนจํากัดพึงแจงแกทางวัดให
จัดพระไปรับตามจํานวนที่ตองการ หัว
หนาสงฆจัดภิกษุใดไปพึงทําใจวา ทาน
มารับในนามของสงฆหรือ เปนผูแทน
๔๑๖

สังฆทาน

ของสงฆทั้งหมด ไมพึงเพงเล็งวาเปน
บุคคลใด คิดตั้งใจแตวาจะถวายอุทิศ
แกสงฆ; ในพิธีพึงจุดธูปเทียนบูชาพระ
อาราธนาศีล รับศีลจบแลวตัง้ นโม ๓ จบ
กล า วคําถวายเสร็ จ แล ว ประเคนของ
และเมื่อพระสงฆอนุโมทนา พึงกรวดน้ํา
รับพร เปนเสร็จพิธี; คําถวายสังฆทาน
วาดังนี้: “อิมานิ มยํ ภนฺเต, ภตฺตานิ,
สปริวารานิ, ภิกฺขุสงฺฆสฺส, โอโณชยาม,
สาธุ โน ภนฺ เต, ภิกฺ ขุสงฺ โฆ, อิมานิ,
ภตฺตานิ, สปริวารานิ, ปฏิคฺคณฺหาตุ,
อมฺหากํ, ทีฆรตฺตํ, หิตาย, สุขาย” แปล
วา: “ขาแตพระสงฆผูเจริญ ขาพเจาทั้ง
หลายขอน อ มถวาย ภั ตตาหาร กับทั้ง
บริวารเหลานี้แกพระภิกษุสงฆ ขอพระ
ภิกษุสงฆจงรับภัตตาหาร กับทั้งบริวาร
เหล า นี้ ข องข า พเจ า ทั้ ง หลาย เพื่ อ
ประโยชน แ ละความสุ ข แก ข าพเจ า ทั้ ง
หลาย สิ้นกาลนานเทอญ”
อนึ่ง ถาเปนสังฆทานประเภทอุทิศ
ผูต าย เรียกวา มตกภัต พึงเปลีย่ นแปลง
คําถวายทีพ่ มิ พตวั เอนไวคอื ภตฺตานิ เปน
มตกภตฺตานิ, อมฺหากํ เปน อมฺหากฺเจว
มาตาปตุอาทีนฺจ าตกานํ กาลกตานํ;
ภัตตาหาร เปน มตกภัตตาหาร, แก
ขาพเจาทัง้ หลาย เปน แกขา พเจาทัง้ หลาย
ดวย แกญาติของขาพเจาทั้งหลาย มี
มารดา บิดา เปนตน ผูล ว งลับไปแลวดวย”

สังฆนวกะ

๔๑๗

สังฆนวกะ ภิกษุผูใหมในสงฆ คือบวช
ภายหลังภิกษุทั้งหมดในชุมนุมสงฆนั้น
สังฆภัต อาหารถวายสงฆ หมายถึง
อาหารทีเ่ จาของนํามา หรือสงมาถวายสงฆ
ในอารามพอแจกทัว่ กัน; เทียบ อุทเทสภัต
สังฆเภท ความแตกแหงสงฆ, การทําให
สงฆแตกจากกัน (ขอ ๕ ในอนันตริยกรรม ๕), กําหนดดวยไมทําอุโบสถ
ปวารณา และสังฆกรรมดวยกัน; เทียบ
สังฆราชี, ดู สามัคคี
สังฆเภทขันธกะ ชื่อขันธกะที่ ๗ แหง
จุลวรรคในพระวินัยปฎก วาดวยเรื่อง
พระเทวทั ต ทําลายสงฆ แ ละเรื่ อ งควร
ทราบเกี่ยวกับสังฆเภท สังฆสามัคคี
สังฆมณฑล หมูพระ, วงการพระ
สั ง ฆมิ ต ตา พระราชบุ ต รี ข องพระเจ า
อโศกมหาราช ทรงผนวชเปนภิกษุณี
และไปประดิษฐานภิกษุณีสงฆที่ลังกาทวีปพรอมทั้งนํากิ่งพระศรีมหาโพธิ์ไป
ถวายแกพระเจาเทวานัมปยติสสะดวย
สังฆรัตนะ, สังฆรัตน รัตนะคือสงฆ,
พระสงฆอันเปนอยางหนึ่งในรัตนะ ๓ ที่
เรียกวาพระรัตนตรัย; ดู รัตนตรัย
สังฆราชี ความราวรานแหงสงฆ คือ จะ
แตกแยกกัน แตไมถึงกับแยกทําอุโบสถ
ปวารณาและสังฆกรรมตางหากกัน; เทียบ
สังฆเภท, ดู สามัคคี
สังฆสัมมุขตา ความเปนตอหนาสงฆ

สังฆาทิเสส

หมายความวา การระงับอธิกรณนั้น
กระทําในที่พรอมหนาสงฆ ซึ่งภิกษุผูเขา
ประชุมมีจํานวนครบองคเปนสงฆ ได
นําฉั น ทะของผู ค วรแก ฉั น ทะมาแล ว
และผูอยูพรอมหนากันนั้นไมคัดคาน; ดู
สัมมุขาวินัย
สังฆสามัคคี ความพรอมเพรียงแหงสงฆ;
ดู สามัคคี
สังฆอุโบสถ อุโบสถของสงฆ คือ การทํา
อุโบสถของสงฆทคี่ รบองคกาํ หนด คือ มี
ภิกษุตงั้ แต ๔ รูปขึน้ ไป สวดปาฏิโมกข
ไดตามปกติ (ถามีภิกษุอยู ๒–๓ รูป
ตองทําคณอุโบสถ คือ อุโบสถของคณะ
ซึ่งเปนปาริสุทธิอุโบสถ คืออุโบสถที่ทํา
โดยบอกความบริ สุ ท ธิ์ ข องกันและกัน
ถามีภิกษุรูปเดียว ตองทําบุคคลอุโบสถ
คือ อุโบสถที่ทําโดยการอธิษฐานกําหนด
ใจวาวันนั้นเปนวันอุโบสถ); ดู อุโบสถ
สังฆาฏิ ผาทาบ, ผาคลุมกันหนาวที่พระ
ใชทาบบนจีวร เปนผาผืนหนึ่งในสามผืน
ที่เรียกวา ไตรจีวร
สังฆาทิเสส ชื่อหมวดอาบัติหนักรองจาก
ปาราชิก ตองอยูกรรมจึงพนได คือเปน
ครุกาบัติ (อาบัตหิ นัก) แตยงั เปนสเตกิจฉา
(แก ไ ขหรื อ เยี ย วยาได ) ; ตามศั พ ท
สังฆาทิเสส แปลวา “หมวดอาบัติอันจํา
ปรารถนาสงฆ ใ นกรรมเบื้ อ งต น และ
กรรมที่เหลือ”, หมายความวา วิธีการที่

๔๑๗

สังฆาทิเสสกัณฑ

๔๑๘

สังโยชน

จะออกจากอาบัตินี้ ตองอาศัยสงฆ ตั้ง ทางพระวินัย ตรงขามกับ ปุคคลิกาวาส
แตตนไปจนตลอด กลาวคือเริ่มตนจะ (ทีอ่ ยูท เี่ ปนของบุคคล หรือทีอ่ ยูส ว นตัว)
อยูปริวาส ก็ตองขอปริวาสจากสงฆ ตอ เชนในขอความวา (วินย.อ.๓/๓๙๔) “ถา
จากนั้น จะประพฤติมานัตก็ตองอาศัย ภิ ก ษุ ถื อ เอาทั พ สั ม ภาระทั้ ง หลาย มี
สงฆเปนผูให ถามีมูลายปฏิกัสสนาก็ กลอนเปนตน จากสังฆิกาวาสนั้น นําไป
ตองสําเร็จดวยสงฆอีก และทายที่สุดก็ ใชในสังฆิกาวาสอื่น ก็เปนอันใชไปดวย
ตองขออัพภานจากสงฆ; สิกขาบทที่ ดี แตเมื่อเอาไปใชในปุคคลิกาวาส จะ
ภิกษุละเมิดแลว จะตองอาบัตสิ งั ฆาทิเสส ตองจายมูลคาให หรือตองทําใหกลับ
มี ๑๓ ขอ คําวา สังฆาทิเสส ใชเปนชื่อ คืนดีเปนปกติอยางเดิม, ถาภิกษุมีไถยเรียกสิกขาบท ๑๓ ขอนี้ดวย
จิต ถือเอาเตียงและตั่งเปนตน จากวิหาร
สังฆาทิเสสกัณฑ ตอนอันวาดวยอาบัติ ที่ถูกทอดทิ้งแลว พึงปรับอาบัติตามมูล
สังฆาทิเสส, ในพระวินัยปฎก ทานเรียก คาแหงสิ่งของ ในขณะที่ยกขึ้นไปนั่นที
วาเตรสกัณฑ (ตอนวาดวยสิกขาบท เดียว”, “สังฆิกวิหาร” ก็เรียก; พึงสังเกต
๑๓) อยูในคัมภีรมหาวิภังคเลมแรก
วา “สังฆิกาวาส” ก็ดี “ปุคคลิกาวาส” ก็ดี
สังฆานุสติ ระลึกถึงคุณของพระสงฆ ดัง เปนคําที่ใชในชั้นอรรถกถา สวนในพระ
ที่ พ ระพุ ท ธเจ า ตรั ส สอนในนันทิยสูตร ไตรปฎก ใชเปนขอความวา วิหารที่เปน
(อง.ทสก.๒๔/๒๒๐/๓๖๔) ใหระลึกถึงพระ สั ง ฆิ ก ะ หรื อ วิ ห ารของสงฆ และ
สงฆในฐานเปนกัลยาณมิตร (ขอ ๓ ใน เสนาสนะของสงฆ เปนตน
อนุสติ ๑๐) เขียนอยางรูปเดิมในภาษา สังยมะ ดู สัญญมะ
สังโยชน กิเลสที่ผูกมัดใจสัตว, ธรรมที่
บาลีเปน สังฆานุสสสติ; ดู สังฆคุณ
สังฆาวาส “อาวาสของสงฆ”, สวนของวัด มัดสัตวไวกับทุกข มี ๑๐ อยาง คือ ก.
ซึ่ ง จั ด ไว เ ป น ที่ อ ยู อ าศั ย ของพระสงฆ โอรัมภาคิยสังโยชน สังโยชนเบื้องต่ํา ๕
ประกอบดวยกุฏิ หอสวดมนต หอฉัน ไดแก ๑. สักกายทิฏฐิ ความเห็นวาเปน
เป น ต น ต า งกั บ และเป น คู กั น กั บ ตัวของตน ๒. วิจกิ จิ ฉา ความลังเลสงสัย
พุทธาวาส, เปนคําที่บัญญัติขึ้นใชภาย ๓. สีลัพพตปรามาส ความถือมั่นศีล
หลั ง (มิ ไ ด มี ม าแตเดิมในคัมภีร); ดู พรต ๔. กามราคะ ความติดใจในกาม
พุทธาวาส, เทียบ สังฆิกาวาส
คุณ ๕. ปฏิฆะ ความกระทบกระทั่งใน
สังฆิกาวาส ที่อยูที่เปนของสงฆ, เปนคํา ใจ ข. อุทธัมภาคิยสังโยชน สังโยชน
๔๑๘

สังวร

๔๑๙

เบื้องสูง ๕ ไดแก ๖. รูปราคะ ความติด
ใจในรูปธรรมอันประณีต ๗. อรูปราคะ
ความติ ด ใจในอรู ป ธรรม ๘. มานะ
ความถือวาตัวเปนนั่นเปนนี่ ๙. อุทธัจจะ
ความฟุง ซาน ๑๐. อวิชชา ความไมรจู ริง;
พระโสดาบัน ละสังโยชน ๓ ขอตนได,
พระสกิทาคามี ทําสังโยชนขอ ๔ และ ๕
ใหเบาบางลงดวย, พระอนาคามี ละ
สังโยชน ๕ ขอตนไดหมด, พระอรหันต
ละสังโยชนทั้ง ๑๐ ขอ; ในพระอภิธรรม
ทานแสดงสังโยชนอีกหมวดหนึ่ง คือ ๑.
กามราคะ ๒. ปฏิฆะ ๓. มานะ ๔. ทิฏฐิ
(ความเห็นผิด) ๕. วิจกิ จิ ฉา ๖. สีลพั พตปรามาส ๗. ภวราคะ (ความติดใจใน
ภพ) ๘. อิสสา (ความริษยา) ๙.
มัจฉริยะ (ความตระหนี่) ๑๐. อวิชชา
สังวร ความสํารวม, การระวังปดกั้นบาป
อกุศล มี ๕ อยาง คือ ๑. ปาฏิโมกขสังวร สํารวมในปาฏิโมกข (บางแหง
เรียก สีลสังวร สํารวมในศีล) ๒. สติสังวร สํารวมดวยสติ ๓. ญาณสังวร
สํารวมดวยญาณ ๔. ขันติสังวร สํารวม
ดวยขันติ ๕. วิริยสังวร สํารวมดวย
ความเพียร
สังวรปธาน เพียรระวัง คือ เพียรระวัง
บาปอกุศลธรรมที่ยังไมเกิด มิใหเกิดขึ้น
(ขอ ๑ ในปธาน ๔)
สังวรปาริสุทธิ ความบริสุทธิ์ดวยสังวร,

สังเวควัตถุ

ความสํารวมที่เปนความบริสุทธิ์ หรือ
เปนเครื่องทําใหบริสุทธิ์ หมายถึง ศีลที่
ประพฤติถูกตอง เปนไปเพื่อความไมมี
วิปฏิสาร เปนตน ตามลําดับจนถึงพระ
นิพพาน จัดเปน อธิศีล
สังวรรณนา พรรณนาดวยดี, อธิบายความ
สั ง วรสุ ท ธิ ความบริ สุ ท ธิ์ ด ว ยสั ง วร,
ความสํารวมที่เปนเครื่องทําใหบริสุทธิ์
หมายถึง อินทรียสังวร
สังวัฏฏกัป ดู กัป
สังวัฏฏฐายีกปั ดู กัป
สังวาส ธรรมเปนเครื่องอยูรวมกันของ
สงฆ ไดแกการทําสังฆกรรมรวมกัน
สวดปาฏิโมกขรว มกัน มีสกิ ขาบทเสมอ
กัน เรียกงายๆ วาทําอุโบสถ สังฆกรรม
รวมกัน คือ เปนพวกเดียวกัน อยูด วย
กันได มีฐานะและสิทธิเสมอกัน อยู
ดวยกันได; ในภาษาไทย ใชหมายถึงรวม
ประเวณี ดวย
สังวาสนาสนา ใหฉิบหายจากสังวาส
หมายถึง การทําอุกเขปนียกรรมยกเสีย
จากสังวาส คือทําใหหมดสิทธิที่จะอยู
รวมกับสงฆ
สังเวคกถา ถอยคําแสดงความสลดใจให
เกิดความสังเวชคือเราเตือนสํานึก
สังเวควัตถุ เรื่องที่นาสลดใจ, เรื่องที่
พิจารณาแลวจะทําใหเกิดความสังเวช
คือเราเตือนสํานึกใหมีจิตใจนอมมาใน

๔๑๙

สังเวช

๔๒๐

สังสารจักร

ทางกุศล เกิดความคิดไมประมาทและมี ลุมพินี ปจจุบันเรียก ลุมพินี (Lumbini)
กําลังที่จะทําความเพียรปฏิบัติธรรมตอ หรือ รุมมินเด (Rummindei) ๒. ที่พระ
ไป เชน ความเกิด ความแก ความเจ็บ พุทธเจาตรัสรู คือ ควงโพธิ์ ที่ตําบล
ความตาย และอาหารปริเยฏฐิทุกข คือ พุทธคยา (Buddha Gaya หรือ BodhGaya) ๓. ที่พระพุทธเจาแสดงปฐมทุกขในการหากิน เปนตน
สังเวช ความสลดใจใหไดคิด, ความรูสึก เทศนา คือ ปาอิสปิ ตนมฤคทายวัน แขวง
เตือนสํานึกหรือทําใหฉุกคิด, ความรูสึก เมืองพาราณสี ปจจุบันเรียก สารนาถ
กระตุนใจใหคิดได ใหคิดถึงธรรม ให ๔. ที่พระพุทธเจาปรินิพพาน คือ ที่
ตระหนักถึงความจริงของชีวิต และเรา สาลวโนทยาน เมืองกุสินารา หรือ
เตือนใหไมประมาท; ตามความหมายที่ กุสินคร (Kusinagara) บัดนี้เรียก
แทของศัพท สังเวช คือ “สังเวค” แปลวา Kasia; ดู สังเวช
แรงเรง แรงกระตุน หรือพลังที่ปลุกเรา สังเวย บวงสรวง, เซนสรวง (ใชแกผีและ
หมายถึง แรงกระตุนเราเตือนใจ ใหได เทวดา)
คิดหรือสํานึกขึ้นมาได ใหคิดถึงธรรม สังสาระ, สงสาร การเที่ยวเรรอนไปใน
หรือตระหนักถึงความจริงความดีงาม ภพ คือภาวะแหงชีวิต ที่ถูกพัดพาให
อันทําใหตื่นหรือถอนตัวขึ้นมาจากความ ประสบสุขทุกข ขึ้นลง เปนไปตางๆ
เพลิดเพลิน ความหลงระเริงปลอยตัว ตามกระแสแหงอวิชชา ตัณหา และ
มัวเมา หรือความประมาท แลวหักหัน อุปาทาน, การวายวนอยูในกระแสแหง
ไปเรงเพียรทําการที่ตระหนักรูวาจะพึง กิเลส กรรม และวิบาก, การเวียนวาย
ทําดวยความไมประมาทตอไป แตใน ตายเกิดอยูในโลกหรือในภพตางๆ, วา
ภาษาไทย สังเวช มีความหมายหดแคบ โดยสภาวะ ก็คือ ความสืบทอดตอเนื่อง
ลงและเพี้ยนไป กลายเปนความรูสึก ไปแหงขันธทั้งหลายนั่นเอง; นิยมพูดวา
สลดใจ หรือเศราสลด แลวหงอยหรือ สังสารวัฏ; ดู ปฏิจจสมุปบาท
หดหูเสีย ซึ่งกลายเปนตรงขามกับความ สังสารจักร วงลอแหงสังสาระ, วงลอ
แหงการเที่ยวเรรอนเวียนวายตายเกิด,
สังเวชที่แท
สั ง เวชนี ย สถาน สถานเป น ที่ ตั้ ง แห ง อาการหมุนวนตอเนื่องไปแหงภาวะของ
ความสังเวช, ที่ที่ใหเกิดความสังเวชมี ๔ ชี วิ ต ที่ เ ป น ไปตามเหตุ ป จ จั ย ในหลั ก
คือ ๑. ทีพ่ ระพุทธเจาประสูติ คือ อุทยาน ปฏิจจสมุปบาท; “สังสารจักร” เปนคําใน
๔๒๐

สังสารวัฏ

๔๒๑

สัจกิริยา

ชั้นอรรถกถาลงมา เชนเดียวกับคําวา ภว- สังหาริมทรัพย ทรัพยเคลื่อนที่ได เชน
จักร ปจจยาการจักร ตลอดจนปฏิจจ- สัตวเลี้ยง เตียง ตั่ง ถวย ชาม เปนตน;
สมุปบาทจักร ซึ่งทานสรรมาใชในการ คูกับ อสังหาริมทรัพย
อธิบายหลักปฏิจจสมุปบาทนัน้ , อาการ สัจกิริยา “การกระทําสัจจะ”, การใช
หมุนวนของสังสารจักร หรือภวจักรนี้ สัจจะเปนอานุภาพ, การยืนยันเอาสัจจะ
ทานอธิบายตามหลักไตรวัฏฏ; ดู ไตร- คือความจริงใจ คําสัตย หรือภาวะที่เปน
วัฏฏ, ปฏิจจสมุปบาท, สังสาระ
จริงของตนเอง เปนกําลังอํานาจที่จะคุม
สังสารวัฏ วังวนแหงการเวียนเกิดเวียน ครองรักษาหรือใหเกิดผลอยางใดอยาง
ตาย, การเวียนวายตายเกิดอยูในโลก หนึ่ง เชนที่พระองคุลิมาลกลาวแกหญิง
หรือในภพตางๆ, โดยใจความ ก็ไดแก มีครรภแกวา “ดูกรนองหญิง ตั้งแต
“สังสาระ” นั่นเอง; สังสารวัฏฏ หรือ อาตมาเกิดแลวในอริยชาติ มิไดรูสึกเลย
สงสารวัฏ ก็เขียน; ดู สังสาระ, ไตรวัฏฏ, วาจะจงใจปลงสัตวเสียจากชีวิต ดวย
ปฏิจจสมุปบาท
สัจวาจานี้ ขอความสวัสดีจงมีแกทา น ขอ
สังสารสุทธิ ความบริสุทธิ์ดวยการเวียน ความสวัสดีจงมีแกครรภของทานเถิด”
วายตายเกิด คือ ลัทธิของมักขลิโคสาล แลวหญิงนั้นไดคลอดบุตรงายดายและ
ซึ่งถือวา สัตวทั้งหลายทองเที่ยวเวียน ปลอดภัย (คําบาลีของขอความนี้ ไดนํา
วายตายเกิดไปเรื่อยๆ ก็จะคอยบริสุทธิ์ มาสวดกันในชื่อวา อังคุลิมาลปริตร)
หลุ ด พ น จากทุ ก ข ไ ปเอง การปฏิ บั ติ และเรื่องในวัฏฏกชาดกที่วา ลูกนกคุม
ธรรมไรประโยชน ไมอาจชวยอะไรได
ออน ถูกไฟปาลอมใกลรังเขามา ตัวเอง
สั ง สุ ท ธคหณี มี ค รรภ ที่ ถื อ ปฏิ ส นธิ ยังบินไมได พอนกแมนกก็บินหนีไป
แลว จึงทําสัจกิริยา อางวาจาสัตยของ
สะอาดหมดจดดี
สังเสทชะ สัตวเกิดในของชืน้ แฉะโสโครก ตนเองเปนอานุภาพ ทําใหไฟปาไมลุก
เชน หมูหนอน (ขอ ๓ ในโยนิ ๔)
ลามเขามาในทีน่ นั้ (เปนทีม่ าของวัฏฏกสังหาร การทําลาย, ฆา, ลางผลาญชีวิต ปริตรทีส่ วดกันในปจจุบนั ), ในภาษาบาลี
สังหาริมะ สิ่งที่เคลื่อนที่ได คือนําไปได สั จ กิ ริ ย านี้ เ ป น คํ า หลั ก บางแห ง ใช
เชน สัตวและสิ่งของที่ตั้งอยูลอยๆ ไม สั จ จาธิ ฏ ฐานเป น คํ า อธิ บ ายบ า ง แต
ติดที่ ไดแก เงิน ทอง เปนตน; เทียบ ในภาษาไทยมักใชคําวาสัตยาธิษฐาน
อสังหาริมะ
ซึ่งเปนรูปสันสกฤตของ สัจจาธิฏฐาน; ดู
๔๒๑

สัจจะ

๔๒๒

สัจจาธิฏฐาน, สัตยาธิษฐาน
สัจจะ 1. ความจริง มี ๒ คือ ๑. สมมติสัจจะ จริงโดยสมมติ เชน คน พอคา
ปลา แมว โตะ เกาอี้ ๒. ปรมัตถสัจจะ
จริงโดยปรมัตถ เชน รูป เวทนา สัญญา
สังขาร วิญญาณ 2. ความจริงคือ จริง
ใจ ไดแก ซื่อสัตย จริงวาจา ไดแก พูด
จริง และ จริงการ ไดแก ทําจริง (ขอ ๑
ในฆราวาสธรรม ๔, ขอ ๒ ในอธิษฐาน
ธรรม ๔, ขอ ๔ ในเบญจธรรม, ขอ ๗
ในบารมี ๑๐)
สั จ จญาณ ปรี ช ากําหนดรู ค วามจริ ง ,
ความหยั่งรูสัจจะ คือ รูอริยสัจจ ๔ แต
ละอยางตามภาวะที่เปนจริง วานี้ทุกข นี้
ทุกขสมุทัย เปนตน (ขอ ๑ ในญาณ ๓)
สัจธรรม, สัจจธรรม ธรรมที่จริงแท,
หลักสัจจะ เชน ในคําวา “อริยสัจจธรรมทั้งสี่”
สัจจาธิฏฐาน 1. ทีม่ นั่ คือสัจจะ, ธรรมที่
ควรตัง้ ไวในใจใหเปนฐานทีม่ นั่ คือสัจจะ,
ผูมีสัจจะเปนฐานที่มั่น (ขอ ๒ ใน
อธิฏฐาน ๔); ดู อธิษฐานธรรม 2. การ
ตั้งความจริงเปนหลักอาง, ความตั้งใจ
มั่นแนวใหเกิดผลอยางใดอยางหนึ่งโดย
อ า งเอาสั จ จะของตนเป น กําลั ง อํานาจ
ตรงกับคําวา สัจกิรยิ า แตในภาษาไทย
มั ก ใช ว า สั ต ยาธิ ษ ฐาน; ดู สั จกิ ริ ยา,
สัตยาธิษฐาน

สัญชัย

สัจจานุโลมญาณ ดู สัจจานุโลมิกญาณ
สัจจานุโลมิกญาณ ปรีชาเปนไปโดยสม
ควรแกการกําหนดรูอ ริยสัจจ, ญาณอัน
คลอยตอการตรัสรูอ ริยสัจจ; อนุโลมญาณ
ก็เรียก (ขอ ๙ ในวิปสสนาญาณ ๙)
สัจฉิกรณะ การทําใหแจง, การประสบ,
การเขาถึง, การบรรลุ เชน ทําใหแจงซึ่ง
นิพพาน คือ บรรลุนิพพาน
สัญจร เที่ยวไป, เดินไป, ผานไป, ผาน
ไปมา, เดินทางกันไปมา
สัญจริตตะ การชักสื่อใหชายหญิงเปน
ผัวเมียกัน เปนชื่อสังฆาทิเสสสิกขาบทที่
๕ ที่หามการชักสื่อ
สัญเจตนา ความจงใจ, ความแสวงหา
อารมณ, เจตนาทีแ่ ตงกรรม, ความคิดอาน;
มี ๓ คือ กายสัญเจตนา วจีสัญเจตนา
และ มโนสัญเจตนา; ดู สังขาร ๓; มี ๖
คือ รูปสัญเจตนา สัททสัญเจตนา คันธสัญเจตนา รสสัญเจตนา โผฏฐัพพสัญเจตนา และ ธัมมสัญเจตนา; ดู ปยรูป สาตรูป
สัญเจตนิกา มีความจงใจ, มีเจตนา;
เปนชื่อสังฆาทิเสสสิกขาบทที่หนึ่ง ขอที่
จงใจทําอสุ จิ ใ ห เ คลื่ อ น เรี ย กเต็ ม ว า
สัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ
สัญชัย ชือ่ ปริพาชกผูเ ปนอาจารยใหญคน
หนึง่ ในพุทธกาล ตัง้ สํานักสอนลัทธิอยูใ น
กรุงราชคฤห มีศษิ ยมาก พระสารีบตุ ร

๔๒๒

สัญญมะ

๔๒๓

และพระโมคคัลลานะเคยบวชอยูใ นสํานัก
นี้ ภายหลัง เมือ่ พระพุทธเจาอุบตั ขิ นึ้ ใน
โลก พระสารีบตุ รและพระโมคคัลลานะ
พรอมดวยศิษย ๒๕๐ คนพากันไปสู
สํานักพระพุทธเจา สัญชัยเสียใจเปนลม
และอาเจียนเปนโลหิต; นิยมเรียกวา
สญชัยปริพาชก เปนคนเดียวกับ สัญชัยเวลัฏฐบุตร คนหนึ่งใน ติตถกร หรือครู
ทั้ง ๖
สัญญมะ การยับยั้ง, การงดเวน (จาก
บาป หรือจากการเบียดเบียน), การ
บังคับควบคุมตน; โดยทั่วไป ทาน
อธิบายวา สัญญมะ ไดแก “ศีล”, บางที
แปลวา “สํารวม” เหมือนอยาง สังวร;
เพื่อความเขาใจชัดเจนในเบื้องตน พึง
เทียบความหมายระหวางขอธรรม ๓
อยาง คือ สังวร เนนความระวังในการ
รับเขา คือปดกั้นสิ่งเสียหายที่จะเขามา
จากภายนอก สัญญมะ ควบคุมตนใน
การแสดงออก มิใหเปนไปเพื่อการเบียด
เบียน เปนตน ทมะ ฝกฝนแกไขปรับ
ปรุงตน ขมกําจัดสวนรายและเสริมสวน
ที่ดีงามใหยิ่งขึ้นไป; สังยมะ ก็เขียน
สัญญัติ (ในคําวา “อุปชฌายะชื่ออะไรก็
ตาม ตัง้ สัญญัตลิ งในเวลานัน้ วาชือ่ ติสสะ”)
การหมายรู, ความหมายรูรวมกัน, ขอ
สําหรับหมายรูรวมกัน, ขอตกลง
สัญญา การกําหนดหมาย, ความจําได

สัญญา ๑๐

หมายรู คือ หมายรูไว ซึ่ง รูป เสียง
กลิ่น รส โผฏฐัพพะ และอารมณที่เกิด
กับใจวา เขียว ขาว ดํา แดง ดัง เบา
เสียงคน เสียงแมว เสียงระฆัง กลิ่น
ทุเรียน รสมะปราง เปนตน และจําได
คือ รูจักอารมณนั้นวาเปนอยางนั้นๆ ใน
เมื่อไปพบเขาอีก (ขอ ๓ ในขันธ ๕) มี
๖ อยาง ตามอารมณที่หมายรูนั้นเชน
รู ปสัญญา หมายรูรูป สัททสัญญา
หมายรูเสียง เปนตน; ความหมาย
สามัญในภาษาบาลีวาเครื่องหมาย ที่
สังเกตความสําคัญวาเปนอยางนั้นๆ, ใน
ภาษาไทยมักใชหมายถึง ขอตกลง, คํามัน่
สัญญา ๑๐ ความกําหนดหมาย, สิง่ ทีค่ วร
กําหนดหมายไวในใจ มี ๑๐ อยางคือ
๑. อนิจจสัญญา กําหนดหมายความไม
เที่ ย งแห ง สั ง ขาร ๒. อนั ตตสั ญญา
กําหนดหมายความเป น อนั ต ตาแห ง
ธรรมทั้งปวง ๓. อสุภสัญญา กําหนด
หมายความไมงามแหงกาย ๔. อาทีนวสัญญา กําหนดหมายโทษแหงกาย คือมี
อาพาธตางๆ ๕. ปหานสัญญา กําหนด
หมายเพื่อละอกุศลวิตกและบาปธรรม
๖. วิราคสัญญา กําหนดหมายวิราคะ
คื อ อริ ย มรรคว า เป น ธรรมอั น สงบ
ประณีต ๗. นิโรธสัญญา กําหนดหมาย
นิโรธ คืออริยผล วาเปนธรรมอันสงบ
ประณีต ๘. สัพพโลเก อนภิรตสัญญา

๔๒๓

สัญญาเวทยิตนิโรธ

๔๒๔

กําหนดหมายความไมนาเพลิดเพลินใน
โลกทัง้ ปวง ๙. สัพพสังขาเรสุ อนิฏฐสัญญา
กําหนดหมายความไม น าปรารถนาใน
สังขารทั้งปวง ๑๐. อานาปานัสสติ สติ
กําหนดลมหายใจเขาออก
สัญญาเวทยิตนิโรธ การดับสัญญาและ
เวทนา เปนสมาบัติ เรียกเต็มวา สัญญาเวทยิตนิโรธสมาบัติ เรียกสั้นๆ วา
นิโรธสมาบัติ (ขอ ๙ ในอนุปุพพวิหาร
๙); ดู นิโรธสมาบัติ
สัญโญชน ดู สังโยชน
สัณฐาน ทรวดทรง, ลักษณะ, รูปราง
สัตตกะ หมวด ๗
สัตตบรรณคูหา ชื่อถ้ําที่ภูเขาเวภารบรรพต ในกรุงราชคฤห เปนที่พระ
พุทธเจาเคยทรงทํานิมิตตโอภาสแกพระ
อานนท และเปนที่ทําสังคายนาครั้งแรก;
เขียน สัตตปณณิคูหา หรือ สัตตบัณณคูหา ก็มี
สัตตบริภณ
ั ฑ “เขาลอมทัง้ เจ็ด” คําเรียก
หมูภูเขา ๗ เทือก ที่ลอมรอบเขาพระ
สุเมรุ หรือ สิเนรุ คือ ยุคนธร อิสินธร
กรวิก สุทัสสนะ เนมินธร วินตก และ
อัสสกัณณ
สัตตมวาร, สัตมวาร วาระที่ ๗, ครั้งที่
๗; ในภาษาไทย นิยมใชในประเพณีทํา
บุญอุทิศแกผูลวงลับ โดยมีความหมาย
วา วันที่ ๗ หรือวันที่ครบ ๗ เชน ในขอ

สัตตสดกมหาทาน

ความวา “บําเพ็ญกุศลสัตมวาร”, ทั้งนี้
มีคําที่มักใชในชุดเดียวกันอีก ๒ คํา คือ
ปญญาสมวาร (วันที่ ๕๐ หรือวันที่
ครบ ๕๐) และศตมวาร (วันที่ ๑๐๐
หรือวันที่ครบ ๑๐๐); พจนานุกรมเขียน
สัตมวาร, อนึ่ง “สัตมวาร” (วารที่ ๗)
เปนคําที่มาจากภาษาบาลีคือ “สตฺตมวาร” ไมพึงสับสนกับคําวา “ศตมวาร”
(วารที่ ๑๐๐) ซึ่ ง เป น คําจากภาษา
สันสกฤต ที่ตรงกับคําบาลีวา “สตมวาร”
สัตตสดกมหาทาน ทานใหญอยางละ
๗๐๐ (ตามที่อรรถกถาประมวลไว ๗
หมวด คือ ชาง ๗๐๐ มา ๗๐๐ รถ ๗๐๐
สตรี ๗๐๐ วัวนม ๗๐๐ ทาส ๗๐๐ ทาสี
๗๐๐) ซึ่งชาดกเลาวา พระเวสสันดร
บริจาคกอนเสด็จออกจากวังไปอยูที่เขา
วงกตในแดนหิมพานต, แตตามหลัก
พระพุทธศาสนา อิตถีทาน คือการใหสตรี
จัดเขาในจําพวกทานทีไ่ มเปนทาน และ
ไมเปนบุญ (คือเปนบาป ซึ่งในมิลินทปญหากลาววาพาผูใหไปสูอบาย) จึงนา
วิเคราะหวาในเรื่องนี้มีเหตุผลหรือมีนัย
ที่นาศึกษาอยางไร, ในที่นี้ จะกลาวถึง
ขอมูลและขอสังเกตเบื้องตนไวประกอบ
การพิจารณา คือ ก) ในโอกาสนี้ พระ
เวสสันดรใหทานโดยสั่งใหแจกจาย ทั้ง
ใหผาแกผูตองการผา ใหสุราแกนักเลง
สุรา ใหอาหารแกผตู อ งการอาหาร อรรถ-

๔๒๔

สัตตสติกขันธกะ

๔๒๕

กถาอธิบายวาพระเวสสันดรก็ทราบอยูวา
การใหน้ําเมาเปนทานที่ไรผล แตใหเพื่อ
ใหนักเลงสุราที่มาก็ไดไป ไมตองไปพูด
วามาแลวไมได ข) สตรีที่เปนทานใน
คราวนี้ ตามเรือ่ งวานัง่ ประจํารถ ๕๐๐ คัน
ซึง่ เปนทาน คันละคน (ทํานองวาเปนคน
ประจํารถ) ค) ในการใหทานบุคคล พระ
เวสสันดร คงจะไดรับหรือใหเปนไปโดย
ความเห็นชอบของบุคคลนัน้ เชนเดียวกับ
ในการใหภริยา ง) ในเวลามสูตร (องฺ.นวก.
๒๓/๒๒๓/๔๐๖) พระพุทธเจาตรัสเลาวา
พระองคเคยทรงเกิดเปนพราหมณชื่อวา
เวลามะ และไดใหมหาทาน มีของที่เปน
ทานยิ่งใหญมากมาย ตั้งแตถาดทองคํา
จํานวน ๘๔,๐๐๐ รวมทั้งชาง รถ โคนม
หญิงสาว อยางละ ๘๔,๐๐๐ (ถาเทียบกัน
ก็ยิ่งใหญกวามหาทานของพระเวสสันดร
ครั้งนี้ มากมาย) แลวลงทายพระองค
ตรั ส ว า ทานของผู ใ ห อาหารแกคนมี
สัมมาทิฏฐิเพียงคนเดียว มีผลมากกวา
มหาทานของเวลามพราหมณที่กลาวมา
นั้น และตรัสถึงกุศลกรรมที่มีผลมากยิ่ง
ขึ้นไปๆ ตามลําดับ อรรถกถาอธิบาย
ดวยวา ทานบางอยางของเวลามพราหมณ
ก็ไมนับวาเปนทาน แตใหเพราะจะให
ครบถวน ไมตองมีใครมาพูดวาไมมีอัน
นั้นไมมีอันนี้ ทํานองวาใหครบสมบูรณ
ตามนิยมของโลก ซึ่งมาเขาขอที่เปน

สัตตัมพเจดีย

หลักทั่วไปวา จ) พระโพธิสัตวบําเพ็ญ
บารมี ก็คือกําลังพัฒนาตนอยู แมจะ
บําเพ็ญความดีอยางยวดยิ่งยากที่ใคร
อืน่ จะทําได แตเพราะยังไมตรัสรู ความดี
ที่ ทําส ว นมากก็ เ ปนความดีตามที่นิยม
ยึดถือเขาใจกันในกาลสมัยนัน้ ๆ คือทําดี
ที่สุดเทาที่ทําไดในกาลเทศะนั้น เชน
ออกบวชเปนฤาษี ไดฌานสมาบัติ ได
โลกียอภิญญา แลวไปเกิดในพรหมโลก
(อรรถกถากลาววาสุเมธดาบส กอนออก
บวชก็ไดบริจาคสัตตสดกมหาทาน); ดู
ทานทีเ่ ปนบาป, ทานทีไ่ มนบั วาเปนทาน
สัตตสติกขันธกะ ชื่อขันธกะที่ ๑๒ แหง
จุลวรรคในพระวินัยปฎก วาดวยการ
สังคายนาครั้งที่ ๒
สัตตักขัตตุปรมะ พระโสดาบัน ซึ่งจะไป
เกิดในภพอีก ๗ ครั้ง เปนอยางมากจึง
จะไดบรรลุพระอรหัต (ขอ ๓ ใน
โสดาบัน ๓)
สัตตังคะ เกาอี้มีพนักสามดาน, เกาอี้มี
แขน
สัตตัพภันตรสีมา อพัทธสีมาชนิดที่
กําหนดเขตแหงสามัคคีขนึ้ ในปา อันหาคน
ตัง้ บานเรือนมิได โดยวัดจากทีส่ ดุ แนวแหง
สงฆออกไปดานละ ๗ อัพภันดรโดยรอบ
สัตตัมพเจดีย เจดียสถานแหงหนึง่ ทีน่ คร
เวสาลี แควนวัชชี ณ ที่นี้พระพุทธเจา
เคยทํานิมิตตโอภาสแกพระอานนท

๔๒๕

สัตติบัญชร

๔๒๖

สัตติบัญชร เรือนระเบียบหอก, ซี่กรงทํา
ดวยหอก
สัตตาวาส ภพเปนที่อยูของสัตว มี ๙
เหมือนกับ วิญญาณัฏฐิติ ๗ ตางแตเพิ่ม
ขอ ๕ เขามาเปน ๕. สัตวเหลาหนึ่งไมมี
สัญญา ไมมีการเสวยเวทนา เชนพวก
เทพผูเปนอสัญญีสัตว, เลื่อนขอ ๕, ๖,
๗ ออกไปเปนขอ ๖, ๗, ๘ แลวเติมขอ
๙. สัตวเหลาหนึ่ง ผูเขาถึงเนวสัญญานาสัญญายตนะ
สัตตาหะ สัปดาห, เจ็ดวัน; มักใชเปนคํา
เรียกยอ หมายถึง สัตตาหกรณียะ
สัตตาหกรณียะ ธุระเปนเหตุใหภิกษุ
ออกจากวัดในระหวางพรรษาได ๗ วัน
ไดแก ๑. ไปเพือ่ พยาบาลสหธรรมิกหรือ
มารดาบิดาผูเจ็บไข ๒. ไปเพื่อระงับ
สหธรรมิกที่กระสันจะสึก ๓. ไปเพื่อกิจ
สงฆ เชน ไปหาทัพพสัมภาระมาซอม
วิหารที่ชํารุดลงในเวลานั้น ๔. ไปเพื่อ
บํารุงศรัทธาของทายกซึง่ สงมานิมนตเพือ่
การบําเพ็ญกุศลของเขา และธุระอืน่ จาก
นีท้ เี่ ปนกิจลักษณะอนุโลมตามนีไ้ ด
สัตตาหกาลิก ของที่รับประเคนเก็บไว
ฉันไดชั่ว ๗ วัน ไดแกเภสัชทั้ง ๕ คือ
เนยใส เนยขน น้ํามัน น้ําผึ้ง น้ําออย; ดู
กาลิก
สัตติกําลัง ในคําวา “ตามสัตติกําลัง”
แปลวา ตามความสามารถ และตามกําลัง

สตฺถา เทวมนุสฺสานํ

หรือตามกําลังความสามารถ (สัตติ =
ความสามารถ) มาจากคําบาลีวา ยถาสตฺติ ยถาพลํ; พูดเพี้ยนกันไปเปน ตาม
สติกําลัง ก็มี
สัตตุ ขาวคั่วผง, ขนมผง ขนมแหงที่ไม
บูด เชน ขนมที่เรียกวาจันอับและขนม
ปง เปนตน
สัตตุผง สัตตุกอ น ขาวตู เสบียงเดินทางที่
สองพอคา คือ ตปุสสะ กับภัลลิกะ
ถวายแดพระพุทธเจา ขณะที่ประทับอยู
ใตตนราชายตนะ
สัตถะ เกวียน, ตาง, หมูเกวียน, หมูพอ
คาเกวียน
สัตถกรรม การผาตัด
สตฺถา เทวมนุสฺสานํ (พระผูมีพระภาค
เจานั้น) ทรงเปนศาสดาของเทวดาและ
มนุษยทั้งหลาย, ทรงเปนครูของบุคคล
ทั้งชั้นสูงและชั้นต่ํา, ทรงประกอบดวย
คุณสมบัติของครู และทรงทําหนาที่ของ
ครูเปนอยางดี คือทรงพร่ําสอนดวยพระ
มหากรุณา หวังใหผูอื่นไดความรูอยาง
แท จ ริ ง , ทรงสอนมุ ง ความจริ ง และ
ประโยชนเปนที่ตั้ง ทรงแนะนําเวไนยสัตวดวยประโยชน ทั้งทิฏฐธัมมิกัตถะ
สัมปรายิกัตถะ และปรมัตถะ, ทรงรูจริง
และปฏิบัติดวยพระองคเองแลว จึงทรง
สอนผูอ นื่ ใหรแู ละปฏิบตั ติ าม ทรงทํากับ
ตรัสเหมือนกัน ไมใชตรัสสอนอยางหนึง่

๔๒๖

สัตถุศาสน, สัตถุสาสน

๔๒๗

ทําอยางหนึง่ , ทรงฉลาดในวิธสี อน, และ
ทรงเปนผูน าํ หมูด จุ นายกองเกวียน (ขอ
๗ ในพุทธคุณ ๙)
สัตถุศาสน, สัตถุสาสน คําสั่งสอนของ
พระศาสดา หมายถึงพระพุทธพจน; ดู
นวังคสัตถุศาสน
สัตบุรุษ คนสงบ, คนดี, คนมีศีลธรรม,
คนที่ประกอบดวยสัปปุริสธรรม
สัตมวาร วันที่ ๗, วันที่ครบ ๗; เขียน
เต็มรูปเปน สัตตมวาร
สัตย ความจริง, ความซือ่ ตรง, ความจริงใจ;
ดู สัจจะ
สัตยยุค ดู กัป
สัตยาธิษฐาน การตั้งความจริงเปนหลัก
อาง, ความตั้งใจกําหนดแนวใหเกิดผล
อยางใดอยางหนึง่ โดยอางเอาความจริงใจ
ของตนเปนกําลังอํานาจ, คําเดิมในคัมภีร
นิยมใช สัจกิรยิ า, สัตยาธิษฐานนี้ เปนรูป
สันสกฤต รูปบาลีเปนสัจจาธิฏฐาน; ดู
สัจกิรยิ า, สัจจาธิฏฐาน 2.
สัตว “ผูติดของในรูปารมณเปนตน” สิ่งที่
มี ค วามรู สึ ก และเคลื่ อ นไหวไปได เ อง
รวมตลอดทั้งเทพ มาร พรหม มนุษย
เปรต อสุรกาย ดิรัจฉาน และสัตวนรก
ในบาลีเพงเอามนุษยกอนอยางอื่น, ไทย
มักเพงเอาดิรัจฉาน
สัตวนิกาย หมูสัตว
สัตวโลก โลกคือหมูสัตว

สัทธัมมปชโชติกา

สัทธรรม ธรรมที่ดี, ธรรมที่แท, ธรรม
ของคนดี, ธรรมของสัตบุรุษมี สัทธรรม
๓ คือ ๑. ปริยัติสัทธรรม สัทธรรมคือสิ่ง
ที่พึงเลาเรียน ไดแก พุทธพจน ๒.
ปฏิ บั ติ สั ทธรรม สั ท ธรรมคื อ สิ่ ง พึ ง
ปฏิบัติ ไดแกไตรสิกขา ๓. ปฏิเวธสัทธรรม สัทธรรมคือผลที่พึงบรรลุ ได
แก มรรค ผล และนิพพาน; สัทธรรม ๗
คือ ๑. ศรัทธา ๒. หิริ ๓. โอตตัปปะ ๔.
พาหุสจั จะ ๕. วิรยิ ารัมภะ ๖. สติ ๗.
ปญญา
สั ท ธรรมปฏิ รู ป สั ท ธรรมปลอม,
สัทธรรมเทียม
สัทธัมมปกาสินี ชื่อคัมภีรอรรถกถา
อธิบายความในปฏิสัมภิทามรรค แหง
พระสุตตันตปฎก พระมหานามะรจนา
ขึน้ เปนภาษาบาลี โดยถือตามแนวอรรถกถาเกาภาษาสิงหฬที่รักษาสืบทอดมาใน
ลังกาทวีป; ดู โปราณัฏฐกถา, อรรถกถา
สัทธัมมปชโชติกา ชื่ออรรถกถาอธิบาย
ความในคัมภีรน ทิ เทส แหงพระสุตตันตปฎก พระอุปเสนเถระ (หลักฐานบางแหง
วา พระอุปติสสเถระ) แหงมหาวิหารใน
ลังกาทวีป เปนผูรจนาขึ้นเปนภาษาบาลี
โดยถื อ ตามแนวอรรถกถาเก า ภาษา
สิงหฬ ที่ศึกษาและรักษาสืบทอดกันมา;
หลักฐานบางแหงเรียกวา สัทธัมมัฏฐิตกิ า;
ดู โปราณัฏฐกถา, อรรถกถา

๔๒๗

สัทธัมมัสสวนะ

๔๒๘

สัทธัมมัสสวนะ ฟงสัทธรรม, ฟงคําสั่ง
สอนของสัตบุรุษ, ฟงคําสั่งสอนของทาน
ที่ประพฤติชอบดวยกายวาจาใจ, สดับ
เล า เรี ย นอ า นคําสอนเรื่ อ งราวที่ แ สดง
หลักความจริงความดีงาม (ขอ ๒ ใน
วุฑฒิ ๔)
สัทธา ความเชื่อ, ความเชื่อถือ; ในทาง
ธรรม หมายถึง เชื่อสิ่งที่ควรเชื่อ, ความ
เชื่อที่ประกอบดวยเหตุผล, ความเชื่อมั่น
ในสิ่งที่ดีงาม, ความเลื่อมใสซาบซึ้งชื่นใจ
สนิทใจเชื่อมั่นมีใจโนมนอมมุงแลนไป
ตามไปรับคุณความดีในบุคคลหรือสิ่ง
นั้นๆ, ความมั่นใจในความจริง ความดี
สิ่งดีงาม และในการทําความดี ไมลูไหล
ตื่นตูมไปตามลักษณะอาการภายนอก
(ขอ ๑ ในพละ ๕, ขอ ๑ ในเวสารัชชกรณธรรม ๕, ขอ ๑ ในสัทธรรม ๗, ขอ
๑ ในอริยทรัพย ๗, ขอ ๑ ในอริยวัฑฒิ
๕); เขียนอยางสันสกฤตเปน ศรัทธา
ศรัทธาที่เปนหลักแกนกลาง ซึ่งพบ
ทั่วไปในพระไตรปฎก พระพุทธเจาตรัส
แสดงไวเปนขอเดียว (เชน องฺ.ปฺจก.๒๒/
ั ธา ความเชื่อ
๕๓/๗๔) คือ ตถาคตโพธิสท
ปญญาตรัสรูของพระตถาคต (คําบาลีวา
“สทฺทหติ ตถาคตสฺส โพธึ”; บางครัง้ เมือ่
ทรงแสดงคุณสมบัติของอริยสาวก จึง
ตรัสถึงอเวจจปสาทะ คือความเลือ่ มใสอัน
ไมหวัน่ ไหว ในพระพุทธเจา ในพระธรรม
๔๒๘

สัทธา

และในพระสงฆ เชน องฺ.นวก.๒๓/๒๓๑/๔๒๐)
ศรัทธาที่มักกลาวถึงในอรรถกถา ได
แก (อุ.อ.๒๓๕; อิต.ิ อ.๗๔; จริยา.อ.๓๓๖) สัทธา ๒
คือ ๑. ตถาคตโพธิสทั ธา เชือ่ ปญญาตรัสรู
ของพระตถาคต ๒. กัมมผลสัทธา เชื่อ
กรรมและผลของกรรม, แตหลายแหง
(เชน อุ.อ.๑๑๐; อิต.ิ อ.๓๕๓; เถร.อ.๑/๔๙๐) แสดง
สัทธา ๒ คือ ๑. กัมมผลสัทธา เชื่อกรรม
และผลของกรรม ๒. รตนัตตยสัทธา
เชื่อพระรัตนตรัย (กัมมผลสัทธา เปน
โลกิยสัทธา, รตนัตตยสัทธา ถาถูกตอง
จริงแทเห็นประจักษดวยปญญามั่นคง
ไมหวั่นไหว เปนโลกุตตรสัทธา); อยางไร
ก็ตาม ที่รูจักกันมาก คือ สัทธา ๔ ซึ่ง
เปนชุดสืบๆ กันมา ที่จัดรวมขึ้นภายหลัง
คือ ๑. กัมมสัทธา เชื่อกรรม เชื่อการ
กระทํา ๒. วิปากสัทธา เชือ่ ผลของกรรม
๓. กัมมัสสกตาสัทธา เชื่อวาสัตวมีกรรม
เปนของตัว ทําดีไดดี ทําชั่วไดชั่ว ๔.
ตถาคตโพธิสทั ธา เชือ่ ปญญาตรัสรูข อง
พระตถาคต
อรรถกถาทั้งหลายจําแนกวามี สัทธา
๔ ระดับ (เชน ที.อ.๓/๒๒๗; ม.อ.๓/๒๓๗; องฺ.อ.
๓/๒๙) คือ ๑. อาคมนสัทธา ความเชื่อ
ความมั่นใจของพระโพธิสัตว อันสืบมา
จากการบําเพ็ญสั่งสมบารมี (อาคมนียสัทธา หรืออาคมสัทธา ก็เรียก) ๒.
อธิ ค มสั ท ธา ความเชื่ อ มั่ น ของพระ

สัทธาจริต

๔๒๙

อริยบุคคล ซึง่ เกิดจากการเขาถึงดวยการ
บรรลุธรรมเปนประจักษ (อธิคมนสัทธา
ก็เรียก) ๓. โอกัปปนสัทธา ความเชื่อ
หนั ก แน น สนิ ท แน ว เมื่ อ ได ป ฏิ บั ติ ก า ว
หนาไปในการเห็นความจริง (โอกัปปนียสัทธา ก็เรียก, ทานวาตรงกับอธิโมกข
หรืออธิโมกขสัทธา) ๔. ปสาทสัทธา
ความเชื่อที่เปนเพียงความเลื่อมใสจาก
การไดยินไดฟง
สัทธาจริต พื้นนิสัยหนักในศรัทธา เชื่อ
งาย พึงแกดวยปสาทนียกถา คือ ถอย
คําที่นําใหเกิดความเลื่อมใสในทางที่ถูก
ที่ควร และดวยความเชื่อที่มีเหตุผล
(ขอ ๔ ในจริต ๖)
สัทธานุสารี “ผูแลนไปตามศรัทธา”, “ผู
แลนตามไปดวยศรัทธา”, พระอริยบุคคล
ผู ตั้ ง อยู ใ นโสดาป ต ติ ม รรค ที่ มี
สัทธินทรียแรงกลา (เมื่อบรรลุผล จะ
กลายเปนสัทธาวิมุต); ดู อริยบุคคล ๗
สัทธาวิมุต “ผูหลุดพนดวยศรัทธา” พระ
อริยบุคคลตั้งแตโสดาบันขึ้นไป จนถึงผู
ตั้งอยูในอรหัตตมรรคที่มีสัทธินทรียแรง
กลา (เมือ่ บรรลุอรหัตตผล จะกลายเปน
ปญญาวิมตุ ); ดู อริยบุคคล ๗
สัทธาสัมปทา ถึงพรอมดวยศรัทธา คือ
เชื่อสิ่งที่ควรเชื่อ เชนเชื่อวา ทําดีไดดี
ทําชั่วไดชั่ว เปนตน (ขอ ๑ ในสัมปรายิกัตถสังวัตตนิกธรรม ๔)

สันโดษ

สัทธิวิหาริก, สัทธิงวิหาริก ศิษย, ผูอยู
ดวย เปนคําเรียกผูที่ไดรับอุปสมบท ถา
อุปสมบทตอพระอุปช ฌายะองคใด ก็เปน
สัทธิวิหาริกของพระอุปชฌายะองคนั้น
สั ท ธิ วิ ห าริ ก วั ต ร ข อ ควรปฏิ บั ติ ต อ
สัทธิวิหาริก, หนาที่อันอุปชฌายจะพึง
กระทําแกสัทธิวิหาริก คือ ๑. เอาธุระใน
การศึกษา ๒. สงเคราะหดว ยบาตร จีวร
และบริขารอืน่ ๆ ๓. ขวนขวายปองกัน
หรือระงับความเสือ่ มเสีย เชน ระงับความ
คิดจะสึก เปลือ้ งความเห็นผิด ฯลฯ ๔.
พยาบาลเมื่ออาพาธ; เทียบ อุปชฌายวัตร
สัทธิวิหารินี สัทธิวิหาริกผูหญิง คือ
สัทธิวิหาริกในฝายภิกษุณี แตตามปกติ
ไมเรียกอยางนี้ เพราะมีคําเฉพาะเรียก
วา สหชีวินี
สันดาน ความสืบตอแหงจิต คือกระแส
จิตที่เกิดดับตอเนื่องกันมา; ในภาษา
ไทยมักใชในความหมายวาอุปนิสัยที่มี
มาแตกําเนิด, อัธยาศัยที่มีติดตอมา
สันโดษ ความยินดี, ความพอใจ, ยินดี
ดวยปจจัย ๔ คือ ผานุงผาหม อาหาร
ที่นอนที่นั่ง และยา ตามมีตามได, ยินดี
ของของตน, การมีความสุขความพอใจ
ดวยเครื่องเลี้ยงชีพที่หามาไดดวยความ
เพียรพยายามอันชอบธรรมของตน ไม
โลภ ไมริษยาใคร; สันโดษ ๓ คือ ๑.
ยถาลาภสันโดษ ยินดีตามที่ได คือไดสิ่ง

๔๒๙

สันตติ

๔๓๐

ใดมาดวยความเพียรของตน ก็พอใจ
ดวยสิ่งนั้น ไมเดือดรอนเพราะของที่ไม
ได ไมเพงเล็งอยากไดของคนอื่นไม
ริษยาเขา ๒. ยถาพลสันโดษ ยินดีตาม
กําลัง คือพอใจเพียงแคพอแกกําลังราง
กายสุขภาพและขอบเขตการใชสอยของ
ตน ของทีเ่ กินกําลังก็ไมหวงแหนเสียดาย
ไมเก็บไวใหเสียเปลา หรือฝนใชใหเปน
โทษแกตน ๓. ยถาสารุปปสันโดษ ยินดี
ตามสมควร คือพอใจตามที่สมควรแก
ภาวะ ฐานะ แนวทางชีวิต และจุดหมาย
แหงการบําเพ็ญกิจของตน เชน ภิกษุ
พอใจแต ข องอั น เหมาะกั บ สมณภาวะ
หรือไดของใชที่ไมเหมาะกับตนแตจะมี
ประโยชนแกผูอื่น ก็นําไปมอบใหแกเขา
เปนตน; สันโดษ ๓ นีเ้ ปนไปในปจจัย ๔
แตละอยาง จึงรวมเรียกวา สันโดษ ๑๒
สันตติ การสืบตอ คือ การเกิดดับตอ
เนื่องกันไปโดยอาการที่เปนปจจัยสงผล
แกกัน ในทางรูปธรรม ที่พอมองเห็น
อยางหยาบ เชน ขนเกาหลุดรวงไปขน
ใหม เ กิ ด ขึ้ น แทน ความสื บ ต อ แห ง
รูปธรรม จัดเปนอุปาทายรูปอยางหนึ่ง;
ในทางนามธรรม จิตก็มีสันตติ คือเกิด
ดับเปนปจจัยสืบเนื่องตอกันไป
สันตาปทุกข ทุกขคือความรอนรุม, ทุกข
ร อ น ได แ ก ค วามกระวนกระวายใจ
เพราะถูกไฟกิเลสคือ ราคะ โทสะ และ

สันถัต

โมหะแผดเผา
สันติ ความสงบ, ความระงับดับหายหมด
ไปแหงความพลุงพลานเรารอนกระวน
กระวาย, ภาวะเรียบรื่นไรความสับสน
วุนวาย, ความระงับดับไปแหงกิเลสที่
เป น เหตุ ใ ห เ กิ ด ความเร า ร อ นว า วุ น ขุ น
มัว, เปนไวพจนหนึ่งของ นิพพาน
สันติเกนิทาน “เรื่องใกลชิด” หมายถึง
เรื่องราวหรือความเปนมาเกี่ยวกับพระ
พุ ท ธเจ า ตั้ ง แต ต รั ส รู แ ล ว จนเสด็ จ
ปรินพิ พาน; ดู พุทธประวัติ
สันติเกรูป ดู รูป ๒๘
สันติภาพ ภาวะแหงสันติ; ตามที่ใชใน
ปจจุบัน หมายถึงความสงบภายนอก
คือ ภาวะที่สังคมหรือบานเมืองสงบ ไม
มีความปนปวนวุนวาย, ภาวะที่ระงับ
หรือไมมีความขัดแยง, ภาวะปราศจาก
สงครามหรือความมุงรายเปนศัตรูกัน
สันติวิหารธรรม ธรรมเปนเครื่องอยู
อยางสงบ
สันตีรณะ ดู วิถจี ติ
สันตุฏฐิกถา ถอยคําที่ชักนําใหมีความ
สันโดษ (ขอ ๒ ในกถาวัตถุ ๑๐)
สันถัต ผาปูพื้นที่หลอดวยขนเจียมคือขน
แกะ ใชรองนั่ง หรือปูนอน, แมวาใน
สิกขาบทที่ ๕ แหงโกสิยวรรค (ขอ ๑๕ ใน
นิสสัคคิยปาจิตตีย) จะใชคําวา “นิสีทนสันถัต” (สันถัตทีน่ งั่ ) ก็มคี าํ อธิบายวา ทรง

๔๓๐

สันทัด

๔๓๑

ใชคาํ นัน้ เพือ่ แกไขการทีภ่ กิ ษุจํานวนมาก
หลงเข า ใจเอาสั น ถั ต เป น จี ว รผื น หนึ่ ง
(ภิกษุมากรูปจะสมาทานธุดงค เขาใจวา
สันถัตเปนจีวรขนสัตว เกรงวาตนจะมี
จีวรเกิน ๓ ผืน จึงไดทิ้งผาสันถัตนั้นเสีย
– วินย.๒/๙๓/๗๙; กงฺขาวิตรณีอภินวฏีกา, ๓๓๘)
สันทัด ถนัด, จัดเจน, ชํานาญ; ปานกลาง
สันทัสสนา การใหเห็นชัดแจง หรือชี้ให
ชัด คือ ชี้แจงใหเขาใจชัดเจน มองเห็น
เรื่ อ งราวและเหตุ ผ ลต า งๆ แจมแจง
เหมื อ นจู ง มื อ ไปดูเห็นประจักษกับตา;
เปนลักษณะอยางแรกของการสอนที่ดี
ตามแนวพุ ท ธจริ ย า (ข อ ต อ ไปคื อ
สมาทปนา)
สนฺทฏิ  ิโก (พระธรรมอันผูไ ดบรรลุ) เห็น
เองรูเ อง ประจักษแจงกับตน ไมตองขึ้น
ตอผูอื่น ไมตองเชื่อตอถอยคําของใคร
(ขอ ๒ ในธรรมคุณ ๖); เมื่อมาดวยกัน
กับ สมฺปรายิโก (ใชเปนคําไทย มีรูป
เปน สัมปรายิกะ) ซึ่งแปลวา เลยไปเบื้อง
หนา หรือเลยตาเห็น (เชน ม.มู.๑๒/๑๙๘/๑๖๙)
สนฺทฏิ  ิโกนี้ (สันทิฏฐ กิ ะ) แปลวา เปน
ปจจุบัน เห็นทันตา หรือเห็นกับตา
สันนิธิ การสั่งสม, ของที่สั่งสมไว หมาย
ถึ ง ของเคี้ ย วของฉั น ที่ รั บ ประเคนแล ว
เก็ บ ไว ค า งคื น เพื่ อ จะฉั น ในวั น รุ ง ขึ้ น
ภิกษุฉนั ของนัน้ เปนปาจิตตียท กุ คํากลืน
(สิกขาบทที่ ๘ แหงโภชนวรรค ปาจิตติย-

สัปปายะ

กัณฑ)
สันนิบาต การประชุม, ที่ประชุม
สนฺนิปาติกา อาพาธา ความเจ็บไขเกิด
จากสั น นิ บ าต (คื อ ประชุ ม กั น แห ง
สมุฏฐานทั้งสาม), ไขสันนิบาต คือ
ความเจ็บไขที่เกิดขึ้นแตดี เสมหะ และ
ลม ทั้งสามเจือกัน; ดู อาพาธ
สันนิวาส ที่อยู, ที่พัก; การอยูดวยกัน,
การอยูรวมกัน
สันนิษฐาน ความตกลงใจ, ลงความเห็น
ในที่สุด; ไทยใชในความหมายวา ลง
ความเห็นเปนการคาดคะเนไวกอน
สันยาสี ผูสละโลกแลวตามธรรมเนียม
ของศาสนาฮินดู; ดู อาศรม
สันสกฤต ชื่อภาษาโบราณของอินเดีย
ภาษาหนึ่ง ใชในศาสนาพราหมณหรือ
ฮินดู และพุทธศาสนาฝายมหายาน
สัปดาห ๗ วัน, ระยะ ๗ วัน
สัปบุรุษ ดู สัปปุรุษ
สัปปฏิฆรูป ดูที่ อนิทัสสนอัปปฏิฆรูป,
รูป ๒๘
สัปปาณกวรรค ตอนที่วาดวยเรื่องสัตว
มีชีวิตเปนตน, เปนวรรคที่ ๗ แหง
ปาจิ ต ติ ย กั ณ ฑ ใ นมหาวิ ภั ง ค แ ห ง พระ
วินัยปฎก
สัปปายะ สบาย, สภาพเอื้อ, สภาวะที่เกื้อ
หนุน, สิ่ง สถาน หรือบุคคล ซึ่งเปนที่
สบาย เหมาะกัน เกื้อกูล หรือเอื้อ

๔๓๑

สัปป

๔๓๒

อํานวย โดยเฉพาะที่ชวยเกื้อหนุนการ
บําเพ็ญและประคับประคองรักษาสมาธิ
ทานแสดงไว ๗ ขอ คือ อาวาส (ที่อยู)
โคจร (ที่บิณฑบาตหรือแหลงอาหาร)
ภัสสะ (เรื่องพูดคุยที่เสริมการปฏิบัติ)
บุคคล (ผูที่เกี่ยวของดวยแลวชวยใหจิต
ผองใสสงบมั่นคง) โภชนะ (อาหาร) อุตุ
(อุณหภูมิและสภาพแวดลอม) อิริยาบถ;
ทั้ง ๗ ขอนี้ ที่เหมาะกันเปนสัปปายะ
(เชนเปน อาวาสสัปปายะ) ที่ไมสบาย
เปนอสัปปายะ
สัปป เนยใส; ดู เบญจโครส
สัปปโสณฑิกา ชื่อเงื้อมเขาแหงหนึ่งอยูที่
สีตวัน ใกลกรุงราชคฤห ณ ที่นี้พระ
พุ ท ธเจ า เคยทํานิ มิ ต ต โ อภาสแก พ ระ
อานนท
สัปปุริสธรรม ธรรมของสัตบุรุษ, ธรรม
ของคนดี, ธรรมทีท่ าํ ใหเปนสัตบุรษุ มี ๗
ขอ คือ ๑. ธัมมัญุตา รูห ลักหรือรูจ กั เหตุ
๒. อัตถัญุตา รูความมุงหมายหรือรู
จักเหตุผล ๓. อัตตัญุตา รูจักตน ๔.
มัตตัญุตา รูจ กั ประมาณ ๕. กาลัญุตา
รูจ กั กาล ๖. ปริสญั ุตา รูจักชุมชน ๗.
ปุคคลัญุตา รูจักบุคคล; อีกหมวดหนึ่ง
มี ๘ ขอ คือ ๑. ประกอบดวย สัทธรรม
๗ ประการ ๒. ภักดีสัตบุรุษ (คบหาผูมี
สัทธรรม ๗) ๓. คิดอยางสัตบุรุษ ๔.
ปรึกษาอยางสัตบุรุษ ๕. พูดอยางสัต-

สัปปุรุษ

บุรุษ ๖. ทําอยางสัตบุรุษ (๓, ๔, ๕, ๖
คือ คิด ปรึกษา พูด ทํา มิใชเพื่อเบียด
เบียนตนและผูอื่น) ๗. มีความเห็น
อยางสัตบุรุษ (คือเห็นชอบวา ทําดีมีผล
ดี ทําชั่วมีผลชั่ว เปนตน) ๘. ใหทาน
อยางสัตบุรุษ (คือใหโดยเคารพ เอื้อ
เฟอแกของและผูรับทาน เปนตน)
สัปปุริสบัญญัติ ขอที่ทานสัตบุรุษตั้งไว,
บัญญัติของคนดี มี ๓ คือ ๑. ทาน ปน
สละของตนเพื่อประโยชนแกผูอื่น ๒.
ปพพัชชา ถือบวช เวนจากการเบียด
เบียนกัน ๓. มาตาปตุอุปฏฐาน บํารุง
มารดาบิดาของตนใหเปนสุข
สัปปุรสิ ปู ส สยะ คบสัตบุรษุ , คบคนดี,
ไดคนดีเปนทีพ่ งึ่ อาศัย (ขอ ๒ ในจักร ๔)
สัปปุรสิ ปู สังเสวะ คบสัตบุรษุ , คบคนดี,
คบทานที่ประพฤติชอบดวยกายวาจาใจ,
เสวนาทานผูรูผูทรงคุณ (ขอ ๑ ในวุฑฒิ
๔)
สัปปุรุษ เปนคําเลือนปะปนระหวาง สัปปุริส ที่เขียนอยางบาลี กับ สัตบุรุษ ที่
เขียนอยางสันสกฤต มีความหมายอยาง
เดียวกัน (ดู สัตบุรุษ) แตในภาษาไทย
เปนคําอยูขางโบราณ ใชกันในความ
หมายว า คฤหั ส ถ ผู มี ศ รั ท ธาในพระ
ศาสนา เฉพาะอยางยิ่งผูที่ไปรวมกิจ
กรรมทางบุ ญ ทางกุ ศ ล รั ก ษาศี ล ฟ ง
ธรรมเปนประจําที่วัดใดวัดหนึ่ง บางที

๔๓๒

สัพพกามี

๔๓๓

เรียกตามความผูกพันกับวัดวา สัปปุรษุ
วัดนั้น สัปปุรุษวัดนี้
สัพพกามี ชื่อพระเถระองคหนึ่งในการก
สงฆ ผูทําสังคายนาครั้งที่ ๒ เปนผูมี
พรรษาสูงสุด และทําหนาที่วิสัชนา
สัพพโลเกอนภิรตสัญญา กําหนดหมาย
ถึงความไมนาเพลิดเพลินในโลกทั้งปวง
(ขอ ๘ ในสัญญา ๑๐)
สัพพสังขาเรสุอนิฏฐสัญญา กําหนด
หมายถึงความไมนาปรารถนาในสังขาร
ทั้งปวง (ขอ ๙ ในสัญญา ๑๐)
สัพพัญุตญาณ ญาณคือความเปนพระ
สัพพัญู, พระปรีชาญาณหยั่งรูสิ่งทั้ง
ปวง ทั้งที่เปนอดีต ปจจุบัน และอนาคต
สัพพัญู ผูรูธรรมทั้งปวง, ผูรูทั่วทั้ง
หมด, พระนามของพระพุทธเจา
สัพพัตถกกัมมัฏฐาน กรรมฐานที่ควร
ใชประโยชนในทุกกรณี; ดู กัมมัฏฐาน
๒; เทียบ ปาริหาริยกัมมัฏฐาน
สัพพัตถคามินีปฏิปทาญาณ ปรีชาหยั่ง
รูทางที่จะนําไปสูสุคติทั้งปวง คือ ทั้ง
สุคติ ทุคติ และทางแหงนิพพาน (ขอ ๓
ในทศพลญาณ)
สัมปชัญญะ ความรูตัวทั่วพรอม, ความ
รูตระหนัก, ความรูชัดเขาใจชัด ซึ่งสิ่งที่
นึกได; มักมาคูกับสติ (ขอ ๒ ในธรรมมี
อุปการะมาก ๒); สัมปชัญญะ ๔ ไดแก
๑.สาตถกสั ม ปชั ญ ญะ รู ชั ด ว า มี

สัมปรายิกัตถะ

ประโยชน หรือตระหนักวาตรงตามจุด
หมาย ๒.สัปปายสัมปชัญญะ รูชัดวา
เปนสัปปายะ หรือตระหนักวาเกื้อกูล
เหมาะกัน ๓.โคจรสัมปชัญญะ รูชัดวา
เปนโคจร หรือตระหนักในแดนงานของ
ตน ๔.อสัมโมหสัมปชัญญะ รูชัดวาไม
หลง หรือตระหนักในตัวสภาวะ ไมหลง
ใหล ไมสับสนฟนเฟอน
สัมปชานมุสาวาท รูตัวอยูกลาวเท็จ,
การพูดเท็จทัง้ ทีร่ ู คือรูค วามจริงแตจงใจ
พูดใหคลาดจากความจริง เพื่อใหผูฟง
เขาใจเปนอยางอืน่ จากความจริง (สิกขาบทที่ ๑ แหงมุสาวาทวรรค ปาจิตติยกัณฑ)
สัมปฏิจฉนะ, สัมปฏิจฉันนะ ดู วิถจี ติ
สัมปยุต ประกอบดวย; สัมปยุตต ก็
เขียน
สั ม ปยุ ต ตธรรม ธรรมที่ ป ระกอบอยู
ดวย, ธรรมที่ประกอบกัน, สภาวธรรมที่
เกิดรวมกัน หรือพวงมาดวยกัน
สัมปโยค การประกอบกัน
สัมประหาร การสูรบกัน, การตอสูกัน
สัมปรายภพ ภพหนา
สั ม ปรายิ กั ต ถะ ประโยชน ภ ายหน า ,
ประโยชนขั้นสูงขึ้นไป อันไดแกความมี
จิตใจเจริญงอกงามดวยคุณธรรมความ
ดี ทําใหชีวิตนี้มีคาและเปนหลักประกัน
ชีวติ ในภพหนา ซึง่ จะสําเร็จไดดว ยธรรม

๔๓๓

สัมปหังสนา

๔๓๔

๔ ประการ คือ ๑. สัทธาสัมปทา ถึง
พรอมดวยศรัทธา ๒. สีลสัมปทา ถึง
พรอมดวยศีล ๓. จาคสัมปทา ถึงพรอม
ดวยการบริจาค ๔. ปญญาสัมปทา ถึง
พรอมดวยปญญา ธรรม ๔ อยางนีเ้ รียก
เต็มวา สัมปรายิกตั ถสังวัตตนิกธรรม
สัมปหังสนา การทําใหรา เริงหรือปลุกให
ราเริง คือ ทําบรรยากาศใหสนุก สดชืน่
แจมใส เบิกบานใจ ใหผฟู ง แชมชืน่ มีความ
หวัง มองเห็นผลดีและทางสําเร็จ; เปน
ลักษณะอยางหนึ่งของการสอนที่ดีตาม
แนวพุทธจริยา (ขอกอนคือสมุตเตชนา)
สัมปตตโคจรัคคาหิกรูป ดูที่ รูป ๒๘
สัมปตตวิรัติ ความเวนจากวัตถุอันถึง
เขา, การเวนเมื่อประสบซึ่งหนาคือไมได
สมาทานศีล หรือตั้งใจละเวนมากอน
แตเมื่อประสบเหตุอันจะทําใหความชั่ว
หรือละเมิดศีลเขาเฉพาะหนา ก็ละเวน
ไดในขณะนั้นเอง ไมลวงละเมิดศีล (ขอ
๑ ในวิรัติ ๓)
สัมผัปปลาปะ พูดเพอเจอ, พูดเหลวไหล,
พูดไมเปนประโยชน ไมมเี หตุผล ไรสาระ
ไมถูกกาลถูกเวลา (ขอ ๗ ในอกุศลกรรมบถ ๑๐)
สัมผัปปลาปา เวรมณี เวนจากพูดเพอ
เจ อ , เว น จากพู ด เหลวไหลไม เ ป น
ประโยชน, พูดคําจริง มีเหตุผล มี
ประโยชน ถูกกาลเทศะ (ขอ ๗ ในกุศล-

สัมโภคนาสนา

กรรมบถ ๑๐)
สัมผัส ความกระทบ, การถูกตองที่ให
เกิดความรูสึก, ความประจวบกันแหง
อายตนะภายใน อายตนะภายนอก และ
วิญญาณ มี ๖ เริ่มแต จักขุสัมผัส
สัมผัสทางตา เปนตน จนถึง มโนสัมผัส
สัมผัสทางใจ (เรียงตามอายตนะภายใน
๖); ผัสสะ ก็เรียก
สัมพันธ 1. เกี่ยวของ, ผูกพัน, เนื่องกัน
2. ในทางอักขรวิธีภาษาบาลี หมายถึง
มีตางบทมาสนธิเชื่อมเขาดวยกัน เชน
ตุณฺหิสฺส หรือ ตุณฺหสฺส (= ตุณฺหี +
อสฺส); ในความหมายนี้ ตรงขามกับ ววัตถิตะ
สัมพุทธะ ทานผูตรัสรูเอง, พระพุทธเจา
สัมภเวสี ผูแสวงสมภพ; ดู ภูตะ
สัมภาระ สิ่งของตางๆ, วัตถุ, วัสดุ,
เครื่องใช, องค, สวนประกอบ, บริขาร,
ปจจัย, ความดีหรือความชั่วที่ประกอบ
หรือทําสะสมไว; การประชุมเขา
สัมภูตสาณวาสี ชื่อพระเถระองคหนึ่งใน
การกสงฆ ผูทําสังคายนาครั้งที่ ๒
สัมโภคนาสนา ใหฉิบหายเสียจากการ
กินรวม, เปนศัพทผูกใหมที่สมเด็จพระ
มหาสมณเจา กรมพระยาวชริญาณวโรรส
วานาจะใชแทนคําวา ทัณฑกรรมนาสนา
(การใหฉิบหายดวยทัณฑกรรม คือ ลง
โทษสามเณรผูกลาวตูพระธรรมเทศนา
โดยไล จ ากสํานั ก และไม ใ ห ภิ ก ษุ ทั้ ง

๔๓๔

สัมมติกา

๔๓๕

หลายคบดวยตามสิกขาบทที่ ๑๐ แหง
สัปปาณกวรรค ปาจิตติยกัณฑ)
สัมมติกา กัปปยภูมิที่สงฆสมมติ คือ กุฎี
ที่สงฆเลือกจะใชเปนกัปปยกุฎีแลวสวด
ประกาศดวยญัตติทตุ ยิ กรรม; ดู กัปปยภูมิ
สัมมสนญาณ ญาณหยั่งรูดวยพิจารณา
นามรูปโดยไตรลักษณ, ญาณทีพ่ จิ ารณา
หรือตรวจตรานามรูปหรือสังขาร มอง
เห็นตามแนวไตรลักษณ คือ รูว า ไม
เทีย่ ง ทนอยูไ มได ไมใชตวั ตน (ขอ ๓
ในญาณ ๑๖)
สัมมัตตะ ความเปนถูก, ภาวะที่ถูก มี
๑๐ อยาง ๘ ขอตนตรงกับองคมรรคทั้ง
๘ ขอ เพิ่ม ๒ ขอทาย คือ ๙. สัมมาญาณ รูชอบ ไดแกผลญาณและปจจเวกขณญาณ ๑๐. สัมมาวิมุตติ หลุดพน
ชอบ ไดแกพระอรหัตตผลวิมุตติ; เรียก
อีกอยางวา อเสขธรรม ๑๐; ตรงขามกับ
มิจฉัตตะ ๑๐
สัมมัปปธาน ความเพียรชอบ; ดู ปธาน,
โพธิปกขิยธรรม
สัมมา โดยชอบ, ดี, ถูกตอง, ถูกถวน,
สมบูรณ, จริง, แท
สัมมากัมมันตะ ทําการชอบ หรือการงาน
ชอบ ไดแก การกระทําทีเ่ วนจากความ
ประพฤติชวั่ ทางกายสามอยาง คือ ฆาสัตว
ลักทรัพย ประพฤติผดิ ในกาม คือ เวน
จากกายทุจริต ๓ (ขอ ๔ ในมรรค)

สัมมาวาจา

สัมมาญาณะ รูชอบ ไดแกผลญาณ คือ
ญาณอันเปนผลสืบเนื่องมาจากมรรคญาณ เชน โสดาปตติผล เปนตน และ
ปจจเวกขณญาณ (ขอ ๙ ในสัมมัตตะ ๑๐)
สัมมาทิฏฐิ ปญญาอันเห็นชอบ คือ เห็น
อริยสัจจ ๔, เห็นชอบตามคลองธรรมวา
ทําดีมีผลดี ทําชั่วมีผลชั่ว มารดาบิดามี
(คื อ มี คุ ณ ความดี ค วรแก ฐ านะหนึ่ ง ที่
เรียกวามารดาบิดา) ฯลฯ, เห็นถูกตอง
ตามที่ เ ป น จริ ง ว า ขั น ธ ๕ ไม เ ที่ ย ง
เปนตน (ขอ ๑ ในมรรค)
สัมมาทิฏฐิสูตร พระสูตรแสดงความ
หมายตางๆ แหงสัมมาทิฏฐิ เปนภาษิต
ของพระสารีบุตร (สูตรที่ ๙ ในมัชฌิมนิกาย มูลปณณาสก พระสุตตันตปฎก)
สัมมานะ ความนับถือ, การยกยอง, การ
ใหเกียรติ; ตรงขามกับ อวมานะ, ดู มานะ
สัมมาปฏิบัติ ปฏิบัติชอบ คือปฏิบัติชอบ
ธรรม, ปฏิบัติถูกทํานองคลองธรรม,
ดําเนิ น ในมรรคมี อ งค ๘ ประการ
(ปฏิบตั ติ ามมรรค)
สัมมาปาสะ “บวงคลองไวมั่น”, ความรู
จักผูกผสานรวมใจประชาชน ดวยการ
สงเสริมอาชีพ เชน ใหคนจนกูยืมทุนไป
สรางตัวในพาณิชยกรรม เปนตน (ขอ
๓ ใน ราชสังคหวัตถุ ๔)
สัมมาวาจา เจรจาชอบ คือเวนจากวจีทุจริต ๔ (ขอ ๓ ในมรรค)

๔๓๕

สัมมาวายามะ

๔๓๖

สัมมาวายามะ เพียรชอบ คือเพียรในที่
๔ สถาน ไดแก ๑. สังวรปธาน ๒.
ปหานปธาน ๓. ภาวนาปธาน ๔. อนุรักขนาปธาน (ขอ ๖ ในมรรค); ดู ปธาน
สัมมาวิมุตติ หลุดพนชอบ ไดแกอรหัตต
ผลวิมุตติ (ขอ ๑๐ ในสัมมัตตะ ๑๐)
สัมมาสติ ระลึกชอบ คือระลึกใน สติปฏฐาน ๔ (ขอ ๗ ในมรรค)
สัมมาสมาธิ ตั้งจิตมั่นชอบ, จิตมั่นชอบ
คือสมาธิที่เจริญตามแนวของ ฌาน ๔
(ขอ ๘ ในมรรค)
สั ม มาสั ง กั ป ปะ ดําริ ช อบ คื อ ๑.
เนกขัมมสังกัปปะ ดําริจะออกจากกาม
หรือปลอดจากโลภะ ๒. อัพยาปาทสังกัปปะ ดําริในอันไมพยาบาท ๓.
อวิหิงสาสังกัปปะ ดําริในอันไมเบียด
เบียน (ขอ ๒ ในมรรค)
สัมมาสัมพุทธเจดีย เจดียเกี่ยวเนื่อง
ดวยพระสัมมาสัมพุทธเจา, เจดียที่เปน
เครื่องเตือนจิตใหระลึกถึงสมเด็จพระ
สัมมาสัมพุทธเจา; ดู เจดีย
สมฺมาสมฺพุทฺโธ (พระผูมีพระภาคเจา
นั้น) เปนผูตรัสรูเองโดยชอบ คือรู
อริยสัจจ ๔ โดยไมเคยไดเรียนรูจากผู
อื่น จึงทรงเปนผูเริ่มประกาศสัจจธรรม
เปนผูประดิษฐานพระพุทธศาสนา และ
จึงไดพระนามอยางหนึง่ วา ธรรมสามี คือ
เปนเจาของธรรม (ขอ ๒ ในพุทธคุณ ๙)

สัลลวตี

สั ม มาสั ม โพธิญาณ ญาณเปนเครื่อง
ตรัสรูเองโดยชอบ
สัมมาอาชีวะ เลี้ยงชีวิตชอบ คือเวนจาก
เลี้ยงชีวิตโดยทางที่ผิด เชน โกงเขา
หลอกลวง สอพลอ บีบบังคับขูเข็ญ คา
คน คายาเสพติด คายาพิษ เปนตน (ขอ
๕ ในมรรค)
สั ม มุ ข าวิ นั ย ระเบี ย บอั น พึ ง ทําในที่
พรอมหนา, วิธีระงับตอหนา ไดแก การ
ระงับอธิกรณในทีพ่ รอมหนาสงฆ (สังฆสัมมุขตา คือภิกษุเขาประชุมครบองค
สงฆ), ในที่พรอมหนาบุคคล (ปุคคลสัมมุขตา คือ บุคคลทีเ่ กีย่ วของในเรือ่ ง
นั้นอยูพรอมหนากัน), ในที่พรอมหนา
วัตถุ (วัตถุสัมมุขตา คือยกเรื่องที่เกิด
ขึ้นนั้นวินิจฉัย), ในที่พรอมธรรมวินัย
(ธัมมสัมมุขตา และวินยสัมมุขตา คือนํา
เอาหลั ก เกณฑ ที่ กําหนดไว ต ามพระ
ธรรมวินัยมาใชปฏิบัติ ไดแกวินิจฉัยถูก
ธรรม ถูกวินัย); สัมมุขาวินัย ใชเปน
เครื่องระงับอธิกรณไดทุกอยาง
สัมโมทนียกถา “ถอยคําเปนที่บันเทิง
ใจ”, คําตอนรับทักทาย, คําปราศรัย;
ปจจุบันนิยมเรียกสุนทรพจนที่พระสงฆ
กลาววา สัมโมทนียกถา
สัมฤทธิ์ ความสําเร็จ
สั ล ลวตี แม น้ําที่ กั น อาณาเขตมั ช ฌิ ม ชนบท ดานทิศตะวันออกเฉียงใต

๔๓๖

สัสสตทิฏฐิ

๔๓๗

สัสสตทิฏฐิ ความเห็นวาเที่ยง คือความ
เห็นวาอัตตาและโลก เปนสิ่งเที่ยงแท
ยั่งยืน คงอยูตลอดไป เชน เห็นวาคน
และสัตวตายไปแลว รางกายเทานั้น
ทรุดโทรมไป สวนดวงชีพหรือเจตภูต
หรือมนัสเปนธรรมชาติไมสูญ ยอมถือ
ปฏิสนธิในกําเนิดอื่นสืบไป เปนมิจฉาทิฏฐิอยางหนึ่ง; ตรงขามกับ อุจเฉททิฏฐิ
(ขอ ๑ ในทิฏฐิ ๒)
สัสสเมธะ ความฉลาดในการบํารุงขาว
กล า , ปรี ช าในการบํ า รุ ง พื ช พั น ธุ
ธัญญาหาร สงเสริมการเกษตรใหอุดม
สมบูรณ เปนสังคหวัตถุประการหนึ่งที่ผู
ปกครองบานเมืองจะพึงบําเพ็ญ (ขอ ๑
ในราชสังคหวัตถุ ๔)
สากัจฉา การพูดจา, การสนทนา
สากิยานี เจาหญิงวงศศากยะ
สาเกต ชื่อมหานครแหงหนึ่ง อยูในแควน
โกศล หางจากเมืองสาวัตถี ๗ โยชน
ธนัญชัยเศรษฐี บิดาของนางวิสาขา ได
รั บ พระบรมราชานุ ญ าตจากพระเจ า
ปเสนทิโกศล ใหเขาตั้งถิ่นฐานและสราง
ขึ้น เมื่อคราวที่ทานเศรษฐีอพยพจาก
เมืองราชคฤหมาอยูในแควนโกศลตาม
คําเชิญชวนของพระองค, ตามที่กําหนด
กันไดในปจจุบัน ที่ตั้งของเมืองสาเกต
อยูที่ฝงลางของแมน้ําฆาฆระ (Ghāghara, สาขาใหญสายหนึ่งของแมน้ํา

สาชีพ

คงคา) ตรงกับเมืองอโยธยา (Ayodhya)
หางจากเมือง Kasia (กุสินารา) ตรงไป
ทางทิศตะวันตก ประมาณ ๑๗๐ กม.
สาขนคร เมืองกิ่ง, เมืองเล็ก
สาคตะ พระมหาสาวกองคหนึ่ง เกิดใน
ตระกูลพราหมณในพระนครสาวัตถี ได
ฟ ง พระธรรมเทศนาของพระศาสดามี
ความเลื่ อ มใส ขอบวชแล ว ทําความ
เพียรเจริญสมาบัติ ๘ ประการ จนมี
ความชํานาญในสมาบัติ ทานเปนตน
บัญญัติสุราปานสิกขาบท และเพราะ
เกิดความสังเวชในเกตุการณที่เกิดกับ
ตนครั้งนี้ จึงเจริญวิปสสนากัมมัฏฐาน
จนไดสําเร็จพระอรหัต ไดรับยกยองวา
เปนเอตทัคคะในทางเตโชธาตุสมาบัติ
สาคร ทะเล
สาคละ ชื่อนครหลวงของแควน มัททะ
ตอมาภายหลังพุทธกาลไดเปนราชธานี
ของพระเจามิลินท กษัตริยนักปราชญที่
ไดโตวาทะกับพระนาคเสน, ปจจุบันอยู
ในแควนปญจาป; แควนมัททะนั้นบาง
คราบถูกเขาใจสับสนกับแควน มัจฉะ
ทําให ส าคละพลอยถู ก เรี ย กเป น เมื อ ง
หลวงของแควนมัจฉะไปก็มี
สาชีพ แบบแผนแหงความประพฤติที่ดี
ทําใหมีชีวิตรวมเปนอันเดียวกัน ไดแก
สิ ก ขาบททั้ ง ปวงที่ พ ระพุ ท ธเจ า ได ท รง
บัญญัติไวในพระวินัย อันทําใหภิกษุทั้ง

๔๓๗

สาณะ

๔๓๘

สาธุกีฬา

หลายผูมาจากถิ่นฐานชาติตระกูลตางๆ ตอกิจกรรมในพิธนี นั้ ๆ, โดยนัย หมายถึง
กัน มามีความเปนอยูเสมอเปนอันหนึ่ง เปลงวาจาแสดงความชืน่ ชม อนุโมทนา
อันเดียวกัน; มาคูกับ สิกขา
หรือเห็นชอบ, อีกนัยหนึง่ มักใชเปนคํา
สาณะ ผาทําดวยเปลือกปาน, ผาปาน
บอกแกเด็ก เพื่อใหแสดงความเคารพ
สาณัตติกะ อาบัติที่ตองเพราะสั่ง คือ สั่ง ดวยการทํากิรยิ าไหว (บางทีคาํ กรอนลง
ผูอื่นทํา ตัวเองไมไดทํา ก็ตองอาบัติ เหลือเพียงพูดสัน้ ๆ วา “ธุ”)
เชน สั่งใหผูอื่นลักทรัพย เปนตน
สาธุการ 1. การเปลงวาจาวา สาธุ (แปล
วา “ดีแลว” “ชอบแลว”) เพือ่ แสดงความ
สาฎก ผา, ผาหม, ผาคลุม
เห็ น ชอบด ว ย ชื่ น ชม หรื อ ยกย อ ง
สาตรูป รูปเปนที่ชื่นใจ; ดู ปยรูป
สาเถยยะ โออวด, ความโออวดหลอก สรรเสริญ 2. ชื่อเพลงหนาพาทยเพลง
เขา; เขียน สาไถย ก็ได (ขอ ๖ ในมละ หนึ่ง ถือวามีความสําคัญอยางยิ่ง ใช
๙, ขอ ๑๐ ในอุปกิเลส ๑๖)
บรรเลงในการเริ่ ม พิ ธี เพื่ อ บู ช าพระ
สาธก อางตังอยางใหเห็นสม, ยกตัว รัตนตรัย เชนในเวลาที่พระธรรมกถึก
อยางมาอางใหเห็น
ขึ้นสูธรรมาสนเพื่อแสดงธรรม ตลอด
สาธยาย การทอง, การสวด
จนใชอัญเชิญเทพเจาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์
สาธารณ ทั่วไป, ทั่วไปแกหมู, ของสวน อืน่ ๆ, มีตาํ นานของไทยเลาสืบมาวา พกพรหม (พระพรหมนามวา “พกะ”) ซึ่ง
รวม ไมใชของใครโดยเฉพาะ
สาธารณสถาน สถานที่สําหรับคนทั่วไป เดิมเปนผูมีมิจฉาทิฏฐิ เมื่อพระพุทธเจา
สาธารณสิ ก ขาบท สิ กขาบทที่ทั่ว ไป, เสด็จไปโปรดจนละทิฏฐินั้นแลว ไดแตง
สิ ก ขาบทที่ ใ ช บั ง คั บ ทั่ ว กั น หรื อ เสมอ “เพลงสาธุการ” นี้ขึ้น เพื่ออัญเชิญพระ
เหมือนกัน หมายถึง สิกขาบทสําหรับ พุทธเจาในเวลาที่เสด็จลงจากเศียรของ
ภิกษุณี ที่เหมือนกันกับสิกขาบทของ พระพรหมนั้น (อางอิงเรื่องใน พรหมภิกษุ เชน ปาราชิก ๔ ขอตนในจํานวน นิมนตนิกสูตร, ม.มู.๑๒/๕๕๑/๕๙๐)
๘ ขอของภิกษุณีเหมือนกันกับสิกขาบท สาธุกีฬา กีฬาที่ดี, การละเลนที่ดีงาม
เปนประโยชน; เปนคําในชั้นอรรถกถา
ของภิกษุ; เทียบ อสาธารณสิกขาบท
สาธุ “ดีแลว”, “ชอบแลว”, คําทีพ่ ระสงฆ เฉพาะอยางยิ่งที่เลาวา เมื่อพระพุทธเจา
เปลงออกมาเพื่อแสดงความเห็นชอบตอ ปรินิพพานแลว มีสาธุกีฬา ๗ วัน ตอ
การกระทํา ตอเรือ่ งราวทีด่ าํ เนินไป หรือ เนื่องและประสานกับการบูชาพระบรม
๔๓๘

สาธุชน

๔๓๙

สามัคคี

สารีริกธาตุ, แมในการปรินิพพานของ อธิการแหงอาราม
พระป จ เจกพุ ท ธเจ า และพระอรหั น ต สามเณรี สามเณรผู ห ญิ ง , หญิ ง รั บ
หลายทาน ก็มเี รือ่ งเลาถึงการเลนสาธุกฬี า บรรพชาในสํานักภิกษุณี ถือสิกขาบท
๗ วัน และการบูชาพระธาตุ; สาธุกีฬามี ๑๐ เหมือนสามเณร
ลักษณะสําคัญคือ มิใชเลนเพื่อความ สามเพท ชื่อคัมภีรที่ ๓ ของพระเวท; ดู
สนุกสนานบันเทิงของตนเอง แตเลนให ไตรเพท
เปนประโยชนแกผูอื่น และไมขัดตอ สามัคคี ความพรอมเพรียง, ความกลม
สัมปรายิกัตถะ (ประโยชนดานจิตใจ เกลียว, ความมีจุดรวมตัวเขาดวยกัน
และปญญา) ใหกอกุศลมาก เชนมีคีตะ หรื อ มุ ง ไปด ว ยกั น (โดยวิเคราะหวา
คือเพลงหรือการขับรองที่กระตุนเตือน อคฺเคน สิขเรน สงฺคตํ สมคฺค,ํ สมคฺคใจใหระลึกถึงความจริงของชีวิตและคิด ภาโว สามคฺค)ี , คําเสริมทีม่ กั มาดวยกัน
ที่จะไมประมาทเรงสรางสรรคทําความดี กับสามัคคี คือ สังคหะ (ความยึดเหนีย่ ว
พร อ มทั้ ง เป น การสั ก การะบู ช าพระผู ใจใหรวมกัน) อวิวาท (ความไมววิ าทถือ
ตาง) และเอกีภาพ (ความเปนอันหนึง่ อัน
ปรินิพพาน
สาธุชน คนดี, คนมีศีลธรรม, คนมี เดียวกัน); เมือ่ บุคคลทีเ่ กีย่ วของมารวม
กายกรรม วจีกรรม และมโนกรรม ประชุมพรักพรอมกัน เรียกวา กายสามัคคี (สามัคคีดว ยกาย) เมือ่ บุคคล
สะอาดบริสุทธิ์, คนที่ประพฤติสุจริต
เหลานั้นมีความชื่นชมยินดีเห็นชอบรวม
สานต สงบ
สามเณร เหลากอแหงสมณะ, บรรพชิต กัน พอใจรวมเปนอยางเดียวกัน หรือ
ในพระพุทธศาสนาผูยังมิไดอุปสมบท อยางภิกษุ แมมไิ ดไปรวมประชุมทําสังฆเพียงแตรับบรรพชาดวยไตรสรณคมน กรรม แตมอบใหฉันทะ เรียกวา จิตถือสิกขาบท ๑๐ และกิจวัตรบางอยาง สามัคคี (สามัคคีดวยใจ); ความพรอม
ตามปกติ มีอายุยงั ไมครบ ๒๐ ปบริบรู ณ; เพรียงแหงสงฆ คือ สังฆสามัคคี เปน
พระราหุลเปนสามเณรองคแรกในพระ หลักการสําคัญยิง่ ในพระวินยั ทีจ่ ะดํารง
พระพุทธศาสนา จึงมีพทุ ธบัญญัตหิ ลาย
พุทธศาสนา
สามเณรเปสกะ ภิกษุผูไดรับสมมติ คือ อยางเพื่อใหสงฆมีวิธีปฏิบัติในการรักษา
แตงตั้งจากสงฆ ใหทําหนาที่เปนผูใช สังฆสามัคคีนนั้ สวนการทําใหสงฆแตก
สามเณร, เปนตําแหนงหนึ่งในบรรดา เจา แยก ก็คอื การทําลายสงฆ เรียกวา สังฆ๔๓๙

สามัคคีปวารณา

๔๔๐

เภท ถือวาเปนกรรมชัว่ รายแรง ถึงขัน้ เปน
อนันตริยกรรม (ถามีการทะเลาะวิวาท
บาดหมาง กีดกัน้ กัน ไมเอือ้ เฟอ กัน ไม
รวมมือกัน ไมปฏิบตั ขิ อ วัตรตอกัน ยังไม
ถือวาสงฆแตกกัน แตเปนความราวราน
แหงสงฆ เรียกวา สังฆราชี แตเมื่อใด
ภิกษุทั้งหลายแตกแยกกันถึงขั้นคุมกัน
เปนคณะ แยกทําอุโบสถ แยกทําปวารณา
แยกทําสังฆกรรม แยกทํากรรมใหญนอ ย
ภายในสีมา เมือ่ นัน้ เปนสังฆเภท); หลัก
ธรรมสําคัญที่พระพุทธเจาทรงแสดงไว
เพือ่ ใหสงฆมสี ามัคคีเปนแบบอยาง ไดแก
สาราณียธรรม ๖ สวนหลักธรรมสําคัญ
สําหรับเสริมสรางสามัคคีในสังคมทั่วไป
ไดแก สังคหวัตถุ ๔
สามั ค คี ป วารณา กรณีอยางสามัคคีอุโบสถนั่นเอง เมื่อทําปวารณา เรียกวา
สามัคคีปวารณา และวันที่ทํานั้นก็เรียก
วันสามัคคี
สามัคคีอุโบสถ อุโบสถที่ทําขึ้นเปนกรณี
พิเศษเมื่อสงฆสองฝายซึ่งแตกกันกลับ
มาปรองดองสมานกันเขาได สามัคคี
อุโบสถไมกําหนดดวยวันที่ตายตัว สงฆ
พร อ มเพรี ย งกั น เมื่ อ ใด ก็ ทําเมื่ อ นั้ น
เรียกวันนั้นวา วันสามัคคี
สามัญ 1. ปรกติ, ธรรมดา, ทั่วๆ ไป 2.
ความเปนสมณะ; มักเขียนสามัญญะ
สามัญญผลสูตร สูตร ๒ ในคัมภีรทีฆ-

สามุกกังสิกา

นิกาย สีลขันธวรรค พระสุตตันตปฎก
ว า ด ว ยผลของความเป น สมณะคื อ
ประโยชนที่จะไดจากการดํารงเพศเปน
สมณะ หรือบําเพ็ญสมณธรรม
สามัญญลักษณะ ดู สามัญลักษณะ
สามัญญสโมธาน ดู โอธานสโมธาน
สามัญผล ผลแหงความเปนสมณะ; ดู
สามัญญผลสูตร
สามัญลักษณะ 1. ลักษณะที่เปนสามัญ
คือรวมกันหรือเสมอกัน; คูกับ ปจจัตตลักษณะ 2. ลักษณะที่เสมอกันแกสังขาร
ทั้งปวง; ในความหมายนี้ ดู ไตรลักษณ
สามันตราช พระราชาแควนใกลเคียง
สามิษ, สามิส เจือดวยอามิสคือ เครื่อง
ลอ, ตองขึน้ ตอวัตถุหรืออารมณภายนอก
สามิสสุข สุขเจืออามิส, สุขที่ตองอาศัย
เหยื่อลอ ไดแกสุขที่เกิดจากกามคุณ
(ขอ ๑ ในสุข ๒)
สามีจิกรรม การชอบ, กิจชอบ, การ
กระทําที่สมควร, การแสดงความเคารพ
สามีจิปฏิปนฺโน (พระสงฆ) เปนผูปฏิบัติ
ชอบ, ปฏิบัติสมควรไดรับสามีจิกรรม
คือ ปฏิบัตินาเคารพนับถือ (ขอ ๔ ใน
สังฆคุณ ๙)
สามุ ก กั ง สิ ก า แปลตามอรรถกถาว า
“พระธรรมเทศนาที่พระพุทธเจาทรงยก
ขึ้นถือเอาเอง” คือ ทรงเห็นดวยพระ
สยัมภูญาณ (ตรัสรูเอง) ไดแกอริยสัจจ-

๔๔๐

สายโยค

๔๔๑

เทศนา, ตามแบบเรียน แปลวา “ธรรม
เทศนาที่พระพุทธเจาทรงยกขึ้นแสดง
เอง” คือ ไมตองปรารภคําถามเปนตน
ของผูฟง ไดแกเทศนาเรื่องอริยสัจจ
สายโยค สายรัด ใชแกถุงตางๆ เชน ที่
ประกอบกับถุงบาตรแปลกันวา สายโยค
บาตร (บาลีวา อํสวทฺธก); บางแหงแปล
อาโยค คือผารัดเขา หรือ สายรัดเขา วา
สายโยค ก็มี แตในพระวินยั ปฎก ไมแปล
เชนนัน้ (พจนานุกรมเขียน สายโยก)
สายสิญจน เสน ดา ยสีขาวที่ใ ชโ ยงใน
ศาสนพิ ธี เ พื่ อ เป น สิ ริ ม งคลหรื อ เพื่ อ
ความคุมครองปองกัน เปนตน เชนที่
พระถือในเวลาสวดมนต และที่นํามาวง
รอบบ า นเรื อ นหรื อ บริ เ วณที่ ต อ งการ
ความคุมครอง, ตามที่ปฏิบัติสืบกันมา
ใชดายดิบ นํามาจับทบเปน ๓ หรือ ๙
เสน, ถาพิจารณาตามรูปศัพท “สิญจน”
คือการรดน้าํ ซึง่ คงหมายถึงการรดน้าํ ใน
พิธอี ภิเษก สายสิญจนจงึ อาจจะหมายถึง
สายมงคลหรือสายศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งสืบมา
จากเส น ด า ยหรื อ สายเชื อ กที่ ใ ช ใ นพิ ธี
อภิเษก, บางทีตน เดิมของสายสิญจนอาจ
มาจาก “ปริตฺตสุตฺต” (ปริตตสูตร-สาย
พระปริตร) ในคัมภีรบาลีชั้นหลัง ซึ่ง
หมายถึงเสนดายเพื่อความคุมครองปอง
กัน หรือเสนดายในการสวดพระปริตร; ดู
ปริตร, ปริตต

สารัตถทีปนี

สายัณห เวลาเย็น
สารกัป ดู กัป
สารณา การใหระลึก ไดแกกิริยาที่สอบ
ถามเพื่อฟงคําใหการของจําเลย, การ
สอบสวน
สารท 1. “อันเกิดมีหรือเปนไปในสรทสมัย”, เชน ดวงจันทรในฤดูใบไมรวง
อันนวลแจมสดใส 2. เทศกาลทําบุญสิ้น
เดือนสิบ เดิมเปนฤดูทําบุญดวยเอาขาว
ที่กําลังทอง (ขาวรวงเปนน้ํานม) มาทํา
ยาคูและกวนขาวปายาสเลี้ยงพราหมณ
เรียกวากวนขาวทิพย สวนผูนับถือพระ
พุทธศาสนานําคตินั้นมาใช แตเปลี่ยน
เปนถวายแกพระภิกษุสงฆ อุทิศสวน
กุศลใหแกญาติในปรโลก สําหรับชาว
บานทัว่ ไปมักทําแตกระยาสารท เปนตน
(ตางจาก ศราทธ)
สารนาถ ชือ่ ปจจุบนั ของอิสปิ ตนมฤคทายวัน
ใกลนครพาราณสี สถานที่พระพุทธเจา
ทรงแสดงปฐมเทศนา เคยเจริญรุง เรืองมาก
เปนศูนยกลางการศึกษาทางพุทธศาสนา
ที่สําคัญแหงหนึ่ง มีเจดียใหญสูง ๒๐๐
ฟุต ถูกชาวฮินดูทําลายกอน แลวถูก
นายทัพมุสลิมทําลายสิ้นเชิงใน พ.ศ.
๑๗๓๘ (สารนาถมาจาก สารังคนาถ
แปลวา “ที่พึ่งของเหลากวางเนื้อ”)
สารมัณฑกัป ดู กัป
สารัตถทีปนี ชื่อคัมภีรฎีกาอธิบายความ

๔๔๑

สารัตถปกาสินี
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สารีบุตร

ในสมันตปาสาทิกา ซึง่ เปนอรรถกถาแหง ศีลบริสุทธิ์เสมอกับเพื่อนภิกษุสามเณร
พระวินัยปฎก พระสารีบุตรเถระแหง (มีสีลสามัญญตา) ๖. มีความเห็นรวม
เกาะลังกา เปนผูรจนาในรัชกาลของ กันไดกับภิกษุสามเณรอื่นๆ (มีทิฏฐิพระเจาปรักกมพาหุที่ ๑ (พ.ศ. ๑๖๙๖– สามัญญตา); สารณียธรรม ก็เขียน
สารี ชื่อนางพราหมณีผูเปนมารดาของ
๑๗๒๙)
สารั ต ถปกาสิ นี ชื่ อ คั ม ภี ร อ รรถกถา พระสารีบุตร
อธิบายความในสังยุตตนิกาย แหงพระ สารีบุตร อัครสาวกเบื้องขวาของพระ
สุตตันตปฎก พระพุทธโฆสาจารยเรียบ พุทธเจา เกิดที่หมูบานนาลกะ (บางแหง
เรียงขึ้น โดยอาศัยอรรถกถาเกาภาษา เรียกนาลันทะ) ไมไกลจากเมืองราชคฤห
สิงหฬทีส่ บื มาแตเดิมเปนหลัก เมือ่ พ.ศ. เปนบุตรแหงตระกูลหัวหนาหมูบานนั้น
ใกลจะถึง ๑๐๐๐; ดู โปราณัฏฐกถา, บิดาชื่อวังคันตพราหมณ มารดาชื่อสารี
อรรถกถา
จึงไดนามวาสารีบุตร แตเมื่อยังเยาว
สารันทเจดีย เจดียสถานแหงหนึ่งที่เมือง เรียกวา อุปติสสะ มีเพือ่ นสนิทชือ่ โกลิตะ
เวสาลี นครหลวงของแควนวัชชี ณ ที่นี้ ซึ่งตอมาคือพระมหาโมคคัลลานะ มี
พระพุทธเจาเคยทํานิมิตตโอภาสแกพระ นองชาย ๓ คนชือ่ จุนทะ อุปเสนะ และ
เรวตะ นองหญิง ๓ คน ชือ่ จาลา อุปจาลา
อานนท บาลีเปน สารันททเจดีย
สารัมภะ แขงดี (ขอ ๑๒ ในอุปกิเลส ๑๖) และสีสุปจาลา ซึ่งตอมาไดบวชในพระ
สาราค ราคะกลา, ความกําหนัดยอมใจ
ธรรมวินยั ทัง้ หมด เมือ่ อุปติสสะและโกลิตะ
สาราณียธรรม ธรรมเปนที่ตั้งแหงความ จะบวชนั้น ทั้งสองคนไปเที่ยวดูมหรสพ
ใหระลึกถึง, ธรรมเปนเหตุใหระลึกถึง ที่ยอดเขาดวยกัน คราวหนึ่งไปดูแลว
กัน ทําใหมีความเคารพกัน ชวยเหลือ เกิดความสลดใจ คิดออกแสวงหาโมกขกัน และสามัคคีพรอมเพรียงกัน มี ๖ ธรรม และตอมาไดไปบวชอยูในสํานัก
อยาง คือ ๑. ตั้งกายกรรมประกอบดวย ของสัญชัยปริพาชก แตก็ไมบรรลุจุดมุง
เมตตาในเพื่อนภิกษุสามเณร ๒. ตั้ง หมาย จนวันหนึ่งอุปติสสปริพาชก พบ
วจีกรรมประกอบดวยเมตตาในเพื่อน พระอัสสชิเถระขณะทานบิณฑบาต เกิด
ภิกษุสามเณร ๓. ตั้งมโนกรรมประกอบ ความเลื่อมใสติดตามไปสนทนาขอถาม
ดวยเมตตาในเพือ่ นภิกษุสามเณร ๔. แบง หลักคําสอน ไดฟงความยอเพียงคาถา
ปนลาภที่ไดมาโดยชอบธรรม ๕. รักษา เดียวก็ไดดวงตาเห็นธรรม กลับไปบอก
๔๔๒

สารีริกธาตุ
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ขาวแกโกลิตะ แลวพากันไปเฝาพระ
พุทธเจา มีปริพาชกที่เปนศิษยตามไป
ดวยถึง ๒๕๐ คน ไดรับเอหิภิกขุอุปสมบททั้งหมดที่เวฬุวัน เมื่อบวชแลว
ได ๑๕ วัน พระสารีบุตรไดฟงพระ
ธรรมเทศนาเวทนาปริคคหสูตรที่พระ
พุทธเจาทรงแสดงแกทีฆนขปริพาชก ณ
ถ้ําสุกรขาตา เขาคิชฌกูฏ ก็ไดบรรลุ
พระอรหัต ไดรับยกยองเปนเอตทัคคะ
ในทางมีปญญามาก และเปนพระอัครสาวกฝายขวา ทานไดเปนกําลังสําคัญ
ของพระพุ ท ธเจ า ในการประกาศพระ
ศาสนา และไดรับการยกยองเปน พระ
ธรรมเสนาบดี คําสอนของทานปรากฏ
อยู ใ นพระไตรป ฎกเปนอันมาก เชน
สังคีติสูตร และทสุตตรสูตร ที่เปนแบบ
อยางแหงการสังคายนา เปนตน ทาน
ปรินิพพานกอนพระพุทธเจาไมกี่เดือน
เมื่อจวนจะปรินิพพาน ทานเดินทางไป
โปรดมารดาของทานซึ่งยังเปนมิจฉาทิฐิ
ให ม ารดาได เ ป น พระโสดาบั น แล ว
ปรินพิ พานทีบ่ า นเกิด ดวยปกขันทิกาพาธ
หลังจากปลงศพแลวพระจุนทะนองชาย
ของท า นนําอั ฐิ ธ าตุ ไ ปถวายพระบรมศาสดา พระองคตรัสวาใหกอสถูปบรรจุ
อัฐิธาตุของทานไว ณ พระเชตวัน เมือง
สาวัตถี (อรรถกถาวาทานปรินิพพานใน
วันเพ็ญเดือน ๑๒ จึงเทากับ ๖ เดือน

สารีริกธาตุ

กอนพุทธปรินิพพาน)
พระสารีบุตรมีคุณธรรมและจริยาวัตรที่เปนแบบอยางหลายประการ เชน
เปนผูมีความกตัญูสูง ดังไดแสดง
ออกเกี่ยวกับพระอัสสชิ (นอนหันศีรษะ
ไปทางที่พระอัสสชิพํานักอยู) และราธพราหมณ (ระลึกถึงบิณฑบาตหนึ่งทัพพี
และรับเปนอุปชฌายแกราธะ) สมบูรณ
ดวยขันติธรรมตอคําวากลาว (ยอมรับ
คําแนะนําแมของสามเณร ๗ ขวบ) เปน
ผูเอาใจใสอนุเคราะหเด็ก (เชน ชวยเอา
เด็กยากไรมาบรรพชา มีสามเณรอยูใน
ความปกครองดูแล ซึ่งเกงกลาสามารถ
หลายรูป) และเอาใจใสคอยดูแลภิกษุ
อาพาธเปนตน
สารีรกิ ธาตุ สวนสําคัญแหงพระพุทธสรีระ
ซึง่ คงอยูเ ปนทีเ่ คารพบูชา โดยเฉพาะพระ
อัฐ,ิ กระดูกของพระพุทธเจา และสวน
สําคัญอื่นๆ แหงพระสรีระของพระองค
เชน พระเกสา, มักใชวา พระบรม
สารีริกธาตุ; เมื่อพระพุทธเจาเสด็จดับ
ขันธปรินิพพาน ณ สาลวโนทยาน เมือง
กุสินารา และมีพิธีถวายพระเพลิงพระ
พุทธสรีระ ที่มกุฏพันธนเจดียแลว ไดมี
กษัตริยผูครองแควนตางๆ ๖ กับมหาพราหมณเจาเมือง ๑ รวมเปน ๗
นคร (คือ ๑. พระเจาอชาตศัตรู เมือง
ราชคฤห ๒. กษัตริยลิจฉวี เมืองเวสาลี

๔๔๓

สารูป

๔๔๔

๓. ศากยกษัตริย เมืองกบิลพัสดุ ๔.
ถูลีกษัตริย อัลลกัปปนคร ๕. โกลิยกษัตริย แหงรามคาม ๖. มัลลกษัตริย
เมืองปาวา ๗. มหาพราหมณ เจาเมือง
เวฏฐทีปกนคร) สงทูตมาขอสวนแบง
พระสารีริกธาตุ, หลังจากเจรจากันนาน
และในที่สุดไดฟงสุนทรพจนของโทณพราหมณแลว ทั้ง ๗ เมืองนั้น รวมกับ
มัลลกษัตริยแหงเมืองกุสินารา เปน ๘
พระนคร ไดตกลงมอบใหโทณพราหมณ
เปนผูแบงพระบรมธาตุเปน ๘ สวน
เทาๆ กัน ใหแกพระนครทั้ง ๘ นั้น
เสร็จแลวโทณพราหมณไดขอตุมพะคือ
ทะนานทองที่ ใ ช ต วงพระธาตุ ไ ปบู ช า,
ฝายโมริยกษัตริย เมืองปปผลิวัน ได
ทราบขาว ก็สงราชทูตมาขอสวนแบง
พระสารีริกธาตุ แตไมทัน จึงไดแตพระ
อังคารไปบูชา, พระนครทั้ง ๘ ที่ไดสวน
แบงพระสารีริกธาตุ ก็ไดสรางพระสถูป
บรรจุ เปนพระธาตุสถูป ๘ แหง โทณพราหมณ ก็ อั ญ เชิ ญ ตุ ม พะไปก อ พระ
สถูปบรรจุ เปนตุมพสถูป ๑ แหง โมริยกษัตริย ก็อัญเชิญพระอังคารไปสราง
พระสถูปบรรจุไว เปนพระอังคารสถูป
๑ แหง รวมมีพระสถูปเจดียสถานใน
ยุคแรกเริ่ม ๑๐ แหง ฉะนี้
นอกจากนี้ คาถาสุดทายแหงมหาปรินิพพานสูตร กลาวความเพิ่มเติมอีก

สาวัตถี

วา ยังมีพระสารีริกธาตุอีกทะนานหนึ่ง
ซึ่งพวกนาคราชบูชากันอยูในรามคาม
พระทาฐธาตุองคหนึ่งอันเทพชาวไตรทิพยบูชา (คือในพระจุฬามณีเจดีย) อีก
องคหนึ่งอยูในคันธารบุรี อีกองคหนึ่ง
อยูในแควนกาลิงคะ (คือองคที่ตอไปยัง
ลังกาทวีป) และอีกองคหนึ่งพระยานาค
บูชากันอยู; ดู ทาฐธาตุ
สารูป เหมาะ, สมควร; ธรรมเนียมควร
ประพฤติในเวลาเขาบาน, เปนหมวดที่
๑ แหงเสขิยวัตร มี ๒๖ สิกขาบท
สาละ ไม ยื น ต น ชนิ ด หนึ่ ง ของอิ น เดี ย
พระพุทธเจาประสูติและปรินิพพานใต
รมไมสาละ (เคยแปลกันวา ตนรัง)
สาลคาม ชื่อตําบลหนึ่งในสักกชนบท
สาลพฤกษ ตนสาละ
สาลวโนทยาน สวนปาไมสาละ
สาลวัน ปาไมสาละ
สาโลหิต สายโลหิต, ผูรวมสายเลือด
สาวก ผูฟง, ผูฟงคําสอน, ศิษย; คูกับ
สาวิกา
สาวนะ, สาวนมาส เดือน ๙
สาวั ต ถี นครหลวงของแคว น โกศล;
แควนโกศลตั้งอยูระหวางภูเขาหิมาลัย
กับแมน้ําคงคาตอนกลาง อาณาเขตทิศ
เหนือจดเทือกเขาเนปาล ทิศตะวันออก
จดแควนกาสี ตอกับแควนมคธ ทิศใต
และทิศตะวันตกจดแมน้ําคงคา; พระ
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สาวิกา
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นครสาวัตถีเปนศูนยกลางการเผยแผ
พระพุทธศาสนาครั้งพุทธกาล เปนที่ที่
พระพุทธเจาประทับจําพรรษามากที่สุด
รวมถึง ๒๕ พรรษา, บัดนี้เรียก สะเหตมะเหต (Sahet-Mahet, ลาสุด รื้อฟนชื่อ
ในภาษาสันสกฤตขึ้นมาใชวา śrāvasti คือ
ศราวัสตี); ดู โกศล, เชตวัน, บุพพาราม
สาวิกา หญิงผูฟงคําสอน, สาวกหญิง,
ศิษยผูหญิง; คูกับ สาวก
สาสนวงส ชื่อหนังสือตํานานพระพุทธศาสนา วาดวยเรือ่ งพระศาสนทูต ๙ สาย
ที่ พ ระโมคคั ล ลี บุ ต รติ ส สเถระส ง ไป
ประดิษฐานพระพุทธศาสนา ในดินแดน
ตางๆ เมือ่ เสร็จการสังคายนาครัง้ ที่ ๓
ในพระบรมราชูปถัมภของพระเจาอโศก
มหาราช ประมาณ พ.ศ.๒๓๕, แตงโดย
พระปญญาสามี ในประเทศพมา เมื่อ
จ.ศ.๑๒๒๓ (พ.ศ.๒๔๐๔), ขอ ที่นา
สังเกตเปนพิเศษ คือ สาสนวงสนี้บอก
วา มหารัฐ ที่พระมหาธรรมรักขิตเถระ
ไปประดิษฐานพระพุทธศาสนา คือดิน
แดนใกลสยามรัฐ, อปรันตรัฐ ที่พระ
โยนกธรรมรักขิตเถระ เปนพระศาสนทูตนําคณะไป สาสนวงสวา ก็คือสุนาปรันตชนบท ที่พระปุณณะไดอาราธนา
พระพุทธเจาเสด็จไปในพุทธกาล และวา
เป น ดิ น แดนส ว นหนึ่ ง ในประเทศพม า
แถบฝงขวาของแมน้ําอิรวดี ใกลเมือง

สํารวม

พุกาม (Pagan) แตนักปราชญบางทาน
อยาง Dr. G.P. Malalasekera เห็นวา
สุนาปรันตะนาจะเปนดินแดนทางตะวัน
ตกตอนกลางของประเทศอินเดียนั่นเอง
แถบรั ฐ Gujarat ไปจนถึ ง แคว น
Sindh ดานปากีสถาน (สอดคลองกับ
เรื่องในอรรถกถาที่วา พระพุทธเจาเสด็จ
ไ ป ที่ นั่ น ผ า น แ ม น้ํ า นั ม ม ท า คื อ
Narmada), สวน สุวรรณภูมิ สาสนวงส
วา ไดแกรามัญรัฐ คือแควนมอญ ตั้ง
แตหงสาวดี ลงมาถึงเมาะตะมะ โดยมี
ศูนยกลางของสุวรรณภูมิ ที่เมืองหลวง
ชื่ อ สุ ธ รรมนคร อั น ได แ ก ส ะเทิ ม
(Thaton); ดู โมคคัลลีบุตรติสสเถระ,
ปุณณสุนาปรันตะ, สุวรรณภูมิ
สาสวะ เปนไปกับดวยอาสวะ, ประกอบ
ดวยอาสวะ, ยังมีอาสวะ, เปนโลกิยะ
สาหัตถิกะ ทําดวยมือของตนเอง หมาย
ถึงลักดวยมือของตนเอง เปนอวหาร
อยางหนึง่ ใน ๒๕ อยาง ทีพ่ ระอรรถกถาจารยแสดงไวในปาราชิกสิกขาบทที่ ๒
สาฬหะ ชือ่ พระเถระองคหนึง่ ในการกสงฆ
ผูทําสังคายนาครั้งที่ ๒
สํานอง รับผิดชอบ, ตองรับใช, ตอบแทน
สํานัก อยู, ที่อยู, ที่พัก, ที่อาศัย, แหลง
สํารวม ระมัดระวัง, เหนี่ยวรั้ง, ระวัง
รักษาใหสงบเรียบรอย เชน สํารวมตา,
สํารวมกาย, ครอง เชนสํารวมสติ คือ

๔๔๕

สํารวมอินทรีย

๔๔๖

ครองสติ; ดู สังวร; รวม ประสมปนกัน
เชน อาหารสํารวม
สํารวมอินทรีย ดู อินทรียสังวร
สํารอก ทําสิ่งที่ไมตองการใหหลุดออก
มา, นําออก, เอาออก เชน สํารอกสี จิต
สํารอกจากอาสวะ อวิ ช ชาสํารอกไป
(วิราคะ)
สําลาน สีเหลืองปนแดง
สําเหนียก กําหนด, จดจํา, คอยเอาใจใส,
ฟง, ใสใจคิดที่จะนําไปปฏิบัติ, ใสใจ
สังเกตพิจารณาจับเอาสาระเพื่อจะนําไป
ปฏิบัติใหสําเร็จประโยชน (คําพระวา
สิกขา หรือ ศึกษา)
สิกขมานา นางผูกําลังศึกษา, สามเณรีผู
มีอายุถึง ๑๘ ปแลว อีก ๒ มีจะครบ
บวชเป น ภิ ก ษุ ณี ภิกษุณีสงฆสวดให
สิกขาสมมติ คือ ตกลงใหสมาทาน
สิกขาบท ๖ ประการ ตัง้ แต ปาณาติปาตา
เวรมณี จนถึง วิกาลโภชนา เวรมณี ให
รักษาอยางเครงครัดไมขาดเลย ตลอด
เวลา ๒ ปเต็ม (ถาลวงขอใดขอหนึ่ง
ตองสมาทานตั้งตนไปใหมอีก ๒ ป)
ครบ ๒ ป ภิ ก ษุ ณี ส งฆ จึ ง ทําพิ ธี
อุปสมบทให ขณะที่สมาทานสิกขาบท ๖
ประการอยางเครงครัดนี้เรียกวา นาง
สิกขมานา
สิกขา การศึกษา, การสําเหนียก, การ
เรียน, การฝกฝนปฏิบัติ, การเลาเรียน
๔๔๖

สิกขา

ใหรูเขาใจ และฝกหัดปฏิบัติใหเปนคุณ
สมบัติที่เกิดมีขึ้นในตนหรือใหทําไดทํา
เปน ตลอดจนแกไขปรับปรุงหรือพัฒนา
ใหดียิ่งขึ้นไปจนถึงความสมบูรณ; ขอที่
จะตองศึกษา, ขอปฏิบตั สิ าํ หรับฝกอบรม
พัฒนาบุคคล; สิกขา ๓ คือ ๑. อธิสีลสิกขา สิกขาคือศีลอันยิ่ง, อธิศีลอันเปน
ขอที่จะตองศึกษา, ขอปฏิบัติเพื่อการฝก
อบรมพัฒนาศีลอยางสูง (ศีล ๕ ศีล ๘
ศีล ๑๐ เปนศีล, ปาฏิโมกขสังวรศีล
เปนอธิศีล; แตศีล ๕ ศีล ๘ ศีล ๑๐ ที่
รักษาดวยความเขาใจ ใหเปนเครื่อง
หนุนนําออกจากวัฏฏะ ก็เปนอธิศลี ) ๒.
อธิจติ ตสิกขา สิกขาคือจิตอันยิ่ง, อธิจิต
อันเปนขอที่จะตองศึกษา, ขอปฏิบัติเพื่อ
การฝ ก อบรมพั ฒ นาจิ ต ใจให มี ส มาธิ
เปนตนอยางสูง (กุศลจิตทัง้ หลายจนถึง
สมาบัติ ๘ เปนจิต, ฌานสมาบัตทิ เี่ ปน
บาทแหงวิปส สนา เปนอธิจติ ; แตสมาบัติ
๘ นัน้ แหละ ถาปฏิบตั ดิ วยความเขาใจ
มุงใหเปนเครื่องหนุนนําออกจากวัฏฏะ
ก็เปนอธิจติ ) ๓. อธิปญญาสิกขา สิกขา
คือปญญาอันยิ่ง, อธิปญญาอันเปนขอที่
จะตองศึกษา, ขอปฏิบตั เิ พือ่ การฝกอบรม
พัฒนาปญญาอยางสูง (ความรูเขาใจ
หลักเหตุผลถูกตองอยางสามัญ อันเปน
กัมมัสสกตาญาณคือความรูจักวาทุกคน
เป น เจ า ของแห ง กรรมของตน เป น

สิกขาคารวตา

๔๔๗

ปญญา, วิปส สนาปญญาทีก่ าํ หนดรูค วาม
 ญา; แต
จริงแหงไตรลักษณ เปนอธิปญ
โดยนัยอยางเพลา กัมมัสสกตาปญญาที่
โยงไปใหมองเห็นทุกขที่เนื่องดวยวัฏฏะ
หรือแมกระทั่งความรูความเขาใจที่ถูก
ตองในการระลึกถึงคุณพระรัตนตรัย ซึง่
จะเปนปจจัยหนุนใหกาวไปในมรรค ก็
 ญา); สิกขา ๓ นี้ นิยมเรียก
เปนอธิปญ
วา ไตรสิกขา และเรียกขอยอยทัง้ สาม
งายๆ สัน้ ๆ วา ศีล สมาธิ ปญญา
สิกขาคารวตา ดู คารวะ
สิกขานุตตริยะ การศึกษาอันเยี่ยม ได
แก การฝกอบรมในอธิศีล อธิจิตตและ
อธิปญญา (ขอ ๔ ในอนุตตริยะ ๖)
สิกขาบท ขอที่ตองศึกษา, ขอศีล, ขอ
วินัย, บทบัญญัติขอหนึ่งๆ ในพระวินัย
ที่ภิกษุพึงศึกษาปฏิบัติ, ศีล ๕ ศีล ๘
ศีล ๑๐ ศีล ๒๒๗ ศีล ๓๑๑ แตละขอๆ
เรียกวาสิกขาบท เพราะเปนขอที่จะตอง
ศึกษา หรือเปนบทฝกฝนอบรมตนของ
สาธุชน อุบาสก อุบาสิกา สามเณร
สามเณรี ภิกษุ และภิกษุณี ตามลําดับ
สิกขาสมมติ ความตกลงยินยอมของ
ภิกษุณีสงฆที่จะใหสามเณรีผูมีอายุ ๑๘
ป เ ต็ ม แล ว เริ่ ม รั ก ษาสิ ก ขาบท ๖
ประการ ตลอดเวลา ๒ ป กอนที่จะได
อุปสมบท, เมื่อภิกษุณีสงฆใหสิกขาสมมติแลว สามเณรีนั้นไดชื่อวาเปน

สิงหล, สิงหฬ

สิกขมานา
สิขี พระนามของพระพุทธเจาพระองค
หนึ่งในอดีต; ดู พระพุทธเจา ๗
สิคาลมาตา พระมหาสาวิกาองคหนึ่งเปน
ธิดาเศรษฐีในพระนครราชคฤหเจริญวัย
แลว แตงงาน มีบตุ รคนหนึง่ ชือ่ สิงคาลกุมาร วันหนึ่งไดฟงธรรมีกถาของพระ
ศาสดา มีความเลื่อมใส (คัมภีรอปทาน
วา ไดฟงสิงคาลกสูตรที่พระพุทธเจา
ทรงแสดงแกบุตรของนาง ซึง่ วาดวยเรือ่ ง
อบายมุข มิตรแท มิตรเทียม ทิศ ๖
เปนตน และไดบรรลุโสดาปตติผล) ขอ
บวชเปนภิกษุณี ตอมาไดไปฟงธรรมเทศนาที่พระศาสดาทรงแสดง นางคอย
ตั้งตาดูพระพุทธสิริสมบัติดวยศรัทธา
อันแรงกลา พระพุทธองคทรงทราบดังนัน้
ก็ทรงแสดงธรรมใหเหมาะกับอัธยาศัย
ของนาง นางสงใจไปตามกระแสพระ
ธรรมเทศนาก็ไดบรรลุพระอรหัต ไดรับ
ยกยองวา เปนเอตทัคคะในทางศรัทธาวิมุต; สิคาลกมาตา หรือ สิงคาลมาตา
ก็เรียก
สิง อยู, เขาอยู
สิงคิวรรณ ผาเนื้อเกลี้ยงสีดังทองสิงคี
บุตรของมัลลกษัตริย ชื่อปุกกุสะถวาย
แดพระพุทธเจาในวันที่จะปรินิพพาน
สิงหนาท ดู สีหนาท
สิงหล, สิงหฬ ชาวสิงหล, ชาวลังกา, ซึ่ง

๔๔๗

สิถิล

๔๔๘

มีหรืออยูในประเทศลังกา, ชนเชื้อชาติ
สิงหลหรือเผาสิงหล ที่ตางหากจากชน
เชื้อชาติอื่น มีทมิฬเปนตน ในประเทศ
ศรีลังกา; สีหล หรือ สีหฬ ก็เรียก
สิถิล พยัญชนะที่ออกเสียงเพลา (ถูกฐาน
ของตนหยอนๆ มีเสียงเบา) ไดแก
พยัญชนะที่ ๑ ที่ ๓ ในวรรคทั้ง ๕ คือ
ก, ค; จ, ช; ฏ, ฑ; ต, ท; ป, พ; คูกับ
ธนิต (เทียบระดับเสียงพยัญชนะ ดูที่ ธนิต)
สิ ต ธั ต ถกุ ม าร พระนามเดิ ม ของพระ
พุทธเจา กอนเสด็จออกบรรพชา ทรงเปน
พระราชโอรสของพระเจาสุทโธทนะและ
พระนางสิริมหามายา คําวา สิทธัตถะ
แปลวา “มีความตองการสําเร็จ” หรือ
“สําเร็จตามที่ตองการ” คือสมประสงค
จะตองการอะไรไดหมด ทรงอภิเษกสมรส
กับพระนางยโสธราเมือ่ พระชนมายุ ๑๖ ป
เสด็จออกบรรพชาเมือ่ พระชนมายุ ๒๙ ป
ไดตรัสรูเ ปนพระพุทธเจาเมือ่ พระชนมายุ
๓๕ ป ปรินพิ พานเมือ่ พระชนมายุ ๘๐ ป
สินไถ เงินไถคาตัวทาส
สินธพ มาพันธุดีเกิดที่ลุมน้ําสินธุ
สิ้นพระชนม หมดอายุ, ตาย
สิเนรุ ชื่อภาษาบาลีของภูเขาเมรุ; ดู เมรุ
สิบสองตํานาน “สิบสองเรือ่ ง” คือ พระ
ปริ ต รที่ มี อํานาจคุ ม ครองป อ งกั น ตาม
เรือ่ งตนเดิมทีเ่ ลาไว ซึง่ ไดจดั รวมเปนชุด
รวม ๑๒ พระปริตร; อีกนัยหนึง่ วา “สิบ

สีมันตริก

สองปริตร” แตตามความหมายนี้ นาจะ
เขียน สิบสองตํานาณ คือ สิบสองตาณ
(ตาณ=ปริตต, แผลงตาณ เปนตํานาณ);
ดู ปริตร, ปริตต
สิริ ศรี, มิ่งขวัญ, มงคล, ความนานิยม,
ลักษณะดีงามที่นําโชคหรือตอนรับเรียก
มาซึ่งความเจริญรุงเรือง; ตรงขามกับ กาฬกรรณี
สิลิฏฐพจน คําสละสลวย, คําไพเราะ,
ได แ ก คําควบกั บ อี ก คําหนึ่ ง เพื่ อ ให ฟ ง
ไพเราะในภาษา หาไดมีใจความพิเศษ
ออกไปไม เชน ในคําวา “คณะสงฆ”
คณะ ก็คือ สงฆ ซึ่งแปลวาหมู หมายถึง
หมูแหงภิกษุจํานวนหนึง่ คําวา คณะ ใน
ที่นี้เรียกวาเปนสิลิฏฐพจน ในภาษาไทย
เรียกวา คําติดปาก ไมไดเพงเนื้อความ
สิสิระ, สิสิรกาล, สิสิรฤดู ฤดูเยือก,
ฤดูทายหนาว (แรม ๑ ค่ํา เดือน ๒ ถึง
ขึ้น ๑๕ ค่ํา เดือน ๔); ดู มาตรา
สีกา คําที่พระภิกษุใชเรียกผูหญิงอยางไม
เปนทางการ เลือนมาจาก อุบาสิกา บัดนี้
ไดยินใชนอย
สีตะ เย็น, หนาว
สีมสัมเภท ดู สีมาสัมเภท
สีมันตริก เขตคั่นระหวางมหาสีมา กับ
ขัณฑสีมาเพื่อมิใหระคนกัน เชนเดียว
กั บ ชานที่ กั้ น เขตของกั น และกั น ใน
ระหวาง

๔๔๘

สีมา

๔๔๙

สีมาสัมเภท

สีมา เขตกําหนดความพรอมเพรียงสงฆ, ทําในที่มิใชสีมานั่นเอง จึงยอมใชไมได;
เขตชุมนุมของสงฆ, เขตที่สงฆตกลงไว ดู วิบัติ (ของสังฆกรรม)
สําหรับภิกษุทั้งหลายที่อยูภายในเขตนั้น สี ม าสมบั ติ ความพร อ มมู ล โดยสี ม า,
จะตองทําสังฆกรรมรวมกัน แบงเปน ๒ ความสมบูรณแหงเขตชุมนุม, สีมาซึ่ง
ประเภทใหญคือ ๑. พัทธสีมา แดนที่ผูก สงฆสมมติแลวโดยชอบ ไมวิบัติ ทําให
ไดแก เขตที่สงฆกําหนดขึ้นเอง ๒. สังฆกรรมซึ่งทําใหสีมานั้นมีผลสมบูรณ
อพัทธสีมา แดนที่ไมไดผูก ไดแกเขตที่ กลา วคือ สีมาปราศจากขอบกพรอง
ทางบ า นเมื อ งกําหนดไว แ ล วตามปกติ ตางๆ ที่เปนเหตุใหสีมาวิบัติ (ดู สีมา
ของเขา หรือทีม่ อี ยางอืน่ ในทางธรรมชาติ วิบัติ) สังฆกรรมซึ่งทํา ณ ทีนั้นจึงชื่อวา
เป น เครื่ อ งกําหนด สงฆ ถื อ เอาตาม ทําในสีมา จึงใชไดในขอนี้; ดู สมบัติ
(ของสังฆกรรม)
กําหนดนั้นไมวางกําหนดขึ้นเองใหม
สีมามีฉายาเปนนิมิต สีมาที่ทําเงาอยาง สีมาสังกระ สีมาคาบเกี่ยวกัน, เปนเหตุ
ใดอยางหนึง่ มีเงาภูเขาเปนตน เปนนิมติ สีมาวิบัติอยางหนึง่
(มติสมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระยา สี ม าสั ม เภท การทําเขตแดนใหระคน
วชิรญาณวโรรสวา สีมาที่ถือเงาเปนแนว ปะปนกัน, การทลายขีดคั่นรวมแดน 1.
นิมิต) จัดเปนสีมาวิบัติอยางหนึ่ง
ในทางพระวินัย หมายถึงการที่สีมากาย
สีมาวิบัติ ความเสียโดยสีมา, เสียเพราะ เกยคาบเกี่ยวกัน คือเปนสีมาสังกระ; ดู
เขตชุมนุม (ไมถูกตองหรือไมสมบูรณ), สีมาสังกระ 2. ในการเจริญเมตตา
สีมาใชไมได ทําใหสังฆกรรมซึ่งทํา ณ ที่ ภาวนา (และเจริญพรหมวิหารขออื่นทุก
นั้นวิบัติคือเสียหรือใชไมได (เปนโมฆะ) ขอ) สีมาสัมเภท เปนขั้นตอนสําคัญของ
ไปดวย, คัมภีรปริวารแสดงเหตุใหกรรม ความสําเร็จ กลาวคือ เบื้องตน ผูปฏิบัติ
เสียโดยสีมา ๑๑ อยาง เชน ๑. สมมติ เจริญเมตตาตอบุคคลที่รักเคารพเริ่มแต
สีมาใหญเกินกําหนด (เกิน ๓ โยชน) เมตตาตอตนเองเพื่อเอาตัวเปนพยาน
๒. สมมติสีมาเล็กเกินกําหนด (จุไมพอ แลวขยายจากคนทีร่ กั มาก (ตอนนีไ้ มรวม
ภิกษุ ๒๑ รูปนั่งเขาหัตถบาสกัน) ๓. เพศตรงขามและคนที่ตายแลว) ออกไป
สมมติสีมามีนิมิตขาด ๔. สมมติสีมา ยังคนที่รักที่พอใจ ตอไปสูคนที่เฉยๆ
ฉายาเปนนิมิต ๕. สมมติสีมาไมมีนิมิต เปนกลางๆ จนกระทั่งคนที่เกลียดชัง
ฯลฯ, สังฆกรรมที่ทําในที่เชนนี้ก็เทากับ เปนศัตรูหรือคนคูเวร เมื่อใดทําใจให
๔๔๙

สีลกถา

๔๕๐

เมตตาปรารถนาดีตอคน ๔ กลุมได
เสมอกันหมด คือ ตอตนเอง ตอคนที่
รัก ตอคนที่เปนกลางๆ และตอศัตรูคน
คูเวร เมื่อนั้นเรียกวาเปน “สีมาสัมเภท”
(คื อ เหมื อ นกําแพงที่ กั้ น พั ง ทลายให สี่
แดนคือคนสี่กลุมนั้นรวมเขามาเปนอัน
หนึ่ ง อั น เดี ย ว) ลุ ถึ ง ขั้นที่มีจิตเมตตา
เปนตนเสมอกันหมดตอสรรพสัตวทั่ว
สรรพโลก
ในแงการปฏิบัติ เมื่อจิตหมดความ
แบงแยกรวมเรียบเสมอลงได ก็เกิดเปน
อุปจารสมาธิ และสีมาสัมเภทนั่นเองก็
เปนนิมิตสําหรับการเจริญพรหมวิหารภาวนา
ผูที่เจริญเมตตาก็ดี เจริญกรุณาก็ดี
เจริญมุทิตาก็ดี เมื่อเสพเจริญนิมิตนั้น
ไป ในที่สุดก็จะเกิดเปนอัปปนาสมาธิ
เขาถึงปฐมฌาน แลวเสพเจริญนิมิตนั้น
ตอไปอีก ก็จะเขาถึงทุตยิ ฌาน และตติยฌาน ตามลําดับ ตอจากตติยฌานนั้น
เขาเจริญอุเบกขาภาวนา จนกระทั่งมีจิต
เป น อุ เบกขาตอสรรพสัตวเสมอกันได
เปนสีมาสัมเภท และเสพเจริญนิมิตแหง
สีมาสัมเภทนั้นไปจนเกิดจตุตถฌาน
สําหรับบุคคลที่กลาวมานี้ เมื่อมีจิต
เปนอัปปนาแลวตั้งแตขั้นปฐมฌาน จะมี
วิกพุ พนา คือ เพราะจิตสงบปลอดโปรง
แคลวคลองและเปนจริง ก็จึงสามารถ

สีลสัมปทา

แผกผันปรับแปรการแผเมตตา เปนตน
นั้ น ทั้ ง ในแบบทั่ ว ตลอดไร ข อบเขต
เปนอโนธิโสผรณา ทั้งในแบบเจาะจง
จํากัดขอบเขต เปนโอธิโสผรณา และใน
แบบจําเพาะทิศจําเพาะแถบ เปนทิสาผรณา ชื่อวาเปนผูประกอบพรอมดวย
อัปปมัญญาธรรม; ดู แผเมตตา, วิกพุ พนา,
อโนธิโสผรณา, โอธิโสผรณา,ทิสาผรณา
สีลกถา ถอยคําที่ชักนําใหตั้งอยูในศีล
(ขอ ๖ ในกถาวัตถุ ๑๐)
สีลขันธ กองศีล, หมวดธรรมวาดวยศีล
เชน กายสุจริต สัมมาอาชีวะ อินทรียสังวร โภชเนมัตตัญุตา เปนตน (ขอ
๑ ในธรรมขันธ ๕)
สีลขันธวรรค ตอนที่ ๑ ใน ๓ ตอนแหง
คัมภีรทีฆนิกาย พระสุตตันตปฎก
สีลมัย บุญสําเร็จดวยการรักษาศีล, ทํา
บุญดวยการประพฤติดีงาม (ขอ ๒ ใน
บุญกิริยาวัตถุ ๓ และ ๑๐)
สีลวิบัติ เสียศีล, สําหรับภิกษุ คือตอง
อาบัติปาราชิกหรือสังฆาทิเสส (ขอ ๑
ในวิบัติ ๔)
สีลวิสุทธิ ความหมดจดแหงศีล คือ
รักษาศีลใหบริสุทธิ์ตามภูมิของตน ซึ่ง
จะชวยเปนฐานใหเกิดสมาธิได (ขอ ๑
ในวิสุทธิ ๗)
สีลสัมปทา ถึงพรอมดวยศีล คือ ถาเปน
คฤหัสถ ก็รักษากายวาจาใหเรียบรอย

๔๕๐

สีลสามัญญตา

๔๕๑

สีหนาท

ประพฤติอยูในคลองธรรม ถาเปนภิกษุ อยางเดียวกับ สีลัพพตปรามาส (ขอ ๓
ก็สาํ รวมในพระปาฏิโมกข มีมารยาทดี ในอุปาทาน ๔)
งาม เปนตน (ขอ ๒ ในสัมปรายิกตั ถ- สี ล านุ ส ติ ระลึ ก ถึ ง ศี ล ของตนที่ ไ ด
สังวัตตนิกธรรม ๔, ขอ ๑ ในจรณะ ๑๕) ประพฤติมาดวยดีบริสุทธิ์ไมดางพรอย
สีลสามัญญตา ความสม่าํ เสมอกันโดยศีล (ขอ ๔ ในอนุสติ ๑๐)
คือ รักษาศีลบริสุทธิ์เสมอกันกับเพื่อน สีวลี พระมหาสาวกองคหนึ่ง เปนพระ
ภิกษุสามเณร ไมทาํ ตนใหเปนทีน่ า รังเกียจ โอรสพระนางสุปปวาสา ซึ่งเปนพระ
ของหมูค ณะ (ขอ ๕ ในสาราณียธรรม ๖) ราชธิดาของเจากรุงโกลิยะ ปรากฏวาตั้ง
สีลสิกขา ดู อธิสีลสิกขา
แต ท า นปฏิ ส นธิ ใ นครรภ เกิ ด ลาภ
สีลัพพตปรามาส ความยึดถือวาบุคคล สักการะแกพระมารดาเปนอันมาก ตาม
จะบริสุทธิ์หลุดพนไดดวยศีลและวัตร ตํานานวาอยูในครรภมารดาถึง ๗ ป
(คือถือวาเพียงประพฤติศีลและวัตรให พระมารดาเจ็บพระครรภถึง ๗ วัน ครัง้
เครงครัดก็พอที่จะบริสุท ธิ์หลุดพนได ประสูตแิ ลวก็ทาํ กิจการตางๆ ไดทนั ที ตอ
ไมตองอาศัยสมาธิและปญญาก็ตาม ถือ มาทานบวชในสํานักของพระสารีบตุ ร ใน
ศีลและวัตรที่งมงายหรืออยางงมงายก็ วันที่บวช พอมีดโกนตัดกลุมผมครั้งที่
ตาม), ความถือศีลพรต โดยสักวาทํา ๑ ไดบรรลุโสดาปตติผล ครั้งที่ ๒ ได
ตามๆ กันไปอยางงมงาย หรือโดยนิยม บรรลุสกทาคามิผล ครั้งที่ ๓ ไดบรรลุ
วาขลังวาศักดิ์สิทธิ์ ไมเขาใจความหมาย อนาคามิผล พอปลงผมเสร็จก็ไดสําเร็จ
และความมุงหมายที่แทจริง, ความเชื่อ พระอรหัต ทานสมบูรณดวยปจจัยลาภ
ถือศักดิ์สิทธิ์ดวยเขาใจวาจะมีไดดวยศีล และทําใหลาภเกิดแกภิกษุสงฆเปนอัน
หรือพรตอยางนี้ลวงธรรมดาวิสัย (ขอ มาก ไดรับยกยองวาเปนเอตทัคคะใน
๓ ในสังโยชน ๑๐, ขอ ๖ ในสังโยชน ทางมีลาภมาก
๑๐ ตามนัยพระอภิธรรม)
สีหนาท “การบันลือของราชสีห” หรือ
สีลัพพตุปาทาน ความยึดมั่นศีลและ “การบันลืออยางราชสีห”, การสําแดง
วัตรดวยอํานาจกิเลส, ความถือมั่นศีล ความจริง ประกาศสถานะของตน หรือ
พรต คือธรรมเนียมที่ประพฤติกันมาจน ยื น ยั น หลั ก การบนฐานแห ง ความจริ ง
ชิ น โดยเชื่ อ ว า ขลั ง เป น เหตุ ใ ห ง มงาย, ดวยการชี้แจงแถลงเรื่องราวหรือขอมูล
คั ม ภี ร ธั ม มสั ง คณี แ สดงความหมาย อยางเปดเผยตัวฉะฉานชัดแจง และไม
๔๕๑

สีหล, สีหฬ

๔๕๒

หวาดหวั่นครั่นคราม เชน พระพุทธเจา
ทรงบันลือสีหนาท ในกรณีที่มีผูตูหรือ
กลาวราย แลวลมลางคําตูหรือคํากลาว
รายนั้นได สยบผูตูผูกลาวรายหรือทําให
เขายอมรับ และทําใหผศู รัทธายิง่ มีความ
มั่นใจ, พระสูตรบางเรื่อง อรรถกถา
บอกวาเปนพุทธสีหนาททั้งพระสูตร เชน
วีมังสกสูตร (ม.มู.๑๒/๕๓๕/๕๗๖) ที่
พระพุ ท ธเจ า ตรั ส แสดงวิ ธี ที่ ส าวกจะ
ตรวจสอบพระองค ใหเห็นวามีพระคุณ
สมควรหรือไมที่จะเขาไปหาเพื่อฟงธรรม
จะไดมีศรัทธาที่ประกอบดวยป ญ ญา,
นอกจากการบันลือสีหนาทของพระพุทธ
เจาแลว พบการบันลือสีหนาทของพระ
สาวกมากแหง, บางแหงสีหนาทมาดวย
กันกับอาสภิวาจา (เชน พระสารีบุตร
เปลงอาสภิวาจาบันลือสีหนาท, ที.ม.๑๐/
๗๗/๙๖) แตพระสาวกทีเ่ ปลงอาสภิวาจา
นัน้ ปรากฏนอยนัก เทาทีไ่ ดพบคือ พระ
สารีบตุ ร และพระอนุรทุ ธ; สิงหนาท ก็
ใช; ดู อาสภิวาจา
สีหล, สีหฬ ดู สิงหล
สีหลทวีป “เกาะของชาวสิงหล”, เกาะ
ลังกา, ประเทศศรีลังกา
สีหไสยา นอนอยางราชสีห คือนอน
ตะแคงขวา ซ อ นเท า เหลื่ อ มเท า มี
สติสัมปชัญญะ กําหนดใจถึงการลุกขึ้น
ไว (มีคําอธิบายเพิ่มอีกวา มือซายพาด

สุข

ไปตามลําตัว มือขวาชอนศีรษะไมพลิก
กลับไปมา)
สีหหนุ กษัตริยศ ากยวงศ เปนพระราชบุตร
ของพระเจาชยเสนะ เปนพระราชบิดา
ของพระเจาสุทโธทนะ เปนพระอัยกา
ของพระพุทธเจา
สุกกะ น้ํากาม, น้ําอสุจิ
สุกโกทนะ กษัตริยศากยวงศ เปนพระ
ราชบุตรองคที่ ๒ ของพระเจาสีหหนุ
เป น พระอนุ ช าของพระเจ า สุ ท โธทนะ
เปนพระบิดาของพระเจามหานาม และ
พระอนุรุทธะ (นี้วาตาม ม.อ.๑/๓๘๔; วินย.ฏี.
๓/๓๔๙ เปนตน แตวาตามหนังสือเรียน
เปนพระบิดาของพระอานนท) มีเรื่อง
ราว (ธ.อ.๖/๑๕๙) ที่แสดงวา เจาสุกโกทนะ
มีราชธิดาดวย คือ เจาหญิงโรหิณี
สุกขวิปสสก พระผูเจริญวิปสสนาลวน
สําเร็ จ พระอรหั ต มิ ไ ด ท รงคุ ณ วิ เ ศษ
อยางอื่นอีก เชนไมไดฌานสมาบัติ ไม
ไดอภิญญา เปนตน; ดู อรหันต
สุกรขาตา ชื่อถ้ํา อยูที่ภูเขาคิชฌกูฏ พระ
นครราชคฤห ณ ที่นี้พระสารีบุตรได
สําเร็จพระอรหัต เพราะไดฟงพระธรรม
เทศนาที่ พ ระพุ ท ธเจ า ทรงแสดงแก
ปริพาชกที่ทีฆนขะ; ดู ทีฆนขะ
สุข ความสบาย, ความสําราญ, ความฉ่ํา
ชื่นรื่นกายรื่นใจ มี ๒ คือ ๑. กายิกสุข
สุขทางกาย ๒. เจตสิกสุข สุขทางใจ, อีก

๔๕๒

สุขของคฤหัสถ

๔๕๓

หมวดหนึ่ง มี ๒ คือ ๑. สามิสสุข สุขอิง
อามิส คืออาศัยกามคุณ ๒. นิรามิสสุข
สุขไมอิงอามิส คือ อิงเนกขัมมะ หรือ
สุขที่เปนอิสระ ไมขึ้นตอวัตถุ (ทานแบง
เปนคูๆ อยางนี้อีกหลายหมวด)
สุ ข ของคฤหั ส ถ สุ ข อั น ชอบธรรมที่ ผู
ครองเรือนควรมี และควรขวนขวายให
มีอยูเสมอ มี ๔ อยาง คือ ๑. อัตถิสุข
สุขเกิดจากความมีทรัพย (ที่ไดมาดวย
เรี่ยวแรงของตน โดยทางชอบธรรม) ๒.
โภคสุ ข สุขเกิดจากการใชจายทรัพย
(เลี้ยงตน เลี้ยงคนควรเลี้ยง และทํา
ประโยชน) ๓. อนณสุข สุขเกิดจาก
ความไมเปนหนี้ ๔. อนวัชชสุข สุขเกิด
จากประกอบการอันไมมีโทษ (มีสุจริต
ทั้ง กาย วาจา และใจ), เฉพาะขอ ๔
ตามแบบเรียนวา สุขเกิดแตประกอบ
การงานที่ปราศจากโทษ
สุขเวทนา ความรูสึกสุขสบาย (ขอ ๑ ใน
เวทนา ๓)
สุขสมบัติ สมบัติคือความสุข, ความถึง
พรอมดวยความสุข
สุขาวดี แดนทีม่ คี วามสุข, เปนแดนสถิต
ของพระอมิตาภพุทธ ฝายมหายาน
สุขมุ ละเอียด, ละเอียดออน, นิม่ นวล, ซึง้
สุขมุ รูป รูปละเอียด, ในพระไตรปฎก
เรียกวา “อนิทัสสนอัปปฏิฆรูป” คือเปน
รูปที่มองไมเห็นและกระทบไมได มี ๑๖

สุคโต

อยาง ไดแก อาโปธาตุ และอุปาทายรูป
ที่เหลือ เวนปสาทรูปและวิสัยรูป (คือ
เปนมหาภูตรูป ๑ และอุปาทายรูป ๑๕
แจกแจงออกไปดังนี้ อาโปธาตุ ๑ ภาวรูป ๒ หทัยรูป ๑ ชีวิตรูป ๑ อาหารรูป ๑
ปริจเฉทรูป ๑ วิญญัตติรูป ๒ วิการรูป
๓ และลักขณรูป ๔), สุขุมรูปเหลานี้ รับ
รู ไ ม ไ ด ด ว ยประสาททั้ ง ๕ แต เ ป น
ธรรมารมณ อันรูไดดวยใจ; ดู รูป ๒๘,
อนิทัสสนอัปปฏิฆรูป, ธัมมายตนะ
สุขุมาลชาติ มีพระชาติละเอียดออน, มี
ตระกูลสูง
สุคต ผูเสด็จไปดีแลว,เปนพระนามของ
พระพุทธเจา; ดู สุคโต ดวย
สุคตประมาณ ขนาดหรือประมาณของ
พระสุคต คือ พระพุทธเจา, เกณฑหรือ
มาตรวัดของพระสุคต
สุคตาณัตติพจน พระดํารัสสั่งของพระ
สุคต
สุคติ คติด,ี ทางดําเนินทีด่ ,ี แดนกําเนิดอัน
ดีทสี่ ตั วผทู าํ กรรมดีตายแลวไปเกิด ไดแก
มนุษย และ เทพ; ตรงขามกับ ทุคติ; ดู คติ
สุคโต (พระผูมีพระภาคเจานั้น) “เสด็จไป
ดีแลว” คือ ทรงมีทางเสด็จที่ดีงามอันได
แกอริยมรรค, เสด็จไปสูที่ดีงามกลาว
คือพระนิพพาน, เสด็จไปดวยดีโดย
ชอบ กลาวคือ ทรงดําเนินรุดหนาไม
หวนกลับมาสูกิเลสที่ทรงละไดแลว ทรง

๔๕๓

สุคโตวาท

๔๕๔

ดําเนินสูผ ลสําเร็จไมถอยหลัง ไมกลับตก
จากฐานะที่ลุถึง ทรงดําเนินในทางอัน
ถูกตองคือมัชฌิมาปฏิปทา ไมเฉเชือน
ไปในทางที่ผิด คือ กามสุขัลลิกานุโยค
และอัตตกิลมถานุโยค เสด็จไปดี เสด็จ
ที่ใดก็ทรงทําประโยชนใหแกมหาชนในที่
นัน้ เสด็จไปโดยสวัสดีและนําใหเกิดความ
สวัสดี แมแตพบองคุลมิ าลมหาโจรราย
ก็ทรงกลับใจใหเขากลายเปนคนดีไมมี
ภัย เสด็จผานไปแลวดวยดี ไดทรง
บําเพ็ญพุทธกิจไวบริบูรณ ประดิษฐาน
พระพุทธศาสนาไว เพื่อชาวโลก ใหเปน
เครื่องเผล็ดประโยชนแกประชาชนทั้ง
ปวงผูเกิดมาในภายหลัง, ทรงมีพระ
วาจาดี หรือตรัสโดยชอบ คือ ตรัสแตคาํ
จริงแท ประกอบดวยประโยชน ในกาลที่
ควรตรัส และบุคคลที่ควรตรัส (ขอ ๔
ในพุทธคุณ ๙)
สุคโตวาท โอวาทของพระสุคต, พระ
ดํารัสสอนของพระพุทธเจา
สุคนธชาติ ของหอม, เครื่องหอม
สุคนธวารี น้ําหอม
สุงกฆาตะ ดานภาษี
สุงสุมารคีระ ชื่อนครหลวงแหงแควน
ภัคคะ ที่พระพุทธเจาประทับจําพรรษาที่
๘; สุงสุมารคีรี ก็เรียก
สุ จ ริ ต ประพฤติ ดี , ประพฤติ ช อบ,
ประพฤติถูกตองตามคลองธรรม มี ๓

สุญญตา

คือ ๑. กายสุจริต ประพฤติชอบดวยกาย
๒. วจีสุจริต ประพฤติชอบดวยวาจา ๓.
มโนสุจริต ประพฤติชอบดวยใจ; เทียบ
ทุจริต
สุชาดา อุบาสิกาสําคัญคนหนึ่ง เปนธิดา
ของผูมีทรัพยซึ่งเปนนายใหญแหงชาว
บานเสนานิคม ตําบลอุรุเวลา ไดถวาย
ขาวปายาส (ในคัมภีรทั้งหลาย นิยม
เรียกเต็มวา “มธุปายาส”) แกพระมหา
บุรุษในเวลาเชาของวันที่จะตรัสรู มีบุตร
ชื่ อ ยส ซึ่ ง ต อ มาออกบวชเป น พระ
อรหันต นางสุชาดาไดเปนปฐมอุบาสิกา
พรอมกับภรรยาเกาของยสะ และไดรับ
ยกย อ งว า เป น เอตทั ค คะ ในบรรดา
อุบาสิกาผูถึงสรณะเปนปฐม; ดู ปายาส,
มธุปายาส, สูกรมัททวะ
สุญญตวิโมกข ความหลุดพนโดยวาง
จาก ราคะ โทสะ โมหะ หมายถึงมอง
เห็นความวาง หมดความยึดมั่น คือ
พิจารณาเห็นนามรูปโดยความเปนอนัตตา
พูดสั้นๆ วา หลุดพนเพราะเห็นอนัตตา
(ขอ ๑ ในวิโมกข ๓)
สุ ญ ญตสมาธิ สมาธิ อั น พิ จ ารณาเห็ น
ความวาง ไดแก วิปสสนาที่ใหถึงความ
หลุดพนดวยกําหนดอนัตตลักษณะ (ขอ
๑ ในสมาธิ ๓)
สุญญตา “ความเปนสภาพสูญ” ความวาง
1. ความเปนสภาพที่วางจากความเปน

๔๕๔

สุญญาคาร

๔๕๕

สุตะ

สัตว บุคคล ตัวตน เรา เขา เฉพาะ สุญญาคาร “เรือนวาง”, โดยนัย หมายถึง
อยางยิ่ง ภาวะที่ขันธ ๕ เปนอนัตตา คือ สถานที่ที่สงัด ปลอดคน ปราศจากเสียง
ไร ตั ว มิ ใ ช ต น ว า งจากความเป น ตน รบกวน, มักมาในขอความวา “ภิกษุใน
ตลอดจนวางจากสาระตางๆ เชน สาระ ธรรมวินัยนี้ ไปสูปา ก็ดี ไปสูโคนไม ก็ดี
คือความเที่ยง สาระคือความสวยงาม ไปสูส ุญญาคาร ก็ดี …” ซึ่งทานมัก
สาระคือความสุข เปนตน, โดยปริยาย อธิบายวา สุญญาคาร ไดแก เสนาสนะ
หมายถึง หลักธรรมฝายปรมัตถ ดังเชน (อันสงัด) ทัง้ ๗ ทีน่ อกจากปาและโคนไม
ขันธ ธาตุ อายตนะ และปจจยาการ กลาวคือ ภูเขา ซอกเขา ถ้ํา ปาชา ปาชัฏ
(อิทปั ปจจยตา หรือ ปฏิจจสมุปบาท) ที่ ที่แจง ลอมฟาง
แสดงแตตัวสภาวะใหเห็นความวางเปลา สุตะ “สิ่งสดับ”, สิ่งที่ไดฟงมา, สิ่งที่ไดยิน
ปราศจากสัตว บุคคล เปนเพียงธรรม ไดฟง, ความรูจากการเลาเรียนหรือรับ
หรือกระบวนธรรมลวนๆ 2. ความวาง ถายทอดจากผูอ นื่ , ขอมูลความรูจ ากการ
จากกิเลส มีราคะ โทสะ โมหะ เปนตน อานการฟงบอกเลาถายทอด; สําหรับผู
ก็ดี สภาวะที่วางจากสังขารทั้งหลายก็ดี ศึกษาปฏิบัติ “สุตะ” หมายถึงความรูที่
หมายถึง นิพพาน 3. โลกุตตรมรรค ได ไดเลาเรียนสดับฟงธรรม ความรูใ นพระ
ชื่ อ ว า ป น สุ ญ ญตาด ว ยเหตุ ผ ล ๓ ธรรมวินัย ความรูคําสั่งสอนของพระ
ประการ คือ เพราะลุดวยปญญาที่ พุทธเจาที่เรียกวานวังคสัตถุศาสน หรือ
กําหนดพิจารณาความเปนอนัตตา มอง ปริยัติ, สุตะเปนคุณสมบัติสําคัญอยาง
เห็นภาวะที่สังขารเปนสภาพวาง (จาก หนึ่งของผูที่จะเจริญงอกงาม ไมวาจะ
ความเปนสัตว บุคคล ตัวตน) เพราะวาง เปนคฤหัสถหรือบรรพชิต โดยเปนเหตุ
จากกิเลสมีราคะเปนตน และเพราะมี ปจจัยใหไดปญญา ที่เปนเบื้องตนหรือ
สุญญตา คือ นิพพาน เปนอารมณ 4. เปนฐานของพรหมจริยะ และเปนเครื่อง
ความวาง ที่เกิดจากกําหนดหมายในใจ เจริ ญ ป ญ ญาให พั ฒ นาจนไพบู ล ย
หรื อ ทํ า ใจเพื่ อ ให ค วามว า งนั้ น เป น บริบูรณ (ที.ปา.๑๑/๔๔๔/๓๑๖) พระพุทธเจา
อารมณของจิตในการเจริญสมาบัติ เชน จึงทรงสอนใหเปนผูมีสุตะมาก (เปน
ผู เ จริ ญ อากิ ญ จั ญ ญายตนสมาบั ติ พหูสูต หรือมีพาหุสัจจะ) และเปนผูเขา
กําหนดใจถึ ง ภาวะว า งเปล า ไม มี อ ะไร ถึงโดยสุตะ (องฺ.จตุกฺก.๒๑/๖/๙), (ขอ ๓
ในอริยวัฑฒิ ๕); เทียบ ปญญา, ดู พหูสูต,
เลย; สุญตา ก็เขียน
๔๕๕

สุตตนิบาต

๔๕๖

พาหุสัจจะ
สุตตนิบาต ชื่อคัมภีรที่ ๕ แหงขุททกนิกาย พระสุตตันตปฎก
สุตตันตปฎก ดู ไตรปฎก
สุตบท คําวา สุต, สุตา; ดู ปาฏิโมกขยอ
สุตพุทธะ ผูรูเพราะไดฟง, ผูรูโดยสุตะ
หมายถึง บุคคลที่เปนพหูสูต; ดู พุทธะ
สุตมยปญญา ดู ปญญา ๓
สุทธันตปริวาส ปริวาสที่ภิกษุผูตองการ
จะออกจากอาบัติสังฆาทิเสสอยูไปจน
กวาจะเห็นวาบริสุทธิ์ หมายความวา
ภิ ก ษุ ต อ งอาบั ติ สั ง ฆาทิ เ สสแล ว ป ด ไว
หลายคราวจนจํ า จํ า นวนอาบั ติ แ ละ
จํานวนวันที่ปดไมได หรือจําไดแตบาง
จํานวน ท า นให ข อปริ ว าสประมวล
จํานวนอาบั ติ แ ละจํานวนวั น ที่ ป ด เข า
ดวยกัน แลวอยูใชไปจนกวาจะเห็นวา
บริสุทธิ์ มี ๒ อยางคือ จูฬสุทธันตปริวาส และ มหาสุทธันตปริวาส
สุทธาวาส ที่อยูของทานผูบริสุทธิ์ที่เกิด
ของพระอนาคามี ไดแก พรหม ๕ ชั้นที่
สูงสุดในรูปาวจร คือ อวิหา อตัปปา
สุทัสสา สุทัสสี อกนิฏฐา
สุทธิ ความบริสุทธิ์, ความสะอาดหมดจด
มี ๒ คือ ๑. ปริยายสุทธิ บริสุทธิ์โดย
เอกเทศ (คือเพียงบางสวนบางแง) ๒.
นิ ปปริ ยายสุ ทธิ บริ สุ ท ธิ์ โ ดยสิ้ น เชิ ง
(ความบริสุทธิ์ของพระอรหันต)

สุนทรพจน

สุทธิกปาจิตติยะ อาบัติปาจิตตียลวน
คืออาบัติปาจิตตียที่ไมตองใหเสียสละ
สิ่งของ มี ๙๒ สิกขาบท ตามปกติเรียก
กันเพียงวา ปาจิตติยะ หรือ ปาจิตตีย
สุทโธทนะ กษัตริยศากยวงศซึ่งเปนราชา
ผูค รองแควนศากยะ หรือสักกชนบท ณ
นครกบิลพัสดุ มีพระมเหสีพระนามวา
พระนางสิริมหามายา หรือ เรียกสั้นๆ
วามายา เมื่อพระนางมายาสวรรคตแลว
พระนางมหาปชาบดีโคตมีไดเปนพระ
มเหสีตอมา พระเจาสุทโธทนะเปนพระ
ราชบุตรองคที่ ๑ ของพระเจาสีหหนุ
เปนพระราชบิดาของพระสิทธัตถะ เปน
พระอัยกาของพระราหุล และเปนพระ
พุทธบิดา พระองคสวรรคตในปที่ ๕ แหง
พุทธกิจ กอนสวรรคต พระพุทธเจาได
เสด็ จ ไปแสดงธรรมโปรดให ไ ด ท รง
บรรลุอรหัตผล และไดเสวยวิมุตติสุข
๗ วันกอนปรินิพพาน
สุธรรมภิกษุ ชื่อภิกษุรูปหนึ่งมีความมัก
ใหญ ไดดาจิตตคฤหบดี และถูกสงฆ
ลงปฏิสารณียกรรม ใหไปขอขมาคฤหบดี
นัน้ นับเปนตนบัญญัตใิ นเรือ่ งนี้
สุนทร ดี, งาม, ไพเราะ
สุนทรพจน คําพูดที่ไพเราะ, คําพูดที่ดี;
คําพูดอันเปนพิธีการ, คํากลาวแสดง
ความรู สึ ก ที่ ดี อ ย า งเป น พิ ธี ก ารในที่
ประชุม

๔๕๖

สุนาปรันตะ

๔๕๗

สุนาปรันตะ ดู ปุณณสุนาปรันตะ
สุเนตตะ นามของพระศาสดาองคอนึ่งใน
อดีต มีคณ
ุ สมบัตคิ อื กาเมสุ วีตราโค (มี
ราคะไปปราศแลวในกามทั้งหลาย) มี
ศิษยจํานวนมาก ไดเจริญเมตตาจิตถึง
๗ ป แตก็ไมอาจพนจากชาติ ชรามรณะ
เพราะไมรูอริยศีล อริยสมาธิ อริยปญญา และอริยวิมุตติ
สุปฏิปนฺโน (พระสงฆ) เปนผูปฏิบัติดี
คื อ ปฏิ บัติตามหลักมัชฌิมาปฏิปทา
ปฏิบัติไมถอยหลัง ปฏิบตั สิ อดคลองกับ
คําสอนของพระพุทธเจา ดํารงอยูใน
ธรรมวินยั (ขอ ๑ ในสังฆคุณ ๙)
สุปปพุทธะ กษัตริยโกลิยวงฆ เปนพระ
ราชบุตรองคที่ ๑ ของพระเจาอัญชนะ
เป น พระบิ ด าของพระเทวทัตและพระ
นางยโสธราพิมพา
สุพาหุ บุตรเศรษฐีเมืองพาราณสี เปน
สหายของยสกุ ล บุ ต ร ได ท ราบข า ว
ยสกุ ล บุ ต รออกบวช จึ ง ได บ วชตาม
พรอมดวยสหายอีก ๓ คน คือ วิมละ
ปุณณชิ และควัมปติ ไดเปนสาวกรุน
แรกที่ พ ระพุ ท ธเจ า ส ง ไปประกาศพระ
ศาสนา
สุภัททะ ปจฉิมสักขิสาวก (สาวกผูทัน
เห็ น องค สุ ด ท า ย) ของพระพุ ท ธเจ า
เรียกสั้นๆ วา ปจฉิมสาวก เดิมเปน
พราหมณตระกูลใหญ ตอมาออกบวช
๔๕๗

สุภัททะ

เปนปริพาชก อยูใ นเมืองกุสนิ ารา ในวันที่
พระพุทธเจาจะเสด็จดับขันธปรินิพพาน
สุภัททปริพาชกไดยินขาวแลว คิดวาตน
มีขอสงสัยอยูอยางหนึ่ง อยากจะขอให
พระพุทธเจาทรงแสดงธรรมเพื่อแกขอ
สงสัยนั้นเสียกอนที่จะปรินิพพาน จึง
เดินทางไปยังสาลวัน ตรงไปหาพระ
อานนท แจงความประสงคจะเขาเฝา
พระบรมศาสดา พระอานนทไดหามไว
เพราะเกรงวาพระองคเหน็ดเหนื่อยอยู
แลว จะเปนการรบกวนใหทรงลําบาก
สุภัททปริพาชกก็คะยั้นคะยอจะขอเขา
เฝาใหได พระอานนทก็ยืนกรานหามอยู
ถึง ๓ วาระ จนพระผูมีพระภาคทรงได
ยินเสียงโตตอบกันนั้น จึงตรัสสั่งพระ
อานนท ว า สุ ภัททะมุงหาความรู มิใช
ประสงคจะเบียดเบียนพระองค ขอให
ปลอยใหเขาเขาเฝาเถิด สุภัททปริพาชก
เขาเฝาแลว ทูลถามวา สมณพราหมณ
เจาลัทธิที่มีชื่อเสียงทั้งหลาย คือ เหลา
ครูทั้ง ๖ นั้น ลวนไดตรัสรูจริงทั้งหมด
ตามที่ตนปฏิญญา หรือไดตรัสรูเพียง
บางสวน หรือไมมีใครตรัสรูจริงเลย
พระพุทธเจาทรงหามเสียและตรัสวาจะ
ทรงแสดงธรรม คือ หลักการหรือหลัก
ความจริงใหฟง แลวตรัสวา อริยมรรค
มี อ งค ๘ หาไม ไ ด ใ นธรรมวิ นั ย ใด
สมณะ (คืออริยบุคคลทั้ง ๔) ก็หาไมได

สุภัททวุฒบรรพชิต

๔๕๘

ในธรรมวินัยนั้น อริยมรรคมีองค ๘ หา
ไดในธรรมวินัยใด สมณะก็หาไดใน
ธรรมวัยนั้น อริยมรรคมีองค ๘ หาได
ในธรรมวิ นั ย นี้ ลั ท ธิ อื่ น ๆ ว า งจาก
สมณะ และตรัสสรุปวา ถาภิกษุทั้ง
หลายเปนอยูโดยชอบ โลกก็จะไมวาง
จากพระอรหันตทั้งหลาย เมื่อจบพระ
ธรรมเทศนา สุภทั ทปริพาชกเลือ่ มใส ทูล
ขอบรรพชาอุปสมบท พระพุทธเจาตรัส
สั่งพระอานนทใหบวชสุภัททะในสํานัก
ของพระองค โดยประทานพุทธานุญาต
พิเศษใหยกเวนไมตองอยูติตถิยปริวาส
ทานสุภทั ทะบวชแลวไมนาน (อรรถกถา
วาในวันนั้นเอง) ก็ไดบรรลุอรหัตตผล
นับเปนพุทธปจฉิมสักขิสาวก
สุภัททวุฒบรรพชิต “พระสุภัททะผูบวช
เมื่อแก” ซึ่งเปนตนเหตุแหงการปรารภที่
จะสังคายนาครั้งที่ ๑ กอนบวช เปนชาง
ตัดผมในเมืองอาตุมา มีบุตรชาย ๒ คน
ออกบวชแล ว คราวหนึ่ ง ได ข า วว า พระ
พุทธเจาพรอมดวยสงฆหมูใหญจะเสด็จ
มายังเมืองอาตุมา จึงใหบุตรทั้งสองเอา
เครื่องมือตัดผมออกไปเที่ยวขอตัดผม
ตามบานเรือนทุกแหง แลกเอาเครื่อง
ปรุงยาคูมาไดมากมาย แลวบัญชาการ
ใหผูคนจัดเตรียมขาวยาคูไวเปนอันมาก
เมื่อพระพุทธเจาเสด็จมาถึง ก็นําเอาขาว
ยาคูนั้นเขาไปถวาย พระพุทธเจาตรัส
๔๕๘

สุภัททวุฒบรรพชิต

ถาม ทรงทราบความวาพระสุภัททะได
ขาวนั้นมาอยางไรแลว ไมทรงรับ และ
ทรงติเตียน แลวทรงบัญญัติสิกขาบท
๒ ขอ คือ บรรพชิตไมพึงซักชวนคนทํา
ในสิ่งที่เปนอกัปปยะ และภิกษุผูเคยเปน
ชางกัลบกไมพึงเก็บรักษาเครื่องตัดโกน
ผมไวประจําตัว จากการที่ไดถูกติเตียน
และเสียของเสียหนาเสียใจในเหตุการณ
ครั้งนั้น พระสุภัททะก็ไดผูกอาฆาตไว
ตอมา เมื่อพระพุทธเจาเสด็จดับขันธปรินิพพานแลวได ๗ วัน พระสุภัททะ
รวมอยูในคณะของพระมหากัสสปเถระ
ซึ่ ง กําลั งเดินทางจากเมืองปาวาสูเมือง
กุสินารา ระหวางทางนั้น คณะไดทราบ
ข า วพุ ท ธปริ นิ พ พานจากอาชี ว กผู ห นึ่ ง
ภิกษุทั้งหลายที่ยังไมสิ้นราคะ (คือพระ
ปุถุชน โสดาบัน และสกทาคามี) พากัน
รองไหคร่ําครวญเปนอันมาก ในขณะ
นั้นเอง พระสุภัททวุฒบรรพชิต ก็รอง
หามขึ้นวา “อยาเลย ทานผูมีอายุ พวก
ทานอยาเศราโศก อยาร่ําไหไปเลย พวก
เราพนดีแลว พระมหาสมณะนั้นคอย
เบียดเบียนพวกเราวา สิ่งนี้ควรแกเธอ
สิง่ นีไ้ มควรแกเธอ บัดนีพ้ วกเราปรารถนา
สิ่งใด ก็จักกระทําสิ่งนั้น ไมปรารถนาสิ่ง
ใด ก็จกั ไมกระทําสิง่ นัน้ ” พระมหากัสสปเถระไดฟง แลว เกิดธรรมสังเวช ดําริวา
พระพุทธเจาปรินิพพานเพียง ๗ วัน ก็

สุภาพ

๔๕๙

ยังเกิดเสี้ยนหนามขึ้นแลวในพระศาสนา
หากตอไปคนชั่วไดพวกพองมีกําลังเติบ
กลาขึ้น ก็จะทําพระศาสนาใหเสื่อมถอย
ดังนั้น หลังจากเสร็จงานถวายพระเพลิง
พระพุทธสรีระแลว ทานจึงไดยกถอยคํา
ของสุภัททวุฒบรรพชิต ซึ่งเรียกกันสั้นๆ
วา คํากลาวจวงจาบพระธรรมวินัยนี้ขึ้น
เปนขอปรารภ ชักชวนพระเถระทั้งหลาย
รวมกันทําสังคายนาครั้งแรก; สุภัททวุฑฒบรรพชิต ก็เขียน (คําบาลีวา สุภทฺโท
วุฑฺฒปพฺพชิโต)
สุภาพ เรียบรอย, ออนโยน, ละมุน
ละมอม
สุภาษิต ถอยคําที่กลาวดีแลว, คําพูดที่
ถือเปนคติได
สุภูติ พระมหาสาวกองคหนึ่งเปนบุตร
สุมนเศรษฐี ในพระนครสาวัตถี ไดไป
รวมงานฉลองวัดเชตวันของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี ไดฟงพระธรรมเทศนา
ของพระศาสดา มีความเลื่อมใสบวชใน
พระพุทธศาสนา ตอมาเจริญวิปสสนา
ทําเมตตาฌานใหเปนบาท ไดสําเร็จพระ
อรหัต พระศาสดาทรงยกยองวาเปน
เอตทัคคะ ๒ ทาง คือในทางอรณวิหาร
(เจริญฌานประกอบดวยเมตตา) และ
เปนทักขิไณยบุคคล
สุมนะ ชื่อพระเถระองคหนึ่งในการกสงฆ
ผูทําสังคายนาครั้งที่ ๒

สุรามฤต

สุ มั ง คลวิ ล าสิ นี ชื่ อ คั ม ภี ร อ รรถกถา
อธิ บ ายความในที ฆ นิ ก าย แห ง พระ
สุตตันตปฎก พระพุทธโฆสาจารยเรียบ
เรียงขึ้น โดยอาศัยอรรถกถาเกาภาษา
สิงหฬทีส่ บื มาแตเดิมเปนหลัก เมือ่ พ.ศ.
ใกลจะถึง ๑๐๐๐; ดู โปราณัฏฐกถา,
อรรถกถา
สุเมรุ ชื่อหนึ่งของภูเขาเมรุ; ดู เมรุ
สุรนาทโวหาร ถอยคําที่ฮึกหาว
สุ ร สิ ง หนาท การเปล ง เสี ย งพู ด อย า ง
องอาจกลาหาญ หรือพระดํารัสที่เราใจ
ปลุกใหตื่นฟนสติขึ้น เหมือนดั่งเสียง
บันลือของราชสีห เชนที่พระพุทธเจา
ตรัสวา “กิจอยางใด อันพระศาสดาผู
เอ็นดู แสวงประโยชน เพื่อสาวกทั้ง
หลายจะพึงทํา กิจนั้นอันเราทําแลวแก
พวกเธอทุกอยาง”
สุรเสนะ ชื่อแควนหนึ่งในบรรดา ๑๖
แควนใหญแหงชมพูทวีป ตั้งอยูทางใต
ของแควนกุรุ ระหวางแมน้ําสินธุกับแม
น้ํายมุนาตอนลาง นครหลวงชื่อมธุรา
แตปจจุบันเรียกมถุรา (Mathura)
สุรา เหลา, น้ําเมาที่กลั่นแลว
สุราบาน การดื่มเหลา, น้ําเหลา
สุราปานวรรค ตอนที่วาดวยเรื่องดื่มน้ํา
เมา เปนตน เปนวรรคที่ ๖ ในปาจิตติยกัณฑ
สุ ร ามฤต น้ําที่ ทําผู ดื่ ม ให ไ ม ต ายของ

๔๕๙

สุราเมรยมัชชปมาทัฏฐานา เวรมณี

๔๖๐

สูกรมัททวะ

เทวดา, น้ําอมฤตของเทวดา
ทะเลจากชมพูทวีปไปยังสุวรรณภูมิ); ดู
สุราเมรยมัชชปมาทัฏฐานา เวรมณี ตัมพปณณิ
เวนจากน้ําเมา คือสุราและเมรัย อันเปน สู ทาน
ที่ตั้งแหงความประมาท (ขอที่ ๕ ในศีล สู ก รมั ท ทวะ ชื่ อ อาหารซึ่ ง นายจุ น ทะ
กัมมารบุตร แหงเมืองปาวา ถวายแด
๕ ศีล ๘ และศีล ๑๐)
สุริยคติ การนับวันโดยถือเอาการเดิน พระพุ ท ธเจ า ในวั น เสด็ จ ดั บ ขั น ธของพระอาทิตยเปนหลัก เชนวันที่ ๑, ปรินิพพาน เปนบิณฑบาตมื้อสุดทายที่
พระพุทธเจาเสวยกอนจะเสด็จดับขันธ๒, ๓ เดือนเมษายน เปนตน
สุริยุปราคา การจับอาทิตย คือเงาดวง ปรินิพพาน ซึ่งพระพุทธเจาตรัสวาเปน
จันทรบังดวงอาทิตย
บิ ณ ฑบาตที่ มี ผ ลเสมอกั บ บิ ณ ฑบาตที่
สุวรรณภูมิ “แผนดินทอง”, “แหลมทอง”, พระองคเสวยแลวไดตรัสรูสมั มาสัมโพธิ
ดิ น แดนที่ พ ระเจ า อโศกมหาราชทรง ญาณ และบิณฑบาต ๒ ครัง้ นี้มีผลมี
อุปถัมภการสงพระโสณะและพระอุตตระ อานิสงสมากยิ่งกวาบิณฑบาตครั้งอื่นใด
หัวหนาพระศาสนทูตสายที่ ๘ (ใน ๙ ทั้งสิ้น (ที.ม.๑๐/๑๒๖/๑๕๘; บิณฑบาตที่
สาย) ไปประกาศพระศาสนา ปราชญ เสวยในวันตรัสรู คือขาวมธุปายาสทีน่ าง
สั น นิ ษ ฐานว า ได แ ก ดิ น แดนบริ เ วณ สุชาดาถวาย), หลังจากเสวยสูกรมัททวะ
จังหวัดนครปฐม (พมาวาไดแกเมือง แลว พระพุทธเจาก็ประชวรหนัก และ
สะเทิม หรือสุธรรมนครในประเทศพมา), เมื่อเสด็จถึงเมืองกุสินาราแลว ก็เสด็จ
สุ ว รรณภู มิ ป รากฏในรายชื่ อ ดิ น แดน ดับขันธปรินิพพานในราตรีนั้น
ตางๆ ในคัมภีรมหานิทเทส แหงพระ
“สูกรมัททวะ” นี้ มักแปลกันวาเนื้อ
สุตตันตปฎก ซึ่งมีชวาดวย และถัดจาก สุกรออน แตอรรถกถาแปลตางเปน
สุวรรณภูมิ ก็มีตัมพปณณิ (ชว คจฺฉติ หลายนัย อรรถกถาแหงหนึ่งใหความ
… สุวณฺณภูมึ คจฺฉติ ตมฺพปณฺณึ คจฺฉติ, หมายไวถึง ๔ อยาง (อุ.อ.๔๒๗) วา ๑.
ขุ.ม.๒๙/๒๕๔/๑๘๘, ๘๑๐/๕๐๔) ชื่อเหลานี้ มหาอั ฏ ฐกถาซึ่ ง เป น อรรถกถาโบราณ
จะตรงกับดินแดนที่เขาใจกัน หรือเปน บอกไววาเปนเนื้อหมู ที่นุมรสสนิท ๒.
ชื่อพอง หรือตั้งตามกัน ไมอาจวินิจฉัย อาจารยบางพวกวาเปนหนอไม ที่หมู
ใหเด็ดขาดได (ในชั้นอรรถกถา มีเรื่อง ชอบไปดุดย่ํา ๓. อาจารยอีกพวกหนึ่ง
ราวมากมาย เกี่ยวกับคนลงเรือเดินทาง วาเปนเห็ด ซึ่งเกิดในบริเวณที่หมูดุดย่ํา
๔๖๐

สูญ

๔๖๑

และ ๔. ยังมีอาจารยพวกอื่นอีกวาเปน
ยาอายุวัฒนะขนานหนึ่ง สวนอรรถกถา
อี ก แห ง หนึ่ ง (ที.อ.๒/๑๗๒) บอกความ
หมายไว ๓ นัยวา เปนเนื้อหมูตัวเอกที่ไม
ออนไมแกเกินไป บางวาเปนขาวที่นุม
นวลกลมกล อ ม ซึ่ ง มี วิ ธี ป รุ ง โดยใช
เบญจโครส (ผลผลิตจากน้ํานมโค ๕
อยาง คือ นมสด นมเปรี้ยว เปรียง เนย
ใส เนยขน) บางวาเปนยาอายุวัฒนะ; ดู
พุทธปรินิพพาน
สูญ วางเปลา, หายสิ้นไป; ในทางธรรม
“สูญ” มีความหมายหลายแงหลายระดับ
พึงศึกษาในคําวา สุญญตา, และพึงแยก
จากคําวา “ขาดสูญ” ซึง่ หมายถึง อุจเฉทะ
ซึง่ พึงศึกษาในคําวา อุจเฉททิฏฐิ
สูตร พระธรรมเทศนาหรือธรรมกถาเรื่อง
หนึ่งๆ ในพระสุตตันตปฎก แสดงเจือ
ดวยบุคคลาธิษฐาน, ถาพูดวาพระสูตร
มักหมายถึงพระสุตตันตปฎกทัง้ หมด
สูปะ แกง; คูกับ พยัญชนะ 2.
เสกขสมมต ผู ไ ด รั บ สมมติ เ ป น เสขะ
หมายถึงครอบครัวที่สงฆประชุมตกลง
แตงตั้งใหเปนเสขะ ภิกษุใดไมเจ็บไข
และเขาไมไดนิมนตไว ไปรับเอาอาหาร
จากครอบครัวนั้นมาขบฉัน ตองอาบัติ
เปนปาฏิเทสนียะสิกขาบทที่ ๓
เสกขสมมติ สังฆกรรมที่สงฆประกาศ
ความตกลงตั้งสกุลคือครอบครัวที่ยิ่ง

เสขิยวัตร

ดวยศรัทธาแตหยอนดวยโภคะ ใหเปน
เสกขสมมต คือใหถือวาเปนเสขะ เพื่อมิ
ใหภิกษุรบกวนไปรับอาหารมาฉัน นอก
จากไดรับนิมนตไวกอน หรืออาพาธ; ดูที่
ปกาสนียกรรม, อสัมมุขากรณีย
เสขะ ผู ยั ง ต อ งศึ ก ษา ได แ ก พระ
อริยบุคคลที่ยังไมบรรลุอรหัตตผล โดย
พิสดารมี ๗ คือ ทานผูตั้งอยูในโสดาป ต ติ ม รรค ในโสดาป ต ติ ผ ล ใน
สกทาคามิมรรค ในสกทาคามิผล ใน
อนาคามิมรรค ในอนาคามิผล และใน
อรหัตตมรรค, พูดเอาแตระดับเปน ๓
คือ พระโสดาบัน พระสกทาคามี พระ
อนาคามี; คูกับ อเสขะ
เสขบุคคล บุคคลที่ยังตองศึกษาอยู; ดู
เสขะ
เสขปฏิปทา ทางดําเนินของพระเสขะ,
ขอปฏิบตั ขิ องพระเสขะ ไดแก จรณะ ๑๕
เสขภูมิ ภูมิของพระเสขะ, ระดับจิตใจ
และคุณธรรมของพระอริยบุคคลที่ยัง
ตองศึกษา
เสขิ ย วั ต ร วั ต รที่ ภิ ก ษุ จ ะต อ งศึ ก ษา,
ธรรมเนียมเกี่ยวกับมารยาทที่ภิกษุพึง
สําเหนียกหรือพึงฝกฝนปฏิบัติ มี ๗๕
สิกขาบท จําแนกเปน สารูป ๒๖, โภชนปฏิสังยุต ๓๐, ธัมมเทสนาปฏิสังยุต
๑๖ และปกิณกะคือเบ็ดเตล็ด ๓, เปน
หมวดที่ ๗ แหงสิกขาบท ในบรรดา

๔๖๑

เสตกัณณิกคม

๔๖๒

สิกขาบท ๒๒๗ ของพระภิกษุ ทานให
สามเณรถือปฏิบัติดวย
เสตกั ณ ณิ ก คม นิ ค มที่ กั้ น อาณาเขต
มัชฌิมชนบท ดานทิศใต
เสโท, เสท น้ําเหงื่อ, ไคล
เสนา กองทัพ ในครั้งโบราณหมายถึงพล
ชาง พลมา พลรถ พลเดินเทา เรียกวา
จตุรงคินีเสนา (เสนามีองค ๔ หรือเสนา
สี่เหลา)
เสนานิคม ชื่อหมูบานในตําบลอุรุเวลา
นางสุ ช าดาผู ถ วายข า วปายาสแด พ ระ
มหาบุรษุ ในวันทีจ่ ะตรัสรู อยูท หี่ มูบ า นนี้
เสนามาตย ขาราชการฝายทหารและพล
เรือน
เสนามาร กองทัพมาร, ทหารของพระยา
มาร
เสนาสนะ เสนะ “ที่นอน” + อาสนะ “ที่
นั่ง” หมายเอาที่อยูอาศัย เชน กุฏิ วิหาร
และเครื่องใชเกี่ยวกับสถานที่ เชน โตะ
เกาอี้ แมโคนไม เมื่อใชเปนที่อยูอาศัย
ก็เรียกเสนาสนะ
เสนาสนขันธกะ ชื่อขันธกะที่ ๖ แหงจุล
วรรคในพระวิ นั ย ป ฎ ก ว า ด ว ยเรื่ อ ง
เสนาสนะ
เสนาสนคาหาปกะ ผูใหถือเสนาสนะ
หมายถึงภิกษุผูไดรับสมมติ คือแตงตั้ง
จากสงฆ ให เ ป น ผู ทําหน า ที่ จั ด แจก
เสนาสนะของสงฆ วาจะใหภิกษุรูปใด

เสละ

เขาอยูที่ไหน, เปนตําแหนงหนึ่งในบรรดา
เจาอธิการแหงเสนาสนะ
เสนาสนป จ จั ย ป จ จั ย คื อ เสนาสนะ,
เครื่องอาศัยของชีวิตที่อยู เปนอยาง
หนึ่งในปจจัยสี่
เสนาสนปญญาปกะ ผูแตงตั้งเสนาสนะ
หมายถึงภิกษุผูไดรับสมมติ คือ แตงตั้ง
จากสงฆ ใหเปนผูมีหนาที่จัดแจงแตงตั้ง
ดู แ ลความเรี ย บร อ ยแห ง เสนาสนะ
สําหรับภิกษุทั้งหลายจะไดเขาพักอาศัย,
เปนตําแหนงหนึ่งในบรรดา เจาอธิการ
แหงเสนาสนะ
เสนาสนวัตร ธรรมเนียมหรือขอที่ภิกษุ
ควรปฏิบัติเกี่ยวกับเสนาสนะ เชน ไมทํา
เปรอะเปอน รักษาความสะอาด จัดวาง
ของใหเปนระเบียบเรียบรอย ใชสอย
ระวังไมทําใหชํารุดและเก็บของใชไมให
กระจัดกระจายสับสนกับทีอ่ นื่ เปนตน
เสนาสนะปา เสนาสนะอันอยูไกลจาก
บานคนอยางนอย ๒๕ เสน
เสพ บริโภค, ใชสอย, อยูอาศัย, คบหา
เสพเมถุน รวมประเวณี, รวมสังวาส
เสมหะ เสลด, เมือกที่ออกจากลําคอหรือ
ลําไส
เสมฺหสมุฏานา อาพาธา ความเจ็บไข
มีเสมหะเปนสมุฏฐาน; ดู อาพาธ
เสละ พระมหาสาวกองคหนึ่ง เกิดใน
ตระกูลพราหมณ ในอังคุตตราปะ เรียน

๔๖๒

แสโทษ

๔๖๓

โสณโกฬิวิสะ

จบไตรเพท เปนคณาจารยสอนศิษย ตระกูลบิดาที่แควนอวันตี ทักขิณาบถ
๓๐๐ คน ไดพบพระพุทธเจาที่อาปณ- พระมหากั จ จายนะให บ รรพชาเป น
นิคม เห็นวาพระองคสมบูรณดวยมหา- สามเณรแลวรอตอมาอีก ๓ ป เมื่อทาน
ปุ ริ ส ลั ก ษณะครบถ ว นและได ทู ล ถาม หาภิกษุได ๑๐ รูปแลวจึงใหอุปสมบท
ปญหาตางๆ เมื่อฟงพระดํารัสตอบแลว เปนภิกษุ บวชแลวไมนานก็สําเร็จพระ
มีความเลื่อมใส ขอบวช ตอมาไมชาก็ได อรหัต ตอมา ทานไดเดินทางมาเฝาพระ
บรรลุพระอรหัต
ศาสดาที่เมืองสาวัตถีพรอมทั้งนําความที่
แสโทษ หาความผิดใส, หาเรื่องให
พระอุ ป ช ฌาย สั่ ง มากราบทู ล ขอพระ
แสนยากร หมูทหาร, กองทัพ
พุทธานุญาตดวยรวม ๘ ขอ ทําใหเกิดมี
โสกะ ความโศก, ความเศรา, ความมีใจ พระพุทธานุญาตพิเศษสําหรับปจจันตหมนไหม, ความแหงใจ, ความรูสึก ชนบท เชน ใหสงฆมีภิกษุ ๕ รูปให
หมองไหมใจแหงผาก เพราะประสบ อุปสมบทได ใหใชรองเทาหนาหลายชั้น
ความพลั ด พรากหรื อ สู ญ เสี ย อย า งใด ได ใหอาบน้ําไดตลอดทุกเวลา เปนตน
อยางหนึ่ง (บาลี: โสก; สันสกฤต: โศก) ทานแสดงธรรมมีเสียงไพเราะแจมใสชัด
โสกาดูร เดือดรอนดวยความโศก, รองไห เจน จึงไดรับยกยองจากพระศาสดาวา
สะอึกสะอื้น
เปนเอตทัคคะ ในทางกลาวกัลยาณพจน
โสณะ, โสณกะ พระเถระรูปหนึ่งใน โสณโกฬิวิสะ พระมหาสาวกองคหนึ่ง
จํานวน ๒ รูป (อีกรูปหนึ่งคือ พระ เดิมเปนกุลบุตรชือ่ โสณะ ตระกูลโกฬิวสิ ะ
อุตตรเถระ) ที่พระโมคคัลลีบุตรติสส- เปนบุตรของอุสภเศรษฐี แหงวรรณะ
เถระ สงเปนพระศาสนทูตมาประกาศ แพศย ในเมืองกาฬจัมปากะ แควน
พระศาสนา ในดินแดนสุวรรณภูมิ เมื่อ อังคะ โสณกุลบุตรมีลักษณะพิเศษใน
เสร็ จ สิ้ น การสั ง คายนาครั้ ง ที่ ๓ รางกาย คือ มีฝามือฝาเทาออนนุม และ
(ประมาณ พ.ศ. ๒๓๔) นับเปนสายหนึ่ง มีขนออนขึ้นภายใน อีกทั้งมีความเปน
ในพระศาสนทูต ๙ สาย
อยู อ ย า งดี ได รั บ การบํารุ ง บําเรอทุ ก
โสณกุฏิกัณณะ พระมหาสาวกองคหนึ่ง ประการ อยูใ นปราสาท ๓ ฤดู จึงได
เปนบุตรของอุบาสิกา ชื่อ กาฬี ซึ่งเปน สมญาวาเปน สุขุมาลโสณะ ตอมาพระ
พระโสดาบัน เกิดที่บานเดิมของมารดา เจาพิมพิสารทรงสดับกิตติศัพท จึงรับ
ในเมื อ งราชคฤห แ ล ว กลั บ ไปอยู ใ น สั่งใหโสณะเดินทางไปเฝาและใหแสดง
๔๖๓

โสณทัณฑพราหมณ

๔๖๔

ขนที่ ฝ า มื อ ฝ า เท า ให ท อดพระเนตร
คราวนั้ น โสณะมี โ อกาสได ไ ปเฝ า พระ
พุทธเจา ไดสดับพระธรรมเทศนา เกิด
ความเลื่ อ มใสขอบวช ท า นทําความ
เพียรอยางแรงกลาจนเทาแตกและเริ่ม
ทอแทใจ พระพุทธเจาจึงทรงประทาน
โอวาทดวยขออุปมาเรื่องพิณสามสาย
ทานปฏิบัติตาม ไมชาก็ไดสําเร็จพระ
อรหัต พระศาสดาทรงยกยองวาเปน
เอตทัคคะในทางปรารภความเพียร
โสณทัณฑพราหมณ พราหมณชื่อโสณทั ณ ฑะ เป น ผู ที่ พ ระเจ า พิ ม พิ ส ารให
ปกครองนครจัมปา
โสณทัณฑสูตร สูตรที่ ๔ ในคัมภีรทีฆนิกาย สีลขันธวรรค พระสุตตันตปฎก
ทรงแสดงแกโสณทัณฑพราหมณ
โสณา พระมหาสาวิกาองคหนึ่ง เปนธิดา
ของผูมีตระกูลในพระนครสาวัตถี ได
แตงงาน มีบุตรชาย ๑๐ คน ซึ่งลวนมี
รูปรางงามสงา ตอมา สามีพรอมทั้งบุตร
ทั้งสิบนั้นออกบวช ตัวทานชราลงแลว
เห็นวาไมควรอยูเดียวดาย จึงออกบวช
เปนภิกษุณี มีความเพียรแรงกลา เจริญ
วิปสสนา ไดบรรลุพระอรหัต ไดรับยก
ยองวาเปนเอตทัคคะในทางปรารภความ
เพียร; อยางไรก็ดี ประวัตินี้ เลาตาม
เรื่องในคัมภีรอปทาน (ในเถรีคาถา ก็
เลาไวคลายกัน แมจะสั้นกวามาก) แต

โสต

ในอรรถกถาแหงเอกนิบาต อังคุตตรนิกาย ทานเลาเรื่องตางออกไปวา กอน
บวช พระโสณามีบุตรและธิดามาก เมื่อ
บุ ต รธิ ด ามี ค รอบครั ว แยกออกไปแลว
ตอมา มีอาการแสดงออกที่ขาดความ
เคารพตอทาน ทําใหทา นไมเห็นประโยชน
ที่จะอยูครองเรือนตอไป จึงออกบวช
และเปนที่เรียกขานกันวา “พระโสณา
เถรีผูมีลูกมาก” จนกระทั่งตอมา ทาน
บําเพ็ ญ เพี ย รและได บ รรลุ อ รหั ต ตผล
แล ว จึ ง เป น ที่ รู จั ก กั น ในนามใหม ว า
“พระโสณาเถรีผูเพียรมุงมั่น”
โสดาบัน ผูถึงกระแสที่จะนําไปสูพระ
นิพพาน, พระอริยบุคคลผูไดบรรลุโสดา
ปตติผล มี ๓ ประเภทคือ ๑. เอกพีชี
เกิดอีกครั้งเดียว ๒. โกลังโกละ เกิดอีก
๒–๓ ครัง้ ๓. สัตตักขัตตุปรมะ เกิดอีก
๗ ครั้ง เปนอยางมาก
โสดาป ต ติ ผ ล ผลคื อ การถึ ง กระแสสู
นิพพาน, ผลที่ไดรับจากการละสักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา สีลัพพตปรามาส ดวย
โสดาป ต ติ ม รรค ทําให ไ ด เ ป น พระ
โสดาบัน
โสดาปตติมรรค ทางปฏิบัติเพื่อบรรลุ
ผล คือความเปนพระโสดาบัน, ญาณ
คือความรูเปนเหตุละสังโยชนได ๓ คือ
สักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา สีลัพพตปรามาส
โสต หู, ชองหู

๔๖๔

โสตถิยะ

๔๖๕

โสตถิยะ ชื่อคนหาบหญาที่ถวายหญาแด
พระมหาบุรุษในวันที่จะตรัสรู พระองค
รับหญาจากโสตถิยะแลวนําไปลาดตาง
บัลลังก ณ ควงตนพระศรีมหาโพธิ์
ดานทิศตะวันออก แลวประทับนั่งขัด
สมาธิผินพระพักตรไปทางทิศตะวันออก
จนกระทั่งตรัสรู
โสตถิวดี ชื่อนครหลวงของแควนเจตี
โสตวิ ญ ญาณ ความรู ที่ เ กิ ด ขึ้ น เพราะ
เสียงกระทบหู, เสียงกระทบหู เกิด
ความรูขึ้น, การไดยิน (ขอ ๒ ใน
วิญญาณ ๖)
โสตสัมผัส อาการที่หู เสียง และโสตวิญญาณประจวบกัน เกิดการไดยิน
โสตสัมผัสสชาเวทนา เวทนาที่เกิดขึ้น
เพราะโสตสัมผัส, ความรูสึกที่เกิดขึ้น
เพราะการที่หู เสียง และโสตวิญญาณ
กระทบกัน
โสภณเจตสิก เจตสิกฝายดีงาม มี ๒๕
แบ ง เป น ก. โสภณสาธารณเจตสิก
(เจตสิกที่เกิดทั่วไปกับจิตดีงามทุกดวง)
๑๙ คือ ศรัทธา สติ หิริ โอตตัปปะ
อโลภะ อโทสะ ตัตรมัชฌัตตตา (ความ
เปนกลางในอารมณนนั้ ๆ = อุเบกขา) กายปสสัทธิ ความคลายสงบแหงกองเจตสิก)
จิตตปสสัทธิ (แหงจิต) กายลหุตา (ความ
เบาแหงกองเจตสิก) จิตตลหุตา (แหงจิต)
กายมุทตุ า (ความนุม นวลแหงกองเจตสิก)

โสสานิกังคะ

จิตตมุทุตา (แหงจิต) กายกัมมัญญตา
(ความควรแกงานแหงกองเจตสิก) จิตตกัมมัญญตา (แหงจิต) กายปาคุญญตา
(ความคลองแคลวแหงกองเจตสิก) จิตตปาคุญญตา (แหงจิต) กายุชกุ ตา (ความ
ซือ่ ตรงแหงกองเจตสิก) จิตตุชุกตา (แหง
จิต) ข. วีรตีเจตสิก (เจตสิกทีเ่ ปนตัวงด
เวน) ๓ คือ สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ
สัมมาอาชีวะ ค. อัปปมัญญาเจตสิก
(เจตสิกคืออัปปมัญญา) ๒ คือ กรุณา
มุทิตา (อีก ๒ ซ้ํากับ อโทสะ และตัตรมัชฌัตตตา) ง. ปญญินทรียเจตสิก ๑
คือ ปญญินทรีย หรือ อโมหะ
โสภิตะ พระมหาสาวกองคหนึ่ง เกิดใน
ตระกูลพราหมณ ในพระนครสาวัตถี
ต อ มาได ฟ ง พระธรรมเทศนาของพระ
ศาสดา มีความเลื่อมใส ขอบวช ไมชาก็
บรรลุพระอรหัต ไดรับยกยองวาเปน
เอตทัคคะในทางปุพเพนิวาสนุสสติญาณ
โสมนัส ความดีใจ, ความสุขใจ, ความ
ปลาบปลื้ม; ดู เวทนา
โสรัจจะ ความเสงี่ยม, ความมีอัธยาศัย
งาม รักความประณีตหมดจดและสงบ
เรียบรอย (ขอ ๒ ในธรรมทําใหงาม ๒)
โสวจัสสตา ความเปนบุคคลทีพ่ ดู ดวยงาย,
ความเปนผูว า งายสอนงาย รูจ กั รับฟงเหตุ
ผล (ขอ ๔ ในนาถกรณธรรม ๑๐)
โสสานิกังคะ องคแหงผูถืออยูปาชาเปน

๔๖๕

โสโส

๔๖๖

หลักกําหนดธรรมวินัย

วัตร คืออยูแรมคืนในปาชาเปนประจํา นอนครั้งที่สุด
(ขอ ๑๑ ในธุดงค ๑๓)
ไสยาสน นอน (เปนคําเพี้ยน ถาเขียน
โสโส โรคมองครอ (มีเสมหะแหงอยูใน เปนคําบาลี ก็เปน “เสยฺยาสน” ซึ่งแปล
ลําหลอดปอด)
วา การนอนและที่นั่ง แตไมมีที่ใช คําที่
โสฬสญาณ ญาณ ๑๖ (เปนศัพทที่ผูก ใชจริงคือ “เสนาสน” ซึ่งแปลวา ที่นอน
ขึ้นภายหลัง); ดู ญาณ ๑๖
และที่นั่ง, ตามปกติ เมื่อจะวานอน ก็ใช
ไสยา การนอน (บาลี: เสยฺยา)
เพียงวา “ไสยา” ซึ่งมาจาก “เสยฺยา”)
ไสยาวสาน การนอนครั้งสุดทาย, การ

ห
หงสบาท “เทาหงส” หมายถึงสีคลายเทา หน ทิศ เชน หนบูร (ทิศตะวันออก)
หงส คือ แดงปนเหลือง หรือแดงเรื่อ, หฤทัย หัวใจ
บางที ทานอธิบายวา สีเหมือนดอกเซง หลั ก กําหนดธรรมวิ นั ย หลั ก ตั ด สิ น
หรือหงอนไก; ดู ฉัพพรรณรังสี
ธรรมวินัย หรือลักษณะตัดสินธรรม
หงายบาตร การระงับโทษอุบาสกซึ่งเคย วินัย ๘ อยาง คือ ก. ธรรมเหลาใดเปน
ปรารถนารายตอพระรัตนตรัย สงฆ ไป ๑. เพื่อความยอมใจติด ๒. เพื่อ
ประกาศคว่ําบาตรไวมิใหภิกษุทั้งหลาย ความประกอบทุกข ๓. เพื่อความพอก
คบหาดวย ตอมาอุบาสกนั้นรูสึกโทษตน พูนกิเลส ๔. เพื่อความมักมากอยาก
กลับประพฤติดี สงฆจึงประกาศระงับ ใหญ ๕. เพื่อความไมสนั โดษ ๖. เพื่อ
โทษนัน้ ใหภกิ ษุทงั้ หลายคบกับเขาไดอกี ความคลุกคลีในหมู ๗. เพื่อความเกียจ
เชนรับบิณฑบาต รับนิมนต รับไทยธรรม คราน ๘. เพื่อความเลี้ยงยาก, ธรรม
ของเขาได เปนตน การที่สงฆประกาศ เหลานี้ พึงรูวาไมใชธรรม ไมใชวินัย ไม
ระงับการลงโทษนัน้ เรียกวา หงายบาตร, ใชสัตถุศาสน, ข. ธรรมเหลาใดเปนไป
คําเดิมตามบาลีวา “ปตตอุกกุชชนา” ดูที่ ๑. เพื่อความคลายหายติด ๒. เพื่อ
ปกาสนียกรรม, อสัมมุขากรณีย; คูกับ ความไมประกอบทุกข ๓. เพื่อความไม
คว่ําบาตร
พอกพูนกิเลส ๔. เพื่อความมักนอย ๕.
หทัย หัวใจ
เพื่อความสันโดษ ๖. เพื่อความสงัด ๗.
๔๖๖

หลิททวสนนิคม

๔๖๗

เพื่อการประกอบความเพียร ๘. เพื่อ
ความเลี้ยงงาย, ธรรมเหลานี้พึงรูวา
เปนธรรม เปนวินัย เปนสัตถุศาสน
หลิททวสนนิคม นิคมหนึ่งอยูใ นโกลิยชนบท
หัตถ, หัตถะ 1. มือ 2. ในมาตราวัด คือ
๑ ศอก
หัตถกรรม การทําดวยฝมือ, การชาง
หัตถกะอาฬวกะ อริยสาวกสําคัญทาน
หนึ่งในฝายอุบาสก เปนอนาคามี ถือกัน
วาเปนอัครอุบาสก เนื่องจากเปนผูที่พระ
พุ ท ธเจ า ทรงยกย อ งว า เป น ตราชู ข อง
อุบาสกบริษัท (คูกับจิตตคฤหบดี) ทาน
เป น เอตทั ค คะในบรรดาอุ บ าสกที่
สงเคราะหบริษัทดวยสังคหวัตถุ ๔
อริ ย สาวกท า นนี้ มี ตํานานประวั ติ
ตามที่อรรถกถาเลาไววา เปนโอรสของ
พระเจาอาฬวกะ ราชาแหงแควนอาฬวี
เมื่อประสูติ ไดนามวา อาฬวกกุมาร ตอ
มา ไดมีคํานําหนานามเดิมเพิ่มขึ้นวา
“หัตถกะ” โดยมีความเปนมาวา แตเดิม
มา กอนอาฬวกกุมารประสูติ ตามปกติ
ราชาอาฬวกะทรงนํากองทหารเสด็จออก
ปาลาสัตวเปนประจําทุกสัปดาห เพื่อ
เปนการหามปรามโจรผูราย และปองกัน
อริราชศัตรู พรอมทั้งซอมกําลังทัพไว
ครั้งหนึ่ง ทรงตั้งกติกากับเหลาทหารวา
ถาเนื้อวิ่งหนีออกไปทางขางของผูใด ให
๔๖๗

หัตถกะอาฬวกะ

เป น ภาระของผู นั้ น ที่ จ ะไปจั บ เนื้ อ มา
จําเพาะว า เนื้ อ หนี อ อกไปทางข า งของ
พระองค จึงทรงไลตามเนื้อนั้นไปเปน
หนทาง ๓ โยชน จนเนื้อนั้นหมดแรง
ยืนนิ่งแชน้ําอยู ก็ทรงจับมันฆาเสียได
แตแมการจะสําเร็จ ก็ทรงเหน็ดเหนือ่ ย จึง
แวะเขาไปประทับนั่งพักใตรมไทรใหญ
ตนหนึง่ บัดนัน้ เทวดาซึง่ สิงสถิตทีน่ นั่ ก็
เขามาจับพระหัตถไว และบอกวาตนคือ
อาฬวกยักษ ไดรับพรจากทาวมหาราช
(คือทาวโลกบาล) วา สัตวใดก็ตามที่
ล ว งล้ําเขตซึ่ ง เงาต น ไม นั้ น ตกในเวลา
เที่ยงวันเขาไป ใหจับกินได อาฬวกราช
จึงจะตองเปนอาหารของตน พระราชา
ทรงหาทางรอด ในที่สุด อาฬวกยักษ
ยอมปลอยโดยมีเงื่อนไขวา อาฬวกราช
จะทรงส ง มนุ ษ ย ไ ปให อาฬวกยั กษ กิ น
พรอมทั้งกับแกลมวันละ ๑ คน ตอน
แรกก็สงนักโทษประหารไปให ตอมา
นักโทษหมด ตองใชวิธีลอคนโดยใหเอา
เงินหลวงไปทิ้งไวตามถนนหนทาง ใคร
หยิบหรือแมแตจับตอง ก็ตั้งขอหาแลว
จับตัวมาสงใหอาฬวกยักษ พอคนรูกัน
ก็ไมมีใครจับตองเงินหลวงนั้น ในขั้นสุด
ทาย เมื่อไมมีคนที่จะจับได ก็วางกติกา
ใหจับเด็กที่นอนหงายสงไป ทําใหแมลูก
ออนและสตรีมีครรภพากันหนีไปอยูใน
ตางแควนจนเด็กโต จึงพากลับเขามา

หัตถบาส

๔๖๘

หิตานุหิต

เวลาลวงไป ในทีส่ ดุ หาเด็กไมได อาฬวก- ค อ ยนํามาถวายแด พ ระองค ใ หม อี ก
ราชถึงกับตองยอมใหสง โอรสคืออาฬวก- และดวยเหตุที่อาฬวกกุมารนั้นเหมือน
กุมารสงไปใหแกอาฬวกยักษ ครั้งนั้น เดินทาง ผานจากมือของราชบุรุษสูมือ
พระพุ ท ธเจาทรงมองเห็นอุปนิสัยของ ยักษ จากมือยักษสูพระหัตถของพระ
อาฬวกกุมารที่จะบรรลุอนาคามิผล และ พุทธเจา และจากพระหัตถของพระพุทธ
ของอาฬวกยั ก ษ ที่ จ ะเป น โสดาบั น เจา วนกลับสูม อื ของราชบุรษุ อีก อาฬวกพรอมทั้งประโยชนที่จะเกิดแกมหาชน กุมารก็จงึ ไดมคี าํ วา “หัตถกะ” มานําหนา
จึงเสด็จออกจากพระเชตวัน ทรงดําเนิน ชือ่ เปนหัตถกะอาฬวกะ เหตุการณนเี้ ปน
ด ว ยพระบาทแต ลําพั ง พระองค เ ดี ย ว เครื่องเชื่อมโยงใหหัตถกะอาฬวกะ เมื่อ
ผานหนทาง ๓๐ โยชน จนมาถึงที่อยู เจริญวัยขึ้นมา ก็ไดมาใกลชิดพระพุทธ
ของอาฬวกยั ก ษ และเสด็ จ เข า ไป เจาและพระสงฆ และไมชาไมนานนัก ก็
ประทับขางในขณะที่อาฬวกยักษไมอยู ไดบรรลุอนาคามิผล; ดู ตุลา, เอตทัคคะ
เมื่อยักษกลับมาและขับไลพระองคดวย หัตถบาส บวงมือ คือทีใ่ กลตวั ชัว่ คนหนึง่
อาการหยาบคายและรุนแรงตางๆ ก็ได (นัง่ ตัวตรง) เหยียดแขนออกไปจับตัวอีก
ทรงใช วิ ธี อ อ นโยนและขั น ติ ธ รรมเข า คนหนึง่ ได อรรถกถา (เชน วินย.อ.๒/๔๐๔)
ตอบ จนอาฬวกยักษมีใจออนโยนลง อธิบายวา เทากับชวงสองศอกคืบ (๒
ทายสุดเปลี่ยนเปนถามปญหา ซึ่งพระ ศอก ๑ คืบ หรือ ๒ ศอกครึง่ ) วัดจาก
องคก็ทรงตอบตรงจุด ทําใหอาฬวกยักษ สวนสุดดานหลังของผูเหยียดมือออกไป
เกิดความเขาใจแจมแจงเห็นธรรมบรรลุ (เชนถายืน วัดจากสนเทา, ถานัง่ วัดจาก
โสดาปตติผล การทรงผจญและสอน สุดหลังอวัยวะทีน่ งั่ , ถานอน วัดจากสุด
ยักษดําเนินไปตลอดคืนจนอาฬวกยักษ ขางดานที่นอน) ถึงสวนสุดดานใกลแหง
บรรลุธรรมตอนรุงสวาง ก็พอดีราชบุรุษ กายของอี ก คนหนึ่ ง นั้ น (ไม นั บ มื อ ที่
นําอาฬวกกุมารมาถึง เมื่ออาฬวกยักษ เหยียดออกมา), โดยนัยนี้ ตามพระมติ
ไดรับมอบอาฬวกกุมารมา ก็ถวายกุมาร ที่ทรงไวในวินัยมุข เลม ๑ และ ๒ สรุป
นั้นแดพระพุทธเจา และพระพุทธเจาก็ ไดวา ใหหางกันไมเกิน ๑ ศอก คือมี
ทรงมอบอาฬวกกุมารคืนใหแกพวกราช ชองวางระหวางกันไมเกิน ๑ ศอก
บุรุษที่นํามา พรอมทั้งตรัสวา ใหพวก หายนะ ความเสื่อม
เขาเลี้ยงราชกุมารนั้นจนเติบโตแลวจึง หิตานุหิต ประโยชนเกื้อกูลนอยใหญ
๔๖๘

หินยาน, หีนยาน

๔๖๙

หินยาน, หีนยาน “ยานเลว”, “ยานที่
ดอย” (คําเดิมในภาษาบาลีและสันสกฤต
เปน ‘หีนยาน’, ในภาษาไทย นิยมเขียน
‘หินยาน’), เปนคําที่นิกายพุทธศาสนาซึ่ง
เกิดภายหลัง เมื่อประมาณ พ.ศ.๕๐๐–
๖๐๐ คิ ด ขึ้ น โดยเรี ย กตนเองว า
มหายาน (ยานพาหนะใหญมีคุณภาพดี
ที่จะชวยขนพาสัตวออกไปจากสังสารวัฏ
ไดมากมายและอยางไดผลดี) แลวเรียก
พระพุทธศาสนาแบบอื่นที่มีอยูกอนรวม
กันไปวาหีนยาน (ยานพาหนะต่ําตอย
ด อ ยคุ ณ ภาพที่ ข นพาสั ต ว อ อกไปจาก
สังสารวัฏไดนอยและดอยผล), พุทธศาสนาแบบเถรวาท (อยางที่บัดนี้นับถือ
กันอยูในไทย พมา ลังกา เปนตน) ก็ถูก
เรียกรวมไวในชื่อวาเปนนิกายหินยาน
ดวย
ปจจุบัน พุทธศาสนาหินยานที่เปน
นิกายยอยๆ ทั้งหลายไดสญ
ู สิน้ ไปหมด
(ตัวอยางนิกายยอยหนึ่งของหินยาน ที่
เคยเดนในอดีตบางสมัย คือ สรวาสติวาท
หรือเรียกแบบบาลีวา สัพพัตถิกวาท แต
ก็สูญไปนานแลว) เหลือแตเถรวาทอยาง
เดีย ว เมื่อ พูด ถึง หินยานจึงหมายถึง
เถรวาท จนคนทัว่ ไปมักเขาใจวาหินยาน
กับเถรวาทมีความหมายเปนอันเดียวกัน
บางทีจึงถือวาหินยานกับเถรวาทเปนคํา
ที่ใชแทนกันได แตเมื่อคนรูเขาใจเรื่อง
๔๖๙

หินยาน, หีนยาน

ราวดีขนึ้ บัดนีจ้ งึ นิยมเรียกวา เถรวาท
ไมเรียกวา หินยาน
เนื่ อ งจากคําว า “มหายาน” และ
“หินยาน” เกิดขึ้นในยุคที่พุทธศาสนา
แบบเดิมเลือนลางไปจากชมพูทวีป หลัง
พุทธกาลนานถึง ๕-๖ ศตวรรษ คําทัง้
สองนี้จึงไมมีในคัมภีรบาลีแมแตรุนหลัง
ในชัน้ ฎีกาและอนุฎกี า, ปจจุบนั ขณะที่
นิกายยอยของหินยานหมดไป เหลือ
เพียงเถรวาทอยางเดียว แตมหายาน
กลั บ แตกแยกเป น นิ ก ายย อ ยเพิ่ ม ขึ้ น
มากมาย บางนิกายยอยถึงกับไมยอม
รับที่ไดถูกจัดเปนมหายาน แตถือตนวา
เป น นิ ก ายใหญ อี ก นิ ก ายหนึ่ ง ต า งหาก
คือ พุทธศาสนาแบบทิเบต ซึ่งเรียกตน
วาเปน วัชรยาน และถือตนวาประเสริฐ
เลิศกวามหายาน
ถายอมรับคําวามหายาน และหินยาน
แลวเทียบจํานวนรวมของศาสนิก ตาม
ตัวเลขในป ๒๕๔๘ วา มีพุทธศาสนิก
ชนทั่วโลก ๓๗๘ ลานคน แบงเปน
มหายาน ๕๖% เปนหินยาน ๓๘%
(วัชรยานนับตางหากจากมหายานเปน
๖%) แตถาเทียบระหวางประดานิกาย
ยอยของสองยานนั้น (ไมนับประเทศจีน
แผนดินใหญที่มีตัวเลขไมชัด) ปรากฏ
วา เถรวาทเปนนิกายที่ใหญมีผูนับถือ
มากที่สุด; บางทีเรียกมหายานวา อุตร-

หิมพานต

๔๗๐

นิกาย เพราะมีศาสนิกสวนใหญอยูใน
แถบเหนื อ ของทวี ป เอเชี ย และเรี ย ก
หินยานวา ทักษิณนิกาย เพราะมีศาสนิก
สวนใหญอยูในแถบใตของทวีปเอเชีย; ดู
เถรวาท, เทียบ มหายาน
หิมพานต มีหิมะ, ปกคลุมดวยหิมะ, ชื่อ
ภูเขาใหญที่อยูทางทิศเหนือของประเทศ
อินเดีย บัดนี้เรียกภูเขาหิมาลัย, ปาที่อยู
รอบบริเวณภูเขานี้ ก็เรียกกันวา ปาหิมพานต; หิมวันต ก็เรียก
หิมวันต ดู หิมพานต
หิรญ
ั ญวดี แมนา้ํ สายสุดทายทีพ่ ระพุทธเจาเสด็จขาม เมื่อเสด็จไปเมืองกุสินารา
ในวันที่จะปรินิพพาน สาลวโนทยานของ
มัลลกษัตริย ที่พระพุทธเจาปรินิพพาน
อยูริมฝงแมน้ํานี้, ปจจุบันเรียกแมน้ํา
คัณฑักนอย (Little Gandak) อยูหางจาก
แมนา้ํ คัณฑักใหญไปทางตะวันตกประมาณ
๑๓ กิโลเมตร และไหลลงไปบรรจบ
แมน้ําสรภู ซึ่งปจจุบันเรียก Gogrā
หิริ ความละอายแกใจ คือละอายตอ
ความชั่ว (ขอ ๑ ในธรรมคุมครองโลก
๒, ขอ ๓ ในอริยทรัพย ๗, ขอ ๒ ใน
สัทธรรม ๗)
เหฏฐิมทิส ”ทิศเบื้องต่ํา” หมายถึงบาว
คือคนรับใชหรือคนงาน; ดู ทิศหก
เหตุ สิ่งที่ใหเกิดผล, เคามูล, เรื่องราว,
สิ่งที่กอเรื่อง

ใหโอกาส

เหตุผลสนธิ “ตอเหตุเขากับผล” หมายถึง
หั ว เงื่ อ นระหว า งเหตุ ใ นอดี ต กั บ ผลใน
ปจจุบัน หรือ หัวเงื่อนระหวางเหตุใน
ปจ จุบัน กับผลในอนาคต ในวงจร
ปฏิจจสมุปบาท (เหตุในอดีต คืออวิชชา
และสังขาร, ผลในปจจุบนั คือวิญญาณ
นามรูป สฬายตนะ ผัสสะ เวทนา, เหตุ
ในปจจุบัน คือตัณหา อุปาทาน ภพ, ผล
ในอนาคต คือชาติ ชรา มรณะ); เทียบ
ผลเหตุสนธิ
เห็นชอบ ดู สัมมาทิฏฐิ
เหมกมาณพ [เห-มะ-กะ-มา-นบ] ศิษย
คนหนึ่ ง ในจํานวน ๑๖ คน ของ
พราหมณพาวรี ที่ไปทูลถามปญหากะ
พระศาสดา ที่ปาสาณเจดีย
เหมันต, เหมันตฤดู ฤดูหนาว (แรม ๑
ค่ํา เดือน ๑๒ ถึง ขึ้น ๑๕ ค่ํา เดือน
๔); ดู มาตรา
ใหกลาวธรรมโดยบท สอนธรรมโดยให
วาพรอมกันกับตน คือ วาขึน้ พรอมกัน จบ
ลงพรอมกัน (สิกขาบทที่ ๓ แหง
มุสาวาทวรรค ปาจิตติยกัณฑ)
ใหทานโดยเคารพ ตั้งใจใหอยางดี เอื้อ
เฟอแกของที่ตัวใหและผูรับทาน ไมทํา
อาการดุจทิ้งเสีย
ใหนิสัย ดู นิสัย
ใหลําบาก ดู วิเทสกกรรม
ใหโอกาส ดู โอกาส

๔๗๐

อกนิษฐ

๔๗๑

อกุศลกรรมบถ

อ
อกนิษฐ รูปพรหมชั้นสูงสุดในพรหมสิบ
หกชั้น และเปนสุทธาวาสภูมิชั้นสูงสุด
(ขอ ๕ ในสุทธาวาส ๕)
อกรณียะ กิจอันบรรพชิตไมควรทํา ๔
อยาง ทําแลวขาดจากความเปนภิกษุ
คือ ๑. เสพเมถุน ๒. ลักของเขาตั้งแต
๕ มาสกขึ้นไป ๓. ฆามนุษย ๔. อวด
คุณพิเศษ (อุตริมนุสธรรม) ทีไมมีใน
ตน (สําหรับภิกษุณี มี ๘); ดู อนุศาสน
อกัปปยะ ไมควร, ไมสมควรแกภิกษุจะ
บริโภคใชสอย คือ ตองหามดวยพระ
พุทธเจาไมทรงอนุญาตใหภิกษุใชหรือ
ฉัน, สิ่งที่ตรงกันขามกับ กัปปยะ
อกัปปยวัตถุ สิ่งที่ไมเหมาะไมควร คือ
ภิกษุไมควรบริโภคใชสอย
อกปฺปเย กปฺปยสฺิตา อาการที่จะ
ตองอาบัติดวยสําคัญวาควร ในของที่ไม
ควร
อกาละ เวลาอันไมควร
อกาลจีวร จีวรทีเ่ กิดขึน้ นอกเขต จีวรกาล
นอกเขตอานิสงสกฐิน
อกาลิโก (พระธรรม) ไมประกอบดวย
กาล, ใหผลไมจํากัดกาล คือไมขึ้นกับ
กาลเวลา ไมจํากัดดวยกาล ใหผลแกผู
ปฏิบัติทุกเวลา ทุกโอกาส บรรลุเมื่อใด

ก็ไดรับผลเมื่อนั้น ไมเหมือนผลไมที่ให
ผลตามฤดู, อีกอยางหนึ่งวา เปนจริงอยู
อยางไร ก็เปนจริงอยูอยางนั้นเรื่อยไป
(ขอ ๓ ในธรรมคุณ ๖)
อกิริยทิฏฐิ ความเห็นวาไมเปนอันทํา,
เห็นวาการกระทําไมมีผล อธิบายอยาง
งาย เชน ทําชั่ว หากไมมีคนรู คนเห็น
ไมมีคนชม ไมมีคนลงโทษ ก็ชื่อวาไม
เปนอันทํา เปนมิจฉาทิฏฐิรายแรงอยาง
หนึ่ง (ขอ ๑ ในทิฏฐิ ๓)
อกุปปธรรม ผูมีธรรมที่ไมกําเริบ คือผูที่
เมื่อไดสมาบัติแลว สมาบัตินั้นจะไม
เสื่อมไปเลย ไดแกพระอริยบุคคลทั้ง
หมด; เทียบ กุปปธรรม
อกุศล “ไมฉลาด”, สภาวะที่เปนปฏิปกษ
หรือตรงขามกับกุศล, บาป, ชัว่ , ความชัว่
(อกุศลธรรม), กรรมชัว่ (อกุศลกรรม);
เทียบ กุศล
อกุศลกรรม กรรมที่เปนอกุศล, กรรม
ชั่ว, บาป, การกระทําที่ไมดี คือ เกิด
จาก อกุศลมูล; ดู อกุศล, กรรม
อกุศลกรรมบถ ทางแหงกรรมชั่ว, ทาง
แหงกรรมที่เปนอกุศล, กรรมชั่วอันเปน
ทางนําไปสูทุคติ มี ๑๐ อยาง คือ ก.
กายกรรม ๓ ไดแก ๑. ปาณาติบาต การ

อกุศลจิตตุบาท

๔๗๒

ทําลายชีวิต ๒. อทินนาทาน ถือเอาของ
ที่ เ ขามิ ไ ด ใ ห ๓. กาเมสุ มิ จฉาจาร
ประพฤติผิดในกาม ข. วจีกรรม ๔ ได
แก ๔. มุสาวาท พูดเท็จ ๕. ปสุณาวาจา
พูดสอเสียด ๖. ผรุสวาจา พูดคําหยาบ
๗. สัมผัปปลาปะ พูดเพอเจอ ค.
มโนกรรม ๓ ไดแก ๘. อภิชฌา ละโมบ
คอยจองอยากไดของเขา ๙. พยาบาท คิด
รายเขา ๑๐. มิจฉาทิฏฐิ เห็นผิดจากคลอง
ธรรม; เทียบ กุศลกรรมบถ, ดู กรรมบถ
อกุศลจิตตุบาท จิตอกุศลเกิดขึ้น, ความ
คิดชั่ว
อกุศลเจตนา เจตนาที่เปนอกุศล, ความ
ตั้งใจชั่ว, ความคิดชั่ว
อกุศลเจตสิก เจตสิกอันเปนอกุศล ได
แก ความชั่วที่เกิดขึ้นภายในใจ แตงจิต
ใหเปนบาป มี ๑๔ อยาง แยกเปน ก.
สัพพากุศลสาธารณเจตสิก (เจตสิกที่เกิด
ทั่วไปกับอกุศลจิตทุกดวง) ๔ คือ โมหะ
อหิริกะ (ไมละอายตอบาป) อโนตตัปปะ
(ไมกลัวบาป) อุทธัจจะ ข. ปกิณณกอกุ ศ ลเจตสิ ก (อกุ ศ ลเจตสิ ก ที่ เ กิ ด กั บ
อกุศลจิตเรีย่ รายไป) ๑๐ คือ โลภะ ทิฏฐิ
มานะ โทสะ อิสสา (ริษยา) มัจฉริยะ
กุกกุจจะ (เดือดรอนใจ) ถีนะ (หดหู)
มิทธะ (ซึมเซา) วิจิกิจฉา
อกุศลธรรม ธรรมที่เปนอกุศล, ธรรม
ฝายอกุศล, ธรรมที่ชั่ว, ธรรมฝายชั่ว; ดู

องค

อกุศล
อกุศลมูล รากเหงาของอกุศล, ตนเหตุ
ของอกุศล, ตนเหตุของความชั่ว มี ๓
อยาง คือ โลภะ โทสะ โมหะ
อกุศลวิตก ความตริตรึกที่เปนอกุศล,
ความนึกคิดที่ไมดี มี ๓ อยาง คือ ๑.
กามวิตก คิดแสไปในทางกาม หาทาง
ปรนปรือตน ๒. พยาบาทวิตก คิดใน
ทางพยาบาท ๓. วิหิงสาวิตก คิดในทาง
เบียดเบียนผูอื่น
อคติ ฐานะอั น ไม พึ ง ถึ ง , ทางความ
ประพฤติที่ผิด, ความลําเอียง มี ๔ คือ
๑. ฉันทาคติ ลําเอียงเพราะรัก ๒. โทสาคติ
ลําเอียงเพราะชัง ๓. โมหาคติ ลําเอียง
เพราะเขลา ๔. ภยาคติ ลําเอียงเพราะกลัว;
ดู คิหิวินัย
อโคจร บุคคลและสถานที่อันภิกษุไมควร
ไปมาหาสู มี ๖ คือ หญิงแพศยา หญิง
หมาย สาวเทื้อ ภิกษุณี บัณเฑาะก
(กะเทย) และรานสุรา
อโคจรัคคาหิกรูป ดูที่ รูป ๒๘
อโฆสะ พยัญชนะที่มีเสียงไมกอง ไดแก
พยัญชนะที่ ๑ และ ๒ ในวรรคทั้ง ๕
คือ ก ข, จ ฉ, ฏ , ต ถ, ป ผ, และ ส
รวม ๑๑ ตัว; ตรงขามกับ โฆสะ (เทียบ
ระดับเสียงพยัญชนะ ดูที่ ธนิต)
องค 1. สวน, ภาค, ตัว, อวัยวะ, ลักษณะ,
คุณสมบัติ, สวนประกอบ 2. ลักษณ-

๔๗๒

องคฌาน

๔๗๓

อจิตตกะ

นามใชเรียกภิกษุสามเณร นักบวชอื่น อื่น คือ ไมยกตน ไมเสียดสีขมขี่ผูอื่น
บางพวก และสิ่งที่เคารพบูชาบางอยาง องคแหงภิกษุใหม ๕ คือ ๑. ปาฏิโมกขในทางศาสนา เชน พระพุทธรูป ๒ องค สังวร สํารวมในพระปาฏิโมกข ๒.
พระเจดีย ๔ องค, สําหรับภิกษุสามเณร อินทรียสังวร สํารวมอินทรียทั้ง ๖ ๓.
ภัสสปริยันตะ พูดคุยมีขอบเขต ไมเอิก
ในภาษาเขียนทานใหใช รูป
องคฌาน (บาลี วา ฌานงฺค) องคประกอบ เกริ ก เฮฮา ๔. กายวู ปกาสะ อยู ใ น
ของฌาน, องคธรรมทั้งหลายที่ประกอบ เสนาสนะอันสงัด ๕. สัมมทัสสนะ ตั้ง
กันเขาเปนฌานขั้นหนึ่งๆ เชน ปติ สุข ตนไวในความเห็นชอบ
เอกัคคตา รวมกันเรียกวา ฌานที่ ๒ องคุลิมาล พระมหาสาวกองคหนึ่งของ
หรื อทุ ติ ยฌาน; องค ฌ านทั้ ง หมดใน พระพุทธเจา เคยเปนมหาโจรโดงดัง
ฌานตางๆ นับแยกเปนหนวยๆ ไมซ้ํา เป น บุ ตรของภัคควพราหมณ ผูเปน
กัน มีทั้งหมด ๖ อยาง คือ วิตก ความ ปุโรหิตของพระเจาโกศล มารดาชื่อนาง
ตรึก วิจาร ความตรอง ปติ ความอิ่มใจ มั น ตานี พ ราหมณี เดิ ม ชื่ อ อหิ งสกะ
สุข ความสุข อุเบกขา ความมีจิตเรียบ (แปลวา “ผูไมเบียดเบียน”) ไปศึกษา
สมดุลเปนกลาง และ เอกัคคตา ความมี ศิลปศาสตรในสํานักอาจารยทศิ าปาโมกข
อารมณหนึ่งเดียว; ดู ฌาน
เมื อ งตั ก สิ ล า มี ค วามรู แ ละความ
องคมรรค (บาลี วา มคฺคงฺค) องค ประพฤติดี เพื่อนศิษยดวยกันริษยา ยุ
ประกอบของมรรค, องคธรรม ๘ อยาง อาจารยใหกําจัดเสีย อาจารยลวงอุบาย
มีสัมมาทิฏฐิเปนตน ที่ประกอบกันเขา ใหไปฆาคนครบหนึ่งพันแลวจะมอบวิชา
เปนมรรค หรือที่เรียกชื่อเต็มวา อริย- วิเศษอยางหนึ่งให จึงกลายไปเปนมหา
อัฏฐังคิกมรรค; ดู มรรค 1.
โจรผูโหดรายทารุณ ตัดนิ้วมือคนที่ตน
องคแหงธรรมกถึก ๕ คือ ๑. แสดง ฆาตายแลว รอยเปนพวงมาลัย จึงไดชอื่
ธรรมไปตามลําดั บ ไม ตั ด ลั ด ให สั บ สน วา องคุลมิ าล (แปลวา “มีนิ้วเปนพวง
หรือขาดความ ๒. ชี้แจงยกเหตุผลมา มาลัย”) ภายหลังพระพุทธเจาเสด็จไป
แสดงใหผูฟงเขาใจ ๓. สอนเขาดวย โปรดกลับใจได ขอบวช ตอมาก็ได
เมตตา ตั้งจิตปรารถนาใหเปนประโยชน สําเร็จพระอรหัต ทานเปนตนแหงพุทธแกผูฟง ๔. ไมแสดงธรรมเพราะเห็นแก บัญญัติไมใหบวชโจรที่ขึ้นชื่อโดงดัง
ลาภ ๕. ไมแสดงธรรมกระทบตนและผู อจิตตกะ ไมมีเจตนา เปนชื่อของอาบัติ
๔๗๓

อจิรวดี

๔๗๔

อชิตมาณพ

พวกหนึ่ง ที่เกิดขึ้นโดยสมุฏฐานที่แมไม เปนของอืน่ มากก็ดี ดินทีไ่ ฟเผาแลวก็ดี
มีเจตนา คือ ถึงแมไมจงใจทําก็ตอง กองดินรวน หรือกองดินเหนียวทีฝ่ นตก
อาบัติ เชน ฉันอาหารในเวลาวิกาล ดื่ม รดหยอนกวา ๔ เดือนก็ดี
น้ําเมา เปนตน
อชาตศัตรู โอรสของพระเจาพิมพิสารกับ
อจิรวดี แมน้ําใหญสายสําคัญลําดับที่ ๓ พระนางโกศลเทวี กษัตริยแควนมคธ
ในมหานที ๕ ของชมพูทวีป ไหลผาน ขณะพระนางโกศลเทวีทรงครรภ ไดแพ
เมืองสําคัญ คือ สาวัตถี เมืองหลวงของ ทองอยากเสวยโลหิตของพระเจาพิมพิสาร
แควนโกศล, เมื่อพระเจาวิฑูฑภะยกทัพ พระเจ า พิ ม พิ ส ารทรงทราบจึงเอาพระ
ไปกําจัดเจาศากยะเสร็จแลวกลับมาพัก ขรรคแทงพระชานุ (เขา) รองพระโลหิต
ตั้งคายคางแรมอยูที่ริมฝงแมน้ํานี้ ถึง ใหพระนางเสวย โหรทํานายวา พระ
ราตรี น้าํ ไดขนึ้ ทวมพัดพาพระเจาวิฑฑู ภะ โอรสที่อยูในครรภเกิดมาจะทําปตุฆาต
พรอมทั้งกองทัพไปถึงความพินาศแทบ พระนางโกศลเทวีพยายามทําลายดวย
หมดสิ้น, ปจจุบัน อจิรวดีเปนแมน้ําที่ไม การใหแทงเสีย แตไมสําเร็จ ในที่สุดคิด
สําคัญอะไรนัก มีชื่อในภาษาอังกฤษวา จะรีด แตพระเจาพิมพิสารทรงหามไว
เมื่อครบกําหนดประสูติเปนกุมาร จึงตั้ง
Rapti; ดู มหานที ๕
อเจลก ชีเปลือย, นักบวชไมนุงผา
พระนามโอรสวา อชาตศัตรู แปลวา
อเจลกวรรค ตอนที่วาดวยเรื่องเกี่ยวกับ “เปนศัตรูตั้งแตยังไมเกิด” ในที่สุดเจา
ชีเปลือย เปนตน, เปนชื่อหมวดอาบัติ ชายอชาตศัตรูก็คบคิดกับพระเทวทัตฆา
ปาจิตตีย วรรคที่ ๕
พระราชบิดาตามที่โหรทํานายไวและได
อชฏากาศ ดู อัชฏากาศ
ขึ้นครองราชสมบัติแควนมคธ ณ กรุง
อชปาลนิโครธ ตนไทรเปนที่พักอาศัย ราชคฤห แตทรงสํานึกและกลับพระทัย
ของคนเลี้ยงแพะ, ชื่อตนไมที่พระพุทธ- ได หันมาทรงอุปถัมภบํารุงพระศาสนา
เจาประทับนั่งเสวยวิมุตติสุขเปนเวลา ๗ และไดเปนพุทธศาสนูปถัมภก ในการ
วัน อยูท ศิ ตะวันออกของตนศรีมหาโพธิ;์ สังคายนาครัง้ ที่ ๑ (คํา อชาตศัตรู บาง
ดู วิมุตติสุข
ทานแปลใหมวา “มิไดเกิดมาเปนศัตรู”)
อชาตปฐพี ปฐพีไมแท คือดินที่เปนหิน อชิตมาณพ หัวหนาศิษย ๑๖ คนของ
เปนกรวด เปนกระเบือ้ ง เปนแร เปน พราหมณพาวรี ที่ไปทูลถามปญหากะ
ทรายลวน หรือมีดนิ รวนดินเหนียวนอย พระศาสดา ที่ปาสาณเจดีย
๔๗๔

อชินปเวณิ

๔๗๕

อชินปเวณิ เครือ่ งลาดทีท่ าํ ดวยหนังสัตว
ชือ่ อชินะ มีขนออนนุม จัดเปนอุจจาสยนะ
มหาสยนะอยางหนึ่ง
อญาณตา อาการที่จะตองอาบัติดวยไมรู
อณุ, อณู สิ่งเล็กๆ, ละเอียด
อดิเทพ, อติเทพ เทพผูยิ่งกวาเทพทั้ง
หลาย, เทพเหนือเทพ หมายถึงพระ
อรหันต เฉพาะอยางยิ่ง พระพุทธเจา,
บางแหง หมายถึงจอมเทพ คือทาวสักกะ
(พระอินทร)
อดิเรก 1. เกินกวากําหนด, ยิ่งกวาปกติ,
สวนเกิน, เหลือเฟอ, สวนเพิ่มเติม,
สวนเพิ่มพิเศษ 2. ถวายอติเรก หรือ
ถวายอดิเรก คือ พระสงฆถวายพระพร
ที่ เ ป น ส ว นเพิ่ ม พิ เ ศษ แด พ ระบาท
สมเด็จพระเจาอยูหัว และหรือสมเด็จ
พระบรมราชินี ทายพระราชพิธีบําเพ็ญ
พระราชกุศล ในระหวางอนุโมทนา ถา
กลาวในพระราชฐาน ตองตอทายดวย
ถวายพรลา, เรียกอยางนี้เพราะขึ้นตนวา
“อติเรกวสฺสสตํ ชีวตุฯ”
เป น ธรรมเนี ย มว า เมื่ อ ถวาย
อนุโมทนาสําหรับ ๒ พระองคดังที่กลาว
นัน้ ตองถวายอดิเรกดวย โดยใชพดั ยศ
(ในงานหลวงที่ มี ก ารพระราชทานพั ด
รอง เวลาอนุโมทนาใหใชพัดรอง แตพอ
ถึงตอนถวายอดิเรก ตองใชพัดยศ โดย
วางพัดรองไว แลวตั้งพัดยศตอนถวาย
๔๗๕

อดิเรก

อดิเรกทุกรูป และใชพัดยศไปจนจบการ
สวดอนุโมทนา) เมื่อจับพัดยศตั้งขึ้น
และสวดอนุโมทนามาตามลําดับ พอจบ
บทสุดทาย กอนจะขึ้น “ภวตุ สพฺพมงฺคลํฯ” ก็หยุดใหหัวหนาถวายอดิเรก
และเมือ่ หัวหนาถวายอดิเรกจบ พระเถระ
รูปที่ ๒ ตองรับ “ภวตุ สพฺพมงฺคลํฯ”,
จากนั้น ถาเปนพิธีในพระราชฐาน เมื่อ
สวดจบอนุโมทนา ลง “ภวนฺตุ เต” แลว
รูปที่ ๒ กลาวถวายพระพรลา แลวพระ
สงฆลงจากที่ออกไป แตถามิใชในพระ
ราชฐาน ก็สิ้นสุดแคจบอนุโมทนา ไม
ตองถวายพระพรลา
(มีขอที่ปฏิบัติมาอันพึงทราบพิเศษวา
ในการถวายอดิเรก และถวายพระพรลา
ตองใชพัดยศพระราชาคณะ ตั้งแตชั้น
สามัญขึ้นไป และในขณะนั้น รูปอื่นๆ ที่
มีพดั ยศ ก็ตงั้ พัดยศ ถาไมมี ใหประณม
มือ หามใชพดั รอง; ในการทรงบําเพ็ญ
พระราชกุศลบางอยาง แมมไิ ดเสด็จดวย
พระองค เพียงพระราชทานไทยธรรม
มอบผูใดผูหนึ่งไปแทนพระองค เชน
กฐินพระราชทาน และการทรงบําเพ็ญ
พระราชกุศลอุทศิ แกผลู ว งลับ ก็ตอ งใช
พัดยศ และถวายอดิเรก)
คําถวายอดิเรก และคําถวายพระพร
ลา ที่ใชเปนแบบในบัดนี้ ดังนี้
แบบที่ ๑ เฉพาะพระบาทสมเด็จพระเจา

อดิเรก

อดิเรก

๔๗๖

ทีฆายุโก โหตุ อโรโค โหตุ.
สุขิโต โหตุ ปรมินฺทมหาราชา สราชินี.
สิทฺธิกิจฺจํ สิทฺธิกมฺมํ สิทฺธิลาโภ ชโย นิจฺจํ.
ปรมินทฺ มหาราชวรสฺส ราชินยิ า สห ภวตุ สพฺพทา.
ขอถวายพระพร

อยูหัว พระองคเดียว
- คําถวายอดิเรก
อติเรกวสฺสสตํ ชีวตุ.
อติเรกวสฺสสตํ ชีวตุ.
อติเรกวสฺสสตํ ชีวตุ.
ทีฆายุโก โหตุ อโรโค โหตุ.
ทีฆายุโก โหตุ อโรโค โหตุ.
สุขิโต โหตุ ปรมินฺทมหาราชา.
สิทฺธิกิจฺจํ สิทฺธิกมฺมํ สิทฺธิลาโภ ชโย นิจฺจํ.
ปรมินทฺ มหาราชวรสฺส ภวตุ สพฺพทา.
ขอถวายพระพร

- คําถวายพระพรลา
ขอถวายพระพร เจริญพระราชสิริ
สวั ส ดิ์ พิ พั ฒ นมงคลพระชนมสุ ข ทุ ก
ประการ จงมีแดสมเด็จบรมบพิตรพระ
ราชสมภารพระองค สมเด็จพระปรมินทร
ธรรมิกมหาราชาธิราชเจา ผูท รงพระคุณ
อันประเสริฐ เวลานี้สมควรแลว อาตมภาพทั้งปวง ขอถวายพระพรลา แด
สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภาร พระ
องค ผูทรงพระคุณอันประเสริฐ.
ขอถวายพระพร
แบบที่ ๒ สําหรับ ๒ พระองค
- คําถวายอดิเรก
อติเรกวสฺสสตํ ชีวตุ.
อติเรกวสฺสสตํ ชีวตุ.
อติเรกวสฺสสตํ ชีวตุ.
ทีฆายุโก โหตุ อโรโค โหตุ.

- คําถวายพระพรลา
ขอถวายพระพร เจริญพระราชสิริ
สวั ส ดิ์ พิ พั ฒ นมงคลพระชนมสุ ข ทุ ก
ประการ จงมีแดสมเด็จบรมบพิตรพระ
ราชสมภารเจาทั้ง ๒ พระองค ผูทรง
พระคุณอันประเสริฐ เวลานี้สมควรแลว
อาตมภาพทั้งปวง ขอถวายพระพรลา
แดสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจา
ทั้ง ๒ พระองค ผูทรงพระคุณอัน
ประเสริฐ.
ขอถวายพระพร
แบบที่ ๓ เฉพาะสมเด็จพระบรมราชินี
- คําถวายอดิเรก
อติเรกวสฺสสตํ ชีวตุ.
อติเรกวสฺสสตํ ชีวตุ.
อติเรกวสฺสสตํ ชีวตุ.
ทีฆายุกา โหตุ อโรคา โหตุ.
ทีฆายุกา โหตุ อโรคา โหตุ.
สุขิตา โหตุ สิริกิตฺติ ปรมราชินี.
สิทฺธิกิจฺจํ สิทฺธิกมฺมํ สิทฺธิลาโภ ชโย นิจฺจํ.
สิริกิตฺติปรมราชินยิ า ภวตุ สพฺพทา.
ขอถวายพระพร

- คําถวายพระพรลา
๔๗๖

อดิเรกจีวร

๔๗๗

ขอถวายพระพร เจริญพระราชสิริ
สวั ส ดิ์ พิ พั ฒ นมงคลพระชนมสุ ข ทุ ก
ประการ จงมีแดสมเด็จบรมบพิตรพระ
ราชสมภารพระองค สมเด็จพระนางเจา
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ผูทรงพระ
คุ ณ อั น ประเสริฐ เวลานี้สมควรแลว
อาตมภาพทั้งปวง ขอถวายพระพรลา
แด ส มเด็ จ บรมบพิ ต รพระราชสมภาร
พระองค ผูทรงพระคุณอันประเสริฐ.
ขอถวายพระพร
นอกจากนี้ เห็นควรนําแบบคําถวาย
พระพรเทศนา มาแสดงไวดวย ดังนี้
คําถวายพระพรเทศนา
ขอถวายพระพร เจริญพระราชสิริ
สวั ส ดิ์ พิ พั ฒ นมงคลพระชนมสุ ข ทุ ก
ประการ จงมีแด สมเด็จบรมบพิตรพระ
ราชสมภารพระองค สมเด็จพระปรมินทร
ธรรมิกมหาราชาธิราชเจา๑ ผูท รงพระคุณ
อันประเสริฐ บัดนี้จักรับพระราชทาน
ถวายวิสัชนาใน . . . ฉลองพระเดชพระ
คุณประดับพระปญญาบารมี ถารับพระ
ราชทานถวายวิสัชนาไป มิไดตองตาม
โวหารอรรถาธิบาย ในพระธรรมเทศนา
ณ บทใดบทหนึ่งก็ดี ขอเดชะ๒ พระ
เมตตาคุณ พระกรุณาคุณ พระขันติคุณ
ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานอภัย
แกอาตมะ ผูมีสติปญญานอย.
ขอถวายพระพร

อตัมมยตา

(๑ ถาเปนพระองคอื่น พึงเปลี่ยนไปตาม
กรณี เชน สมเด็จพระบรมราชินีนาถวา
“จงมี แ ด สมเด็จบรมบพิตรพระราช
สมภารพระองค สมเด็จพระนางเจาสิรกิ ติ ิ์
พระบรมราชินีนาถ”; ๒ ถามิใชพระบาท
สมเด็จพระเจาอยูหัว หรือมิไดประทับ
อยูในที่เฉพาะหนา ใหเวนคําวา “ขอ
เดชะ”)
อดิเรกจีวร ดู อติเรกจีวร
อดีต ลวงแลว
อดีตกาล เวลาที่ลวงแลว
อตัมมยตา “ภาวะที่ไมเนื่องดวยสิ่งนั้น”,
“ความไมเกาะเกี่ยวกับมัน”, ความเปน
อิสระ ไมติดไมของไมคางใจกับสิ่งใดๆ
ไม มี อ ะไรยึ ด ถื อ ผู ก พั น ที่ จ ะได จ ะมี จ ะ
เป น อย า งหนึ่ ง อย า งใด ได แ ก ค วาม
ปลอดพ น ปราศจากตั ณ หา (รวมทั้ ง
มานะและทิฏฐิที่เนื่องกันอยู), ภาวะไร
ตัณหา; อตัมมยตา (รวมทั้ง “อตัมมโย”
หรืออตัมมัย ทีเ่ ปนคุณศัพท) พระพุทธ
เจาตรัสแสดงไวในพระสูตร ๔ สูตร และ
มาในคําอธิบายของพระสารีบตุ รในคัมภีร
มหานิทเทสอีก ๑ แหง พระพุทธพจน
และคําอธิบายดังกลาวจะชวยใหผูศึกษา
เขาใจความประณีตแหงธรรมที่ปญญา
อันรูจาํ แนกแยกแยะจะมองเห็นความยิ่ง
ความหยอน และความเหมาะควรพอดี
ถูกผิดขั้นตอนหรือไม เปนตน ในการ

๔๗๗
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ปฏิ บั ติ โดยเฉพาะการปฏิ บั ติ ต อ การ
ปฏิบตั ขิ องตน เชน ทานกลาววา (ขุ.ม.๒๙/
๓๓๘/๒๒๘) สําหรับอกุศลธรรม เราควร
สลัดละ แตสําหรับกุศลธรรมทั้งสามภูมิ
เราควรมีอตัมมยตา (ความไมติดยึด),
ในสัปปุริสสูตร (ม.อุ.๑๔/๑๙๑/๑๔๑) พระ
พุทธเจาตรัสแสดงสัปปุริสธรรม และ
อสัปปุริสธรรม ใหเห็นความแตกตาง
ระหวางอสัตบุรุษ กับสัตบุรุษวา อสัตบุรุษถือเอาคุณสมบัติ การปฏิบัติ หรือ
ความกาวหนาความสําเร็จในการปฏิบัติ
ของตน เชน ความมีชาติตระกูลสูง ลาภ
ยศ ความเปนพหูสตู ความเปนธรรมกถึก
การถือธุดงควัตรมีการอยูปาอยูโคนไม
เปนตน จนถึงการไดฌานสมาบัติ มา
เปนเหตุยกตน-ขมผูอื่น สวนสัตบุรุษ
จะมีดีหรือกาวไปไดสูงเทาใด ก็ไมถือ
เปนเหตุยกตน-ขมผูอื่นเชนนั้น ในเรื่อง
นี้ มีขอพึงสังเกตที่สําคัญคือ ในระดับ
แหงคุณสมบัติและการถือปฏิบัติทั่วไป
สัตบุรุษ “กระทําปฏิปทาไวภายใน” (ใจ
อยู กั บ การปฏิ บั ติ ที่ ถู ก ต อ งเป น หลั ก
หรื อ เอาการปฏิบัติที่ถูก ตองมาตั้งเปน
หลักไวในใจ) จึงไมเอาคุณสมบัติใดๆ
มาเปนเหตุใหยกตน-ขมผูอื่น สวนใน
ความสําเร็จขั้นฌานสมาบัติ สัตบุรุษ
“กระทําอตัมมยตาไวภายใน” (ใจอยูกับ
อตัมมยตาที่ตระหนักรูอยู) จึงไมถือการ

ไดฌานสมาบัติมาเปนเหตุยกตน-ขมผู
อื่น (เหนือขั้นฌานสมาบัติขึ้นไป เปนขั้น
ถึงความสิ้นอาสวะ ซึ่งเปนสัตบุรุษอยาง
เดี ย ว ไม มี อ สั ต บุรุษ จึงไมมีความ
สําคัญมั่นหมายอะไรที่จะเปนเหตุใหยก
ตนขมใครอีกตอไป), ใน อตัมมยสูตร
(องฺ.ฉกฺก.๒๒/๓๗๕/๔๙๓) ตรัสวา อานิสงส
อยางแรก (ใน ๖ อยาง) ของการตัง้
อนัตตสัญญาอยางไมจาํ เพาะในธรรมทั้ง
ปวง คือจะเปนผูอตัมมัยในทั้งโลก, ใน
วิสุทธิมัคค กลาวถึงอตัมมยตา ที่ตรัส
ในสฬายตนวิภังคสูตร วาเปน วุฏฐานคามินีวิปสสนา (ม.อุ.๑๔/๖๓๒/๔๐๗; วิสุทฺธิ.
๓/๓๑๘)

อติ ถิ พ ลี การจั ด สรรสละรายได ห รื อ
ทรัพยสวนหนึ่งเปนคาใชจายสําหรับเอื้อ
เฟอเกื้อกูลกันในดานการตอนรับแขก,
การใช ร ายได ห รื อ ทรั พ ย ส ว นหนึ่ ง เพื่อ
แสดงน้ําใจเอือ้ เฟอ ในการตอนรับผูไ ปมา
หาสู (ขอ ๒ ในพลี ๕ แหงโภคอาทิยะ ๕)
อติเทพ ดู อดิเทพ
อติมานะ ดูหมิ่นทาน, ความถือตัววา
เหนือกวายิ่งกวาเขา (ขอ ๑๔ ใน
อุปกิเลส ๑๖); ดู มานะ
อติเรก ดู อดิเรก
อติเรกจีวร จีวรเหลือเฟอ, ผาสวนเกิน
หมายถึงผาที่เขาถวายภิกษุเพิ่มเขามา
นอกจากผาที่อธิษฐานเปนไตรจีวร และ

๔๗๘

อติเรกบาตร

๔๗๙

มิไดวิกัปไว; ตรงขามกับ จีวรอธิษฐาน;
อดิเรกจีวร ก็เรียก; ดู วิกัป, อธิษฐาน
อติเรกบาตร บาตรของภิกษุที่เขาถวาย
เพิ่ ม เข า มา นอกจากบาตรอธิ ษ ฐาน,
พระพุทธเจาอนุญาตใหภิกษุมีบาตรไว
ใชใบเดียว ซึ่งเรียกวาบาตรอธิษฐาน
หากมีหลายใบ ตั้งแตใบที่ ๒ ขึ้นไป
และมิไดวิกัปไว เรียกวาอติเรกบาตร; ดู
วิกัป, อธิษฐาน
อติเรกปกษ เกินเวลาปกษหนึ่ง คือเกิน
๑๕ วัน แตยังไมถึงเดือน
อติเรกมาส เกินเวลาเดือนหนึ่ง
อติเรกลาภ ลาภเหลือเฟอ, ลาภสวน
พิเศษ, ลาภเกินปรกติ
อติเรกวีสติวรรค สงฆพวกที่กําหนด
จํานวนเกิน ๒๐ รูป
อตีตภวังค ดู วิถจี ติ
อตีตานาคตังสญาณ ญาณเปนเครื่องรู
ถึงเรื่องที่ลวงมาแลว และเรื่องที่ยังไมมา
ถึง, ญาณหยั่งรูทั้งอดีตและอนาคต
อตี ตั ง สญาณ ญาณหยั่ ง รู ส ว นอดี ต ,
ปรีชากําหนดรูเหตุการณที่ลวงไปแลว
อันเปนเหตุใหไดรับผลในปจจุบัน (ขอ
๑ ในญาณ ๓)
อเตกิจฉา แกไขไมได, เยียวยาไมได
หมายถึงอาบัติมีโทษหนักถึงที่สุดตอง
แลวขาดจากความเปนภิกษุ คือ อาบัติ
ปาราชิก; คูกับ สเตกิจฉา

อทุกขมสุข

อถัพพนเพท ชื่อคัมภีรพระเวทลําดับที่
๔ วาดวยคาถาอาคมทางไสยศาสตร การ
ปลุกเสกตางๆ เปนสวนเพิ่มเขามาตอ
จาก ไตรเพท; อาถัพพนเวท, อถรรพเวท,
อาถรรพณเวท ก็เขียน
อทวารรูป ดูที่ รูป ๒๘
อทินนาทาน ถือเอาสิ่งของที่เจาของไม
ไดใหดวยอาการแหงขโมย, ขโมยสิ่ง
ของ, ลักทรัพย (ขอ ๒ ในกรรมกิเลส
๔ ในอกุศลกรรมบถ ๑๐)
อทินนาทานา เวรมณี เวนจากการถือ
เอาสิ่งของที่เจาของไมไดให, เวนการลัก
ขโมย (ขอ ๒ ในศีล ๕ ศีล ๘ ศีล ๑๐
กุศลกรรมบถ ๑๐)
อทิสสมานกาย กายที่มองไมเห็น,ผูมี
กายไมปรากฏ, ไมปรากฏราง, มองไม
เห็นตัว กลาวคือ เปนวิสัยของผูมีฤทธิ์
บางประเภท (วิกุพพนฤทธิ์) อาจทําการ
บางอย า งโดยไม ใ ห ผู อื่ น มองเห็ น ร า ง
กาย; อีกอยางหนึ่ง เปนความเชื่อของ
พวกพราหมณวาบรรพบุรุษที่ตายไป มี
ถิน่ เปนทีอ่ ยูเ รียกวา ปตฤโลก ยังทรงอยู
ดวยเปนอทิสสมานกาย ความเชื่อนี้คน
ไทยก็รับมา แตใหบรรพบุรุษเหลานั้นคง
อยูท บี่ า นเรือนเดิมอยางทีเ่ รียกวา ผีเรือน
อทุกขมสุข (ความรูสึก)ไมทุกขไมสุข,
ความรูสึกเฉยๆ (ขอ ๓ ในเวทนา ๓)
บางทีเรียก อุเบกขา (คือ อุเบกขาเวทนา)

๔๗๙

อเทสนาคามินี

๔๘๐

อเทสนาคามินี ดู เทสนาคามินี
อโทสะ ความไมคิดประทุษราย, ธรรมที่
เปนปฏิปกษ คือตรงขามกับโทสะ ได
แก เมตตา (ขอ ๒ ในกุศลมูล ๓)
อธรรม ไมใชธรรม, ไมเปนธรรม, ผิด
ธรรม, ชั่วราย
อธรรมวาที ผูกลาวสิ่งที่มิใชธรรม, ผูไม
พูดตามหลักไมพูดตามธรรม, ผูพูดไม
เปนธรรม, ผูไมเปนธรรมวาที
อธิกมาส “เดือนที่เกิน”, เดือนที่เพิ่มขึ้น
ในปจันทรคติ (คือในปนั้นมีเดือน ๘
สองหน รวมเปน ๑๓ เดือน)
การที่ตองมีอธิกมาสนั้น เนื่องจาก
เดือนจันทรคติสั้นกวาเดือนสุริยคติ คือ
เดือนจันทรคติมี ๓๐ วัน (เดือนคูหรือ
เดือนเต็ม) บาง มี ๒๙ วัน (เดือนคี่หรือ
เดือนขาด) บาง รวมปหนึ่งมี ๓๕๔ วัน,
สวนเดือนสุริยคติมี ๓๐ วันบาง มี ๓๑
วันบาง (เวนเดือนกุมภาพันธทมี่ ี ๒๘ วัน)
รวมปหนึง่ มี ๓๖๕ วัน, ดังนัน้ ปจันทรคติ
จึงสั้นกวาปสุริยคติ ๑๑ วัน, เมื่อเวลา
ผานไปนานๆ วันเดือนปแบบจันทรคติ
ก็จะหางกับวันเดือนปแบบสุริยคติมาก
ขึ้นไปเรื่อยๆ และจะไมตรงกับฤดูกาล
จนกระทั่งเขาพรรษาก็จะไมตรงฤดูฝน
จึงตองมีวิธีที่จะปรับปจันทรคติใหตรง
หรือใหใกลเคียงกับปสุริยคติ
ดวยเหตุที่ปจันทรคติสั้นกวาปสุริย๔๘๐

อธิกมาส

คติ ๑๑ วัน เมื่อผานไป ๓ ป ก็จะสั้น
กวารวมได ๓๓ วัน จึงวางเปนหลักมา
แตโบราณวา ทุก ๓ ปจันทรคติ ใหเพิ่ม
เดือนแปดขึ้นมาอีกเดือนหนึ่ง (คือเพิ่ม
ขึ้น ๓๐ วัน) จึงเปนเดือนแปดสองหน
และเรียกเดือนแปดที่เพิ่มขึ้นมานั้นวา
“อธิกมาส”, สวนที่ยังขาดอีก ๓ วัน ให
กระจายไปเติมในปตางๆ โดยเพิ่มเดือน
๗ ที่เปนเดือนขาดมี ๒๙ วัน ใหปนั้นๆ
เปนเดือนเต็ม มี ๓๐ วัน (มีแรม ๑๕
ค่ํา เดือน ๗) และเรียกวันที่เพิ่มขึ้นทาย
เดือน ๗ นั้นวา “อธิกวาร”
ตามวิธีคํานวณที่กลาวมานั้น สามปมี
อธิกมาสครั้งหนึ่ง ก็คือ ๑๘ ปมีอธิกมาส
๖ ครั้ง (และเหมือนจะตองมีอธิกวารทุก
ป) แตเมื่อคํานวณละเอียด ปรากฏวายัง
ไมตรงแท เชนวา ปสุริยคติมิใชมี ๓๖๕
วันถวน แตมี ๓๖๕.๒๔๒๑๙๙ วัน (ดัง
ที่ทุก ๔ ป ตองเพิ่มปสุริยคติเปน ๓๖๖
วัน โดยใหเดือนกุมภาพันธเพิ่มจาก ๒๘
เปน ๒๙ วัน), พรอมกันนั้น ปจันทรคติ
ก็มิใชมี ๓๕๔ วันถวน แตมี ๓๕๔.๓๖ วัน
ดังนี้เปนตน, เมื่อจะใหปฏิทินแมนยํา
มากขึ้น จึงไดวางหลักที่ซับซอนขึ้นกวา
เดิมเปนวา ในรอบ ๑๙ ป ใหมีอธิกมาส
๗ ครั้ง (สวนอธิกวารก็หางออกไป
ประมาณ ๕-๗ ป หรือบางทีนานกวานั้น
จึงมีครั้งหนึ่ง และถือเปนหลักวา ไมให

อธิกรณ

๔๘๑

อธิการ

เพิ่มอธิกวารในปอธิกมาส คือปอธิกมาส อธิกวาร “วันอันเกิน”, วันที่เพิ่มขึ้นในป
จันทรคติ (คือในปนั้น เติมใหเดือนเจ็ด
ตองเปนปกติวาร)
อนึ่ง เมื่อจะเทียบกับปที่มีอธิกมาส เป น เดื อ นเต็ ม มี ๓๐ วั น ) เพื่ อ เสริ ม
จึงเรียกปปกติที่ไมมีอธิกมาส วาเปน อธิกมาส ในการปรับใหปฏิทินจันทรคติ
มี ฤ ดู ก าลตรงหรื อ ใกล เ คี ย งกั บ ปฏิ ทิ น
ปกติมาส
อธิกรณ เรื่องที่เกิดขึ้นแลวจะตองจัดตอง สุรยิ คติ แตถอื เปนหลักวา มิใหมอี ธิกวาร
ทํา, เรือ่ งทีส่ งฆตอ งดําเนินการ มี ๔ อยาง ในปเดียวกันกับอธิกมาส, เมือ่ เทียบกับ
คือ ๑. วิวาทาธิกรณ การเถียงกันเกี่ยว ปที่มีอธิกวาร ใหเรียกปปกติท่ไี มมีอธิกกับพระธรรมวินัย ๒. อนุวาทาธิกรณ วาร วาเปนปกติวาร; ดู อธิกมาส
การโจทหรือกลาวหากันดวยอาบัติ ๓. อธิกสุรทิน “วันสุริยคติอันเกิน”, วันที่
อาปตตาธิกรณ การตองอาบัติ การปรับ เพิ่มขึ้นในปสุริยคติ คือ ในปนั้น เดือน
อาบัติ และการแกไขตัวใหพนจากอาบัติ กุมภาพันธมีจํานวนวันเพิ่มขึ้นวันหนึ่ง
๔. กิจจาธิกรณ กิจธุระตางๆ ที่สงฆจะ จาก ๒๘ เปน ๒๙ วัน, ทั้งนี้มีหลักวา
ตองทํา เชนใหอุปสมบท ใหผากฐิน, ใน ตามปกติ ๔ ป มีอธิกสุรทินครั้งหนึ่ง
ภาษาไทยอธิ ก รณ มี ค วามหมายเลื อ น โดยมีวิธีคํานวณ คือ เอาจํานวน ๕๔๓
ลางลงและแคบเขา กลายเปน คดีความ หักออกจากพุทธศักราช ใหเหลือตัวเลข
เทากับ ค.ศ. แลวหารดวย ๔ ถาปใด
โทษ เปนตน
อธิกรณสมถะ ธรรมเครื่องระงับอธิกรณ, หารลงตัว ปนั้นมีอธิกสุรทิน (เชน พ.ศ.
วิธดี าํ เนินการเพือ่ ระงับอธิกรณมี ๗ วิธี ๒๕๔๗–๕๔๓ = ๒๐๐๔ ÷ ๔ = ๕๐๑
คือ ๑. สัมมุขาวินัย วิธีระงับในที่พรอม ลงตัว จึงเปนปที่มีอธิกสุรทิน) แตทั้งนี้
หนา ๒. สติวินัย วิธีระงับโดยถือสติเปน ยกเวนตัวเลขที่ครบเปนหลักรอย (ลง
หลัก ๓. อมูฬหวินัย วิธีระงับสําหรับผู ทาย ๐๐) ตองหารดวย ๔๐๐ ลงตัว จึง
หายจากเปนบา ๔. ปฏิญญาตกรณะ การ จะมีอธิกสุรทิน (เชน พ.ศ.๒๔๔๓–๕๔๓
ทําตามที่รับ ๕. ตัสสปาปยสิกา การ = ๑๙๐๐ แมจะหารดวย ๔ ลงตัว แต
ตัดสินลงโทษแกผูผิด (ที่ไมรับ) ๖. หารดวย ๔๐๐ ไมได ก็ไมมีอธิกสุรทิน)
เยภุยยสิกา การตัดสินตามคําของคนขาง อธิการ 1. “ตัวการ”, ตัวทําการ, เจาการ,
มาก ๗. ติณวัตถารกวินัย วิธีดุจกลบไว เจากรณี, เจาของเรื่อง, เรื่องหรือกรณีท่ี
ดวยหญา (ประนีประนอม)
กําลังพิจารณา, เรื่องที่เกี่ยวของ, เรื่องที่
๔๘๑

อธิคม

๔๘๒

เปนขอสําคัญ หรือที่เปนขอพิจารณา,
สวนหรือตอนที่วาดวยเรื่องนั้นๆ เชน
“ในอธิการนี้” หมายความวา ในเรื่องนี้
หรือในตอนนี้ 2. “การอันยิ่ง” ๑) การทํา
ความดีที่ยิ่งใหญหรืออยางพิเศษ, บุญ
หรือคุณความดีสําคัญที่ไดบําเพ็ญมา,
ความประพฤติปฏิบัติที่เคยประกอบไว
หรื อ การอั น ได บําเพ็ ญ มาแต ก าลก อ น
หรื อ ที่ ไ ด สั่ ง สมตระเตรี ย มเป น ทุ น ไว
เชน “พระเถระนั้น เปนผูมีอธิการอันได
ทําไว ในสมถะและวิปสสนา” ๒) การ
อันสําคัญหรือที่ทําอยางจริงจัง อันเปน
การแสดงความเคารพรั ก นั บ ถื อ หรื อ
เกือ้ กูลตลอดจนโปรดปราน เชน การบูชา
การชวยเหลือที่สําคัญ การทําความดี
ความชอบ การใหรางวัล 3. “การทําให
เกิน”, “การทําใหเพิ่มขึ้น”, การเติมคํา
หรือขอความที่ละไว หรือใสเพิ่มเขามา
เพื่อใหไดความหมายครบถวน, คําหรือ
ขอความที่เติมหรือใสเพิ่มเขามาเชนนั้น,
คําหรือขอความทีจ่ ะตองนําไปเติมหรือใส
เพิ่มในที่นั้นๆ เพื่อใหเขาใจความหมาย
หรื อ ได ก ฎเกณฑ ที่ จ ะปฏิ บั ติ ใ ห ถู ก ต อ ง
ครบถวน 4. อํานาจ, ตําแหนง, หนาที,่
กิจการ, ภาระ
มีธรรมเนียมเรียกเจาอาวาสที่ไมเปน
เปรียญและไมมีสมณศักดิ์อยางอื่นวา
พระอธิ การ และเรี ย กเจ า คณะตําบล

อธิจิตตสิกขา

หรือพระอุปชฌาย ที่ไมเปนเปรียญและ
ไมมีสมณศักดิ์อยางอื่นวา เจาอธิการ,
ทั้ ง นี้ สื บ เนื่ อ งมาจากความในวรรคสุ ด
ทายของมาตรา ๑๒ แหงพระราชบัญญัติ
ลักษณะปกครองคณะสงฆ ร.ศ. ๑๒๑
วา “อนึ่ง เจาอาวาสทั้งปวงนั้น ถาไมได
อยูในสมณศักดิ์ที่สูงกวา ก็ใหมีสมณศั ก ดิ์ เ ป น อธิ ก าร” ซึ่ ง มี เ ชิ ง อรรถใต
มาตรา อันเปนพระนิพนธของสมเด็จ
พระมหาสมณเจา กรมพระยาวชิรญาณวโรรส กํากับไวดวยวา “(๑๕) เจาอาวาส
เปนพระอธิการ รองแขวงที่เรียกอีก
โวหารหนึ่งวาเจาคณะหมวด เปนเจา
อธิการ ในบัดนี้พระอุปชฌายะก็เปนเจา
อธิการเหมือนกัน”
อธิคม การบรรลุ, การเขาถึง, ปฏิเวธ,
การลุผลปฏิบัติ เชน บรรลุมรรคผล
อธิคมธรรม ธรรมขั้นบรรลุผลแหงการ
ปฏิบัติ, อุตตริมนุสสธรรม เชน ฌาน
อภิญญา มรรค ผล; ดู อุตตริมนุสสธรรม
อธิจิต, อธิจิตต จิตอันยิ่ง, เรื่องของการ
เจริญสมาธิอยางสูง หมายถึงฌานสมาบัติ
ทีเ่ ปนบาทแหงวิปส สนา หรือแมสมาธิที่
เจริ ญ ด ว ยความรู เ ข า ใจโดยมุ ง ให เป น
ปจจัยแหงการกาวไปในมรรค; ดู สิกขา
อธิจิตตสิกขา เรื่องอธิจิตตอันจะตอง
ศึกษา, การศึกษาในอธิจิตต, ขอปฏิบัติ
สําหรั บ ฝ ก อบรมพั ฒ นาจิ ต ใจอย า งสู ง

๔๘๒

อธิฏฐาน

๔๘๓

เพื่อใหเกิดสมาธิ ความเขมแข็งมั่นคง
พร อ มทั้ ง คุ ณ ธรรมและคุ ณ สมบั ติ ที่
เกื้อกูลทั้งหลาย เชน สติ ขันติ เมตตา
กรุณา สดชื่น เบิกบาน เปนสุข ผองใส
อันจะทําใหจิตใจมีสภาพที่เหมาะแกการ
ใชงาน เฉพาะอยางยิ่ง ใหเปนฐานแหง
การเจริญปญญา (ขอ ๒ ในสิกขา ๓
หรื อ ไตรสิ ก ขา) เรี ย กกั น ง า ยๆ ว า
สมาธิ; ดู สิกขา
อธิฏฐาน ดู อธิษฐาน
อธิบดี ใหญยิ่ง, ผูเปนใหญ, หัวหนา
อธิบาย ไขความ, ขยายความ, ชี้แจง;
ความประสงค
อธิปเตยยะ, อธิปไตย ความเปนใหญมี
๓ อยาง คือ ๑. อัตตาธิปไตย ความมี
ตนเปนใหญ ๒. โลกาธิปไตย ความมี
โลกเปนใหญ ๓. ธัมมาธิปไตย ความมี
ธรรมเปนใหญ
อธิปญญา ปญญาอันยิ่ง โดยเฉพาะ
วิปสสนาปญญา ที่กําหนดรูความจริง
แหงไตรลักษณ; ดู สิกขา
อธิปญญาสิกขา เรื่องอธิปญญาอันจะ
ตองศึกษา, การศึกษาในอธิปญ
 ญา, ขอ
ปฏิ บั ติ สําหรั บ ฝ ก อบรมพั ฒ นาป ญ ญา
อยางสูง เพื่อใหเกิดความรูแจง มองเห็น
สิ่งทั้งหลายตามเปนจริง อันจะทําใหจิต
ใจหลุดพนเปนอิสระ ปราศจากกิเลสและ
ความทุกข (ขอ ๓ ในสิกขา ๓ หรือไตร-

อธิศีลสิกขา

สิกขา) เรียกกันงายๆ วา ปญญา; ดู สิกขา
อธิมุตติ อัธยาศัย, ความโนมเอียง,
ความคิดมุงไป, ความมุงหมาย
อธิโมกข 1. ความปลงใจ, ความตกลงใจ,
ความปกใจในอารมณ (ขอ ๑๐ ใน
อัญญสมานาเจตสิก ๑๓) 2. ความนอม
ใจเชื่อ, ความเชื่อสนิทแนว, ความ
ซาบซึ้งศรัทธาหรือเลื่อมใสอยางแรงกลา
ซึ่ ง ทําให จิ ต ใจเจิ ด จ า หมดความเศร า
หมอง (ขอ ๖ ในวิปสสนูปกิเลส ๑๐)
อธิวาสนขันติ ความอดทนคือความอด
กลั้น
อธิศีล ศีลอันยิ่ง หมายถึงปาฏิโมกขสังวรศีล ตลอดลงมาจนถึงศีล ๕ ศีล ๘ ศีล
๑๐ ทีร่ กั ษาดวยความเขาใจ ใหเปนเครือ่ ง
หนุนนําออกจากวัฏฏะ หรือเปนปจจัยให
กาวไปในมรรค; ดู สิกขา
อธิศีลสิกขา เรื่องอธิศีลอันจะตองศึกษา,
การศึกษาในอธิศีล, ขอปฏิบัติสําหรับ
ฝกอบรมพัฒนาศีลอยางสูง ที่จะใหตั้ง
อยูในวินัย รูจักใชอินทรีย และมีพฤติกรรมทางกายวาจาดีงาม ในการสัมพันธ
ที่จะอยูรวมสังคมกับผูอื่นและอยูในสิ่ง
แวดลอมตางๆ ดวยดี ใหเปนประโยชน
เกื้อกูล ไมเบียดเบียน ไมทาํ ลาย และให
เปนพื้นฐานแหงการฝกอบรมพัฒนาจิต
ใจในอธิจิตตสิกขา (ขอ ๑ ในสิกขา ๓
หรื อ ไตรสิ ก ขา), เขี ย นอย า งบาลี เ ป น

๔๘๓

อธิษฐาน

๔๘๔

อธิษฐานธรรม

อธิสีลสิกขา และเรียกกันงายๆ วา ศีล; ในแบบเรี ย นธรรมของไทย เรี ย กว า
ดู สิกขา
อธิษฐานธรรม; ดู อธิษฐานธรรม 4. ใน
อธิษฐาน 1. ในทางพระวินัย แปลวา ภาษาไทย ใชเปนคํากริยา และมักมี
การตั้งเอาไว ตั้งใจกําหนดแนนอนลงไป ความหมายเพีย้ นไปวา ตัง้ ใจมุง ขอใหได
เชน อธิษฐานพรรษา ตั้งเอาไวเปนของ ผลอยางใดอยางหนึ่ง, ตั้งจิตปรารถนา
เพื่อการนั้นๆ หรือตั้งใจกําหนดลงไปวา เฉพาะอยางยิ่ง ตั้งจิตขอตอสิ่งที่ถือวา
ใหเปนของใชประจําตัวชนิดนัน้ ๆ เชน ได ศักดิ์สิทธิ์ใหสําเร็จผลอยางใดอยางหนึ่ง;
ผามาผืนหนึง่ ตัง้ ใจวาจะใชเปนอะไร คือ มี ข อ สั ง เกตว า ในความหมายเดิ ม
จะเปนสังฆาฏิ อุตตราสงค อันตรวาสก อธิษฐานเปนการตั้งใจที่จะทํา (ใหสําเร็จ
ก็อธิษฐานเปนอยางนั้นๆ เมื่ออธิษฐาน ดวยความพยายามของตน) แตความ
แลว ของนั้นเรียกวาเปนของอธิษฐาน หมายในภาษาไทยกลายเป น อธิษฐาน
เชน เปนสังฆาฏิอธิษฐาน จีวรอธิษฐาน โดยตัง้ ใจขอเพือ่ จะไดหรือจะเอา เฉพาะ
(นิยมเรียกกันวา จีวรครอง) ตลอดจน อยางยิ่งดวยอํานาจดลบันดาลโดยตน
บาตรอธิษฐาน สวนของชนิดนัน้ ทีไ่ ด เองไมตองทํา (บาลี: อธิฏาน)
เพิม่ มาอีกหรือเกินจากนัน้ ไปก็เปนอติเรก อธิษฐานธรรม ธรรมที่ควรตั้งไวในใจ,
เชน เปนอติเรกจีวร, อติเรกบาตร, คํา ธรรมเปนที่มั่น, หลักธรรมที่ใชตั้งตัวให
อธิษฐาน เชน “อิมํ สงฺฆาฏึ อธิฏามิ” มั่ น หรื อ เป น ที่ ตั้ ง ตั ว ให มั่ น เพื่ อ จะ
(ถาอธิษฐานของอื่น ก็เปลี่ยนไปตามชื่อ สามารถยึดเอาหรือลุถึงผลสําเร็จที่เปน
ของนั้น เชนวา อุตฺตราสงฺคํ, อนฺตรวาสกํ, จุดหมาย เฉพาะอยางยิ่งพระภิกษุใชตั้ง
ปตฺตํ เปนตน); ดู วิกัป, ปจจุทธรณ 2. ตัวเพื่อจะบรรลุอรหัตตผล มี ๔ อยาง
ความตั้งใจมั่น, การตัดสินใจเด็ดเดี่ยว, คือ ๑. ปญญา ๒. สัจจะ ๓. จาคะ ๔.
ความตั้งใจมั่นแนวที่จะทําการใหสําเร็จลุ อุปสมะ หรือสันติ นิยมเรียกชื่อเต็มของ
จุดหมาย, ความตั้งใจหนักแนนเด็ด แตละขอวา ๑. ปญญาธิฏฐาน ๒. สัจจาเดี่ยววาจะทําการนั้นๆ ใหสําเร็จ และ ธิฏฐาน ๓. จาคาธิฏฐาน ๔. อุปสมามั่นคงแนวแนในทางดําเนินและจุดมุง ธิฏฐาน และเรียกรวมวา อธิฏฐาน ๔
หมายของตน เปนบารมีอยางหนึ่ง เรียก หรือจตุราธิฏฐาน ทัง้ นีม้ หี ลักการปฏิบตั ิ
วา อธิษฐานบารมี หรืออธิฏฐานบารมี ตามพุทธพจนวา ๑. พึงไมประมาท[หมัน่
(ขอ ๘ ในบารมี ๑๐) 3. ธรรมเปนทีม่ นั่ , ใชหมั่นพัฒนา]ปญญา ๒. พึงรักษา
๔๘๔

อธิษฐานพรรษา

๔๘๕

[อนุรกั ษ]สัจจะ ๓. พึงเพิม่ พูนจาคะ ๔.
พึงศึกษาสันติ (เรียงคําอยางบาลีเปน
สันติศกึ ษา)
อธิษฐานพรรษา ความตั้งใจกําหนดลง
ไปวาจะอยูจําพรรษา ณ ที่ใดที่หนึ่ง
ตลอดไตรมาส (๓ เดือน); ดู จําพรรษา
อธิษฐานอุโบสถ อุโบสถที่ทําดวยการ
อธิษฐาน ไดแก อุโบสถที่ภิกษุรูปเดียว
ทํา กลาวคือ เมื่อในวัดมีภิกษุรูปเดียว
ถึงวันอุโบสถ เธอพึงอธิษฐานคือตั้งใจ
หรือกําหนดใจวา “อชฺช เม อุโปสโถ”
แปลวา “วันนี้อุโบสถของเรา” เรียกอีก
อยางหนึ่งวา ปุคคลอุโบสถ (อุโบสถ
ของบุคคล หรือทําโดยบุคคล); ดู อุโบสถ
อนติริตตะ (อาหาร) ซึ่งไมเปนเดน (ที่วา
เปนเดน มี ๒ คือเปนเดนภิกษุไข ๑
เปนของที่ภิกษุทําใหเปนเดน ๑)
อนธการ ความมืด, ความโงเขลา; เวลา
ค่ํา
อนภิชฌา ไมโลภอยากไดของเขา, ไมคิด
จองจะเอาของเขา (ขอ ๘ ในกุศลกรรมบถ ๑๐)
อนริยปริเยสนา การแสวงหาที่ไมเปน
อริยะ คือ แสวงหาสิ่งที่ยังตกอยูในชาติ
ชรามรณะ หรือสิ่งที่ระคนอยูดวยทุกข
กลาวคือ แสวงหาสิ่งอันทําใหติดอยูใน
โลก, สําหรับชาวบานทานวา หมายถึง
การแสวงหาในทางมิจฉาชีพ (ขอ ๑ ใน

อนัตตลักษณะ

ปริเยสนา ๒)
อนวิเสส หาสวนเหลือมิได, ไมเหลือเลย,
สิ้นเชิง
อนังคณสูตร ชื่อสูตรที่ ๕ แหงมัชฌิมนิกาย มูลปณณาสก พระสุตตันตปฎก
เปนคําสนทนาระหวางพระสารีบุตรกับ
พระโมคคัลลานะ วาดวยกิเลสอันยวน
ใจ และความตางแหงผูมีกิเลสยวนใจ
กับผูไมมีกิเลสยวนใจ
อนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย (อนัญญตัญญัสสามีตินทรีย ก็เขียน) ดู อินทรีย
๒๒
อนัตตตา ความเปนอนัตตา คือมิใชตัวมิ
ใชตน (ขอ ๓ ในไตรลักษณ); ดู อนัตตลักษณะ
อนัตตลักขณสูตร ชื่อพระสูตรที่แสดง
ลักษณะแหงเบญจขันธ วาเปนอนัตตา
พระศาสดาทรงแสดงแก ภิ ก ษุ ป ญ จวัคคีย ภิกษุปญจวัคคียไดสําเร็จพระ
อรหัต ดวยไดฟงอนัตตลักขณสูตรนี้
(มาในมหาวรรค พระวินัยปฎก และใน
สั ง ยุ ต ตนิ ก าย ขั น ธวารวรรค พระ
สุตตันตปฎก)
อนัตตลักษณะ ลักษณะที่เปนอนัตตา,
ลักษณะที่ใหเห็นวาเปนของมิใชตัวตน
โดยอรรถตางๆ เชน ๑. เปนของสูญ คือ
วางเปลาจากความเปนสัตว บุคคล ตัว
ตน เรา เขา หรือการสมมติเปนตางๆ

๔๘๕

อนัตตสัญญา

๔๘๖

(ในแงสังขตธรรม คือสังขาร ก็เปนเพียง
การประชุมเขาขององคประกอบที่เปน
สวนยอยๆ ทั้งหลาย) ๒. เปนสภาพหา
เจาของมิได ไมเปนของใครจริง ๓. ไม
อยู ใ นอํา นาจ ไม เ ป น ไปตามความ
ปรารถนา ไมขึ้นตอการบังคับบัญชาของ
ใครๆ ๔. เปนสภาวธรรมที่ดํารงอยูหรือ
เปนไปตามธรรมดาของมัน (ในแงสงั ขตธรรม คือสังขาร ก็เปนไปตามเหตุปจจัย
ขึ้นตอเหตุปจจัย ไมมีอยูโดยลําพังตัว
แตเปนไปโดยสัมพันธ อิงอาศัยกันอยู
กับสิ่งอื่นๆ) ๕. โดยสภาวะของมันเองก็
แยงหรือคานตอความเปนอัตตา มีแต
ภาวะที่ตรงขามกับความเปนอัตตา; ดู
ทุกขลักษณะ, อนิจจลักษณะ
อนัตตสัญญา กําหนดหมายถึงความ
เปนอนัตตาแหงธรรมทั้งหลาย (ขอ ๒
ในสัญญา ๑๐)
อนัตตา ไมใชอัตตา, ไมใชตัวใชตน; ดู
อนัตตลักษณะ
อนัตตานุปสสนา การพิจารณาเห็นใน
สภาพที่เปนอนัตตา คือหาตัวตนเปน
แกนสารมิได
อนันต ไมมีที่สิ้นสุด, มากเหลือเกิน,
มากจนนับไมได
อนันตริยกรรม กรรมหนัก, กรรมที่เปน
บาปหนักที่สุด ตัดทางสวรรค ตัดทาง
นิพพาน, กรรมที่ใหผลคือ ความเดือด

อนาคามี

รอนไมเวนระยะเลย มี ๕ อยางคือ ๑.
มาตุฆาต ฆามารดา ๒. ปตุฆาต ฆาบิดา
๓. อรหันตฆาต ฆาพระอรหันต ๔. โลหิตุปบาท ทํารายพระพุทธเจาจนถึงยัง
พระโลหิตใหหอขึ้นไป ๕. สังฆเภท ทํา
สงฆใหแตกกัน
อนาคต ยังไมมาถึง, เรื่องที่ยังไมมาถึง,
เวลาที่ยังไมมาถึง
อนาคตั ง สญาณ ญาณหยั่ ง รู ส ว น
อนาคต, ปรีชากําหนดรูคาดผลขางหนา
อันสืบเนื่องจากเหตุในปจจุบันหรือใน
อนาคตกอนเวลานัน้ (ขอ ๒ ในญาณ ๓)
อนาคามิ ผ ล ผลที่ ไ ด รั บ จากการละ
สังโยชน คือ กามราคะ และปฏิฆะดวย
อนาคามิ ม รรค อั น ทํ า ให เ ป น พระ
อนาคามี
อนาคามิมรรค ทางปฏิบัติเพื่อบรรลุผล
คือความเปนพระอนาคามี, ญาณคือ
ความรูเปนเหตุละโอรัมภาคิยสังโยชน
ไดทั้ง ๕ (คือ ละไดเด็ดขาดอีก ๒ อยาง
ไดแก กามราคะ และปฏิฆะ เพิ่มจาก ๓
อยางที่พระโสดาบันละไดแลว)
อนาคามี พระอริ ย บุ ค คลผู ไ ด บ รรลุ
อนาคามิผล มี ๕ ประเภท คือ ๑.
อั นตราปริ นิ พพายี ผู ป ริ นิ พ พานใน
ระหวางอายุยังไมถึงกึ่ง (หมายถึงโดย
กิเลสปรินพิ พาน) ๒. อุปหัจจปรินพิ พายี ผู
ปรินิพพานเมื่อจวนจะถึงสิ้นอายุ ๓.

๔๘๖

อนาคาริยวินัย

๔๘๗

อสังขารปรินพิ พายี ผูน พิ พานโดยไมตอ งใช
ความเพียรนัก ๔. สสังขารปรินพิ พายี ผู
ปรินิพพานโดยตองใชความเพียรมาก
๕. อุทธังโสโต อกนิฏฐคามี ผูมีกระแส
ในเบื้องบนไปสูอกนิฏฐภพ
อนาคาริยวินัย วินัยของอนาคาริก; ดู
วินัย ๒
อนาจาร ความประพฤติไมดีไมงามไม
เหมาะสมแกบรรพชิต แยกเปน ๓
ประเภท คือ ๑. การเลนตางๆ เชน เลน
อยางเด็ก ๒. การรอยดอกไม ๓. การ
เรียนดิรัจฉานวิชา เชน ทายหวย ทํา
เสนห
อนาณัตติกะ อาบัติที่ตองเฉพาะทําเอง
ไมตองเพราะสั่ง คือสั่งใหผูอื่นทําไมตอง
อาบัติ เชน สังฆาทิเสส สิกขาบทที่ ๑
(แตสั่งใหทําแกตน ไมพนอาบัติ)
อนาถบิณฑิก อุบาสกคนสําคัญในสมัย
พุทธกาล เดิมชื่อ สุทัตต เปนเศรษฐีอยู
ทีเ่ มืองสาวัตถี ตอมาไดนบั ถือพระพุทธศาสนา บรรลุโสดาปตติผล เปนผูมี
ศรัทธาแรงกลา สรางวัดพระเชตวัน
ถวายแด พ ระพุ ท ธเจ า และภิ ก ษุ ส งฆ ที่
เมืองสาวัตถี ซึ่งพระพุทธเจาไดประทับ
จําพรรษารวมทั้งหมดถึง ๑๙ พรรษา
ท า นอนาถบิ ณ ฑิ ก นอกจากอุ ป ถั ม ภ
บํารุงพระภิกษุสงฆแลวยังไดสงเคราะห
คนยากไร อ นาถาอย า งมากมายเป น

อนาโรจนา

ประจํา จึงไดชื่อวา อนาถบิณฑิก ซึ่ง
แปลวา “ผูมีกอนขาวเพื่อคนอนาถา”
ทานไดรับยกยองเปนเอตทัคคะในหมู
ทายกฝายอุบาสก; ดู เชตวัน
อนาถา ไมมีที่พึ่ง, ยากจน, เข็ญใจ
อนาบัติ ไมเปนอาบัติ
อนาปตติวาร ตอนวาดวยขอยกเวนที่ไม
ตองปรับอาบัตินั้นๆ ตามปกติอยูทายคํา
อธิบายสิกขาบทแตละขอในคัมภีรวิภังค
พระวินัยปฎก
อนามั ฏ ฐบิ ณ ฑบาต อาหารที่ ภิ ก ษุ
บิณฑบาตไดมายังไมไดฉัน จะใหแกผู
อื่นที่ไมใชภิกษุดวยกันไมได นอกจาก
มารดาบิดา
อนามาส วัตถุอันภิกษุไมควรจับตอง
เชน รางกายและเครื่องแตงกายสตรี
เงินทอง อาวุธ เปนตน
อนาโรจนา “การไมบอก” คือ ไมบอก
ประจานตัวแกภิกษุทั้งหลายภายในเขต
๒ เลฑฑุบาตจากเครื่องลอมหรือจาก
อุปจารแหงอาวาส ใหรูทั่วกันวาตนตอง
อาบัติสังฆาทิเสส กําลังอยูปริวาสหรือ
ประพฤติมานัต; เปนเหตุอยางหนึ่งของ
การขาดราตรีแหงมานัตหรือปริวาส ผู
ประพฤติมานัตตองบอกทุกวัน แตผูอยู
ปริวาส ไมตองบอกทุกวัน ปกตัตตภิกษุ
รูปใดยังไมไดรับบอก เธอบอกแกภิกษุ
รู ป นั้ น ครั้ ง หนึ่ ง แล ว ไม ต อ งบอกอี ก

๔๘๗

อนาวรณญาณ

๔๘๘

ตลอดกาลที่อยูในอาวาสหรือในอนาวาส
นั้น แตตองบอกในทายอุโบสถ ทาย
ปวารณา เมื่อถึงวันนั้นๆ และภิกษุใดไดั
รับบอกแลวออกจากอาวาสหรืออนาวาส
นั้นไปเมื่อกลับมาใหมตอ งไดรบั บอกอีก;
ดู รัตติเฉท
อนาวรณญาณ ปรีชาหยั่งรูที่ไมมีอะไรๆ
มากั้นได หมายความวา รูตลอด, รูทะลุ
ปรุโปรง เปนพระปรีชาญาณเฉพาะของ
พระพุทธเจา ไมทั่วไปแกพระสาวก
อนาวาส ถิ่นที่มิใชอาวาส คือ ไมเปนวัด
อนาสวะ ไมมีอาสวะ, อันหาอาสวะมิได
อนิจจตา ความเปนของไมเที่ยง, ภาวะที่
สังขารทั้งปวงเปนสิ่งไมเที่ยงไมคงที่ (ขอ
๑ ในไตรลักษณ)
อนิจจลักษณะ ลักษณะที่เปนอนิจจะ,
ลักษณะที่ใหเห็นวาเปนของไมเที่ยง ไม
คงที่ ไดแก ๑. เปนไปโดยการเกิดขึ้น
และสลายไป คือ เกิดดับๆ มีแลวก็ไมมี
๒. เปนของแปรปรวน คือ เปลี่ยน
แปลงแปรสภาพไปเรื่อยๆ ๓. เปนของ
ชั่วคราว อยูไดชั่วขณะๆ ๔. แยงตอ
ความเที่ยง คือ โดยสภาวะของมันเอง
ก็ปฏิเสธความเที่ยงอยูในตัว; ดู ทุกขลักษณะ, อนัตตลักษณะ
อนิจจสัญญา กําหนดหมายถึงความไม
เที่ยงแหงสังขาร (ขอ ๑ ในสัญญา ๑๐)
อนิจจัง ไมเที่ยง, ไมคงที่, สภาพที่เกิดมี

อนิทัสสนอัปปฏิฆรูป

ขึ้นแลวก็ดับลวงไป; ดู อนิจจลักษณะ,
ไตรลักษณ
อนิฏฐารมณ อารมณที่ไมนาปรารถนา,
สิ่งที่คนไมอยากไดไมอยากพบ แสดง
ในแงตรงขามกับกามคุณ ๕ ไดแก รูป
เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ที่ไมนารัก
ใคร ไมนาชอบใจ แสดงในแงโลกธรรม
ไดแก ความเสื่อมลาภ ความเสื่อมยศ
การนินทา และความทุกข; ตรงขามกับ
อิฏฐารมณ
อนิทัสสนรูป ดูที่ อนิทัสสนอัปปฏิฆรูป,
รูป ๒๘
อนิทัสสนสัปปฏิฆรูป ดูที่ รูป ๒๘
อนิทัสสนอัปปฏิฆรูป รูปที่มองไมเห็น
และกระทบไม ไ ด คื อ รั บ รู ไ ม ไ ด ด ว ย
ประสาทใดๆ ไมวา จะดวยจักษุ หรือดวย
โสตะ ฆานะ ชิวหา และกาย แตเปน
ธรรมารมณ อันรูด ว ยใจ, ไดแกสขุ มุ รูป
๑๖
รูปในชุดทีใ่ กลเคียง และตรงขาม อัน
พึงทราบไวดว ยกัน คือ
สนิทัสสนรูป รูปซึ่งมองเห็นได คือตา
มองเห็น มี ๑ ไดแกรูปารมณ (หมายถึง
วัณณะ คือสี), คูกับ อนิทสั สนรูป รูปซึง่
มองไมเห็น มี ๒๗ ไดแกรปู อืน่ นอกจาก
นัน้ (มหาภูตรูป ๔ และอุปาทายรูปอีก ๒๓)
สัปปฏิฆรูป รูปซึ่งมีการกระทบได คือ
รับรูทางประสาททั้ง ๕ ที่ตรงคูกัน มี ๑๒

๔๘๘

อนินทรียรูป

๔๘๙

ไดแกปสาทรูป ๕ และวิสัยรูป ๗ (๗ คือ
นับโผฏฐัพพะเปน ๓ ไดแก ปฐวี เตโช
และวาโย), คู กั บ อั ปปฏิ ฆรูป รูปซึ่ง
กระทบไมได อันรับรูไ มไดทางประสาททัง้
๕ มี ๑๖ ไดแกรปู ทีเ่ หลือจากนัน้ (คือสุขมุ
รูป ๑๖ นัน่ เอง); ดู สุขมุ รูป, รูป ๒๘
อนินทรียรูป ดูที่ รูป ๒๘
อนิปผันนรูป ดูที่ รูป ๒๘
อนิมิตตวิโมกข หลุดพนดวยไมถือนิมิต
คือ หลุดพนดวยพิจารณาเห็นนามรูป
เปนอนิจจะ แลวถอนนิมิตได (ขอ ๒
ในวิโมกข ๓)
อนิมิตตสมาธิ สมาธิอันพิจารณาธรรม
ไมมีนิมิต คือ วิปสสนาที่ใหถึงความ
หลุดพนดวยกําหนดอนิจจลักษณะ (ขอ
๒ ในสมาธิ ๓)
อนิมิสเจดีย สถานที่พระพุทธเจาเสด็จ
ยื น จ อ งดู ต นพระศรีมหาโพธิ์ดวยมิได
กระพริบพระเนตรตลอด ๗ วัน อยูทาง
ทิ ศ อี ส านของต น พระศรี ม หาโพธิ์ ; ดู
วิมุตติสุข
อนิยต ไมแน, ไมแนนอน เปนชื่ออาบัติที่
ยังไมแน ระหวางปาราชิก สังฆาทิเสส
หรื อ ปาจิ ต ตี ย ซึ่ ง พระวิ นั ย จะต อ ง
วินิจฉัย
อนิยตสิกขาบท สิกขาบทที่วางอาบัติไว
ไม แ น คื อ ยั ง ไม ร ะบุ ชั ด ลงไปว า เป น
ปาราชิก หรือสังฆาทิเสส หรือ ปาจิตตีย,

อนุตตริยะ

มี ๒ สิกขาบท
อนึก กองทัพ คือ ชาง มา รถ พลเดิน ที่
จัดเปนกองๆ แลว
อนุเคราะห เอื้อเฟอ, ชวยเหลือ; ความ
เอื้อเฟอ, การชวยเหลือ
อนุชน คนที่เกิดตามมา, คนรุนหลัง, คน
รุนตอๆ ไป
อนุชา ผูเกิดทีหลัง, นอง
อนุญาต ยินยอม, ยอมให, ตกลง
อนุฎีกา ปกรณที่พระอาจารยทั้งหลาย
แต ง แก ห รื อ อธิ บ ายเพิ่ ม เติ ม ฎี ก า; ดู
อรรถกถา
อนุฏฐานไสยา “การนอนที่ไมมีการลุก
ขึ้น”, การนอนครั้งสุดทาย โดยทั่วไป
หมายถึง การบรรทมครั้งสุดทายของ
พระพุทธเจา ในคราวเสด็จดับขันธปรินิพพาน
อนุตฺตรํ ปฺุกฺเขตฺตํ โลกสฺส (พระ
สงฆ) เปนนาบุญอันยอดเยี่ยมของโลก
เปนแหลงปลูกเพาะและเผยแพรความดี
อยางสูงสุด เพราะพระสงฆเปนผูบ ริสทุ ธิ์
เปนผูฝ ก ฝนอบรมตน และเปนผูเ ผยแพร
ธรรม ไทยธรรมทีถ่ วายแกทา น ยอมมีผล
อํานวยประโยชนสุขอยางกวางขวางและ
ตลอดกาลยาวนาน เหมือนผืนนาดินดี
พืชที่หวานลงไปยอมเผล็ดผลไพบูลย
(ขอ ๙ ในสังฆคุณ ๙)
อนุตตริยะ ภาวะที่ยอดเยี่ยม, สิ่งที่ยอด

๔๘๙

อนุตฺตโร ปุริสทมฺมสารถิ

๔๙๐

เยี่ยม มี ๓ คือ ๑. ทัสสนานุตตริยะ
การเห็นอันเยี่ยม คือ เห็นธรรม ๒.
ปฏิปทานุตตริยะ การปฏิบัติอันเยี่ยม
คือ มรรคมีองค ๘ ๓. วิมตุ ตานุตตริยะ
การพนอันเยี่ยม คือ พนกิเลสและกอง
ทุกข; อนุตตริยะ อีกหมวดหนึ่งมี ๖ คือ
๑. ทัสสนานุตตริยะ การเห็นอันเยี่ยม
๒. สวนานุตตริยะ การฟงอันเยี่ยม ๓.
ลาภานุตตริยะ ลาภหรือการไดอันเยี่ยม
๔. สิกขานุตตริยะ การศึกษาอันเยี่ยม
๕. ปาริจริยานุตตริยะ การบํารุงอันเยีย่ ม
๖. อนุสสตานุตตริยะ การระลึกอันเยีย่ ม
ดูคาํ อธิบายทีค่ าํ นัน้ ๆ
อนุตฺตโร ปุริสทมฺมสารถิ (พระผูมีพระ
ภาคเจานั้น) ทรงเปนสารถี ฝกคนที่ควร
ฝกได ที่ยอดเยี่ยม โดยทรงรูจ กั ใชอบุ าย
ใหเหมาะแกบคุ คล สอนเขาไดโดยไมตอ ง
ใชอาชญา และทําใหเขาบรรลุผลทีพ่ งึ ได
เต็มตามกําลังความสามารถของเขา (ขอ
๖ ในพุทธคุณ ๙)
อนุทูต ทูตติดตาม, ในพระวินัย หมาย
ถึงภิกษุที่สงฆสมมติใหเปนตัวแทนของ
สงฆ เดินทางรวมไปกับภิกษุผูถูกสงฆ
ลงโทษดวย ปฏิสารณียกรรม ใหไปขอ
ขมาคฤหัสถ ในกรณีที่เธอไมอาจไปตาม
ลํ า พั ง อนุ ทู ต ทํ า หน า ที่ ช ว ยพู ด กั บ
คฤหัสถนั้นเปนสวนตนหรือในนามของ
สงฆ เพื่อใหตกลงรับขมา เมื่อตกลงกัน

อนุปยนิคม

แลว รับอาบัติที่ภิกษุนั้นแสดงตอหนา
เขาแลวจึงใหขมา
อนุบัญญัติ บัญญัติเพิ่มเติม, บทแกไข
เพิ่มเติมที่พระพุทธเจาทรงบัญญัติเสริม
หรือผอนพระบัญญัติที่วางไวเดิม; คูกับ
บัญญัติ หรือ มูลบัญญัติ
อนุบุพพิกถา ดู อนุปุพพิกถา
อนุบุรุษ คนรุนหลัง, คนที่เกิดทีหลัง
อนุปสัมบัน ผูยังมิไดอุปสมบท ไดแก
คฤหัสถและสามเณร (รวมทั้งสิกขมานา
และสามเณรี), ผูมิใชภิกษุหรือภิกษุณี;
เทียบ อุปสัมบัน
อนุปาทินนกสังขาร สังขารที่กรรมไม
ยึดครอง แปลกันงายๆ วา “สังขารที่ไม
มีใจครอง” เชน ตนไม ภูเขา เปนตน
(ขอ ๒ ในสังขาร ๒)
อนุปาทินนรูป, อนุปาทินนกรูป ดูที่ รูป
๒๘
อนุปาทิเสสนิพพาน นิพพานไมมอี ปุ าทิ
เหลือ, ดับกิเลสไมมีเบญจขันธเหลือ
คือ สิ้นทั้งกิเลสและชีวิต หมายถึง พระ
อรหันตสิ้นชีวิต, นิพพานในแงที่เปน
ภาวะดับภพ; เทียบ สอุปาทิเสสนิพพาน
อนุ ป าทิ เ สสบุ ค คล บุ ค คลผูไมมีเชื้อ
กิเลสเหลือ, ผูหมดอุปาทานสิ้นเชิง ได
แก พระอเสขะ คือ พระอรหันต; เทียบ
สอุปาทิเสสบุคคล
อนุ ป ย นิ ค ม นิ ค มแห งหนึ่งของมัลล-

๔๙๐
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กษัตริย ในแขวงมัลลชนบท อยูทางทิศ
ตะวันออกของเมืองกบิลพัสดุ
อนุปยอัมพวัน ชื่อสวน อยูในเขตอนุปยนิคม แขวงมัลลชนบท เปนที่พระ
มหาบุรุษเสด็จพักแรม ๗ วัน หลังจาก
เสด็จออกบรรพชาใหมๆ กอนเสด็จตอไป
สูเ มืองราชคฤห ในแควนมคธ และตอมา
เปนทีเ่ จาศากยะ มีอนุรทุ ธะ และอานนท
เปนตน พรอมดวยอุบาลี ออกบวช
อนุปุพพปฏิปทา ขอปฏิบัติโดยลําดับ,
การปฏิบัติตามลําดับ
อนุปุพพวิหาร ธรรมเปนเครื่องอยูโดย
ลําดับ, ธรรมเครื่องอยูที่ประณีตตอกัน
ขึ้นไปโดยลําดับ มี ๙ คือ รูปฌาน ๔
อรูปฌาน ๔ และ สัญญาเวทยิตนิโรธ
(สมาบัติที่ดับสัญญาและเวทนา)
อนุ ปุ พ พิ ก ถา เทศนาที่ แ สดงไปโดย
ลําดับ เพื่อฟอกอัธยาศัยของสัตวให
หมดจดเปนชั้นๆ จากงายไปหายาก เพือ่
เตรียมจิตของผูฟงใหพรอมที่จะรับฟง
อริ ย สั จ จ มี ๕ คื อ ๑. ทานกถา
พรรณนาทาน ๒. สีลกถา พรรณนาศีล
๓. สัคคกถา พรรณนาสวรรค คือ ความ
สุขที่พรั่งพรอมดวยกาม ๔. กามาทีนวกถา พรรณนาโทษของกาม ๕. เนกขัมมานิสังสกถา พรรณนาอานิสงสแหง
การออกจากกาม อนุปุพพีกถา ก็มีใช
อนุพยัญชนะ ลักษณะนอยๆ, พระ
๔๙๑
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ลักษณะขอปลีกยอยของพระมหาบุรุษ
(นอกเหนือจากมหาบุรุษลักษณะ ๓๒)
อีก ๘๐ ประการ คือ ๑. มีนิ้วพระหัตถ
และนิ้วพระบาทอันเหลืองงาม, ๒. นิ้ว
พระหั ต ถ แ ลนิ้ ว พระบาทเรี ย วออกไป
โดยลําดับแตตนจนปลาย, ๓. นิ้วพระ
หัตถ แลนิ้วพระบาทกลมดุจนายชาง
กลึงเปนอันดี, ๔. พระนขาทั้ง ๒๐ มีสี
อันแดง, ๕. พระนขาทั้ง ๒๐ นั้นงอน
งามชอนขึ้นเบื้องบนมิไดคอมลงเบื้องต่ํา
ดุจเล็บแหงสามัญชนทั้งปวง, ๖. พระ
นขานั้นมีพรรณอันเกลี้ยงกลมสนิทกันมิ
ไดเปนริ้วรอย, ๗. ขอพระหัตถและขอ
พระบาทซอนอยูในพระมังสะมิไดสูงขึ้น
ปรากฏออกมาภายนอก, ๘. พระบาท
ทั้ ง สองเสมอกั น มิ ได ย อมใหญกวากัน
มาตรวาเทาเมล็ดงา ๙. พระดําเนินงาม
ดุจอาการเดินแหงกุญชรชาติ, ๑๐. พระ
ดําเนินงามดุจสีหราช, ๑๑. พระดําเนิน
งามดุจดําเนินแหงหงส, ๑๒. พระ
ดําเนินงามดุจอุสภราชดําเนิน ๑๓. ขณะ
เมื่อยืนจะยางดําเนินนั้น ยกพระบาท
เบื้องขวายางไปกอน พระกายเยื้องไป
เบื้องขวากอน, ๑๔. พระชานุมณฑล
เกลี้ยงกลมงามบริบูรณ บมิไดเห็นอัฏฐิ
สะบาปรากฏออกมาภายนอก, ๑๕. มี
บุรุษพยัญชนะบริบูร ณคือมิไดมีกิริยา
มารยาทคลายสตรี ๑๖. พระนาภีมิได
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๔๙๒

บกพรอง กลมงามมิไดวิกลในที่ใดที่
หนึ่ง, ๑๗. พระอุทรมีสัณฐานอันลึก,
๑๘. ภายในพระอุทรมีรอยเวียนเปน
ทักขิณาวัฏฏ, ๑๙. ลําพระเพลาทั้งสอง
กลมงามดุจลําสุวรรณกัททลี ๒๐. ลํา
พระกรทั้งสองงามดุจงวงแหงเอราวัณ
เทพยหัตถี, ๒๑. พระอังคาพยพใหญ
นอยทั้งปวงจําแนกเปนอันดี คือ งาม
พร อ มทุ ก สิ่ ง หาที่ ตําหนิ บ มิ ไ ด , ๒๒.
พระมังสะที่ควรจะหนาก็หนา ที่ควรจะ
บางก็บางตามที่ทั่วทั้งพระสรีรกาย, ๒๓.
พระมังสะมิไดหดหูในที่ใดที่หนึ่ง ๒๔.
พระสรีรกายทั้งปวงปราศจากตอมและ
ไฝปานมูลแมลงวันมิไดมีในที่ใดที่หนึ่ง,
๒๕. พระกายงามบริสุทธิ์พรอมสมกัน
โดยตามลําดับทั้งเบื้องบนแลเบื้องลาง,
๒๖. พระกายงามบริ สุ ท ธิ์ พ ร อ มสิ้ น
ปราศจากมลทินทั้งปวง, ๒๗. ทรงพระ
กําลังมาก เสมอดวยกําลังแหงกุญชรชาติ ประมาณถึงพันโกฏิชาง ถาจะ
ประมาณดวยกําลังบุรุษก็ไดถึงแสนโกฏิ
บุรุษ, ๒๘. มีพระนาสิกอันสูง, ๒๙.
สัณฐานพระนาสิกงามแฉลม ๓๐. มี
พระโอษฐเบื้องบนเบื้องต่ํามิไดเขาออก
กวากัน เสมอเปนอันดี มีพรรณแดงงาม
ดุจสีผลตําลึงสุก, ๓๑. พระทนตบริสุทธิ์
ปราศจากมูลมลทิน, ๓๒. พระทนตขาว
ดุจดังสีสังข, ๓๓. พระทนตเกลี้ยงสนิท
๔๙๒
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มิไดเปนริ้วรอย, ๓๔. พระอินทรียทั้ง ๕
มีจักขุนทรียเปนอาทิงามบริสุทธิ์ทั้งสิ้น,
๓๕. พระเขี้ยวทั้ง ๔ กลมบริบูรณ, ๓๖.
ดวงพระพักตรมีสัณฐานยาวสวย ๓๗.
พระปรางคทั้งสองดูเปลงงามเสมอกัน,
๓๘. ลายพระหัตถมีรอยอันลึก, ๓๙.
ลายพระหัตถมีรอยอันยาว ๔๐. ลาย
พระหัตถมีรอยอันตรง บมิไดคอมคด
๔๑. ลายพระหัตถมีรอยแดงรุงเรือง,
๔๒. รัศมีพระกายโอภาสเปนปริมณฑล
โดยรอบ ๔๓. กระพุงพระปรางคทั้งสอง
เครงครัดบริบูรณ ๔๔. กระบอกพระ
เนตรกวางแลยาวงามพอสมกัน ๔๕.
ดวงพระเนตรกอปรดวยประสาททั้ง ๕
มีขาวเปนอาทิผองใสบริสุทธิ์ทั้งสิ้น ๔๖.
ปลายเสนพระโลมาทั้งหลายมิไดงอมิได
คด ๔๗. พระชิวหามีสัณฐานอันงาม
๔๘. พระชิวหาออนบมิไดกระดาง ๔๙.
พระกรรณทั้งสองมีสัณฐานอันยาวดุจ
กลีบปทุมชาติ ๕๐. ชองพระกรรณมี
สัณฐานอันกลมงาม ๕๑. ระเบียบพระ
เสนทั้งปวงนั้นสละสลวยบมิไดหดหูในที่
อันใดอันหนึ่ง ๕๒. แถวพระเสนทั้ง
หลายซอนอยูในพระมังสะทั้งสิ้น บมิได
เปนคลื่นฟูขึ้นเหมือนสามัญชนทั้งปวง
๕๓. พระเศียรมีสัณฐานงามเหมือนฉัตร
แกว ๕๔. ปริมณฑลพระนลาฏโดย
กวางยาวพอสมกัน ๕๕. ประนลาฏมี
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สัณฐานอันงาม ๕๖. พระโขนงมีสัณฐาน
อันงามดุจคันธนูอันกงไว ๕๗. พระ
โลมาที่พระโขนงมีเสนอันละเอียด ๕๘.
เสนพระโลมาที่พระโขนงงอกขึ้นแลวลม
ราบไปโดยลําดับ ๕๙. พระโขนงนัน้ ใหญ
๖๐. พระโขนงนัน้ ยาวสุดหางพระเนตร
๖๑. ผิวพระมังสะละเอียดทัว่ ทัง้ พระกาย
๖๒. พระสรีรกายรุง เรืองไปดวยสิริ ๖๓.
พระสรีรกายมิไดมัวหมอง ผองใสอยู
เปนนิตย ๖๔. พระสรีรกายสดชื่นดุจ
ดวงดอกปทุมชาติ ๖๕. พระสรีรสัมผัส
อ อ นนุ ม สนิ ท บ มิ ไ ด กระดางทั่วทั้งพระ
กาย ๖๖. กลิ่นพระกายหอมฟุงดุจกลิ่น
สุคนธกฤษณา ๖๗. พระโลมามีเสน
เสมอกันทั้งสิ้น ๖๘. พระโลมามีเสน
ละเอียดทัว่ ทัง้ พระกาย ๖๙. ลมอัสสาสะ
ปสสาสะลมหายพระทัยเขาออกก็เดิน
ละเอียด ๗๐. พระโอษฐมสี ณ
ั ฐานอันงาม
ดุจแยม ๗๑. กลิน่ พระโอษฐหอมดุจกลิน่
อุบล ๗๒. พระเกสาดําเปนแสง ๗๓.
กลิ่นพระเกสาหอมฟุงขจรตลบ ๗๔.
พระเกสาหอมดุ จ กลิ่ น โกมลบุ ป ผชาติ
๗๕. พระเกสามีสัณฐานเสนกลมสลวย
ทุกเสน ๗๖. พระเกสาดําสนิททั้งสิ้น
๗๗. พระเกสากอปรด ว ยเส น อั น
ละเอียด ๗๘. เสนพระเกสามิไดยงุ เหยิง
๗๙. เสนพระเกสาเวียนเปนทักขิณาวัฏฏ
ทุกๆ เสน ๘๐. วิจติ รไปดวยระเบียบ

อนุโมทนา

พระเกตุมาลา กลาวคือถองแถวแหง
พระรัศมีอันโชตนาการขึ้น ณ เบื้องบน
พระอุ ต มั ง คสิ โ รตม ฯ นิ ย มเรี ย กว า
อสีตยานุพยัญชนะ; ดู มหาบุรุษลักษณะ
อนุพุทธะ ผูตรัสรูตาม คือ ตรัสรูดวยได
สดั บ เล า เรี ย นและปฏิ บั ติ ต ามที่ พ ระ
สัมมาสัมพุทธเจาทรงสอน ไดแก พระ
อรหันตสาวกทั้งหลาย; ดู พุทธะ
อนุพุทธปวัตติ ประวัติของพระสาวกผู
ตรัสรูตามพระพุทธเจา; เขียนสามัญ
เปน อนุพุทธประวัติ
อนุมัติ เห็นตาม, ยินยอม, เห็นชอบตาม
ระเบียบที่กําหนดไว
อนุมาน คาดคะเน, ความคาดหมาย
อนุมานสูตร สูตรที่ ๑๕ ในมัชฌิมนิกาย มูลปณณาสก พระสุตตันตปฎก
เป น ภาษิ ต ของพระมหาโมคคั ล ลานะ
กลาวสอนภิกษุทั้งหลาย วาดวยธรรม
อันทําคนใหเปนผูวายากหรือวางาย การ
แนะนํ า ตั ก เตื อ นตนเอง และการ
พิจารณาตรวจสอบตนเองของภิกษุ
อนุโมทนา 1. ความยินดีตาม, ความยิน
ดีดวย, การพลอยยินดี, การแสดง
ความเห็นชอบ; เห็นดวย, แสดงความ
ชื่ น ชมหรื อ ซาบซึ้ ง เห็ น คุ ณ ค า แห ง การ
กระทําของผูอื่น (บัดนี้ บางทีใชในความ
หมายคลายคําวา ขอบคุณ) 2. ในภาษา
ไทย นิยมใชสําหรับพระสงฆ หมายถึง
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ใหพร เชนเรียกคําใหพรของพระสงฆวา
คําอนุโมทนา
อนุโยค ความพยายาม, ความเพียร,
ความประกอบเนืองๆ
อนุรักขนาปธาน เพียรรักษากุศลธรรม
ที่เกิดขึ้นแลวไมใหเสื่อม และบําเพ็ญให
เจริญยิ่งขึ้นไปจนไพบูลย (ขอ ๔ ใน
ปธาน ๔)
อนุรักษ รักษาและเสริมทวี, รักษาสิ่งที่
เกิดมีขึ้นแลวและทําสิ่งที่เกิดมีขึ้นแลว
นั้ น ให ง อกงามเพิ่ ม ทวี ยิ่ ง ขึ้ น ไปจน
ไพบูลย; ในภาษาไทย ใชในความหมาย
วา รักษาใหคงเดิม
อนุ ร าธ ชื่ อ เมื อ งหลวงของลั ง กาสมั ย
โบราณ; เรียกกันวา อนุราธปุระ บาง
อนุราธบุรี บาง
อนุรุทธะ พระมหาสาวกองคหนึ่ง เปน
เจาชายในศากยวงศ เปนโอรสของเจา
สุกโกทนะ (นี้วาตาม ม.อ.๑/๓๘๔; วินย.ฏี.
๓/๓๔๙ เปนตน แตวาตาม องฺ.อ.๑/๑๗๑ และ
พุทฺธ.อ.๘๕ ซึ่งขัดกับที่อื่นๆ และวาตาม
หนังสือเรียน เปนโอรสของเจาอมิโตทนะ)
และเปนอนุชาของเจามหานามะ ภายหลัง
ออกบวชพร อ มกั บ เจ า ชายอานนท
เปนตน เรียนกรรมฐานในสํานักของ
พระสารีบุตร ไดบรรลุพระอรหัตที่ปา
ปาจีนวังสทายวัน ในแควนเจตี พระ
ศาสดาทรงยกยองวาเปนเอตทัคคะใน

อนุศาสน

ทางทิพยจักษุ
อนุรุทธาจารย ดู อภิธัมมัตถสังคหะ
อนุรูป สมควร, เหมาะสม, พอเพียง,
เปนไปตาม
อนุโลม เปนไปตาม, คลอยตาม, ตาม
ลําดับ เชน วาตจปญจกกรรมฐานไป
ตามลําดับอยางนี้ เกสา โลมา นขา ทันตา
ตโจ; ตรงขามกับ ปฏิโลม 1. 2. สาวออกไป
ตามลําดับจากเหตุไปหาผลขางหนา เชน
อวิชชาเปนปจจัย สังขารจึงมี, สังขาร
เปนปจจัย วิญญาณจึงมี เปนตน ตรงขาม
กับ ปฏิโลม 2. 3. จัดเขาได, นับไดวาเปน
อยางนั้น เชน อนุโลมมุสา
อนุ โ ลมมุ ส า ถ อ ยคําที่ เ ป น พวกมุ ส า,
ถอยคําที่จัดไดวาเปนมุสา คือ พูดเท็จ
อนุวตั ทําตาม, ประพฤติตาม, ปฏิบตั ติ าม;
บางแห ง เขี ย น อนุ วั ตน , อนุ วรรต,
อนุวรรตน, อนุวัตร, หรือ อนุวัติ ก็มี
อนุวาต ผาขอบจีวร; ดู จีวร
อนุวาท การโจท, การฟอง, การกลาวหา
กันดวยอาบัติ
อนุ ว าทาธิ ก รณ การโจทที่ จั ด เป น
อธิกรณ คือ การโจทกันดวยอาบัติ,
เรื่องการกลาวหากัน; ดู อธิกรณ
อนุศาสน การสอน, คําชี้แจง; คําสอนที่
อุปชฌายหรือกรรมวาจาจารยบอกแก
ภิกษุใหมในเวลาอุปสมบทเสร็จ ประกอบ
ดวย นิสสัย ๔ และ อกรณียกิจ ๔,

๔๙๔

อนุศาสนี

๔๙๕

นิ ส สั ย คื อ ป จ จั ย เครื่ อ งอาศั ย ของ
บรรพชิต มี ๔ อยางไดแก ๑. เที่ยว
บิณฑบาต ๒. นุงหมผาบังสุกุล ๓. อยู
โคนไม ๔. ฉันยาดองดวยน้าํ มูตรเนา
(ท า นบอกไว เ ป น ทางแสวงหาปจจัย ๔
พรอมทัง้ อติเรกลาภของภิกษุ), อกรณียกิจ
กิจทีไ่ มควรทํา หมายถึงกิจทีบ่ รรพชิตทํา
ไมได มี ๔ อยาง ไดแก ๑. เสพเมถุน
๒. ลักของเขา ๓. ฆาสัตว (ที่ใหขาดจาก
ความเปนภิกษุ หมายเอาฆามนุษย) ๔.
พูดอวดคุณวิเศษที่ไมมีในตน
อนุศาสนี คําสัง่ สอน, คําแนะนําพร่าํ สอน;
(บาลี: อนุสาสนี; สันสกฤต: อนุศาสนี)
อนุ ศ าสนี ป าฏิ ห าริ ย ะ ดู อนุ สาสนี ปาฏิหาริย
อนุสติ ความระลึกถึง, อารมณที่ควร
ระลึกถึงเนืองๆ มี ๑๐ อยางคือ ๑.
พุทธานุสติ ระลึกถึงคุณของพระพุทธเจา ๒. ธัมมานุสติ ระลึกถึงคุณของพระ
ธรรม ๓. สังฆานุสติ ระลึกถึงคุณของ
พระสงฆ ๔. สีลานุสติ ระลึกถึงศีลที่ตน
รักษา ๕. จาคานุสติ ระลึกถึงทานที่ตน
บริจาคแลว ๖. เทวตานุสติ ระลึกถึงคุณ
ที่ทําคนใหเปนเทวดา ๗. มรณัสสติ
ระลึ ก ถึ ง ความตายที่ จ ะต อ งมี เ ป น
ธรรมดา ๘. กายคตาสติ ระลึกทั่วไปใน
กายใหเห็นวาไมงาม ๙. อานาปานสติ
ตั้งสติกําหนดลมหายใจเขาออก ๑๐.

อเนกนัย

อุ ปสมานุ สติ ระลึ ก ธรรมเป น ที่ ส งบ
ระงับกิเลสและความทุกข คือ นิพพาน;
เขี ย นอย า งรู ป เดิ ม ในภาษาบาลี เ ป น
อนุสสติ
อนุสนธิ การติดตอ, การสืบเนื่องความ
หรือเรื่องที่ติดตอหรือสืบเนื่องกันมา
อนุสสตานุตตริยะ การระลึกอันเยี่ยม
ไดแก การระลึกถึงพระตถาคต และ
ตถาคตสาวก ซึ่งจะเปนไปเพื่อความ
บริ สุ ท ธิ์ ล ว งพ น ทุ ก ข ไ ด (ข อ ๖ ใน
อนุ ต ตริยะ ๖)
อนุสัย กิเลสที่แฝงตัวนอนเนื่องอยูใน
สันดาน มี ๗ คือ ๑. กามราคะ ความ
กําหนัดในกาม ๒. ปฏิฆะ ความ
หงุดหงิด ๓. ทิฏฐิ ความเห็นผิด ๔.
วิจิกิจฉา ความลังเลสงสัย ๕. มานะ
ความถือตัว ๖. ภวราคะ ความกําหนัด
ในภพ ๗. อวิชชา ความไมรูจริง
อนุสยกิเลส ดู อนุสัย, กิเลส ๓ ระดับ
อนุสาวนา คําสวดประกาศ, คําประกาศ
ความปรึกษาและตกลงของสงฆ, คําขอมติ
อนุสาสนี คําสัง่ สอน, คําแนะนําพร่าํ สอน;
(บาลี: อนุสาสนี; สันสกฤต: อนุศาสนี)
อนุสาสนีปาฏิหาริย ปาฏิหาริยคืออนุศาสนี, คําสอนเปนจริง สอนใหเห็นจริง
นําไปปฏิบัติไดผลสมจริง เปนอัศจรรย
(ขอ ๓ ใน ปาฏิหาริย ๓)
อเนกนัย นัยมิใชนอย, หลายนัย

๔๙๕

อเนญชาภิสังขาร

๔๙๖

อเนญชาภิสังขาร สภาพที่ปรุงแตงภพ
อันมั่นคง ไมหวั่นไหว ไดแกภาวะจิตที่
มั่นคงแนวแนดวยสมาธิแหงจตุตถฌาน
(ขอ ๓ ในอภิสังขาร ๓); ตามหลักเขียน
อาเนญชาภิสังขาร
อเนสนา การหาเลีย้ งชีพในทางทีไ่ มสมควร
แกภกิ ษุ, เลีย้ งชีวติ ผิดสมณะ เชน หลอก
ลวงเขาดวยการอวดอุตริมนุสธรรม ทํา
วิญญัติคือออกปากขอตอคนที่ไมควร
ขอ ใชเงินลงทุนหาผลประโยชน ตอลาภ
ดวยลาภ คือใหแตนอยเพื่อหวังตอบ
แทนมาก เป น หมอเวทมนต เ สกเป า
เปนตน
อโนธิโสผรณา “แผไปโดยไมมีขีดขั้น”
หมายถึงเมตตาที่แผไปตอสัตวทั้งปวง
อยางไมจํากัดขอบเขต (อยางในคําแผ
เมตตาทีน่ ยิ มนํามาใชกนั ทัว่ ไปวา “สพฺเพ
สตฺตา อเวรา โหนฺตุ … สุขี อตฺตานํ
ปริหรนฺตุ”) แตถาตั้งใจแผเมตตานั้น
โดยจํากัดขอบเขต เชนวา “ขอใหเหลา
อารยชนจงเปนสุข” “ขอใหประดาสัตว
ปาจงอยูดีมีสุข ไมถูกเบียดเบียน” ฯลฯ
ก็เปนแบบจํากัด เรียกวา “โอธิโสผรณา” (แผโดยมีขอบเขต), นอกจาก
นั้น ถาแผไปตอสัตวเฉพาะในทิศนั้นทิศ
นี้ ยังเรียกตางออกไปอีกวา “ทิสาผรณา” (แผไปเฉพาะทิศ), ไมเฉพาะ
เมตตาเทานั้น แมพรหมวิหารขออื่นๆ ก็

อบายมุข

มีทั้ง อโนธิโสผรณา โอธิโสผรณา และ
ทิสาผรณา, อนึ่ง บางทีเรียก โอธิโสผรณา วา “โอทิสสกผรณา” (แผเจาะจง)
และเรียก อโนธิโสผรณา วา “อโนทิสสกผรณา” (แผไมเจาะจง); เทียบ โอธิโสผรณา, ทิสาผรณา; ดู แผเมตตา, วิกพุ พนา,
สีมาสัมเภท
อโนมา ชื่อแมน้ํากั้นพรมแดนระหวาง
แควนสักกะกับแควนมัลละ พระสิทธัตถะ
เสด็จออกบรรพชา มาถึงฝง แมนา้ํ อโนมา
ตรัสสั่งนายฉันนะใหนํามาพระที่นั่งกลับ
คืนพระนคร ทรงตัดพระเมาลีดวยพระ
ขรรค อธิษฐานเพศบรรพชิต ณ ฝงแม
น้ําอโนมานี้
อบท สัตวไมมีเทา เชน งู และไสเดือน
เปนตน
อบาย, อบายภูมิ ภูมิกําเนิดที่ปราศจาก
ความเจริญ มี ๔ อยาง คือ ๑. นิรยะ
นรก ๒. ติรัจฉานโยนิ กําเนิดดิรัจฉาน
๓. ปตติวิสัย ภูมิแหงเปรต ๔. อสุรกาย
พวกอสุรกาย; ดู คติ, ทุคติ
อบายมุข ชองทางของความเสื่อม, เหตุ
เครื่องฉิบหาย, เหตุยอยยับแหงโภคทรัพย, ทางแหงความพินาศ มี ๔ อยาง
คือ ๑. เปนนักเลงหญิง ๒. เปนนักเลง
สุรา ๓. เปนนักเลงการพนัน ๔. คบคน
ชั่วเปนมิตร; อีกหมวดหนึ่ง มี ๖ คือ ๑.
ติดสุราและของมึนเมา ๒. ชอบเที่ยว

๔๙๖

อปจายนมัย

๔๙๗

กลางคืน ๓. ชอบเที่ยวดูการเลน ๔.
เลนการพนัน ๕. คบคนชั่วเปนมิตร ๖.
เกียจครานการงาน; ดู คิหิวินัย
อปจายนมัย บุญสําเร็จดวยการประพฤติ
ออนนอมถอมตน (ขอ ๔ ในบุญกิริยา
วัตถุ ๑๐)
อปฏิจฉันนาบัติ อาบัติ (สังฆาทิเสส) ที่
ภิกษุตองแลวไมไดปดไว
อปทาน ดู ไตรปฎก (เลม ๓๒–๓๓)
อปมาโร โรคลมบาหมู
อปรกาล เวลาชวงหลัง, ระยะเวลาของ
เรื่องที่มีขึ้นในภายหลัง คือ หลังจาก
พระพุทธเจาปรินิพพานแลว ไดแกเรื่อง
ถวายพระเพลิ ง และแจกพระบรมสารีรกิ ธาตุ; ดู พุทธประวัติ
อปรัณณะ ดู ธัญชาติ; เทียบ บุพพัณณะ
อปรันตะ, อปรันตกะ ชือ่ รัฐทีพ่ ระโยนกธรรมรักขิตเถระ เปนพระศาสนทูตไป
ประดิษฐานพระพุทธศาสนา เมื่อเสร็จ
การสังคายนาครั้งที่ ๓ ราว พ.ศ. ๒๓๕;
ดู โมคคัลลีบุตรติสสเถระ, สาสนวงส
อปราปริยเวทนียกรรม กรรมที่เปน
กุศลก็ดี อกุศลก็ดี ซึ่งใหผลในภพตอๆ
ไป (ขอ ๓ ในกรรม ๑๒)
อปริหานิยธรรม ธรรมไมเปนที่ตั้งแหง
ความเสือ่ ม, ธรรมทีท่ าํ ใหไมเสือ่ ม เปน
ไปเพือ่ ความเจริญฝายเดียว มี ๗ ขอที่
ตรัสสําหรับภิกษุ (ภิกขุอปริหานิยธรรม)
๔๙๗

อปริหานิยธรรม

ยกมาแสดงหมวดหนึง่ ดังนี้ ๑. หมัน่
ประชุมกันเนืองนิตย ๒. เมือ่ ประชุมก็
พรอมเพรียงกันประชุม เมือ่ เลิกประชุมก็
พรอมเรียงกันเลิก และพรอมเพรียงชวย
กันทํากิจทีส่ งฆจะตองทํา ๓. ไมบญ
ั ญัติ
ั ญัตขิ นึ้ ไมถอน
สิง่ ทีพ่ ระพุทธเจาไมบญ
สิ่งที่พระองคบัญญัติไวแลว สมาทาน
ศึกษาอยูในสิกขาบทตามที่พระองคทรง
บัญญัตไิ ว ๔. ภิกษุเหลาใด เปนผูใ หญ
เปนประธานในสงฆ เคารพนับถือภิกษุ
เหลานัน้ เชือ่ ฟงถอยคําของทาน ๕. ไมลุ
อํานาจแกความอยากทีเ่ กิดขึน้ ๖. ยินดี
ในเสนาสนะปา ๗. ตัง้ ใจอยูว า เพือ่ น
ภิกษุสามเณรซึง่ เปนผูม ศี ลี ซึง่ ยังไมมาสู
อาวาส ขอใหมา ทีม่ าแลวขอใหอยูเ ปนสุข
อปริหานิยธรรมทีต่ รัสแกกษัตริยว ชั ชี
(วัชชีอปริหานิยธรรม) สําหรับผูรับผิด
ชอบตอบานเมือง มีอกี หมวดหนึง่ คือ ๑.
หมั่นประชุมกันเนืองนิตย ๒. พรอม
เพรียงกันประชุม พรอมเพรียงกันเลิก
ประชุม พรอมเพรียงกันทํากิจทีพ่ งึ ทํา ๓.
ั ญัตไิ ว
ไมถอื อําเภอใจบัญญัตสิ ง่ิ ทีม่ ไิ ดบญ
ไมลมลางสิ่งที่ไดบัญญัติ ถือปฏิบตั มิ นั่
ตามวัชชีธรรม ๔. ทานเหลาใดเปนผูใ หญ
ในชนชาววัชชี เคารพนับถือทานเหลานัน้
เห็นถอยคําของทานวาเปนสิง่ อันพึงรับฟง
๕. บรรดากุลสตรีกลุ กุมารีทงั้ หลายมิให
อยูอยางถูกขมเหงรังแก ๖. เคารพ

อปโลกน

๔๙๘

สักการะบูชาเจดียข องวัชชี ทัง้ ภายในและ
ภายนอก ไมละเลยการทําธรรมิกพลี ๗.
จัดใหความอารักขาคุมครองปองกันอัน
ชอบธรรมแกพระอรหันต (หมายถึง
บรรพชิตทีเ่ ปนหลักใจของประชาชน) ตัง้
ใจใหทานที่ยังมิไดมาพึงมาสูแวนแควน
ทีม่ าแลวพึงอยูโ ดยผาสุก
อปโลกน บอกเลา, การบอกเลา, การ
บอกกลาวแกที่ประชุมเพื่อใหรับทราบ
พรอมกัน หรือขอความเห็นชอบรวมกัน
ในกิจบางอยางของสวนรวม, ใชใน อปโลกนกรรม
อปโลกนกรรม กรรมคือการบอกเลา,
กรรมอันทําดวยการบอกกันในที่ประชุม
สงฆ ไมตองตั้ง ญัตติ คือคําเผดียง ไม
ตองสวด อนุสาวนา คือประกาศความ
ปรึกษาและตกลงของสงฆ เชนประกาศ
ลงพรหมทัณฑ นาสนะสามเณรผูกลาว
ตูพระพุทธเจา อปโลกนแจกอาหารใน
โรงฉัน เปนตน
อปณณกปฏิปทา ขอปฏิบตั ทิ ไี่ มผดิ , ทาง
ดําเนินทีไ่ มผดิ มี ๓ คือ ๑. อินทรียสังวร
การสํารวมอินทรีย ๒. โภชเนมัตตัญุตา
ความเปนผูรูจักประมาณในการบริโภค
๓. ชาคริยานุโยค การหมั่นประกอบ
ความตื่น ไมเห็นแกนอน
อปสเสนธรรม ธรรมที่เปนที่พึ่งที่พํานัก
ดุจพนักพิง มี ๔ คือ ๑. ของอยางหนึ่ง

อภยคิริวิหาร

พิจารณาแลวเสพ เชน ปจจัยสี่ ๒. ของ
อยางหนึ่ง พิจารณาแลวอดกลั้น ไดแก
อนิฏฐารมณตางๆ ๓. ของอยางหนึ่ง
พิจารณาแลวเวนเสีย เชน สุราเมรัย
การพนัน คนพาล ๔. ของอยางหนึ่ง
พิจารณาแลว บรรเทาเสีย เชน อกุศลวิตกตางๆ
อปายโกศล ดู โกศล ๓
อปุญญาภิสังขาร สภาพที่ปรุงแตงกรรม
ฝายชั่ว ไดแก อกุศลเจตนาทั้งหลาย
(ขอ ๒ ในอภิสังขาร ๓)
อพยาบาท ความไมคิดราย, ไมพยาบาท
ปองรายเขา, มีเมตตา (ขอ ๙ ในกุศลกรรมบถ ๑๐)
อพยาบาทวิ ต ก ความตรึ ก ในทางไม
พยาบาท, การคิดแผเมตตาแกผูอื่น
ปรารถนาใหเขามีความสุข (ขอ ๒ ใน
กุศลวิตก ๓)
อพัทธสีมา “แดนที่ไมไดผูก” หมายถึง
เขตชุ ม นุ ม สงฆ ที่ ส งฆ ไ ม ไ ด กําหนดขึ้ น
เอง แตถือเอาตามเขตที่เขาไดกําหนดไว
ตามปรกติของบานเมือง หรือมีบัญญัติ
อยางอื่นเปนเครื่องกําหนด แบงเปน ๓
ประเภท คือ ๑. คามสีมา หรือ นิคมสีมา ๒. สัตตัพภันตรสีมา ๓. อุทกุกเขป
อภยคิ ริ วิ ห าร ชื่ อ วั ด ที่ พ ระเจ า วั ฏ ฏคามณีอภัย ไดสรางถวายพระติสสเถระ
ในเกาะลังกา ซึ่งไดกลายเปนเหตุใหสงฆ

๔๙๘

อภัพ

๔๙๙

อภิณหปจจเวกขณ

ลังกาแตกแยกกัน แบงเปนคณะมหา อภิญญาเทสิตธรรม ธรรมที่พระพุทธ
วิหารเดิมฝายหนึ่ง คณะอภยคิริวิหาร เจ า ทรงแสดงด ว ยพระป ญ ญาอั น ยิ่ ง
ฝายหนึ่ง; มักเรียก อภัยคีรี
หมายถึง โพธิปกขิยธรรม ๓๗ ประการ
อภัพ ไมควร, ไมอาจ, ไมสามารถ, ไมอาจ มีสติปฏฐาน ๔ เปนตน
เปนไปได, เปนไปไมได (บาลี: อภพฺพ; อภิฐาน ฐานะอยางหนัก, ความผิดสถาน
ไทยเพี้ยนเปน อาภัพ); ดู อาภัพ
หนัก มี ๖ อยาง คือ ๑. มาตุฆาต ฆา
อภัพบุคคล บุคคลผูไมสมควร, มีความ มารดา ๒. ปตฆุ าต ฆาบิดา ๓. อรหันตหมายตามขอความแวดลอม เชน คนที่ ฆาต ฆาพระอรหันต ๔. โลหิตุปบาท
ไมอาจบรรลุโลกุตตรธรรมได คนที่ขาด ทํารายพระพุทธเจาใหถึงหอพระโลหิต
คุ ณ สมบั ติ ไม อ าจให อุ ป สมบทได ๕. สังฆเภท ทําสงฆใหแตกกัน ๖. อัญญสัตถุทเทส ถือศาสดาอืน่
เปนตน
อภัยทาน ใหความไมมีภัย, ใหความ อภิณหปจจเวกขณ ขอที่ควรพิจารณา
เนืองๆ, เรือ่ งทีค่ วรพิจารณาทุกๆ วัน มี
ปลอดภัย
อภิชฌา โลภอยากไดของเขา, ความคิด ๕ อยาง คือ ๑. ควรพิจารณาทุกวันๆ วา
เพงเล็งจองจะเอาของของคนอื่น (ขอ ๘ เรามีความแกเปนธรรมดา ไมลวงพน
ความแกไปได ๒. วาเรามีความเจ็บไข
ในอกุศลกรรมบถ ๑๐)
อภิชฌาวิสมโลภ ละโมบไมสม่ําเสมอ, เปนธรรมดา ไมลวงพนความเจ็บไขไป
ความโลภอยางแรงกลา จองจะเอาไมเลือก ได ๓. วาเรามีความตายเปนธรรมดา ไม
วาควรไมควร (ขอ ๑ ในอุปกิเลส ๑๖)
ลวงพนความตายไปได ๔. วาเราจะตอง
อภิญญา ความรูยิ่ง, ความรูเจาะตรงยวด พลัดพรากจากของรักของชอบใจทั้งสิ้น
ยิ่ง, ความรูชั้นสูง มี ๖ อยางคือ ๑. ๕. วาเรามีกรรมเปนของตัว เราทําดีจกั
อิทธิวธิ ิ แสดงฤทธิต์ า งๆ ได ๒. ทิพพ- ไดดี เราทําชัว่ จักไดชวั่ ; อีกหมวดหนึง่
โสต หูทิพย ๓. เจโตปริยญาณ ญาณที่ สําหรั บ บรรพชิ ต แปลว า “ธรรมที่
ใหทายใจคนอืน่ ได ๔. ปุพเพนิวาสานุสติ บรรพชิตควรพิจารณาเนืองๆ” มี ๑๐
ญาณที่ทําใหระลึกชาติได ๕. ทิพพจักขุ อยาง (ปพพชิตอภิณหปจจเวกขณ) คือ
ตาทิพย ๖. อาสวักขยญาณ ญาณทําให ๑. บรรพชิตควรพิจารณาเนืองๆ วา บัด
อาสวะสิ้นไป, ๕ อยางแรกเปนโลกีย- นี้ เรามีเพศตางจากคฤหัสถแลว ๒. วา
อภิญญา ขอสุดทายเปนโลกุตตรอภิญญา การเลี้ยงชีพของเราเนื่องดวยผูอื่น ๓.
๔๙๙

อภิธรรม

๕๐๐

อภิธัมมัตถวิภาวินี

วาเรามีอากัปกิรยิ าอยางอืน่ ทีจ่ ะพึงทํา ๔. บัญญัติโวหาร มุงตรงตอสภาวธรรม ที่
วาตัวเราเองยังติเตียนตัวเราเองโดยศีล ต อ มานิ ย มจั ด เรี ย กเป น ปรมั ต ถธรรม
ไมไดอยูห รือไม ๕. วาเพือ่ นพรหมจรรย ๔ คือ จิต เจตสิก รูป นิพพาน, เมื่อพูด
ผูเ ปนวิญู ใครครวญแลว ยังติเตียน ว า “อภิ ธ รรม” บางที ห มายถึ ง พระ
เราโดยศีลไมไดอยูห รือไม ๖. วาเราจะ อภิธรรมปฎก บางทีหมายถึงคําสอนใน
ตองพลัดพรากจากของรักของชอบใจทัง้ พระอภิธรรมปฎกนั้น ตามที่ไดนํามา
สิน้ ๗. วาเรามีกรรมเปนของตน เราทําดี อธิบายและเลาเรียนกันสืบมา เฉพาะ
จักไดดี เราทําชัว่ จักไดชวั่ ๘. วาวันคืน อยางยิ่ง ตามแนวที่ประมวลแสดงไวใน
ลวงไปๆ บัดนีเ้ ราทําอะไรอยู ๙. วาเรา คัมภีรอภิธัมมัตถสังคหะ, บางที เพื่อให
ยินดีในที่สงัดอยูหรือไม ๑๐. วาคุณ ชัดวาหมายถึงพระอภิธรรมปฎก ก็พูด
วิเศษทีเ่ ราบรรลุแลวมีอยูห รือไม ทีจ่ ะทํา วา “อภิธรรมเจ็ดคัมภีร”; ดู อภิธรรมใหเราเปนผูไมเกอเขิน เมื่อถูกเพื่อน ปฎก, อภิธัมมัตถสังคหะ, อภิวินัย
บรรพชิตถามในกาลภายหลัง (ขอ ๑. อภิธรรมปฎก ชื่อปฎกที่สาม ในพระไตร
ทานเติมทายวา อาการกิรยิ าใดๆ ของ ปฎก, คําสอนของพระพุทธเจา สวนที่
สมณะ เราตองทําอาการกิรยิ านัน้ ๆ ขอ แสดงพระอภิธรรม ซึ่งไดรวบรวมรักษา
๒. เติมวา เราควรทําตัวใหเขาเลีย้ งงาย ไวเปนหมวดที่สาม อันเปนหมวดสุด
ขอ ๓. ทานเขียนวา อาการกายวาจา ทายแหงพระไตรปฎก ประกอบดวย
อยางอื่นที่เราจะตองทําใหดีขึ้นไปกวานี้ คัมภีรตางๆ ๗ คัมภีร (สัตตัปปกรณะ,
ยังมีอยูอ กี ไมใชเพียงเทานี)้
สดับปกรณ) คือ สังคณี (หรือ ธัมมอภิธรรม ธรรมอันยิ่ง ทั้งยิ่งเกิน (อภิ- สังคณี) วิภงั ค ธาตุกถา ปุคคลบัญญัติ
อติเรก) คือมากกวาธรรมอยางปกติ กถาวัตถุ ยมก และ ปฏฐาน; ในอรรถและยิ่งพิเศษ (อภิวิเสส) คือเหนือกวา กถา (เชน สงคณี.อ.๒๐/๑๖) มีความเลาวา
ธรรมอยางปกติ, หลักและคําอธิบาย พระอภิธรรมเปนพระธรรมเทศนาที่พระ
ธรรมที่เปนเนื้อหาสาระแทๆ ลวนๆ ซึ่ง พุทธเจาทรงแสดงโปรดพระพุทธมารดา
จัดเรียงอยางเปนระเบียบและเปนลําดับ ตลอดพรรษา ณ ดาวดึงสเทวโลก ในป
จนจบความอยางบริบรู ณ โดยไมกลาวถึง ที่ ๗ แห ง การบําเพ็ ญ พุ ท ธกิ จ ; ดู
ไมอา งอิง และไมขนึ้ ตอบุคคล ชุมชน อภิธรรม, ไตรปฎก
หรื อ เหตุ ก ารณ อั น แสดงโดยเว น อภิธมั มัตถวิภาวินี ชือ่ คัมภีรฎ กี า อธิบาย
๕๐๐

อภิธัมมัตถสังคหะ

๕๐๑

ความในคัมภีรอภิธัมมัตถสังคหะ พระ
สุมงั คละผูเ ปนศิษยของพระอาจารยสารีบุตร ซึ่งเปนปราชญในรัชกาลของพระ
เจาปรักกมพาหุที่ ๑ (พ.ศ. ๑๖๙๖–
๑๗๒๙) รจนาขึ้นในลังกาทวีป
อภิ ธั ม มั ต ถสั ง คหะ คั ม ภี ร ป ระมวล
ความในพระอภิธรรมปฎก สรุปเนื้อหา
สาระลงในหลักใหญที่นิยมเรียกกันวา
“ปรมัตถธรรม ๔” พระอนุรุทธาจารย
แหงมูลโสมวิหารในลังกาทวีป รจนา แต
ไม ป รากฏเวลาชั ด เจน นั ก ปราชญ
สันนิษฐานกันตางๆ บางทานวาในยุค
เดียวกันหรือใกลเคียงกับพระพุทธโฆสาจารย แตโดยทั่วไปยอมรับกันวาแตงขึ้น
ไมกอน พ.ศ.๑๒๕๐ และวานาจะอยูใน
ชวงระหวาง พ.ศ. ๑๕๐๐–๑๖๕๐; ดู
ปรมัตถธรรม, พุทธโฆสาจารย
อภินิหาร อํานาจแหงบารมี, อํานาจบุญที่
สรางสมไว
อภิเนษกรมณ การเสด็จออกเพื่อคุณอัน
ยิ่ง หมายถึง การออกบวช, ผนวช
อภิบาล เลี้ยงดู, ดูแล, บํารุงรักษา, ปก
ปกรักษา, คุมครอง, ปกครอง
อภิรมย รื่นเริงยิ่ง, ยินดียิ่ง, พักผอน
อภิลักขิตกาล, อภิลักขิตสมัย เวลาที่
กําหนดไว, วันกําหนด
อภิวันทน, อภิวาท, อภิวาทน การ
กราบไหว

อภิสมาจาริกวัตร

อภิวินัย “วินัยอันยิ่ง”, ในพระไตรปฎก
คําวา “อภิวินัย” มักมาดวยกันเปนคูกับ
คําวา “อภิธรรม” และในอรรถกถา มีคํา
อธิบายไว ๒-๓ นัย เชน นัยหนึ่งวา
ธรรม หมายถึง พระสุตตันตปฎก
อภิธรรม หมายถึง เจ็ดพระคัมภีร (คือ
อภิธรรมเจ็ดคัมภีร, สัตตัปปกรณะ)
วินยั หมายถึง อุภโตวิภังค (คือ มหาวิภังคหรือภิกขุวิภังค และภิกขุนีวิภังค)
อภิวนิ ยั หมายถึง ขันธกะ และปริวาร,
อีกนัยหนึ่ง ธรรม หมายถึง พระ
สุตตันตปฎก อภิธรรม หมายถึง มรรค
ผล วินยั หมายถึง วินยปฎกทั้งหมด
อภิวนิ ยั หมายถึง การกําจัดกิเลสให
สงบระงับไปได, นอกจากนี้ ในพระวินัย
ปฎก มีคําอธิบายเฉพาะวินัยและอภิวินัยวา (เชน วินย.๘/๒/๒) วินยั หมายถึง
พระบัญญัติ (คือตัวสิกขาบท) อภิวนิ ยั
หมายถึง การแจกแจงอธิบายความแหง
พระบัญญัติ; ดู อภิธรรม, ไตรปฎก
อภิเษก การรดน้ํา, การแตงตั้งโดยการทํา
พิธีรดน้ํา, การไดบรรลุ
อภิ ส มาจาร ความประพฤติ ดี ง ามที่
ประณีตยิ่งขึ้นไป, ขนบธรรมเนียมเพื่อ
ความประพฤติดีงามยิ่งขึ้นไปของพระ
ภิกษุ และเพื่อความเรียบรอยงดงาม
แหงสงฆ; เทียบ อาทิพรหมจรรย
อภิสมาจาริกวัตร วัตรเกี่ยวดวยความ

๕๐๑

อภิสมาจาริกาสิกขา

๕๐๒

ประพฤติอันดี, ธรรมเนียมเกี่ยวกับ
มรรยาทและความเปนอยูที่ดีงาม
อภิ ส มาจาริ ก าสิ ก ขา หลั ก การศึ ก ษา
อบรมในฝายขนบธรรมเนียมที่จะชักนํา
ความประพฤติ ความเปนอยูของพระ
สงฆใหดีงามมีคุณยิ่งขึ้นไป, สิกขาฝาย
อภิสมาจาร; เทียบ อาทิพรหมจริยกาสิกขา
อภิ สั ง ขาร สภาพที่ ป รุ ง แต ง แห ง การ
กระทําของบุคคล, เจตนาทีเ่ ปนตัวการใน
การทํากรรม มี ๓ อยางคือ ๑. ปุญญาภิสงั ขาร อภิสงั ขารทีเ่ ปนบุญ ๒. อปุญญาภิสังขาร อภิสังขารที่เปนปฏิปก ษตอ บุญ
คือ บาป ๓. อาเนญชาภิสงั ขาร อภิสงั ขาร
ที่เปนอเนญชา คือ กุศลเจตนาที่เปน
อรูปาวจร ๔; เรียกงายๆ ไดแก บุญ
บาป ฌาน
อภิสังขารมาร อภิสังขารเปนมารเพราะ
เปนตัวปรุงแตงกรรม ทําใหเกิดชาติชรา
เปนตน ขัดขวางไมใหหลุดพนจากทุกข
ในสังสารวัฏฏ (ขอ ๓ ในมาร ๕)
อภิสัมพุทธคาถา “คาถาของพระองคผู
ตรัสรูแลว”, เปนคําที่แทบไมพบในที่อ่นื
นอกจากอรรถกถาชาดก (พบในอรรถกถาเปตวัตถุ ๑ ครั้ง) ทั้งนี้เพราะใน
ชาดกนั้น พระพุทธเจาทรงเลาเรื่องอดีต
ครั้งทรงเปนพระโพธิสัตว และตรัสคํา
สอนของพระองค เ ช น คติ ที่ พึ ง ได จ าก
เรื่องอดีตนั้นดวย ดังนั้น คําพูดในเรื่อง
๕๐๒

อภิสัมพุทธคาถา

จึงมีทั้งคําของพระโพธิสัตวในอดีตเมื่อ
ยังไมตรัสรู มีทั้งคําของบุคคลอื่นที่โต
ตอบในเรื่องนั้น และมีพระดํารัสของ
พระพุทธเจาที่ตรัสคติหรือขอสรุปไว คํา
ของทุกบุคคลในเรื่องมาดวยกันในพระ
ไตรปฎกตอนนัน้ และตามปกติเปนคาถา
ทัง้ นัน้ บางครัง้ พระอรรถกถาจารยจะให
เราแยกได จึงบอกใหรูวาในเรื่องนั้นๆ
คาถาตรงนี้ๆ เปนอภิสัมพุทธคาถา คือ
เปนคาถาที่พระองคตรัสเอง ไมใชของ
บุคคลอื่นในเรื่อง และไมใชของพระ
โพธิสัตวในเรื่อง
ดั ง ตั ว อย า งในชาดกเรื่ อ งแม น กไส
ตรัสเลาวา แมนกไส (นกชนิดนี้วางไข
บนพื้นดิน) มีลูกหลายตัวเพิ่งออกจาก
ไข ยังบินไมได และพอดีอยูบนทางที่
ชางเที่ยวหากิน วันนั้น ชางโพธิสัตวนํา
ชางโขลงใหญผานมา แมนกไสเขาไปยืน
ขวางหนาและกลาว (เปนคาถา) วา “ฉัน
ขอไหวทา นพญาชางผูส งู วัยอายุถงึ ๖๐
ป มีกาํ ลังออนถอยลง แตเปนเจาโขลง
ยิง่ ใหญแหงแดนปา ฉันขอทําอัญชลี
ทานดวยปกทั้งสอง โปรดอยาฆาลูก
ออนตัวนอยๆ ของฉันเสียเลย” ชาง
โพธิ สั ต ว ฟ ง แล ว ก็ ส งสาร เข า มายื น
ครอมบังลูกนกทั้งหมดไว จนโขลงชาง
ผานเลยไป และลูกนกปลอดภัย แตตอ
มา ชางรายตัวหนึ่งซึ่งเที่ยวไปลําพังผาน

อมนุษย

๕๐๓

อมฤต

มา แมนกไสก็เขาไปยืนขวางหนาและ ยอดเขา ชางนึกวามีน้ําที่นั่นก็ขึ้นไป กบ
กลาววา “ฉันขอไหวทา นพญาชางผูจ ร ก็ลงมารองที่หนาผา ชางมุงหนามาหาน้ํา
เดีย่ วแหงแดนปา เทีย่ วหาอาหารตาม ถึงหนาผาก็ลื่นไถลตกลงไปตายอยูที่เชิง
ขุนเขา ฉันขอทําอัญชลีทา นดวยปกทัง้ เขา แมนกไสก็บินลงมาเดินไปมาบนตัว
สอง โปรดอยาฆาลูกออนตัวนอยๆ ของ ชางดวยความสมใจดีใจ เรื่องจบลงโดย
ฉันเสียเลย” แตเจาชางพาลไมปรานี กลับ พระพุทธเจาตรัสวา “จงดูเถิด แมนกไส
พูดแสดงอํานาจวา “แนะนางนกไส ขา กา กบ และแมลงวันหัวเขียว สัตวทงั้ สี่
จะฆาลูกนอยของเจาเสีย เจาไมมกี าํ ลัง นีร้ ว มใจกันฆาชางเสียได ทานจงดูคติ
จะมาทําอะไรขาได อยางพวกเจานีใ่ ห ของคนมีเวรทีท่ าํ ตอกัน เพราะฉะนัน้ แล
รอยตัวพันตัว ขาจะเอาเทาซายขาง ทานทัง้ หลาย ไมควรกอเวรกับใครๆ ถึง
เดียวขยีใ้ หละเอียดไปเลย” วาแลวก็เอา จะเปนคนทีไ่ มรกั ไมชอบกัน” ในชาดกนี้
เทาเหยียบขยี้ลูกนกแหลกละเอียดทั้ง มีคํากลาว ๕ คาถา จะเห็นชัดวา ๔ คาถา
หมดและรองแปรแปรนวิง่ แลนไป ฝาย แรกเปนคาถาของบุคคลอื่นในเรื่อง แต
แมนกไสแคนนัก ฮึดขึ้นมาในใจวา “มิ เฉพาะคาถาที่ ๕ เปนอภิสัมพุทธคาถา
ใชวา ใครมีกาํ ลังแลวจะทําอะไรก็ไดไป อมนุษย ผูมิใชมนุษย, ไมใชคน, มัก
ทัว่ ทัง้ หมด กําลังของคนพาลนีแ่ หละ มี หมายถึงสัตวในภพที่มีฤทธิ์มีอํานาจนา
ไวฆา คนพาล เจาชางใหญเอย ใครฆา กลัว อยางที่คนไทยเรียกวาพวกภูตผี
ลูกออนตัวนอยๆ ของขา ขาจักทําให ปศาจ แตในภาษาบาลี หมายถึงยักษ
มันยอยยับ” ผูกใจวาจะไดรูกันระหวาง หรือเปรต บอยครัง้ หมายถึงเทวดา บางที
กําลังรางกายกับกําลังปญญา แลวแม หมายถึงทาวสักกะ คือพระอินทร (เชน
นกไสก็คิดวางแผน และไปขอความรวม ชา.อ.๑๐/๑๓๔)
มือจากสัตวเล็กอื่นอีก ๓ ตัว คือ กา อมร, อมระ ผูไมตาย เปนคําเรียกเทวดา
กบ และแมลงวันหัวเขียว เริ่มดวยกาหา ผูไดดื่มน้ําอมฤต
จังหวะจิกลูกตาทั้งสองขางของเจาชาง อมฤต เปนชื่อน้ําทิพยที่ทําผูดื่มใหไมตาย
พาล แลวแมลงวันหัวเขียวก็มาไขใสลูก ตามเรื่องวา เทวดาทั้งหลายคิดหาของ
ตาที่บอด พอถูกหนอนชอนไชตา ชาง เครื่องกันตาย พากันไปถามพระเปนเจา
เจ็บปวดมาก และกระหายเที่ยวหาน้ําทั้ง พระเป น เจ า รั บ สั่ ง ให ก วนมหาสมุ ท ร
ที่ตามองไมเห็น ถึงทีกบก็ขึ้นไปรองบน เทวดาทั้งหลายก็ทําตามโดยวิธีใชภูเขา
๕๐๓

อมฤตธรรม

๕๐๔

อโมหะ

รองขางลางลูกหนึ่ง วางขางบนลูกหนึ่ง อมิโตทนะ กษัตริยศากยวงศ เปนพระ
ที่ ก ลางมหาสมุ ท ร ลั ก ษณะคล า ยโม ราชบุตรองคที่ ๓ ของพระเจาสีหหนุ
สําหรับโมแปง เอานาคพันเขาที่ภูเขาลูก เปนพระอนุชาองคที่ ๒ ของพระเจา
บนแลวชวยกันชักสองขาง อาศัยความ สุทโธทนะ เปนพระเจาอาของพระพุทธร อ นที่ เ กิ ด จากความหมุ น เวี ย นเบี ย ด เจา เปนพระบิดาของพระอานนท (นี้วา
เสียดแหงภูเขา ตนไมทั้งหลายที่เปน ตาม ม.อ.๑/๓๘๔; วินย.ฏี. ๓/๓๔๙ เปนตน
ยาบนภูเขา ไดคายรสลงไปในมหาสมุทร แตวาตาม องฺ.อ.๑/๑๗๑ และ พุทฺธ.อ.๘๕ ซึ่ง
จนขนเปนปลักแลว เกิดเปนน้ําทิพยขึ้น ขัดกับที่อ่ืนๆ และวาตามหนังสือเรียน
ในทามกลางมหาสมุทร เรียกวา น้ํา เปนพระบิดาของพระมหานามะ และ
อมฤต บาง น้ําสุรามฤต บาง; ทั้งหมดนี้ พระอนุรุทธะ)
เปนเรื่องตามคติของศาสนาพราหมณ อมูฬหวินัย ระเบียบที่ใหแกภิกษุผูหาย
อมฤตธรรม ธรรมที่ทําใหไมตาย, ธรรม เปนบาแลว, วิธีระงับอธิกรณสําหรับ
ซึ่งเปรียบดวยน้ําอมฤตอันทําผูดื่มใหไม ภิกษุผูหายจากเปนบา ไดแก กิริยาที่
ตาย หมายถึงพระนิพพาน
สงฆ ส วดประกาศให ส มมติ แ ก ภิ ก ษุ ผู
อมาตย ขาราชการ, ขาเฝา, ขุนนาง, มัก หายเปนบาแลว เพือ่ ระงับอนุวาทาธิกรณ
อธิ บ ายว า จําเลยเป น บ า ทําการล ว ง
เรียก อํามาตย
อมาวสี ดิถีเปนที่อยูรวมแหงพระอาทิตย ละเมิดอาบัติ แมจะเปนจริงก็เปนอนาบัติ
และพระจันทร, วันพระจันทรดับ หรือ เมื่ อ เธอหายบ า แล ว มี ผู โ จทด ว ยอาบั ติ
วั น ดั บ คื อ วันสิ้นเดือนทางจันทรคติ ระหวางเปนบานั้นไมรูจบ ทานใหสงฆ
(แรม ๑๕ หรือ ๑๔ ค่ํา)
สวดกรรมวาจาประกาศความข อ นี้ ไ ว
อมิตา เจาหญิงศากยวงศ เปนพระราช- เรียกวา อมูฬหวินัย ยกฟองโจทเสีย
บุตรีของพระเจาสีหหนุ เปนพระกนิฏฐ- ภายหลั ง มี ผู โ จทด ว ยอาบั ติ นั้ น หรื อ
ภคินีของพระเจาสุทโธทนะ เปนพระเจา อาบัติเชนนั้น ในคราวที่เปนบา ก็ให
อาของพระพุ ท ธเจ า มี โ อรสซึ่ ง ออก อธิ ก รณ เ ป น อั น ระงั บ ด ว ยอมู ฬ หวิ นั ย
ผนวชนามวา พระติสสเถระ (ตาม (ขอ ๓ ในอธิกรณสมถะ ๗)
คัมภีรมหาวงส วาเปนมเหสีของพระเจา อโมหะ ความไม ห ลง, ธรรมที่ เ ป น
สุปปพุทธะ จึงเปนพระมารดาของพระ ปฏิปกษตอโมหะ คือ ความรูจริง ไดแก
ปญญา (ขอ ๓ ในกุศลมูล ๓)
เทวทัตและเจาหญิงยโสธราพิมพา)
๕๐๔

อยูกรรม

๕๐๕

อยูกรรม ดู ปริวาส
อยูปริวาส ดู ปริวาส
อยูรวม ในประโยควา “ภิกษุใดรูอยูกิน
รวมก็ดี อยูรวมก็ดี สําเร็จการนอนดวย
กันก็ดี” รวมอุโบสถสังฆกรรม
อโยนิโสมนสิการ การทําในใจโดยไม
แยบคาย, การไมใชปญญาพิจารณา,
ความไมรูจักคิด, การปลอยใหอวิชชา
ตัณหาครอบงํานําความคิด; เทียบ โยนิโสมนสิการ
อรดี ธิดามารคนหนึ่งใน ๓ คน อาสา
พระยามารผูเปนบิดา เขาไปประโลม
พระพุทธเจาดวยอาการตางๆ ในสมัยที่
พระองคเสด็จอยูที่ไมอชปาลนิโครธภาย
หลังตรัสรูใหมๆ (อีก ๒ คน คือ ตัณหา
กับ ราคา)
อรติ ความขึ้งเคียด, ความไมยินดีดวย,
ความริษยา
อรรค ดู อัคร
อรรคสาวก สาวกผูเลิศ, สาวกผูยอด
เยี่ยม, ศิษยผูเลิศกวาศิษยอื่นของพระ
พุทธเจา หมายถึง พระสารีบุตร และ
พระมหาโมคคัลลานะ; ดู อัครสาวก
อรรถ เนื้อความ, ใจความ, ความหมาย,
ความมุงหมาย, ผล, ประโยชน
อรรถ ๒, ๓ ดู อัตถะ
อรรถกถา “เครื่องบอกความหมาย”,
ถอยคําบอกแจงชี้แจงอรรถ, คําอธิบาย
๕๐๕

อรรถกถา

อัตถะ คือความหมายของพระบาลี อัน
ไดแกพุทธพจน รวมทั้งขอความและ
เรื่องราวเกี่ยวของแวดลอมที่รักษาสืบ
ทอดมาในพระไตรปฎก, คัมภีรอธิบาย
ความในพระไตรปฎก; ในภาษาบาลี
เขียน อฏกถา, มีความหมายเทากับคํา
วา อตฺถวณฺณนา หรือ อตฺถสํวณฺณนา
(คัมภีรสัททนีติ ธาตุมาลา กลาววา
อรรถกถา คือเครื่องพรรณนาอธิบาย
ความหมาย ที่ดาํ เนินไปตามพยัญชนะ
และอัตถะ อันสัมพันธกบั เหตุอนั เปนที่
มาและเรือ่ งราว)
อรรถกถามี ม าเดิ ม สื บ แตพุทธกาล
เปนของเนื่องอยูดวยกันกับการศึกษาคํา
สอนของพระพุทธเจา ดังที่เขาใจงายๆ
วา “อรรถกถา” ก็คือคําอธิบายพุทธพจน
และคําอธิบายพุทธพจนนนั้ ก็เริม่ ตนที่
พุทธพจน คือพระดํารัสของพระพุทธเจา
นั่นเอง ซึ่งเปนพระดํารัสที่ตรัสประกอบ
เสริมขยายความในเรื่องที่ตรัสเปนหลัก
ในคราวนั้นๆ บาง เปนขอที่ทรงชี้แจง
อธิบายพุทธพจนอื่นที่ตรัสไวกอนแลว
บ า ง เป น พระดํารั ส ปลี ก ย อ ยที่ ต รั ส
อธิบายเรื่องเล็กๆ นอยๆ ทํานองเรื่อง
เบ็ดเตล็ดบาง ดังที่ทานยกตัวอยางวา
เมื่อพระพุทธเจาทรงไดรับนิมนตเสด็จ
ไปประทับใชอาคารเปนปฐม ในคราวที่
เจาศากยะสรางหอประชุม (สันถาคาร)
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๕๐๖

เสร็จใหม ในพระไตรปฎกกลาวไวเพียง
วาไดทรงแสดงธรรมกถาแกเจาศากยะ
อยูจนดึก เมื่อจะทรงพัก จึงรับสั่งให
พระอานนทแสดงธรรมเรื่องเสขปฏิปทา
แกเจาศากยะเหลานั้น และในพระสูตร
นั้นไดบันทึกสาระไวเฉพาะเรื่องที่พระ
อานนทแสดง สวนธรรมกถาของพระ
พุทธเจาเองมีวาอยางไร ทานไมไดรวม
ไวในตัวพระสูตรนี้ เรื่องอยางนี้มีบอยๆ
แมแตพระสูตรใหญๆ ก็บันทึกไวเฉพาะ
หลักหรือสาระสําคัญ สวนที่เปนพระ
ดํา รั ส รายละเอี ย ดหรื อ ข อ ปลี ก ย อ ย
ขยายความ ซึ่งเรียกวาปกิณกเทศนา
(จะเรียกวาปกิณกธรรมเทศนา ปกิณกธรรมกถา ปกิณกกถา หรือบาลีมุตธรรมกถา ก็ได) แมจะไมไดรวมไวเปน
สวนของพระไตรปฎก แตพระสาวกก็
ถื อ ว า สําคั ญ ยิ่ ง คื อ เป น ส ว นอธิ บ าย
ขยายความที่ชวยใหเขาใจพุทธพจนที่
บันทึกไวเปนพระสูตรเปนตนนั้นไดชัด
เจนขึ้น พระสาวกทั้งหลายจึงกําหนดจด
จําปกิณกเทศนาเหลานี้ไวประกอบพวง
คูมากับพุทธพจนในพระไตรปฎก เพื่อ
เปนหลักฐานที่ชวยใหเขาใจชัดเจนใน
พระพุทธประสงคของหลักธรรมที่ตรัส
ในคราวนั้นๆ และเฉพาะอยางยิ่งจะได
ใชในการชี้แจงอธิบายหลักธรรมในพุทธ
พจนนั้นแกศิษยเปนตน พระปกิณก๕๐๖
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เทศนานีแ้ หละ ที่เปนแกนหรือเปนที่กอ
รูปของสิ่งที่เรียกวาอรรถกถา แตใน
ขณะที่สวนซึ่งเรียกวาพระไตรปฎก ทาน
รั ก ษาไว ใ นรู ป แบบและในฐานะที่ เ ป น
หลัก สวนที่เปนอรรถกถานี้ ทานนําสืบ
กันมาในรูปลักษณและในฐานะที่เปนคํา
อธิบายประกอบ แตก็ถือเปนสําคัญยิ่ง
ดังที่เมื่อสังคายนาพระไตรปฎก อรรถกถาเหลานี้ก็เขาสูการสังคายนาดวย (ดู
ตัวอยางที่ ม.ม.๑๓/๒๕/๒๕; ม.อ.๓/๖/๒๐; วินย.ฏี.
๒/๒๘/๗๐; ที.ฏี.๒/๑๘๘/๒๐๗) ทัง้ นี้ มิเฉพาะ

พระพุทธดํารัสเทานั้น แมคําอธิบายของ
พระมหาสาวกบางทานก็มีทั้งที่เปนสวน
ในพระไตรปฎก (อยางเชนพระสูตร
หลายสูตรของพระสารีบุตร) และสวน
อธิบายประกอบที่ถือวาเปนอรรถกถา
คําอธิบายที่สําคัญของพระสาวกผูใหญ
อันเปนที่ยอมรับนับถือเปนหลัก ก็ไดรับ
การถายทอดรักษาผานการสังคายนาสืบ
ตอมาดวย
คําอธิ บ ายที่ เ ป น เรื่ องใหญบางเรื่อง
สําคัญมากถึงกับวา ทั้งที่เรียกวาเปน
อรรถกถา ก็จดั รวมเขาเปนสวนหนึ่งใน
พระไตรปฎกดวย ดังที่ทานเลาไว คือ
“อัฏฐกถากัณฑ” ซึ่งเปนภาคหรือคัมภีร
ยอยที่ ๓ ในคัมภีรธ มั มสังคณี แหงพระ
อภิธรรมปฎก (พระไตรปฎก เลม ๓๔,
อัฏฐกถากัณฑนี้มีอีกชื่อหนึ่งวา “อัตถุท-
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๕๐๗

ธารกัณฑ” และพระไตรปฎกฉบับสยาม
รัฐไดเลือกใชชื่อหลัง) ตามเรื่องที่ทาน
บันทึกไววา (สงฺคณี.อ.๔๖๖) สัทธิวิหาริกรูป
หนึ่งของพระสารีบุตรไมสามารถกําหนด
จั บ คําอธิ บ ายธรรมในภาคหรื อ คั ม ภี ร
ยอยที่ ๒ ทีช่ อื่ วานิกเขปกัณฑ ในคัมภีร
ธัมมสังคณีนั้น พระสารีบตุ รจึงพูดใหฟง
ก็เกิดเปนอัฏฐกถากัณฑหรืออัตถุทธารกัณฑนนั้ ขึ้นมา (แตคัมภีรมหาอัฏฐกถา
กลาววา พระสารีบุตรพาสัทธิวิหาริกรูป
นั้นไปเฝาพระพุทธเจา และพระองค
ตรัสแสดง), คัมภีรมหานิทเทส (พระ
ไตรปฎก เลม ๒๙) และจูฬนิทเทส
(พระไตรปฎก เลม ๓๐) ก็เปนคําอธิบาย
ของพระสารีบุตร ที่ไขและขยายความ
แหงพุทธพจนในคัมภีรสุตตนิบาต (พระ
ไตรปฎก เลม ๒๕, อธิบายเฉพาะ ๓๒
สูตร ในจํานวนทั้งหมด ๗๑ สูตร)
อรรถกถาทั้งหลายแตครั้งพุทธกาล
นั้น ไดพวงมากับพระไตรปฎกผานการ
สังคายนาทัง้ ๓ ครัง้ จนกระทัง่ เมือ่ พระ
มหิ น ทเถระไปประดิ ษ ฐานพระพุ ท ธศาสนาในลังกาทวีป เมือ่ พ.ศ. ๒๓๕ ก็
นําอรรถกถาเหลานัน้ ซึง่ ยังเปนภาษาบาลี
พวงไปกับพระไตรปฎกบาลีดว ย แตเพื่อ
ให พ ระสงฆ ต ลอดจนพุ ท ธศาสนิ ก ทั้ ง
หลายในลังกาทวีปนั้น สามารถศึกษา
พระไตรปฎกซึ่งเปนภาษาบาลีไดสะดวก
๕๐๗
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พระพุทธศาสนาจะไดเจริญมั่นคงดวย
หลักพระธรรมวินัย คัมภีรเลาวา พระ
มหินทเถระไดแปลอรรถกถาจากภาษา
บาลีใหเปนภาษาของผูเ ลาเรียน คือภาษา
สิงหฬ ซึ่งเรียกกันตอมาวา “มหาอัฏฐกถา” และใชเปนเครื่องมือศึกษาพระ
ไตรปฎกบาลีสืบมา ตอแตนนั้ อรรถกถา
ทัง้ หลายก็สบื ทอดกันมาในภาษาสิงหฬ
ตอมา พระพุทธศาสนาในชมพูทวีป
เสื่อมลง แมวาพระไตรปฎกจะยังคงอยู
แตอรรถกถาไดสูญสิ้นหมดไป ครั้งนั้น
มีพระภิกษุรปู หนึง่ ออกบวชจากตระกูล
พราหมณ เลาเรียนพระไตรปฎกแลว มี
ความเชีย่ วชาญจนปรากฏนามวา “พุทธโฆส” ไดเรียบเรียงคัมภีรชื่อวาญาโณทัย
(คัมภีรมหาวงสกลาววาทานเรียบเรียง
อรรถกถาแหงคัมภีรธัมมสังคณี ชื่อวา
อัฏฐสาลินใี นคราวนัน้ ดวย แตไมสมจริง
เพราะอัฏฐสาลินอี า งวิสทุ ธิมคั ค และอาง
สมันตปาสาทิกา มากมายหลายแหง จึง
คงตองแตงทีหลัง) เสร็จแลวเริม่ จะเรียบ
เรียงอรรถกถาแหงพระปริตรขึน้ อาจารย
ของทาน ซึง่ มีชอื่ วาพระเรวตเถระ บอก
วา อรรถกถามีอยูบริบูรณในลังกาทวีป
เปนภาษาสิงหฬ และใหทานไปแปลเปน
ภาษาบาลีแลวนํามายังชมพูทวีป
พระพุทธโฆสไดเดินทางไปยังลังกาทวี ป ในรั ช กาลของพระเจ า มหานาม
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(พ.ศ.๙๕๓–๙๗๕; ปที่ทานไป หลักฐาน
บางแหงวา พ.ศ.๙๕๖ แตบางแหงวา พ.ศ.
๙๖๕) พระพุทธโฆสพํานักในมหาวิหาร
เมืองอนุราธปุระ ไดสดับอรรถกถาภาษา
สิงหฬครบทัง้ มหาอฏฐกถา มหาปจฺจรี
(มหาปจฺจริย ก็เรียก) และกุรนุ ทฺ ี (อรรถกถาเกากอนเหลานี้ รวมทั้งสงฺเขปฏกถาซึง่ เปนความยอของมหาปจจรี และ
อนฺธกฏกถาที่พระพุทธโฆสไดคุนมา
กอนนั้นแลว จัดเปนโปราณัฏฐกถา)
เมื่อจบแลว ทานก็ไดขอแปลอรรถกถา
ภาษาสิงหฬ เปนภาษามคธ แตสงั ฆะแหง
มหาวิหารไดมอบคาถาพุทธพจนใหทาน
ไปเขียนอธิบายกอน เปนการทดสอบ
ความสามารถ พระพุทธโฆสไดเขียน
ขยายความคาถานั้น โดยประมวลความ
ในพระไตรปฎกพรอมทั้งอรรถกถามา
เรียบเรียงตามหลักไตรสิกขา สําเร็จเปน
คั ม ภี ร วิ สุ ท ธิ มั ค ค ครั้ น เห็ น ความ
สามารถแลว สังฆะแหงมหาวิหารจึงได
มอบคัมภีรแ กทา น พระพุทธโฆสเริ่มงาน
แปลใน พ.ศ.๙๗๓ ตั้งตนที่อรรถกถา
แหงพระวินัยปฎก (คือสมันตปาสาทิกา,
คํานวณปจาก วินย.อ.๓/๖๓๕) เมือ่ ทํางานแปล
เสร็จพอควรแลว ก็เดินทางกลับไปยัง
ชมพูทวีป
งานแปลของพระพุทธโฆสนัน้ แทจริง
มิใชเปนการแปลอยางเดียว แตเปนการ
๕๐๘
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แปลและเรียบเรียง ดังที่ทานเองเขียน
บอกไววา ในการสังวรรณนาพระวินัย
ทานใชมหาอรรถกถาเปนเนื้อหาหลัก
(เปนสรีระ) พรอมทัง้ เก็บเอาอรรถะทีค่ วร
กลาวถึงจากขอวินิจฉัยที่มีในอรรถกถา
มหาปจจรี และอรรถกถากุรนุ ที เปนตน
(คือรวมตลอดถึงอันธกัฏฐกถา และ
สังเขปฏฐกถา) อธิบายใหครอบคลุม
ประดาเถรวาทะ (คือขอวินิจฉัยของพระ
มหาเถระวินัยธรโบราณในลังกาทวีป ถึง
พ.ศ.๖๕๓), แต ใ นส ว นของพระ
สุ ต ตั น ตป ฎ กและพระอภิ ธ รรมป ฎ ก
อรรถกถาโบราณ (โปราณัฏฐกถา) ภาษา
สิงหฬ มีเพียงมหาอรรถกถาอยางเดียว
(มีมหาอรรถกถาในสวนของคัมภีรแ ตละ
หมวดนัน้ ๆ ซึง่ ถือวาเปนมูลฏั ฐกถา) พระ
พุทธโฆสจึงใชมหาอรรถกถานั้น เปน
แกน ขอความทีย่ ดื ยาวกลาวซ้าํ ๆ ก็จบั
เอาสาระมาเรียบเรียง แปลเปนภาษา
มคธ โดยเก็บเอาวาทะ เรือ่ งราว และขอ
วินิจฉัยของพระเถระสิงหฬโบราณ ถึง
พ.ศ.๖๕๓ มารวมไวดว ย
พระพุทธโฆสาจารยเปนผูเริ่มตนยุค
อรรถกถาที่กลับมีเปนภาษาบาลีขึ้นใหม
แมวาพระพุทธโฆสจะมิไดจัดทําอรรถกถาขึ้นครบบริบูรณ แตในระยะเวลา
ใกลเคียงกันนั้นและตอจากนั้นไมนาน
ก็ไดมีพระอรรถกถาจารยรูปอื่นๆ มา
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ทํางานสวนที่ยังขาดอยูจนเสร็จสิ้น
รายชื่ออรรถกถา พรอมทั้งนามพระ
เถระผู ร จนา (พระอรรถกถาจารย )
แสดงตามลําดับคัมภีรในพระไตรปฎก
ที่อรรถกถานั้นๆ อธิบาย มีดังนี้ (พฆ.
หมายถึง พระพุทธโฆสาจารย)
ก.พระวินัยปฎก (ทั้งหมด) สมันตปาสาทิกา (พฆ.) ข.พระสุตตันตปฎก
๑.ทีฆนิกาย สุมังคลวิลาสินี (พฆ.)
๒.มัชฌิมนิกาย ปปญจสูทนี (พฆ.)
๓.สังยุตตนิกาย สารัตถปกาสินี (พฆ.)
๔.อังคุตตรนิกาย มโนรถปูรณี (พฆ.)
๕.ขุททกนิกาย ๑.ขุททกปาฐะ ปรมัตถโชติกา (พฆ.) ๒.ธรรมบท ธัมมปทัฏฐกถา (*) ๓.อุทาน ปรมัตถทีปนี (พระ
ธรรมปาละ) ๔.อิติวุตตกะ ปรมัตถทีปนี
(พระธรรมปาละ) ๕.สุตตนิบาต ปรมัตถโชติกา (พฆ.) ๖.วิมานวัตถุ ปรมัตถทีปนี@ (พระธรรมปาละ) ๗.เปตวัตถุ
ปรมัตถทีปนี@ (พระธรรมปาละ) ๘.เถรคาถา ปรมัตถทีปนี (พระธรรมปาละ) ๙.
เถรีคาถา ปรมัตถทีปนี (พระธรรมปาละ)
๑๐.ชาดก ชาตกัฏฐกถา (*) ๑๑.นิทเทส
สัทธัมมปชโชติกา (พระอุปเสนะ) ๑๒.
ปฏิสัมภิทามัคค สัทธัมมปกาสินี (พระ
มหานาม) ๑๓.อปทาน วิสทุ ธชนวิลาสินี
(**) ๑๔.พุทธวงส มธุรัตถวิลาสินี (พระ
พุทธทัตตะ) ๑๕.จริยาปฎก ปรมัตถ๕๐๙

อรรถกถา

ทีปนี (พระธรรมปาละ) ค.พระอภิธรรมปฎก ๑.ธัมมสังคณี อัฏฐสาลินี (พฆ.)
๒.วิภังค สัมโมหวิโนทนี (พฆ.) ๓.หา
คัมภีรท เี่ หลือ ปญจปกรณัฏฐกถา (พฆ.)
[พึงทราบ: @ ปรมัตถทีปนี ที่เปน
อรรถกถา แหงวิมานวัตถุ และเปตวัตถุ
มีอีกชื่อหนึ่งวา วิมลวิลาสิน;ี (*) คือ
ธัมมปทัฏฐกถา และชาตกัฏฐกถา นั้น
ที่จริงก็มีชื่อเฉพาะวา ปรมัตถโชติกา
และถื อ กั น มาว า พระพุ ท ธโฆสเป น ผู
เรียบเรียงคัมภีรทั้งสองนี้ แตอาจเปนได
วาทานเปนหัวหนาคณะ โดยมีผูอื่นรวม
งานดวย; (**) วิสทุ ธชนวิลาสินี นั้น
นามผูร จนาไมแจง แตคมั ภีรจ ฬู คันถวงส
(แตงในพมา) วาเปนผลงานของพระ
พุทธโฆส; มีอรรถกถาอื่นที่พึงทราบอีก
บาง คือ กังขาวิตรณี (อรรถกถาแหง
พระปาฏิโมกข) ซึ่งก็เปนผลงานของพระ
พุทธโฆส, อรรถกถาแหงเนตติปกรณ
เปนผลงานของพระธรรมปาละ]
เนื้อตัวแทๆ ของอรรถกถา หรือ
ความเปนอรรถกถา ก็ตรงกับชื่อที่เรียก
คือ อยูที่เปนคําบอกความหมาย หรือ
เปนถอยคําชี้แจงอธิบายอัตถะของศัพท
หรือขอความในพระไตรปฎก เฉพาะ
อยางยิ่งคืออธิบายพุทธพจน เชน เรา
อานพระไตรปฎก พบคําวา “วิริยสฺส
สณฺานํ” ก็ไมเขาใจ สงสัยวาทรวดทรง

อรรถกถา

๕๑๐

สัณฐานอะไรของความเพียร จึงไปเปด
ดูอรรถกถา ก็พบไขความวา สัณฐานใน
ทีน่ หี้ มายความวา “ปนา อปฺปวตฺตนา…”
ก็เขาใจและแปลไดวาหมายถึงการหยุด
ยั้ง การไมดําเนินความเพียรตอไป ถา
พูดในขั้นพื้นฐาน ก็คลายกับพจนานุกรมที่ เ ราอาศั ย ค น หาความหมายของ
ศัพท แตตางกันตรงที่วาอรรถกถามิใช
เรียงตามลําดับอักษร แตเรียงไปตาม
ลําดับเนื้อความในพระไตรปฎก ยิ่งกวา
นั้น อรรถกถาอาจจะแปลความหมายให
ทั้งประโยค หรือทั้งทอนทั้งตอน และ
ความที่ทานช่ําชองในพระไตรปฎก ก็
อาจจะอางอิงหรือโยงคําหรือความตอน
นั้น ไปเทียบหรือไปบรรจบกับขอความ
เรื่องราวที่อื่นในพระไตรปฎกดวย นอก
เหนือจากนี้ ในกรณีเปนขอปญหา หรือ
ไมชัดเจน ก็อาจจะบอกขอยุติหรือคํา
วินิจฉัยที่สังฆะไดตกลงไวและรักษากัน
มา บางทีก็มีการแสดงความเห็นหรือมติ
ของพระอรรถกถาจารยตอเรื่องที่กําลัง
พิจารณา และพรอมนัน้ ก็อาจจะกลาวถึง
มติที่ขัดแยง หรือที่สนับสนุน ของ “เกจิ”
(อาจารยบางพวก) “อฺเ” (อาจารย
พวกอื่น) “อปเร” (อาจารยอีกพวกหนึ่ง)
เปนตน นอกจากนั้น ในการอธิบายหลัก
หรือสาระบางอยาง บางทีก็ยกเรื่องราว
มาประกอบหรือเปนตัวอยาง ประเภท
๕๑๐

อรรถกถา

เรื่องปนอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริยบาง เรื่องใน
วิถีชีวิตและความเชื่อของชาวบานบาง
ตลอดจนเหตุการณในยุคสมัยตางๆ ซึ่ง
มากที เ ดี ย วเป น เรื่ อ งความเป น ไปของ
บานเมืองในลังกาทวีป ซึ่งในอดีตผาน
ยุคสมัยตางๆ ระหวางที่พระสงฆเลา
เรียนกัน คงมีการนําเอาเรื่องราวในยุค
สมัยนั้นๆ มาเลาสอนและบันทึกไวสืบ
กันมา จึงเปนเรื่องตํานานบาง ประวัติศาสตรบาง แหงกาลเวลาหลายศตวรรษ
อันเห็นไดชัดวา พระอรรถกถาจารยดัง
เชนพระพุทธโฆสาจารย ไมอาจรูไปถึง
ได นอกจากยกเอาจากคัมภีรที่เรียกวา
โปราณัฏฐกถาขึ้นมาถายทอดตอไป
สําหรับผูที่เขาใจรูจักอรรถกถา สิ่ง
สําคัญที่เขาตองการจากอรรถกถา ก็คือ
สวนที่เปนคําบอกความหมายไขความ
อธิบายเนื้อหาในพระไตรปฎก ซึ่งก็คือ
ตองการตัวอรรถกถาแทๆ นั่นเอง และ
ก็ตรงกันกับหนาที่การงานของอรรถกถา
อันไดแกการรักษาสืบทอดคําบอกความ
หมายที่เปนอัตถะในพระไตรปฎก สวน
อื่นนอกเหนือจากนี้ เชนเรื่องราวเลาขาน
ตางๆ เปนเพียงเครื่องเสริมประกอบ ที่
จริง มันไมใชอรรถกถา แตเปนสิ่งที่พวง
มาดวยในหนังสือหรือคัมภีรที่เรียกวา
อรรถกถา
เนื่ อ งจากผู อ า นพระไตรป ฎ กบาลี

อรรถกถา

๕๑๑

ต อ งพบศั พ ท ที่ ต นไม รู เ ข า ใจบ อ ยครั้ ง
และจึงตองปรึกษาอรรถกถา คลายคน
ปรึกษาพจนานุกรม เมื่อแปลพระไตรปฎกมาเปนภาษาไทย เปนตน จึงมัก
แปลไปตามคําไขความหรืออธิบายของ
อรรถกถา พระไตรปฎกแปลภาษาไทย
เปนตนนั้น จึงมีสวนที่เปนคําแปลผาน
อรรถกถา หรือเปนคําแปลของอรรถ
กถาอยูเปนอันมาก และผูอานพระไตรปฎกแปลก็ไมรูตัววาตนกําลังอานอรรถกถาพรอมไปดวย หรือวาตนกําลังอาน
พระไตรปฎกตามคําแปลของอรรถกถา
มีขอพึงทราบอีกอยางหนึ่งวา เวลานี้
เมื่อพูดถึงอรรถกถา ทุกคนเขาใจวา
หมายถึงอรรถกถาภาษาบาลีที่พระพุทธโฆสาจารย เปนตน ไดเรียบเรียงขึ้น ใน
ชวงระยะใกล พ.ศ.๑๐๐๐ แตดังไดเลา
ใหทราบแลววา พระอรรถกถาจารยรุน
ใหม พ.ศ.ใกลหนึ่งพันนี้ ไดเรียบเรียง
อรรถกถาภาษาบาลีขึ้นมาจากอรรถกถา
เกาภาษาสิงหฬ ที่ถูกเรียกแยกออกไป
ใหเปนตางหากวา “โปราณัฏฐกถา” ขอที่
ควรทราบอันสําคัญก็คือ ในอรรถกถา
ภาษาบาลีที่เปนรุนใหมนี้ ทานอางอิง
โปราณัฏฐกถาบอยๆ โดยบางทีกอ็ อกชือ่
เฉพาะของอรรถกถาเกานั้นชัดออกมา
แตบางทีก็กลาวเพียงวา “ในอรรถกถา
กลาววา…” คําวาอรรถกถา ที่อรรถกถา
๕๑๑

อรรถกถา

ภาษาบาลีกลาวถึงนัน้ โดยทัว่ ไป หมายถึง
อรรถกถาเกา หรือโปราณัฏฐกถา ทีเ่ ปน
ภาษาสิงหฬ (พระอรรถกถาจารยรนุ ใหม
นี้ บางทานยังไมพบวาไดเรียกงานที่ทาน
เองทําวาเปนอรรถกถา) พูดสัน้ ๆ วา คน
ปจจุบนั พูดถึงอรรถกถา หมายถึงอรรถกถาภาษาบาลีทเี่ กิดมีในยุค พ.ศ.๑๐๐๐
แต อ รรถกถาภาษาบาลี นั้ น เอ ย คําว า
อรรถกถา โดยมักหมายถึงอรรถกถาเกา
ภาษาสิงหฬ
ต อ จากอรรถกถา ยั ง มี คั ม ภี ร ที่
อธิบายรุนตอมาอีกหลายชั้นเปนอันมาก
เชน “ฎีกา” แจงไขขยายความตอจาก
อรรถกถา “อนุฎีกา” แจงไขขยายความ
ตอจากฎีกา แตในที่นี้จะไมกลาวถึง เวน
แตจะขอบอกนามทานผูแตง “ฎีกา” ที่
สําคัญ พอใหทราบไว
พระอาจารยธรรมปาละ ซึ่งเปนพระ
อรรถกถาจารยสําคัญที่เรียบเรียงอรรถกถาไวมาก รองจากพระพุทธโฆส ได
เรียบเรียงฎีกาสําคัญ ซึ่งอธิบายอรรถกถาที่พระพุทธโฆสไดเรียบเรียงไวอีก
ดวย คือ ลีนัตถปกาสินี (เปนฎีกาซึ่ง
อธิบายอรรถกถาแหงนิกายทัง้ สี่ คือ ทีฆนิกาย มัชฌิมนิกาย สังยุตตนิกาย และ
อังคุตตรนิกาย และอธิบายอรรถกถา
แหงชาดก) นอกจากนัน้ ก็ยงั ไดเรียบเรียง
ปรมัตถทีปนี (ฎีกาอธิบายอรรถกถาแหง

อรรถกถาจารย

๕๑๒

พุทธวงส ทีพ่ ระพุทธทัตตะเรียบเรียงไว)
และปรมัตถมัญชุสา (ฎีกาแหงวิสุทธิมัคค ทีเ่ รียกกันวามหาฎีกา), ฎีกาจารย
ทานหนึง่ ชือ่ พระวาจิสสระ รจนา ลีนตั ถทีปนี (ฎีกาอันอธิบายตอจากอรรถกถา
แหงปฏิสมั ภิทามัคค); นอกจากนี้ มีฎกี า
อีก ๒ เรือ่ ง ทีค่ วรกลาวไวดว ย เพราะ
กําหนดใหใชเลาเรียนในหลักสูตรพระ
ปริยัตธิ รรมแผนกบาลีของคณะสงฆไทย
คือ สารัตถทีปนี (ฎีกาแหงวินยัฏฐกถา)
ผูแตงคือพระอาจารยชื่อสารีบุตร (ไมใช
พระสารีบตุ รอัครสาวก) และ อภิธมั มัตถวิภาวินี (ฎีกาแหงอภิธมั มัตถสังคหะ) ผู
แตงคือพระสุมังคละ; ดู โปราณัฏฐกถา
อรรถกถาจารย อาจารยผแู ตงอรรถกถา
อรรถกถานัย เคาความในอรรถกถา,
แนวคําอธิบายในอรรถกถา, แงแหง
ความหมายที่แสดงไวในอรรถกถา
อรรถคดี เรื่องที่ฟองรองกันในโรงศาล,
ขอที่กลาวหากัน
อรรถรส “รสแหงเนื้อความ”, “รสแหง
ความหมาย” สาระทีต่ อ งการของเนือ้ ความ,
เนือ้ แทของความหมาย, ความหมายแทที่
ตองการ, ความมุง หมายทีแ่ ทรกซึมอยูใ น
เนื้อความ คลายกับที่มักพูดกันในบัดนี้
วา เจตนารมณ (พจนานุกรมวา “ถอยคํา
ที่ทําใหเกิดความซาบซึ้ง”)
อรรถศาสน คําสอนวาดวยเรือ่ งประโยชน

อรหัตตวิโมกข

๓ อย า ง คื อ ๑. ทิ ฏฐธั มมิ กั ตถะ
ประโยชนในปจจุบนั ๒. สัมปรายิกตั ถะ
ประโยชนทจี่ ะไดในภายหนา ๓. ปรมัตถะ
ประโยชนอยางยิ่ง คือพระนิพพาน
อรหํ (พระผูมีพระภาคเจานั้น) เปนพระ
อรหันต คือ เปนผูไกลจากกิเลสและ
บาปธรรม ทรงความบริสุทธิ์, หรือเปนผู
กําจัดขาศึกคือกิเลสสิ้นแลว, หรือเปนผู
หักกําแหงสังสารจักร อันไดแก อวิชชา
ตัณหา อุปาทาน กรรม, หรือเปนผูควร
แนะนําสัง่ สอน เปนผูค วรรับความเคารพ
ควรแกทัก ษิณ า และการบูชาพิ เ ศษ,
หรือเปนผูไมมีขอเรนลับ คือไมมีขอเสีย
หายอันควรปกปด (ขอ ๑ ในพุทธคุณ ๙)
อรหัต ความเปนพระอรหันต, ชื่อมรรค
ผลขั้นสูงสุดในพระพุทธศาสนา ซึ่งตัด
กิเลสในสันดานไดเด็ดขาด; เขียนอยาง
คําเดิมเปน อรหัตต
อรหัตตผล ผลคือการสําเร็จเปนพระ
อรหันต, ผลคือความเปนพระอรหันต,
ผลที่ไดรับจากการละสังโยชนทั้งหมด
อันสืบเนื่องมาจากอรหัตตมรรค ทําให
เปนพระอรหันต
อรหัตตมรรค ทางปฏิบัติเพื่อบรรลุผล
คื อ ความเป น พระอรหั น ต , ญาณคือ
ความรูเปนเหตุละ สังโยชน ไดทั้ง ๑๐
อรหัตตวิโมกข ความพนจากกิเลสดวย
อรหัต หรือเพราะสําเร็จอรหัต คือหลุด

๕๑๒

อรหันต

๕๑๓

พ น ขั้ น ละกิ เ ลสได สิ้ น เชิ ง และเด็ ด ขาด
สําเร็จเปนพระอรหันต
อรหันต ผูสําเร็จธรรมวิเศษสูงสุดในพระ
พุทธศาสนา, พระอริยบุคคลชั้นสูงสุด
ผูไดบรรลุอรหัตตผล, พระอรหันต ๒
ประเภท คือ พระสุกขวิปสสก กับพระ
สมถยานิก; พระอรหันต ๔ คือ ๑. พระ
สุกขวิปสสก ๒. พระเตวิชชะ (ผูได
วิชชา ๓) ๓. พระฉฬภิญญะ (ผูได
อภิญญา ๖) ๔. พระปฏิสัมภิทัปปตตะ
(ผูบรรลุปฏิสัมภิทา ๔); พระอรหันต ๕
คือ ๑. พระปญญาวิมุต ๒. พระอุภโตภาควิมุต ๓. พระเตวิชชะ ๔. พระฉฬภิญญะ ๕. พระปฏิสัมภิทัปปตตะ; ดู
อริยบุคคล
พระอรรถกถาจารย แ สดงความ
หมายของ อรหันต ไว ๕ นัย คือ ๑.
เปนผูไกล (อารกะ) จากกิเลส (คือหาง
ไกลไมอยูในกระแสกิเลสที่จะทําใหมัว
หมองไดเลย) ๒. กําจัดขาศึก (อริ+หต)
คือกิเลสหมดสิ้นแลว ๓. เปนผูหักคือ
รื้อทําลายกํา (อร+หต) แหงสังสารจักร
เสร็จแลว ๔. เปนผูควร (อรห) แกการ
บูชาพิเศษของเทพและมนุษยทั้งหลาย
๕. ไมมีที่ลับ (น+รห) ในการทําบาป
คือไมมีความชั่วความเสียหายที่จะตอง
ปดบัง; ความหมายทั้ง ๕ นี้ ตามปกติ
ใชอธิบายคําวา อรหันต ที่เปนพุทธคุณ

อรัญญิกวัตร

ขอที่ ๑; ดู อรหํ
อรหันตขีณาสพ พระอรหันตผสู นิ้ อาสวะ
แลว ใชสําหรับพระสาวก, สําหรับพระ
พุทธเจา ใชคาํ วา อรหันตสัมมาสัมพุทธเจา พระอรหันตผูตรัสรูชอบเอง
อรหันตฆาต ฆาพระอรหันต (ขอ ๓ ใน
อนันตริยกรรม ๕)
อรหันตสัมมาสัมพุทธเจา พระอรหันต
ผูตรัสรูชอบดวยพระองคเอง หมายถึง
พระพุทธเจา
อรัญ, อรัญญ ปา, ตามกําหนดในพระ
วินัย (วินย.๑/๘๕/๘๕) วา “ที่เวนบาน (คาม)
และอุปจารบาน นอกนัน้ ชือ่ วา ปา (อรัญ)”
และตามนัยพระอภิธรรม (อภิ.วิ.๓๕/๖๑๖/
๓๓๘; ซึ่งตรงกับพระสูตร, ขุ.ปฏิ.๓๑/๓๘๘/๒๖๔)

วา “คําวา ปา (อรัญ) คือ ออกนอกหลัก
เขตไปแลว ทีท่ งั้ หมดนัน้ ชือ่ วา ปา”; สวน
เสนาสนะปา (รวมทัง้ วัดปา) มีกําหนดใน
พระวินัย (วินย.๒/๑๔๖/๑๖๖; ๗๙๖/๕๒๘) วา
“เสนาสนะทีช่ อื่ วา ปา มีระยะไกล ๕๐๐
ชัว่ ธนู (=๕๐๐ วา คือ ๑ กม.) เปนอยาง
นอย”; เทียบ วนะ
อรัญญิกธุดงค องคคุณเครื่องขจัดกิเลส
ของผูถืออยูในปาเปนวัตร ไดแกธุดงค
ขอ อารัญญิกังคะ
อรัญญิกวัตร ขอปฏิบัติสําหรับภิกษุผูอยู
ปา, ธรรมเนียมในการอยูปาของภิกษุ; ดู
อารัญญกวัตร

๕๑๓

อรัญวาสี

อรัญวาสี

๕๑๔

อรัญวาสี “ผูอยูปา”, พระปา หมายถึง
พระภิ ก ษุ ที่ อ ยู วั ด ในป า , เป น คู กั บ
คามวาสี หรือพระบาน ซึ่งหมายถึงพระ
ภิ ก ษุ ที่ อ ยู วั ด ในบ า นในเมื อ ง; ใน
พุทธกาล ไมมีการแบงแยกวา พระบาน
-พระปา และคําวา คามวาสี-อรัญวาสี ก็
ไม มี ใ นพระไตรป ฎ ก เพราะในสมั ย
พุทธกาลนั้น พระสงฆมีพระพุทธเจา
เปนศูนยรวม และมีการจาริกอยูเสมอ
โดยเฉพาะพระพุทธองคเองทรงนําสงฆ
หมูใหญจาริกไปในถิ่นแดนทั้งหลายเปน
ประจํา ภิกษุทั้งหลายที่ยังไมจบกิจใน
พระศาสนา นอกจากเสาะสดับคําสอน
ของพระพุทธเจาแลว ก็ยอมระลึกอยู
เสมอถึงพระดํารัสเตือนใหเสพเสนาสนะ
อันสงัดเจริญภาวนา โดยทรงระบุปา
เปนสถานที่แรกแหงเสนาสนะอันสงัด
นั้น (ที่ตรัสทั่วไปคือ “อิธ ภิกขฺ เว ภิกฺขุ
อรฺคโต วา รุกฺขมูลคโต วา สฺุาคารคโต วา…” – ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุใน
ธรรมวินัยนี้ ไปอยูในปาก็ดี โคนไมก็ดี
เรือนวางก็ดี…; ที่ตรัสรองลงไปคือ “…
วิวิตฺต เสนาสน ภชติ อรฺ รุกฺขมูล
ปพฺพต กนฺทร คิริคุหํ สุสาน วนปตฺถ
อพฺโภกาส ปลาลปฺุช…” – [ภิกษุนั้น]
…เขาหาเสนาสนะอันสงัด คือ ปา โคนไม
ภูเขา ซอกเขา ถ้ําในเขา ปาชา ดงเปลี่ยว
ที่แจง ลอมฟาง…) แนวทางปฏิบัติเชนนี้
๕๑๔

ทานถือแนนแฟนสืบกันมา แมวา สาระจะ
อยูท มี่ เี สนาสนะอันสงัด แตปา ซึง่ ในอดีต
มีพรอมและเปนที่สงัดอันแนนอน ก็เปน
ที่พึงเลือกเดนอันดับแรก จึงนับวาเปน
ตัวแทนที่เต็มความหมายของเสนาสนะ
อันสงัด ดังปรากฏเปนคาถาทีก่ ลาวกัน
วาพระธรรมสังคาหกาจารยไดรจนาไว
อันเปนที่อางอิงในคัมภีรทั้งหลาย ตั้งแต
มิลินทปญหา จนถึงวิสุทธิมัคค และใน
อรรถกถาเปนอันมาก มีความวา
ยถาป ทีปโก นาม
ตเถวาย พุทฺธปุตฺโต
อรฺ ปวิสิตฺวาน

นิลียิตฺวา คณฺหตี มิเค
ยุตฺตโยโค วิปสฺสโก
คณฺหาติ ผลมุตฺตมํ ฯ

(พุทธบุตรนี้ ประกอบความเพียร
เจริญวิปสสนา เขาไปสูปา จะถือเอาผล
อันอุดม [อรหัตตผล] ได เหมือนดังเสือ
ซุมตัวจับเนื้อ)
ตามคตินี้ การไปเจริญภาวนาในปา
เป น ข อ พึ ง ปฏิ บั ติ สําหรั บ ภิ ก ษุ ทุ ก รู ป
เสมอเหมือนกัน ไมมกี ารแบงแยก ดังนัน้
จึงเปนธรรมดาที่วา ในคัมภีรมิลินทปญหา (ประมาณ พ.ศ.๕๐๐) ก็ยังไมมี
คําวา คามวาสี และอรัญวาสี (พบคําวา
“อรฺวาสา” แหงเดียว แตหมายถึง
ดาบสชาย-หญิง) แมวา ตอมาในอรรถกถา
(กอน จนถึงใกล พ.ศ.๑๐๐๐) จะมีคําวา
คามวาสี และอรัญวาสี เกิดขึ้นแลว แต
ก็ใชเปนถอยคําสามัญ หมายถึงใครก็ได

อริ

๕๑๕

อริยะ

ตั้งแตพระสงฆ ไปจนถึงสิงสาราสัตว ปรินิพพานแลว ก็อิงอาศัยอาจารยที่
(มักใชแกชาวบานทั่วไป) ที่อยูบาน อยู จําเพาะมากขึ้น มีความรูสึกที่จะตอง
ใกลบาน หรืออยูในปา มิไดมีความ ผอนและเผื่อเวลามากขึ้น อยูประจําที่
แนนอนมากขึ้น เพื่ออุทิศตัวแกกิจใน
หมายจําเพาะอยางที่เขาใจกันในบัดนี้
พระภิกษุที่ไปเจริญภาวนาในปานั้น การเจริญภาวนา ซึ่งกลายเปนงานหรือ
อาจจะไปอยูชั่วระยะเวลาหนึ่ง ยาวบาง หนาที่ที่เรียกวา “วิปสสนาธุระ” (ธุระใน
สั้นบาง และอาจจะไปๆ มาๆ แตบางรูป การเจริญกรรมฐานอันมีวิปสสนาเปน
ก็อาจจะอยูนานๆ ภิกษุท่อี ยูปานั้นทาน ยอด) โดยนัยนี้ แนวโนมที่จะแบงเปน
เรียกวา “อารัญญกะ” (อารัญญิกะ ก็เรียก) พระบาน-พระปาก็ชัดเจนขึ้นเรื่อยๆ
และการถืออยูป า เปนธุดงคอยางหนึ่ง ซึ่ง
การแบงพระสงฆเปน ๒ ฝาย คือ
ภิกษุจะเลือกถือไดตามสมัครใจ กับทั้ง คามวาสี และอรัญวาสี เกิดขึ้นในลังกา
จะถือในชวงเวลายาวหรือสั้น หรือแม ทวีป และปรากฏชัดเจนในรัชกาลพระเจา
ปรักกมพาหุ ที่ ๑ มหาราช (พ.ศ. ๑๖๙๖
แตตลอดชีวิต ก็ได
สันนิษฐานวา เมื่อเวลาลวงผานหาง –๑๗๒๙) ตอมา เมื่อพอขุนรามคําแหง
พุทธกาลมานาน พระภิกษุอยูประจําที่ มหาราชแหงอาณาจักรสุโขทัย ทรงรับ
มากขึ้น อีกทั้งมีภาระผูกมัดตัวมากขึ้น พระพุทธศาสนาและพระสงฆลังกาวงศ
ดวย โดยเฉพาะการเลาเรียนและทรงจํา อั น สื บ เนื่ อ งจากสมั ย พระเจ า ปรั ก กมพุ ท ธพจน ใ นยุ ค ที่ อ งค พ ระศาสดา พาหุนี้เขามาในชวงใกล พ.ศ.๑๘๒๐
ปรินิพพานแลว ซึ่งจะตองรักษาไวแก ระบบพระสงฆ ๒ แบบ คือ คามวาสี
คนรุนหลังใหครบถวนและแมนยําโดยมี และอรัญวาสี ก็มาจากศรีลังกาเขาสู
ความเขาใจถูกตอง อีกทั้งตองเก็บรวบ ประเทศไทยดวย; คูกับ คามวาสี, ดู
รวมคําอธิบายของอาจารยรุนตอๆ มา วิปสสนาธุระ
ที่มีเพิ่มขึ้นๆ จนเกิดเปนงานหรือหนาที่ อริ ขาศึก, ศัตรู, คนที่ไมชอบกัน
ที่เรียกวา “คันถธุระ” (ธุระในการเลา อริ ฏ ฐภิ ก ษุ ชื่ อ ภิ ก ษุ รู ป หนึ่ ง ในครั้ ง
เรียนพระคัมภีร) เปนภาระซึ่งทําใหรวม พุทธกาล เปนบุคคลแรกที่ถูกสงฆลง
กันอยูที่แหลงการเลาเรียนศึกษาในชุม อุกเขปนียกรรมเพราะไมสละทิฏฐิบาป
ชนหรือในเมือง พรอมกันนั้น ภิกษุผูไป อริยะ เจริญ, ประเสริฐ, ผูไกลจากขาศึก
เจริญภาวนาในปา เมื่อองคพระศาสดา คือ กิเลส, บุคคลผูบรรลุธรรมวิเศษ มี
๕๑๕

อริยกะ

๕๑๖

อริยปริเยสนา

โสดาปตติมรรคเปนตน; ดู อริยบุคคล
พาหุสัจจะ ๖. จาคะ ๗. ปญญา
อริยกะ คนเจริญ, คนประเสริฐ, คนได อริยบุคคล บุคคลผูเปนอริยะ, ทานผู
รับการศึกษาอบรมดี; เปนชื่อเรียกชน บรรลุ ธ รรมวิ เ ศษมี โ สดาป ต ติ ม รรค
ชาติหนึ่งที่อพยพจากทางเหนือเขาไปใน เปนตน มี ๔ คือ ๑. พระโสดาบัน ๒.
อินเดียตั้งแตกอนพุทธกาล ถือตัววา พระสกทาคามี (หรือสกิทาคามี) ๓. พระ
เปนพวกเจริญ และเหยียดพวกเจาถิ่น อนาคามี ๔. พระอรหันต; แบงพิสดาร
เดิมลงวาเปนมิลักขะ คือพวกคนปาคน เปน ๘ คือ พระผูต งั้ อยูใ นโสดาปตติดอย, พวกอริยกะอพยพเขาไปในยุโรป มรรค และพระผูต งั้ อยูใ นโสดาปตติผลคู
ดวย คือ พวกที่เรียกวา อารยัน
๑, พระผูต งั้ อยูใ นสกทาคามิมรรค และ
อริยกชาติ หมูคนที่ไดรับการศึกษาอบ พระผูต งั้ อยูใ นสกทาคามิผล คู ๑, พระผู
รมดี, พวกที่มีความเจริญ, พวกชนชาติ ตัง้ อยูใ นอนาคามิมรรค และพระผูต งั้ อยู
อริยกะ
ในอนาคามิผล คู ๑, พระผูต งั้ อยูใ น
อริยชาติ “เกิดเปนอริยะ” คือ บรรลุ อรหั ต ตมรรค และพระผู ตั้ ง อยู ใ น
มรรคผล กลายเปนอริยบุคคล เปรียบ อรหัตตผล คู ๑
เหมือนเกิดใหมอีกครั้งหนึ่ง ดวยการ อริยบุคคล ๗ บุคคลผูเปนอริยะ, บุคคล
เปลี่ยนจากปุถุชนเปนพระอริยะ, อีก ผูประเสริฐ, ทานผูบรรลุธรรมวิเศษ มี
อยางหนึ่งวา ชาติอริยะ หรือชาวอริยะ โสดาปตติมรรค เปนตน นัยหนึง่ จําแนก
ซึ่ ง เป น ผู เ จริ ญ ในทางพระพุทธศาสนา เปน ๗ คือ สัทธานุสารี ธัมมานุสารี
หมายถึงผูกําจัดกิเลสได ซึ่งชนวรรณะ สั ท ธาวิ มุ ต ทิ ฏฐิ ปป ตตะ กายสั กขี
ไหน เผาไหน ก็อาจเปนได ตางจาก ปญญาวิมุต และ อุภโตภาควิมุต (ดูคํา
อริยชาติ หรืออริยกชาติที่มีมาแตเดิม นั้นๆ)
อริยปริเยสนา การแสวงหาทีป่ ระเสริฐคือ
ซึ่งจํากัดดวยชาติคือกําเนิด
อริยทรัพย ทรัพยอันประเสริฐเปนของ แสวงหาสิ่งที่ไมตกอยูในอํานาจแหงชาติ
ติดตัว อยูภายในจิตใจ ดีกวาทรัพยภาย ชรามรณะ หรือกองทุกข โดยความได
นอก เชนเงินทอง เปนตน เพราะโจร แกแสวงหาโมกขธรรมเพือ่ ความหลุดพน
หรือใครๆ แยงชิงไมได และทําใหเปน จากกิเลสและกองทุกข, ความหมาย
คนประเสริฐอยางแทจริง มี ๗ คือ ๑. อยางงาย ไดแก การแสวงหาในทาง
ศรัทธา ๒. ศีล ๓. หิริ ๔. โอตตัปปะ ๕. สัมมาชีพ (ขอ ๒ ในปริเยสนา ๒)
๕๑๖

อริยผล

๕๑๗

อริยผล ผลอันประเสริฐ มี ๔ ชั้น คือ
โสดาปตติผล สกทาคามิผล อนาคามิผล
และอรหัตตผล
อริยมรรค ทางอันประเสริฐ, ทางดําเนิน
ของพระอริยะ, ญาณอันใหสําเร็จความ
เปนพระอริยะ มี ๔ คือ โสดาปตติมรรค สกทาคามิมรรค อนาคามิมรรค
และอรหัตตมรรค; บางทีเรียกมรรคมี
องค ๘ วา อริยมรรค ก็มี แตควรเรียก
เต็มวา อริยอัฏฐังคิกมรรค
อริยวงศ ปฏิปทาที่พระอริยบุคคลผูเปน
สมณะ ปฏิ บั ติ สื บ กั น มาไม ข าดสาย,
อริยประเพณี มี ๔ คือ ๑. สันโดษดวย
จีวร ๒. สันโดษดวยบิณฑบาต ๓.
สันโดษดวยเสนาสนะ ๔. ยินดีในการ
บําเพ็ญกุศล ละอกุศล
อริยวัฑฒิ, อารยวัฒิ ความเจริญอยาง
ประเสริฐ, หลักความเจริญของอารยชน,
ความเจริ ญ งอกงามที่ ไ ด ส าระสมเป น
อริยสาวกอริยสาวิกา มี ๕ คือ ๑.
ศรัทธา ความเชื่อมีเหตุผล ความมั่นใจ
ในพระรัตนตรัย ในหลักแหงความจริง
ความดีงาม และในการที่จะทํากรรมดี
๒. ศีล ความประพฤติดี มีวนิ ยั เลีย้ งชีพ
สุจริต ๓. สุตะ ความรูหลักธรรมคําสอน
และใฝ ใ จเล า เรี ย นสดั บ ฟ ง ศึ ก ษาหา
ความรู ๔. จาคะ ความเผือ่ แผเสียสละ มี
น้ําใจและใจกวาง พรอมที่จะรับฟงและ

อรูป

รวมมือ ไมคับแคบเอาแตตัว ๕. ปญญา
ความรอบรู รูคิด รูพิจารณา เขาใจเหตุ
ผล มองเห็นโลกและชีวิตตามเปนจริง
อริยสัจ ความจริงอยางประเสริฐ, ความ
จริงของพระอริยะ, ความจริงที่ทําคนให
เปนพระอริยะ มี ๔ อยาง คือ ทุกข
(หรือ ทุกขสัจจะ) สมุทยั (หรือ สมุทยั สัจจะ) นิโรธ (หรือ นิโรธสัจจะ) มรรค
(หรือ มัคคสัจจะ) เรียกเต็มวา ทุกข[อริยสัจจ] ทุกขสมุทยั [อริยสัจจ] ทุกขนิโรธ[อริยสัจจ] และ ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา[อริยสัจจ]
อริยสัจจ ดู อริยสัจ
อริยสาวก 1. สาวกผูเปนพระอริยะ,
สาวกผูบรรลุธรรมวิเศษ มีโสดาปตติมรรค เปนตน 2. สาวกของพระอริยะ
(คือของพระพุทธเจาผูเปนอริยะ)
อริ ย สาวิ ก า สาวิ ก าที่ เ ป น พระอริ ย ะ,
อริยสาวกหญิง
อริยอัฏฐังคิกมรรค มรรคมีองค ๘
ประการอันประเสริฐ; ดู มรรค
อรุณ เวลาใกลอาทิตยจะขึ้น มีสองระยะ
คือมีแสงขาวเรื่อๆ (แสงเงิน) และแสง
แดง (แสงทอง), เวลาย่ํารุง
อรูป ฌานมีอรูปธรรมเปนอารมณ ไดแก
อรู ป ฌาน, ภพของสั ต ว ผู เ ข า ถึ งอรูป
ฌาน, ภพของอรูปพรหม มี ๔ คือ ๑.
อากาสานัญจายตนะ (กําหนดที่วางหาที่

๕๑๗

อรูปฌาน

๕๑๘

สุดมิไดเปนอารมณ) ๒. วิญญาณัญจายตนะ (กําหนดวิญญาณหาที่สุดมิได
เปนอารมณ) ๓. อากิญจัญญายตนะ
(กําหนดภาวะทีไ่ มมอี ะไรๆ เปนอารมณ)
๔. เนวสัญญานาสัญญายตนะ (ภาวะมี
สัญญาก็ไมใช ไมมีสัญญาก็ไมใช)
อรูปฌาน ฌานมีอรูปธรรมเปนอารมณ
มี ๔; ดู อรูป
อรูปพรหม พรหมผูเขาถึงอรูปฌาน,
พรหมไมมีรูป, พรหมในอรูปภพ มี ๔;
ดู อรูป
อรูปภพ โลกเปนที่อยูของพรหมไมมีรูป;
ดู อรูป
อรู ป ราคะ ความติ ด ใจในอรู ปธรรม,
ความติ ด ใจในอารมณ แ ห ง อรู ป ฌาน,
ความปรารถนาในอรูปภพ (ขอ ๗ ใน
สังโยชน ๑๐)
อรูปาวจร ซึ่งทองเที่ยวไปในอรูปภพ,
อยูในระดับจิตชั้นอรูปฌาน, ยังเกี่ยว
ของอยูกับอรูปธรรม; ดู ภพ, ภูมิ
อลังการ เครื่องประดับประดา
อลชฺ ชิ ต า อาการที่ ต อ งอาบั ติ ด ว ยไม
ละอาย
อลัชชี ผูไมมีความละอาย, ผูหนาดาน,
ภิกษุผูมักประพฤติละเมิดพุทธบัญญัติ
โดยจงใจละเมิด หรือทําผิดแลวไมแกไข
อเลอ แปลง, ที่อเลออื่น คือที่แปลงอื่น
อโลภะ ความไมโลภ, ไมโลภอยากได

อวันตี

ของเขา, ธรรมที่เปนปฏิปกษกับความ
โลภ คือ ความคิดเผื่อแผเสียสละ,
จาคะ (ขอ ๑ ในกุศลมูล ๓)
อวตาร การลงมาเกิด, การแบงภาคมาเกิด,
เปนความหมายในศาสนาพราหมณหรือ
ฮินดู เชน พระนารายณอวตาร คือแบง
ภาคลงมาจากสวรรคมาเกิดเปนมนุษย
เปนตน
อวมานะ การดูถูกเหยียดหยาม, การลบ
หลู; ตรงขามกับ สัมมานะ, ดู มานะ
อวสาน ที่สุด, ที่จบ
อวสานกาล เวลาสุดทาย, ครั้งสุดทาย
อวหาร การลัก, อาการที่ถือวาเปนลัก
ทรัพย ในอรรถกถาแสดงไว ๒๕ อยาง
พึงทราบในที่นี้ ๑๓ อยาง คือ ๑. ลัก
๒. ชิงหรือวิ่งราว ๓. ลักตอน ๔. แยง
๕. ลักสับ ๖. ตู ๗. ฉอ ๘. ยักยอก ๙.
ตระบัด ๑๐. ปลน ๑๑. หลอกลวง ๑๒.
กดขี่หรือกรรโชก ๑๓. ลักซอน
อวัตถุรูป ดูที่ รูป ๒๘
อวันตี ชือ่ แควนหนึง่ ในบรรดา ๑๖ แควน
ใหญแหงชมพูทวีป ตั้งอยูทางตะวันตก
เฉียงใตของแควนวังสะ มีนครหลวงชือ่
อุชเชนี ราชาผูค รองอวันตีในพุทธกาล มี
พระนามวาพระเจาจัณฑปชโชต; เดิมนั้น
แควนอวันตีมเี มืองหลวงเกาชือ่ มาหิษมตี
(นาจะไดแกเมือง Godarpura ในบัดนี้)
ซึ่งตั้งอยูที่ฝงแมน้ํานัมมทา ตอมาจึง

๕๑๘

อวันทนียกรรม

๕๑๙

ยายขึ้นเหนือมาตั้งที่อุชเชนี, ในคัมภีร
บาลีบางที่ มีคําเรียกอวันตีวา “อวันตีทักขิณาบถ” ถาถือแมน้ําคงคาเปนเสน
แบง ทั้งแควนอวันตีก็อยูในทักขิณาบถ
แต ถ า ถื อ แม น้ํานั ม มทาเป น เส น แบ ง
อวันตีก็มีทั้งสวนที่เปนอุตราบถ และ
สวนที่เปนทักขิณาบถ คือ แถบที่ตั้งของ
มาหิ ษ มตี เ มื อ งหลวงเก า ลงไป เป น
ทักขิณาบถ
อวันทนียกรรม สังฆกรรมที่ภิกษุณีสงฆ
มีมติประกาศใหถือภิกษุผูแสดงอาการ
อันไมนาเลื่อมใส วาเปนผูที่ภิกษุณีทั้ง
หลายไมพึงไหว; ดูที่ ปกาสนียกรรม,
อสัมมุขากรณีย
อวัสดา ฐานะ, ความเปนอยู, ความ
กําหนด, เวลา, สมัย
อวิชชา ความไมรูจริง, ความหลงอันเปน
เหตุไมรูจริง มี ๔ คือความไมรูอริยสัจจ
๔ แตละอยาง (ไมรูทุกข ไมรูเหตุเกิด
แหงทุกข ไมรูความดับทุกข ไมรูทางให
ถึงความดับทุกข) อวิชชา ๘ คือ อวิชชา
๔ นั้น และเพิ่ม ๕. ไมรูอดีต ๖. ไมรู
อนาคต ๗. ไมรูทั้งอดีตทั้งอนาคต ๘.
ไม รู ป ฏิ จ จสมุ ป บาท (ข อ ๑๐ ใน
สังโยชน ๑๐ ตามนัยพระอภิธรรม, ขอ
๗ ในอนุสัย ๗)
อวิชชาสวะ อาสวะคืออวิชชา, กิเลสที่
หมักหมมหรือดองอยูในสันดาน ทําให

อวิหิงสาวิตก

ไมรตู ามความเปนจริง (ขอ ๓ ในอาสวะ
๓, ขอ ๔ ในอาสวะ ๔)
อวิญญาณกะ พัสดุที่ไมมีวิญญาณ เชน
เงิน ทอง ผานุงหม และเครื่องใชสอย
เปนตน; เทียบ สวิญญาณกะ
อวิทยา ความไมรู, อวิชชา
อวิทูเรนิทาน “เรื่องไมไกลนัก” หมายถึง
เรื่องราวความเปนไปเกี่ยวกับพระพุทธ
เจา ตั้งแตจุติจากสวรรคชั้นดุสิตจนถึง
ตรัสรู; ดู พุทธประวัติ
อวินิพโภครูป “รูปที่แยกออกจากกันไม
ได”, รูปทีม่ อี ยูด ว ยกันเปนประจําเสมอไป
อย า งขาดมิ ไ ด เ ลยในสิ่ ง ที่ เ ป น รู ป ทุ ก
อยาง กลาวคือในสิ่งที่เปนรูปทุกอยาง
แม แ ต ป รมาณู ที่ เ ล็ ก ที่ สุ ด ก็ จ ะต อ งมี
รูปธรรมชุดนี้อยูเปนอยางนอย, คุณสมบัติพื้นฐานที่มีอยูเปนประจําในวัตถุ,
มี ๘ อยาง คือ ปฐวี (ภาวะแผขยาย
หรือรองรับ) อาโป (ภาวะเอิบอาบเกาะ
กุม) เตโช (ภาวะรอน) วาโย (ภาวะ
เคลือ่ นไหวเครงตึง) วัณณะ (สี) คันธะ
(กลิ่น) รสะ (รส) โอชา (อาหารรูป); ใน
๘ อยางนี้ สีอ่ ยางแรกเปนมหาภูตรูป หรือ
ธาตุ ๔, สี่อยางหลังเปนอุปาทายรูป; รูป
ที่เหลือจากนี้ ๒๐ อยาง เปน วินิพโภครูป (รูปที่แยกจากกันได); ดู รูป ๒๘
อวิหิงสาวิตก ความตริตรึกในทางไม
เบี ย ดเบี ย น, ความตรึ ก ด ว ยอํานาจ

๕๑๙

อศุภ

๕๒๐

อโศการาม

กรุณา ไมคิดทําความลําบากเดือดรอน กรณียกิจ พระบรมราโชบาย และสอน
แกผูอื่น คิดแตจะชวยเหลือเขาใหพน ธรรมแกขาราชการและประชาชน ทรง
จากทุกข (ขอ ๓ ในกุศลวิตก ๓)
สรางมหาวิหาร ๘๔,๐๐๐ แหง เปนศูนย
อศุภ ดู อสุภ
กลางการศึ ก ษา ทรงอุ ป ถั ม ภ ก าร
อโศกมหาราช มหาราชแหงชมพูทวีป สังคายนา ครั้งที่ ๓ และการสงศาสนทูต
ซึ่งเปนราชาผูยิ่งใหญที่สุดพระองคหนึ่ง ออกไปเผยแพร พ ระพุ ท ธศาสนาใน
ในประวั ติ ศ าสตร โ ลก และเปนพุทธ นานาประเทศ เชน พระมหินทเถระไป
ศาสนูปถัมภกที่สําคัญยิ่ง เปนกษัตริย ยังลังกาทวีป และพระโสณะพระอุตตระ
พระองคที่ ๓ แหงราชวงศโมริยะ ครอง มายังสุวรรณภูมิ เปนตน, กอนทรงหัน
ราชสมบัติ ณ พระนครปาฏลีบุตร ใน มานับถือพระพุทธศาสนา ทรงปรากฏ
พ.ศ.๒๑๘-๒๖๐ เมื่อครองราชยได ๘ พระนามวา จัณฑาโศก คือ อโศกผูโหด
พรรษา ทรงยกทัพไปปราบแควนกลิงคะ ร า ย ครั้ น หั น มาทรงนั บ ถื อ พระพุ ท ธ
(ปจจุบันคือดินแดนแถบแควน Orissa) ศาสนาและดําเนิ น นโยบายธรรมวิ ชั ย
ที่เปนชนชาติเขมแข็งลงได ทําใหอาณา- แล ว ได รั บ ขนานพระนามใหม ว า
จั ก รของพระองค ก ว า งใหญ ที่ สุ ด ใน ธรรมาโศก คือ อโศกผูทรงธรรม ชาว
ประวัติชาติอินเดีย แตในการสงคราม พุทธไทยแตเดิมมามักเรียกพระองควา
นั้น มีผูคนลมตายและประสบภัยพิบัติ พระเจาศรีธรรมาโศกราช; เมื่ออินเดีย
มากมาย ทําใหพระองคสลดพระทัย เป น เอกราชพ น จากการปกครองของ
พอดี ไ ด ท รงสดั บ คําสอนในพระพุ ท ธ อังกฤษใน พ.ศ.๒๔๙๐ แลว ก็ไดนําเอา
ศาสนา ทรงเลื่อมใส ไดทรงเลิกการ รูปพระธรรมจักร ซึ่งทูนอยูบนหัวสิงห
สงคราม หันมาถือหลัก “ธรรมวิชัย” คือ ยอดเสาศิ ล าจารึ ก ของพระเจ า อโศก
ชนะใจดวยธรรม มุงทํานุบํารุงพระพุทธ มหาราช ที่สารนาถ (ปาอิสิปตนมฤคศาสนา สรางสรรคประโยชนสุขของ ทายวัน ทีท่ รงแสดงปฐมเทศนา) มาเปน
ประชาชน และความเจริญรุงเรืองของ ตราสัญลักษณทกี่ ลางผืนธงชาติ และใช
ประเทศในทางสันติ โปรดใหเขียนสลัก รูปสิงหทงั้ สีท่ ที่ นู พระธรรมจักรนัน้ เปน
ศิลาจารึก (เรียกวา “ธรรมลิป” คือ ลาย ตราแผนดินสืบมา
สือธรรม หรือธรรมโองการ) ไวในที่ อโศการาม ชื่อวัดสําคัญที่พระเจาอโศก
ตางๆ ทั่วมหาอาณาจักร เพื่อสื่อพระราช มหาราชทรงสรางในกรุงปาฏลีบุตรเปน
๕๒๐

อสงไขยกัป

๕๒๑

ที่ทํา สังคายนา ครั้งที่ ๓
อสงไขยกัป ดู กัป
อสทิสทาน “ทานอันไมมอี นื่ แมนเหมือน”,
เปนคําในชั้นอรรถกถา หมายถึงการ
บําเพ็ญทานถวายแดพระพุทธเจาพรอม
ดวยภิกษุสงฆ ครัง้ ใหญทสี่ ดุ ซึง่ ไมมใี คร
สามารถทําเทียมเทาไดอกี ไดแก ทานที่
พระเจาปเสนทิโกศลจัดถวาย ตามเรือ่ ง
วา ครัง้ หนึง่ พระเจาปเสนทิโกศลถวาย
ทานแดพระพุทธเจาพรอมดวยภิกษุสงฆ
และใหชาวเมืองสาวัตถีมาชมดวย ชาว
เมืองเห็นแลว ก็ไปจัดถวายทานใหดี
เหนือกวา พระองคจงึ จัดถวายครัง้ ใหม
อีกใหเหนือกวาชาวเมือง แตชาวเมืองก็
แขงกับพระองคโดยจัดใหเหนือกวาอีก
เปนเชนนีถ้ งึ ๖ ครัง้ เปนเหตุใหทรงทุกข
พระทัยเกรงวาจะทรงพายแพแกราษฎร
แตในที่สุด ทรงไดรับคําทูลแนะนําของ
พระมเหสี คือพระนางมัลลิกา จึงทรง
สามารถถวายทานที่ชาวเมืองไมสามารถ
จัดแขงได ซึง่ ไดชอื่ วาเปนอสทิสทาน สิน้
พระราชทรัพยไปในวันเดียวถึง ๑๔ โกฏิ,
ในพุทธกาลหนึ่งๆ คือในสมัยของพระ
พุทธเจาพระองคหนึง่ ๆ มีอสทิสทานครัง้
เดียว (เรือ่ งมาใน ธ.อ.๖/๕๑)
อสมานาสนิกะ ภิกษุผูมีพรรษาออนแก
กวากันเกิน ๓ พรรษา นัง่ อาสนะคือเตียง
ตั่งสําหรับ ๒ รูป เสมอกันไมได (แตนงั่

อสัทธรรม

อาสนะยาวดวยกันได); เทียบ สมานาสนิกะ
อสังขตะ ธรรมที่ปจจัยมิไดปรุงแตง,
ธรรมที่ ไ ม เ กิ ด จากเหตุ ป จ จั ย ได แ ก
พระนิพพาน; ตรงขามกับ สังขตะ
อสังขตธรรม ธรรมอันมิไดถูกปรุงแตง
ไดแก นิพพาน (ขอ ๒ ในธรรม ๒); ตรง
ขามกับ สังขตธรรม
อสังขารปรินิพพายี พระอนาคามี ผูจะ
ปริ นิ พ พานด ว ยไม ต อ งใช ค วามเพี ย ร
มากนัก (ขอ ๓ ในอนาคามี ๕)
อสังขาริก “ไมเปนไปกับดวยการชักนํา”
ไมมีการชักนํา ใชแกจิตที่คิดดีหรือชั่ว
โดยเริ่มขึ้นเอง มิใชถูกกระตุนหรือชักจูง
จากภายนอก จึงมีกําลังมาก ตรงขามกับ
สสังขาริก
อสังสัคคกถา ถอยคําที่ชักนําไมใหคลุก
คลีดวยหมู (ขอ ๔ ในกถาวัตถุ ๑๐)
อสังหาริมะ ซึ่งนําเอาไปไมได, เคลื่อนที่
ไมได, ของติดที่ ขนเอาไปไมได เชน ที่
ดิน โบสถ วิหาร เจดีย ตนไม เรือน
เปนตน; เทียบ สังหาริมะ
อสังหาริมทรัพย ทรัพยเคลื่อนที่ไมได
ไดแก ที่ดินและทรัพยซึ่งติดอยูกับที่เชน
ตึก โรงรถ เปนตน; คูกับ สังหาริมทรัพย
อสัญญีสัตว สัตวจําพวกไมมีสัญญา ไม
เสวยเวทนา (ขอ ๕ ในสัตตาวาส ๙)
อสัทธรรม ธรรมของอสัตบุรุษ มีหลาย
หมวด เชน อสัทธรรม ๗ คือที่ตรงขาม

๕๒๑

อสัมปตตโคจรัคคาหิกรูป

๕๒๒

อสิตดาบส

กับ สัทธรรม ๗ มีปราศจากศรัทธา อสิตดาบส ดาบสผูคุนเคย และเปนที่
ปราศจากหิริ เปนตน; ในคําวา “ทอด นับถือของศากยราชสกุล มีเรื่องปรากฏ
กายเพื่อเสพอสัทธรรมก็ดี” หมายถึง ในนาลกสูตร (ขุ.สุ.๒๕/๓๘๘/๔๖๗) วา ในวัน
ที่พระโพธิสัตวประสูติ ทานไดทราบขาว
เมถุนธรรม คือการรวมประเวณี
อสัมปตตโคจรัคคาหิกรูป ดูที่ รูป ๒๘ ประสูติ แหงพระราชโอรส ของพระเจา
อสัมมุขากรณีย สังฆกรรมซึ่งไมตองทํา สุทโธทนะ จึงเขาไปเยี่ยม พระราชาทรง
ในทีต่ อ หนา (หรือพรอมหนา) บุคคลทีถ่ กู นําพระราชโอรสออกมาเพื่อจะใหวันทา
สงฆทาํ กรรม มี ๘ อยาง คือ ๑.ทูเตนุ- พระดาบส แตพระบาททั้งสองของพระ
ปสัมปทา (การอุปสมบทภิกษุณีโดยใช ราชโอรสกลับเบี่ยงขึ้นไปประดิษฐานบน
ทูต) ๒.ปตตนิกกุชชนา (การคว่ําบาตร) เศี ย รของพระดาบส เมื่ อ พระดาบส
๓.ปตตอุกกุชชนา (การหงายบาตร) ๔. พิจารณาพระลักษณะของพระราชโอรส
อุมมัตตกสมมติ (การสวดประกาศให แลว มั่นใจวาพระราชโอรสนัน้ จักตรัสรู
ถือภิกษุเปนผูวิกลจริต) ๕.เสกขสมมติ เปนพระพุทธเจาแนนอน นอกจากทํา
(การสวดประกาศตั้งสกุลเปนเสขะ) ๖. อัญชลีนบไหวแลว ก็ไดแยมยิ้มแสดง
พรหมทัณฑ (การลงโทษภิกษุหัวดื้อวา ความแชมชื่นใจออกมา แตเมื่อมองเห็น
ยาก โดยวิธีพรอมกันไมวากลาว) ๗. วาตนจะไมมีชีวิตอยูจนถึงเวลาแหงการ
ปกาสนียกรรม (การประกาศใหเปนที่รู ตรัสรู ก็เสียใจรองไห กระนัน้ ก็ตาม พระ
ทั่วกัน ถึงสภาวะของภิกษุซึ่งไมเปนที่ ดาบสไดไปบอกหลานชายของทาน ชือ่ วา
ยอมรับของสงฆ ใหถือวาการใดที่เธอทํา นาลกะ ใหออกบวชรอเวลาที่พระโพธิก็เปนเรื่องเฉพาะตัวของเธอ ไมผูกพัน สัตวจะไดตรัสรู (ขอความที่วา พระบาท
ต อ สงฆ ) ๘.อวั นทนี ยกรรม (การที่ ทั้ ง สองของพระราชโอรสเบี่ ย งขึ้ น ไป
ภิกษุณีสงฆประกาศภิกษุผูแสดงอาการ ประดิ ษ ฐานบนเศี ย รหรื อ บนชฎาของ
อันไมนาเลื่อมใส ใหเปนผูที่ภิกษุณีทั้ง พระดาบสนัน้ เปนคําเลาขยายความของ
อรรถกถา, เชน สุตฺต.อ.๒/๖๘๒/๓๑๘; ชา.อ.๑/
หลายไมพึงไหว); ดูที่ ปกาสนียกรรม
อสาธารณสิกขาบท สิกขาบทที่ไมทั่วไป ๘๖); อสิตดาบสนี้ มีชื่ออีกอยางหนึ่งวา
หมายถึงสิกขาบทเฉพาะของภิกษุณี ที่ กาฬเทวิล หรือ กาฬเทวัลดาบส (เรียกวา
แผกออกไปจากสิกขาบทของภิกษุ; เทียบ กัณหเทวิลฤาษี ก็มี); ตามหนังสือแบบ
สาธารณสิกขาบท
เรียน อสิตดาบสทํานายพระราชโอรสวา
๕๒๒

อสีตยานุพยัญชนะ

๕๒๓

มีคติเปน ๒ ตามตํารับมหาบุรษุ ลักษณพยากรณศาสตร; ดู มหาบุรุษลักษณะ,
นาลกะ 1.; เทียบ พราหมณทํานายพระ
มหาบุรุษ
อสีตยานุพยัญชนะ อนุพยัญชนะ ๘๐;
ดู อนุพยัญชนะ
อสีตมิ หาสาวก พระสาวกผูใ หญ ๘๐ องค
บางทีเรียกอนุพุทธ ๘๐ องค มีรายนาม
ตามลําดับอักษร ดังนี้ (ที่พิมพตัวเอน
คือทานทีเ่ ปนเอตทัคคะดวย): กังขาเรวตะ,
กัปปะ, กาฬุทายี, กิมพิละ, กุมารกัสสปะ,
กุณฑธาน, คยากัสสปะ, ควัมปติ, จุนทะ,
จูฬปนถก, ชตุกัณณิ, ติสสเมตเตยยะ,
โตเทยยะ, ทัพพมัลลบุตร, โธตกะ, นทีกัสสปะ, นันทะ, นันทกะ, นันทกะ,
นาคิตะ, นาลกะ, ปงคิยะ, ปณโฑลภารทวาช, ปลนิ ทวัจฉะ, ปุณณกะ, ปุณณชิ,
ปุ ณณมันตานีบุตร, ปุณณสุนาปรันตะ,
โปสาละ, พากุละ (พักกุละ ก็เรียก), พาหิยทารุจรี ยิ ะ, ภคุ, ภัททิยะ (ศากยะ), ภัททิยะ,
ภัทราวุธ, มหากัจจายนะ, มหากัปปนะ,
มหากัสสปะ, มหาโกฏฐิตะ, มหานามะ,
มหาปนถก, มหาโมคคัลลานะ, เมฆิยะ,
เมตตคู, โมฆราช, ยสะ, ยโสชะ, รัฏฐปาละ,
ราธะ, ราหุล, เรวตะ ขทิรวนิยะ, ลกุณฏกภัททิยะ, วักกลิ, วังคีสะ, วัปปะ, วิมละ,
สภิยะ, สาคตะ, สารีบุตร, สีวลี, สุพาหุ,
สุภตู ,ิ เสละ, โสณกุฏกิ ณั ณะ, โสณโกฬิวสิ ะ,

อสูร

โสภิตะ, เหมกะ, องคุลิมาล, อชิตะ,
อนุรุทธะ, อัญญาโกณฑัญญะ, อัสสชิ,
อานนท, อุทยะ, อุทายี, อุบาลี, อุปวาณะ,
อุปสีวะ, อุปเสนวังคันตบุตร, อุรุเวลกัสสปะ
อสุภ, อสุภะ สภาพทีไ่ มงาม, พิจารณาราง
กายของตนและผูอ นื่ ใหเห็นสภาพทีไ่ มงาม;
ในความหมายเฉพาะ หมายถึงซากศพใน
สภาพตางๆ ซึง่ ใชเปนอารมณกรรมฐาน
รวม ๑๐ อยาง คือ ๑. อุทธุมาตกะ ซาก
ศพที่เนาพอง ๒. วินีลกะ ซากศพทีม่ สี ี
เขียวคล้าํ ๓. วิปุพพกะ ซากศพที่มีนา้ํ
เหลืองไหลออกอยู ๔. วิจฉิททกะ ซากศพ
ที่ขาดกลางตัว ๕. วิกขายิตกะ ซากศพที่
สัตวกดั กินแลว ๖. วิกขิตตกะ ซากศพที่
มีมือ เทา ศีรษะขาด ๗. หตวิกขิตตกะ
ซากศพที่คนมีเวรเปนขาศึกกัน สับฟน
เปนทอนๆ ๘. โลหิตกะ ซากศพที่ถูก
ประหารดวยศัสตรามีโลหิตไหลอาบอยู
๙. ปุฬุวกะ ซากศพที่มีตัวหนอนคลาน
คล่ําไปอยู ๑๐. อัฏฐิกะ ซากศพที่ยัง
เหลืออยูแตรางกระดูก
อสุภสัญญา กําหนดหมายถึงความไม
งามแหงรางกาย (ขอ ๓ ในสัญญา ๑๐)
อสุรกาย “พวกอสูร” ภพแหงสัตวเกิดใน
อบายพวกหนึ่ง เปนพวกมักหวาดสะดุง
ไรความรื่นเริง (ขอ ๔ ในอบาย ๔); ดู คติ
อสูร สัตวกึ่งเทพหรือเทพชั้นต่ําพวกหนึ่ง

๕๒๓

อเสขะ

๕๒๔

ตํานานกลาววา เดิมเปนเทวดาเกา (บุพเทวา) เปนเจาถิ่นครอบครองดาวดึงสเทวโลก ตอมาถูกเทวดาพวกใหม มีทาว
สักกะเปนหัวหนาแยงถิ่นไป โดยถูกเทพ
พวกใหมนั้นจับเหวี่ยงลงมาในระหวาง
พิธีเลี้ยงเมื่อพวกตนดื่มสุราจนเมามาย
ไดชื่อใหมวาอสูร เพราะเมื่อฟนคืนสติ
ขึ้นระหวางทางที่ตกจากดาวดึงสนั้น ได
กลาวกันวา “พวกเราไมดื่มสุราแลว”
(อสูร จึงแปลวา “ผูไมดื่มสุรา”) พวก
อสู ร ได ค รองพิ ภ พใหม ที่ เ ชิ ง เขาสิ เ นรุ
หรือเขาพระทุเมรุ และมีสภาพความเปน
อยู มีอายุ วรรณะ ยศ และอิสริยสมบัติ คลายกันกับเทวดาชั้นดาวดึงส
พวกอสู ร เป น ศั ต รู โ ดยตรงกั บ เทวดา
และมี เ รื่ อ งราวขั ด แย ง ทําสงครามกั น
บอยๆ พวกอสูรออกจะเจาโทสะ จึงมัก
ถูกกลาวถึงในฐานะเปนพวกมีนิสัยพาล
หรือเปนฝายผิด
อเสขะ ผูไมตองศึกษา เพราะศึกษาเสร็จ
สิน้ แลว ไดแกบคุ คลผูต งั้ อยูใ นอรหัตตผล
คือ พระอรหันต; คูกับ เสขะ
อเสขบุคคล บุคคลผูไมตองศึกษา; ดู
อเสขะ
อหังการ การทํา (ความยึดถือวา) “ตัวขา”,
การยึดถือวาตัวกู; มักมาคูกับ มมังการ
คือ การทํา (ความยึดถือวา) “ของขา”,
การยึดถือวาของกู, และมักพูดควบกัน

อักขระ

เปน “อหังการ-มมังการ” แปลกันงายๆ
วา การถือวาตัวเรา ของเรา; มมังการ
เปนตัณหา สวน อหังการ บางแหงวา
เปนทิฏฐิ บางแหงวาเปนมานะ บางแหง
ว า เป น มานะและทิ ฏ ฐิ (ในคํ า ว า
“อหังการมมังการมานานุสัย” อรรถกถา
หนึ่ ง อธิ บ ายว า อหังการ เป น ทิ ฏ ฐิ
มมังการ เปนตัณหา มานานุสัย เปน
มานะ – ม.อ.๓/๑๔๖); ในภาษาไทย
อหังการ มักใชในความหมายที่เพี้ยนไป
กลายเปนความเยอหยิ่ง ความทะนงตัว
จองหอง กาวราวอวดดี
อเหตุกทิฏฐิ ความเห็นวาไมมีเหตุ คือ
ความเห็นผิดวา คนเราจะไดดีหรือชั่ว
ตามคราวเคราะห ถึงคราวจะดี ก็ดีเอง
ถึงคราวจะราย ก็รายเอง ไมมีเหตุอื่นจะ
ทําใหคนดีคนชั่วได (ขอ ๒ ในทิฏฐิ ๓)
อโหสิกรรม กรรมเลิกใหผล ไมมีผลอีก
ได แ ก ก รรมทั้งที่เปนกุศลและอกุศลที่
เลิกใหผล เหมือนพืชที่หมดยาง เพาะ
ปลูกไมขึ้นอีก (ขอ ๔ ในกรรม ๑๒)
อักโกสวัตถุ เรื่องสําหรับดา มี ๑๐ อยาง
คือ ๑. ชาติ ไดแกชั้นหรือกําเนิดของคน
๒. ชื่อ ๓. โคตร คือตระกูลหรือแซ ๔.
การงาน ๕. ศิลปะ ๖. โรค ๗. รูปพรรณ
สัณฐาน ๘. กิเลส ๙. อาบัติ ๑๐. คําสบ
ประมาทอยางอื่นๆ
อักขระ ตัวหนังสือ, วิชาหนังสือ, คํา,

๕๒๔

อักขรวิธี

๕๒๕

เสียง, สระ และพยัญชนะ
อักขรวิธี ตําราวาดวยวิธีเขียนและอาน
หนังสือใหถูกตอง
อักษร ตัวหนังสือ
อัคคสาวก ดู อัครสาวก
อัคคัญญสูตร ชือ่ สูตรที่ ๔ แหงทีฆนิกาย
ปาฏิกวรรค พระสุตตันตปฎก ทรงแสดง
แก ส ามเณรวาเสฏฐะ และสามเณร
ภารั ท วาชะ ผู อ อกบวชจากตระกู ล
พราหมณ ทรงคัดคานคํากลาวอางของ
พวกพราหมณ ที่ถือวาพราหมณเปน
วรรณะประเสริฐที่สุด และถือวาชาติ
กําเนิดเปนเครื่องตัดสินความประเสริฐ
และความต่ําทรามของมนุษย ทรงแสดง
ใหเห็นวาความประเสริฐหรือต่ําทรามนั้น
อยูที่ความประพฤติ โดยมีธรรมเปน
เครื่องตัดสิน คนวรรณะตางๆ ออกบวช
ในพระพุทธศาสนาแลว ยอมชื่อวาเปนผู
เกิดจากธรรมเสมอกันหมด แลวทรง
แสดงความเปนมาของสังคมมนุษย เริ่ม
แต เ กิ ด มี สั ต ว ขึ้ น ในโลกแล ว เปลี่ ย น
แปลงตามลําดับ จนเกิดมีมนุษยที่อยู
รวมกันเปนหมูเปนพวก เกิดความจํา
เป น ต อ งมี ก ารปกครอง และมี ก าร
ประกอบอาชีพการงานตางๆ กัน วรรณะ
ทั้งสี่ก็เกิดจากความเปลี่ยนแปลงเหลานี้
มิใชเปนเรื่องของพรหมสรางสรรค แต
เกิดจากธรรม (ธรรมดา, กฎธรรมชาติ)

อัครพหูสูต

ทุ ก วรรณะประพฤติ ชั่ ว ก็ ไ ปอบายได
ปฏิบัติธรรมก็บรรลุนิพพานได ธรรม
เปนเครื่องตัดสิน และธรรมเปนของ
ประเสริฐสุด ผูที่สิ้นอาสวกิเลสแลว เปน
ผู ป ระเสริ ฐ สุ ด ในวรรณะทั้ ง สี่ ผู ที่
สมบู ร ณ ด ว ยวิ ช ชาและจรณะ เปนผู
ประเสริฐสุดในบรรดาเทวะ และมนุษย
ทั้งปวง
อัคคิ ไฟ, ไฟกิเลส, กิเลสดุจไฟเผาลนจิต
ใจใหเรารอน มี ๓ คือ ๑. ราคัคคิ ไฟคือ
ราคะ ๒. โทสัคคิ ไฟคือโทสะ ๓. โมหัคคิ
ไฟคือโมหะ
อัคคิเวสสนโคตร ตระกูลอัคคิเวสสนะ
เป น ตระกู ล ของปริ พ าชกคนหนึ่ ง ชื่ อ
ทีฆนขะ
อัคฆสโมธาน การประมวลโดยคา, เปน
ชื่อปริวาสที่ภิกษุผูปรารถนาจะออกจาก
อาบัติสังฆาทิเสสซึ่งตองหลายคราว มี
จํานวนวันปดไมเทากัน ประมวลอาบัติ
และวันเขาดวยกัน อยูปริวาสเทาจํานวน
วันที่มากที่สุด เชน ตองอาบัติ ๓ คราว,
คราวหนึ่งปดไว ๓ วัน คราวหนึ่งปดไว
๕ วัน คราวหนึ่งปดไว ๗ วัน อยูปริวาส
เทาจํานวนมากที่สุด คือ ๗ วัน; ดู
สโมธานปริวาส
อัคร เลิศ, ยอด, ล้าํ เลิศ, ประเสริฐ, สูงสุด
อัครพหูสูต พหูสูตผูเลิศ, ยอดพหูสูต,
ผูคงแกเรียนอยางยอดเยี่ยม หมายถึง

๕๒๕

อัครสาวก

๕๒๖

พระอานนท
อัครสาวก สาวกผูเ ลิศ, สาวกผูย อดเยีย่ ม
หมายถึงพระสารีบุตร (เปนอัครสาวก
เบื้องขวา) และพระมหาโมคคัลลานะ
(เปนอัครสาวกเบื้องซาย); ดู ตุลา
อัครสาวิกา สาวิกาผูเ ลิศ, สาวิกาผูย อด
เยีย่ ม หมายถึงพระเขมา (เปนอัครสาวิกา
เบื้องขวา) และพระอุบลวรรณา (เปน
อัครสาวิกาเบื้องซาย); ดู ตุลา
อัครอุบาสก อุบาสกผูเลิศ, อุบาสกผูย อด
เยีย่ ม หมายถึงจิตตคฤหบดี และหัตถกะ
อาฬวกะ; ดู ตุลา
อัครอุบาสิกา อุบาสิกาผูเลิศ, อุบาสิกาผู
ยอดเยีย่ ม หมายถึง เวฬุกัณฏกีนันทมารดา และขุชชุตตรา; ดู ตุลา
อัครอุปฏฐาก ผูเฝารับใชพระพุทธเจา
อยางเยี่ยมยอด ไดแกพระอานนท; ดู
ตุลา
อัครอุปฏฐากอุบาสก อุบาสกผูอุปถัมภ
บํารุ ง ที่ เ ลิ ศ , บางที เ รี ย กสั้ น ว า อั ครอุบาสก คืออุบาสกผูย อดเยีย่ ม หมายถึง
จิตตคฤหบดี และหัตถกะอาฬวกะ; ดู ตุลา
อัครอุปฏฐายิกา อุบาสิกาผูดูแลอุปถัมภ
บํารุงพระพุทธเจาอยางเยี่ยมยอด ไดแก
วิสาขามหาอุบาสิกา (แตพบในอรรถกถา
แหงหนึ่ง จัดเจาหญิงสุปปวาสา โกลิยราชธิดา เปนอัครอุปฏฐายิกา); ดู ตุลา
อั ค รอุ ป ฏ ฐิ ก าอุ บ าสิ ก า อุ บ าสิ ก าผู

อังคีรส

อุปถัมภบํารุงที่เลิศ, บางทีเรียกสั้นวา
อัครอุ บาสิ กา คืออุบาสิกาผูยอดเยี่ยม
หมายถึง เวฬุกัณฏกีนันทมารดา และ
ขุชชุตตรา; ดู ตุลา
อังคะ๑ องค, สวนประกอบ, คุณสมบัติ,
อวัยวะ เชนในคําวา อังคบริจาค (การ
สละใหอวัยวะ); ดู องค 1.
อั ง คะ ๒ ชื่ อ แคว น หนึ่ ง ในบรรดา ๑๖
แคว น ใหญ แ ห ง ชมพู ท วี ป ตั้ ง อยู ทิ ศ
ตะวันออกของแควนมคธ มีแมนา้ํ จัมปา
กั้นแดน และมีนครหลวงชื่อจัมปา ใน
พุทธกาล แควนอังคะขึ้นกับแควนมคธ
อังคาร ถานเถาที่ถวายพระเพลิงพระ
พุทธสรีระ
อังคารสตูป พระสถูปที่บรรจุพระอังคาร
ซึ่งโมริยกษัตริยสรางไวที่เมืองปปผลิวัน
อังคาส ถวายพระ, เลี้ยงพระ
อังคีรส “มีพระรัศมีเปลงจากพระองค”,
พระนามอยางหนึ่ง ในบรรดาพระนาม
มากมายที่เปนกลางๆ ใชแกพระพุทธ
เจาพระองคใดก็ได, ที่ใชแกพระพุทธ
เจาพระองคปจจุบัน พบในพระไตรปฎก
หลายแหง เชน ในอาฏานาฏิยสูตร (ที.ปา.
๑๑/๒๐๙/๒๑๐) ที่สวดกันอยูเปนประจําวา
“องฺครี สสฺส นมตฺถุ สกฺยปุตตฺ สฺส สิรมี โต”
หรืออยางที่พระวังคีสะประพันธคาถา
ถวายพระสดุดี (สํ.ส.๑๕/๗๕๙/๒๘๗, ขุ.เถร.
๒๖/๔๐๑/๔๓๗) ใชคาํ วา “พระอังคีรส มหา-

๕๒๖

อังคุดร

๕๒๗

มุนี”, แตมีบันทึกในอรรถกถาบางแหง
(เถร.อ.๒/๕๐/๑๙๑; อป.อ.๒/๓๕๐/๗๐) ซึง่ อาง
อิงเรื่องที่พระเจาสุทโธทนะสงกาฬุทายี
อํามาตยไปอาราธนาพระพุทธเจาเสด็จ
กรุงกบิลพัสดุ กาฬุทายีนั้นเมื่อไปเฝา
พระพุทธเจา ไดฟงธรรม บรรลุอรหัตตผล บวชแลว ตอมา เมื่อพระพุทธเจารับ
อาราธนาและออกเสด็จพุทธดําเนินมา
เพื่อจะทรงเยี่ยมพระพุทธบิดา ครั้นมา
ในระหวางทาง ทานพระกาฬุทายีไดเดิน
ทางลวงหนามาแจงขาว พระเจาสุทโธทนะ
ทอดพระเนตรเห็นพระกาฬุทายีในเพศ
ภิกษุ ทรงจําไมได ตรัสถามวาทานเปน
ใคร พระกาฬุทายีจึงกลาวตอบถวาย
พระพรวา “อาตมภาพเปนบุตรของพระ
พุทธเจา ผูทรงฝาไปไดในสิ่งที่ใครๆ ไม
อาจทนไหว องคพระอังคีรส ผูคงที่ ไม
มีผูใดเปรียบปาน ดูกรมหาบพิตร พระ
องคเปนโยมบิดาแหงพระบิดาของอาตมภาพ ดูกรทาวศากยะโคดม พระองคเปน
พระอัยกาของอาตมภาพ โดยธรรม” ใน
คํากล า วของพระกาฬุ ท ายี นี้ มี คําว า
“อังคีรส” ซึ่งพระอรรถกถาจารยอธิบาย
วา “คําวา ‘อังคีรส’ แปลวา ผูสัมฤทธิ์
พระคุณมีศีลเปนตน ที่ทําใหเปนองค
เปนอัน (หรือเปนเนื้อเปนตัว) แลว,
อาจารยอีกพวกหนึ่ง (อปเร) แปลวา ‘ผู
มีพระรัศมีเปลงฉายออกจากพระวรกาย

อัจเจกจีวร

ทุกสวน’ แตอาจารยบางพวก (เกจิ)
กลาววา ‘พระพุทธบิดานั่นแหละ ไดทรง
เลือกเอาพระนาม ๒ อยางนี้ คือ
อังคีรส และสิทธัตถะ’” คําอธิบายนี้ บอก
ให รู ถึ ง มติ อั น หนึ่ ง ซึ่ ง เป น ของเกจิ
อาจารย ที่บอกวา ‘อังคีรส’ ก็เปนพระ
นามสวนพระองคของพระพุทธเจาพระ
องคปจจุบัน เชนเดียวกับ ‘สิทธัตถะ’; ดู
พระพุทธเจา
อังคุดร หมายถึง อังคุตตรนิกาย
อังคุตตรนิกาย ชื่อนิกายที่สี่ในบรรดา
นิกาย ๕ แหงพระสุตตันตปฎก เปนที่
ชุมนุมพระสูตรซึง่ จัดเขาลําดับตามจํานวน
หัวขอธรรม เปนหมวด ๑ (เอกนิบาต)
หมวด ๒ (ทุกนิบาต) เปนตน จนถึง
หมวด ๑๑ (เอกาทสกนิบาต)
อังคุตตราปะ ชือ่ แควนหนึง่ ในชมพูทวีป
ครัง้ พุทธกาล มีเขตติดตอกับแควนอังคะ
ทีอ่ ยูท างตะวันออกของมคธ เมืองหลวง
เปนเพียงนิคมชื่อ อาปณะ
อังคุลิมาละ ดู องคุลิมาล
อังคุลิมาลปริตร ดู ปริตร
อังสะ ผาที่ภิกษุใชหอยเฉวียงบา
อัจเจกจีวร จีวรรีบรอน หรือผาดวน
หมายถึง ผาจํานําพรรษาที่ทายกผูมีเหตุ
รีบรอน ขอถวายกอนกําหนดเวลาปกติ
(กําหนดเวลาปกติสําหรับถวายผาจํานํา
พรรษา คือ จีวรกาลนั่นเอง กลาวคือ

๕๒๗

อัจฉริยะ

๕๒๘

ตองผานวันปวารณาไปแลว เริ่มแตแรม
๑ ค่ํา เดือน ๑๑ ถึงขึ้น ๑๕ ค่ํา เดือน
๑๒ และถากรานกฐินแลว นับตอไปอีก
ถึงขึ้น ๑๕ ค่ํา เดือน ๔; เหตุรีบรอนนั้น
เชน เขาจะไปทัพ หรือเจ็บไขไมไวใจ
ชีวิต หรือมีศรัทธาเลื่อมใสเกิดขึ้นใหม)
อัจเจกจีวรเชนนี้ มีพุทธานุญาตใหภิกษุ
รับเก็บไวได แตตองรับกอนวันปวารณา
ไมเกิน ๑๐ วัน (คือตั้งแตขึ้น ๖ ค่ํา ถึง
๑๕ ค่ํา เดือน ๑๑) (สิกขาบทที่ ๘ แหง
ปตตวรรค นิสสัคคิยปาจิตตีย)
อัจฉริยะ “เหตุอันควรที่จะดีดนิ้วเปาะ”,
อัศจรรย, แปลกวิเศษ, นาทึ่งควรยอม
รับนับถือ, ดีเลิศล้ํานาพิศวง, มีความรู
ความสามารถทรงคุณสมบัตเิ หนือสามัญ
หรือเกินกวาระดับปกติ
อัชฏากาศ “อากาศที่ไมมีชัฏ” (ที่วางอัน
ไรสิ่งรกรุงรัง), อากาศที่เวิ้งวาง คือ ทอง
ฟา กลางหาว, อชฏากาศ ก็เขียน (บาลี:
อชฏากาส); ดู อากาศ ๓, ๔
อัชฌัตติกะ ภายใน, ขางใน เชนในคําวา
อัชฌัตติกทาน (ทานภายใน, ใหของ
ภายใน) อัชฌัตติกายตนะ (อายตนะ
ภายใน); ตรงขามกับ พาหิระ
อัชฌัตติกรูป ดูที่ รูป ๒๘
อั ช ฌาจาร ความประพฤติชั่ว, การ
ละเมิดศีล, การลวงมรรยาท, การ
ละเมิดประเพณี

อัญญวาทกกรรม

อัชฌาสัย นิสัยใจคอ, ความนิยม, ความ
มีน้ําใจ
อั ญ ชนะ กษั ต ริ ย โ กลิ ย วงศ ผู ค รอง
เทวทหนคร มีมเหสีพระนามวา ยโสธรา
เป น พระชนกของพระมหามายาเทวี ผู
เปนพระพุทธมารดาและพระนางมหาปชาบดีโคตมี (ตํานานวามีโอรสดวย ๒
องค คือ ทัณฑปาณิ และสุปปพุทธะ)
อัญชลีกรรม การประนมมือแสดงความ
เคารพ
อฺชลีกรณีโย (พระสงฆ) เปนผูค วรไดรบั
อัญชลีกรรม คือการประนมมือไหว กราบ
ไหว เพราะมีความดีที่ควรแกการไหว
ทําใหผูไหวผูกราบ ไมตองกระดากใจ
(ขอ ๘ ในสังฆคุณ ๙); อฺชลิกรณีโย ก็ใช
อัญญเดียรถีย ผูถือลัทธินอกพระพุทธศาสนา
อัญญภาคิยสิกขาบท ชื่อสิกขาบทที่ ๙
แหงสังฆาทิเสส (ภิกษุหาเลสโจทภิกษุ
อื่นดวยอาบัติปาราชิก), เรียกอีกชื่อหนึ่ง
วา ทุติยทุฏฐโทสสิกขาบท
อัญญวาทกกรรม กรรมที่จะพึงกระทํา
แกภิกษุผูกลาวคําอื่น คือภิกษุประพฤติ
อนาจาร สงฆเรียกตัวมาถาม แกลงยก
เรื่องอื่นๆ มาพูดกลบเกลื่อนเสีย ไมให
การตามตรง, สงฆสวดประกาศความ
นั้นดวยญัตติทุติยกรรม เรียกวายก
อัญญวาทกกรรมขึ้น, เมื่อสงฆประกาศ

๕๒๘

อัญญสมานาเจตสิก

๕๒๙

เชนนี้แลว ภิกษุนั้นยังขืนทําอยางเดิม
อีก ตองอาบัติปาจิตตีย (สิกขาบทที่ ๒
แหงภูตคามวรรค ปาจิตติยกัณฑ); คูกับ
วิเหสกกรรม
อัญญสมานาเจตสิก เจตสิกที่มีเสมอกัน
แกจิตตพวกอื่น คือ ประกอบเขาไดกับ
จิตตทุกฝายทั้งกุศลและอกุศล มิใชเขา
ไดฝายหนึ่งฝายเดียว มี ๑๓ แยกเปน
ก. สัพพจิตตสาธารณเจตสิก (เจตสิกที่
เกิดทั่วไปกับจิตตทุกดวง) ๗ คือ ผัสสะ
(ความกระทบอารมณ) เวทนา สัญญา
เจตนา เอกัคคตา ชีวิตินทรีย มนสิการ
(ความกระทําอารมณไวในใจ, ใสใจ)
ข. ปกิณณกเจตสิก (เจตสิกที่เรี่ยรายคือ
เกิดกับจิตตไดทั้งฝายกุศลและอกุศล
แตไมแนนอนเสมอไปทุกดวง) ๖ คือ
วิตก (ความตรึกอารมณ) วิจาร (ความ
ตรองอารมณ) อธิโมกข (ความปกใจใน
อารมณ) วิริยะ ปติ ฉันทะ (ความพอใจ
ในอารมณ)
อัญญสัตถุเทศ การถือศาสดาอื่น จัด
เปนความผิดพลาดสถานหนัก (ขอ ๖
ในอภิฐาน ๖)
อัญญสัตววิสัย วิสัยของสัตวอื่น, วิสัย
ของสัตวทั่วๆ ไป
อัญญาโกณฑัญญะ พระมหาสาวกผูเปน
ปฐมสาวกของพระพุทธเจา เปนรูปหนึ่ง
ในคณะพระป ญ จวั ค คี ย เป น บุ ต ร
๕๒๙

อัญญาโกณฑัญญะ

พราหมณมหาศาล เกิดที่หมูบานโทณวัตถุ ไมไกลจากกรุงกบิลพัสดุ เดิมชื่อ
โกณฑัญญะ เปนพราหมณหนุมที่สุดใน
บรรดาพราหมณ ๘ คน ผูท าํ นายลักษณะ
ของสิทธัตถกุมาร และเปนผูเ ดี ย วที่
ทํานายวา พระกุมารจะทรงออกบรรพชา
ไดตรัสรูเปนพระสัมมาสัมพุทธเจาอยาง
แนนอน มีคติเปนอยางเดียว ตอมาทาน
ออกบวชตามเสด็จพระสิทธัตถะ ขณะ
บําเพ็ ญ ทุ ก รกิ ริ ย า เป น หั ว หน า พระ
เบญจวัคคีย และไดนําคณะหลีกหนีไป
เมื่อพระมหาบุรุษเลิกบําเพ็ญทุกรกิริยา
กลับเสวยพระกระยาหาร ตอมาเมื่อพระ
พุทธเจาตรัสรูแลวเสด็จไปโปรด ทาน
สดับปฐมเทศนาไดดวงตาเห็นธรรม ขอ
บรรพชาอุ ป สมบทเป น ปฐมสาวกของ
พระพุทธเจา
โกณฑัญญะ ที่ไดชื่อวา อัญญาโกณฑัญญะ เพราะเมือ่ ทานฟงปฐมเทศนา
ของพระพุทธเจา และไดธรรมจักษุ พระ
พุทธเจาทรงเปลงอุทานวา “อฺาสิ วต
โภ โกณฺฑฺโ ๆ” (โกณฑัญญะไดรู
แลวหนอๆ) คําวา อัญญา จึงมารวมเขา
กั บ ชื่ อ ของท า น ต อ มาท า นได สําเร็ จ
อรหัตดวยฟงอนัตตลักขณสูตร ไดรบั
ยกยองเปนเอตทัคคะในทางรัตตัญู (รู
ราตรีนาน คือ บวชนาน รูเห็นเหตุการณ
มากมาแตตน ) ทานทูลลาพระพุทธเจาไป

อัญญาตาวินทรีย

๕๓๐

อยูที่ฝงสระมันทากินี ในปาฉัททันตวัน
แดนหิมพานต อยู ณ ที่นั้น ๑๒ ป ก็
ปริ นิ พ พานก อ นพุ ท ธปริ นิ พ พาน; ดู
โกณฑัญญะ
อัญญาตาวินทรีย ดู อินทรีย ๒๒
อัญญินทรีย ดู อินทรีย ๒๒
อัฏฐกะ หมวด ๘
อัฏฐบาน ปานะทั้ง ๘, น้ําปานะคือน้ําคั้น
ผลไม ๘ อยาง; ดู ปานะ
อัฏฐารสเภทกรวัตถุ เรื่องทําความแตก
กัน ๑๘ อยาง, เรื่องที่จะกอใหเกิด
ความแตกแยกแกสงฆ ๑๘ ประการ
ทานจัดเปน ๙ คู (แสดงแตฝายคี่) คือ
ภิ ก ษุ แ สดงสิ่ ง มิ ใ ช ธ รรมว า เป น ธรรม,
แสดงสิ่งมิใชวินัยวาเปนวินัย, แสดงสิ่ง
ที่พระตถาคตมิไดตรัสวาไดตรัส, แสดง
สิ่ ง ที่ พ ระตถาคตมิ ไ ด ป ระพฤติ ว า ได
ประพฤติ, แสดงสิ่งที่พระตถาคตมิได
บัญญัติ วาไดบัญญัติ, แสดงอาบัติวามิ
ใชอาบัติ, แสดงอาบัติเบาวาเปนอาบัติ
หนัก, แสดงอาบัติมีสวนเหลือวาเปน
อาบัติไมมีสวนเหลือ, แสดงอาบัติหยาบ
คายวามิใชอาบัติหยาบคาย (ฝายคูก็
ตรงขามจากนี้ตามลําดับ เชน แสดง
ธรรมวามิใชธรรม, แสดงวินัยวามิใช
วินัย ฯลฯ แสดงอาบัติไมหยาบคายวา
เปนอาบัติหยาบคาย)
อัฏฐิ กระดูก, บัดนี้เขียน อัฐิ

อัตตวาทุปาทาน

อัฏฐิมิญชะ เยื่อในกระดูก (ปจจุบันแปล
วา ไขกระดูก)
อัฐบริขาร บริขาร ๘; ดู บริขาร
อัฑฒกุสิ เสนคั่นดุจคันนาขวางระหวาง
ขัณฑกับขัณฑของจีวร; เทียบ กุส,ิ ดู จีวร
อัณฑชะ สัตวเกิดในไข คือออกไขเปน
ฟองแลวจึงฟกออกเปนตัว เชน ไก นก
จิ้งจก เปนตน (ขอ ๒ ในโยนิ ๔)
อั ฑ ฒมณฑล ชิ้ น ส ว นของจี ว รพระที่
เรียกวา กระทงนอย หรือกระทงเล็ก มี
ขนาดครึ่ ง หนึ่ ง ของมณฑล (กระทง
ใหญ); เทียบ มณฑล, ดู จีวร
อัตตกิลมถานุโยค การประกอบตนให
ลําบากเปลา คือ ความพยายามเพื่อ
บรรลุผลที่หมายดวยวิธีทรมานตนเอง
เชน การบําเพ็ญตบะตางๆ ที่นิยมกันใน
หมูนักบวชอินเดียจํานวนมาก (ขอ ๒
ใน ที่สุด ๒ อยาง)
อัตตนิยะ สิง่ ทีเ่ นือ่ งดวยตน, สิง่ ทีเ่ ปนของ
ตน; ในภาษาไทย มักพูดใหสะดวกปาก
เปนอัตตนิยา หรืออัตตนียา, เปนคํา
ประกอบที่ใชในการอธิบายหรือถกเถียง
เรือ่ งอัตตา-อนัตตา เชนวา เมือ่ มีอตั ตา ก็
มีอตั ตนิยา จะมีอตั ตนิยา ก็ตอ งมีอตั ตา
อัตตภาพ ความเปนตัวตน, ชีวติ , เบญจขันธ, บัดนี้เขียน อัตภาพ
อัตตวาทุปาทาน การถือมั่นวาทะวาตน
คือความยึดถือสําคัญมั่นหมายวานั่นนี่

๕๓๐

อัตตวินิบาต

๕๓๑

เปนตัวตน เชน มองเห็นเบญจขันธเปน
อัตตา, อยางหยาบขึ้นมา เชน ยึดถือมั่น
หมายวา นี่เรา นั่นของเรา จนเปนเหตุ
แบงแยกเปนพวกเรา พวกเขา และเกิด
ความถือพวก (ขอ ๔ ในอุปาทาน ๔)
อัตตวินิบาต การทําลายตัวเอง, ฆาตัว
เอง; บัดนี้เขียน อัตวินิบาต
อัตตสัมมาปณิธิ การตั้งตนไวชอบ คือ
ดํารงตนอยูในศีลธรรม และดําเนินแนว
แน ใ นวิ ถี ท างที่ จ ะนําไปสู จุ ด หมายที่ ดี
งาม (ขอ ๓ ในจักร ๔)
อัตตสุทธิ การทําตนใหบริสุทธิ์จากบาป
อัตตหิตสมบัติ ดู อัตตัตถสมบัติ
อัตตัญุตา ความเปนผูร จู กั ตน เชนรูว า
เรามีความรู ความถนัด คุณธรรม ความ
สามารถ และฐานะ เปนตน แคไหนเพียง
ไร แลวประพฤติปฏิบตั ใิ หเหมาะสมเพือ่
ใหเกิดผลดี (ขอ ๓ ในสัปปุรสิ ธรรม ๗)
อัตตัตถะ ประโยชนตน, สิ่งที่เปนคุณแก
ชีวติ ชวยใหเปนอยูด ว ยดี สามารถพึง่
ตน หรือเปนทีพ่ งึ่ แกตนได ไมวา จะเปน
ทิฏฐธัมมิกัตถะ สัมปรายิกัตถะ หรือ
ปรมัตถะ, ความมีชีวิตและสิ่งอันเกื้อ
หนุนใหชีวิตเพียบพรอมดวยคุณสมบัติ
ทั้งหลาย ทั้งทางกาย ทางสังคม ทางจิต
ใจ และทางปญญา, ชีวิตที่มีคุณภาพ มี
คุณคา และมีความหมาย; เทียบ ปรัตถะ
อั ต ตั ต ถสมบั ติ “ความถึงพรอมดวย

อัตถะ

ประโยชนตน” เปนพุทธคุณอยางหนึ่ง
คือ การที่ไดทรงบําเพ็ญพระบารมีธรรม
กํ า จั ด อาสวกิ เ ลสทั้ ง ปวงและทํ า ศี ล
สมาธิ ปญญาใหบริบูรณ สมบูรณดวย
พระญาณทั้งหลาย เพียบพรอมดวย
พระคุณสมบัติมากมาย เปนที่พึ่งของ
พระองคเองได และเปนผูพรอมที่จะ
บําเพ็ญกิจเพื่อประโยชนแกชาวโลกตอ
ไป มักใชคําที่แทนกันไดวา อัตตหิตสมบัติ ซึ่งแปลเหมือนกัน; เปนคูกันกับ
ปรัตถปฏิบัติ หรือ ปรหิตปฏิบัติ
อัตตา ตัวตน, อาตมัน; ปุถุชนยอมยึด
มั่นมองเห็นขันธ ๕ อยางใดอยางหนึ่ง
หรือทั้งหมดเปนอัตตา หรือยึดถือวามี
อัตตาเนื่องดวยขันธ ๕ โดยอาการอยาง
ใดอยางหนึ่ง; เทียบ อนัตตา
อัตตาธิปเตยยะ ดู อัตตาธิปไตย
อัตตาธิปไตย ความถือตนเปนใหญ จะ
ทํา อะไรก็ นึ ก ถึ ง ตน คํานึ ง ถึ ง ฐานะ
เกียรติศักดิ์ศรี หรือผลประโยชนของ
ตนเปนสําคัญ, พึงใชแตในขอบเขตที่
เปนความดี คือ เวนชั่วทําดีดวยเคารพ
ตน (ขอ ๑ ในอธิปไตย ๓)
อัตตานุทฏิ ฐิ ความตามเห็นวาเปนตัวตน
อัตถะ 1. ประโยชน, ผลทีม่ งุ หมาย, จุด
หมาย, อัตถะ ๓ คือ ๑. ทิฏฐธัมมิกตั ถะ
ประโยชนปจจุบัน, ประโยชนในภพนี้
๒. สัมปรายิกัตถะ ประโยชนเบื้องหนา,

๕๓๑

อัตถจริยา

๕๓๒

ประโยชน ใ นภพหน า ๓. ปรมั ตถะ
ประโยชนอยางยิ่ง, ประโยชนสงู สุด คือ
พระนิพพาน; อัตถะ ๓ อีกหมวดหนึง่ คือ
๑. อัตตัตถะ ประโยชนตน ๒. ปรัตถะ
ประโยชนผูอื่น ๓. อุภยัตถะ ประโยชน
ทั้งสองฝาย 2. ความหมาย, ความ
หมายแหงพุทธพจน, พระสูตร พระ
ธรรมเทศนา หรือพุทธพจน วาโดยการ
แปลความหมาย แยกเปน อัตถะ ๒ คือ
๑. เนยยัตถะ (พระสูตร) ซึ่งมีความ
หมายที่จะตองไขความ, พุทธพจนที่
ตรัสตามสมมติ อันจะตองเขาใจความ
จริงแทที่ซอนอยูอีกชั้นหนึ่ง เชนที่ตรัส
เรื่องบุคคล ตัวตน เรา-เขา วา บุคคล ๔
ประเภท, ตนเปนที่พึ่งของตน เปนตน
๒. นีตัตถะ (พระสูตร) ซึ่งมีความหมาย
ที่แสดงชัดโดยตรงแลว, พุทธพจนที่
ตรัสโดยปรมัตถ ซึ่งมีความหมายตรง
ไปตรงมาตามสภาวะ เชนที่ตรัสวา รูป
เสียง กลิ่น รส เปนตน; อรรถ ก็เขียน
อัตถจริยา ประพฤติสิ่งที่เปนประโยชน
แกผูอื่น, การบําเพ็ญประโยชน (ขอ ๓
ในสังคหวัตถุ ๔)
อั ต ถปฏิ สั ม ภิ ท า ป ญ ญาแตกฉานใน
อรรถ, ความแตกฉานสามารถอธิบาย
เนื้อความยอของภาษิตโดยพิสดารและ
ความเขาใจที่สามารถคาดหมายผลขาง
หนาอันจะเกิดสืบเนื่องไปจากเหตุ (ขอ

อันตรวาสก

๑ ในปฏิสัมภิทา ๔)
อัตถสาธกะ ยังอรรถใหสําเร็จ, ทําเนื้อ
ความใหสําเร็จ
อัตถัญุตา ความเปนผูรูจักผล เชน รูจัก
วา สุขเปนผลแหงเหตุอันนี้ ทุกขเปนผล
แหงเหตุอันนี้, รูความมุงหมายและรูจัก
ผล; ตามบาลีวา รูความหมาย เชนวา
ธรรมข อ นี้ ๆ มี ค วามหมายอย า งนี้ ๆ
หลักขอนี้ๆ มีเนื้อความอยางนี้ๆ (ขอ ๒
ในสัปปุริสธรรม ๗)
อัตถุปปตติ เหตุที่ใหมีเรื่องขึ้น, เหตุให
เกิดเรื่อง
อัธยาจาร ดู อัชฌาจาร
อัธยาศัย นิสัยใจคอ, ความนิยมในใจ
อันตะ ไสใหญ
อันตคาหิกทิฏฐิ ความเห็นทีย่ ดึ เอาทีส่ ดุ
คือ แลนไปถึงทีส่ ดุ ในเรือ่ งหนึง่ ๆ มี ๑๐
อยาง คือ ๑. โลกเทีย่ ง ๒. โลกไมเทีย่ ง
๓. โลกมีทสี่ ดุ ๔. โลกไมมที สี่ ดุ ๕. ชีพ
อันนัน้ สรีระก็อนั นัน้ ๖. ชีพก็อยาง สรีระ
ก็อยาง ๗. สัตวตายแลวยังมีอยู ๘. สัตว
ตายแลว ยอมไมมี ๙. สัตวตายแลว ทัง้ มี
อยู ทัง้ ไมมี ๑๐. สัตวตายแลวจะมีอยู ก็
ไมใช ไมมอี ยู ก็ไมใช
อันตคุณ ไสนอ ย, ไสทบ
อันตรกัป ดู กัป
อันตรธาน หายไป, เสือ่ มสิน้ ไป, สูญหายไป
อันตรวาสก ผานุง , สบง, เปนผืนหนึง่ ใน

๕๓๒

อันตราบัติ

๕๓๓

ไตรจีวร
อันตราบัติ อาบัตสิ งั ฆาทิเสส ทีต่ อ งใหม
อีกในระหวางประพฤติวฏุ ฐานวิธี คือตัง้
แตเริม่ อยูป ริวาสไปจนถึงกอนอัพภาน
อันตราปรินิพพายี พระอนาคามีผูจะ
ปรินพิ พาน ในระหวางอายุยงั ไมทนั ถึงกึง่
(ขอ ๑ ในอนาคามี ๕)
อันตรายของภิกษุสามเณรผูบวชใหม
เหตุ ที่ จ ะทําให ผู บ วชในธรรมวิ นั ย นี้
ประพฤติพรหมจรรยอยูไ ดไมยงั่ ยืน มี ๔
อยาง คือ ๑. อดทนตอคําสัง่ สอนไมได
๒. เห็นแกปากแกทอ ง ๓. ฝนใฝทะยาน
อยากไดกามคุณ ๔. รักผูห ญิง
อันตราย ๑๐ เหตุฉกุ เฉิน หรือเหตุขดั ของ
ที่ทรงอนุญาตใหเลิกสวดปาฏิโมกขได
โดยใหสวดปาฏิโมกขยอ แทน มี ๑๐ อยาง
คือ ๑. ราชันตราย พระราชาเสด็จมา (เลิก
สวดเพื่อรับเสด็จ) ๒. โจรันตราย โจรมา
ปลน (เพือ่ หนีภยั ) ๓. อัคยันตราย ไฟ
ไหม (เพือ่ ดับหรือปองกันไฟ) ๔. อุทกันตราย น้ําหลากมา (หรือฝนตกเมื่อสวด
กลางแจง; เพือ่ หนีนา้ํ ) ๕. มนุสสันตราย
คนมามาก (เพื่อรูเหตุหรือปฏิสันถาร)
๖. อมนุสสันตราย ผีเขาภิกษุ (เพื่อขับ
ผี) ๗. วาฬันตราย สัตวรายเชนเสือมา
ในวัด (เพื่อไลสัตว) ๘. สิริงสปนตราย
งูเลื้อยเขามา (เพื่อไลงู) ๙. ชีวิตันตราย
มีเรื่องเปนตาย เชนภิกษุอาพาธโรคราย

อันธกวินทะ

(เพื่อชวยแกไข) ๑๐. พรหมจริยันตราย
มีอันตรายแกพรหมจรรย เชน มีคนมา
จับภิกษุ (เลิกเพราะอลหมาน); ดู ปาฏิโมกขยอ , อุเทศ
อนึ่ง ภิกษุตองอาบัติสังฆาทิเสสถา
มีอันตรายเหลานี้อยางใดอยางหนึ่งแม
ไมไดบอกอาบัติของตนพนคืนไปยังไม
ถือวาปดอาบัติ
อั น ตรายิ ก ธรรม ธรรมอั น กระทํ า
อันตราย คือ เหตุขัดขวางตางๆ เชน
เหตุขัดขวางการอุปสมบท ๑๓ อยาง มี
การเปนโรคเรื้อน เปนตน
อันติมวัตถุ “วัตถุมีในที่สุด” หมายถึง
อาบัติปาราชิก ซึ่งทําใหภิกษุและภิกษุณี
ผูตอง มีโทษถึงที่สุด คือขาดจากภาวะ
ของตน (และจะบวชใหมกลับคืนสูภาวะ
นั้นก็ไมไดดวย)
อันเตวาสิก ผูอยูในสํานัก, ภิกษุผูขออยู
รวมสํานัก, ศิษย (ภิกษุผูรับใหอยูรวม
สํานักเรียกอาจารย); อันเตวาสิกมี ๔
ประเภทคือ ๑. ปพพชันเตวาสิก อันเตวาสิกในบรรพชา ๒. อุปสัมปทันเตวาสิก
อันเตวาสิกในอุปสมบท ๓. นิสสยันเตวาสิก อันเตวาสิกผูถ อื นิสยั ๔. ธัมมันเตวาสิก อันเตวาสิกผูเรียนธรรม
อั น ธกวิ น ทะ ชื่ อ หมู บ า นแห ง หนึ่ ง ใน
แควนมคธ อยูหางจากกรุงราชคฤห
ประมาณ ๑ คาวุต คัมภีรฉบับสิงหลวา

๕๓๓

อันธกัฏฐกถา

๕๓๔

อัปปมาทคารวตา

๓ คาวุต)
มีดตัดเล็บ ประคด เภสัชทั้งหา เปนตน
อันธกัฏฐกถา ดู โปราณัฏฐกถา, อรรถ- ใหแกภิกษุทั้งหลาย, เปนตําแหนงหนึ่ง
กถา
ในบรรดา เจาอธิการแหงคลัง
อัปปฏิฆรูป ดูที่ อนิทัสสนอัปปฏิฆรูป, อัปปมาณะ “ไมมีประมาณ”, สภาวะที่
รูป ๒๘
ประมาณมิ ไ ด หมายถึ ง ธรรมที่ เ ป น
อัปปณิหิตวิโมกข ความหลุดพนดวยไม โลกุตตระ; ดู ปริตต 2.
ทําความปรารถนา คือ พิจารณาเห็น อัปปมาทะ ความไมประมาท, ความเปน
นามรู ป เป น ทุ ก ข แล ว ถอนความ อยู อ ย า งไม ข าดสติ , ความไม เ ผลอ,
ความไม เ ลิ น เล อ เผลอสติ , ความไม
ปรารถนาเสียได (ขอ ๓ ในวิโมกข ๓)
อัปปณิหิตสมาธิ การเจริญสมาธิที่ทําให ปลอยปละละเลย, ความระมัดระวังที่จะ
ถึ ง ความหลุ ด พ น ด ว ยกํา หนดทุ ก ข- ไม ทําเหตุ แ หงความผิดพลาดเสียหาย
และไม ล ะเลยโอกาสที่ จ ะทําเหตุ แ ห ง
ลักษณะ (ขอ ๓ ในสมาธิ ๓)
ความดีงามและความเจริญ, ความมีสติ
อัปปนาปริวาส ดู ปริวาส 2.
อัปปนาภาวนา ภาวนาขั้นแนวแน คือ รอบคอบ
ฝ ก สมาธิ ถึ ง ขั้ น เป น อั ป ปนา เป น ขั้ น
ความไมประมาท พึงกระทําในที่ ๔
บรรลุปฐมฌาน (ขอ ๓ ในภาวนา ๓)
สถาน คือ ๑. ในการละกายทุจริต
อัปปนาสมาธิ สมาธิแนวแน, จิตตตั้งมั่น ประพฤติกายสุจริต ๒. ในการละวจีสนิท เปนสมาธิในฌาน (ขอ ๒ ในสมาธิ ทุจริต ประพฤติวจีสุจริต ๓. ในการละ
มโนทุจริต ประพฤติมโนสุจริต ๔. ใน
๒, ขอ ๓ ในสมาธิ ๓)
อัปปมัญญา ธรรมที่แผไปไมมีประมาณ การละความเห็นผิด ประกอบความเห็น
หมายถึง เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา ทีถ่ กู ; อีกหมวดหนึง่ วา ๑. ระวังใจไมให
ที่แผไปในมนุษยและสัตวทั้งหลายอยาง กําหนัด ในอารมณเปนที่ตั้งแหงความ
กวางขวางสม่าํ เสมอกัน ไมจาํ กัดขอบเขต กําหนัด ๒. ระวังใจไมใหขัดเคือง ใน
มี ๔ คือ เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา อารมณเปนที่ตั้งแหงความขัดเคือง ๓.
ที่กลาวแลวนั้น; ดู พรหมวิหาร
ระวังใจไมใหหลง ในอารมณเปนที่ตั้ง
อั ป ปมั ต ตกวิ สั ช ชกะ ภิ ก ษุ ผู ไ ด รั บ แหงความหลง ๔. ระวังใจไมใหมัวเมา
สมมติ คือแตงตั้งจากสงฆ ใหมีหนาที่ ในอารมณเปนที่ตั้งแหงความมัวเมา
เปนผูจายของเล็กนอย เชน เข็มเย็บผา อัปปมาทคารวตา ดู คารวะ
๕๓๔

อัปปมาทธรรม

๕๓๕

อัปปมาทธรรม ธรรมคือความไมประมาท
อัปยศ ปราศจากยศ, เสียชื่อเสียง, เสื่อม
เสีย, นาขายหนา
อัปปจฉกถา ถอยคําที่ชักนําใหมีความ
ปรารถนานอย หรือมักนอย (ขอ ๑ ใน
กถาวัตถุ ๑๐)
อัปปยารมณ อารมณที่ไมนารัก ไมนา
ชอบใจ ไมนาปรารถนา เชน รูปที่ไม
สวยไมงามเปนตน
อพฺพุฬฺหสลฺโล “มีลูกศรอันถอนแลว”
หมายถึงหมดกิเลสทีท่ มิ แทง, เปนคุณบท
ของพระอรหันต
อัพโพหาริก “กลาวไมไดวามี”, มีแตไม
ปรากฏ จึงไมไดโวหารวามี, มีเหมือนไม
มี เชน สุราที่เขาใสในอาหารบางอยาง
เพื่อฆาคาวหรือชูรส และเจตนาที่มีใน
เวลาหลับ เปนตน
อัพภันดร มาตราวัด เทากับ ๒๘ ศอก
หรือ ๗ วา
อัพภาน “การเรียกเขา” การรับกลับเขา
หมู, เปนขัน้ ตอนสุดทายแหงวุฏฐานวิธี คือ
ระเบียบปฏิบัติในการออกจากครุกาบัติ
ขั้นสังฆาทิเสส ไดแกการที่สงฆสวด
ระงั บ อาบั ติ รั บ ภิ ก ษุ ผู ต อ งอาบั ติ
สังฆาทิเสส และไดทําโทษตนเองตามวิธี
ที่กําหนดเสร็จแลว ใหกลับคืนเปนผู
บริสุทธ วิธีปฏิบัติ คือ ถาตองอาบัติ
สังฆาทิเสสแลวไมไดปดไว พึงประพฤติ

อัมพปาลีวัน

มานัตสิ้น ๖ ราตรีแลวขออัพภานกะ
สงฆวีสติวรรค สงฆสวดอัพภานแลว
ชื่อวาเปนผูบริสุทธิ์จากอาบัติ, แตถา
ภิกษุตองปกปดอาบัติไวลวงวันเทาใด
ตองประพฤติวัตรเรียกวา อยูปริวาสชด
ใช ค รบจํ า นวนวั น เท า นั้ น ก อ น จึ ง
ประพฤติมานัตเพิ่มอีก ๖ ราตรี แลวจึง
ของอัพภานกะสงฆวีสติวรรค เมื่อสงฆ
อัพภานแลว อาบัติสังฆาทิเสสที่ตองชื่อ
วาเปนอันระงับ
อัพภานารหะ ภิกษุผูควรแกอัพภาน ได
แกภิกษุผูประพฤติมานัตสิ้น ๖ ราตรี
ครบกําหนดแลว เปนผูควรแกอัพภาน
คือควรที่สงฆวีสติวรรคจะสวดอัพภาน
(เรียกเขาหมู) ไดตอไป
อัพภานารหภิกษุ ดู อัพภานารหะ
อัพโภกาสิกังคะ องคแหงผูถืออยูในที่
แจงเปนวัตร คือ อยูเฉพาะกลางแจงไม
อยูในที่มุงบัง หรือแมแตโคนไม (หาม
ถือในฤดูฝน) ขอ ๑๐ ในธุดงค ๑๓)
อั พ ยากตะ, อั พ ยากฤต “ซึ่ ง ท า นไม
พยากรณ”, มิไดบอกวาเปนกุศลหรือ
อกุศล (ไมจัดเปนกุศลหรืออกุศล) คือ
เปนกลางๆ ไมดีไมชั่ว ไมใชกุศลไมใช
อกุศล ไดแก วิบาก กิริยา รูป และ
นิพพาน
อัมพปาลีวนั สวนทีห่ ญิงแพศยาชือ่ อัมพปาลี ถวายเปนสังฆาราม ไมนานกอนวัน

๕๓๕

อัมพวัน

๕๓๖

พุทธปรินิพพาน อยูในเขตเมืองเวสาลี
อัมพวัน สวนมะมวง มีหลายแหง เพือ่ กัน
สับสน ทานมักใสชื่อเจาของสวนนําหนา
ดวย เชน สวนมะมวงของหมอชีวก ในเขต
เมืองราชคฤห ซึ่งถวายเปนสังฆาราม
เรียกวา ชีวกัมพวัน เปนตน
อัยกะ, อัยกา ปู, ตา
อัยการ เจาพนักงานที่ศาลฝายอาณาจักร
จัดไวเปนเจาหนาที่ฟองรอง, ทนายแผน
ดิน, ทนายหลวง
อัยกี, อัยยิกา ยา, ยาย
อัศวเมธ พิธีเอามาบูชายัญ คือปลอยมา
อุปการใหผานดินแดนตางๆ เปนการ
ประกาศอํานาจจนมานั้นกลับ แลวเอา
ม า นั้ น ฆ า บู ช ายั ญ เป น พิ ธี ป ระกาศ
อานุ ภ าพของราชาธิ ราชในอินเดียครั้ง
โบราณ
อัสดงค ตกไป คือ พระอาทิตยตก,
พจนานุกรม เขียน อัสดง
อัสมิมานะ การถือวานี่ฉัน นี่กู กูเปนนั่น
เปนนี่, การถือเราถือเขา
อัสสกะ ชื่อแควนหนึ่งในบรรดา ๑๖
แควนใหญแหงชมพูทวีป ตั้งอยูลุมน้ํา
โคธาวรี ทิศตะวันตกเฉียงเหนือแหง
แควนอวันตี นครหลวงชื่อ โปตลิ (บาง
ทีเรียก โปตนะ)
อัสสชิ 1. พระมหาสาวกองคหนึ่งเปน
พระเถระรูปหนึ่งในคณะปญจวัคคียเปน

อาการ

พระอรหันตรุนแรกและเปนอาจารยของ
พระสารีบุตร 2. ชื่อภิกษุรูปหนึ่งในภิกษุ
๖ รูป ซึง่ ประพฤติเหลวไหล ทีเ่ รียกวา
พระฉัพพัคคีย คูก บั พระปุนพั พสุกะ
อัสสพาชี มา
อัสสยุชมาส, ปฐมกัตติกมาส เดือน
๑๑; ปุพพกัตติกา หรือ บุพกัตติกา ก็
เรียก
อัสสัตถพฤกษ ตนไมอัสสัตถะ, ตนพระ
ศรี ม หาโพธิ์ ที่ ริ ม ฝ ง แม น้ําเนรัญชรา
ตําบลอุรุเวลาเสนานิคม อันเปนสถานที่
ที่พระมหาบุรุษ ไดตรัสรูพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ; ดู โพธิ์
อัสสาทะ ความยินดี, ความพึงพอใจ, รส
อรอย เชน รสอรอยของกาม, สวนดี,
สวนที่นาชื่นชม
อัสสาสะ ลมหายใจเขา
อัสสุ น้ําตา
อากร หมู, กอง, บอเกิด, ที่เกิด เชน
ทรัพยากร ที่เกิดทรัพย ศิลปากร บอ
เกิดศิลปะ, คาธรรมเนียมที่รัฐบาลเรียก
เก็บ จากสิ่งที่เกิดจากธรรมชาติ หรือสิ่ง
ที่ทําขึ้นเพื่อการคา
อากัปกิริยา การแตงตัวดี และมีทาทาง
เรียบรอยงดงาม; กิริยาทาทาง
อาการ ภาวะที่ปรากฏหรือแสดงออก,
ความเปนไป, สภาพ, ทาทาง, ทวงที,
ทํ า นอง, กิ ริ ย าที่ ทํ า หรื อ ที่ แ สดง,

๕๓๖

อาการ ๓๒

๕๓๗

ลักษณะของการกระทําหรือความเปน
ไป; สวนปลีกยอย, สวนประกอบที่แยก
ยอยกระจายออกไป (อวัยวะหลัก เรียก
ว า “องค ” อวั ย วะย อ ย เรี ย กว า
“อาการ”) เชน ในคําวา ทวัตติงสาการ
อาการ ๓๒ ดู ทวัตติงสาการ
อาการที่พระพุทธเจาทรงสั่งสอน มี
๓ อยางคือ ๑. ทรงรูยิ่งเห็นจริงเองแลว
จึงทรงสั่งสอนผูอื่น เพื่อใหรูยิ่งเห็นจริง
ตามในธรรมที่ควรรูควรเห็น ๒. ทรงสั่ง
สอนมีเหตุผลซึ่งผูฟงอาจตรองตามให
เห็นจริงได ไมเลื่อนลอย ๓. ทรงสั่ง
สอนเปนอัศจรรย ทําใหผูฟงยอมรับ
และนําไปปฏิ บั ติ ต าม ได รั บ ผลจริ ง
บังเกิดประโยชนสมควรแกการปฏิบัติ
อาการที่ภิกษุจะตองอาบัติ ๖ ดู อาบัติ
อากาศ ที่วางเปลา, ชองวาง, ทองฟา; ใน
ความหมายเดิม ไมเรียกแกสที่ใชหายใจ
วาอากาศ แตเรียกแกสนั้นวาเปนวาโย
หรือวาโยธาตุ; ในอรรถกถา ทานแยก
ประเภทตามความหมายนัยตางๆ เปน
อากาศ ๓ คือ ปริจเฉทากาศ กสิณุคฆาฏิมากาศ และอัชฏากาศ (ปญจ.อ.๑๑๓๒/
๒๒๐) แตในคัมภีรชั้นหลัง บางแหง (เชน
ปาจิตยฺ าทิโยชนา และอนุทปี นีปา, มีแตฉบับอักษร
พม า ยั ง ไม พ บตี พิ ม พ ใ นประเทศไทย) แยก

ละเอียดออกไปอีกเปน อากาศ ๔ คือ ๑.
ปริจเฉทากาศ ชองวางที่กําหนดแยกรูป
๕๓๗

อากาศ

ทั้งหลาย หรือชองวางระหวางกลาป คือ
รูปในความหมายที่เปนปริจเฉทรูป (รูป
ปริจเฉทากาศ ก็เรียก) ๒.ปริจฉินนากาศ
ชองวางที่ถูกกําหนดแยก คือชองวาง
ระหวางวัตถุทงั้ หลาย เชน ชองประตู รูฝา
ชองหนาตาง ชองหู รูจมูก (ที่ใชเปน
อากาศกสิณ คือขอนี้) ๓. กสิณุคฆาฏิมากาศ ชองวางที่เกิดจากการเพิกกสิณ
นิมิต คือชองวางหรืออากาศอันอนันตที่
เปนอารมณของอากาสานัญจายตนฌาน
๔. อัชฏากาศ ชองวางเวิ้งวาง คือทองฟา
(บางทีเรียกวา ตุจฉากาศ คือชองวางที่
วางเปลา) แลวบอกวา ขอที่ ๒ คือ
ปริจฉินนากาศ จัดรวมเขาไดกับขอที่ ๑
คือรูปปริจเฉทากาศ นี่ก็หมายความวา
ทานแยกขอที่ ๑ ของอรรถกถา ออกเปน
๒ ขอ, เหตุที่คัมภีรชั้นหลังแยกอยางนี้
เพราะตองการแยกอากาศที่เปนสภาวธรรม คือที่เปนปริจเฉทรูป ออกไวตาง
หากใหชัด ดังจะเห็นวา อีกขอหนึ่งคือ
ปริจฉินนากาศ อยางชองหู รูกุญแจ
หรือชองที่กําหนดเปนอารมณกสิณ ก็
เนื่องกันอยูกับอัชฏากาศนั่นเอง (เปน
เพียงบัญญัติ มิใชสภาวะ) แตในอรรถกถาและคัมภีรทั่วไปที่ไมแยกละเอียด
อยางนัน้ เรียกอากาศทีก่ าํ หนดเปนกสิณ
คืออากาศกสิณ วาเปนปริจเฉทากาศกสิณ บาง ปริจฉินนากาศกสิณ บาง ไม

อากาศธาตุ

๕๓๘

ถือตายตัว, จะเห็นวา อากาศในขอ ๒
เปนกสิณสําหรับผูเจริญรูปฌาน และ
เมื่อเพิกกสิณนิมิตของขอ ๒ นี้เสีย ก็
เปนอากาศในขอที่ ๓; “อัชฏากาศ” นี้
เขียนตามหนังสือเกา จะเขียน อชฏากาศ
ก็ได; ดู รูป ๒๘
อากาศธาตุ สภาวะที่วาง, ความเปนที่วาง
เปลา, ชองวางในรางกาย ที่ใชเปน
อารมณกรรมฐาน เชน ชองหู ชองจมูก
ชองปาก ชองอวัยวะตางๆ; ในคัมภีร
อภิธรรม จัดเปนอุปาทายรูปอยางหนึ่ง
เรียกวา ปริจเฉทรูป; ดู ธาตุ, รูป ๒๘
อากาสานั ญ จายตนะ ฌานกําหนด
อากาศคื อ ช อ งว า งหาที่ สุ ด มิ ไ ด เ ป น
อารมณ, ภพของผูเขาถึงอากาสานัญจายตนฌาน (ขอ ๑ ในอรูป ๔)
อากิญจัญญายตนะ ฌานกําหนดภาวะที่
ไมมีอะไรเลยเปนอารมณ, ภพของผูเขา
ถึงอากิญจัญญายตนฌาน (ขอ ๓ ใน
อรูป ๔)
อากูล วุน วาย, ไมเรียบรอย, สับสน, คัง่ คาง
อาคม ปริยตั ทิ เี่ รียน, การเลาเรียนพุทธพจน; ในภาษาไทยมีความหมายเพี้ยน
ไปเปนเวทมนตร
อาคันตุกะ ผูมาหา, ผูมาจากที่อื่น, ผูจร
มา, แขก; (ในคําวา “ถาปรารถนาจะให
อาคันตุกะไดรับแจกดวย”) ภิกษุผูจํา
พรรษาที่วัดอื่นจรมา, ถาภิกษุผูมีหนาที่

อาจริยวาท

เปนจีวรภาชกะ (ผูแจกจีวร) ปรารถนา
จะให อ าคั น ตุ ก ะมี ส ว นได รั บ แจกจี ว ร
ดวย ตองอปโลกน คือ บอกเลาขอ
อนุมัติตอภิกษุเจาถิ่นคือผูจําพรรษาใน
วัดนั้น (ซึ่งเรียกวา วัสสิกะ หรือ วัสสาวาสิกะ แปลวา “ภิกษุผูอยูจําพรรษา”)
อาคันตุกภัต อาหารที่เขาถวายเฉพาะ
ภิกษุอาคันตุกะ คือผูจรมาจากตางถิ่น
อาคั น ตุ ก วั ต ร ธรรมเนี ย มที่ ภิ ก ษุ ค วร
ปฏิบตั ติ อ อาคันตุกะ คือภิกษุผจู รมา เชน
ขวนขวายตอนรับ แสดงความนับถือ จัด
หรือบอกใหนา้ํ ใหอาสนะ ถาอาคันตุกะจะ
มาพักมาอยู พึงแสดงเสนาสนะ บอกที่
ทางและกติกาสงฆ เปนตน
อาคาริยวินัย วินัยของผูครองเรือน; ดู
วินัย ๒
อาจริยมัตต ภิกษุผูมีพรรษาพอที่จะเปน
อาจารยใหนิสสัยแกภิกษุอื่นได, พระปูน
อาจารย คือ มีพรรษา ๑๐ ขึ้นไป หรือ
แกกวาราว ๖ พรรษา; อาจริยมัต ก็เขียน
อาจริ ย วั ต ร กิ จ อั น ที่ อั น เตวาสิ ก ควร
ประพฤติปฏิบัติตออาจารย (เชนเดียว
กั บ อุ ป ชฌายวั ตร ที่ สั ท ธิ วิ ห าริ ก พึ ง
ปฏิบัติตออุปชฌาย)
อาจริยวาท วาทะของพระอาจารย, มติ
ของพระอาจารย; บางที ใชเปนคําเรียก
พุ ท ธศาสนานิ ก ายฝ า ยเหนื อ คื อ
มหายาน

๕๓๘

อาจาระ

๕๓๙

อาจาระ ความประพฤติดี, มรรยาทดี
งาม, จรรยา
อาจารย ผูสั่งสอนวิชาความรู, ผูฝกหัด
อบรมมรรยาท, อาจารย ๔ คือ ๑.
บัพพาชาจารย หรือ บรรพชาจารย
อาจารยในบรรพชา ๒. อุปสัมปทาจารย
อาจารยในอุปสมบท ๓. นิสสยาจารย
อาจารย ผูใหนิสสัย ๔. อุทเทศาจารย
หรือ ธรรมาจารย อาจารยผูสอนธรรม
อาจารวิบัติ เสียอาจาระ, เสียจรรยา,
มรรยาทเสียหาย, ประพฤติยอหยอน
รุมราม มักตองอาบัติเล็กนอยตั้งแต
ถุลลัจจัยลงมาถึงทุพภาสิต (ขอ ๒ ใน
วิบัติ ๔)
อาจิณ เคยประพฤติมา, เปนนิสัย, ทํา
เสมอๆ, ทําจนชิน
อาจิณณจริยา ความประพฤติเนืองๆ,
ความประพฤติประจํา, ความประพฤติที่
เคยชิน
อาจิณณวัตร การปฏิบัติประจํา, การ
ปฏิบัติเสมอๆ
อาชญา อํานาจ, โทษ
อาชีวะ อาชีพ, การเลี้ยงชีพ, ความเพียร
พยายามในการแสวงหาป จ จั ย ยั ง ชี พ ,
การทํามาหากิน
อาชีวก นักบวชชีเปลือยพวกหนึ่งในครั้ง
พุทธกาล เปนสาวกของมักขลิโคสาล
อาชีวปาริสุทธิ ความบริสทุ ธิแ์ หงอาชีวะ

อาณาประชาราษฎร

คือ เลีย้ งชีวติ โดยทางทีช่ อบ ไมประกอบ
อเนสนา เชน ไมหลอกลวงเขาเลี้ยงชีวิต
(ขอ ๓ ในปาริสุทธิศีล ๔), ที่เปนขอ ๓
ในปาริสุทธิศีล ๔ นั้น เรียกเต็มวา อาชีวปาริสทุ ธิศลี แปลวา ศีลคือความบริสุทธิ์
แหงอาชีวะ
อาชีววิบัติ เสียอาชีวะ, ความเสียหาย
แหงการเลี้ยงชีพ คือ ประกอบมิจฉาอาชีวะมีหลอกลวงเขาเลี้ยงชีพ เปนตน
(ขอ ๔ ในวิบัติ ๔)
อาญา อํานาจ, โทษ
อาญาสิทธิ์ อํานาจเด็ดขาด คือสิทธิที่แม
ทัพไดรับพระราชทานจากพระเจาแผน
ดินในเวลาไปสงคราม เปนตน
อาฏานาฏิยปริตร ดู ปริตร, ภาณยักษ
อาฏานาฏิยสูตร ดู ปริตร, ภาณยักษ
อาณัติ ขอบังคับ, คําสัง่ กฎ; เครือ่ งหมาย
อาณัติสัญญา ขอบังคับที่ไดนัดหมายกัน
ไว, เครื่องหมายที่ตกลงกันไว
อาณา อํานาจปกครอง
อาณาเขต เขตแดนในอํานาจปกครอง, ที่
ดินในที่บังคับ
อาณาจักร เขตแดนที่อยูในอํานาจปก
ครองของรัฐบาลหนึ่ง, อํานาจปกครอง
ทางบานเมือง ใชคูกับพุทธจักร ซึ่ง
หมายถึงขอบเขตการปกครองของพระ
สงฆในพระพุทธศาสนา
อาณาประชาราษฎร ราษฎรชาวเมืองที่

๕๓๙

อาณาประโยชน

๕๔๐

อยูในอํานาจปกครอง
อาณาประโยชน ผลประโยชนที่ตนมี
อํานาจปกครองสวนตัว
อาณาปวั ติ ความเป น ไปแห ง อาณา,
ขอบเขตทีอ่ าํ นาจปกครองแผไป; เปนไป
ในอํานาจปกครอง, อยูใ นอํานาจปกครอง
อาณาปาฏิโมกข ดู ปาฏิโมกข
อาณาสงฆ อํานาจของสงฆ, อํานาจ
ปกครองของสงฆ คือสงฆประชุมกันใช
อํานาจโดยชอบธรรม ระงับอธิกรณที่
เกิดขึ้น
อาดูร เดือดรอน, กระวนกระวาย, ทน
ทุกขเวทนาทั้งกายและใจ
อาตมภาพ ฉัน, ขาพเจา (ใชแกพระภิกษุ
สามเณรใช เ รี ย กตั ว เอง เมื่ อ พู ด กั บ
คฤหัสถผใู หญ ตลอดถึงพระเจาแผนดิน)
อาตมัน ตัวตน, คําสันสกฤต ตรงกับ
บาลีคือ อัตตา
อาตมา ฉัน, ขาพเจา (สําหรับพระภิกษุ
สามเณรใชพูดกับผูมีบรรดาศักดิ์ แต
บัดนี้ นิยมใชพูดอยางใหเกียรติแกคน
ทั่วไป)
อาถรรพณ เวทมนตรที่ใชเพื่อใหดีหรือ
ราย, วิชาเสกเปาปองกัน, การทําพิธีปอง
กันอันตรายตางๆ ตามพิธีพราหมณ
เชน พิธีฝงเสาหิน หรือ ฝงบัตรพลี
เรียกวา ฝงอาถรรพณ (สืบเนื่องมาจาก
พระเวทคัมภีรที่ ๔ คือ อถรรพเวท หรือ

อาทิตยวงศ

อาถรรพณเวท) อาถรรพ ก็ใช
อาทร ความเอื้อเฟอ, ความเอาใจใส
อาทิ เปนตน; ทีแรก, ขอตน
อาทิกมั ม ดู อาทิกมั มิกะ 2
อาทิกมั มิกะ 1. “ผูท าํ กรรมทีแรก” หมาย
ถึง ภิกษุผูเปนตนบัญญัติในสิกขาบท
นัน้ ๆ 2. ชือ่ คัมภีรใ นพระวินยั ปฎก เปน
คัมภีรแ รก เมือ่ แยกพระวินยั ปฎกเปน ๕
คัมภีร ใชคาํ ยอวา อา; อาทิกมั ม ก็เรียก
อาทิตตปริยายสูตร ชื่อพระสูตรที่พระ
พุ ท ธเจ า ทรงแสดงแก ภิ ก ษุ ป ระมาณ
๑,๐๐๐ รูป มีอุรุเวลกัสสป เปนตน ซึ่ง
เคยเป น ชฎิ ล บู ช าไฟมาก อ น ว า ด ว ย
อายตนะทั้ง ๖ ที่รอนติดไฟลุกทั่ว ดวย
ไฟราคะ ไฟโทสะ และไฟโมหะ ตลอด
จนรอนดวยทุกข มีชาติ ชรามรณะ
เป น ต น ทํ า ให ภิ ก ษุ เ หล า นั้ น บรรลุ
อรหัตตผล (มาในคัมภีรมหาวรรค แหง
พระวินยั ปฎก และสังยุตตนิกาย สฬายตนวรรค พระสุตตันตปฎก)
อาทิตยโคตร ตระกูลพระอาทิตย, เผา
พันธุพระอาทิตย, ตระกูลที่สืบเชื้อสาย
นางอทิ ติ ผู เ ป น ชายาของพระกั ศ ยป
ประชาบดี, ทานวาสกุลของพระพุทธเจา
ก็เปนอาทิตยโคตร (โคตมโคตร กับ
อาทิตยโคตร มีความหมายอยางเดียวกัน)
อาทิตยวงศ วงศพระอาทิตย; ดู อาทิตยโคตร

๕๔๐

อาทิพรหมจรรย

๕๔๑

อาทิ พ รหมจรรย หลั ก เบื้ อ งต น ของ
พรหมจรรย, หลักการพื้นฐานของชีวิตที่
ประเสริฐ; เทียบ อภิสมาจาร
อาทิพรหมจริยกาสิกขา หลักการศึกษา
อบรมในฝายบทบัญญัติหรือขอปฏิบัติ
เบื้องตนของพรหมจรรย สําหรับปอง
กันความประพฤติเสียหาย, ขอศึกษาที่
เปนเบื้องตนแหงพรหมจรรย หมายถึง
สิกขาบท ๒๒๗ ที่มาในพระปาฏิโมกข;
เทียบ อภิสมาจาริกาสิกขา
อาทีนพ, อาทีนวะ โทษ, สวนเสีย, ขอ
บกพรอง, ผลราย; ตรงขามกับ อานิสงส
อาทีนวญาณ ดู อาทีนวานุปส สนาญาณ
อาทีนวสัญญา การกําหนดหมายโทษ
แห ง ร า งกายซึ่ ง มี อ าพาธคื อ โรคต า งๆ
เปนอันมาก (ขอ ๔ ในสัญญา ๑๐)
อาทีนวานุปสสนาญาณ ญาณอันคํานึง
เห็นโทษ, ปรีชาคํานึงเห็นโทษของสังขาร
วามีขอบกพรองระคนดวยทุกข เชน
เห็ น สั ง ขารปรากฏเหมื อ นเรื อ นถู ก ไฟ
ไหม (ขอ ๔ ในวิปสสนาญาณ ๙)
อาเทสนาปาฏิหาริย ปาฏิหาริย คือ การ
ทายใจ, รอบรูกระบวนของจิตตอาน
ความคิ ด และอุ ป นิ สั ยของผูอื่นไดเปน
อัศจรรย (ขอ ๒ ในปาฏิหาริย ๓)
อาธรรม, อาธรรม ดู อธรรม
อานนท พระมหาสาวกองคหนึ่ง เปน
เจาชายในศากยวงศ เปนโอรสของเจา
๕๔๑

อานนท

อมิโตทนะ (นี้วาตาม ม.อ.๑/๓๘๔; วินย.ฏี.
๓/๓๔๙ เปนตน แตที่เรียนกันมามักวาเปน
โอรสของเจาสุกโกทนะ) ซึ่งเปนพระเจา
อาของเจ า ชายสิ ท ธั ต ถะ เมื่ อ พระ
โพธิสัตวออกผนวชและตอมาไดตรัสรู
แลว ถึงพรรษาที่ ๒ แหงพุทธกิจ พระ
พุ ท ธเจ า ได เ สด็ จ มาโปรดพระประยูร ญาติที่พระนครกบิลพัสดุ (เชน อง.อ.๑/
๑๗๑) เมื่ อ พระพุ ท ธเจ า เสด็ จ ออกจาก
เมืองกบิลพัสดุแลว ไดทรงแวะประทับ
ที่อนุปยอัมพวัน ในอนุปยนิคม แหง
แควนมัลละ ครั้งนั้น พระเจาสุทโธทนะ
ไดทรงประชุมเจาศากยะทั้งหลาย และ
ทรงขอใหบรรดาเจาศากยะมอบเจาชาย
ออกบวชตามเสด็จพระพุทธเจาครอบ
ครัวละหนึ่งองค ไดมีเจาชายศากยะ
ออกบวชจํานวนมาก รวมทั้งเจาชาย
อานนทดวย เจาชายอานนทไดเดินทาง
ไปเขาเฝาพระพุทธเจาและทรงบวชใหที่
อนุปยอัมพวัน (วินย.๗/๓๔๑/๑๕๙) พรอม
กับเจาชายอื่น ๕ องค (ภัททิยะ อนุรุทธะ
ภคุ กิมพิละ เทวทัต) รวมเปน ๗ กับ
ทั้งกัลบกชื่อวาอุบาลี พระอานนทมพี ระ
อุปชฌายชื่อวาพระเพลัฏฐสีสะ (เชน วินย.
๕/๓๔/๔๓; ในระยะตนพุทธกาล พระภิกษุทบี่ วชแลว
ยังไมมอี ปุ ช ฌาย จึงไดตรัสใหถอื อุปช ฌาย คือพระผู
ทําหนาทีด่ แู ลฝกอบรมพระใหมในการศึกษาเบือ้ งตน
ตามพระพุทธานุญาตใน วินย.๔/๘๐/๘๒ ตอมาจึง

อานันตริกสมาธิ

๕๔๒

ทรงบัญญัตใิ น วินย.๔/๑๓๓/๑๘๐ ใหอปุ สมบทผูท มี่ ี
อุปช ฌายพรอมไวแลว) ทานบรรลุโสดาปตติ-

ผลเมื่อไดฟงธรรมกถาของพระปุณณมันตาณีบุตร (สํ.ข.๑๗/๑๙๓/๑๒๘) เมื่อพระ
พุทธบิดา คือพระเจาสุทโธทนะ ประชวร
ทรงฟงธรรมไดบรรลุอรหัตตผลและดับ
ขันธปรินิพพาน ในพรรษาที่ ๕ แหง
พุทธกิจแลว พระนางมหาปชาบดี ไดไป
เฝาพระพุทธเจา และทูลขอใหสตรีได
บรรพชา แตยังไมสําเร็จ (วินย.๗/๕๑๓/
๓๒๐) จนกระทั่ ง ต อ มาได อ าศั ย พระ
อานนทชวยทูลขอ พระนางและสากิยานี
ทั้งหลายจึงไดบวช เปนจุดเริ่มกําเนิด
ภิกษุณสี งฆ พระอานนทไดเปนอุปฏ ฐาก
รับใชพระพุทธเจาตามโอกาสเชนเดียวกับ
พระเถระรูปอื่นมากทาน จนกระทั่งใน
พรรษาที่ ๒๐ แหงพุทธกิจ ทานไดรับ
เลือกใหเปนพระอุปฏ ฐากประจําพระองค
(นิพทั ธุปฏ ฐาก) ของพระพุทธเจา (เชน ที.อ.
๒/๑๔) ซึ่งทานตกลงรับหนาที่ดวยการทูล
ขอพร ๘ ประการ ทานไดรับยกยอง
เป น เอตทั ค คะหลายด า น คือ เปน
พหูสูต เปนผูมีสติ มีคติ มีธิติ และเปน
อุปฏฐากที่ยอดเยี่ยม ทานบรรลุพระ
อรหัตหลังจากพระพุทธเจาปรินิพพาน
แลว ๓ เดือน เปนกําลังสําคัญในคราว
ทําปฐมสังคายนา คือ เปนผูวิสัชนาพระ
ธรรม (ซึ่งตอมาแบงเปนพระสูตรและ

อานาปานัสสติ

พระอภิธรรม) พระอานนทดํารงชีวิตสืบ
มาจนอายุได ๑๒๐ ป จึงปรินิพพานใน
อากาศ เหนือแมน้ําโรหิณี ซึ่งเปนเสนกั้น
แดนระหวางแควนของพระญาติทั้งสอง
ฝาย คือ ศากยะ และโกลิยะ; ดู พร ๘
อานันตริกสมาธิ สมาธิอันไมมีระหวาง
คือไมมีอะไรคั่น หมายความวา ใหเกิด
ผลตามมาทันที ไดแก มรรคสมาธิ ซึ่ง
เมื่อเกิดขึ้นแลว ก็จะเกิดมรรคญาณ คือ
ปญญาที่กําจัดอาสวะ ตามติดตอมาใน
ทันที, อานันตริกสมาธินี้ พระพุทธเจา
ตรัสวาเปนสมาธิเยี่ยมยอด ไมมีสมาธิ
ใดเทียมเทา (ขุ.ขุ.๒๕/๗/๕) เพราะทํากิเลส
ใหสิ้นไปได ประเสริฐกวารูปาวจรสมาธิ
และแม แ ต อ รู ป าวจรสมาธิ ข องพระ
พรหม หรือที่จะทําใหไดเกิดเปนพรหม
อานันทเจดีย เจดียสถานแหงหนึ่งอยูใน
เขตโภคนคร ระหวางทางจากเมืองเวสาลี
สูเมืองปาวา เปนที่พระพุทธเจาตรัส
มหาปเทส ๔ ฝายพระสูตร
อานาปานสติ สติกําหนดลมหายใจเขา
ออก (ขอ ๙ ในอนุสติ ๑๐, ขอ ๑๐ ใน
สัญญา ๑๐ เปนตน), หนังสือเกามัก
เขียน อานาปานัสสติ
อานาปานสติกัมมัฏฐาน กรรมฐานที่ใช
สติกําหนดลมหายใจเขาออก
อานาปานัสสติ สติกําหนดลมหายใจเขา
ออก; ดู อานาปานสติ

๕๔๒

อานิสงส

๕๔๓

อาบัติ

อานิสงส ผลดีหรือผลที่นาปรารถนานา ของกฐิน, โดยทั่วไป อานิสงสมีความ
พอใจ อันสืบเนื่องหรือพลอยได จาก หมายตรงขามกับ อาทีนพ ซึ่งแปลวา
กรรมดี, ผลงอกเงยแหงบุญกุศล, คุณ, โทษ ขอเสีย ขอดอย จุดออน หรือผล
ขอดี, ผลที่เปนกําไร, ผลไดพิเศษ; ราย เชนในคําวา กามาทีนพ (โทษของ
“อานิสงส” มีความหมายตางจาก “ผล” กาม) และเนกขัมมานิสงส (คุณหรือผล
ที่เรียกชื่ออยางอื่น โดยขอบเขตที่กวาง ดีในเนกขัมมะ); ดู ผล, เทียบ นิสสันท,
หรือแคบกวากัน หรือโดยตรงโดยออม วิบาก, ตรงขามกับ อาทีนพ
เชน ทํากรรมดีโดยคิดตอคนอื่นดวย อานุภาพ อํานาจ, ฤทธิเ์ ดช, ความยิง่ ใหญ
เมตตาแลวเกิดผลดี คือ มีจิตใจแชมชื่น อาเนญชาภิสงั ขาร ดู อเนญชาภิสงั ขาร
สบาย ผอนคลาย เลือดลมเดินดี มีสุข อาบัติ การตอง, การลวงละเมิด, โทษที่
ภาพ ตลอดถึงวาถาตายดวยจิตอยาง เกิดแตการละเมิดสิกขาบท; อาบัติ ๗
นั้น ก็ไปเกิดดี นี้เปนวิบาก พรอมกัน คือ ปาราชิก สังฆาทิเสส ถุลลัจจัย ปาจิตตีย
นั้นก็มีผลพวงอื่นๆ เชน หนาตาผองใส ปาฏิเทสนียะ ทุกกฏ ทุพภาสิต; อาบัติ ๗
เปนที่รักใครชอบใจของคนอื่น อยางนี้ กองนี้จัดรวมเปนประเภทไดหลายอยาง
เปนอานิสงส แตถาทํากรรมไมดีโดย โดยมากจัดเปน ๒ เชน ๑. ครุกาบัติ
คิดตอคนอื่นดวยโทสะแลวเกิดผลราย อาบัติหนัก (ปาราชิกและสังฆาทิเสส)
ตอตนเองที่ตรงขามกับขางตน จนถึงไป ๒. ลหุกาบัติ อาบัติเบา (อาบัติ ๕ อยาง
เกิดในทุคติ ก็เปนวิบาก และในฝายราย ที่เหลือ); คูตอไปนี้ก็เหมือนกัน คือ ๑.
นี้ไมมีอานิสงส (วิบาก เปนผลโดยตรง ทุฏุลลาบัติ อาบัตชิ วั่ หยาบ ๒. อทุฏุลและเปนไดทั้งขางดีและขางราย สวน ลาบัติ อาบัติไมชั่วหยาบ; ๑. อเทสนาอานิสงส หมายถึงผลพวงพลอยหรืองอก คามินี อาบัติที่ไมพนไดดวยการแสดง
เงยในดานดีอยางเดียว ถาเปนผลพลอย ๒. เทสนาคามินี อาบัติที่พนไดดวยการ
ดานราย ก็อยูในคําวานิสสันท), อนึ่ง แสดงคือเปดเผยความผิดของตน; คูตอ
วิบาก ใชเฉพาะกับผลของกรรมเทานั้น ไปนี้จัดตางออกไปอีกแบบหนึ่งตรงกัน
แตอานิสงส หมายถึงคุณ ขอดี หรือผล ทัง้ หมด คือ ๑. อเตกิจฉา เยียวยาแกไข
ได พิ เ ศษในเรื่ อ งราวทั่ ว ไปด ว ย เช น ไมได (ปาราชิก) ๒. สเตกิจฉา เยียวยา
อานิสงสของการบริโภคอาหาร อานิสงส แกไขได (อาบัติ ๖ อยางที่เหลือ); ๑.
ของธรรมขอนั้นๆ จีวรที่เปนอานิสงส อนวเสส ไมมีสวนเหลือ ๒. สาวเสส
๕๔๓

อาบัติชั่วหยาบ

๕๔๔

ยังมีสวนเหลือ; ๑. อัปปฏิกัมม หรือ
อปฏิกรรม ทําคืนไมได คือแกไขไมได
๒. สัปปฏิกัมม หรือ สปฏิกรรม ยังทํา
คืนได คือแกไขได
อาการที่ภิกษุจะตองอาบัติ มี ๖ อยาง
คือ อลชฺชติ า ตองดวยไมละอาย ๑
อฺาณตา ตองดวยไมรูวาสิ่งนี้จะเปน
อาบัติ ๑ กุกกฺ จุ จฺ ปกตตา ตองดวยสงสัย
แลวขืนทําลง ๑ อกปฺปเ ย กปฺปย สฺิตา
ตองดวยสําคัญวาควรในของที่ไมควร ๑
กปฺปเ ย อกปฺปย สฺิตา ตองดวยสําคัญ
วาไมควรในของที่ควร ๑ สติสมฺโมสา
ตองดวยลืมสติ ๑
อาบัติชั่วหยาบ ในประโยควา “บอก
อาบัติชั่วหยาบของภิกษุแกอนุปสัมบัน”
อาบัติปาราชิก และอาบัติสังฆาทิเสส; ดู
ทุฏุลลาบัติ
อาบัติที่เปนโทษล่ํา อาบัติปาราชิกและ
สังฆาทิเสส
อาปณะ ชื่อนิคม ซึ่งเปนเมืองหลวงของ
แควนอังคุตตราปะ
อาปตตาธิกรณ อธิกรณคืออาบัติ หมาย
ความวา การตองอาบัติและการถูกปรับ
อาบัติ เปนอธิกรณโดยฐานเปนเรื่องที่
จะตองจัดทํา คือระงับดวยการแกไข
ปลดเปลื้องออกจากอาบัตินั้นเสีย มีการ
ปลงอาบัติ หรือการอยูกรรมเปนตน
ตามวิธีที่ทานบัญญัติไว

อาภัพ

อาปุจฉา บอกกลาว, ถามเชิงขออนุญาต
เปนการแสดงความเอือ้ เฟอ , แจงใหทราบ
เชน ภิกษุผูออนพรรษาจะแสดงธรรม
ตองอาปุจฉาภิกษุผมู พี รรษามากกวากอน
อาโปธาตุ ธาตุน้ํา, สภาวะทีม่ ลี กั ษณะเอิบ
อาบ ดูดซึม เกาะกุม; ในรางกายที่ใชเปน
อารมณกรรมฐาน ไดแก ดี เสลด หนอง
เลือด เหงือ่ มันขน น้าํ ตา เปลวมัน น้ํา
ลาย น้ํามูก ไขขอ มูตร, ขอความนี้ เปน
การกลาวถึงอาโปธาตุในลักษณะที่คน
สามัญทัว่ ไปจะเขาใจได และพอใหสาํ เร็จ
ประโยชนในการเจริญกรรมฐาน แตใน
ทางอภิ ธ รรม อาโปธาตุเปนสภาวะที่
สัมผัสดวยกายไมได มีในรูปธรรมทัว่ ไป
แมแตในกระดาษ กอนหิน เหล็ก และ
แผนพลาสติก; ดู ธาตุ, รูป ๒๘
อาพาธ ความเจ็บปวย, โรค (ในภาษา
ไทย ใชแกภิกษุสามเณร แตในภาษา
บาลี ใชไดทั่วไป); อาพาธตางๆ มีมาก
มาย เรี ย กตามชื่ อ อวั ย วะที่ เ ป น บ า ง
เรียกตามอาการบาง บางทีแยกตาม
สมุฏฐานวา ปตฺตสมุฏานา อาพาธา,
เสมฺหสมุฏ านา อาพาธา, วาตสมุฏ านา
อาพาธา, สนฺนิปาติกา อาพาธา, อุตุปริณามชา อาพาธา, วิสมปริหารชา
อาพาธา, โอปกฺกมิกา อาพาธา, กมฺมวิปากชา อาพาธา
อาภัพ ไมสมควร, ไมสามารถ, ไมอาจ

๕๔๔

อาภัสสระ

๕๔๕

เปนไปได, เปนไปไมได (จากคําบาลีวา
อภพฺพ เชน ผูกระทํามาตุฆาต ไม
สามารถบรรลุมรรคผล, พระโสดาบันไม
อาจเปนไปไดที่จะทํามาตุฆาต เปนตน);
ไทยใชเฉพาะในความวา ไมอาจจะไดจะ
ถึงสิง่ นัน้ ๆ, ไมมที างจะไดสงิ่ ทีม่ งุ หมาย
(คลายคําวา อับวาสนา หรือไมมวี าสนา; ดู
อภัพบุคคล
อาภัสสระ ผูมีรัศมีแผซาน, เปลงปลั่ง,
ชื่อพรหมโลกชั้นที่ ๖; ดู พรหมโลก
(พจนานุกรมเขียน อาภัสระ)
อาภา แสง, รัศมี, ความสวาง
อามะ คํารับในภาษาบาลี ตรงกับ ถูกแลว,
ใช, ครับ, คะ, จะ, เออ ถาผูถูกกลาวรับ
เป น ผู น อ ยกว า หรื อ มี พ รรษาน อ ยกว า
หรือเปนคฤหัสถพูดกับพระสงฆกลาว
ตอวา ภันเต เปน อามะ ภันเต ถาผู
กล า วรั บ เป น ผู ใ หญ ก ว า หรื อ มี พ รรษา
มากกว า หรื อ เป น พระสงฆ พู ด กั บ
คฤหัสถ กลาวตอวา อาวุโส เปน อามะ
อาวุโส (เขียนตามรูปบาลี เปน อาม ภนฺเต,
อาม อาวุโส)
อามัย ความปวยไข, โรค, ความไมสบาย;
ตรงขามกับ อนามัย คือความสบาย, ไมมี
โรคภัยไขเจ็บ
อามิส เครื่องลอใจ, เหยื่อ, สิ่งของ
อามิสทายาท ทายาทแหงอามิส, ผูรับ
มรดกอามิส, ผูรับเอาสมบัติทางวัตถุ

อายตนะภายนอก

เชน ปจจัย ๔ จากพระพุทธเจามาเสพ
เสวย ดวยอาศัยผลแหงพุทธกิจทีไ่ ดทรง
บําเพ็ญไว; โดยตรง หมายถึง รับเอา
ปจจัย ๔ มาบริโภค โดยออม หมายถึง
ทํากุ ศ ลที่ นําไปสู วั ฏ ฏะ เช น ให ท าน
บําเพ็ ญ ฌานสมาบั ติ ด ว ยมุ ง หมาย
มนุษยสมบัติและเทวสมบัติ; พระพุทธเจาตรัสสอนภิกษุทั้งหลายใหเปนธรรมทายาท มิใหเปนอามิสทายาท; เทียบ
ธรรมทายาท
อามิสบูชา การบูชาดวยอามิส คือ ดวย
สิ่งของมีดอกไม ของหอม อาหาร และ
วัตถุอื่นๆ (ขอ ๑ ในบูชา ๒)
อามิสปฏิสันถาร การตอนรับดวยสิ่ง
ของ เชน อาหาร น้ําบริโภค เปนตน
(ขอ ๑ ใน ปฏิสันถาร ๒)
อามิสสมโภค คบหากันในทางอามิส ได
แก ใหหรือรับอามิส
อายโกศล ดู โกศล ๓
อายตนะ ที่ติดตอ, เครื่องติดตอ, แดน
ตอความรู, เครื่องรูและสิ่งที่รู เชนตา
เปนเครือ่ งรู รูปเปนสิง่ ทีร่ ,ู หูเปนเครือ่ งรู
เสียงเปนสิ่งที่รู เปนตน, จัดเปน ๒
ประเภท คื อ อายตนะภายใน ๖
อายตนะภายนอก ๖
อายตนะภายนอก เครื่องตอภายนอก,
สิง่ ทีถ่ กู รูม ี ๖ คือ ๑. รูป รูป ๒. สัททะ
เสียง ๓. คันธะ กลิ่น ๔. รส รส ๕.

๕๔๕

อายตนะภายใน

๕๔๖

อายุสังขาราธิฏฐาน

โผฏฐั พพะ สิ่ ง ต อ งกาย ๖. ธั มมะ อายุสงั ขาร เครือ่ งปรุงแตงอายุ, ปจจัย
ธรรมารมณ คือ อารมณที่เกิดกับใจ ตางๆ ทีห่ ลอเลีย้ งชีวติ ของสัตวและพืชให
หรือสิ่งที่ใจรู; อารมณ ๖ ก็เรียก
ดํารงอยูแ ละสืบตอไปได, มักพบในคําวา
อายตนะภายใน เครื่ อ งต อ ภายใน, “ปลงอายุสงั ขาร” และ “ปลงพระชนมายุเครือ่ งรับรู มี ๖ คือ ๑. จักขุ ตา ๒. โสต สังขาร”; ดู อายุ, อายุสงั ขารโวสสัชชนะ
หู ๓. ฆานะ จมูก ๔. ชิวหา ลิน้ ๕. กาย อายุสังขารโวสสัชชนะ “การสลัดลงซึง่
กาย ๖. มโน ใจ; อินทรีย ๖ ก็เรียก
ปจจัยเครือ่ งปรุงแตงอายุ”, การปลงอายุอายาจนะ การขอรอง, การวิงวอน, การ สังขาร, การสละวางการปรุงแตงอายุ,
การเลิกความคิดที่จะดํารงชีวิตอยูต อ ไป,
เชื้อเชิญ
อายุ สภาวธรรมที่ทาํ ใหชีวิตดํารงอยูหรือ ความตกลงปลงใจกําหนดการสิน้ สุดอายุ;
เปนไป, พลังทีห่ ลอเลีย้ งดํารงรักษาชีวติ , ในพุ ท ธประวั ติ ที่วาพระพุทธเจาทรง
พลังชีวิต, ความสามารถของชีวิตที่จะ “ปลงอายุสงั ขาร” หรือ “ปลงพระชนมายุดํารงอยูแ ละดําเนินตอไป, ตามปกติทา น สังขาร” คือ ทรงพิจารณาเห็นวา บริษทั ๔
อธิบายวา อายุ ก็คอื ชีวติ นิ ทรีย นัน่ เอง; มีคุณสมบัติพรอม และพรหมจริยะคือ
ชวงเวลาที่ชีวิตของมนุษยสัตวประเภท พระศาสนานี้ เจริญแพรหลายไพบูลยดี
นัน้ ๆ หรือของบุคคลนัน้ ๆ จะดํารงอยูไ ด, แลว จึงตกลงพระทัยวา (อีก ๓ เดือน
ชวงเวลาที่ชีวิตจะเปนอยูได หรือไดเปน แตนั้นไป) จะปรินิพพาน, อายุสังขารอยู; ในภาษาไทย อายุ มีความหมาย โอสสัชชนะ หรือ อายุสงั ขาโรสสัชชนะ ก็
เพี้ยนไปในทางที่ไมนาพอใจ เชนกลาย วา; ดู อายุ, อายุสงั ขาร
เปนความผานลวงไปหรือความลดถอย อายุสงั ขาราธิฏฐาน การตัง้ พระทัยวาจะ
ดํารงไวซงึ่ อายุสงั ขาร, การทีพ่ ระพุทธเจา
ของชีวติ
อายุกษัย, อายุขยั การสิน้ อายุ, ความตาย ตั้งพระทัยกําหนดแนวา จะดํารงพระชนม
อายุกปั , อายุกปั ป กาลกําหนดแหงอายุ, อยูก อ น จนกวาพุทธบริษทั ทัง้ ๔ คือ
กําหนดอายุ, ชวงเวลาแตเกิดถึงตาย ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา จะเปนผู
ตามปกติหรือที่ควรจะเปน ของสัตว ที่ไดเรียนรูเชี่ยวชาญ แกลวกลา เปน
พหูสูต ทรงธรรม ปฏิบัติชอบ สามารถชี้
ประเภทนัน้ ๆ ในยุคสมัยนัน้ ๆ; ดู กัป
อายุวัฒนะ ความเจริญอายุ, ยืดอายุ, แจงแสดงธรรม กําราบปรัปวาทที่เกิด
อายุยืน
ขึ้นใหสงบไดโดยชอบธรรม ในระหวาง
๕๔๖

อารมณ

๕๔๗

อารักขกัมมัฏฐาน

นี้แมหากมีโรคาพาธเกิดขึ้น ก็จะทรง กรรมบถ ๑๐
ระงับขับไลเสียดวยอิทธิบาทภาวนา จะ อารยอัษฎางคิกมรรค ทางมีองค ๘
ยังไมปรินิพพาน จนกวาพรหมจริยะคือ ประการ อันประเสริฐ; ดู มรรค
พระศาสนานี้ จะเจริ ญ มั่ น คง เป น อารักขกัมมัฏฐาน กรรมฐานเปนเครือ่ ง
ประโยชนแกพหูชน เปนปกแผนแนน รักษาตน, กรรมฐานเปนเครื่องรักษาผู
หนา แพรหลายไพบูลย; คํานี้ ทานปรุง ปฏิบัติใหสงบระงับและใหตั้งอยูใ นความ
ขึ้นใชในหนังสือปฐมสมโพธิ เพื่อสื่อ ไมประมาท ทานจัดเปนชุดขึน้ ภายหลัง
ความหมายทีก่ ลาวแลว; เทียบ อายุสงั ขาร- ดังมีกลาวถึงในอรรถกถา (วินย.อ.๓/๓๗๔)
โวสสัชชนะ
และฎีกาพระวินยั (วินย.ฏี.๒/๖๗/๑๗๙) มี ๔
อารมณ เครื่องยึดหนวงของจิต, สิ่งที่จิต ขอ เรียกวา จตุรารักขา (เรียกใหสนั้ วา
ยึดหนวง, สิ่งที่ถูกรูหรือถูกรับรู ไดแก จตุรารักข หรือจตุรารักษ) คือ พุทธานุสติ
อายตนะภายนอก ๖ คือ รูป เสียง กลิ่น เมตตา อสุภะ และมรณสติ, ตอมาใน
รส โผฏฐัพพะ และธรรมารมณ; ใน ลังกาทวีป พระธรรมสิรเิ ถระ ไดเขียน
ภาษาไทย ความหมายเลื อ นไปเป น อธิบายไวในคัมภีรข ทุ ทสิกขา และในพมา
ความรูสึก หรือความเปนไปแหงจิตใจ ทีเ่ มืองรางกุง ไดมพี ระเถระชือ่ อัครธรรม
ในขณะหรือชวงเวลาหนึ่งๆ เชนวา อยา ถึงกับแตงคัมภีรขึ้นอธิบายเรื่องนี้โดย
ทําตามอารมณ วันนี้อารมณดี อารมณ เฉพาะ เรียกวา จตุรารักขทีปนี; ใน
หนังสือนวโกวาท มีคาํ อธิบายซึง่ เปนพระ
เสีย เปนตน
อารยะ คนเจริญ, คนมีอารยธรรม; พวก ราชนิพนธของพระบาทสมเด็จพระจอม
ชนชาติ อริยกะ (ตรงกับบาลีวา อริยะ แต เกลาเจาอยูห วั วา “อารักขกัมมัฏฐาน ๔
๑. พุทธานุสสติ ระลึกถึงคุณพระพุทธ
ในภาษาไทยใชในความหมายตางกัน)
อารยชน ชนที่เจริญดวยขนบธรรมเนียม เจาที่มีในพระองค และทรงเกื้อกูลแกผู
อื่น ๒. เมตตา แผไมตรีจิต คิดจะให
อันดีงาม, คนมีอารยธรรม
อารยชาติ ชาติทเี่ จริญดวยขนบธรรมเนียม สัตวทั้งปวงเปนสุขทั่วหนา ๓. อสุภะ
พิจารณารางกายตนและผูอื่นใหเห็นเปน
อันดีงาม
อารยธรรม ธรรมอันดีงาม, ธรรมของ ไมงาม ๔. มรณัสสติ นึกถึงความตาย
อารยชน, ความเจริญดวยขนบธรรมเนียม อันจะมีแกตน. กัมมัฏฐาน ๔ อยางนี้
อันดีงาม; ในทางธรรม หมายถึง กุศล- ควรเจริญเปนนิตย”
๕๔๗

อารักขสัมปทา

๕๔๘

อารักขสัมปทา ถึงพรอมดวยการรักษา
คื อ รั ก ษาทรั พ ย ที่ แ สวงหามาได ด ว ย
ความหมั่น ไมใหเปนอันตรายและรักษา
การงานไมใหเสื่อมเสียไป, รูจักเก็บออม
ถนอมรักษาปดชองรั่วไหลและคุมครอง
ปองกันภยันตราย (ขอ ๒ ในทิฏฐธัมมิกัตถสังวัตตนิกธรรม ๔)
อารักขา การขอความคุมครองจากเจา
หนาที่ฝายบานเมือง เมื่อมีผูปองรายขม
เหง หรือถูกลักขโมยสิ่งของ เปนตน
เรียกวา ขออารักขา ถือเปนการปฏิบัติ
ชอบตามธรรมเนียมของภิกษุแทนการ
ฟองรองกลาวหาอยางที่ชาวบานทํากัน
เพราะสมณะไมพอใจจะเปนถอยความ
กับใครๆ
อารักษ, อารักขา การปองกัน, การคุม
ครอง, การดูแลรักษา
อารัญญกวัตร ขอปฏิบตั สิ าํ หรับภิกษุผอู ยู
ปา, ธรรมเนียมที่ภิกษุผูอยูปาพึงถือ
ปฏิบัติ ตามพุทธบัญญัติที่มาในวัตตขันธกะ จัดเปนหัวขอไดดงั นี้ ก. ๑. ภิกษุ
ผูอ ยูป า พึงลุกขึน้ แตเชาตรู เอาถุงบาตร
สวมบาตรแลวคลองบาไว พาดจีวรบน
ไหล สวมรองเทา เก็บงําเครือ่ งไมเครือ่ ง
ดิ น ป ด ประตู ห น า ต า งแล ว ลงจาก
เสนาสนะ (ทีพ่ กั อาศัย) ไป ๒. ทราบวา
“บัดนี้จักเขาหมูบาน” พึงถอดรองเทา
เคาะต่าํ ๆ แลวใสถงุ คลองบาไว นุง ใหเปน
๕๔๘

อารัญญกวัตร

ปริมณฑล คาดประคดเอว หมสังฆาฏิ
ซอนเปนสองชัน้ กลัดลูกดุม ชําระบาตร
แลวถือเขาหมูบานโดยเรียบรอยไมรีบ
รอน ไปในละแวกบานพึงปกปดกายดวย
ดี สํารวมดวยดี ไมเดินกระโหยง เมือ่ จะ
เขาสูน เิ วศน พึงกําหนดวา เราจักเขาทาง
นี้ จักออกทางนี้ ไมพงึ รีบรอนเขาไป ไม
พึงรีบรอนออกมา พึงยืนไมไกลเกินไป
ไมใกลเกินไป ไมนานเกินไป ไมกลับ
ออกเร็วเกินไป เมือ่ ยืนอยู พึงกําหนดวา
เขาประสงคจะถวายภิกษาหรือไม ฯลฯ
เมือ่ เขาถวายภิกษา พึงแหวกสังฆาฏิดว ย
มือซาย นอมบาตรเขาไปดวยมือขวา ใช
มือทัง้ สองขางประคองบาตรรับภิกษา ไม
พึงมองดูหนาสตรีผถู วาย พึงกําหนดวา
เขาประสงคจะถวายแกงหรือไม ฯลฯ
เมื่อเขาถวายภิกษาแลว พึงคลุมบาตร
ดวยสังฆาฏิแลวกลับโดยเรียบรอยไมรบี
รอน เดินไปในละแวกบาน พึงปกปดกาย
ดวยดี สํารวมดวยดี ไมเดินกระโหยง ๓.
ออกจากบานแลว (หลังจากฉันและลาง
บาตรแลว) เอาบาตรใสถงุ คลองบา พับ
จีวร วางบนศีรษะ สวมรองเทาเดินไป ข.
ภิกษุผอู ยูป า พึงจัดเตรียมน้าํ ดืม่ ไว พึงจัด
เตรียมน้าํ ใชไว พึงติดไฟเตรียมไว พึงจัด
เตรียมไมสไี ฟไว พึงจัดเตรียมไมเทาไว
ค. พึงเรียนทางนักษัตรไว (ดูดาวเปน)
ทัง้ หมดหรือบางสวน พึงเปนผูฉ ลาดในทิศ

อารัญญิกังคะ

๕๔๙

อารัญญิกังคะ องคแหงผูถืออยูปาเปน
วัตร คือ ไมอยูใ นเสนาสนะใกลบา น แต
อยูป า หางจากบานอยางนอย ๒๕ เสน
(ขอ ๘ ในธุดงค ๑๓)
อารัมภกถา คําปรารภ, คําเริม่ ตน, คํานํา
อาราธนา การเชื้อเชิญ, นิมนต, ขอรอง,
ออนวอน (มักใชสําหรับพระสงฆและสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์)
อาราธนาธรรม กลาวคําเชิญหรือขอรอง
พระใหแสดงธรรม (ใหเทศน) วาดังนี:้
“พฺรหฺมา จ โลกาธิปตี สหมฺปติ
กตฺอฺชลี อนฺธิวรํ อยาจถ
สนฺตีธ สตฺตาปฺปรชกฺขชาติกา
เทเสตุ ธมฺมํ อนุกมฺปมํ ปชํ”
พึงสังเกตวา กตฺอฺชลี อนฺธิวรํ คํา
ปกติเปน กตฺชลี (กตอฺชลี) อนธิวรํ
(ในพระไตรปฎก ๓๓/๑๘๐/๔๐๓ ก็ใช
รูปปกติตามไวยากรณอยางนัน้ ) แตทมี่ ี
รูปแปลกไปอยางนี้ เนือ่ งจากทานทําตาม
ฉันทลักษณ ทีบ่ งั คับครุ-ลหุ เมือ่ จะอาน
หรือนําไปสวดเปนทํานอง จะไดไมขดั
อาราธนาพระปริตร กลาวคําเชิญหรือ
ขอรองใหพระสวดพระปริตร วาดังนี้:
“วิปตฺติปฏิพาหาย
สพฺพสมฺปตฺติสิทฺธิยา
สพฺพทุกฺขวินาสาย
ปริตฺตํ พฺรูถ มงฺคลํ”
(วา ๓ ครั้ง แตครั้งที่ ๒ เปลี่ยน ทุกฺข

อาลกมันทา

เปน ภย; ครั้งที่ ๓ เปลี่ยนเปน โรค)
อาราธนาศีล กลาวคําเชิญหรือขอรอง
พระใหใหศลี , สําหรับศีล ๕ วาดังนี:้ “มยํ
ภนฺเต, (วิสุ วิสุ รกฺขณตฺถาย), ติสรเณน
สห, ปฺจ สีลานิ ยาจาม; ทุติยมฺป มยํ
ภนฺเต, (วิสุ วิสุ รกฺขณตฺถาย), ติสรเณน
สห, ปฺจ สีลานิ ยาจาม; ตติยมฺป มยํ
ภนฺเต, (วิสุ วิสุ รกฺขณตฺถาย), ติสรเณน
สห, ปฺจสีลานิ ยาจาม;” (คําในวงเล็บ
จะไมใชก็ได)
คําอาราธนาศีล ๘ ก็เหมือนกัน
เปลี่ยนแต ปฺจ เปน อฏ
อาราธนาศีลอุโบสถ กลาวคําเชิญพระ
ใหใหอโุ บสถศีล วาพรอมกันทุกคน ดังนี:้
“มยํ ภนฺเต, ติสรเณน สห, อฏงฺคสมนฺนาคตํ, อุโปสถํ ยาจาม” (วา ๓ จบ)
อาราม วัด, ที่เปนที่มายินดี, สวนเปนที่
รื่นรมย; ความยินดี, ความรื่นรมย,
ความเพลิ ด เพลิ น ; ในทางพระวิ นั ย
เกีย่ วกับของสงฆ หมายถึง ของปลูกสราง
ในอารามตลอดจนตนไม; ดู คันธกุฎี
อารามวัตถุ ที่ดินวัด, ที่ดินพื้นวัด
อารามิก คนทํางานวัด, คนวัด
อารามิกเปสกะ ภิกษุผูไดรับสมมติ คือ
แตงตั้งจากสงฆ ใหมีหนาที่เปนผูใชคน
ทํางานวัด, เปนตําแหนงหนึ่งในบรรดา
เจาอธิการแหงอาราม
อาลกมันทา ราชธานีซึ่งเปนทิพยนคร

๕๔๙

อาลปนะ

๕๕๐

ของพวกเทวดาชั้นจาตุมหาราชิกา
อาลปนะ คํารองเรียก
อาลยสมุคฺฆาโต ความถอนขึ้นดวยดีซึ่ง
อาลัย, การถอนอาลัยคือตัณหาไดเด็ด
ขาด (เปนไวพจนแหงวิราคะ)
อาลัย 1. ที่อยู, ที่อาศัย, แหลง 2. ความ
มีใจผูกพัน, ความเยื่อใย, ความติดใจ
ปรารถนา, ความพัวพัน มักหมายถึง
ตัณหา; ในภาษาไทยใชในความหมายวา
หวงใย หวนคิดถึง
อาโลก แสงสวาง
อาโลกกสิณ กสิณคือแสงสวาง, การ
เจริญสมถกรรมฐานตั้งใจเพงแสงสวาง
เปนอารมณ (ขอ ๙ ใน กสิณ ๑๐)
อาโลกเลณสถาน ชื่ อ ถ้ําแห ง หนึ่ ง ใน
มลยชนบท เกาะลั ง กา เป น ที่ ทํา
สังคายนาครั้งที่ ๕ จารึกพระไตรปฎก
ลงในใบลาน
อาโลกสัญญา ความสําคัญในแสงสวาง,
กําหนดหมายแสงสวาง คือ ตั้งความ
กําหนดหมายวากลางวันไวในใจ ให
เหมือนกันทั้งในเวลากลางวันและกลาง
คืน เปนวิธีแกงวงอยางหนึ่ง
อาวรณ เครื่องกั้น, เครื่องกําบัง; ไทยมัก
ใชในความหมายวา หวงใย, อาลัย, คิด
กังวลถึง
อาวัชนาการ ความรําพึง, การรําลึก, นึกถึง
อาวาส ที่อยู, โดยปรกติหมายถึงที่อยู

อาวุโส

ของพระสงฆ คือ วัด
อาวาสปลิโพธ ความกังวลในอาวาส คือ
ภิกษุยังอยูในอาวาสนั้น หรือหลีกไปแต
ยังผูกใจอยูวาจะกลับมา (เปนเหตุอยาง
หนึ่งที่ทําใหกฐินยังไมเดาะ); ในการ
เจริญกรรมฐาน หมายถึงความหวงใย
กังวลเกี่ยวกับที่อยูอาศัย เชนหวงงาน
กอสรางในวัด มีสิ่งของที่สะสมเอาไว
มาก เปนตน เมือ่ จะเจริญกรรมฐาน พึง
ตัดปลิโพธนี้ใหได; ดู ปลิโพธ
อาวาสมัจฉริยะ ตระหนีท่ อี่ ยู ไดแกหวง
แหน ไมพอใจใหใครๆ เขามาอยูแ ทรก
แซง หรือกีดกันผูอ นื่ ทีม่ ใิ ชพวกของตนไม
ใหเขาอยู (ขอ ๑ ในมัจฉริยะ ๕)
อาวาหะ การแตงงาน, การสมรส, การพา
หญิงมาบานตัว
อาวาหวิวาหมังคลาภิเษก พิธีรดน้ําเพื่อ
เปนมงคลในการแตงงาน, งานมงคล
สมรส (ใชแกเจา)
อาวุโส “ผูมีอายุ” เปนคําเรียก หรือทัก
ทาย ที่ ภิ ก ษุ ผู แ ก พ รรษาใชรองเรียก
ภิกษุผูออนพรรษากวา (ภิกษุผูใหญรอง
เรียกภิกษุผูนอย) หรือภิกษุรองเรียก
คฤหัสถ คูกับคํา ภนฺเต ซึ่งภิกษุผูออน
กว า ใช ร อ งเรี ย กภิ ก ษุ ผู แ ก ห ว า หรื อ
คฤหัสถรองเรียกภิกษุ; ในภาษาไทย
มักใชเพี้ยนไปในทางตรงขาม หมายถึง
เกากวา หรือแกกวาในวงงาน กิจการ

๕๕๐

อาศรม

๕๕๑

อาสวะ

ความจริง หรือความสําเร็จ ทีแ่ นแท ซึ่ง
หรือความเปนสมาชิก
อาศรม ที่อยูของนักพรต; ตามลัทธิของ ไมมีใครอาจคัดคานได, อาสภิวาจาที่
พราหมณ ในยุคทีก่ ลายเปนฮินดูแลวได อางอิงบอยทีส่ ดุ ในคัมภีรท งั้ หลาย ไดแก
วางระเบียบเกี่ยวกับการดําเนินชีวิตของ พระดํารัสของพระโพธิสัตว ที่ประกาศ
ชาวฮินดูวรรณะสูง โดยเฉพาะวรรณะ พระองควาเปนเอกในโลก ตามเรื่องวา
พราหมณ โดยแบงเปนขัน้ หรือชวงระยะ พระมหาบุรุษเมื่อประสูติจากพระครรภ
๔ ขัน้ หรือ ๔ ชวง เรียกวา อาศรม ๔ ของพระมารดา ยางพระบาทไป ๗ กาว
กําหนดวาชาวฮินดูวรรณะพราหมณทุก แลวทรงหยุดประทับยืนตรัสอาสภิวาจา
คนจะตองครองชีวติ ใหครบทัง้ ๔ อาศรม วา “อคฺโคหมสฺมิ โลกสฺส” ดังนี้เปนตน
ตามลําดับ (แตในทางปฏิบตั ิ นอยคนนัก แปลว า “เราเป น อั ค รบุ คคลของโลก
ไดปฏิบตั เิ ชนนัน้ โดยเฉพาะปจจุบนั ไมได ฯลฯ”, พระสารีบุตรก็เคยเปลงอาสภิถือกันแลว) คือ ๑. พรหมจารี เปนนัก วาจา ประกาศความเลื่อมใสในพระผูมี
เรียนศึกษาพระเวท ถือพรหมจรรย ๒. พระภาคเจาวา สมณะหรือพราหมณอื่น
คฤหัสถ เปนผูค รองเรือน มีภรรยาและมี ใดที่ จ ะยิ่ ง ไปกว า พระผู มี พ ระภาคใน
บุตร ๓. วานปรัสถ ออกอยูป า เมือ่ เห็น สัมโพธิญาณนั้น มิไดมีแลว จักไมมี
บุตรของบุตร ๔. สันยาสี (เขียนเต็มเปน และทั้งไมมีอยูในบัดนี้, คําวาอาสภิวาจา
สันนยาสี) เปนผูส ละโลก มีผา นุง ผืนเดียว บางครั้งมาดวยกันกับคําวาสีหนาท (การ
ถื อ ภาชนะขออาหารและหม อ น้ําเป น บันลืออยางราชสีห) คือ ถอยคําที่แสดง
สมบัติ จาริกภิกขาจารเรื่อยไปไมยุง ความแกลวกลามั่นใจ เปนอาสภิวาจา
เกี่ยวกับชาวโลก (ปราชญบางทานวา กิ ริ ย าที่ ป ระกาศความจริ ง ความมั่ น ใจ
พราหมณ ไ ด ค วามคิ ด จากพระพุ ท ธ- ออกไปแกที่ประชุมหรือแกชนทั้งหลาย
ศาสนาไปปรับปรุงจัดวางระบบของตน เปนสีหนาท; ดู สีหนาท
ขึ้น เชน สันยาสี ตรงกับภิกษุ แตหา อาสวะ 1. ความเสียหาย, ความเดือด
รอน, โทษ, ทุกข 2. น้ําดองอันเปนเมรัย
เหมือนกันจริงไม)
เชน ปุปผฺ าสโว น้าํ ดองดอกไม, ผลาสโว
อาสนะ ที่นั่ง, ที่สําหรับนั่ง
อาสภิวาจา วาจาอาจหาญ, วาจายิ่งยง น้ําดองผลไม 3. กิเลสที่หมักหมมหรือ
องอาจ ที่เปลงออกมาอยางหนักแนน ดองอยูในสันดาน ไหลซึมซานไปยอม
แกลวกลาและจะแจงชัดเจน อันประกาศ จิตตเมื่อประสบอารมณตา งๆ, อาสวะ ๓
๕๕๑

อาสวักขยญาณ

๕๕๒

คือ ๑. กามาสวะ อาสวะคือกาม ๒.
ภวาสวะ อาสวะคือภพ ๓. อวิชชาสวะ
อาสวะคืออวิชชา; อีกหมวดหนึง่ อาสวะ ๔
คือ ๑. กามาสวะ อาสวะคือกาม ๒.
ภวาสวะ อาสวะคือภพ ๓. ทิฏฐาสวะ
อาสวะคือทิฏฐิ ๔. อวิชชาสวะ อาสวะ
คืออวิชชา
อาสวั ก ขยญาณ ความรู เ ป น เหตุ สิ้ น
อาสวะ, ญาณหยั่งรูในธรรมเปนที่สิ้นไป
แหงอาสวะทั้งหลาย, ความตรัสรู (เปน
ความรูที่พระพุทธเจาไดในยามสุดทาย
แหงราตรี วันตรัสรู) (ขอ ๓ ในญาณ ๓
หรือวิชชา ๓, ขอ ๖ ในอภิญญา ๖, ขอ
๘ ในวิชชา ๘, ขอ ๑๐ ในทศพลญาณ)
อาสัญ ไมมีสัญญา, หมดสัญญา; เปนคํา
ใชในภาษาไทย หมายความวา ความ
ตาย, ตาย
อาสัตย ไมมสี ตั ย, ไมซอื่ ตรง, กลับกลอก
อาสันทิ มานั่งสี่เหลี่ยมจัตุรัส นั่งไดคน
เดียว (ศัพทเดิมเรียก อาสันทิก, สวน
อาสันทิ เปนเตียงหรือเกาอี้นอน)
อาสันนกรรม กรรมจวนเจียน, กรรม
ใกลตาย หมายถึงกรรมที่เปนกุศลก็ดี
อกุศลก็ดี ที่ทําเมื่อจวนตายยังจับใจอยู
ใหมๆ ถาไมมคี รุกกรรม และพหุลกรรม
ยอมใหผลกอนกรรมอื่นๆ เหมือนโคที่
ยัดเยียดกันอยูในคอกเมื่อคนเลี้ยงเปด
คอกออก ตัวใดอยูใกลประตู ตัวนั้น

อาหารปริเยฏฐิทุกข

ยอมออกกอน แมจะเปนโคแก (ขอ ๑๑
ในกรรม ๑๒)
อาสา ความหวัง, ความตองการ; ไทยวา
รับทําโดยเต็มใจ, สมัคร, แสดงตัวขอ
รับทําการนั้นๆ
อาสาฬหะ เดือน ๘ ทางจันทรคติ
อาสาฬหบูชา “การบูชาในเดือน ๘“
หมายถึง การบูชาในวันเพ็ญเดือน ๘ เพือ่
รําลึกถึงคุณพระรัตนตรัยเปนการพิเศษ
เนื่องในวันทีพ่ ระพุทธเจาทรงแสดงปฐมเทศนา คือ ธัมมจักกัปปวัตนสูตร ทําให
เกิดมีปฐมสาวก คือ พระอัญญาโกณฑัญญะ และเกิดสังฆรัตนะคํารบพระ
รัตนตรัย
อาสาฬหปุรณมี วันเพ็ญเดือน ๘, วัน
กลางเดือน ๘, วันขึ้น ๑๕ ค่ํา เดือน ๘
อาสาฬหมาส ดู อาสาฬหะ
อาหัจจบาท เตียงที่เขาทําเอาเทาเสียบ
เขาไปในแมแคร ไมไดตรึงสลัก
อาหาร ปจจัยอันนํามาซึ่งผล, เครื่องค้ํา
จุนชีวิต, เครื่องหลอเลี้ยงชีวิตมี ๔ คือ
๑. กวฬิงการาหาร อาหารคือคําขาว ๒.
ผัสสาหาร อาหารคือผัสสะ ๓. มโนสัญเจตนาหาร อาหารคือมโนสัญเจตนา
๔. วิญญาณาหาร อาหารคือวิญญาณ
อาหารปริเยฏฐิทุกข ทุกขเกี่ยวกับการ
แสวงหาอาหาร, ทุกขในการหากิน ได
แก อาชีวทุกข คือ ทุกขเนื่องดวยการ

๕๕๒

อาหาร

๕๕๓

เลี้ยงชีวิต
อาหารรูป ดูที่ รูป ๒๘
อาหาเรปฏิ กู ล สั ญ ญา กําหนดหมาย
ความเปนปฏิกูลในอาหาร, ความสําคัญ
หมายในอาหารว า เป น ของปฏิ กู ล
พิจารณาใหเห็นวาเปนของนาเกลียดโดย
อาการตางๆ เชน ปฏิกลู โดยบริโภค, โดย
ประเทศทีอ่ ยูข องอาหาร, โดยสัง่ สมอยูน าน
เปนตน (ขอ ๓๕ ในกรรมฐาน ๔๐)
อาหุดี การเซนสรวง
อาหุเนยฺโย (พระสงฆ) เปนผูควรแกของ
คํานับ คือ มีคุณความดีสมควรแกการที่
ประชาชนจะนําของถวายมาแสดงความ
นับถือเชิดชูบูชา ถึงจะตองเดินทางมา
แมจากที่ไกล (ขอ ๕ ในสังฆคุณ ๙)
อาฬกะ ชื่อแควนหนึ่ง ตั้งอยูที่ลุมน้ํา
โคธาวรี ตรงขามกับแควนอัสสกะ
อาฬารดาบส อาจารยผูสอนสมาบัติที่
พระมหาบุ รุ ษ เสด็ จ ไปศึ ก ษาอยู ด ว ย
คราวหนึ่ง กอนที่จะทรงบําเพ็ญทุกรกิริยา, ทานผูนี้ไดสมาบัติถึงชั้นอากิญจัญญายตนฌาน; เรียกเต็มวา อาฬารดาบส กาลามโคตร
อํามาตย ดู อมาตย
อิจฉา ความปรารถนา, ความอยากได;
ไทยมักใชในความหมายวาริษยา
อิฏฐารมณ “อารมณทนี่ า ปรารถนา” สิง่ ที่
คนอยากไดอยากพบ แสดงในแงกามคุณ

อิทธิปาฏิหาริย

๕ ไดแก รูป เสียง กลิน่ รส โผฏฐัพพะ ที่
นารักใคร นาชอบใจ แสดงในแงโลกธรรม ไดแก ลาภ ยศ สรรเสริญ และ
ความสุข; ตรงขามกับ อนิฏฐารมณ
อิตถีภาวะ ความเปนหญิง, สภาวะทีท่ าํ ให
ปรากฏลักษณะอาการตางๆ อันแสดงถึง
ความเปนเพศหญิง เปนภาวรูปอยางหนึง่ ;
คูก บั ปุรส
ิ ภาวะ; ดู อุปาทายรูป
อิ ท ธาภิ สั ง ขาร การปรุ ง แต ง ฤทธิ์ ขึ้ น
ทันใด, การบันดาลดวยฤทธิ์
อิทธิ ความสําเร็จ, ความรุงเรืองงอกงาม;
อํานาจที่จะทําอะไรไดอยางวิเศษ
อิทธิ ๒ ดู ฤทธิ์ ๒
อิทธิบาท คุณเครื่องใหถึงความสําเร็จ,
คุณเครื่องสําเร็จสมประสงค, ทางแหง
ความสําเร็จ มี ๔ คือ ๑. ฉันทะ ความ
พอใจรักใครสิ่งนั้น ๒. วิริยะ ความ
พยายามทําสิ่งนั้น ๓. จิตตะ ความเอาใจ
ฝกใฝในสิง่ นัน้ ๔. วิมงั สา ความพิจารณา
ใครครวญหาเหตุผลในสิ่งนั้น; จํางายๆ
วา มีใจรัก พากเพียรทํา เอาจิตฝกใฝ
ใชปญ
 ญาสอบสวน; ดู โพธิปก ขิยธรรม
อิทธิบาทภาวนา การเจริญอิทธิบาท,
การฝกฝนปฏิบัติใหอิทธิบาทเกิดมีขึ้น
อิ ท ธิ ป าฏิ ห าริ ย ปาฏิ ห าริ ย คื อ ฤทธิ์ ,
แสดงฤทธิ์ไดเปนอัศจรรย เชน ลองหน
ดําดิน เหาะได เปนตน (ขอ ๑ ใน
ปาฏิหาริย ๓)

๕๕๓

อิทธิวิธา

๕๕๔

อินทรีย

อิทธิวิธา, อิทธิวิธิ แสดงฤทธิ์ไดตางๆ ยมุนาตอนบน ราวมณฑลปญจาบลงมา)
เชน นิรมิตกายคนเดียวเปนหลายคน อินทร ผูเปนใหญ, จอมเทพ, ชื่อเทวราช
หลายคนเปนคนเดียว ลองหน ดําดิน ผูเปนใหญในสวรรคชั้นดาวดึงส และมี
เดินน้ํา เปนตน (ขอ ๑ ในอภิญญา ๖, อํานาจบังคับบัญชาเหนือเทพชัน้ จาตุมหาราชิกา; เรียกตามนิยมในบาลีวา ทาว
ขอ ๓ ในวิชชา ๘)
อิทัปปจจยตา “ภาวะที่มีอันนี้ๆ เปน สักกะ; ดู ดาวดึงส, วัตรบท ๗, จาตุมหาปจจัย”, ความเปนไปตามความสัมพันธ ราชิกา
แหงเหตุปจจัย, กระบวนธรรมแหงเหตุ อินทริยปโรปริยัตตญาณ ปรีชาหยั่งรู
ปจจัย, กฎที่วา “เมื่อสิ่งนี้มี สิ่งนี้จึงมี, ความหยอนและยิ่งแหงอินทรียของสัตว
เพราะสิ่งนี้เกิดขึ้น สิ่งนี้จึงเกิดขึ้น; เปน ทั้ ง หลาย คื อ รู ว า สั ต ว พ วกไหนมี
อีกชื่อหนึ่งของหลัก ปฏิจจสมุปบาท อินทรีย (คือศรัทธาเปนตน) ออน พวก
หรือ ปจจยาการ
ไหนมีอินทรียแกกลา พวกไหนมีจริตมี
อินเดีย ชื่อประเทศ ตั้งอยูทางทิศตะวัน อัธยาศัย เปนตน อยางไรๆ พวกไหน
ตกเฉียงเหนือของประเทศไทย ถัดจาก สอนยาก พวกไหนสอนง า ย ดั ง นี้
ประเทศพมาออกไป มีเมืองหลวงชื่อ เปนตน (ขอ ๖ ในทศพลญาณ)
นิวเดลี (New Delhi) อยูห า งจากกรุงเทพ อินทรีย ความเปนใหญ, สภาพทีเ่ ปนใหญ
ประมาณ ๓,๑๐๐ กิโลเมตร อินเดียมี ในกิจของตน, ธรรมที่เปนเจาการในการ
เนื้อที่ทั้งหมด ๓,๒๘๗,๕๙๐ ตาราง ทําหนาที่อยางหนึ่งๆ เชน ตาเปนใหญ
กิโลเมตร มีพลเมืองใน พ.ศ. ๒๕๒๔ หรือเปนเจาการในการเห็น หูเปนใหญ
ประมาณ ๖๓๘ ลานคน (พ.ศ. ๒๕๔๙ ในการไดยิน วิริยะเปนเจาการในการ
ประมาณ ๑,๐๙๕ ลานคน) ครั้งโบราณ ครอบงําเสียซึ่งความเกียจคราน เปนตน
เรียก ชมพูทวีป เปนประเทศที่เกิดพระ
อินทรีย ๕ ธรรมที่เปนใหญในกิจ
พุทธศาสนา, พุทธคยา สถานที่ตรัสรู ของตน โดยเปนเจาการในการทําหนาที่
ของพระพุทธเจา อยูหางจากกรุงเทพฯ และเป น หั ว หน า นําสั ม ปยุ ต ตธรรมใน
ประมาณ ๒,๐๐๐ กิโลเมตร; ดู ชมพูทวีป การครอบงํากําจัดธรรมที่เปนปฏิปกษ
อินทปตถ ชื่อนครหลวงของแควนกุรุ ตั้ง มี ๕ อยาง ไดแก ศรัทธา วิริยะ สติ
อยู ณ บริเวณเมืองเดลี นครหลวงของ สมาธิ ปญญา (ขอธรรมตรงกับ พละ
อินเดียปจจุบัน (แควนกุรอุ ยูแ ถบลุม น้าํ ๕), ธรรม ๕ อยางชุดเดียวกันนี้ เรียก
๕๕๔

อินทรียรูป

๕๕๕

อินทรียสังวร

ชื่อตางกันไป ๒ อยาง ตามหนาที่ที่ทํา สุขเวทนา) ๑๑. ทุกขินทรีย (อินทรีย คือ
คือ เรียกชื่อวา พละ โดยความหมายวา ทุ ก ขเวทนา) ๑๒. โสมนั ส สิ น ทรี ย
เปนกําลังใหเกิดความเขมแข็งมั่นคง ซึ่ง (อินทรีย คือ โสมนัสสเวทนา) ๑๓.
ธรรมที่ตรงขามแตละอยางจะเขาครอบ โทมนัสสินทรีย (อินทรีย คือ โทมนัสสงําไมได เรียกชื่อวา อินทรีย โดยความ เวทนา) ๑๔. อุเปกขินทรีย (อินทรีย คือ
หมายวาเปนเจาการในการครอบงําเสีย อุเบกขาเวทนา) หมวด ๔: ๑๕. สัทธินทรีย
ซึ่งธรรมที่ตรงขามแตละอยาง คือความ (อินทรีย คือ ศรัทธา) ๑๖. วิริยินทรีย
ไรศรัทธา ความเกียจคราน ความ (อินทรีย คือ วิริยะ) ๑๗. สตินทรีย
ประมาท ความฟุงซาน และความหลง (อินทรีย คือ สติ) ๑๘. สมาธินทรีย
(อินทรีย คือ สมาธิ) ๑๙. ปญญินทรีย
งมงาย ตามลําดับ; ดู โพธิปกขิยธรรม
อินทรีย ๖ สภาวะที่เปนใหญหรือ (อินทรีย คือ ปญญา) หมวด ๕: ๒๐.
เปนเจาการในการรับรูดานนั้นๆ ไดแก อนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย (อินทรีย
อายตนะภายใน ๖ คือ จักขุ-ตา โสตะ-หู แหงผูปฏิบัติดวยมุงวาเราจักรูสัจจธรรม
ฆานะ-จมูก ชิวหา-ลิ้น กาย-กาย มโน-ใจ ที่ยังมิไดรู ไดแก โสตาปตติมัคคญาณ)
อินทรีย ๒๒ สภาวะที่เปนใหญใน ๒๑. อัญญินทรีย (อินทรีย คือ อัญญา
การทํากิจของตน คือ ทําใหธรรมอื่นๆ หรือปญญาอันรูทั่วถึง ไดแก ญาณ ๖
ที่เกี่ยวของ เปนไปตามตน ในกิจนั้นๆ ในทามกลาง คือ โสตาปตติผลญาณ ถึง
ในขณะที่เปนไปอยูนั้น มีดังนี้ หมวด ๑: อรหัตตมัคคญาณ) ๒๒. อัญญาตาวินทรีย
๑. จักขุนทรีย (อินทรีย คือ จักขุปสาท) (อินทรียแหงทานผูรูทั่วถึงแลว กลาวคือ
๒. โสตินทรีย (อินทรีย คือ โสตปสาท) ปญญาของพระอรหันต ไดแก อรหัตต๓. ฆานินทรีย (อินทรีย คือ ฆานปสาท) ผลญาณ
๔. ชิวหินทรีย (อินทรีย คือ ชิวหาปสาท) อินทรียรูป ดูที่ รูป ๒๘
๕. กายินทรีย (อินทรีย คือ กายปสาท) อินทรียสังวร สํารวมอินทรีย ๖ คือ ตา
๖. มนินทรีย (อินทรีย คือ ใจ) หมวด ๒: หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ไมใหยินดียินราย
๗. อิตถินทรีย (อินทรีย คือ อิตถีภาวะ) ในเวลาเห็นรูป ฟงเสียง ดมกลิ่น ลิ้มรส
๘. ปุริสินทรีย (อินทรีย คือ ปุริสภาวะ) ถูกตองโผฏฐัพพะ รูธรรมารมณดวยใจ,
๙. ชีวิตินทรีย (อินทรีย คือ ชีวิต) ระวังไมใหกิเลสครอบงําใจในเวลารับรู
หมวด ๓: ๑๐. สุขินทรีย (อินทรีย คือ อารมณทางอินทรียทั้ง ๖ (ขอ ๑ ใน
๕๕๕

อิริยาบถ

๕๕๖

อปณณกปฏิปทา ๓, ขอ ๒ ในปาริสทุ ธิศีล ๔, ขอ ๒ ในองคแหงภิกษุใหม ๕),
ที่เปนขอ ๒ ในปาริสุทธิศีล ๔ นั้น เรียก
เต็มวา อินทรียสังวรศีล แปลวา ศีลคือ
ความสํารวมอินทรีย
อิริยาบถ “ทางแหงการเคลื่อนไหว”, ทา
ทางที่รางกายจะเปนไป, ทาที่เคลื่อนไหว
ตัง้ วางรางกายอยางใดอยางหนึง่ , อิรยิ าบถ
หลักมี ๔ คือ ยืน เดิน นัง่ นอน, อิรยิ าบถ
ยอย เรียกวา จุณณิยอิริยาบถ หรือ
จุณณิกอิริยาบถ ไดแก ทาที่แปรเปลี่ยน
ยักยายไประหวางอิรยิ าบถทัง้ ๔ นัน้
อิรุพเพท คําบาลีเรียกคัมภีรหนึ่งในไตรเพท ตรงกับที่เรียกอยางสันสกฤตวา
ฤคเวท; ดู ไตรเพท
อิศวร พระเปนเจาของศาสนาพราหมณ
ตามปกติหมายถึงพระศิวะ ซึ่งเปนเทพเจาแหงการทําลาย
อิสระ ผูเปนใหญ, เปนใหญ, เปนใหญใน
ตัวเอง, เปนไทแกตัว ไมขึ้นแกใคร
อิสรภาพ ความเปนอิสระ
อิสราธิบดี ผูเปนเจาใหญเหนือกวาผูเปน
ใหญทั่วไป, ราชา, พระเจาแผนดิน
อิสริยยศ ยศคือความเปนใหญ, ความ
เปนใหญโดยตําแหนง ฐานันดร เปนตน;
ดู ยศ
อิสสา ความริษยา, ความรูสึกไมพอใจ
เมื่อเห็นเขาไดดี, เห็นเขาไดดีทนอยูไม

อุกเขปนียกรรม

ได, ไมอยากใหใครดีกวาตน, ความคิด
ตัดรอนผูที่ดีกวาตน; ความหึงหวง (ขอ
๓ ในมละ ๙, ขอ ๘ ในสังโยชน ๑๐
ตามนั ย พระอภิ ธ รรม, ข อ ๗ ใน
อุปกิเลส ๑๖)
อิสิ, อิสี ผูแสวงหาคุณความดี, ผูถือบวช,
ฤษี
อิสิคิลิบรรพต ภูเขาชื่ออิสิคิลิ เปนภูเขา
ลูกหนึ่งในหาลูก ที่เรียกเบญจคีรี ลอม
รอบพระนครราชคฤห
อิสปิ ตนมฤคทายวัน ปาเปนทีใ่ หอภัยแก
เนือ้ ชือ่ อิสปิ ตนะ อยูใ กลเมืองพาราณสี
เป น สถานที่ ที่ พ ระพุ ท ธเจ า ทรงแสดง
ปฐมเทศนา ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
โปรดพระปญจวัคคีย บัดนีเ้ รียก สารนาถ
อุกกลชนบท ชื่อชนบทที่พอคา ๒ คน
คือ ตปุสสะ กับ ภัลลิกะ เดินทางจากมา
แลว ไดพบพระพุทธเจาขณะทีป่ ระทับอยู
ภายใตตนราชายตนะ ภายหลังตรัสรู
ใหมๆ
อุกโกฏนะ การรือ้ ฟน , การฟน เรือ่ ง, ฟน คดี
อุกฺขิตฺตโก “ผูอันสงฆยกแลว” หมายถึง
ภิ ก ษุ ผู ถู ก สงฆ ทําอุ ก เขปนี ย กรรมตั ด
สิทธิแหงภิกษุชั่วคราว (จนกวาสงฆจะ
ยอมระงับกรรมนั้น)
อุกเขปนียกรรม กรรมอันสงฆพึงทําแก
ภิกษุอันจะพึงยกเสีย หมายถึงวิธีการลง
โทษที่ ส งฆ ก ระทําแก ภิ ก ษุผูตองอาบัติ

๕๕๖

อุคคหนิมิต

๕๕๗

แลว ไมยอมรับวาเปนอาบัติหรือไมยอม
ทําคื น อาบั ติ หรื อ มี ค วามเห็นชั่วราย
(ทิฏฐิบาป) ไมยอมสละซึ่งเปนทางเสีย
สีลสามัญญตา หรือทิฏฐิสามัญญตา
โดยยกเธอเสียจากการสมโภคกับสงฆ
คือ ไมใหฉันรวม ไมใหอยูรวม ไมใหมี
สิทธิเสมอกับภิกษุทั้งหลาย พูดงายๆ
วา ถูกตัดสิทธิแหงภิกษุชั่งคราว
อุคคหนิมิต นิมิตติดตา หมายถึงนิมิต
(อารมณกรรมฐาน) ที่นึกกําหนดจน
แมนใจ หรือที่เพงดูจนติดตาติดใจ แม
หลับตาก็เห็น (ขอ ๒ ในนิมิต ๓)
อุคฆฏิตัญู ผูอาจรูไดฉับพลันแตพอ
ท า นยกหั ว ข อ ขึ้ น แสดง คื อ มี ป ญ ญา
เฉียบแหลม พูดใหฟงเพียงหัวขอก็เขา
ใจ (ขอ ๑ ในบุคคล ๔)
อุจจารธาตุ ในคําวา “โรคอุจจารธาตุ”
หมายถึงโรคทองเสีย ทองเดิน หรือทอง
รวง
อุจเฉททิฏฐิ ความเห็นวาขาดสูญ เชน
เห็นวาคนและสัตวจุติจากอัตภาพนี้แลว
ขาดสูญ; ตรงขามกับ สัสสตทิฏฐิ (ขอ ๒
ในทิฏฐิ ๒)
อุชเชนี ชื่อนครหลวงของแควนอวันตี
บัดนี้เรียกวา อุชเชน (Ujjain); ดู อวันตี
อุชุปฏิปนฺโน (พระสงฆ) เปนผูปฏิบัติ
ตรง คือ ไมลวงโลก ไมมีมายาสาไถย
ไมอําพราง หรือดําเนินทางตรง คือ

อุตตรา

มัชฌิมาปฏิปทา (ขอ ๒ ในสังฆคุณ ๙)
อุฏฐานสัญญามนสิการ ทําในพระทัย
ถึงความสําคัญในอันที่จะลุกขึ้น, ตั้งใจ
วาจะลุกขึ้นอีก
อุ ฏ ฐานสั ม ปทา ถึ ง พร อ มด ว ยความ
หมั่ น คื อ ขยั น หมั่ น เพี ย รในการ
ประกอบอาชีพที่สุจริต ในการศึกษาเลา
เรียน และในการทําธุระหนาที่การงาน
รูจักใชปญญาสอดสอง หาวิธีจัดการ
ดําเนินการใหไดผลดี (ขอ ๑ ในทิฏฐธัมมิกัตถสังวัตตนิกธรรม ๔)
อุณหะ รอน, อุน
อุณหิส กรอบหนา, มงกุฎ
อุดรทวาร ประตูดานเหนือ
อุดรทิศ ทิศเบือ้ งซาย, ทิศเหนือ; ดู อุตตรทิส
อุตกฤษฎ อยางสูง, สูงสุด (พจนานุกรม
เขียน อุกฤษฏ)
อุตตระ ดู โสณะ
อุตตรทิส ”ทิศเบื้องซาย” หมายถึงมิตร;
ดู ทิศหก
อุตตรนิกาย ดู อุตรนิกาย
อุตตรนิคม ชื่อนิคมหนึ่งในโกลิยชนบท
อุตตรา อุบาสิกาสําคัญ มีชื่อซ้ํากัน ๒ ทาน
เรียกแยกกันดวยคําเติมขางหนา หรือ
เติมขางหลัง ไดแก ขุชชุตตรา (อุตตรา
ผูคอม) กับ อุตตรานันทมารดา (อุตตรา
มารดาของนันทะ); ดู ขุชชุตตรา, นันทมารดา 2.

๕๕๗

อุตตรานันทมารดา

๕๕๘

อุตตรานันทมารดา ดู นันทมารดา 2.
อุตตราวัฏฏ เวียนซาย, เวียนรอบโดย
หันขางซาย คือ เวียนเลี้ยวทางซายยอน
เข็มนาฬิกา (พจนานุกรมเขียน อุตราวัฏ);
ตรงขามกับ ทักขิณาวัฏฏ
อุตตราสงค ผาหม, เปนผาผืนหนึ่งใน
จํานวน ๓ ผืน ของไตรจีวร ไดแก ผืนที่
เรียกกันสามัญวา จีวร (พจนานุกรม
เขียน อุตราสงค)
อุตตริมนุสสธรรม ธรรมยวดยิ่งของ
มนุ ษ ย , ธรรมของมนุ ษ ย ผู ย อดยิ่ ง ,
ธรรมล้ํามนุษย ไดแก ฌาน วิโมกข
สมาบัติ มรรคผล, บางทีเรียกใหงายวา
ธรรมวิเศษ บาง คุณวิเศษ หรือ คุณ
พิเศษ บาง (พจนานุกรมเขียน อุตริมนุสสธรรม)
อุตรนิกาย “นิกายฝายเหนือ” หมายถึง
พระพุทธศาสนาอยางที่นับถือกันแพร
หลายในประเทศฝ า ยเหนื อ มี จี น
เกาหลี ญี่ปุน เปนตน ที่เรียกตัวเองวา
มหายาน ใชภาษาสันสกฤต
อุตราบถ “หนเหนือ”, ดินแดนแถบเหนือ
ของชมพูทวีป; คําอธิบาย ดู ทักขิณาบถ
อุตราวัฏ ดู อุตตราวัฏฏ
อุตสาหะ ความบากบั่น, ความพยายาม,
ความขยัน, ความอดทน
อุตุ 1. ฤดู, ดินฟาอากาศ, สภาพแวด
ลอม, เตโชธาตุ, อุณหภูมิ, ภาวะรอน

อุททกดาบส

เย็น, ไออุน 2. ระดู,
อุตุกาล ชั่วฤดูกาล, ชั่วคราว
อุตุชรูป ดูที่ รูป ๒๘
อุตุปริณามชา อาพาธา ความเจ็บไขเกิด
แตฤดูแปรปรวน, เจ็บปวยเพราะดินฟา
อากาศผันแปร; ดู อาพาธ
อุทก น้ํา
อุทกสาฏิกา ผาอาบ, เปนจีวรเปนอยาง
หนึ่งในจีวร ๕ อยางของภิกษุณี; ดู สังกัจฉิกะ ดวย
อุทกุกเขป เขตสามัคคีชั่ววักน้ําสาดแหง
คนมีอายุและกําลังปานกลาง หมายถึง เขต
ชุมนุมทําสังฆกรรมที่กําหนดลงในแมน้ํา
หรือทะเล ชาตสระ (ที่ขังน้ําเกิดเองตาม
ธรรมชาติ เชน บึง หนอง ทะเลสาบ)
โดยพระภิกษุประชุมกันบนเรือ หรือ
บนแพ ซึ่งผูกกับหลักในน้ํา หรือทอด
สมออยู ห า งจากตลิ่ ง กว า ชั่ ว วิ ด น้ําสาด
(หามผูกโยงเรือหรือแพนัน้ กับหลักหรือ
ตนไมริมตลิ่ง และหามทําในเรือหรือแพ
ที่กําลังลอยหรือเดิน); อุทกุกเขปนี้ จัด
เปนอพัทธสีมาอยางหนึ่ง
อุททกดาบส อาจารยผูสอนสมาบัติที่
พระมหาบุ รุ ษ เสด็ จ ไปศึ ก ษาอยู ด ว ย
คราวหนึ่ง กอนที่จะทรงบําเพ็ญทุกรกิริยา, ทานผูนี้ไดสมาบัติถึงขั้นเนวสัญญานาสัญญายตนะ; เรียกเต็มวา
อุททกดาบส รามบุตร

๕๕๘

อุทเทศาจารย

๕๕๙

อุ ท เทศาจารย อาจารย ผู บ อกธรรม,
อาจารยสอนธรรม (ขอ ๔ ในอาจารย
๔); คูกับ ธรรมันเตวาสิก
อุทเทส ดู อุเทศ
อุทเทสภัต อาหารอุทิศสงฆหรือภัตที่
ทายกถวายตามทีส่ งฆแสดงให หมายถึง
ของที่เขาถวายสงฆแตไมพอแจกทั่วกัน
ทานใหแจกไปตามลําดับ เริ่มตั้งแตพระ
สังฆเถระลงมา ของหมดแคลําดับไหน
กําหนดไว เมื่อของมีมาอีกจึงแจกตอไป
ตั้งแตลําดับที่คางอยู อยางนี้เรื่อยไปจน
ทั่วกัน แลวจึงเวียนขึ้นตนใหมอีก; เทียบ
สังฆภัต
อุทเทสวิภังคสูตร ชื่อสูตรที่ ๓๘ แหง
มัชฌิมนิกาย อุปริปณ ณาสก พระสุตตันตป ฎ ก พระพุ ท ธเจ า ทรงแสดงเรื่ อ ง
วิญญาณไวโดยยอ ภิกษุทั้งหลายอยาก
ฟงโดยพิสดาร จึงขอใหพระมหากัจจายนะ
อธิบายความ พระมหากัจจายนะแสดง
ไดเนื้อความถูกตองชัดเจนดีมาก จนได
รับคํายกยองชมเชยจากพระพุทธเจา
อุทเทสิกเจดีย เจดียส รางอุทศิ พระพุทธเจา, เจดียที่สรางเปนเครื่องเตือนจิตต
ใหระลึกถึงพระพุทธเจา ไดแก พระ
พุทธรูป (ขอ ๔ ในเจดีย ๔)
อุทธรณ การยกขึ้น, การรื้อฟน, การขอ
รองใหรื้อฟนขึ้น, ขอใหพิจารณาใหม
อุทธโลมิ เครื่องลาดที่มีขนตั้ง

อุทยาน

อุทธังโสโตอกนิฏฐคามี พระอนาคามีผู
จะปรินิพพาน ตอเมื่อเลื่อนขึ้นไปเกิดใน
ชั้นสูงขึ้นไปจนถึงชั้นอกนิฏฐะ (ขอ ๕
ในอนาคามี ๕)
อุทธัจจะ ความฟุงซาน, จิตตสาย, ใจ
วอกแวก (พจนานุกรมเขียน อุทธัจ);
(ขอ ๙ ในสังโยชน ๑๐ ตามนัยพระ
อภิธรรม); ดู เยวาปนกธรรม
อุ ท ธั จ จกุ ก กุ จ จะ ความฟุ ง ซ า นและ
รําคาญ, ความฟุงซานและความเดือด
รอนใจ (ขอ ๔ ในนิวรณ ๕)
อุทธัมภาคิยสังโยชน สังโยชนเบื้องสูง
ไดแก กิเลสผูกใจสัตวอยางละเอียดมี
๕ คือ รูปราคะ อรูปราคะ มานะ อุทธัจจะ
อวิชชา พระอรหันตจงึ ละได; ดู สังโยชน
อุทยมาณพ ศิษยคนหนึ่งในจํานวน ๑๖
คนของพราหมณ พ าวรี ที่ไปทูลถาม
ปญหากะพระศาสดา ที่ปาสาณเจดีย
อุทยัพพยญาณ ปรีชาหยั่งรูความเกิด
และความดับแหงสังขาร; ดู อุทยัพพยานุปสสนาญาณ
อุทยัพพยานุปสสนาญาณ ปรีชาคํานึง
เห็นความเกิดและความดับแหงสังขาร,
ญาณที่มองเห็นนามรูปเกิดดับ (ขอ ๑
ในวิปสสนาญาณ ๙)
อุทยาน “สถานที่ซึ่งชนทั้งหลายแหงนชม
[ดอกไม และผลไม เปนตน]เดินไป”, สวน
หลวงที่เปนสาธารณะ, สวนสาธารณะที่

๕๕๙

อุทร

๕๖๐

อุเทศ

ทางการบานเมืองจัดดูแล (บาลี: อุยยฺ าน, เพื่อถวายภิกษุ ทานมิใหภิกษุฉัน, หาก
ภิกษุฉันทั้งไดเห็น ไดยิน หรือสงสัยวา
สันสกฤต: อุทฺยาน)
เขาฆาเพื่อถวายตน ตองอาบัติทุกกฏ;
อุทร ทอง
อุทริยะ อาหารใหม, อาหารที่รับประทาน ตรงขามกับ ปวัตตมังสะ
เขาไปแลวอยูในทอง ในลําไส กําลังผาน อุเทน พระเจาแผนดินแควนวังสะ ครั้ง
กระบวนการยอย แตยังไมกลายเปน พุทธกาล ครองราชสมบัตอิ ยูท กี่ รุงโกสัมพี
อุเทนเจดีย เจดียสถานแหงหนึ่ง อยูทาง
อุจจาระ
อุทัย การขึ้น, การโผลขึ้น, พระอาทิตย ทิ ศ ตะวั น ออกของเมื อ งเวสาลี นคร
หลวงของแควนวัชชี เปนสถานที่แหง
แรกขึ้น
อุทาน วาจาที่เปลงขึ้นโดยความเบิกบาน หนึ่ ง ที่ พ ระพุ ท ธเจ า เคยทรงทํานิ มิ ต ต
ใจ มักเปนขอความยาว ๑ หรือ ๒ คาถา; โอภาสแกพระอานนท
ในภาษาไทย หมายถึงเสียงหรือคําทีเ่ ปลง อุเทศ การยกขึน้ แสดง, การยกขึ้นชี้แจง,
ออกมาเวลาดีใจ แปลกใจ หรือตกใจ ขอที่ยกขึ้นแสดง, หัวขอ, การเรียนการ
สอน, การสวดปาฏิโมกข, ปาฏิโมกขทยี่ ก
เปนตน
อุทาหรณ ตัวอยาง, การอางอิง, การยก ขึน้ สวด, หมวดหนึง่ ๆ แหงปาฏิโมกขทจี่ ดั
ไวสาํ หรับสวด, ในคําวา “สงฆมอี เุ ทศเดียว
ขึ้นใหเห็น
อุทิศ เฉพาะ, เจาะจง, เพงเล็งถึง, ทําเพื่อ, กัน” หมายความวา รวมฟงสวดปาฏิโมกข
หมายใจตอ, มุงใหแก, มุงไปยัง, มุงไปที่ ดวยกัน; อุเทศในปาฏิโมกขจดั โดยยอมี
(ดังตัวอยางในประโยคตางๆ วา “เขาออก ๕ คือ ๑. นิทานุทเทส ๒. ปาราชิกทุ เทส
บวชอุทศิ พระพุทธเจา”, “เธอใหทานอุทิศ ๓. สังฆาทิเสสุทเทส ๔. อนิยตุทเทส ๕.
หมูญ
 าติ”, “พระเถระเดินทางไกลจากเมือง วิตถารุทเทส, อุทเทสที่ ๕ นัน้ รวมเอา
สาวัตถีอทุ ศิ หมูบ า นนัน้ ”, “นายวาณิชลง นิสสัคคิยทุ เทส ปาจิตติยทุ เทส ปาฏิเทสเรื อ ออกมหาสมุ ท รอุ ทิ ศ สุ ว รรณภู มิ ” ); นียทุ เทส เสขิยทุ เทส และสมถุทเทส เขา
ในภาษาไทย มั ก ใช ใ นความหมายที่ ไวดว ยกัน ถาแยกออกนับโดยพิสดารก็
สั ม พั น ธ กั บ ประเพณี ก ารทําบุ ญ เพื่ อ ผู จะเปน ๙ อุทเทส การรูจ กั อุเทศหรือ
ลวงลับ หมายถึง ตั้งใจทําการกุศลนั้น อุทเทสเหลานี้เปนประโยชนสําหรับการ
ตัดตอนสวดปาฏิโมกขยอไดในคราวจํา
โดยมุงใหเกิดผลแกผูตายที่ตนนึกถึง
อุทิสสมังสะ เนื้อสัตวที่เขาฆาเจาะจง เปน; ดู ปาฏิโมกขยอ
๕๖๐

อุบล

๕๖๑

อุบาสกธรรม

วิปสสนาไมชาก็สําเร็จพระอรหัต เปนผู
อุบล บัว, ดอกบัว
อุบลวรรณา พระมหาสาวิกาองคหนึ่ง มี ค วามรูความเขาใจเชี่ยวชาญในพระ
เปนธิดาเศรษฐีในพระนครสาวัตถี ไดชอื่ วินัยมาก จนพระพุทธเจาทรงยกยองวา
วาอุบลวรรณา เพราะมีผวิ พรรณดังดอก เปนเอตทัคคะในบรรดาภิกษุผูทรงพระ
นิลุบล (อุบลเขียว) มีความงามมาก จึง วินัย (วินัยธร) พระอุบาลีเปนกําลัง
เปนที่ปรารถนาของพระราชาในชมพู- สําคัญในคราวทําปฐมสังคายนา คือ
ทวีปหลายพระองค ตางสงคนมาติดตอ เปนผูวิสัชนาพระวินัย
ทานเศรษฐีเกิดความลําบากใจ จึงคิดจะ อุบาสก ชายผูนั่งใกลพระรัตนตรัย, คน
ใหธิดาบวชพอเปนอุบาย แตนางเองพอ ใกลชิดพระศาสนา, คฤหัสถผูชายที่
ใจในบรรพชาอยูแลวจึงบวชเปนภิกษุณี แสดงตนเปนคนนับถือพระพุทธศาสนา
ดวยศรัทธาอยางจริงจัง คราวหนึ่งอยู โดยประกาศถึงพระรัตนตรัยเปนสรณะ
ปฐมอุบาสกผูถึงสรณะ ๒ ไดแก
เวรจุดประทีปในพระอุโบสถ นางเพงดู
เปลวประทีปถือเอาเปนนิมิตเจริญฌาน ตปุสสะและภัลลิกะ ปฐมอุบาสกผูถึง
มี เ ตโชกสิ ณ เป น อารมณ ไ ด บ รรลุ พ ระ ไตรสรณะ คือบิดาของพระยสะ
อรหัต ไดรับยกยองวาเปนเอตทัคคะใน
อุบาสกผูเปนอริยสาวก ไดรับยก
ทางแสดงฤทธิ์ไดตางๆ และเปนอัคร- ยองเปนเอตทัคคะ รวม ๑๐ ตําแหนง
เชน ตปุสสะและภัลลิกะ สองวาณิช เปน
สาวิกาฝายซาย
เอตทัคคะ ในบรรดาอุบาสกสาวกผูถึง
อุบัติ เกิดขึ้น, กําเนิด, เหตุใหเกิด
สรณะเปนปฐม สุทัตตะอนาถปณฑิกอุบาทว ดู อุปทวะ
อุบาย วิธสี าํ หรับประกอบ, หนทาง, วิธกี าร, คหบดี เปนเอตทัคคะ ในบรรดาอุบาสก
กลวิธี, ไทยใชหมายถึง เลหเหลี่ยมดวย สาวกผูเปนทายก
อุบาลี พระมหาสาวกองคหนึ่ง เดิมเปน
อุบาสกที่พระพุทธเจาตรัสยกยอง
กัล บกของเจา ศากยะ ไดอ อกบวชที่ วาเปน “ตุลา” คือเปนตราชู หรือเปน
อนุปยอัมพวัน พรอมกับพระอานนท แบบอยางสําหรับอุบาสกทั้งหลาย เปน
และพระอนุรุทธะ เปนตน มีอุปชฌาย อัครอุบาสก ๒ ทาน ไดแก จิตตชื่อพระกัปปตก ครั้นบวชแลว เรียน คฤหบดี และเจาชายหัตถกะอาฬวกะ; ดู
กรรมฐาน จะไปอยูปา พระพุทธเจาไม ตุลา, เอตทัคคะ
ทรงอนุญาต ทานเลาเรียนและเจริญ อุบาสกธรรม ดู สมบัติของอุบาสก
๕๖๑

อุบาสิกา

๕๖๒

อุโบสถ

อุบาสิกา หญิงผูนั่งใกลพระรัตนตรัย, ความวางทีเฉยคอยดูอยูในเมื่อคนนั้นๆ
คนใกล ชิ ด พระศาสนาที่ เ ป น หญิ ง , สิ่งนั้นๆ ดํารงอยูหรือดําเนินไปตามควร
คฤหัสถผูหญิงที่แสดงตนเปนคนนับถือ ของเขาตามควรของมัน ไมเขาขางไมตก
พระพุทธศาสนา โดยประกาศถึงพระ เปนฝกฝาย ไมสอดแส ไมจูจี้สาระแน
รัตนตรัยเปนสรณะ
ไมกาวกายแทรกแซง (ขอ ๔ ในพรหมปฐมอุบาสิกา ไดแก มารดา (นาง วิหาร ๔, ขอ ๗ ในโพชฌงค ๗, ขอ
๑๐ ในบารมี ๑๐, ขอ ๙ ในวิปสสนูสุชาดา) และภรรยาเกาของพระยสะ
อุบาสิกาผูเปนอริยสาวิกา ไดรับยก ปกิเลส ๑๐) 2. ความรูสึกเฉยๆ ไมสุข
ยองเปนเอตทัคคะ รวม ๑๐ ตําแหนง ไมทุกข เรียกเต็มวา อุเบกขาเวทนา (=
เชน นางสุชาดา เปนเอตทัคคะในบรรดา อทุกขมสุข); (ขอ ๓ ในเวทนา ๓)
อุบาสิกาสาวิกาผูถึงสรณะเปนปฐม นาง อุโบสถ 1. การสวดปาฏิโมกขของพระ
วิสาขา เปนเอตทัคคะในบรรดาอุบาสิกา สงฆ ทุ ก กึ่ ง เดื อ น เป น เครื่ อ งซั ก ซอม
สาวิกาผูเปนทายิกา
ตรวจสอบความบริ สุ ท ธิ์ ท างวิ นั ย ของ
อุบาสิกาที่พระพุทธเจาตรัสยกยอง ภิกษุทั้งหลาย และทั้งเปนเครื่องแสดง
วาเปน “ตุลา” คือเปนตราชู หรือเปน ความพรอมเพรียงของสงฆดว ย, อุโบสถ
แบบอยางสําหรับอุบาสิกาทั้งหลาย เปน เป น สั ง ฆกรรมที่ ต อ งทํ า เป น ประจํ า
อัครอุบาสิกา ๒ ทาน ไดแก ขุชชุตตรา สม่าํ เสมอและมีกาํ หนดเวลาทีแ่ นนอน มี
และเวฬุกัณฏกีนันทมารดา; ดู ตุลา, ชือ่ เรียกยอยออกไปหลายอยาง การทํา
เอตทัคคะ
อุโบสถจะมีการสวดปาฏิโมกขไดตอเมื่อ
อุเบกขา 1. ความวางใจเปนกลาง ไมเอน มีภิกษุครบองคสงฆจตุวรรค คือ ๔ รูป
เอียงดวยชอบหรือชัง, ความวางใจเฉยได ขึ้นไป ถาสงฆครบองคกําหนดเชนนี้ทํา
ไมยินดียินราย เมื่อใชปญญาพิจารณา อุโบสถ เรียกวา สังฆอุโบสถ (มีราย
เห็ น ผลอั น เกิ ด ขึ้ น โดยสมควรแก เ หตุ ละเอียดวิธีป ฏิบัติต ามพุท ธบัญ ญัติใ น
และรูวาพึงปฏิบัติตอไปตามธรรม หรือ อุโปสถขันธกะ, วินย.๔/๑๔๗/๒๐๑);
ตามควรแกเหตุนั้น, ความรูจักวางใจ ในกรณีที่มีภิกษุอยูในวัดเพียง ๒ หรือ
เฉยดู เมื่อเห็นเขารับผิดชอบตนเองได ๓ รูป เปนเพียงคณะ ทานใหบอกความ
หรือในเมื่อเขาควรตองไดรับผลอันสม บริสุทธิ์แกกันและกันแทนการสวดปาฏิควรแก ค วามรั บ ผิ ด ชอบของเขาเอง, โมกข เรียกอุโบสถนีว้ า คณอุโบสถ หรือ
๕๖๒

อุโบสถ

๕๖๓

ปาริสทุ ธิอโุ บสถ กลาวคือ ถามี ๓ รูป
พึงใหรูปที่สามารถตั้งญัตติวา “สุณนฺตุ
เม อายสฺมนฺตา, อชฺชุโปสโถ ปณฺณรโส,
ยทายสฺมนฺตาน ปตฺตกลฺล, มย อฺมฺํ ปาริสุทฺธิอุโ ปสถ กเรยฺยาม.”
(ปณฺณรโส คือ ๑๕ ค่ํา ถา ๑๔ ค่ํา
เปลี่ยนเปน จาตุทฺทโส) จากนั้น ทั้งสาม
รูปพึงบอกความบริสุทธิ์ของตนไปตาม
ลําดับพรรษา (พระเถระวา “ปริสทุ โฺ ธ อห
อาวุโส, ปริสทุ โฺ ธติ ม ธาเรถ” วา ๓ ครั้ง;
รูปอื่นเปลี่ยน อาวุโส เปน ภนฺเต), ถามี
๒ รูป ไมตองตั้งญัตติ เพียงบอกความ
บริ สุ ท ธิ์ ข องตนแก กั น (พระเถระว า
“ปริสุทฺโธ อห อาวุโส, ปริสุทฺโธติ ม
ธาเรหิ” วา ๓ ครั้ง; รูปที่ออนพรรษา
เปลี่ยน อาวุโส เปน ภนฺเต และเปลี่ยน
ธาเรหิ เปน ธาเรถ); ถามีภิกษุอยูในวัด
รูปเดียว ทานใหทําเพียงอธิษฐาน คือตั้ง
ใจกําหนดจิตวา วันนี้เปนอุโบสถของเรา
(“อชฺช เม อุโปสโถ”) อุโบสถที่ทําอยาง
นี้ เรี ย กว า ปุ ค คลอุ โ บสถ หรื อ
อธิษฐานอุโบสถ; อุโบสถที่ทําในวันแรม
๑๔ ค่าํ เรียกวา จาตุทสิก- ทําในวันขึ้น
หรือแรม ๑๕ ค่ํา เรียกวา ปณณรสิกทําในวันสามัคคี เรียกวาสามัคคีอุโบสถ
2. อุโบสถ คือ การอยูจํารักษาองค ๘ ที่
โดยทั่วไปเรียกกันวา ศีล ๘ ของอุบาสก
อุบาสิกา นั้น จําแนกไดเปน ๓ ประเภท
๕๖๓

อุโบสถ

คือ ๑. ปกติอุโบสถ อุโบสถที่รักษาตาม
ปกติชั่ววันหนึ่งกับคืนหนึ่ง ปจจุบันนิยม
รักษากันเฉพาะในวันขึ้นและแรม ๘ ค่ํา
วันจันทรเพ็ญ คือ ขึ้น ๑๕ ค่ํา และวัน
จันทรดับ คือ แรม ๑๕ ค่ํา หรือ ๑๔
ค่ํา (ปกติอุโบสถอยางเต็ม มี ๘ วัน คือ
วัน ๕ ค่ํา ๘ ค่ํา ๑๔ ค่ํา และ ๑๕ ค่ํา
ของทุกปกษ ถาเดือนขาดรักษาในวัน
แรม ๑๓ ค่าํ เพิม่ ดวย) ๒. ปฏิชาครอุโบสถ อุโบสถของผูตื่นอยู (คือผู
กระตือรือรนขวนขวายในกุศล ไมหลับ
ใหลดวยความประมาท) ไดแก อุโบสถ
ที่รักษาครั้งหนึ่งๆ ถึง ๓ วัน คือ รักษา
ในวันอุโบสถตามปกติ พรอมทั้งวันกอน
และวันหลังของวันนัน้ ซึง่ เรียกวา วันรับ
และวันสงดวย เชน อุโบสถที่รักษาใน
วัน ๕ ค่ํา มีวัน ๗ ค่ํา เปนวันรับ วัน ๙
ค่ํา เปนวันสง (เดือนหนึ่งๆ จะมีวันรับ
และวันสงรวม ๑๑ วัน, วันที่มิใชวัน
อุโบสถ ในเดือนขาดมี ๑๐ วัน เดือน
เต็ม ๑๑ วัน) ๓. ปาฏิหาริยอุโบสถ
อุโบสถที่พึงนําไปซ้ําอีกๆ หรือยอนกลับ
ไปนําเอามาทํา คือรักษาใหเปนไปตรง
ตามกําหนดดังที่เคยทํามาเปนประจําใน
แตละป หมายความวา ในแตละปมีชวง
เวลาที่กําหนดไวเฉพาะที่จะรักษาอุโบสถ
ประเภทนี้ อยางสามัญ ไดแก อุโบสถที่
รักษาเปนประจําตลอด ๓ เดือน ใน

อุโบสถกรรม

๕๖๔

พรรษา (อยางเต็มไดแกรักษาตลอด ๔
เดือน แหงฤดูฝน คือ แรม ๑ ค่ํา เดือน
๘ ถึง ขึ้น ๑๕ ค่ํา เดือน ๑๒, ถาไม
สามารถรักษาตลอด ๔ เดือน หรือ ๓
เดือน จะรักษาเพียง ๑ เดือน ระหวาง
วันปวารณาทั้งสอง คือ แรม ๑ ค่ํา
เดือน ๑๑ ถึง ขึ้น ๑๕ ค่ํา เดือน ๑๒ ก็
ได, อยางต่ําสุดพึงรักษากึ่งเดือนตอจาก
วันปวารณาแรกไป คือ แรม ๑ ค่ํา
เดือน ๑๑ ถึง แรม ๑๔ ค่ํา เดือน ๑๑);
อยางไรก็ตาม มติในสวนรายละเอียด
เกี่ยวกับอุโบสถ ๒ ประเภทหลังนี้
คัมภีรตางๆ ยังแสดงไวแตกตางไมลง
กันบาง ทานวาพอใจอยางใด ก็พึงถือ
เอาอยางนั้น เพราะแทจริงแลว จะรักษา
อุโบสถในวันใดๆ ก็ใชได เปนประโยชน
ทั้งนั้น แตถารักษาไดในวันตามนิยมก็
ยอมควร 3. วันอุโบสถสําหรับพระสงฆ
คือ วันจันทรเพ็ญ (ขึน้ ๑๕ ค่าํ ) และวัน
จันทรดบั (แรม ๑๕ ค่าํ หรือ ๑๔ ค่าํ เมือ่
เดือนขาด), สําหรับคฤหัสถ คือ วันพระ
ไดแก วันขึ้นและแรม ๘ ค่ํา วันจันทร
เพ็ญ และวันจันทรดบั 4. สถานทีส่ งฆทาํ
สังฆกรรม เรียกตามศัพทวา อุโปสถาคาร
หรือ อุโปสถัคคะ (โรงอุโบสถ), ไทยมัก
ตัดเรียกวา โบสถ
อุโบสถกรรม การทําอุโบสถ; ดู อุโบสถ
อุโบสถศีล ศีลที่รักษาเปนอุโบสถ หรือ

อุปฆาตกกรรม

ศีลที่รักษาในวันอุโบสถ ไดแก ศีล ๘ ที่
อุบาสกอุบาสิกาสมาทานรักษาเปนการ
จําศีลในวันพระ คือขึ้นและแรม ๘ ค่ํา
๑๕ ค่ํา (แรม ๑๔ ค่ําในเดือนขาด)
อุ ป กะ ชื่ อ อาชี ว กผู ห นึ่ ง ซึ่ ง พบกั บ พระ
พุทธเจาในระหวางทาง ขณะที่พระองค
เสด็จจากพระศรีมหาโพธิไ์ ปยังปาอิสปิ ตนมฤคทายวัน เพื่อโปรดพระปญจวัคคีย
อุปการะ ความเกื้อหนุน, ความอุดหนุน,
การชวยเหลือ
อุปกิเลส โทษเครื่องเศราหมอง, สิ่งที่ทํา
จิตตใจใหเศราหมองขุนมัว รับคุณธรรม
ไดยาก มี ๑๖ อยาง คือ ๑. อภิชฌาวิสมโลภะ ละโมบ จองจะเอาไมเลือก
ควรไมควร ๒. โทสะ คิดประทุษราย
๓. โกธะ โกรธ ๔. อุปนาหะ ผูกโกรธ
ไว ๕. มักขะ ลบหลูคุณทาน ๖. ปลาสะ
ตีเสมอ ๗. อิสสา ริษยา ๘. มัจฉริยะ
ตระหนี่ ๙. มายา เจาเลห ๑๐. สาเถยยะ
โออวด ๑๑. ถัมภะ หัวดือ้ ๑๒. สารัมภะ
แขงดี ๑๓. มานะ ถือตัว ๑๔. อติมานะ
ดูหมิน่ ทาน ๑๕. มทะ มัวเมา ๑๖. ปมาทะ
เลินเลอหรือละเลย
อุปกิเลสแหงวิปสสนา ดู วิปสสนูปกิเลส
อุปฆาตกกรรม กรรมตัดรอน ไดแก
กรรมที่เปนกุศลก็ดี ที่เปนอกุศลก็ดี ซึ่ง
มีกําลังแรง เขาตัดรอนการใหผลของ

๕๖๔

อุปจาร

๕๖๕

ชนกกรรม หรืออุปตถัมภกกรรม ที่ตรง
ขามกับตนเสีย แลวใหผลแทนที่ (ขอ ๘
ในกรรม ๑๒)
อุปจาร เฉียด, จวนเจียน, ทีใ่ กลชดิ ,
ระยะใกลเคียง, ชาน, บริเวณรอบๆ; ดัง
ตัวอยางคําทีว่ า อุปจารเรือน อุปจารบาน
แสดงตามที่ทานอธิบายในอรรถกถาพระ
วินยั ดังนี้
อาคารที่ปลูกขึ้นรวมในแคระยะน้ํา
ตกที่ ช ายคาเป น เรื อน, บริ เ วณรอบๆ
เรื อ นซึ่ ง กําหนดเอาที่ แ ม บ า นยื น อยู ที่
ประตู เ รื อ นสาดน้ําล า งภาชนะออกไป
หรือแมบานยืนอยูภายในเรือน โยน
กระด ง หรื อ ไม ก วาดออกไปภายนอก
ตกที่ใด ระยะรอบๆ กําหนดนั้นเปน
อุปจารเรือน
บุรษุ วัยกลางคนมีกาํ ลังดี ยืนอยูท ี่
เขตอุปจารเรือน ขวางกอนดินไป กอน
ดินทีข่ วางนัน้ ตกลงทีใ่ ด ทีน่ นั้ จากรอบๆ
บริเวณอุปจารเรือน เปนกําหนด เขตบาน,
บุรุษวัยกลางคนมีกาํ ลังดีนั้นแหละ ยืน
อยูท เี่ ขตบานนัน้ โยนกอนดินไปเต็มกําลัง
กอนดินตกเปน เขตอุปจารบาน; สีมาที่
สมมติเปนติจวี ราวิปปวาสนัน้ จะตองเวน
บานและอุปจารบานดังกลาวนี้เสียจึงจะ
สมมติขนึ้ คือใชเปนติจวี ราวิปปวาสสีมา
ได; ดู ติจวี ราวิปปวาสสีมา ดวย
อุปจารภาวนา ภาวนาขั้นจวนเจียน คือ

อุปนิสินนกถา

เจริญกรรมฐานถึงขั้นเกิดอุปจารสมาธิ
(ขอ ๒ ในภาวนา ๓)
อุ ป จารสมาธิ สมาธิ จ วนจะแน ว แน ,
สมาธิที่ยังไมดิ่งถึงที่สุด เปนขั้นทําให
กิเลสมีนิวรณเปนตนระงับ กอนจะเปน
อัปปนา คือถึงฌาน (ขอ ๑ ในสมาธิ ๒,
ขอ ๒ ในสมาธิ ๓)
อุปจารแหงสงฆ บริเวณรอบๆ เขตสงฆ
ชุมนุมกัน
อุปฐาก ดู อุปฏฐาก
อุปติสสะ ดู สารีบุตร
อุปติสสปริพาชก คําเรียกพระสารีบุตร
เมื่ อ บวชเป น ปริ พ าชกอยู ใ นสํ า นั ก
ของสญชัย
อุ ป ถั ม ภ การค้ําจุ น , เครื่ อ งค้ําจุ น ,
อุดหนุน, ชวยเหลือ, หลอเลี้ยง
อุปธิ สิ่งนุงนัง, สภาวะกลั้วกิเลส, สิ่งที่ยัง
ระคนดวยกิเลส 1. รางกาย 2. สภาวะ
อันเปนที่ตั้งที่ทรงไวแหงทุกข ไดแก
กาม กิเลส เบญจขันธ และอภิสังขาร
อุปนาหะ ผูกโกรธไว, ผูกใจเจ็บ (ขอ ๔
ในอุปกิเลส ๑๖)
อุปนิสัย ความประพฤติที่เคยชินเปนพื้น
มาในสันดาน, ความดีที่เปนทุนหรือเปน
พื้ น อยู ใ นจิ ต ต , ธรรมที่ เ ป น เครื่ อ ง
อุดหนุน
อุปนิสินนกถา “ถอยคําของผูเขาไปนั่ง
ใกล”, การนั่งคุยสนทนาอยางกันเอง

๕๖๕

อุปบารมี

๕๖๖

อุปมา ๓ ขอ

หรือไมเปนแบบแผนพิธี เพื่อตอบคําซัก กรรม ที่ตรงขามกับตน ใหแปรเปลี่ยน
ถาม แนะนําชี้แจง ใหคําปรึกษา เปนตน ไป เชน ถาเปนกรรมดีก็บีบคั้นใหออน
อุปบารมี บารมีขั้นรอง, บารมีขั้นจวนสูง ลง ไมใหไดรับผลเต็มที่ ถาเปนกรรมชั่ว
สุด คือ บารมีที่บําเพ็ญยิ่งกวาบารมีตาม ก็เกียดกันใหทเุ ลา (ขอ ๗ ในกรรม ๑๒)
ปกติ แตยังไมถึงสุดที่จะเปนปรมัตถ- อุปมา ขอความที่นํามาเปรียบเทียบ, การ
บารมี เชน สละทรัพยภายนอกเปนทาน อางเอามาเปรียบเทียบ, ขอเปรียบเทียบ
บารมี สละอวั ย วะเป น ทานอุ ป บารมี อุปมา ๓ ขอ ขอเปรียบเทียบ ๓ ประการ
สละชีวิตเปนทานปรมัตถบารมี; ดู บารมี ที่ปรากฏแกพระโพธิสัตว เมื่อจะทรง
อุปปถกิริยา การทํานอกรีตนอกรอยของ บําเพ็ญเพียรที่ตําบลอุรุเวลาเสนานิคม
สมณะ, ความประพฤตินอกแบบแผน คือ
ของภิกษุสามเณร ทานจัดรวมไวเปน ๓
๑. ไมสดชุมดวยยาง ทั้งตั้งอยูใน
ประเภท คือ ๑. อนาจาร ประพฤติไมดี น้ําจะเอามาสีใหเกิดไฟ ก็มีแตจะเหนื่อย
ไมงาม และเลนไมเหมาะสมตางๆ ๒. เปลา ฉันใด สมณพราหมณ ที่มีกายยัง
ปาปสมาจาร ความประพฤติเลวทราม ไมหลีกออกจากกาม ยังมีความพอใจ
คือ คบหากับคฤหัสถในทางที่ไมสมควร หลงใหลกระหายกาม ละไมได ถึงจะได
ทําตนเปนกุลทูสก ๓. อเนสนา หาเลี้ยง เสวยทุกขเวทนาทีเ่ ผ็ดรอนแรงกลา อัน
ชีพในทางที่ไมสมควร เชน เปนหมอ เกิดจากความเพียรก็ตาม ไมไดเสวยก็
ตาม ก็ไมควรที่จะตรัสรู ฉันนั้น
เสกเปาใหหวย เปนตน
๒. ไมสดชุมดวยยาง ตั้งอยูบนบก
อุปปลวัณณา ดู อุบลวรรณา
อุปปชชเวทนียกรรม กรรมใหผลในภพ ไกลจากน้ํา จะเอามาสีใหเกิดไฟ ก็มีแต
ที่จะไปเกิด คือ ในภพถัดไป (ขอ ๒ ใน จะเหนื่อยเปลา ฉันใด สมณพราหมณที่
กรรม ๑๒)
มีกายหลีกออกแลวจากกาม แตยังมี
อุปปตติเทพ “เทวดาโดยกําเนิด” ไดแก ความพอใจหลงใหลกระหายกาม ละไม
พวกเทวดาในกามาพจรสวรรค แ ละ ได ถึงจะไดเสวยทุกขเวทนาที่เผ็ดรอน
พรหมทั้งหลาย (ขอ ๒ ในเทพ ๓)
แรงกลา อันเกิดจากความเพียรก็ตาม
อุปปฬกกรรม “กรรมบีบคั้น” ไดแก ไมไดเสวยก็ตาม ก็ไมควรที่จะตรัสรู
กรรมทีเ่ ปนกุศลก็ดี อกุศลก็ดี ซึง่ บีบคัน้ ฉันนั้น
๓. ไมแหงเกราะ ทั้งตั้งอยูบนบก
การใหผลแหงชนกกรรมและอุปต ถัมภก๕๖๖

อุปไมย

๕๖๗

ไกลจากน้ํา จะเอามาสีใหเกิดไฟยอมทํา
ไฟใหปรากฏได ฉันใด สมณพราหมณ
ที่ มี ก ายหลี ก ออกแล ว จากกาม ไม มี
ความพอใจหลงใหลกระหายกาม ละ
กามไดแลว ถึงจะไดเสวยทุกขเวทนาที่
เผ็ดรอนแรงกลา อันเกิดจากความเพียร
ก็ตาม ไมไดเสวยก็ตาม ก็ควรที่จะตรัส
รู ฉันนั้น
เมื่อไดทรงพระดําริดังนี้แลว พระ
โพธิสัตว จึงไดทรงเริ่มบําเพ็ญทุกรกิริยา ดังเรื่องที่มาในพระสูตรเปนอัน
มาก มีโพธิราชกุมารสูตร เปนตน แต
มักเขาใจกันผิดไปวา อุปมา ๓ ขอนี้
ปรากฏแกพระโพธิสัตวหลังจากทรงเลิก
ละการบําเพ็ญทุกรกิริยา
อุ ป ไมย ข อ ความที่ควรจะนําสิ่งอื่นมา
เปรียบเทียบ, สิ่งที่ควรจะหาสิ่งอื่นมา
เปรียบเทียบ, สิ่งที่ถูกเปรียบเทียบ
อุปริมทิส “ทิศเบื้องบน” หมายถึงสมณพราหมณ; ดู ทิศหก
อุปวาณะ พระมหาสาวกองคหนึ่งเกิดใน
ตระกูลพราหมณผูมั่งคั่ง ในนครสาวัตถี
ไดเห็นพระพุทธองคในพิธีถวายวัดพระ
เชตวัน เกิดความเลื่อมใส จึงไดมาบวช
ในพระศาสนาและไดบรรลุอรหัตตผล
ทานเคยเปนอุปฏฐากของพระพุทธองค
แม ใ นวั น ปริ นิ พ พานพระอุ ป วาณะก็
ถวายงานพัดอยูเฉพาะพระพักตร เรื่อง

อุปสัมปทา

ราวเกี่ยวกับทานปรากฏในพระไตรปฎก
๔–๕ แหง เชนเรื่องที่ทานสนทนากับ
พระสารี บุ ต รเกี่ ย วกั บ โพชฌงค ๗
ประการ เปนตน
อุปสมะ ความสงบใจจากสิ่งที่เปนขาศึก
แกความสงบ, การทําใจใหสงบ, สภาวะ
อันเปนที่สงบ คือ นิพพาน (ขอ ๔ ใน
อธิษฐานธรรม ๔)
อุปสมบท การใหกุลบุตรบวชเปนภิกษุ
หรือใหกลุ ธิดาบวชเปนภิกษุณ,ี การบวช
เปนภิกษุ หรือภิกษุณี; ดู อุปสัมปทา
อุ ป สมาธิ ฏ ฐาน ที่ มั่ น คื อ ความสงบ,
ธรรมที่ควรตั้งไวในใจใหเปนฐานที่มั่น
คือสันติ, ผูม คี วามระงับกิเลสไดใจสงบ
เปนฐานทีม่ นั่ (ขอ ๔ ในอธิฏฐาน ๔); ดู
อธิษฐานธรรม
อุปสมานุสติ ระลึกถึงคุณพระนิพพาน
ซึ่งเปนที่ระงับกิเลสและกองทุกข (ขอ
๑๐ ในอนุสติ ๑๐)
อุปสรรค ความขัดของ, สิ่งที่เขาไปขัด
ของ, เครื่องกีดกั้น, สิ่งขัดขวาง
อุ ป สั มบัน ผูไดรับอุปสมบทเปนภิกษุ
หรือภิกษุณีแลว, ผูอุปสมบทแลว ไดแก
ภิกษุและภิกษุณี; เทียบ อนุปสัมบัน
อุปสัมปทา การบวช, การบวชเปนภิกษุ
หรือภิกษุณ;ี วิธอี ปุ สมบททัง้ หมด ๘ อยาง
แตเฉพาะที่ใชเปนหลักมี ๓ อยาง คือ
๑. เอหิภิกขุอุปสัมปทา การอุปสมบท

๕๖๗

อุปสัมปทาเปกขะ

๕๖๘

ดวยพระวาจาวา “จงเปนภิกษุมาเถิด”
เปนวิธีที่พระพุทธเจาทรงบวชใหเอง ๒.
ติสรณคมนูปสัมปทา หรือ สรณคมนูปสัมปทา การอุปสมบทดวยถึงไตรสรณะ
เปนวิธีที่ทรงอนุญาตใหพระสาวกทําใน
ยุคตนพุทธกาล เมื่อคณะสงฆยังไม
ใหญนัก เมื่อทรงอนุญาตวิธีที่ ๓ แลว
วิธีที่ ๒ นี้ก็เปลี่ยนใชสําหรับบรรพชา
สามเณร ๓. ญัตติจตุตถกัมมอุปสัมปทา
การอุ ป สมบทด ว ยญั ต ติ จ ตุ ต ถกรรม
เปนวิธีที่ทรงอนุญาตใหสงฆทํา ในเมื่อ
คณะสงฆเปนหมูใหญขึ้นแลว และเปน
วิธีที่ใชสืบมาจนทุกวันนี้; วิธีอุปสมบท
อีก ๕ อยางทีเ่ หลือเปนวิธที ที่ รงประทาน
เปนการพิเศษจําเพาะบุคคลบาง ขาด
ตอนหมดไปแลวบาง ไดแก (จัดเรียง
ลําดับใหม เอา ขอ ๓. เปนขอ ๘. ทาย
สุด) ๓. โอวาทปฏิคคหณูปสัมปทา การ
อุปสมบทดวยการรับโอวาท เปนวิธีที่
ทรงอนุ ญ าตแก พ ระมหากั ส สปะ ๔.
ปญหาพยากรณูปสัมปทา การอุปสมบท
ดวยการตอบปญหาของพระพุทธองค
เปนวิธีที่ทรงอนุญาตแกโสปากสามเณร
๕. ครุธรรมปฏิคคหณูปสัมปทา (หรือ
อัฏฐครุธรรมปฏิคคหณูปสัมปทา) การ
อุ ป สมบทด ว ยการรั บ ครุ ธ รรม ๘
ประการ เปนวิธีที่ทรงอนุญาตแกพระ
นางมหาปชาบดี โ คตมี ๖. ทู เ ตนะ

อุปเสนวังคันตบุตร

อุปสัมปทา การอุปสมบทดวยทูต เปน
วิธีที่ทรงอนุญาตแกนางคณิกา (หญิง
โสเภณี) ชื่อ อัฑฒกาสี ๗. อัฏฐวาจิกา
อุปสัมปทา การอุปสมบทมีวาจา ๘ คือ
ทําดวยญัตติจตุตถกรรม ๒ ครั้งจาก
สงฆทั้งสองฝายคือจากภิกษุณีสงฆครั้ง
หนึ่ง จากภิกษุสงฆครั้งหนึ่ง ไดแกการ
อุปสมบทของภิกษุณี ๘. ญัตติจตุตถกัมมอุปสัมปทา (ขอ ๓. เดิม)
อุปสัมปทาเปกขะ บุคคลผูเ พงอุปสมบท
คือผูมุงจะบวชเปนภิกษุ, ผูขอบวชนาค
อุปสัมปทาเปกขา หญิงผูเพงอุปสัมปทา
คือผูขอบวชเปนภิกษุณี
อุปสีวมาณพ ศิษยคนหนึ่งในจํานวน ๑๖
คนของพราหมณ พ าวรี ที่ไปทูลถาม
ปญหากะพระศาสดา ที่ปาสาณเจดีย
อุปเสนวังคันตบุตร พระมหาสาวกองค
หนึ่ง เปนบุตรพราหมณชื่อ วังคันตะ
มารดาชื่อนางสารี เปนนองชายของพระ
สารีบตุ ร เกิดทีห่ มูบ า นนาลกะ เติบโตขึน้
เรียนไตรเพทจบแลว ตอมาไดฟงธรรม
มีความเลื่อมใส จึงบวชในพระพุทธศาสนา หลังจากบวชได ๒ พรรษา จึง
สําเร็ จ พระอรหั ต ท า นออกบวชจาก
ตระกูลใหญ มีคนรูจักมากและทั้งเปน
นักเทศกที่สามารถ จึงมีกุลบุตรเลื่อมใส
มาขอบวชดวยจํานวนมาก ตัวทานเอง
เปนผูถือธุดงค และสอนใหสัทธิวิหาริก

๕๖๘

อุปหัจจปรินิพพายี

๕๖๙

อุปฏฐานศาลา

ถือธุดงคดวย ปรากฏวาทั้งตัวทานและ ของทาน มีความเคารพ จะไปไหนบอก
บริษัทของทานเปนที่เลื่อมใสของคนทั่ว ลาไม เ ที่ ย วตามอําเภอใจและเอาใจใส
ไปหมด จึ ง ได รั บ ยกย อ งว า เป น พยาบาลเมื่อทานอาพาธ; เทียบ สัทธิเอตทัคคะในทางทําใหเกิดความเลื่อมใส วิหาริกวัตร
ทั่ ว ทุ ก ด า น (คื อ ไม เ ฉพาะตนเองน า อุปชฌายาจารย อุปชฌายและอาจารย
เลื่อมใส แมคณะศิษยก็นาเลื่อมใสไป อุปฏฐาก ผูบํารุง, ผูรับใช, ผูดูแลความ
เป น อยู , ผู อุ ป ถั ม ภ บํา รุ ง พระภิ ก ษุ
หมด); อุปเสนะวังคันตบุตร ก็เขียน
อุปหัจจปรินิพพายี พระอนาคามีผูจะ สามเณร; ในพุทธกาล พระเถระมาก
ปรินิพพานตอเมื่ออายุพนกึ่งแลว คือจะ หลายรูปไดเปลี่ยนกันทําหนาที่เปนพระ
ปรินิพพาน เมื่อใกลจะสิ้นอายุ (ขอ ๒ อุปฏฐากของพระพุทธเจา จนกระทั่ง
ใน อนาคามี ๕)
พรรษาที่ ๒๐ พระอานนทจึงไดรับหนา
อุปชฌาย, อุปชฌายะ “ผูเพงโทษนอย ที่ เ ป น พระอุ ป ฏ ฐากประจํ า พระองค
ใหญ” หมายถึงผูรับรองกุลบุตรเขารับ (อรรถกถาใชคําเรียกวา “นิพัทธุปฏฐาก”)
การอุ ป สมบทในท า มกลางภิ ก ษุ ส งฆ , สืบมา ๒๕ พรรษา จนสิ้นพุทธกาล;
เปนทั้งผูนําเขาหมู และเปนผูปกครอง อุปฐาก ก็เขียน; ดู นิพทั ธุปฏ ฐาก, อานนท
คอยดูแลผิดและชอบ ทําหนาที่ฝกสอน อุปฏฐานศาลา หอฉัน, หอประชุม,
อบรมใหการศึกษาตอไป; อุปชฌายใน อาคารสําคัญในวัด ที่กลาวถึงบอยใน
พระไตรปฎก โดยพื้นเดิม เปนศาลาโรง
ฝายภิกษุณี เรียกวา ปวัตตินี
อุ ป ช ฌายมั ต ต ภิ ก ษุ ผู พ อจะเป น ฉันหรือหอฉัน (โภชนศาลา) และขยาย
อุปชฌายได คือมีพรรษาครบ ๑๐, พระ มาใชเปนศาลาโรงประชุมหรือหอประชุม
ปูนอุปชฌาย
(สันนิบาตศาลา) ซึ่งภิกษุทั้งหลายมาเฝา
อุปชฌายวัตร ธรรมเนียมหรือขอปฏิบัติ พระพุทธเจา ฟงพระองคแสดงธรรม
ที่สัทธิวิหาริก พึงกระทําตออุปชฌาย และถกเถียงสนทนาธรรมกัน ตลอดจน
ของตน, หนาที่ตออุปชฌายโดยยอคือ วินิจฉัยขอวินัยตางๆ เปนสวนประกอบ
เอาใจใสปรนนิบัติรับใช คอยศึกษาเลา สําคั ญ ในวิ ถี ชี วิ ต ของพระสงฆ ใ นยุ ค
เรียนจากทาน ขวนขวาย ปองกัน หรือ พุทธกาล และเปนทีเ่ กิดขึน้ ของพุทธพจน
ระงับความเสื่อมเสีย เชน ความคิดจะ เปนอันมากในพระธรรมวินยั , อุปฏ ฐานสึก ความเห็นผิด เปนตน รักษาน้ําใจ ศาลาเกิ ด มี ขึ้ น ตั้ ง แต ร ะยะแรกของ
๕๖๙

อุปฏฐายิกา

๕๗๐

พุทธกาล สืบเนื่องจากพุทธานุญาตให
พระสงฆมเี สนาสนะเปนทีอ่ ยูอ าศัย คือ
ในชวงปที่ ๒-๓ แหงพุทธกิจ ขณะ
ประทับอยูที่พระเวฬุวัน เมืองราชคฤห
คํารองขอของเศรษฐีแหงเมืองราชคฤหที่
มีศรัทธาจะสรางวิหารคือกุฎีที่พักอาศัย
ถวายแกภกิ ษุทงั้ หลาย ไดเปนเหตุใหทรง
อนุญาตเสนาสนะแกภกิ ษุทงั้ หลาย (วินย.
๗/๒๐๐/๘๖) ตอจากนัน้ ก็มพ
ี ทุ ธบัญญัติ
เกีย่ วกับสิง่ กอสรางตางๆ ในวัด รวมทัง้
พุทธานุญาตหอฉันคืออุปฏฐานศาลานี้
(วินย.๗/๒๓๕/๙๘) แลวในเวลาใกลเคียงตอ
จากนัน้ อนาถบิณฑิกเศรษฐีกไ็ ดสรางวัด
พระเชตวั น ขึ้ น ที่ เ มื อ งสาวั ต ถี ในคํา
บรรยายการสรางวัดพระเชตวันนัน้ บอก
ดวยวาไดสรางอุปฏ ฐานศาลา โดยใชคาํ
พหูพจน (อุปฏานสาลาโย, วินย.๗/๒๓๕/
๙๘) ซึง่ แสดงวาทีพ
่ ระเชตวันนัน้ มีอปุ ฏ ฐานศาลาหลายหลัง, นอกจากอุปฏ ฐานศาลาแลว ตามเรื่องในพระไตรปฎก
อาคารอีกชื่อหนึ่งรองลงไป ที่ภิกษุทั้ง
หลายมักไปนั่งประชุมสนทนาธรรมกัน
ซึ่งบางครั้งพระพุทธเจาก็เสด็จไปทรงไถ
ถามและทรงชี้ แ จงอธิ บ าย ได แ ก
“มัณฑลมาฬ” (โรงกลม) ซึง่ เปนศาลาที่
นัง่ พัก หรือเรียกอยางชาวบานวาศาลาที่
นัง่ เลน (นิสที นศาลา, อรรถกถาบางแหง
วาเปนอุปฏฐานศาลาเชนกัน) พระสูตร

อุปสสยะของภิกษุณี

สําคั ญ บางสู ต รก็ เ กิ ด ขึ้ น ที่ ศ าลานั่ ง พั ก
แบบนี้; ในชั้นอรรถกถา นิยมเรียกที่
ประชุมฟงพระธรรมเทศนาของพระพุทธ
เจาวา “ธรรมสภา” ดังนัน้ อุปฏ ฐานศาลา
ของพระไตรปฎก จึงมักปรากฏในอรรถกถา ในชือ่ วาธรรมสภา ดังทีอ่ รรถกถา
บางแหงไขความวา “คําวา ‘ในอุปฏ ฐานศาลา’ หมายความวา ‘ในธรรมสภา
มณฑป’” (อุ.อ.๑๒/๑๐๖); ดู ธรรมสภา
อุปฏฐายิกา อุปฏฐากที่เปนหญิง
อุปต ติเหตุ เหตุทเี กิดขึน้ , เหตุการณทเี่ กิด
เชน ควรเทศนาใหเหมาะแกอุปตติเหตุ
คือ แสดงธรรมใหเขากับเรื่องที่เกิดขึ้น;
บัดนี้เขียน อุบัติเหตุ และใชในความ
หมายที่ตางออกไป
อุปต ถัมภกกรรม กรรมสนับสนุน ไดแก
กรรมทั้งที่เปนกุศลและอกุศลที่เขาชวย
สนั บ สนุ น ซ้ํ า เติ ม ต อ จากชนกกรรม
เหมือนแมนมเลี้ยงทารกที่เกิดจากผูอื่น
ถากรรมดีก็สนับสนุนใหดีขึ้น ถากรรม
ชั่วก็ซ้ําเติมใหเลวลงไปอีก (ขอ ๖ ใน
กรรม ๑๒)
อุปทวะ อุบาทว, สิ่งเลวรายที่กอความ
เดือดรอนหรือกีดกั้นขัดขวางไมใหเปน
อยู เ ป น ไปด ว ยดี , บางที พู ด ควบกั บ
อันตราย เปน อุปทวันตราย (อุปทวะ
และอันตราย)
อุ ป ส สยะของภิ ก ษุ ณี ส ว นที่ อ ยู ข อง

๕๗๐

อุปาทาน

๕๗๑

ภิกษุณี ตั้งอยูในอาวาสที่มีภิกษุอยูดวย
แตอยูเอกเทศ ไมปะปนกับภิกษุ; เรียก
ตามศั พ ท ว า ภิ กขุ นู ป สสยะ (สํานั ก
ภิกษุณี)
อุปาทาน ความถือมัน่ , ความยึดติดถือคาง
ถือคาไว (ปจจุบนั มักแปลกันวา ความยึด
มัน่ ) ไมปลอยไมวางตามควรแกเหตุผล
เนื่องจากติดใครชอบใจหรือใฝปรารถนา
อยางแรง; ความถือมั่นดวยอํานาจกิเลส
มี ๔ คือ ๑. กามุปาทาน ความถือมั่นใน
กาม ๒. ทิฏุปาทาน ความถือมั่นใน
ทิฏฐิ ๓. สีลัพพตุปาทาน ความถือมั่น
ในศีลและพรต ๔. อัตตวาทุปาทาน
ความถือมั่นวาทะวาตน; ตามสํานวนทาง
ธรรม ไมใชคาํ วา “ถือมัน่ ” หรือ “ยึดมัน่ ”
กับความมัน่ แนวในทางทีด่ งี าม แตใชคาํ วา
“ตัง้ มัน่ ” เชน ตัง้ มัน่ ในศีล ตัง้ มัน่ ในธรรม
ตั้งมั่นในสัจจะ; ในภาษาไทย มักใช
“อุปาทาน” ในความหมายที่แคบลงมาวา
ยึดติดอยูกับความนึกคิดเอาเองวาเปน
อยางนั้นอยางนี้ หรือจะตองเปนไปเชน
นั้นเชนนี้
อุ ป าทานขั น ธ ขั น ธ อั น เป น ที่ ตั้ ง แห ง
อุปาทาน, ขันธที่ประกอบดวยอุปาทาน
ไดแก เบญจขันธ คือ รูป, เวทนา,
สัญญา, สังขาร, วิญญาณ ที่ประกอบ
ดวยอาสวะ
อุปาทายรูป รูปอาศัย, รูปที่เกิดสืบเนื่อง

อุโปสถขันธกะ

จากมหาภูตรูป, อาการของมหาภูตรูป มี
๒๔ อยาง; ดู รูป ๒๘
อุปาทิ 1. สภาพที่ถูกกรรมกิเลสถือครอง,
สภาพทีถ่ กู อุปาทานยึดไวมนั่ , เบญจขันธ
2. กิเลสเปนเหตุถือมั่น, ความยึดติดถือ
มั่น, อุปาทาน
อุปาทินนกสังขาร สังขารที่กรรมครอบ
ครอง พู ด เข า ใจกั น อย า งง า ยๆ ว า
สังขารที่มีใจครอง เชน คน สัตว เทวดา
(ขอ ๑ ในสังขาร ๒)
อุปาทินนรูป, อุปาทินนกรูป ดูที่ รูป ๒๘
อุปายโกศล ดู โกศล ๓
อุปายาส ความคับแคนใจ, ความสิน้ หวัง
อุ ป าลิ ป ญ จกะ ชื่ อ ตอนหนึ่ ง ในคั ม ภี ร
ปริวาร พระวินัยปฎก
อุปาลิวงศ ชื่อนิกายพระสงฆลังกาที่บวช
จากพระสงฆสยาม (พระอุบาลีเปนหัวหนา
นําคณะสงฆไทยไปอุปสมบทกุลบุตรใน
ประเทศลังกา เมือ่ พ.ศ. ๒๒๙๖ ในแผน
ดินพระเจาอยูห วั บรมโกษฐ สมัยอยุธยา
ตอนปลาย)
อุปาสกัตตเทสนา การแสดงความเปน
อุบาสก คือ ประกาศตนเปนอุบาสกโดย
ถึงพระรัตนตรัยเปนสรณะ
อุปาหนา ดู รองเทา
อุโปสถขันธกะ ชื่อขันธกะที่ ๒ แหง
คัมภีรมหาวรรค พระวินัยปฎก วาดวย
การทําอุโบสถ คือ สวดปาฏิโมกขและ

๕๗๑

อุโปสถิกะ, อุโปสถิกภัต

๕๗๒

เรื่องสีมา
อุโปสถิกะ, อุโปสถิกภัต อาหารที่เขา
ถวายในวันอุโบสถ คือ วันพระ ในเดือน
หนึ่งสี่วัน, เปนของจําพวกสังฆภัตหรือ
อุทเทสภัตนั่นเอง แตมีกําหนดวันเฉพาะ
คือ ถวายเนื่องในวันอุโบสถ
อุพพาหิกา กิริยาที่ถอนนําไป, การเลือก
แยกออกไป, หมายถึงวิธรี ะงับวิวาทาธิกรณ
ในกรณี ที่ ที่ ป ระชุ ม สงฆ มี ค วามไม
สะดวก ด ว ยเหตุ อ ย า งใดอย า งหนึ่ ง
สงฆจึงเลือกภิกษุบางรูปในที่ประชุมนั้น
ตั้งเปนคณะ แลวมอบเรื่องใหนําเอาไป
วินิจฉัย (เปนทํานองตั้งคณะกรรมการ
พิเศษ)
อุ พ ภตกสั ณ ฐาคาร ท อ งพระโรงชื่ อ
อุพภตก เปนทองพระโรง หรือหอ
ประชุมที่สรางขึ้นใหมของมัลลกษัตริย
แห ง เมื อ งปาวา มั ล ลกษั ต ริ ย ทู ล
อาราธนาพระพุทธเจาไปประทับพรอม
ดวยภิกษุสงฆ เพื่อเปนสิริมงคลกอนจะ
เปดใชงาน ณ ที่นี้ พระสารีบุตรได
แสดงสังคีติสูตร อันเปนตนแบบของ
การสังคายนา
อุภโตพยัญชนก คนมีทั้ง ๒ เพศ
อุภโตภาควิมุต “ผูหลุดพนทั้งสองสวน”
คือ พระอรหันตผูบําเพ็ญสมถะมาเปน
อยางมากจนไดสมาบัติ ๘ แลว จึงใช
สมถะนั้นเปนฐานบําเพ็ญวิปสสนาตอไป

อุรุเวลกัสสป

จนบรรลุอรหัตผล; หลุดพนทั้งสองสวน
(และสองวาระ) คือหลุดพนจากรูปกาย
ดวยอรูปสมาบัติ (เปนวิกขัมภนะ) หน
หนึ่งแลว จึงหลุดพนจากนามกายดวย
อริยมรรค (เปนสมุจเฉท) อีกหนหนึ่ง;
เทียบ ปญญาวิมุต
อุภโตสุชาต เกิดดีแลวทัง้ สองฝาย คือทัง้
ฝายมารดาทัง้ ฝายบิดา หมายความวา มี
สกุลสูง เปนเชือ้ สายวรรณะนัน้ ตอเนือ่ ง
กันมาโดยตลอด ทั้งฝายบิดาและฝาย
มารดา, เปนคุณสมบัตทิ พี่ วกพราหมณ
และกษัตริยบ างวงศถอื เปนสําคัญมาก
อุภยัตถะ ประโยชนทงั้ สองฝาย, ประโยชน
รวมกัน, สิ่งที่เกื้อกูลแกสวนรวมเปน
คุ ณ แก ชี วิ ต ทั้ ง ของตนและของผู อื่ น
ช ว ยใหเปนอยูกันดวยดีพากันประสบ
ทิฏฐธัมมิกัตถะ สัมปรายิกัตถะ และปร
มัตถะ ยิ่งขึ้นไป; ดู อัตถะ
อุมมัตตกสมมติ การทีส่ งฆสวดประกาศ
ความตกลงใหถอื ภิกษุเปนผูว กิ ลจริต; ดูที่
ปกาสนียกรรม, อสัมมุขากรณีย
อุยยานบาล, อุทยานบาล คนเฝาอุทยาน,
เจาหนาทีด่ แู ลรักษาอุทยาน; ดู อุทยาน
อุรุเวลกัสสป พระมหาสาวกองคหนึ่ง
เคยเปนนักบวชประเภทชฎิล นับถือ
ลัทธิบูชาไฟ ถือตัววาเปนพระอรหันต
สรางอาศรมสั่งสอนลัทธิของตนอยูใกล
ฝงแมน้ําเนรัญชรา ตําบลอุรุเวลา เพราะ
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อุรุเวลา
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เหตุที่เปนชาวกัสสปโคตรและอยู ณ
ตําบลอุรุเวลา จึงไดชื่อวา อุรุเวลกัสสป
ทานผูน เี้ ปนคณาจารยใหญทชี่ าวราชคฤห
นับถือมาก มีนอ งสองคน คนหนึง่ ชือ่
นทีกัสสป อีกคนหนึ่งชื่อ คยากัสสป
ล ว นเป น หั ว หน า ชฎิ ล ตั้ ง อาศรมอยู ถั ด
กันไปบนฝงแมน้ําเนรัญชรา ไมหางไกล
จากอาศรมของพี่ชายใหญ ตอมาพระ
พุทธเจาไดเสด็จมาทรงทรมานอุรุเวลกัสสปดวยอิทธิปาฏิหาริยต า งๆ จนทาน
ชฎิลใหญคลายพยศ ยอมมอบตัวเปน
พุทธสาวก ขอบรรพชา ทําใหชฎิลผูน อ ง
ทั้งสองพรอมดวยบริวารออกบวชตาม
ดวยทัง้ หมด ครัน้ บวชแลวไดฟง เทศนา
อาทิตตปริยายสูตร จากพระพุทธเจา ก็
ไดสําเร็จพระอรหัตทั้งสามพี่นองพรอม
ดวยบริวารทัง้ หมดหนึง่ พันองค พระอุร-ุ
เวลกัสสปไดรับยกยองเปนเอตทัคคะใน
ทางมีบริษัทใหญ คือ มีบริวารมาก
อุรเุ วลา ชือ่ ตําบลใหญแหงหนึง่ ในแควน
มคธ ตั้งอยู ณ ลุมแมน้ําเนรัญชรา เปน
ภูมิสถานที่สงบนารื่นรมย พระมหาบุรุษ
ทรงเลือกเปนทีบ่ าํ เพ็ญเพียร ไดประทับอยู
ณ ทีน่ นี้ านถึง ๖ ป ทรงบําเพ็ญทุกรกิรยิ า
และเปลีย่ นมาทรงดําเนินในมัชฌิมาปฏิปทา
จนไดตรัสรูอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ
ภายใตรม พระศรีมหาโพธิ์ ณ ริมฝง แมนา้ํ
เนรัญชรา ในตําบลนี้

เอกภัตติกะ

อุสสาวนันติกา กัปปยภูมิที่ทําดวยการ
ประกาศ ไดแก กุฎที ภี่ กิ ษุทงั้ หลายตกลง
กันแตตน วาจะทําเปนกัปปยกุฎี ในเวลา
ที่ทาํ พอชวยกันยกเสาหรือตัง้ ฝาทีแรก
ก็รองประกาศใหรูกันวา “กปฺปยกุฏึ
กโรม” ๓ หน (แปลวา “เราทั้งหลายทํา
กัปปยกุฎี”); ดู กัปปยภูมิ
อุสรี ธชะ ภูเขาทีก่ นั้ อาณาเขตของมัชฌิมชนบทดานเหนือ
อูเน คเณ จรณํ การประพฤติ (วัตร) ใน
คณะอันพรอง คือ ประพฤติในถิ่น เชน
อาวาส ทีม่ ปี กตัตตภิกษุไมครบองคสงฆ
คือไมถึง ๔ รูป แตที่นิยมปฏิบัติกันมา
ไมต่ํากวา ๕ รูป; เปนเหตุอยางหนึ่งของ
รัตติเฉทแหงมานัต; ดู รัตติเฉท
อูรุ ขาออน, โคนขา
เอกฉันท มีความพอใจอยางเดียวกัน,
เห็นเปนอยางเดียวกันหมด
เอกเทศ ภาคหนึ่ง, สวนหนึ่ง, เปนสวน
หนึ่งตางหาก
เอกพีชี ผูมีพืชคืออัตภาพอันเดียว หมาย
ถึง พระโสดาบันซึ่งจะเกิดอีกครั้งเดียวก็
จะบรรลุพระอรหัตตผลในภพที่เกิดขึ้น
(ขอ ๑ ในโสดาบัน ๓, บางแหงทานจัด
กลับเปนขอ ๓)
เอกภัณฑะ ทรัพยสิ่งเดียวซึ่งมีราคาเพียง
พอที่จะเปนวัตถุแหงปาราชิก
เอกภัตติกะ ผูฉันภัตเดียว คือ ฉันวันละ
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เอกวจนะ

๕๗๔

เอกัคคตา

มือ้ เดียว เฉพาะมือ้ เชา กอนเทีย่ งวัน; เทียบ หลักปฏิจจสมุปบาท คําวา นามรูป เปน
เอกาสนิกะ; ดู ฉันมือ้ เดียว
เอกเสส หมายถึง นามหรือรูป หรือทัง้
เอกวจนะ คํากลาวถึงสิ่งของสิ่งเดียว
นามและรูป คําวา สฬายตนะ ก็เปน
เอกโวการ, เอกโวการภพ ดู โวการ
เอกเสส หมายถึงอายตนะที่ ๖ ก็ได
เอกสิทธิ สิทธิพิเศษ, สิทธิโดยเฉพาะ
อายตนะทัง้ ๖ ก็ได ดังนัน้ เมือ่ พูดวา
เอกเสสนัย อาการกําหนดดวยเหลือศัพท นามรูปเปนปจจัยใหเกิดสฬายตนะ ถา
เดียว, เปนวิธกี ารอยางหนึง่ ในไวยากรณ พูดถึงอรูปภพ กรณีกบ็ งั คับใหตอ งแปล
บาลี กลาวคือ บุคคล วัตถุ หรือภาวะ ความวา นามเปนปจจัยใหเกิดอายตนะที่
บางอยาง เปนของควบคูกันมาดวยกัน ๖ (คือมโน) ค) ในสํานวนนิยมทางภาษา
เสมอ เมือ่ เห็นอยางหนึง่ ก็เปนอันรูถ งึ อีก อยางในภาษาบาลี คําพูดบางคํามีความ
อยางหนึง่ ดวย หรือเปนของชุดเดียวกัน หมายกวาง หมายถึงสิง่ ของหรือสภาวะ
จําพวกเดียวกัน เมื่อเรียกชื่ออยางหนึง่ สองสามอยางที่ถือไดวาเปนชุดเดียวกัน
จะหมายถึงอยางหนึ่งอยางใดในชุดหรือ เชน สุคติ หมายถึงโลกสวรรคกไ็ ด โลก
ในจําพวกนัน้ ก็ได ในกรณีเชนนี้ บางที มนุษยกไ็ ด (สวรรคกบั มนุษยอยูใ นชุดที่
ทานกลาวถึงหรือออกชื่อไวอยางใดอยาง เปนสุคติดวยกัน) เมื่ออยางหนึ่งในชุด
หนึง่ แตเพียงอันเดียว ใหผอู า นหรือผูฟ ง นัน้ มีคาํ เฉพาะระบุชดั แลว คําทีม่ คี วาม
หมายรูอีกอยางหนึ่งดวย หรือใหเขาใจ หมายกวาง ก็ยอ มหมายถึงอีกอยางหนึง่
เอาเอง จากขอความแวดลอมวา ในทีน่ นั้ ในชุดนัน้ ทีย่ งั ไมถกู ระบุ เชน ในคําวา
หมายถึ ง อย า งไหนข อ ใดในชุ ด หรื อ ใน “สุคติ (และ) โลกสวรรค” สวรรคกเ็ ปน
จําพวกนัน้ จึงเรียกวา เหลือไวอยางเดียว สุคติ แตมคี าํ เฉพาะระบุไวแลว ดังนัน้
หรือเหลือไวศพั ทเดียว เชน ก) เปนทีร่ ู คําวา สุคติ ในกรณีนี้ จึงหมายถึง โลก
กันดีวา คูพ ระอัครสาวกคือใคร ดังนัน้ ใน มนุษย ซึ่งเปนสุคติอยางเดียวที่เหลือ
คําสมาสบาลี เมือ่ ระบุนามพระอัครสาวก นอกจากสวรรค
องคเดียวแตเปนพหูพจนวา สาริปตุ ตฺ า เอกอุ เลิศ, สูงสุด (ตัดมาจากคําวา เอก“พระสารีบตุ รทัง้ หลาย” ก็เปนอันรวมอีก อุดม)
องคหนึ่งที่ไมไดระบุดวย จึงหมายถึง เอกัคคตา ความมีอารมณเปนอันเดียว
พระสารีบุตรและพระมหาโมคคัลลานะ คือ ความมีจิตตแนวแนอยูในอารมณ
ข) ตามสํานวนวิธีอธิบายธรรม เชน ใน อันเดียว ไดแกสมาธิ (พจนานุกรม
๕๗๔

เอกันตโลมิ

เอตทัคคะ
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เขียน เอกัคตา); ดู ฌาน
เอกันตโลมิ เครื่องลาดที่มีขนตกไปขาง
เดียวกัน
เอกายนมรรค ทางอันเอก คือ ขอปฏิบัติ
อันประเสริฐที่จะนําผูปฏิบัติไปสูความ
บริสุทธิ์หมดจด หมดความทุกข และ
บรรลุนิพพาน ไดแก สติปฏฐาน ๔;
อยางกวางขวาง เชน ในมหานิทเทส
หมายถึง โพธิปกขิยธรรม ดวย
เอกาสนิกะ ผูฉันที่นั่งเดียว คือ ฉันวันละ
มือ้ เดียวครัง้ เดียว ลุกจากทีแ่ ลวไมฉนั อีก
ในวันนัน้ ; เทียบ เอกภัตติกะ; ดู ฉันมือ้ เดียว
เอกาสนิ กั ง คะ องค แ ห ง ผู ถื อ นั่ ง ฉั น ที่
อาสนะเดียวเปนวัตร คือ ฉันวันละมื้อ
เดียว ลุกจากที่แลวไมฉันอีกในวันนั้น
(ขอ ๕ ในธุดงค ๑๓)
เอตทัคคะ “นั่นเปนยอด”, “นี่เปนเลิศ”,
บุคคลหรือสิ่งที่ยอดเยี่ยม ดีเดน หรือ
เปนเลิศ ในทางใดทางหนึ่ง เชน ในพุทธ
พจน (องฺ.เอก.๒๐/๑๔๖/๓๑) วา “เอตทคฺคํ
ภิกขฺ เว มม สาวกานํ ภิกขฺ นู ํ รตฺตฺนู ํ
ยทิทํ อฺาโกณฺฑฺโ” (ภิกษุทงั้ หลาย
บรรดาภิ ก ษุ ส าวกของเราผู รั ต ตั ญ ู
อัญญาโกณฑัญญะนี่ เปนผูย อดเยี่ยม),
(องฺ.เอก.๒๐/๗๘/๑๗) วา “เอตทคฺคํ ภิกขฺ เว
วุฑฒ
ฺ นี ํ ยทิทํ ปฺาวุฑฒ
ฺ ”ิ (ภิกษุทั้ง
หลาย บรรดาความเจริ ญ ทั้ ง หลาย
ความเจริญเพิ่มพูนปญญานี่ เปนเยี่ยม)
๕๗๕

วา “เอตทคฺคํ
ภิกขฺ เว ทานานํ ยทิทํ ธมฺมทานํ” (ภิกษุ
ทั้งหลาย ในบรรดาทานทั้งหลาย ธรรม
ทานนี้เปนเลิศ); ตามปกติ มักหมายถึง
พระสาวกที่ไดรับยกยองจากพระพุทธ
เจาวาเปนผูยอดเยี่ยมในทางใดทางหนึ่ง
เชน เปนเอตทัคคะในทางธรรมกถึก
หมายความว า เป น ผู ย อดเยี่ ย มในทาง
แสดงธรรม เปนตน
พระสาวกที่ พระพุทธเจาตรัสวาเปน
เอตทัคคะ ในบริษัท ๔ ปรากฏในพระ
ไตรปฎก (องฺ.เอก.๒๐/๑๔๖/๓๑–๑๕๒/๓๓) ดังนี้
๑. ภิกษุบริษทั
พระอัญญาโกณฑัญญะ เปนเอตทัคคะ
ในบรรดาภิกษุสาวกผูร ตั ตัญู, พระสารีบุตร …ใน~ผูม ปี ญ
 ญามาก, พระมหา
โมคคัลลานะ …ใน~ผูม ฤี ทธิ,์ พระมหา
กัสสป …ใน~ผูถ อื ธุดงค, พระอนุรทุ ธะ
…ใน~ผูม ที พิ ยจักษุ, พระภัททิยะกาฬิโคธาบุตร …ใน~ผูม ตี ระกูลสูง, พระ
ลกุณฏกภัททิยะ ใน~ผูม เี สียงไพเราะ,
พระปณโฑลภารัทวาชะ …ใน~ผูบันลือ
สีหนาท, พระปุณณมันตานีบตุ ร …ใน~ผู
เปนธรรมกถึก, พระมหากัจจานะ …ใน~
ผูจ าํ แนกความยอใหพสิ ดาร, พระจุลลปนถกะ …ใน~ผูน ฤมิตมโนมยกาย (กาย
อันสําเร็จดวยใจ), พระจุลลปนถกะ …ใน
~ผูฉลาดทางเจโตวิวัฏฏ (การคลี่ขยาย
(องฺ.นวก.๒๓/๒๐๙/๓๗๗)

เอตทัคคะ
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ทางจิต คือในดานสมาบัติ หรือเรื่อง
สมาธิ), พระมหาปนถกะ …ใน~ผูฉ ลาด
ทางป ญ ญาวิ วั ฏ ฏ (การคลี่ ข ยายทาง
ปญญา คือในดานวิปส สนา; บาลีเปน
สัญญาวิวฏั ฏ ก็มี คือ ชํานาญในเรือ่ งอรูปฌาน), พระสุภตู ิ …ใน~ผูม ปี กติอยูไ ม
ของเกีย่ วกับกิเลส (อรณวิหารี), พระสุภตู ิ
…ใน~ผูเ ปนทักขิไณย, พระเรวตขทิรวนิยะ
…ใน~ผูถ อื อยูป า (อารัญญกะ), พระกังขาเรวตะ …ใน~ผูบ าํ เพ็ญฌาน, พระโสณโกฬิวิสะ …ใน~ผูปรารภความเพียร,
พระโสณกุ ฏิ กั ณ ณะ …ใน~ผู ก ล า ว
กัลยาณพจน, พระสีวลี …ใน~ผูมีลาภ,
พระวักกลิ …ใน~ผูมีศรัทธาสนิทแนว
(ศรัทธาธิมตุ ), พระราหุล …ใน~ผูใ ครตอ
การศึกษา, พระรัฐปาละ …ใน~ผูอ อก
บวชดวยศรัทธา, พระกุณฑธานะ …ใน~
ผูจ บั สลากเปนปฐม, พระวังคีสะ …ใน~
ผูม ปี ฏิภาณ, พระอุปเสนวังคันตบุตร …
ใน~ผูท นี่ า เลือ่ มใสรอบดาน, พระทัพพมัลลบุตร …ใน~ผูจ ดั แจกเสนาสนะ, พระ
ปลนิ ทวัจฉะ …ใน~ผูเ ปนทีร่ กั ใครชอบใจ
ของเหลาเทพยดา, พระพาหิยทารุจรี ยิ ะ
…ใน~ผูต รัสรูเ ร็วพลัน, พระกุมารกัสสปะ
…ใน~ผูแสดงธรรมวิจิตร, พระมหาโกฏฐิตะ …ใน~ผูบรรลุปฏิสัมภิทา, พระ
อานนท …ใน~ผู เ ป น พหู สู ต , พระ
อานนท …ใน~ผูม สี ติ, พระอานนท …
๕๗๖

เอตทัคคะ

ใน~ผูม คี ติ, พระอานนท …ใน~ผูม คี วาม
เพียร, พระอานนท …ใน~ผูเ ปนอุปฏ ฐาก,
พระอุรเุ วลกัสสปะ …ใน~ผูม บี ริษทั ใหญ,
พระกาฬุทายี …ใน~ผูท าํ สกุลใหเลือ่ มใส,
พระพักกุละ …ใน~ผูม อี าพาธนอย, พระ
โสภิตะ …ใน~ผูระลึกบุพเพนิวาส, พระ
อุบาลี …ใน~ผูทรงวินัย, พระนันทกะ
…ใน~ผูโ อวาทภิกษุณ,ี พระนันทะ …ใน~
ผูส าํ รวมระวังอินทรีย, พระมหากัปปนะ
…ใน~ผูโ อวาทภิกษุ, พระสาคตะ …ใน~
ผูช าํ นาญเตโชธาตุสมาบัต,ิ พระราธะ …
ใน ~ผูส อื่ ปฏิภาณ, พระโมฆราช …ใน~
ผูท รงจีวรเศราหมอง
๒. ภิกษุณบี ริษทั
พระมหาปชาบดีโคตมี เปนเอตทัคคะ
ในบรรดาภิกษุณสี าวิกาผูร ตั ตัญู, พระ
เขมา …ใน~ผูมีปญญามาก, พระอุบลวรรณา …ใน~ผูมีฤทธิ์, พระปฏาจารา
…ใน~ผูท รงวินยั , พระธัมมทินนา …
ใน~ผูเ ปนธรรมกถึก, พระนันทา …ใน~
ผูบําเพ็ญฌาน, พระโสณา …ใน~ผู
ปรารภความเพียร, พระสกุลา …ใน~ผูม ี
ทิพยจักษุ, พระภัททากุณฑลเกสา …
ใน~ผูต รัสรูเ ร็วพลัน, พระภัททากปลานี
(ภัททกาปลานี ก็วา ) …ใน~ผูร ะลึกบุพเพนิวาส, พระภัททากัจจานา …ใน~ผูบ รรลุ
มหาอภิญญา, พระกีสาโคตมี …ใน~ผู
ทรงจีวรเศราหมอง, พระสิคาลมารดา …

เอตทัคคฐาน

๕๗๗

ใน~ผูม ศี รัทธาสนิทแนว (ศรัทธาธิมตุ )
๓. อุบาสกบริษทั
ตปุสสะและภัลลิกะ สองวาณิช เปน
เอตทัคคะ ในบรรดาอุบาสกสาวกผูถึง
สรณะเปนปฐม, สุทตั ตะอนาถปณฑิกคหบดี …ใน~ผูเปนทายก, จิตตะคหบดี
ชาวเมื อ งมั จ ฉิ ก าสณฑ …ใน~ผู เ ป น
ธรรมกถึก, หัตถกะอาฬวกะ …ใน~ผู
สงเคราะห บ ริ ษั ท ด ว ยสั ง คหวั ตถุ ๔,
มหานามะเจาศากยะ …ใน~ผูถวายของ
ประณีต, อุคคะคหบดี ชาวเมืองเวสาลี
…ใน~ผูถวายของที่[ตัวผูถวายเอง]ชอบ
ใจ, อุคคตะคหบดี …ใน~ผูเปนสังฆอุปฏ ฐาก, สูระอัมพัฏฐะ …ใน~ผูม ปี สาทะ
ไมหวั่นไหว, ชีวกโกมารภัจจ …ใน~ผู
เลื่อมใส[เลือกตัว]บุคคล, นกุลบิดา
คหบดี …ใน~ผูสนิทคุนเคย
๔. อุบาสิกาบริษทั
สุชาดาเสนานีธดิ า เปนเอตทัคคะ ใน
บรรดาอุบาสิกาสาวิกาผูถ งึ สรณะเปนปฐม,
วิสาขามิคารมารดา …ใน~ผูเ ปนทายิกา,
ขุชชุตตรา …ใน~ผูเ ปนพหูสตู , สามาวดี
…ใน~ผูมีปกติอยูดวยเมตตา, อุตตรา
นันทมารดา …ใน~ผู บําเพ็ ญ ฌาน,
สุปปวาสาโกลิยธิดา …ใน~ผูถวายของ
ประณีต, สุปปยาอุบาสิกา …ใน~ผูเ ปน
คิลานุปฏ ฐาก, กาติยานี …ใน~ผูม ปี สาทะ
ไมหวัน่ ไหว, นกุลมารดาคหปตานี …ใน

โอกกันติกาปติ

~ผูสนิทคุน เคย, กาฬีอบุ าสิกา ชาว
กุรรฆรนคร …ใน~ผูมีปสาทะดวยสดับ
คํากลาวขาน; เทียบ อสีตมิ หาสาวก
เอตทั ค คฐาน ตํ า แหน ง เอตทั ค คะ,
ตํ า แหน ง ที่ ไ ด รั บ ยกย อ งจากพระ
พุทธเจาวาเปนเลิศในคุณนั้นๆ
เอหิปสฺสิโก (พระธรรม) ควรเรียกใหมาดู
คือ เชิญชวนใหมาชม เหมือนของดี
วิเศษที่ควรปาวรองใหมาดู หรือทาทาย
ตอการพิสูจน เพราะเปนของจริงและดี
จริง (ขอ ๔ ในธรรมคุณ ๖)
เอหิ ภิ ก ขุ เป น คํ า เรี ย กภิ ก ษุ ที่ ไ ด รั บ
อุปสมบทจากพระพุทธเจาโดยตรงดวย
วิธีบวชที่เรียกวา เอหิภิกขุอุปสัมปทา;
พระอัญญาโกณฑัญญะ เปนเอหิภิกขุ
องคแรก
เอหิภิกขุอุปสัมปทา วิธีอุปสมบทที่พระ
พุทธเจาประทานดวยพระองคเองดวย
การเปลงพระวาจาวา “ทานจงเปนภิกษุ
มาเถิด ธรรมอันเรากลาวดีแลว ทานจง
ประพฤติพรหมจรรยเพื่อทําที่สุดทุกข
โดยชอบเถิด” วิธีนี้ ทรงประทานแกพระ
อัญญาโกณฑัญญะ เปนบุคคลแรก; ดู
อุปสัมปทา
เอหิภิกษุ ดู เอหิภิกขุ
โอกกันติกาปติ ปติเปนระลอก, ความอิม่
ใจเปนพักๆ เมื่อเกิดขึ้นทําใหรูสึกซูซา
เหมือนคลืน่ กระทบฝง (ขอ ๓ ในปติ ๕)

๕๗๗

โอกกากราช

๕๗๘

โอกกากราช กษัตริยผูเปนตนสกุลของ
ศากยวงศ
โอกาส ชอง, ที่วาง, ทาง, เวลาที่เหมาะ,
จังหวะ; ในวิธีระงับอนุวาทาธิกรณมี
ระเบียบวา กอนจะกลาวคําโจทนาคือคํา
ฟองขึ้นตอหนาสงฆ โจทกพึงขอโอกาส
ตอจําเลย คําขอโอกาสวา “กโรตุ เม
อายสฺมา โอกาสํ, อหนฺตํ วตฺตุกาโม”
แปลวา “ขอทานจงทําโอกาสแกขาพเจา
ขาพเจาใครจะกลาวกะทาน” ถาโจทโดย
ไมขอโอกาส ตองอาบัติทุกกฏ คําให
โอกาส ทานไมไดแสดงไว อาจใชวา
“กโรมิ อายสฺมโต โอกาสํ” แปลวา
“ขาพเจาทําโอกาสแกทาน”; ภิกษุพรอม
ดวยองค ๕ แมจะขอใหทําโอกาสก็ไม
ควรทํา (คือไมควรใหโอกาส) กลาวคือ
เป น ผู มี ค วามประพฤติ ท างกายไม
บริสุทธิ์ มีความประพฤติทางวาจาไม
บริสุทธิ์ มีอาชีวะไมบริสุทธิ์ เปนผูเขลา
ถูกซักเขา ไมอาจใหคําตอบขอที่ซัก,
องค ๕ อีกหมวดหนึ่งวา เปนอลัชชีเปน
พาล มิใชปกตัตตะ กลาวดวยปรารถนา
จะกําจัด มิใชเปนผูมีความปรารถนาใน
อันใหออกจากอาบัติ
โอกาสโลก โลกอันกําหนดดวยโอกาส,
โลกอันมีในอวกาศ, โลกซึ่งเปนโอกาส
แกสัตวทั้งหลายที่จะอยูอาศัย, โลกคือ
แผนดินอันเปนที่อยูอาศัยของสัตวทั้ง

โอธิโสผรณา

หลาย, จักรวาล (ขอ ๓ ในโลก ๓)
โอฆะ หวงน้ําคือสงสาร, หวงน้ําคือการ
เวี ย นว า ยตายเกิ ด ; กิ เ ลสอั น เป น ดุ จ
กระแสน้ําหลากทวมใจสัตว มี ๔ คือ
กาม ภพ ทิฏฐิ อวิชชา
โอฏฐชะ อักษรเกิดที่ริมฝปาก คือ อุ อู
และ ป ผ พ ภ ม
โอตตัปปะ ความกลัวบาป, ความเกรง
กลัวตอทุจริต, ความเกรงกลัวความชัว่
เหมือนกลัวอสรพิษ ไมอยากเขาใกล
พยายามหลีกใหหา งไกล (ขอ ๒ ในธรรม
คุม ครองโลก ๒, ขอ ๔ ในอริยทรัพย ๗,
ขอ ๓ ในสัทธรรม ๗)
โอธานสโมธาน ชื่ อ ปริ ว าสประเภท
สโมธานปริวาสอยางหนึง่ ใชสาํ หรับอาบัติ
สังฆาทิเสสที่ตองหลายคราวแตมีจาํ นวน
วันทีป่ ด ไวเทากัน เชน ตองอาบัติ ๒ คราว
ปดไวคราวละ ๕ วัน ใหขอปริวาสรวม
อาบัตแิ ละราตรีเขาดวยกันเพือ่ อยูเ พียง ๕
วันเทานัน้ , (แตตามนัยอรรถกถาทานแก
วา สําหรับอันตราบัตมิ วี นั ปดทีป่ ระมวล
เขากับอาบัตเิ ดิม); ดู สโมธานปริวาส
โอธิโสผรณา “แผโดยมีขอบเขต”, เมตตา
ที่ตั้งใจแผไปตอสัตวทั้งหลายอยางจํากัด
ขอบเขต เชนวา ขอใหชนชาวเขา จงมี
ความสุข, ขอใหเหลาพอคา จงมีความสุข,
ขอใหเตาปลา จงมีความสุข, บางทีเรียก
“โอทิสสกผรณา” (แผไปเจาะจง); เทียบ

๕๗๘

โอปนยิโก

๕๗๙

อโนธิโสผรณา, ทิสาผรณา; ดู แผเมตตา,
วิกพุ พนา, สีมาสัมเภท
โอปนยิโก (พระธรรม) ควรนอมเขามา
ไวในใจ หรือนอมใจเขาไปใหถึงดวย
การปฏิบัติใหเกิดขึ้นในใจ หรือใหใจ
บรรลุถึงอยางนั้น (ขอ ๕ ในธรรมคุณ ๖)
โอปปาติกะ สัตวเกิดผุดขึ้น คือ เกิดผุด
ขึ้นมาและโตเต็มตัวในทันใด ตายก็ไม
ตองมีเชื้อหรือซากปรากฏ เชนเทวดา
และสัตวนรก เปนตน (ขอ ๔ ในโยนิ ๔);
บาลีวา รวมทั้งมนุษยบางพวก
โอปกฺกมิกา อาพาธา ความเจ็บไขเกิด
จากความพยายามหรื อ จากคนทําให ,
เจ็บปวยเพราะการกระทําของคนคือตน
เองเพียรเกินกําลัง หรือถูกเขากระทํา เชน
ถูกจองจํา ใสขื่อคา เปนตน; ดู อาพาธ
โอภาส 1. แสงสวาง, แสงสุกใส ผุดผอง
(ขอ ๑ ในวิปสสนูปกิเลส ๑๐) 2. การ
พูดหรือแสดงออกที่เปนเชิงเปดชองทาง
หรือใหโอกาส เชนที่พระพุทธเจาทรง
กระทําโอภาส ณ ที่ตางๆ หลายแหง ซึ่ง
ถาพระอานนทเขาใจ ก็จะทูลขอใหทรง
ดํารงพระชนมอยูตลอด[อายุ]กัป
โอมสวาท [โอ-มะ-สะ-วาด] พูดเสียดแทง
ใหเจ็บใจหรือใหไดความอัปยศ ไดแก
การพูดแดกหรือประชดก็ตาม ดาก็ตาม
กระทบถึง อักโกสวัตถุ ๑๐ ประการ มี
ชาติกาํ เนิด ชือ่ ตระกูล เปนตน ภิกษุ

โอวาทปาฏิโมกข

กล า วโอมสวาทแก ภิ ก ษุ ต อ งอาบั ติ
ปาจิ ต ตี ย แก อ นุ ป สั ม บั น ต อ งอาบั ติ
ทุกกฏตามสิกขาบทที่ ๒ แหงมุสาวาท
วรรคปาจิตติยกัณฑ
โอรส “ผูเกิดแตอก”, ลูกชาย
โอรัมภาคิยสังโยชน สังโยชนเบื้องต่ํา,
กิเลสผูกใจสัตวอยางหยาบ มี ๕ อยาง
คือ สักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา สีลัพพตปรามาส กามราคะ ปฏิฆะ; ดู สังโยชน
โอวาท คํากลาวสอน, คําแนะนํา, คํา
ตักเตือน; โอวาทของพระพุทธเจา ๓ คือ
๑. เวนจากทุจริต คือประพฤติชั่วดวย
กายวาจาใจ (=ไมทําความชั่วทั้งปวง)
๒. ประกอบสุจริต คือประพฤติชอบ
ดวยกายวาจาใจ (=ทําแตความดี) ๓.
ทําใจของตนใหหมดจดจากเครื่องเศรา
หมอง มีโลภ โกรธ หลง เปนตน (=ทํา
จิตตของตนใหสะอาดบริสุทธิ์) โอวาท
๓ นี้ รวมอยูใ น โอวาทปาฏิโมกข
โอวาทปาฏิโมกข [โอ-วา-ทะ-ปา-ติ-โมก]
หลักคําสอนสําคัญของพระพุทธศาสนา
หรือคําสอนอันเปนหัวใจของพระพุทธ
ศาสนา ไดแก พระพุทธพจน ๓ คาถากึ่ง
ทีพ่ ระพุทธเจาตรัสแกพระอรหันต ๑,๒๕๐
รูปผูไ ปประชุมกันโดยมิไดนดั หมาย ณ
พระเวฬุวนาราม ในวันเพ็ญเดือน ๓ ที่
เราเรียกกันวาวันมาฆบูชา (อรรถกถา
กลาววา พระพุทธเจาทรงแสดงโอวาท-

๕๗๙

โอวาทปาติโมกข

๕๘๐

ปาฏิโมกขนี้ แกที่ประชุมสงฆ เปนเวลา
๒๐ พรรษากอนที่จะโปรดใหสวดปาฏิโมกขอยางปจจุบันนี้แทนตอมา), คาถา
โอวาทปาฏิโมกข มีดังนี้
สพฺพปาปสฺส อกรณํ กุสลสฺสูปสมฺปทา
สจิตฺตปริโยทปนํ
เอตํ พุทฺธาน สาสนํ ฯ
ขนฺตี ปรมํ ตโป ตีติกฺขา
นิพฺพานํ ปรมํ วทนฺติ พุทฺธา
น หิ ปพฺพชิโต ปรูปฆาตี
สมโณ โหติ ปรํ วิเหยนฺโต ฯ
อนูปวาโท อนูปฆาโต ปาติโมกฺเข จ สํวโร
มตฺตฺุตา จ ภตฺตสฺมึ ปนฺตฺจ สยนาสนํ
อธิจิตฺเต จ อาโยโค เอตํ พุทฺธาน สาสนํ ฯ

แปล: การไมทําความชั่วทั้งปวง ๑
การบําเพ็ญแตความดี ๑ การทําจิตต
ของตนใหผองใส ๑ นี้เปนคําสอนของ
พระพุทธเจาทั้งหลาย
ขันติ คือความอดกลั้น เปนตบะ
อยางยิ่ง, พระพุทธเจาทั้งหลายกลาววา
นิพพาน เปนบรมธรรม, ผูทํารายคนอื่น
ไมชื่อวาเปนบรรพชิต, ผูเบียดเบียนคน
อื่น ไมชื่อวาเปนสมณะ
การไมกลาวราย ๑ การไมทําราย
๑ ความสํารวมในปาฏิโมกข ๑ ความ
เปนผูรูจักประมาณในอาหาร ๑ ที่นั่ง
นอนอันสงัด ๑ ความเพียรในอธิจิตต ๑

โอฬาริกรูป

นี้เปนคําสอนของพระพุทธเจาทั้งหลาย
ที่เขาใจกันโดยทั่วไป และจํากันได
มาก ก็คือ ความในคาถาแรกทีว่ า ไมทํา
ชั่ว ทําแตความดี ทําจิตตใจใหผองใส
โอวาทปาติโมกข ดู โอวาทปาฏิโมกข
โอวาทวรรค ตอนที่วาดวยเรื่องใหโอวาท
แกนางภิกษุณี เปนตน, เปนชื่อวรรคที่
๓ แหงปาจิตติยกัณฑ ในมหาวิภังค
พระวินัยปฎก
โอวาทานุสาสนี คํากลาวสอนและพร่ํา
สอน, คําตักเตือนและแนะนําพร่ําสอน
โอษฐ ปาก, ริมฝปาก
โอสารณา การเรียกเขาหมู, เปนชือ่ สังฆกรรมจําพวกหนึ่ง มีทั้งที่เปนอปโลกนกรรม (เชน การรับสามเณรผูกลาวตู
พระผูมีพระภาคเจาซึ่งถูกนาสนะไปแลว
และเธอกลับตัวได) เปนญัตติกรรม
(เชน เรียกอุปสัมปทาเปกขะที่สอนซอม
อันตรายิกธรรมแลวเขาไปในสงฆ) เปน
ญัตติทุติยกรรม (เชน หงายบาตรแก
คฤหัสถทกี่ ลับตัวประพฤติด)ี เปนญัตติจตุตถกรรม (เชน ระงับนิคหกรรมที่ได
ทําแกภิกษุ); คูกับ นิสสารณา
โอฬาริกรูป ดูที่ รูป ๒๘

๕๘๐

แถลงการจัดทําหนังสือ ประกาศพระคุณ ขอบคุณ และอนุโมทนา
หนังสือนี้เกิดขึ้นในเวลาเรงดวน แตสําเร็จไดดวยความรวมแรงรวมใจของผูรวมสํานักและดวยการใชวิธีลัด
คือ ขอใหพระเปรียญ ๔ รูป แหงสํานักวัดพระพิเรนทร นําคําศัพททั้งหลายในหนังสือ ศัพทหลักสูตรภาษาไทย
สําหรับนักธรรมชั้นตรี ชั้นโท และ ชั้นเอก รวม ๓ เลม ไปเรียงลําดับอักษรมา แลวผูจัดทําปรุงแตงขยายออกเปน
พจนานุกรมพุทธศาสน เลมนี้
หนังสือ ศัพทหลักสูตรภาษาไทย ๓ เลมนัน้ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยไดจดั พิมพขนึ้ เมือ่ พ.ศ. ๒๕๐๓ ใน
คราวทีค่ ณะสงฆเพิม่ วิชาภาษาไทยเขาในหลักสูตรนักธรรมทัง้ สามชัน้ หนังสือแตละเลมแบงออกเปน ๓ ภาค ตามวิชา
เรียนของนักธรรม คือ พุทธประวัติ (อนุพทุ ธประวัติ และพุทธานุพทธประวัต)ิ ธรรม และวินยั รวม ๓ เลม เปน ๙ ภาค
มีศพั ทจาํ นวนมาก แตคงจะเปนเพราะการจัดทําและตีพมิ พเรงรีบเกินไป หนังสือจึงยังไมเขารูปเทาทีค่ วร ประจวบกับทาง
คณะสงฆไดยกเลิกวิชาภาษาไทยเสียอีก หนังสือชุดนีจ้ งึ ทัง้ ถูกทอดทิง้ และถูกหลงลืม เหตุทผี่ จู ดั ทํามานึกถึงหนังสือนี้ ก็
เพราะระหวางนี้ กําลังเขียน สารานุกรมพุทธศาสน ฉบับกลาง คางอยู จึงมีความเกีย่ วของกับหนังสือจําพวกประมวล
ศัพทและพจนานุกรมอยูบ อ ยๆ เมือ่ ปรารภกันวาจะพิมพหนังสือเปนทีร่ ะลึกในงานพระราชทานเพลิงศพทานพระครูปลัด
สมัย กิตตฺ ทิ ตฺโต เจาอาวาสวัดพระพิเรนทร เวลาผานลวงไปก็ยงั ไมไดหนังสือทีจ่ ะพิมพ ผูจ ดั ทํานีร้ ตู วั วาอยูใ นฐานะทีจ่ ะ
ตองเปนเจาการในดานการพิมพ จึงไดพยายามมาแตตน ทีจ่ ะหลีกเลีย่ งการพิมพหนังสือทีต่ นเขียนหรือมีสว นรวมเขียน
ครัน้ เห็นจวนตัวเขา คิดวาหากนําหนังสือศัพทหลักสูตรภาษาไทย ๓ เลม ๙ ภาคนีม้ าปรับปรุงตกแตงเพียงเล็กนอย ก็จะ
ไดหนังสือทีม่ ปี ระโยชนพอสมควร และขนาดเลมหนังสือก็จะพอเหมาะแกงาน เมือ่ นํามาหารือกันก็ไดรบั ความเห็นชอบ
จึงเริม่ ดําเนินการ เมือ่ แรกตกลงใจนัน้ คิดเพียงวา นําศัพททงั้ หมดมาเรียงลําดับใหมเขาเปนชุดเดียวกันเทานัน้ ก็คงเปน
อันเพียงพอ จากนัน้ โหมตรวจเกลาอีกเพียง ๔–๕ วัน ก็คงเสร็จสิน้ ทัง้ ตนเองก็จะหลีกเลีย่ งจากความเปนผูเ ขียนไดดว ย
แตเมือ่ ทําจริงกลายเปนใชเวลาปรุงแตงเพิม่ เติมอยางหนักถึงคอนเดือนจึงเสร็จ จําตองทําตนฉบับไป ทยอยตีพมิ พไป
ขนาดหนังสือก็ขยายจากทีก่ ะไวเดิมไปอีกมาก ศัพทจาํ นวนมากมายในศัพทหลักสูตร ทีซ่ า้ํ กันและทีเ่ ปนคําสามัญในภาษา
ไทย ไดตดั ทิง้ เสียมากมาย คําทีเ่ ห็นควรเพิม่ ก็เติมเขามาใหมเทาทีท่ าํ ไดทนั คําทีม่ อี ยูแ ลวซึง่ เห็นวามีขอ ควรรูอ กี ก็เสริม
และขยายออกไป กลายเปนหนังสือใหมขนึ้ อีกเลมหนึง่ มีลกั ษณะแปลกออกไปจากของเดิม หลีกเลีย่ งความเปนผูเ ขียน
หรือรวมเขียนไมพน อยางไรก็ตาม เนือ้ หาในศัพทหลักสูตรนัน้ ก็ยงั คงเปนสวนประกอบเกือบครึง่ ตอครึง่ ในหนังสือเลมนี้
เนือ้ หาทีม่ าจากหนังสือศัพทหลักสูตรเหลานัน้ แยกตามแหลงไดเปน ๓ พวกใหญ คือ พวกหนึง่ เปนความหมายและคํา
อธิบายทีค่ ดั จากหนังสือแบบเรียนนักธรรม มี นวโกวาท และ วินยั มุข เปนตน ซึง่ สวนใหญเปนพระนิพนธของ สมเด็จ
พระมหาสมณเจา กรมพระยาวชิรญาณวโรรส พวกทีส่ องไดแกคาํ ไทยสามัญหรือคําเกีย่ วกับภาษาและวรรณคดี ซึง่ คัดคํา
จํากัดความหรือความหมายมาจาก พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๔๙๓ พวกทีส่ ามคือนอกจากนัน้ เปนคํา
อธิบายของทานผูร วบรวมและเรียบเรียงหนังสือศัพทหลักสูตรเหลานัน้ เอง สวนครึง่ หนึง่ ทีเ่ พิม่ ใหม คัดหรือปรับปรุงจาก
พจนานุกรมพุทธศาสตร ของพระราชวรมุนี (ประยุทธ ปยุตโฺ ต) คือผูจ ดั ทํานีเ้ องบาง ปรุงขึน้ ใหมสาํ หรับคราวนี้ ซึง่ บาง
สวนอาจพองกับใน สารานุกรมพุทธศาสน ฉบับกลาง อันเปนวิทยาทานทีจ่ ะพิมพออกตอไปบาง ไดจากแหลงอืน่ ๆ รวม
ทัง้ แบบเรียนนักธรรมทีก่ ลาวมาแลวบาง
หนังสือนีเ้ รียก พจนานุกรมพุทธศาสน ใหตา งจาก พจนานุกรมพุทธศาสตร ทีไ่ ดจดั ทําและตีพมิ พไปกอนแลว
เพราะ พจนานุกรมพุทธศาสตร แสดงเฉพาะขอที่เปนหลักหรือหลักการของพระพุทธศาสนา อันไดแกคําสอนที่เปน
สาระสําคัญ สวนหนังสือเลมนี้รวมเอาสิ่งทั้งหลายที่เรียกกันโดยนามวาพระพุทธศาสนาเขามาอยางทั่วไป มีทั้งคําสอน
ประวัติ กิจการ พิธีกรรม และแมสิ่งที่ไมเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาโดยตรง อยางไรก็ตาม แม พจนานุกรมพุทธศาสน
นี้จะมีขอบขายกวางขวางกวา พจนานุกรมพุทธศาสตร แตก็หยอนกวาในแงความลึกและความละเอียด เพราะเขียน

๕๘๒
แคพอรู ตลอดจนมีลักษณะทางวิชาการนอยกวา เชน ไมไดแสดงที่มา เปนตน การที่ปลอยใหลักษณะเหลานี้ขาดอยู
นอกจากเพราะเวลาเรงรัดและขนาดหนังสือบังคับแลว ยังเปนเพราะเห็นวาเปนลักษณะทีพ่ งึ มีใน สารานุกรมพุทธศาสน
ฉบับกลาง หรือแม ฉบับเล็ก ที่ทําอยูกอนแลว แตยังไมเสร็จ อยางไรก็ดี ดวยเนื้อหาเทาที่มีอยูนี้ หวังวา พจนานุกรม
พุทธศาสน คงจักสําเร็จประโยชนพอสมควร โดยเฉพาะแกครูและนักเรียนนักธรรม สมตามชื่อที่ไดตั้งไว
การที่หนังสือนี้สําเร็จได นอกจากอาศัยคัมภีรภาษาบาลีที่ใชปรึกษาคนควาเปนหลักตนเดิมแลว ยังไดอาศัย
อุปการะแหงแบบเรียน ตํารา และความชวยเหลือรวมงานของผูเกี่ยวของหลายทาน ดังไดกลาวแลว ณ โอกาสนี้
จึงขออนุสรพระคุณแหง สมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ซึ่งไดทรงพระนิพนธแบบ
เรียนนักธรรมไว อันอํานวยความหมายและคําอธิบายแหงศัพทตางๆ ที่เกี่ยวกับพระธรรมวินัย จํานวนมาก มีทั้งที่
ทรงวางไวเปนแบบ และทรงแนะไวเปนแนว
ขออนุโมทนาตอคณะกรรมการชําระปทานุกรม ซึ่งทําใหเกิดมี พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.
๒๔๙๓ ที่อํานวยความหมายแหงคําศัพทที่มีใชในภาษาไทย
ขออนุโมทนาขอบคุณคณะผูจ ดั ทําหนังสือ ศัพทหลักสูตรภาษาไทย ของมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย คือ
อาจารยแปลก สนธิรักษ ปธ. ๙ อาจารยสวัสดิ์ พินิจจันทร ปธ. ๙ อาจารยสิริ เพ็ชรไชย ปธ. ๙ และพระมหาจําลอง
ภูริปฺโ (สารพัดนึก) พธ.บ., M.A. ผูเก็บรวบรวมศัพทและแสดงความหมายของศัพทไวไดเปนจํานวนมาก
พระเปรียญ ๔ รูป คือ พระมหาอินศร จินตฺ าปฺโ พระมหาแถม กิตตฺ ภิ ทฺโท พระมหาเฉลิม าณจารี และ
พระมหาอัมพร ธีรปฺโ เปนผูเหมาะสมที่จะรวมงานนี้ เพราะเคยเปนนักเรียนรุนพิเศษแหงสํานักวัดพระพิเรนทร
ซึง่ ไดมาเลาเรียนตัง้ แตยงั เปนสามเณร และไดอยูใ นความดูแลรับผิดชอบอยางใกลชดิ ของพระครูปลัดสมัย กิตตฺ ทิ ตฺโต
ในฐานะที่ทานเปนอาจารยใหญแหงสํานักเรียน ทั้งสี่รูปนี้ นอกจากเปนผูจัดเรียงลําดับศัพทในเบื้องตนแลว ยังได
ชวยตรวจปรูฟ และขวนขวายในดานธุรการอื่นๆ โดยตลอดจนหนังสือเสร็จ ชื่อวาเปนผูรวมจัดทําหนังสือ
พจนานุกรมพุทธศาสน นี้
คณะวัดพระพิเรนทร ทัง้ ฝายพระสงฆและศิษย ไดชว ยสนับสนุนดวยการบริจาครวมเปนทุนคาตีพมิ พบา ง กระทํา
ไวยาวัจการอยางอืน่ บาง โดยเฉพาะในเวลาทํางานเรงดวนทีต่ อ งอุทศิ เวลาและกําลังใหแกงานอยางเต็มทีเ่ ชนนี้ ทางฝาย
พระสงฆ พระภิกษุถวัลย สมจิตโฺ ต และทางฝายศิษย นายสมาน คงประพันธ ไดชว ยเอือ้ อํานวยใหเกิดสัปปายะเปนอยาง
มาก แมทา นอืน่ ๆ ทีม่ กี ศุ ลเจตนาสนับสนุนอยูห า งๆ มีพระภิกษุฉาย ปฺาทีโป เปนตน ก็ขออนุโมทนาไว ณ ทีน่ ดี้ ว ย
ขออนุโมทนาตอทางโรงพิมพรุงเรืองธรรม ที่ตั้งใจตีพิมพหนังสือเลมนี้ โดยฐานมีความสัมพันธกับวัดพระ
พิเรนทรมาเปนเวลานาน และมีความรูจักคุนเคยกับทานพระครูปลัดสมัยโดยสวนตัว จึงสามารถตีพิมพใหเสร็จทัน
การ แมจะมีเวลาทํางานจํากัดอยางยิ่ง ทั้งนี้ ขออนุโมทนาตลอดไปถึงผูทํางานทั้งหลาย มีชางเรียง เปนตน ที่มีน้ําใจ
ชวยแทรกขอความที่ขอเพิ่มเติมเขาบอยๆ ในระหวางปรูฟโดยเรียบรอย ทั้งที่เปนเรื่องยุงยากสําหรับงานที่เรง
ทางฝายการเงินแจงวา ทุนที่มีผูบริจาคชวยคาตีพิมพหนังสือยังมีไมถึง ๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นบาท)
“ทุนพิมพพุทธศาสนปกรณ” ไดทราบจึงมอบทุนชวยคาตีพิมพเปนเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท (สองหมื่นบาท)
ทุนพิมพพุทธศาสนปกรณนั้น เกิดจากเงินที่พุทธศาสนิกชนชาวไทยในสหรัฐอเมริกา (สวนมาก คือ เมือง
นิวยอรค ชิคาโก ฟลาเดลเฟย และบางเมืองในนิวเจอรซี) บริจาคเพื่อเปนคาเดินทางและคาใชจายสวนตัวของผูจัดทํา
หนังสือนี้ในโอกาสตางๆ และผูจัดทําไดยกตั้งอุทิศเปนทุนพิมพหนังสือทางพระศาสนาซึ่งคิดวาจะเปนประโยชนมาก
กวา การนําทุนนั้นมาชวยคาพิมพหนังสือเลมนี้ แมเปนเรื่องฉุกเฉินนอกเหนือจากโครงการ แตก็ยังอยูในวัตถุ
ประสงค จึงขออุทิศกุศล ขออํานาจบุญราศีอันเกิดจากการจัดทําและจัดพิมพหนังสือนี้ จงเปนพลวปจจัย อํานวยให
ทานพระครูปลัดสมัย กิตฺติทตฺโต ประสบสุขสมบัติในสัมปรายภพ ตามควรแกคติวิสัย ทุกประการฯ
ผูจัดทํา
๕๘๒

ความเปนมาของ พจนานุกรมพุทธศาสตร
เมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๖ พระมหาประยุทธ ปยุตฺโต ไดจัดทํา พจนานุกรมศัพทพระพุทธศาสนา ไทย–บาลี–
อังกฤษ เลมเล็กๆ เลมหนึ่งเสร็จสิ้น (เปนฉบับที่มุงคําแปลภาษาอังกฤษ ไมมีคําอธิบาย ตอมาไดเริ่มขยายใหพิสดาร
ใน พ.ศ. ๒๕๑๓ แตพิมพถึงอักษร ฐ เทานั้นก็ชะงัก) และในเดือนกันยายน ปเดียวกันนั้น ก็ไดเริ่มงานจัดทํา
พจนานุกรมพระพุทธศาสนา ที่มีคําอธิบาย ๒ ภาษา คือ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ พรอมทั้งหมวดธรรม แตเมื่อทํา
จบเพียงอักษร บ ก็ตองหยุดคางไว เพราะไดรับการแตงตั้งโดยไมรูตัวใหเปนผูชวยเลขาธิการมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย แลวหันไปทุมเทกําลังและอุทิศเวลาใหกับงานดานการศึกษาของมหาวิทยาลัยสงฆ จนถึง พ.ศ. ๒๕๑๕
จึงไดหวนมาพยายามรื้อฟนงานพจนานุกรมขึ้นอีก
คราวนัน้ พระมหาสมบูรณ สมฺปณ
ุ โฺ ณ (ตอมาเปนพระวิสทุ ธิสมโพธิ ดํารงตําแหนงรองเลขาธิการมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย) มองเห็นวางานมีเคาที่จะพิสดารและจะกินเวลายาวนานมาก จึงไดอาราธนาพระมหาประยุทธ (เวลานัน้
เปนพระศรีวิสุทธิโมลี และตอมาเลื่อนเปนพระราชวรมุนี) ขอใหทาํ พจนานุกรมขนาดยอมขึ้นมาใชกันไปพลางกอน
พระศรีวสิ ทุ ธิโมลี ตกลงทํางานแทรกนัน้ จนเสร็จ ใหชอื่ วา พจนานุกรมพุทธศาสตร มีลกั ษณะเนนเฉพาะการรวบรวม
หลักธรรม โดยจัดเปนหมวดๆ เรียงตามลําดับเลขจํานวน และในแตละหมวดเรียงตามลําดับอักษร แลวไดมอบงานและ
มอบทุนสวนหนึง่ ใหมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจัดพิมพเผยแพร จําหนายเก็บผลประโยชนบาํ รุงการศึกษาของพระภิกษุ
สามเณร เริม่ พิมพตงั้ แต พ.ศ. ๒๕๑๕ จนถึง พ.ศ. ๒๕๑๘ จึงเสร็จ
ตอมา พ.ศ. ๒๕๒๒ กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ ขออนุญาตพิมพแจกเปนธรรมทาน ๘,๐๐๐ เลม
นอกจากนัน้ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยไดจดั จําหนายเพิม่ ขึน้ และผูเ รียบเรียงเองจัดแจกเปนธรรมทานเพิ่มเติมบาง
เปนรายยอย หนังสือหมดสิ้นขาดคราวในเวลาไมนาน
สวนงานจัดทํา พจนานุกรมพุทธศาสนา ฉบับเดิม ยังคงคางอยูสืบมาจนถึง พ.ศ. ๒๕๒๑ ผูจัดทําจึงมี
โอกาสรื้อฟนขึ้นอีก คราวนี้เขียนเริ่มตนใหมทั้งหมด เนนคําอธิบายภาษาไทย สวนภาษาอังกฤษมีเพียงคําแปลศัพท
หรือความหมายสั้นๆ งานขยายจนมีลักษณะเปนสารานุกรม เขียนไปไดถึงอักษร ข มีเนื้อความประมาณ ๑๑๐ หนา
กระดาษพิมพดีดพับสาม (ไมนับคําอธิบายศัพทจําพวกประวัติ อีก ๗๐ หนา) ก็หยุดชะงัก เพราะในป พ.ศ. ๒๕๒๑
นั้นเอง มีเหตุใหตองหันไปเรงรัดงานปรับปรุงและขยายความหนังสือพุทธธรรม ซึ่งกินเวลายืดเยื้อมาจนถึงพิมพเสร็จ
รวมประมาณสามป งานพจนานุกรมจึงคางอยูเพียงนั้นและจึงยังไมไดจัดพิมพ
อีกดานหนึ่ง เมื่อวัดพระพิเรนทรจัดงานรับพระราชทานเพลิงศพ พระครูปลัดสมัย กิตฺติทตฺโต เจาอาวาส
วัดพระพิเรนทร ใน พ.ศ. ๒๕๒๒ พระราชวรมุนี ไดจัดทําพจนานุกรม ประเภทงานแทรกและเรงดวนขึ้นอีกเลมหนึ่ง
เปนประมวลศัพทในหนังสือเรียนนักธรรมทุกชั้น และเพิ่มศัพทที่ควรทราบในระดับเดียวกันเขาอีกจํานวนหนึ่ง ตั้งชื่อ
วา พจนานุกรมพุทธศาสน ฉบับครู นักเรียน นักธรรม มีเนื้อหา ๓๗๓ หนา เทาๆ กันกับพจนานุกรมพุทธศาสตร
(๓๗๔ หนา) เสมือนเขาชุดเปนคูกัน เลมพิมพกอนเปนที่ประมวลธรรมซึ่งเปนหลักการหรือสาระสําคัญของพระ
พุทธศาสนา สวนเลมพิมพหลังเปนทีป่ ระมวลศัพททวั่ ไปเกีย่ วกับพระพุทธศาสนา อธิบายพอใชประโยชนอยางพื้นๆ ไม
กวางขวางลึกซึ้ง
ใน พ.ศ. ๒๕๒๕ มีทา นผูศ รัทธาเห็นวา พจนานุกรมพุทธศาสตร ขาดคราว จึงขอพิมพแจกเปนธรรมทาน
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยไดทราบ ก็ขอรวมสมทบพิมพดว ย เพือ่ ไดทาํ หนาทีส่ ง เสริมวิชาการทางพระพุทธศาสนา กับทัง้
จะไดเก็บผลกําไรบํารุงการศึกษาในสถาบัน และไดขยายขอบเขตออกไปโดยขอพิมพ พจนานุกรมพุทธศาสน ฉบับครู
นักเรียน นักธรรม ดวย แตผูเรียบเรียงประสงคจะปรับปรุงแกไขเพิ่มเติมหนังสือทั้งสองเลมนั้นกอน อีกทั้งยังมีงาน
อื่นยุงอยูดวย ยังเริ่มงานปรับปรุงทันทีไมได จึงตองรั้งรอจนเวลาลวงมาชานาน ครั้นไดโอกาสก็ปรับปรุงเพิ่มเติม

๕๘๔
พจนานุกรมพุทธศาสตร กอนจนเสร็จ แลวเริ่มดําเนินการเกี่ยวกับการจัดพิมพ ระหวางนั้น มีงานอื่นแทรกอยูเรื่อยๆ
ตองรอโอกาสที่จะปรับปรุงอีกเลมหนึ่งที่เหลืออยู และไดตั้งใจวาจะพิมพตามลําดับเลมที่ปรับปรุงกอนหลัง
ในการพิมพ พจนานุกรมพุทธศาสตร มีขอ พิจารณาทีจ่ ะตองตัดสินใจและปญหาทีจ่ ะตองแกไขหลายอยาง รวม
ทั้งการทดลองและตรวจสอบเกี่ยวกับความสามารถในการพิมพดวย ซึ่งลวนเพิ่มความลาชาใหแกการจัดพิมพ โดย
เฉพาะคือการพิมพภาษาบาลีดวยอักษรโรมัน ซึ่งในการพิมพครั้งใหมนี้มีตัวบาลีโรมันเพิ่มขึ้นเกินเทาตัว หลังจากผาน
พนเวลาชานานในการปรึกษาสอบถามและศึกษางานกับโรงพิมพใหญโตบางแหงแลว ก็พอยุติไดวา ในประเทศไทย
คงมีโรงพิมพเพียง ๒ แหงเทานั้นที่มีอุปกรณครบครันพอจะพิมพอักษรบาลีโรมันไดตรงตามแบบนิยมอยางแทจริง
แตก็ติดขัดปญหาใหญวาแหงหนึ่งตองใชทุนพิมพอยางมหาศาล อีกแหงหนึ่งคงจะตองพิมพอยางชาเปนเวลาแรมป
เมือ่ ไดพยายามหาทางแกปญ
 หาตอไปอีกระยะหนึง่ ก็มาลงเอยทีท่ างออกใหม คือ สัง่ ซือ้ อุปกรณประกอบดวย
จานบันทึกและแถบฟลม ตนแบบสําหรับใชพมิ พอกั ษรบาลีโรมันจากบริษทั คอมพิวกราฟค สิน้ เงิน ๒๔,๐๐๐ บาท และ
สิน้ เวลารออีก ๒ เดือนเศษ อุปกรณจงึ มาถึง ครัน้ ไดอปุ กรณมาแลวก็ปรากฏวายังใชงานไดไมสมบูรณ ตองใหนกั เรียง
พิมพผสู ามารถหาวิธยี กั เยือ้ งใชใหสาํ เร็จผล สิน้ เวลาพลิกแพลงทดลองอีกระยะหนึง่ และแมจะแกไขปญหาสําเร็จถึงขัน้ ที่
พอนับวาใชได ก็ยงั เปนการเรียงพิมพทยี่ ากมาก นักเรียงพิมพคอมพิวกราฟคสวนมากพากันหลีกเลีย่ งงานนี้ แมจะมี
นักเรียงพิมพทชี่ าํ นาญยอมรับทํางานนีด้ ว ยมีใจสู ก็ยงั ออกปากวาเปนงานยากทีส่ ดุ ทีเ่ คยประสบมา ตองทําดวยความ
ระมัดระวังตัง้ ใจเปนพิเศษ และกินเวลามากถึงประมาณ ๓ เทาตัวของการเรียงพิมพหนังสือทัว่ ๆ ไป
ระหวางระยะเวลาเพียรแกปญหาขางตนนี้ ในชวงเดือน เมษายน – มิถุนายน ๒๕๒๗ มูลนิธิ “ทุนพระพุทธยอดฟา” ในพระบรมราชูปถัมภ ณ วัดพระเชตุพน ไดขอพิมพหนังสือ Thai Buddhism in the Buddhist World
ของพระราชวรมุนี ในงานพระราชทานเพลิงศพ พล ต.อ. ประเสริฐ รุจิรวงศ หนังสือเลมนี้มีเนื้อหาที่ตองใชอักษร
พิมพบาลีแบบโรมันกระจายอยูทั่วไป แมจะไมมากมายนัก แตก็ไดกลายเปนดังสนามทดสอบและแกปญหาในการใช
อุปกรณที่สั่งซื้อมานี้ เปนสนามแรก และนับวาใชไดผลพอสมควร
พอวาหนังสือ Thai Buddhism สําเร็จ แตยงั ไมทนั เสร็จสิน้ ก็ถงึ ชวงที่ ดร. สุจนิ ต ทังสุบตุ ร ติดตอขอพิมพ
พจนานุกรมพุทธศาสน ฉบับครู นักเรียน นักธรรม ในงานพระราชทานเพลิงศพ อาจารยจติ ร ทังสุบตุ ร ผูเ ปนบิดา เวลา
นัน้ พจนานุกรมเลมหลังนีไ้ ดเคยปรับปรุงเพิม่ เติมไวบา งแลวเล็กนอย แตยงั ไมถงึ เวลาทีจ่ ะปรับปรุงจริงจังตามลําดับใน
โครงการ จึงตกลงวาจะพิมพตามฉบับเดิมโดยใชวธิ ถี า ยจากฉบับพิมพ พ.ศ. ๒๕๒๒ แกไขแทรกลงบางเทาทีจ่ าํ เปน แต
เมือ่ ตนฉบับถึงโรงพิมพ โรงพิมพอา งวา ฉบับเดิมไมชดั พอทีจ่ ะใชวธิ ถี า ย จะตองเรียงพิมพใหม จึงกลายเปนเครือ่ งบังคับ
วาจะตองพยายามปรับปรุงเพิม่ เติมใหเสร็จสิน้ ไปเสียในการพิมพคราวนีท้ เี ดียว เพือ่ หลีกเลีย่ งการลงทุนลงแรงและเปลือง
เวลาซ้าํ ซอนหลายคราว พอดีเกิดขอยุงยากติดขัดทางดานโรงพิมพเปนอันมาก จนหนังสือเสร็จไมทนั งานและตอมา
เจาภาพตองเปลีย่ นโรงพิมพ กลายเปนโอกาสใหรบี เรงงานปรับปรุงเพิม่ เติมแขงไปกับกระบวนการพิมพ แมจะไมอาจทํา
ใหสมบูรณเต็มตามโครงการ แตกส็ าํ เร็จไปอีกชัน้ หนึง่ และทําใหเปลีย่ นลําดับกลายเปนวาเลมทีก่ ะจะพิมพทหี ลังกลับมา
สําเร็จกอน
นอกจากนัน้ การพิมพของเจาภาพครัง้ นี้ ไดกลายเปนการอุปถัมภมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยไปดวย เพราะได
ลงทุนสําหรับกระบวนการพิมพขนั้ ตนและขัน้ กลางเสร็จสิน้ ไปแลว เมือ่ พิมพใหมไมตอ งเสียคาเรียงพิมพและคาทําแผน
แบบพิมพใหมอกี ลงทุนเฉพาะขัน้ กระดาษขึน้ แทนพิมพและทําเลม เปนการประหยัดคาใชจา ยลงไปเปนอันมาก
อนึ่ง ในการพิมพครั้งนี้ ไดมีขอยุติที่สําคัญอยางหนึ่งดวย คือ การปรับปรุงชื่อของพจนานุกรมทั้งสองให
เรียกงาย พรอมทั้งใหแสดงลักษณะที่แตกตางกัน พจนานุกรมพุทธศาสน ฉบับครู นักเรียน นักธรรม เปลี่ยนเปน
พจนานุกรมพุทธศาสน ฉบับประมวลศัพท สวน พจนานุกรมพุทธศาสตร เรียกใหมวา พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับ
ประมวลธรรม
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งานปรับปรุงและจัดพิมพ พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลธรรม ผานเวลามาถึงบัดนี้ ๑ ปเศษแลว
กะวาจะเสร็จสิ้นในระยะตน พ.ศ. ๒๕๒๘ ระหวางนี้ หนังสืออื่นๆ แมแตเลมที่นับวาพิมพยาก ดังเชนเลมที่ออกชื่อ
แลวขางตน ก็สําเร็จภายในเวลาอันสมควร ไมตองนับหนังสือที่งานพิมพอยูในระดับสามัญ ซึ่งปลอยงานใหผูที่ขอ
พิมพรับภาระเองได เวนแตตามปกติจะตองขอพิสูจนอักษรเพื่อความมั่นใจสักเที่ยวหนึ่ง
งานพิมพระดับสามัญที่ผานไปในชวงเวลานี้ รวมทั้งการพิมพซ้ํา ธรรมนูญชีวิต ประมาณ ๑๒ ครั้ง สมาคม
ศิษยเกามหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พิมพซา้ํ ชาวพุทธกับชะตากรรมของสังคม ธรรมสถาน จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
พิมพซา้ํ (๒ ครัง้ ) พุทธธรรมฉบับปรับปรุงและขยายความ มูลนิธโิ กมลคีมทอง รวบรวมพิมพ ลักษณะสังคมพุทธ และ
สถาบันสงฆกับสังคมไทย สํานักพิมพเทียนวรรณพิมพ คานิยมแบบพุทธ และ รากฐานพุทธจริยศาสตรทางสังคม
เพื่อสังคมไทยรวมสมัย ซึ่งวีระ สมบูรณ แปลจากขอเขียนภาษาอังกฤษของพระราชวรมุนี ที่ตอมา CSWR
มหาวิทยาลัยฮารวารด นําลงพิมพในหนังสือ Attitudes Toward Wealth and Poverty in Theravada
Buddhism (ในชุด CSWR Studies in World Religions) ซึ่งจะพิมพเสร็จในตนป ๒๕๒๘
ความที่กลาวมานี้ เปนเครื่องแสดงใหเห็นการเกิดขึ้นของ พจนานุกรมพุทธศาสตร ทามกลางงานคูเคียงและ
งานแทรกซอนทัง้ หลาย พรอมทัง้ ความยากและความละเอียดซับซอนของงานพิมพพจนานุกรมนี้ ทีต่ า งจากหนังสือเลม
อืน่ ๆ
แมวา พจนานุกรมทัง้ สองนี้ จะเปนผลงานธรรมทาน อุทศิ แดพระศาสนา เชนเดียวกับหนังสืออืน่ ทุกเลมของ
ผูเ รียบเรียงเทาทีเ่ คยพิมพเผยแพรมาแลว ผูป ระสงคสามารถพิมพไดโดยไมมคี า ลิขสิทธิห์ รือคาตอบแทนสมนาคุณใดๆ
ก็จริง แตผเู รียบเรียงก็มไิ ดสละลิขสิทธิท์ จี่ ะปลอยใหใครๆ จะพิมพอยางไรก็ไดตามปรารถนา ทัง้ นี้ เพือ่ จะไดมโี อกาส
ควบคุมดูแลความถูกตองเรียบรอยของงาน ซึง่ ผูเ รียบเรียงถือเปนสําคัญอยางยิง่
ไมวาการพิมพจะยากลําบากและลาชาปานใด เมื่อดําเนินมาถึงเพียงนี้ ก็มั่นใจไดวาจะสําเร็จอยางแนนอน
เจาภาพทั้งหลายผูมีศรัทธาจัดพิมพเผยแพร ก็ไดสละทุนทรัพยบําเพ็ญกุศลธรรมทานใหสําเร็จ เปนอันลุลวงกิจโปรง
โลงไป คงเหลือแตเพียงมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเทานั้น ที่มีเคาจะประสบปญหาและกลายเปนปญหา เนื่องจาก
ไดแจงขอพิมพพจนานุกรมทั้งสองนั้นอยางละ ๑๐,๐๐๐ เลม ทั้งที่ตามความเปนจริงยังไมมีทุนทรัพยที่จะจายเพื่อ
การนี้เลย ทั้งนี้เพราะเหตุวา แมแตเงินทุนสําหรับใชจายในการดําเนินการศึกษาที่เปนงานหลักประจําในแตละวัน ก็ยัง
มีไมเพียงพอ การที่ตกลงใจพิมพพจนานุกรมจํานวนมากมายเชนนั้น ก็เปนเพียงการแสดงใจกลาบอกความปรารถนา
ออกไปกอน แลวคอยคิดแกปญหาเอาทีหลัง
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ทุนพิมพพจนานุกรมพุทธศาสน
เมือ่ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๒๗ พระราชวรมุนไี ดเพียรพยายามครัง้ ลาสุดในการหาโรงพิมพทสี่ ามารถพิมพ พจนานุกรม
พุทธศาสตร แตกป็ ระสบปญหาเกีย่ วกับราคาคาพิมพทสี่ งู เกินไปบาง การพิมพภาษาบาลีดวยอักษรโรมันใหสมบูรณไมไดบา ง ในทีส่ ดุ จึง
หาทางออกดวยการใหสงั่ ซือ้ อุปกรณสาํ หรับเรียงพิมพคอมพิวกราฟคชุดที่พอจะพิมพอักษรโรมันไดมาเปนกรณีพิเศษ (ประกอบดวย
จานบันทึกและแถบฟลมตนแบบ)
ชวงเวลานัน้ ประจวบเปนระยะทีค่ ณุ หญิงกระจางศรี รักตะกนิษฐ บังเอิญไดทราบเรือ่ งราวเกีย่ วกับพระราชวรมุนี และดวยความมี
น้าํ ใจศรัทธาใฝอปุ ถัมภพระศาสนาและเกือ้ กูลแกพระสงฆ ก็ไดมาถวายกําลังในการบําเพ็ญศาสนกิจดวยการอุปถัมภเกีย่ วกับภัตตาหารและยาน
พาหนะเปนตนอยูเ นืองนิตย ครัน้ ไดทราบเรือ่ งทีพ่ ระราชวรมุนเี พียรแกปญ หาอยู จึงไดขวนขวายชวยเหลือทุกอยางเทาทีโ่ ยมอุปถัมภจะทําได
โดยเฉพาะดวยการชวยติดตอกับโรงพิมพ และอํานวยความสะดวกในการเดินทาง ครัน้ ไดทราบตอไปอีกวา มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ซึง่
เปนหนวยทีข่ อพิมพพจนานุกรมนัน้ มีเพียงกําลังใจทีจ่ ะขอพิมพหนังสือ แตยงั ไมมที นุ ทรัพยทจี่ ะใชพมิ พ คุณหญิงกระจางศรี รักตะกนิษฐ ก็ได
เอือ้ อํานวยความอุปถัมภในเรือ่ งนีแ้ กมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยดวย
เบือ้ งแรก คุณหญิงกระจางศรี รักตะกนิษฐ ไดแสดงจาคเจตนาทีจ่ ะจัดหาทุนมาชวยบางสวนหนึง่ ซึง่ คงจะพอเปนทุนสําหรับจาย
คาอุปกรณสาํ หรับชวยการเรียงพิมพอกั ษรบาลีแบบโรมัน ทีไ่ ดขอใหบริษทั อีสตเอเชียติค จํากัด สัง่ ซือ้ จากประเทศสหรัฐอเมริกา มูลคา
๒๔,๐๐๐ บาท แตตอ มาอีกเพียงสองสามวัน คือ ในวันที่ ๒ กุมภาพันธ ๒๕๒๗ ทานก็ไดขยายความอุปถัมภออกไปอีก โดยไดแจงแกผู
เรียบเรียงคือพระราชวรมุนี วาจะขอรับภาระดําเนินการรวบรวมทุนจัดพิมพ พจนานุกรมพุทธศาสตร ใหทงั้ หมด ภายในวงเงิน ๓๐๐,๐๐๐
บาท โดยทานจะทําหนาทีเ่ ปนผูป ระสานงานบอกกลาวกันในหมูญ
 าติมติ รและผูส นิทสนมคุน เคยใหรว มกันบริจาคดวยวิธจี ดั เปนทุนราม
๓๐๐ ทุนๆ ละ ๑,๐๐๐ บาท พระราชวรมุนจี งึ ไดนดั หมายพระเถระทางฝายมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยไปรับทราบกุศลเจตนานัน้ และจัด
เตรียมอนุโมทนาบัตรใหสาํ หรับมอบแกผบู ริจาค
คุณหญิงกระจางศรี รักตะกนิษฐ ไดบอกกลาวเชิญชวนทานผูศรัทธาในวงความรูจักของทาน ขอความที่ทานใชบอกกลาว
เชิญชวนตอนหนึ่งวา “นับวาเปนโอกาสอันดีของเราทั้งหลาย ที่จะไดมีสวนเปนผูพิมพหนังสือทางวิชาการที่สําคัญเลมนี้ ฝากไวเปน
อนุสรณในพระพุทธศาสนา เปนเครื่องบูชาพระรัตนตรัยรวมกัน อันจะยังประโยชนใหเกิดอานิสงสทางปญญาบารมี แกตัวผูบริจาค
เองและบุตรหลาน ทั้งยังเปนการชวยสงเคราะหพระเณรใหไดมีหนังสือที่จําเปนยิ่งนี้ไวใชโดยเร็ว นอกจากนั้นผลที่จะตามมาก็คือ
รายไดจากการจําหนายหนังสือนี้ ก็จะไดใชประโยชนในการบํารุงการศึกษาของพระเณร ...”
การเชิญชวนบริจาคทุนสรางพจนานุกรมฯ นี้ คุณหญิงกระจางศรี รักตะกนิษฐ ไดเริม่ บอกกลาวในหมูญ
 าติมติ รสนิทกอน ปรากฏ
วามีผศู รัทธาในงานบุญนีม้ ากเกินคาด การเชิญชวนจึงขยายวงกวางออกไปจนไดเงินเกินกวาทีก่ าํ หนดไวในเวลาอันรวดเร็ว
อนึง่ ในระหวางเวลารอคอยการพิมพ พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลธรรม นี้ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยก็ไดขอ
พิมพ พจนานุกรมพุทธศาสน ฉบับประมวลศัพท เพิ่มเขามาอีก และก็ยังไมมีทุนที่จะพิมพฉบับหลังนี้อีกเชนกัน ผูเชิญชวนและรวบ
รวมทุนเห็นเปนโอกาสอันดีที่ทานผูมีศรัทธาบริจาคทั้งหลายจะไดบุญกุศลจากการนี้กวางขวางยิ่งขึ้น จึงไดเสนอพระราชวรมุนีขอให
ใชเงินบริจาคซึ่งมีจํานวนมากพอนี้เปนทุนพิมพ พจนานุกรมฯ ฉบับประมวลศัพท มอบใหมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เพื่อจําหนาย
หาผลกําไรบํารุงกิจการของมหาวิทยาลัยอีกเลมหนึ่งดวย และถาหากยังคงมีเงินเหลืออยูบาง ก็ขอใหเก็บไวในบัญชีเดิมนี้เพื่อสมทบ
เปนทุนพิมพในคราวตอๆ ไป
อนึง่ ทุนพิมพพจนานุกรมฯ นี้ ผูร วบรวมทุนไดแสดงความประสงคทจี่ ะใหเก็บไวเปนทุนสํารองถาวร ของมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย สําหรับพิมพ พจนานุกรมฯ ทั้งสองเลมนี้โดยเฉพาะ เพื่อจะไดมีทุนพรอมที่จะพิมพเพิ่มเติมไดโดยไมขาดระยะ ฉะนั้น
จึงไดขอความรวมมือจากมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยใหชวยสงวนรักษาทุนนี้ไว โดยในการจัดจําหนาย ขอใหหักตนทุนหนังสือทุก
เลมที่จําหนายไดสงคืนเขาบัญชี “ทุนพิมพพจนานุกรมพุทธศาสน” ซึง่ ไดเปดอยูแ ลวทีธ่ นาคารกรุงศรีอยุธยา สํานักงานใหญ ดังกลาว
ขางตน สวนผลกําไรทั้งหมด มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยก็จะไดนําไปใชในกิจการของมหาวิทยาลัยตามตองการ ทั้งนี้ผูรวบรวมได
ขออาราธนาพระราชวรมุนี ซึ่งการทํางานของทานไดเปนเหตุใหผูรวบรวมเกิดความดําริที่จะตั้งทุนนี้ ใหโปรดเปนหลักในการรักษา
บัญชีรวมกับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยสืบตอไป
“ทุนพิมพพจนานุกรมพุทธศาสน” นี้ เปนผลแหงความเสียสละและความสามัคคี อันเกิดจากความมีจิตศรัทธาในพระ
พุทธศาสนา และธรรมฉันทะที่จะสงเสริมความรูความเขาใจในธรรมใหแพรหลาย ซึ่งจะใหสําเร็จเปนธรรมทานอันอํานวยประโยชน
แกชนจํานวนมาก ขอกุศลเจตนาและบุญกิริยาที่กลาวมานี้จงเปนปจจัยดลใหผูรวมบริจาคทุกทาน เจริญงอกงามในธรรมยิ่งๆ ขึ้นไป
เพื่อไดประสบแตความสุขและสรรพพร และขออัครทานคือการใหธรรมแจกจายความรูและเผยแพรความดีงามครั้งนี้ จงเปนเครื่อง
ค้ําชูสัทธรรมใหดํารงมั่นและแผไพศาล เพื่อชักนํามหาชนใหบรรลุประโยชนสุขอันไพบูลยตราบชั่วกาลนาน

