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อนุโมทนา

พจนานุกรมพุทธศาสน ฉบับประมวลศัพท ที่พิมพแจกเผื่อแผกันออกไปในคร้ัง
กอน มาถึงบัดนี้ กลาวไดวาไมมีเหลือที่จะมอบใหแกผูใด กลายเปนของหายากอยาง
ย่ิง ผูศรัทธามากหลายทาน จึงประสงคจะพิมพพจนานุกรมฯ ฉบับนั้นเพ่ิมข้ึน เพ่ือใช
ศึกษาคนควาเองหรือใชศึกษาในกลุมในหมูของตนบาง เพ่ือแจกเปนธรรมทาน เปน
การเผยแพรสงเสริมความรูความเขาใจในพระพุทธศาสนาใหกวางขวางเพ่ิมทวีย่ิงข้ึน
บาง ดังเปนที่ทราบกันวา ไดมีการรวมกลุมบอกแจงบุญเจตนารวมกันไว โดยมี
อาจารยวิไลวรรณ เวชชาชีวะ เปนศูนยกลาง และตอมา ไดมีกลุมที่รวมขาวทางคุณ
กานดา อารยางกูร และคุณบุบผา คณิตกุล มาประสานเสริม จึงเพ่ิมจํานวนผูจะ
บําเพ็ญธรรมทานมากข้ึนๆ

แมกระน้ัน ญาติโยมผูศรัทธาก็ไมอาจดําเนินการอะไรคืบหนา เพราะทางดาน
ตัวผูเรียบเรียงเองเงียบอยู ไมรูกัน จนกระท่ัง เมื่อทราบขาววาผูเรียบเรียงกําลังชําระ
เพ่ิมเติมพจนานุกรมเลมนั้นอยู ผูศรัทธา ซ่ึงปรารถนาจะพิมพ พจนานุกรมพุทธ-
ศาสตร ฉบับประมวลธรรม ดวย ก็ไดตกลงกันวาจะรอพิมพพจนานุกรมท้ังสองเลม
พรอมในคราวเดียวกัน

ในที่สุด เวลาผานไป ๒-๓ ป บัดนี้ พจนานุกรมพุทธศาสน ฉบับประมวลศัพท
ผานการชําระ-เพ่ิมเติม ชวงที่ ๑ เสร็จแลว หนังสือกลายเปนเลมหนาใหญ มีเนื้อความ
เพ่ิมข้ึนมากมาย ถึงโอกาสท่ีจะดําเนินการพิมพเผยแพรตามบุญเจตนาที่ไดตั้งไว

ขออนุโมทนาฉันทะในธรรมและไมตรีจิตตอประชาชน ของทานผูศรัทธาที่ใฝใน
ธรรมทานบุญกิริยา อันเปนเคร่ืองเจริญธรรมเจริญปญญาแกประชาชน หวังไดวา
ธรรมทานของผูศรัทธา จะเปนสวนชวยดํารงรักษาสืบตออายุพระพุทธศาสนา และ
เปนปจจัยเสริมสรางประโยชนสุขใหแผขยายกวางไกลออกไปในโลก ขอใหผูบําเพ็ญ
กุศลจริยานี้ พรอมญาติมิตรทั้งปวง เจริญดวยจตุรพิธพรชัย รมเย็นในธรรม มีความสุข
เกษมศานตย่ังยืนนานทั่วกัน

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)

๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๑



บันทึกนํา - พิมพคร้ังที่ ๑๑

 (ฉบับ “ชําระเพิ่มเติม ชวงที่ ๑”)

หนังสือน้ีเกิดขึ้น ๒๙ ปมาแลว เม่ือ พ.ศ. ๒๕๒๒ เดิมทีน้ันมุงใหเปนงานสําหรับใชไปพลาง โดยพัก

งานพจนานุกรมเดิมท่ีเริ่มมาแต พ.ศ. ๒๕๐๖ ไวกอน (มีความเปนมาดังไดเลาไวตางหาก) และเปนงานเรงดวน

เฉพาะหนา เพ่ือเปนอนุสรณในงานพระราชทานเพลิงศพทานอาจารยพระครูปลัดสมัย กิตฺติทตฺโต  อดีตเจา

อาวาสวัดพระพิเรนทร ทําไวเพียงเปนขอมูลพ้ืนฐาน สําหรับผูเรียนนักธรรม และผูแรกศึกษา จึงต้ังชื่อวา 

พจนานุกรมพุทธศาสน ฉบับครู นักเรียน นักธรรม พรอมกับหวังวาจะหาโอกาสปรับปรุงและเพ่ิมเติมตอไป

บัดน้ี งานพจนานุกรมเดิมท่ีเริ่มแตป ๒๕๐๖ ซ่ึงพักไว ไดกลายเปนพับไปแลว สวน พจนานุกรมพุทธ
ศาสน ฉบับประมวลศัพท น้ี (เปลี่ยนเปนชื่อปจจุบันเม่ือพิมพครั้งท่ี ๒ ใน พ.ศ.๒๕๒๗ เพ่ือเขาชุดกับ 

พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลธรรม ท่ีไดเกิดขึ้นกอนต้ังแต พ.ศ.๒๕๑๘) ยังเปนเพียงขอมูลพ้ืนฐาน

อยูอยางเดิม จนกระทัง่ตนปท่ีแลว เดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๕๐ ผานเวลามา ๒๘ ป บังเอญิผูเรยีบเรยีงเกดิมีโรค

แทรกท่ีคอนขางยืดเยื้อ ก็เลยไดมีเวลาและโอกาสหันไปรื้อฟนงานเพ่ิมเติมพจนานุกรมนี้ แตกระน้ัน ก็กลาย

เปนงานยืดเยื้อ มีงานอื่นมาแยงเวลาไปเสียมาก ถึงขณะน้ี ๑ ปครึ่ง จึงยุติท่ีจะพิมพเผยแพรไปคราวหน่ึงกอน

งานปรับปรุงและเพ่ิมเติมน้ี ในท่ีน้ี เรียกวา การชําระ-เพิ่มเติม เปนงานใหญ ยากจะทําใหเต็มตาม

ตองการ จึงไดแบงงานน้ันเปน ๓ ชวง ดังน้ี

การชาํระ-เพิ่มเติม ชวงที่ ๑: แกไขปรับปรุงขอขาดตกบกพรองท่ีพบเฉพาะหนา โดยเฉพาะสวนหลงตา

ท่ีบังเอญิพบ และเพ่ิมเติมคําศัพทและคําอธิบายท่ีรบีดวน หรอืบังเอญินึกได รวมทัง้ศัพทท่ีบันทึกไวระหวางเวลาท่ี

ผานมา (เลอืกทําเฉพาะคําท่ีไมซับซอนนัก) และบางคําท่ีทานผูใชไดมีนํ้าใจแจงมาวาเจอคําผิดหรอืคนหาไมพบ

การชาํระ-เพิ่มเติม ชวงที่ ๒: อาน-ตรวจตลอดเลม เพ่ือจะไดมองเห็นคําพิมพผิด คําตก จุดและแงท่ี

จะแกไข-ปรับปรุง-เพ่ิมเติมท่ัวท้ังหมด พรอมท้ังจัดปรับคําอธิบายศัพทท้ังของเดิมและสวนท่ีเพ่ิมเติม ใหเขา

มาตรฐานเดียวกัน ท้ังในแงการแสดงความหมาย วิธีอธิบาย และอัตราสวนความยาวท่ีสัมพันธกับความสําคัญ

ของศัพทน้ันๆ

การชาํระ-เพิ่มเติม ชวงที่ ๓: มุงท่ีการจัดระบบ เพ่ือใหสมํ่าเสมอ กลมกลืน เปนแบบแผนอันเดียวกัน

และท่ัวกัน เชน มีคําอาน บอกที่มาในคัมภีร แสดงคําเดิมในภาษาบาลีและสันสกฤต และถาเปนไปได ใหคํา

แปลภาษาอังกฤษของศัพทต้ังหรือหัวศัพท พรอมท้ังแผนท่ีและภาพประกอบ

บัดน้ี ถอืวาเสรจ็งาน ชาํระ-เพิ่มเติม ชวงที่ ๑ เน้ือหนังสือขยายจากเดิมเพ่ิมขึ้น ๒๐๔ หนา (จาก ๓๗๖ 

หนา เปน ๕๘๐ หนา) มีศัพทท่ีปรับแกเพ่ิมเติมประมาณ ๑,๑๐๐ คํา แตพรอมกับท่ีมีศัพทและคําอธิบายเพ่ิมขึ้น

เปนอันมาก ก็เกิดความไมสมดุลขึ้น เพราะวา ในขณะท่ีศัพทเพ่ิมใหม และศัพทท่ีปรับปรุง (เชน ปริตร, ภาณ

ยักษ, มานะ) มีคําอธิบายยืดยาว ดังจะเปนสารานุกรม แตคําเกาท่ีมีอยูเดิมสวนใหญมีคําอธิบายสั้นนิดเดียว

ท้ังน้ี ขอใหถือวาคงใชตอไปพลางกอน และใหความเรียบรอยราบรื่นเปนเรื่องของการชาํระ-เพิ่มเติม 

ชวงที่ ๒ และ ชวงที่ ๓ ท่ีอาจจะมีขางหนา

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)
 ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๑



ความเปนมา

ในการ “ชําระ-เพิ่มเติม ชวงที่ ๑”: ม.ค. ๒๕๕๐ - มิ.ย. ๒๕๕๑

ก) งานในโครงการ ชะงัก-หายไป

ยอนหลังไปถึง พ.ศ.๒๕๐๖ เม่ือหนังสือ Student’s Thai–Pali–English Dictionary of 

Buddhist Terms เลมเล็กๆ เสร็จแลว ผูจัดทําหนังสือน้ี ก็ไดเริ่มงานพจนานุกรมพระพุทธศาสนา

งานคางท่ี  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 แลวยุงกับงานที่น่ัน จนงานพจนานุกรมชะงักแลวหยุดไปเลย

งานคางท่ี ๒: เม่ือเห็นวายากจะมีโอกาสทํางานคางน้ันตอ จึงคิดใหมวาจะทําฉบับที่มีเพียงพากย
ไทย อยางยนยอ โดยมีภาษาอังกฤษเฉพาะคําแปลศัพทใสวงเล็บหอยทายไว แลวเริ่มงานใน พ.ศ.-

--- แตงานที่มหาจุฬาฯ มาก พอทําจบ “ต” ก็ตองหยุด (ตนฉบับงานชุดน้ีทั้งหมดหายไปแลว)

(ระหวางน้ัน ในป ๒๕๑๕ โดยคํานิมนตของทานเจาคุณเทพกิตติโสภณ ครั้งยังเปนพระมหา

สมบูรณ สมฺปุณฺโณ ตกลงทําประมวลหมวดธรรมออกมาใชกันไปพลางกอน ทําใหเกิดพจนานุกรม
พทุธศาสตร [ตอมาเตมิคาํวา ประมวลธรรม] เสร็จเปนเลม ใน พ.ศ. ๒๕๑๘)

งานคางท่ี  ๓: ใน พ.ศ.๒๕๑๙ ไปเปนวิทยากรที ่Swarthmore College เม่ือกลับมาในป ๒๕๒๑  

ตัง้ใจหยุดงานอ่ืนทัง้หมดเพ่ือจัดทาํสารานกุรมพทุธศาสนา โดยเริม่ตนใหม ทาํเฉพาะพากยภาษาไทย มี

ภาษาอังกฤษเพียงคําแปลศัพทในวงเลบ็หอยทาย พอใกลสิน้ป ๒๕๒๑ ก็จบ “ก” รวมได ๑๐๕ หนา

กระดาษพิมพดีด และขึ้น “ข” ไปไดเล็กนอย แลวหันไปทําคําเก่ียวกับประวัติเสร็จไปอีก ๘๐ หนา

ตนป ๒๕๒๒ น้ันเอง ศาสตราจารย ดร. ระวี ภาวิไล จะพิมพ พทุธธรรม ไดขอเวลาทานเพ่ือ

เขียนเพ่ิมเติม แลวการไปบรรยายที่ Harvard University มาแทรก กวาจะเติมและพิมพเสร็จ สิ้น

เวลา ๓ ป งานทําพจนานุกรม-สารานุกรมเปนอันหยุดระงับไป จากน้ัน งานดานอ่ืนเพ่ิมขึ้นตลอดมา

ข) งานใหมนอกสาย แตเสร็จ: พจนานุกรมพุทธศาสน ฉบับประมวลศัพท
๑. ยุคพิมพระบบเกา

ตนป ๒๕๒๒ น้ันแหละ เม่ือเห็นวาคงไมมีโอกาสฟนงานที่คาง ก็นึกถึงหนังสอื ศัพทหลกั

สตูรภาษาไทย (สําหรับวิชาใหมในหลักสูตรนักธรรม) ที่มหาจุฬาฯ พิมพออกมาใน พ.ศ.๒๕๐๓ ซึ่ง

แทบจะยังไมทันไดเผยแพร วิชาใหมน้ันก็ถูกยกเลิกเสีย จึงพบหนังสือชุดน้ันเหลือคางถูกทอดทิ้ง

อยูมากมาย เหน็วา มีขอมูลพอจะทําเปนพจนานุกรมเบื้องตนได อยางนอยหัวศัพทที่มีอยูก็จะทุน

แรงทุนเวลาในการเก็บศัพทไปไดมาก จึงตกลงทํางานใหมชิ้นที่งายและรวบรัด โดยนําหนังสอืชดุน้ัน

ทัง้ ๓ เลม รวม ๙ ภาค (ศัพท น.ธ.ตร–ีโท–เอก ชัน้ละ ๓ วิชา จึงมีชัน้ละ ๓ ภาค) มาจัดเรยีงเปน
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พจนานุกรมเบือ้งตนเลมเดียว พิมพออกมากอน ในงานพระราชทานเพลงิศพทานอาจารยพระครปูลดั

สมัย กิตตฺทิตโฺต (๑๙ พ.ค. ๒๕๒๒) เรยีกชือ่วา พจนานกุรมพุทธศาสน ฉบบัคร ู นักเรยีน นักธรรม 

(เปลีย่นเปนชือ่ปจจุบนัวา พจนานุกรมพทุธศาสน ฉบบัประมวลศัพท เม่ือพิมพครัง้ที ่๒ พ.ศ.๒๕๒๗)

หนังสอืใหมเลมน้ีไมเก่ียวของกับงานทีท่าํมาแลวแตอยางใด งานเกาทีท่าํคางไวทัง้หมดถูกพัก

เก็บเฉยไว เพราะในกรณน้ีี มุงสาํหรบัผูเรยีนขัน้ตน โดยเฉพาะนกัเรยีนนักธรรม ตองการเพียงศัพท

พ้ืนๆ และความหมายสั้นๆ งายๆ จึงคงขอมูลสวนใหญไวตามหนงัสอืศัพทหลกัสตูรภาษาไทยน้ัน

โดยแกไขปรับปรุงอธิบายเพ่ิมหรือเขียนขยายบางเพียงบางคํา และเติมศัพทนักธรรมที่ตกหลนและ

ศัพททั่วไปอันควรรูที่ยังไมมี เขามาบาง รวมแลว เปนขอมูลของเกากับของใหมราวครึ่งตอครึ่ง

หลังจากพิมพออกมาแลว พจนานุกรมเลมน้ีก็มีชะตากรรมที่ขึ้นตอระบบการพิมพยุคน้ัน 

โดยเฉพาะตนแบบซึ่งอยูในแผนกระดาษที่ตายตัว แทบปรับเปลี่ยนอะไรไมไดเลย การพิมพครั้ง

ตอๆ มา ตองพิมพซ้ําตามตนแบบเดิม ถาจําเปนตองแกไข ก็แกไดเพียง ๔–๕ บรรทัด ย่ิงตอมา 

แผนกระดาษตนแบบก็ผุเปอย โดยเฉพาะพจนานุกรมน้ี ตนแบบที่ทําขึ้นใหมในการพิมพครั้งที่ ๒ 

ไดสูญหายไปตั้งแตพิมพเสร็จ การพิมพตอน้ันมาตองใชวิธีถายภาพจากหนังสือที่พิมพครั้งกอนๆ

แตกระน้ัน พจนานุกรมน้ียังมีศัพทและคําอธิบายที่จะตองเพ่ิมอีกมาก เม่ือแกไขของเดิมไม

ได พอถึงป ๒๕๒๘ จะพิมพครั้งที่ ๓ จึงใสสวนเพ่ิมเขามาตางหากตอทายเลมเปน “ภาคผนวก” (มี

ศัพทตั้งหรือหัวศัพทเพ่ิม ๑๒๔ ศัพท รวม ๒๔ หนา) จากน้ันมา ก็ไดแคพิมพซ้ําเดิมอยางเดียว

๒. เขาสูยุคขอมูลคอมพิวเตอร
เม่ือเวลาผานมาถึงยุคคอมพวิเตอร ก็มองเหน็ทางวาจะแกไข–ปรบัปรงุ–เพ่ิมเตมิพจนานุกรม

น้ีได แตก็ตองรอจุดตัง้ตนใหม คือพิมพขอมูลพจนานกุรมในเลมหนังสอื ลงในคอมพิวเตอร

แมจะตองใชเวลาและแรงงานมาก ก็มีทานที่สมัครใจเสียสละ ไดพิมพขอมูลหนังสือ

พจนานุกรมพทุธศาสน ฉบบัประมวลศัพท ลงในคอมพิวเตอร โดยมิไดนัดหมายกัน เทาทีท่ราบ ๔ ชดุ 

เริม่ดวยพระมหาเจิม สวุโจ แหงมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั ทีท่าํงานอยูหลายปจนเตรียมขอมูล

เสร็จแลวมอบมาใหเม่ือวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๔๑ แลวก็มีชุดของผูอ่ืนตามมาอีก

ทัง้ทีมี่ขอมูลในคอมพิวเตอรแลว ผูจัดทาํเองก็ไมมีเวลาตรวจ เวลาผานมาจนกระทัง่ รศ. ดร.

สมศีล ฌานวังศะ ราชบณัฑิต (มีบตุรหญิง–ชาย คือ น.ส.ภาวนา ตัง้แตยังเปน ด.ญ.ภาวนา ฌานวงัศะ 

และนองชาย คือ นายปญญา ตัง้แตยังเปน ด.ช.ปญญา ฌานวังศะ เปนผูชวยพิมพขอมูล) นอกจาก

พิมพขอมูลหนังสอืลงในคอมพวิเตอรแลว ยังชวยรับภาระในการพิสูจนอักษร (ตรวจปรูฟ) ตลอดเลม 

นอกจากตรวจเองแลว ก็ยังหาพระชวยตรวจทานอีก ใหแนใจวาขอมูลใหมในระบบคอมพิวเตอรน้ี 

ตรงกับขอมูลเดิมในเลมหนังสือ แลวในที่สุด พจนานุกรมน้ีก็พิมพเสร็จออกมาใน พ.ศ. ๒๕๔๖

เน่ืองจากผูจัดทําเองยังไมมีเวลาแมแตจะตรวจปรูฟ พจนานุกรมพุทธศาสน ฉบับประมวล

ศัพท พิมพครั้งที ่๑๐ ที่เสร็จออกมาใน พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ่งเปนครั้งแรกที่ใชขอมูลในระบบคอมพิวเตอร 

จึงมีหลักการท่ัวไปวา ใหคงเน้ือหาไวอยางเดิมตามฉบับเรียงพมิพเกา ยังไมปรับปรุงหรือเพิม่เตมิ
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ค) งานเริ่มเขาทาง: ชําระ-เพิ่มเติม ชวงท่ี ๑

๑. ผานไป ๒๘ ป จึงถึงทีชําระ-เพิ่มเติม ชวงที่ ๑
บัดน้ี เวลาผานไป ๒๙ ปแลว นับแตพิมพ พจนานุกรมพุทธศาสน ฉบับประมวลศัพท ออก

มาครั้งแรก ใน พ.ศ. ๒๕๒๒ ขอมูลสวนใหญในพจนานุกรมน้ัน ยังเปนขอมูลพ้ืนฐานที่ตั้งใจวาจะ

ชําระ-เพ่ิมเติม แตก็ขัดของตลอดมา

ในชวง ๒๔ ปแรก ตดิขดัดวยระบบการพิมพไมเอ้ือแลวความบบีค้ันดานเวลาก็ซ้าํเขาไป สวน

ในชวง ๔ ปทีช่ดิใกลน้ี ทัง้ทีมี่ขอมูลสะดวกใชอยูในคอมพิวเตอร ก็ตดิขดัดวยขาดเวลาและโอกาส

จนมาถึงขึน้ปใหม ๒๕๕๐ น้ี เม่ือหาโอกาสปลกีตวัจากวัด พอดีโรคทางเดินหายใจกําเรบิขึน้อีก 

คออักเสบลงไปถึงสายเสยีง พูดยากลาํบาก ตอดวยกลามเน้ือยึดสายเสยีงอักเสบ โรคยืดเย้ือเกิน ๒ เดือน 

ไดไปพักรกัษาตวัในชนบทนานหนอย เปนโอกาสใหไดเริม่งานชาํระ-เพ่ิมเตมิพจนานกุรม  แตในขัน้น้ี

เรงทาํเฉพาะสวนรบีดวนและสวนทีพ่บเฉพาะหนาใหเสรจ็ไปชัน้หน่ึงกอน เรยีกวา “งานชําระ-เพิม่
เตมิ ชวงที ่๑” คิดวาลลุวงไปไดทหีน่ึง คงจะปดงานจัดใหพรอมเพ่ือเขาโรงพิมพไดทนักอนโรคจะหาย 

แตแลวก็ไมเปนไปอยางน้ัน จึงมีเรือ่งตองเลาตออีก

๒. อะไรมากับ และจะมาตาม การชําระ-เพิ่มเติม ชวงที่ ๑
งานชําระ-เพ่ิมเติมน้ี คือการทําให พจนานุกรมพุทธศาสน ฉบับประมวลศัพท มีคุณสมบัติ

เต็มตามความมุงหมาย เพราะหนังสือที่พิมพเรื่อยมาน้ัน จัดทําขึ้นอยางรวบรัดเพ่ือพอใชไปพลาง

กอน เพียงเปนขอมูลพ้ืนฐานอยางที่กลาวแลว (มีบางบางคําที่มีโอกาสขยายความไปกอนแลว)

เน่ืองจากตระหนักวา จะไมมีโอกาสทํางานชําระ-เพ่ิมเติมอยางตอเน่ืองใหเสร็จสิ้นไปในคราว

เดียว จึงกะวาจะแบงงานนี้เปน ๓ ชวง สําหรับชวงที่ ๑ คิดวาเพียงจะแกไขปรับปรุงขอขาดตกบก

พรองที่พบเฉพาะหนา โดยเฉพาะสวนหลงตาที่บังเอิญพบ และเพ่ิมเติมคําศัพทและคําอธิบายที่รีบ

ดวน หรือบังเอิญนึกได เสร็จแลวก็พิมพออกไปทีหน่ึงกอน งานปรับปรุงนอกจากนั้น เอาไวทําใน

ชวงที่ ๒ และ ชวงที่ ๓

อยางไรก็ดี เม่ือตกลงยุตงิานชวงที ่๑ วาพอเทาน้ีกอน (๑๖ มี.ค. ๒๕๕๐) พอดีไดอานจดหมาย

ของพระมหานิยม สีลสํวโร (เสนารินทร) ที่สงมาต้ังแต ๑๘ พ.ย. ๒๕๔๗ ก็มองเห็นวา ทานแจงคํา

ผิด-ตก ที่สําคัญ แมจะมากแหง ก็ใชเวลาแกไขไมมาก จึงทําใหเสร็จไปดวยในคราวน้ี รวมเพ่ิมที่แก

ไขอีกราว ๕๐ แหง อีกทั้งไดเห็นชัดวา ดวยฉันทะของทานเอง พระมหานิยมตรวจพจนานุกรม โดย

เทียบกับเลมเดิมที่เปนตนฉบับไปดวยน้ี ทานใชเวลาอานจริงจังละเอียด จนทําใหคิดวา ในการ

ชําระ-เพ่ิมเติมชวงที่ ๒ ที่จะอานอยางตรวจปรูฟตลอดดวยน้ัน งานสวนน้ีคงเบาลงมาก จะไดมุงไป

ที่งานเพ่ิมเตมิ-ปรบัปรงุทัว่ไป จึงขออนุโมทนาพระมหานยิม สลีสวํโร ไว ณ ทีน้ี่

พอจะปดงาน หนัมาดูรายการศัพททีพ่ระธรรมรกัษาแจงมาต้ังแต ๑๔ ธ.ค.๒๕๒๘ จนถึง ก.ค. 

๒๕๒๙ วาไมพบในพจนานุกรมฯ รวมได ๒๘ คํา เปนศัพทในอรรถกถาชาดกแทบท้ังน้ัน เหน็วานาจะทํา

ใหเสรจ็ไปดวยเลย จึงตดัคํานอกขอบเขตออกไป ๖ ศัพท (๑๙ หวัศัพททีท่าํเพ่ิมตามเสนอของพระ
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ธรรมรกัษา คือ จุลกฐนิ ฉาตกภัย ธวุภัต นิพัทธทาน บพุจรยิา ประชมุชาดก ปาฏิหารยิปกษ พาหริทาน 

พาหริภัณฑ วิตถารนัย สตัตสดกมหาทาน สมัมานะ สาธกีุฬา สคุโตวาท อธคิมธรรม อภิสมัพุทธคาถา 

อสทสิทาน อุปทวะ อุยยานบาล, อุทยานบาล) แลวแถมเองอีกประมาณ ๒๐ คํา ใชเวลาคน-เขยีนจน

เสรจ็อีก ๔ วัน (ของพระมหานิยมราว ๕๐ ศัพท ทานตรวจใชเวลามากมาย แตเปนการแกคําทีพิ่มพ

ผิด-ตก จึงใชเวลาเพียง ๖.๔๐ ชม. ก็เสรจ็ สวนของพระธรรมรกัษา แจงคําทีไ่มเจอ แมจะนอย ทาํแค 

๑๙ หวัศัพท แตตองเขยีนเพ่ิมใหม จึงใชเวลามาก) ขออนุโมทนาพระธรรมรกัษาดวย

มีจุดหน่ึงซึง่การแกปญหาคอนขางซบัซอน คือ คํา “อสติดาบส” ทีไ่ดรบัความเอ้ือเฟอจาก รอง

ศาสตราจารย ดร.ภัทรพร สริกิาญจน แจงใหทราบวา ทานทีท่าํงานวิชาการ ทัง้ฝายผูเสนองาน และ

ฝายผูพิจารณางาน ประสบความตดิของ เพราะหลกัฐานชัน้ตนกับเอกสารอางอิง มีขอมูลขดัแยงกัน 

ใบแจงของ ดร.ภัทรพร สริกิาญจน ชวยทาํใหเอะใจและไดตรวจสอบขอมูล ซึง่ไดแกปญหาดวยวิธี

บอกขอมูลไปตามทีเ่ปนของแหลงน้ันๆ โดยไมวินิจฉัย ขออนุโมทนาทานผูแจง เปนอยางย่ิง

เม่ืองานปรบัแกเพ่ิมเตมิดําเนินมาถึงวันที ่๒๔ มีนาคม ๒๕๕๐ มีศัพทตั้งที่เพ่ิมขึ้นและที่มีความ

เปลี่ยนแปลงราว ๓๑๗ หัวศัพท (ไมนับการแกคําผิด-ตก ที่พระมหานิพนธชวยแจงมา ราว ๕๐ แหง) 

หนังสอืหนาเพ่ิมขึน้ ๔๘ หนา (จากเดิม ๓๗๖ หนา เปน ๔๒๔ หนา) คิดวาจะยุตเิทาน้ีและสงโรงพิมพ

อยางไรก็ดี เม่ือเหลอืบไปดูในหนังสอืทีพิ่มพรุนเกา พ.ศ.๒๕๒๗ ซึง่ใชเปนทีท่ยอยบนัทกึศัพท

ทีนึ่กขึน้มาวาควรเพ่ิมหรอืควรปรบัปรงุ ก็ไดเหน็วาบางศัพทนาจะเตมิลงไปในคราวน้ีดวย ก็เลยรอเพ่ิม

อีกหนอย พอทาํคําน้ีเสรจ็ เหน็วาคําน้ันก็นาทาํ ก็เตมิอีกหนอย แลวมีงานอ่ืนทีเ่รงแทรกเขามาเปน

ระยะๆ รวมแลวงานอ่ืนแทรกราว ๘ เดือน และมีเวลาทาํยืดมาราว ๖ เดือน ทาํไปทาํมาก็ยุตลิงในบดัน้ี

การแกไขและเพ่ิมเตมิทัง้หมดน้ี เปนการทาํเปนจุดๆ มุงจําเพาะไปทีจุ่ดน้ันๆ จึงยังไมไดตรวจดู

ทัว่ตลอดทัง้เลม การแกคําทีพิ่มพผิดและการเพ่ิมศัพทใหมจํานวนมาก เปนเรือ่งทีม่าจากความบงัเอิญ

พบบงัเอิญเหน็ เชน จะดูคํา “สรณคมน” วาควรอธิบายเพ่ิมเตมิหรอืไม พอดีเหลอืบไปเหน็คํา 

“สรภัญญะ” ซึง่อยูใกลๆ  ทัง้ทีไ่มไดนึกไววาจะทําอะไรกับคําน้ีเลย แตพอเห็นวาไดใหความหมายไวสัน้

นัก ก็เลยเขยีนอธบิายใหมอยางคอนขางยาว, จะอธบิายคําวา “ภาณวาร” ใหชดัขึน้ ก็พลอยนึกถึงคําวา 

“ภาณยักษ” ดวย ทัง้ทีเ่ดิมไมมีคําน้ี และไมไดตัง้ใจมาแตเดิม ก็เลยบรรจุ “ภาณยักษ” เขามาดวย และ

อธบิายเสยียาว, คําวา “ถวายพรพระ” “คาถาพาหงุ” “ชยัมงคลคาถา” ฯลฯ ก็เขามาโดยบงัเอิญทาํนองน้ี

แมคําทีพิ่มพผิด ซึง่ยังไมไดตัง้ใจจะตรวจปรูฟ ก็พบโดยบงัเอิญและแกไปมากมาย แมกระท่ัง

เม่ือหนังสอืใกลจะเสรจ็ เชน จะเติมขอความ ๑ บรรทัดวา “ศาสนวงศ ดู สาสนวงส” ตอนน้ันจะตอง

รกัษาใหขอความบรรทดัแรกและบรรทัดสดุทายของหนาน้ันคงอยูทีเ่ดิม จึงตองลดบรรทดัในหนาน้ัน

ลง ๑ บรรทดั ทาํใหตองอานหาคําศัพทในหนาน้ันซึง่มีคําอธบิายทีพ่อจะบบีใหบรรทดันอยลง ก็เลย

เจอโดยบงัเอิญวา ทีคํ่า “ศีล ๘” มีขอความวา “จะรกัษาประจําใจก็ได” เกิดความสงสยัวา ไมนาจะมี 

“ใจ” จึงเปดหนังสอืเกาสมัยปกสสีมดู พบวามีแต “ประจํา” จึงไดแกโดยตดั “ใจ” ออกไป หรอือยาง

เม่ือตรวจดูความเรยีบรอยของหัวศัพททีข่ึน้ไปปรากฏบนหวักระดาษ ก็ทาํใหบงัเอิญพบหัวศัพททีพิ่มพ

ผิด “สปทาจารกัิงคะ” (สปทานจารกัิงคะ) และ “อปโลกนธรรม” (อปโลกนกรรม) จึงไดแกใหถูกตอง
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๓. การชําระ-เพิ่มเติม ชวงท่ี ๑ ทําใหมีความเปล่ียนแปลงอะไร
การชําระ-เพ่ิมเติมชวงที่ ๑ น้ี ถือวายุติลงในวันที ่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๑ ไดทําให 

พจนานกุรมพทุธศาสน ฉบบัประมวลศพัท มีศัพทที่เพ่ิมขึ้นและที่มีความเปลี่ยนแปลงรวม
ประมาณ ๑,๑๐๐ หัวศัพท กลายเปนเพ่ิมอีก ๒๐๔ หนา (จากเดิม ๓๗๖ หนา เปน ๕๘๐ หนา)

หัวศัพท ที่มีการปรับแก และที่เ พ่ิมใหมในระยะ ๒ เดือนแรก มี ตัวอยาง ดังน้ี
กัป, กัลป กิริยา กิเลสพันหา คงคา คณาจารย เครื่องราง

ชุมนุมเทวดา ตัณหา ๑๐๘ ทักขิณาบถ ทีฆนขสูตร ธรรมราชา ธัญชาติ

นัมมทา บริขาร บุพการ บพุนิมิตแหงมรรค ปกตัตตะ ปปญจะ

ปริตร, ปริตต ปญญา ๓ พรหมจรรย มหานที ๕ มหายาน มาตรา

มานะ ยถากรรม ยมุนา โยนก โวการ (เชน จตุโวการ) สมานฉันท

สรภู สังคายนา สัจกิริยา สัจจาธิฏฐาน สีหนาท สุตะ

หีนยาน อจิรวดี อธิษฐาน อธิษฐานธรรม อภิสัมพุทธคาถา อโศกมหาราช

อาภัพ อายุ อายุสังขาร อาสภิวาจา อุตราบถ อุทยาน

หัวศัพท ที่มีการปรับแก และที่เ พ่ิมใหมในระยะ ๑๔ เดือนหลัง มี ตัวอยาง ดังน้ี
กรรมวาท กลาป คันธกุฎี คามวาสี  คิหิวินัย จุณณิยบท

จูฬมัชฌิมมหาศีล ฉันม้ือเดียว ชยมังคลฏัฐกคาถา ชวนะ ญาณ ๑๖ เดน

ตุลา ถวายพรพระ ธรรมทูต ธรรมสภา บังสุกุลตาย-เปน ปฏิกรรม

ปรมัตถธรรม ปานะ โปราณัฏฐกถา พุทธาวาส ภาณยักษ ยมกปาฏิหาริย

รูปรูป, สุขุมรูป วิถีจิต วิปสสนูปกิเลส สมานฉันท สรณคมน  สรภัญญะ

สังฆาวาส สารีริกธาตุ สุวรรณภูมิ สูกรมัททวะ อตัมมยตา อภิธัมมัตถสังคหะ

อรรถกถา อรัญวาสี อัชฏากาศ อากาศ อปุฏฐานศาลา เอตทัคคะ

การชําระ-เพ่ิมเติมน้ี ทําให พจนานุกรมพุทธศาสน ฉบับประมวลศัพท มีลักษณะคืบเคลื่อน

เขาไปใกลงานคางท่ี ๓ ซึ่งไดหยุดลงเม่ือใกลสิ้นป ๒๕๒๑ เชน คํา “กัป, กัลป” ในการพิมพครั้ง
ที่ ๑๐ พ.ศ. ๒๕๔๖ มีคําอธิบาย ๑๒ บรรทัด แตในฉบับชําระ-เพ่ิมเติม ชวงที่ ๑ น้ี ขยายเปน 

๑๑๓ บรรทัด เม่ือนําไปเทียบกับฉบับงานคางที ่ ๓ น้ัน (ในการเขียนขยายคราวน้ี ไมไดหันไปดู

งานคางน้ันเลย) ปรากฏวา คําอธิบายในฉบับชําระ-เพ่ิมเติม ชวงที่ ๑ น้ี ยังสั้นกวาเกาเกือบครึ่งหน่ึง

ถาตองการมองใหชัดวางานชําระ-เพ่ิมเติมมีลักษณะอยางไร จะดูไดงายที่คําตัวอยางขางบน

น้ัน เฉพาะอยางย่ิงคําวา กัป, กัลป; กิเลสพันหา; เครื่องราง; ชาดก; ทักขิณาบถ; นัมมทา; บริขาร; 

ปริตร, ปริตต; ภาณวาร; มานะ; ยถากรรม; สรภัญญะ; สัจกิริยา; อธิษฐาน; อายุ

บัดน้ี งานชาํระ-เพิม่เตมิ ชวงที ่๑ ไดเสร็จสิ้นแลว โดยกําหนดเอาเองวาเพียงเทาน้ี แตงาน
ชาํระ-เพิม่เตมิ ชวงที ่๒ และ ๓ ซึ่งรอขางหนา มีมากกวา

ขอทําความเขาใจรวมกันวา ตามที่คิดไว งานตรวจชําระ ๓ ชวง จะเปนดังน้ี
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การชาํระ-เพิ่มเติม ชวงที่ ๑: แกไขปรับปรุงขอขาดตกบกพรองที่พบเฉพาะหนา โดยเฉพาะ

สวนหลงตาที่บังเอิญพบ และเพ่ิมเติมคําศัพทและคําอธิบายที่รีบดวน หรือบังเอิญนึกได รวมทั้ง

ศัพทที่บันทึกไวระหวางเวลาที่ผานมา (ไดเลือกทําแลวเฉพาะคําที่ไมซับซอนนัก) และบางคําที่ทานผู

ใชหนังสือ ไดมีนํ้าใจแจงมาวาเจอคําผิดหรือคนหาไมพบ

การชาํระ-เพิ่มเติม ชวงที่ ๒: อาน-ตรวจตลอดเลม เพ่ือจะไดมองเห็นคําพิมพผิด คําตก 

จุดและแงที่จะแกไข-ปรับปรุง-เพ่ิมเติมทั่วทั้งหมด พรอมทั้งจัดปรับคําอธบิายศัพททั้งของเดิมและ

สวนที่เพ่ิมเติม ใหเขามาตรฐานเดียวกัน ทั้งในแงการแสดงความหมาย วิธีอธิบาย และอัตราสวน

ความยาวที่สัมพันธกับความสําคัญของศัพทน้ันๆ

การชาํระ-เพิ่มเติม ชวงที่ ๓: มุงที่การจัดระบบ เพ่ือใหสมํ่าเสมอ กลมกลืน เปนแบบแผน

อันเดียวกันและทั่วกัน เชน มีคําอาน บอกที่มาในคัมภีร แสดงคําเดิมในภาษาบาลีและสันสกฤต 

และถาเปนไปได ใหคําแปลภาษาอังกฤษของศัพทตั้งหรือหัวศัพท พรอมทั้งแผนที่และภาพประกอบ

งานชาํระ-เพิม่เตมิ ชวงที ่๑ ไดเสร็จสิ้นลง โดยกําหนดเอาเองวาแคน้ีกอน แตชวงที ่๒ และ

ชวงที ่๓  ไมอาจคาดหมายวาจะเสร็จเม่ือใด หากไมนิราศ-ไมไดโอกาสจากโรค ก็กลาวไดเพียงวา 

อยูในความตั้งใจที่จะทําตอไป

 พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)

๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๑



คําปรารภ

(ในการพิมพครั้งท่ี ๑๐)

เม่ือกลาวถึง พจนานุกรมพุทธศาสน ฉบับประมวลศัพท หลายทานนึกถึง พจนานุกรมพุทธศาสตร 

ฉบับประมวลธรรม ดวย โดยเขาใจวาเปนหนังสือชุดท่ีมีสองเลมรวมกัน แตแทจริงเปนหนังสือท่ีเกิดขึ้นตาง

หากกัน ตางคราวตางวาระ และมีความเปนมาที่ท้ังตางหากจากกัน และตางแบบตางลักษณะกัน

ก. ความเปนมา ชวงท่ี ๑: งานสําเร็จ แตขยายไมได

พจนานุกรมพทุธศาสตร ฉบับประมวลธรรม เปนหนังสือท่ีคอยๆ กอตัวขึ้นทีละนอย เริ่มจากหนังสือ 

Student’s Thai–Pali–English Dictionary of Buddhist Terms เลมเล็กๆ ท่ีจัดทําเสร็จใน พ.ศ. ๒๕๐๖ 

ตอแตน้ันก็ไดปรับปรุง–เพ่ิมเติม–ขยายขนาดขึ้นเรื่อยๆ และไดขยายขอบเขตออกไปจนกลายเปนงานท่ีมี

ลักษณะเปนสารานุกรม

เม่ือเวลาผานไปๆ ก็มองเห็นวางานทําสารานุกรมจะกินเวลายืดเยื้อยาวนานมาก ยิ่งมีงานอื่นแทรกเขา

มาบอยๆ ก็ยิ่งยากท่ีจะมองเห็นความจบสิ้น ในท่ีสุดจึงตกลงวาควรทําพจนานุกรมขนาดยอมๆ ขั้นพ้ืนฐาน

ออกมากอน และไดรวบรวมคัดเลือกหมวดธรรมมาจัดทําคําอธิบายขึ้น ซ่ึงไดบรรจบรวมกับหนังสือเลมเล็ก

เดิมท่ีสืบมาแต พ.ศ. ๒๕๐๖ กลายเปนภาคหน่ึงๆ ใน ๓ ภาคของหนังสือท่ีรวมเปนเลมเดียวกันอันมีชื่อวา 

พจนานุกรมพุทธศาสตร เม่ือ พ.ศ. ๒๕๑๕

กาลลวงมาจนถึง พ.ศ. ๒๕๒๘ พจนานุกรมพุทธศาสตร ซ่ึงพิมพครั้งท่ี ๔ จึงมีชื่อปจจุบันวา

พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลธรรม เพ่ือใหเขาคูกับพจนานุกรมอีกเลมหน่ึงท่ีเปลี่ยนจากชื่อเดิมมา

เปน พจนานุกรมพุทธศาสน ฉบับประมวลศัพท

ถึงวาระน้ี พจนานุกรมสองเลมน้ีจึงเสมือนเปนหนังสือท่ีรวมกันเปนชุดอันเดียว

พจนานุกรมพุทธศาสน ฉบับประมวลศัพท ท่ีวาน้ัน เปนหนังสือท่ีเกิดขึ้นแบบทั้งเลมฉับพลันทันที 

โดยแทรกตัวเขามาใน พ.ศ. ๒๕๒๒ ระหวางท่ีงานทําพจนานุกรมซ่ึงขยายขอบเขตออกไปจนจะเปนสารานุกรม

น้ัน กําลังดําเนินอยู

เน่ืองจากผูรวบรวมเรียบเรียงเห็นวางานทําสารานุกรม คงจะกินเวลายืดเยื้อไปอีกนาน และ

พจนานุกรมพทุธศาสตร ท่ีทําเสรจ็ไปแลว กมี็เฉพาะดานหลกัธรรมซ่ึงจัดเรยีงตามลาํดับหมวดธรรม ควรจะมี

พจนานุกรมเลมเล็กๆ งายๆ วาดวยพระพุทธศาสนาทั่วๆ ไป แบบเรียงตามลําดับอกัษร ท่ีพอใชประโยชนพ้ืนๆ  

สาํหรบัผูเลาเรยีนในขัน้ตน โดยเฉพาะนักเรยีนนักธรรม ออกมากอน

พรอมน้ันก็พอดีประจวบเหตุผลอีกอยางหน่ึงมาหนุน คือ ไดเห็นหนังสอื ศัพทหลกัสตูรภาษาไทย 

สาํหรบันักธรรม ชัน้ตร ี ชัน้โท และชัน้เอก ท่ีมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจัดพิมพออกมาใน พ.ศ. ๒๕๐๓ 

เหลืออยูจํานวนมากมาย และดูเหมือนวาไมมีใครเอาใจใส

หนังสือ ศัพทหลักสูตรภาษาไทย ชุดน้ัน ทาง มจร. จัดพิมพขึ้นมาเพ่ือสนองความตองการของ 

นักเรียนนักธรรมท่ีจะตองสอบวิชาใหมซ่ึงเพ่ิมเขามาในหลักสูตร คือวิชาภาษาไทย แตแทบจะยังไมทันไดเผย

แพรออกไป วิชาภาษาไทยน้ันก็ไดถูกยกเลิกเสีย หนังสือชุดน้ันจึงถูกทอดทิ้ง

ไดมองเห็นวา หนังสอื ศัพทหลกัสตูรภาษาไทย น้ัน ไมควรจะถูกท้ิงไปเสยีเปลา ถานํามาจัดเรยีงใหมในรปู

พจนานุกรม กจ็ะใชประโยชนได อยางนอยศัพทต้ังหรอืหัวศัพทท่ีมีอยูกจ็ะทุนแรงทุนเวลาในการเกบ็ศัพทเปนอนัมาก
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โดยนัยน้ี กไ็ดนําหนังสอื ศัพทหลกัสตูรภาษาไทย ชดุน้ันท้ัง ๙ ภาค (ศัพทสาํหรบันักธรรมตรี–โท–เอก 

ชั้นละ ๓ วิชา จึงมีชั้นละ ๓ ภาค พิมพรวมเปนชั้นละเลม) มาจัดเรียบเรียงเปนพจนานุกรมเลมเดียว ดังไดเลา

ไวแลวใน “แถลงการจัดทําหนังสือ ประกาศพระคุณ ขอบคุณ และอนุโมทนา (ในการพิมพครั้งท่ี ๑)”

ศัพทจํานวนมากทีเดียว ท่ีงายๆ พ้ืนๆ และตองการเพียงความหมายสั้นๆ หรือคําอธิบายเพียงเล็ก

นอย ไดคงไวตามเดิมบาง แกไขปรับปรุงบาง สวนศัพทท่ีตองการคําอธิบายยาวๆ ก็เขียนขยาย และศัพท

สําหรับการเรียนนักธรรมท่ีตกหลนหรือศัพทท่ัวไปอันควรรูท่ียังไมมี ก็เติมเขามา รวมเปนของเกากับของใหม

ประมาณครึ่งตอครึ่ง จึงเกิดเปนพจนานุกรม ซ่ึงในการพิมพครัง้แรก พ.ศ. ๒๕๒๒ เรยีกชือ่วา พจนานุกรม

พุทธศาสน ฉบับครู นักเรียน นักธรรม

ตอมา ในการพิมพครั้งท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๒๗ พจนานุกรมเลมน้ันไดเปลี่ยนมีชื่ออยางปจจุบันวา

พจนานุกรมพุทธศาสน ฉบับประมวลศัพท คือหนังสือเลมน้ี

เม่ือมีการเผยแพรมากขึ้น ผูขออนุญาตพิมพบางแหงจึงไดนําพจนานุกรมทั้งสองเลมน้ีมาจัดรวมกัน

เปนชุด และลาสุดบางทีถึงกับทํากลองใสรวมกัน

แมจะมีประวัติแหงการเกิดขึ้นตางหากกัน แตพจนานุกรมสองเลมน้ีก็มีลักษณะท่ีเหมือนกันอยางหน่ึง 

คือเปนงานในชวงระหวางท่ีงานทําพจนานุกรมซ่ึงตอเน่ืองมาแตเดิมและขยายออกไปจนกลายเปนสารานุกรม 

แสดงอาการวาจะเปนเรื่องยืดเยื้อตองรออีกยาวนาน

หลังจากการพิมพลงตัวแลว พจนานุกรมสองเลมน้ีก็มีชะตากรรมอยางเดียวกัน คือขึ้นตอระบบการทํา

ตนแบบและการพิมพยุคกอนน้ัน ซ่ึงตนแบบอยูในแผนกระดาษที่ตายตัว แกไขและขยับขยายไดยาก ยิ่งเปน

หนังสือขนาดหนาและมีรูปแบบซับซอน ก็แทบปรับเปลี่ยนอะไรไมไดเลย

ดวยเหตุน้ี การพิมพพจนานุกรมสองเลมน้ันในครั้งตอๆ มา จึงตองพิมพซํ้าตามตนแบบเดิม ถาจํา

เปนจรงิๆ ท่ีจะตองแกไข ก็แกไดเพียง ๔–๕ บรรทัด ยิ่งเม่ือเวลาผานมานานขึ้น แผนกระดาษตนแบบทั้งหมด

ก็ผุเปอยหรือสูญหายไป (ตนแบบของ พจนานุกรมพุทธศาสน ฉบับประมวลศัพท ซ่ึงทําขึ้นใหมในการพิมพ

ครั้งท่ี ๒ ไดสูญหายไปต้ังแตเม่ือการพิมพครั้งท่ี ๒ น้ันเสร็จสิ้นลง) ทําใหการพิมพตอจากน้ันตองใชวิธีถาย

ภาพจากหนังสือท่ีพิมพครั้งกอนๆ ซ่ึงจะไดตัวหนังสือท่ีเลือนลางลงไปเร่ือยๆ ไดแตรอเวลาท่ีจะพิมพทําตน

แบบขึ้นใหม โดยจะถือโอกาสเพิ่มเติมดวยพรอมกัน

อยางไรก็ตาม เน่ืองจาก พจนานุกรมพุทธศาสน ฉบับประมวลศัพท น้ี มีศัพทและคําอธิบายที่จะเพ่ิม

มากมาย เม่ือแกไขตนแบบเดิมไมได ก็จึงใสสวนเพิ่มเขามาตางหากตอทายเลมในการพิมพครั้งท่ี ๓ พ.ศ. 

๒๕๒๘ โดยทําเปน “ภาคผนวก” (มีศัพทต้ังหรือหัวศัพทเพ่ิม ๑๒๔ ศัพท รวม ๒๔ หนา ขยายขนาดเลม

หนังสือเฉพาะตัวพจนานุกรมแทๆ ขึ้นเปน ๔๖๖ หนา) ตอแตน้ันมา ก็พิมพซํ้าอยางท่ีกลาวขางตน

ข. ความเปนมา ชวงท่ี ๒: เขายุคใหม มีฐานที่จะกาวตอ

ระหวางรอเวลาท่ีจะพิมพทําตนแบบใหม พรอมกับเขียนเพิ่มเติม ซ่ึงมองไมเห็นวาจะมีโอกาสทําไดเม่ือ

ใด กาลก็ลวงมา จนถึงยุคคอมพิวเตอร

ระบบคอมพิวเตอรไดชวยใหการพิมพเจริญกาวหนาอยางมหัศจรรย ซ่ึงแกปญหาสําคัญในการทํา

พจนานุกรมไดท้ังหมด โดยเฉพาะ

• การพิมพขอมูลใหมทําไดอยางดีและคลองสะดวก

• รักษาขอมูลใหมน้ันไวไดสมบูรณและยืนนาน โดยมีคุณภาพคงเดิม หรือจะปรับใหดียิ่งขึ้นก็ได
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• ขอมูลใหมท่ีเก็บไวน้ัน จะแกไข–ปรับปรุง–เพ่ิมเติม ท่ีจุดไหนสวนใด อยางไร และเม่ือใด ก็ไดตาม

ปรารถนา

ถึงตอนน้ี ก็เห็นทางท่ีจะทําใหงานทําพจนานุกรมกาวตอไป แตก็ตองรอขั้นตอนสําคัญ คือจุดต้ังตน

ครั้งใหม ไดแกการพิมพขอมูลพจนานุกรมทั้งหมดในเลมหนังสือลงในคอมพิวเตอร ซ่ึงตองใชเวลาและแรง

งานมากทีเดียว

ถามีขอมูลท่ีพิมพลงในคอมพิวเตอรไวพรอมแลว ถึงจะยังไมมีเวลาท่ีจะแกไข–ปรับปรุง–เพ่ิมเติม ก็

อุนใจได เพราะสามารถเก็บรอไว มีโอกาสเม่ือใด ก็ทําไดเม่ือน้ัน แตตองเริ่มขั้นเตรียมขอมูลน้ันใหไดกอน

ขณะท่ีผูรวบรวมเรียบเรียงเองพิมพดีดไมเปน กับท้ังมีงานอื่นพันตัวนุงนัง ไมไดดําเนินการอันใดใน

เรื่องน้ี ก็ไดมีทานท่ีมีใจรักและทานท่ีมองเห็นประโยชน ไดพิมพขอมูล พจนานุกรมพุทธศาสน ฉบับประมวล

ศัพท ท้ังหมดของเลมหนังสือลงในคอมพิวเตอร ดวยความสมัครใจของตนเอง โดยมิไดนัดหมาย เทาท่ีทราบ/

เทาท่ีพบ ๔ ราย เปน ๔ ชุด คือ

๑. พระมหาเจิม สุวโจ แหงสถาบันวิจัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ไดเริ่มจัดทํางานน้ีต้ังแตระยะ

ตนๆ ของยุคแหงการพิมพดวยระบบคอมพิวเตอร ซ่ึงท้ังอุปกรณและบุคลากรดานน้ียังไมพรั่งพรอม ใชเวลา

หลายป จนในท่ีสุด ไดมอบขอมูลท่ีเตรียมเสร็จแลวแกผูรวบรวมเรียบเรียง เม่ือวันท่ี ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๔๑

ขอมูลท่ีพระมหาเจิม สวุโจ เตรยีมไวน้ี ไดจัดวางรปูแบบเสรจ็แลว รอเพียงงานขัน้ท่ีจะสงเขาโรงพิมพ 

รวมทัง้การตรวจครัง้สดุทาย นับวาพรอมพอสมควร แตผูรวบรวมเรียบเรยีงกไ็มมีเวลาตรวจ เวลากผ็านมาเรือ่ยๆ

๒. รศ. ดร.สมศีล ฌานวังศะ ราชบัณฑิต ไดเตรียมขอมูลพจนานุกรมพุทธศาสน ฉบับประมวลศัพท 

(พรอมท้ังพจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลธรรม) โดยบุตรหญิง–ชาย คือน.ส.ภาวนา ต้ังแตยังเปน 

ด.ญ.ภาวนา ฌานวังศะ และนองชาย คือ นายปญญา ต้ังแตยังเปนด.ช.ปญญา ฌานวังศะ ไดชวยกันแบงเบา

ภาระดวยการพิมพขอมูลท้ังหมดของเลมหนังสอืลงในคอมพิวเตอร ภายใตการดูแลของ ดร.สมศีล ฌานวงัศะ

ซ่ึงเปนผูตรวจความเรียบรอยและจัดรูปแบบขอมูลน้ันตามเลมหนังสืออีกทีหน่ึง

๓. พระไตรปฎก (ในแผน CD – ระบบคอมพิวเตอร) ฉบับสมาคมศิษยเกา  มหาจุฬาลงกรณราช-

วิทยาลัย ซ่ึงเสร็จออกเผยแพรในชวงตนของ พ.ศ. ๒๕๔๓ ไดขอบรรจุ พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับ

ประมวลธรรม และ พจนานุกรมพุทธศาสน ฉบับประมวลศัพท ไวในโปรแกรมดวย ผูจัดทําจึงไดพิมพขอมูล

ท้ังหมดของหนังสือท้ังสองเลมน้ันลงในคอมพิวเตอร แตเน่ืองจากเปนขอมูลสําหรับโปรแกรมคอมพิวเตอร จึง

ไมไดจัดรูปแบบเพ่ือการตีพิมพอยางเลมหนังสือ

๔. พจนานุกรมพุทธศาสน (ในแผน CD – ระบบคอมพิวเตอร) รุน ๑.๕ (ในโปรแกรมวา พจนานุกรม

พุทธศาสตร Version <1.2>) พ.ศ. ๒๕๔๔ จัดทําโดยคณะวิศวกรรมศาสตรคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยรังสิต 

ซ่ึงก็ไมไดจัดรูปแบบเพ่ือการตีพิมพอยางเลมหนังสือ เพราะเปนขอมูลสําหรับโปรแกรมคอมพิวเตอร

ขอมูลท้ัง ๔ ชดุน้ี ผูจัดทําชดุน้ันๆ ไดนําศัพทต้ังและคําอธิบายท้ังหมดใน “ภาคผนวก” รวม ๒๔ หนา 

๑๒๔ ศัพท ของฉบบัเรยีงพิมพระบบเกา มาแทรกเขาในเนือ้หาหลกัของเลมตามลาํดับอกัษรเสรจ็เรยีบรอยดวย

เม่ือมีชุดขอมูลใหเลือก ก็แนนอนวาจะตองพิจารณาเฉพาะชุดท่ีจัดรูปแบบไวแลวเพ่ือการตีพิมพอยาง

เลมหนังสือ คือชุดท่ี ๑ และชุดท่ี ๒

แตท้ังท่ีมีขอมูลน้ันแลว เวลาก็ผานไปๆ โดยผูรวบรวมเรียบเรียงมิไดดําเนินการใดๆ เพราะวาแมจะมี

ขอมูลครบท้ังหมดแลว แตก็ยังมีงานสุดทายในขั้นสงโรงพิมพ โดยเฉพาะการพิสูจนอักษร (ตรวจปรูฟ) ตลอด

เลมอีกครั้ง ซ่ึงควรเปนภาระของผูรวบรวมเรียบเรียงเอง
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ถาจะใหผูรวบรวมเรียบเรียงพิสูจนอักษรเองอยางแตกอน การพิมพคงตองรออีกแรมป หรอือาจจะ

หลายป (ยิง่มาบดัน้ี เม่ือตาทัง้สองเปนโรคตอหินเขาอกี กแ็ทบหมดโอกาส) คงตองปลอยใหพิมพครั้งใหมดวยการ

ถายภาพจากหนังสือท่ีพิมพครั้งกอนตอไปอีก

ค. ความเปนมา ชวงท่ี ๓: พิมพคร้ังใหม ในระบบใหม

การพิมพในระบบใหมคืบหนา เม่ือ ดร.สมศีล ฌานวังศะ ชวยรับภาระขั้นสุดทายในการจัดทําตนแบบ

ใหพรอมท่ีจะนําเขารับการตีพิมพในโรงพิมพ

ในงานขัน้สดุทายน้ี สาํหรบั พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลธรรม ซ่ึงจัดเรยีงใหมดวยระบบ

คอมพิวเตอร และพิมพเปนเลมหนังสือไปแลวเปนครั้งแรก เม่ือกลางป พ.ศ. ๒๕๔๕ น้ันผูรวบรวมเรยีบเรยีง

ไดอานตนแบบสดุทายกอนยุติ แตเม่ือมาถึง พจนานุกรมพุทธศาสน ฉบับประมวลศัพท กเ็ปนเวลาท่ีผูรวบรวม

เรยีบเรยีงประสบปญหาจากโรคตามากแลว รวมท้ังโรคตอหิน จึงยกภาระในการตรวจปรูฟอานตนแบบแมแต

ครั้งยุติให ดร.สมศีล ฌานวังศะ รับดําเนินการทั้งหมด เพียงแตเม่ือมีขอผิดแปลกนาสงสยัท่ีใด กไ็ถถามปรกึษา

เปนแตละแหงๆ ไป

พอดีวา ผูรับภาระนอกจากมีความละเอียดและทํางานน้ีดวยใจรักแลว ยังเปนผูศึกษาวิจัยเรื่อง

พจนานุกรมเปนพิเศษอีกดวย ยิ่งเม่ือไดคอมพิวเตอรมาเปนเครื่องมือ ก็ยิ่งชวยใหการจัดเรียงพิมพตนแบบ

สามารถดําเนินมาจนหนังสือเสร็จเปนเลมในรูปลักษณท่ีปรากฏอยูน้ี

พจนานุกรมพุทธศาสน ฉบับประมวลศัพท พิมพครั้งท่ี ๑๐ ซ่ึงเปนครั้งแรกท่ีใชขอมูลอันไดเตรียมขึ้น

ใหมดวยระบบการพิมพแบบคอมพิวเตอรน้ี โดยหลักการ ไดตกลงวาใหคงเนื้อหาไวอยางเดิมตามฉบับเรียง

พิมพระบบเกา ยังไมปรับปรุงหรือเพิม่เตมิ เน่ืองจากผูรวบรวมเรียบเรียงยังไมมีเวลาท่ีจะดําเนินการกับคํา

ศัพทมากมายอันควรเพ่ิมและสิง่ท่ีควรแกไขปรบัปรงุตางๆ ท่ีบันทึกไวระหวางเวลาท่ีผานมา และจะรอก็ไมมี

กําหนด (จุดเนนหลักอยูท่ีการไดฐานขอมูลในระบบคอมพิวเตอร ซ่ึงทําใหพรอมและสะดวกที่จะปรับปรุงเพ่ิม

เติมตอไป)

ท้ังน้ี มีขอยกเวน คือ

๑. นําศัพทต้ังและคําอธิบายทั้งหมดใน “ภาคผนวก” ของฉบับเรียงพิมพระบบเกา มาแทรกเขาไปใน

เน้ือหาหลักของเลมตามลําดับอักษรของศัพทน้ันๆ (ขอน้ีเปนการเปลี่ยนแปลงดานรูปแบบเทาน้ัน สวนเน้ือหา

ยังคงเดิม)

๒. เน่ืองจากมีศัพทต้ัง ๘ คํา ท่ีไดปรับปรุงคําอธิบายไวกอนแลว จึงนํามาใสรวมดวย พรอมท้ังถือ

โอกาสแกไขเนื้อความผิดพลาด ๒–๓ แหงท่ีผูใชพจนานุกรมฉบับน้ี ท้ังบรรพชิตและคฤหัสถบางทานไดแจง

เขามานับแตการพิมพครั้งกอนๆ ซ่ึงขอขอบคุณ–อนุโมทนาไว ณ ท่ีน้ีดวย

๓. มีการปรับปรุงเพ่ิมเติมปลีกยอยท่ีพบเห็นนึกไดแลวถือโอกาสทําไปดวยระหวางทํางานขั้นสุดทาย 

ในการจัดทําตนแบบใหพรอมกอนจะสงเขารับการตีพิมพในโรงพิมพ กลาวคือ คําอธิบายเล็กนอยในบางแหง

ซ่ึงเห็นวาควรจะและพอจะใหเสร็จไปไดในคราวน้ี เฉพาะอยางย่ิง

• ไดปรบัคําอธิบายคําวา ศิลปศาสตร และไดนําคําอธิบายการแบงชวงกาลในพทุธประวัติ คือชดุ 

ทูเรนิทาน–อวทูิเรนิทาน–สนัติเกนิทาน ชดุปฐมโพธิกาล–มัชฌมิโพธกิาล–ปจฉิมโพธิกาล และชุดปุริมกาล–อปร

กาล มาปรับรวมกันไวท่ีศัพทต้ังวา พุทธประวัติ อีกแหงหน่ึงดวย
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• ไดแยกความหมายยอยของศัพทต้ังบางคําออกจากกัน เพ่ือใหเกิดความชัดเจนย่ิงขึ้น (เชน คํา

วา พยัญชนะ)

• ไดตัดศัพทต้ังบางคําท่ีเห็นวาไมจําเปนออก (เชน วงศกุล, เทวรูปนาคปรก)

๔. เน่ืองจากเดิมน้ัน พจนานุกรมพุทธศาสน ฉบับประมวลศัพท น้ี จัดทําขึ้นโดยมุงเพ่ือประโยชนของ

ผูเลาเรียนขั้นตน โดยเฉพาะนักธรรมตรี–โท–เอก ถอยคําใดมีในแบบเรียนนักธรรม ก็ไดรักษาการสะกดตัว

โดยคงไวอยางเดิมตามแบบเรียนเลมน้ันๆ เปนสวนมาก

แตในการพิมพตามระบบใหมครัง้น้ี เห็นวาควรจะคํานึงถึงคนท่ัวไป ไมจํากดัเฉพาะนักธรรม จึงตกลง

ปรบัการสะกดตวัของบางศัพทใหเปนปจจุบัน (เชน ปฤษณา แกเปน ปรศินา)

พรอมน้ัน ตามทีพ่จนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ใหหลกัไววา คําท่ีเปนศัพทธรรมบัญญติั จะเขียน

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน หรือเขียนเต็มรูปอยางเดิมก็ได และในพจนานุกรมพุทธศาสน ฉบับ

ประมวลศัพท แตเดิมมาเขียนท้ังสองรูป เชน โลกุตตรธรรม–โลกตุรธรรม อรยิสจัจ–อรยิสจั สวนในการพมิพ

ตามระบบใหมครัง้น้ี ถาคําน้ันอยูในขอความอธิบาย ไดปรับเขียนเปนรูปเดียวกันท้ังหมด เชน โลกุตตรธรรม 

อริยสัจจ ท้ังน้ี เพ่ือความสอดคลองกลมกลืนเปนอันเดียวกัน แตผูอานจะนําไปเขียนเองในรูปท่ีประสงคก็ได 

ตามคําชี้แจงตนเลม

๕. แตเดิมมาหนังสือน้ีมุงเพ่ือประโยชนแกผูมีความรูพ้ืนฐานทางธรรมอยูแลว โดยเฉพาะนักเรียน 

นักธรรม ซ่ึงถือวารูวิธีอานคําบาลีอยูแลว จึงไมไดนึกถึงการท่ีจะแสดงวิธีอานคําบาลีน้ันไว แตบัดน้ีไดตกลงท่ี

จะคํานึงถึงผูใชท่ัวไป

ดังน้ัน ในการพิมพครัง้ใหมดวยระบบใหมน้ี จึงไดแสดงวธีิอานออกเสยีงศัพทต้ังบางคําเพ่ือเกือ้กลูแกผู

ใชท่ียังไมคุนกับวิธีอานคําท่ีมาจากภาษาบาลีสันสกฤต เชน สมสีสี [สะ-มะ-สี-สี], โอมสวาท [โอ-มะ-สะ-วาด]

แตเน่ืองจากยังเปนทํานองงานแถม จึงทําเทาท่ีนึกไดหรือพบเฉพาะหนา อาจมีคําศัพททํานองน้ีอยูอีกหลายคํา 

ท่ียังมิไดแสดงวิธีอานออกเสียงกํากับไว

อยางไรก็ตาม ในการพิมพใหมครัง้น้ี ไดแทรก “วิธอีานคาํบาลี” เพ่ิมเขามาดวย เพ่ือใหผูใชท่ัวไปทราบ

หลกัพ้ืนฐานท่ีพอจะนําไปใชเปนแนวทางในการอานไดดวยตนเอง โดย ดร.สมศีล ฌานวงัศะ ชวยรบัภาระเขยีนมา

งานขั้นสุดทายท่ีจะเขาโรงพิมพมีความละเอียด ซ่ึงตองใชเวลาและเรี่ยวแรงกําลังมาก ประกอบกับผู

รับภาระมีงานอื่นท่ีตองรับผิดชอบอีกหลายดาน นับจากเริ่มงานขั้นสุดทายน้ี จนตนแบบเสร็จเรียบรอยนําสง

โรงพิมพได ก็ใชเวลาไปหลายเดือน

ท้ังน้ีเพราะวา งานขั้นสุดทายกอนรับการตีพิมพมิใชเพียงการตรวจความถูกตองของตัวอักษรเทาน้ัน 

นอกจากอานปรูฟตลอดเลม ทวนแลวทวนอีกหลายเท่ียวแลว ไดถือโอกาสแหงการพิมพท่ีเปนการวางรูปแบบ

ครั้งใหมและมีคอมพิวเตอรเปนอุปกรณน้ี ตรวจทานจัดการเกี่ยวกับความสอดคลองกลมกลืน–สมํ่าเสมอ–

ครบถวน โดยเฉพาะในเรือ่งท่ีเปนระบบแบบแผน ใหลงตัวไวเทาท่ีจะทําได คือ

ก) ความสอดคลองกลมกลืน ท่ัวๆ ไป ไมวาจะเปนเครื่องหมายวรรคตอน หรือการพิมพคํา–ขนาด

ตัวอักษร–รูปลักษณของตัวอักษร ท้ังคําท่ัวไปและคําท่ีใชในการอางอิงและอางโยง (เชน ดู เทียบ คูกับ ตรงขามกับ) 

ไดพยายามตรวจและแกไขใหสมํ่าเสมอกันทุกแหง

ข) ความถูกตองครบถวนทัว่ถึง อกีหลายอยาง ท่ียงัอาจตกหลนหรอืขามไปในการพิมพระบบเกา 

โดยเฉพาะการอางโยง ไดตรวจสอบเทาท่ีทําได เชน ตรวจดูใหแนใจวาศัพทต้ังทุกคําท่ีเปนธรรมขอยอย ได

อางโยงถึงหมวดธรรมใหญท่ีธรรมขอยอยน้ันแยกออกมา



ฐ

ค) ระบบการอางโยง ระหวางศัพทต้ัง ไดจัดปรบัใหสมํ่าเสมอชดัเจนและครบถวนยิง่ขึน้ เชน

• ไดสํารวจคําแสดงการอางโยงท่ีมีอยู ซ่ึงยุติลงเปน ๔ คํา และนอกจากไดปรับขนาดและแบบตัว

อักษรของคําแสดงการอางโยงน้ันใหสมํ่าเสมอกันท่ัวท้ังหมด กลาวคือ ดู เทียบ คูกับ ตรงขามกับ แลว ยังได

พยายามวางขอยุติในการใชคําเหลาน้ันดวยวาจะใชคําไหนในกรณีหรือในขอบเขตใด

ในการน้ี พึงทราบวา คําท่ีมักมาคูกัน และเปนคําตรงขามกันดวย ในพจนานุกรมน้ี ใชคําอางอิงวา 

คูกับ หรือ ตรงขามกับ อยางใดอยางหน่ึง โดยยังไมถือขอยุติเด็ดขาดลงไป เชนโลกียธรรม คูกับ โลกุตตรธรรม, 

สังขตธรรม ตรงขามกับ อสังขตธรรม

• ใชการอางโยง แทนคําอธิบายบางตอนที่ซํ้าซอนเกินจําเปน หรือชวยใหปรับเปลี่ยนคําอธิบายบาง

แหงใหสั้นลง (เชน ตัดคําอธิบายท่ี เบญจศีล ออก เน่ืองจากซํ้ากับ ศีล ๕ แลวใชการอางโยงแทน)

นอกจากน้ัน ยังมีงานแทรกซอนบางอยางท่ีใชเวลาเพิ่มขึ้นอีกมากทีเดียวนอกเหนือความคาด

หมาย เชน ทุกครั้งท่ีมีการแกไขขอมูล ซ่ึงทําใหขอความและถอยคําขยบัขยายเลือ่นท่ี ตองตรวจดูความถกูตอง

เหมาะสมในการตัดแยกคําทายบรรทัด โดยเฉพาะคําศัพทบาลสีนัสกฤต เชน ปาฏิโมกข และคําประสม เชน 

พระเจา นมสม ถา โมกข เจา หรือ สม เลื่อนแยกออกไปอยูตางบรรทัด ซ่ึงทําใหผิดหลกัอกัขรวธีิการเขยีนคํา

บาลสีนัสกฤต หรอือาจชวนใหอานเขาใจผิดในกรณีคําประสม ก็ตองพยายามแกไขใหมาอยูในบรรทัดเดียวกัน

ครบท้ังคํา หรือใชวิธีใสเครื่องหมาย - (ยติภังค) หากเปนคําบาลีสันสกฤตที่พอจะเอื้อใหตัดแยกได เชน กุศล-

ธรรม (ดังในตัวอยางน้ี) และการแกไขน้ีมักจะสงผลกระทบตอคําอื่นอยูเนืองๆ ทําใหตองตรวจดูใหท่ัวซํ้าอีก

อน่ึง การแกไขดังกลาว ยังสงผลกระทบตอทอดไปถึงการจัดหนาหนังสือโดยรวม ซ่ึงพลอยขยับ

เขยื้อนเปลี่ยนแปลงไปเน่ืองจากการตัด เพ่ิม หรือเปลี่ยนแปลงขอความน้ัน อันจะตองตรวจดูและจัดปรับให

ถูกตองลงตัวดวยทุกครั้งเชนเดียวกัน

การท่ีงานพิมพ พจนานุกรมพุทธศาสน ฉบับประมวลศัพท กาวมาจนถงึขัน้สาํเรจ็เสรจ็สิน้ในบัดน้ี จึง

หมายถงึการบําเพ็ญอทิธิบาทท้ัง ๔ ของ ดร.สมศีล ฌานวงัศะ และบุตรหญงิ–บุตรชาย คือ น.ส.ภาวนา ฌานวงัศะ

และ นายปญญา ฌานวังศะ ซ่ึงขออนุโมทนาไว ณ ท่ีน้ี เปนอยางย่ิง

พรอมน้ี ขอขอบคุณพระมหาเจิม สวุโจ แหงมหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั ท่ีไดอตุสาหะ

วริยิะเตรยีมฐานขอมูลคอมพวิเตอรชดุแรกของ พจนานุกรมพทุธศาสน ฉบับประมวลศัพท และมอบใหไว แมจะ

เปนชุดท่ีมิไดนํามาใชในการพิมพครั้งน้ี ก็ถือวาพระมหาเจิม สุวโจ ไดมีสวนรวมในงานน้ีดวย

อน่ึง ระหวางท่ีแกไขทวนทานเพ่ือเตรียมตนแบบสาํหรบัสงโรงพิมพน้ี พระครูปลดัปฎกวฒัน (อนิศร 

จินฺตาปฺโ) และพระภิกษุหลายรูปในวัดญาณเวศกวัน ไดอานปรูฟอีกเท่ียวหน่ึง ชวยใหการพิสูจนอักษรถูก

ตองเรียบรอยยิ่งขึ้น จึงขอขอบคุณพระครูปลัดปฎกวัฒนและพระภิกษุทุกรูปท่ีชวยงาน ในโอกาสน้ี กระน้ัน 

ก็ตาม ก็คงยังมีขอผิดพลาดหลงเหลืออยูบาง หากผูใชทานใดไดพบ ก็ขอไดโปรดแจงใหทราบดวย เพ่ือชวยให

การพิมพครั้งตอๆ ไปมีความสมบูรณยิ่งขึ้น

หวงัวา พจนานุกรมพุทธศาสน ฉบับประมวลศัพท ท่ีพิมพดวยระบบใหมครัง้น้ี จะเปนอปุกรณอนัเกือ้กลู

ตอการศึกษา ท่ีสาํเรจ็ประโยชนไดดียิง่ขึน้ และเปนปจจัยหนุนใหเกดิธรรมไพบูลย เพ่ือประโยชนสขุแกพหูชน

ยั่งยืนนานสืบไป

พระธรรมปฎก (ป. อ. ปยุตฺโต)

๒๓ กันยายน ๒๕๔๖



บันทึกของผูเรียบเรียง

(ในการพิมพครั้งท่ี ๒ – พ.ศ. ๒๕๒๗)

๑. หนังสอืน้ีพิมพครัง้แรกเม่ือ พ.ศ. ๒๕๒๒ ในงานพระราชทานเพลงิศพ พระครปูลดัสมัยกตฺิติทตฺโต

เจาอาวาสวัดพระพิเรนทร มีชื่อวา พจนานุกรมพุทธศาสน ฉบับครู นักเรียน นักธรรม แตในการพิมพครั้งท่ี ๒ 

น้ี ไดเปลี่ยนชื่อใหมวา พจนานุกรมพุทธศาสน ฉบับประมวลศัพท ท้ังน้ีเพราะชื่อเดิมยาวเกินไป เรียกยาก

การท่ีมีคําสรอยทายชื่อวา ฉบับประมวลศัพท ก็เพ่ือปองกันความสับสน โดยทําใหตางออกไปจาก 

พจนานุกรมพุทธศาสตร ของผูเรียบเรียงเดียวกัน ซ่ึงมีอยูกอน

พจนานุกรมพุทธศาสน ฉบับประมวลศัพท เปนพจนานุกรมซ่ึงรวบรวมและอธิบายคําศัพทท่ัวไปทุก

ประเภทท่ีเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา เชน หลักธรรม พระวินัย พิธีกรรม ประวัติบุคคลสําคัญ ตํานาน และ 

วรรณคดีท่ีสําคัญ เปนตน ตางจาก พจนานุกรมพุทธศาสตร (จะขยายชื่อเปน พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับ

ประมวลธรรม) ท่ีมุงรวบรวมและอธิบายเฉพาะแตหลักธรรมซ่ึงเปนสาระสําคัญของพระพุทธศาสนา

๒. ศัพทท่ีรวบรวมมาอธิบายในหนังสือน้ี แยกไดเปน ๓ ประเภทใหญๆ คือ

๑) พุทธศาสนประวัติ มีพุทธประวัติเปนแกน รวมถึงสาวกประวัติ ประวัติบุคคล สถานที ่และเหตุ

การณสําคัญในพระพุทธศาสนา ตลอดจนตํานาน และเรื่องราวท่ีมาในวรรณคดีตางๆ เฉพาะท่ีคนท่ัวไปควรรู

๒) ธรรม คือหลักคําสอน ท้ังท่ีมาในพระไตรปฎก และในคัมภีรรุนหลังมีอรรถกถาเปนตน รวมไว

เฉพาะท่ีศึกษาเลาเรียนกันตามปกติ และเพ่ิมบางหลักท่ีนาสนใจเปนพิเศษ

๓) วนัิย หมายถงึ พุทธบัญญติัท่ีกาํกบัความประพฤตแิละความเปนอยูของพระสงฆ และในท่ีน้ีใหมี

ความหมายครอบคลมุถึง ขนบธรรมเนียมประเพณ ี พิธีกรรมบางอยางท่ีไดเปนเครือ่งยึดเหน่ียวคุมประสานสงัคม

ของชาวพุทธไทยสบืตอกนัมา

นอกจากน้ีมีศัพทเบ็ดเตลด็ เชน คํากวซ่ึีงผูกขึน้โดยมุงความไพเราะ และคําไทยบางคําท่ีไมคุนแต

ปรากฏในแบบเรยีนพระปรยิติัธรรม ซ่ึงภิกษุสามเณรจําเปนจะตองรูความหมาย เปนตน

๓. หนังสือน้ีรวมอยูในโครงการสวนตัว ท่ีจะขยายปรับปรุงกอนการจัดพิมพครั้งท่ี ๒ และไดเพ่ิมเติม

ปรบัปรงุไปบางแลวบางสวน แตตามทีต้ั่งใจไวกะวาจะปรบัปรงุจรงิจังและจัดพิมพภายหลงั พจนานุกรมพทุธศาสตร

(ฉบับประมวลธรรม) ครั้น ดร.สุจินต ทังสุบุตร ติดตอขอพิมพเปนธรรมทานในงานพระราชทานเพลิงศพบิดา

ผูเปนบุรพการ ี จึงเปนเหตุใหการพิมพเปลีย่นลาํดับ กลายเปนวาหนังสอืน้ีจะสาํเรจ็กอน โดยเบ้ืองแรกตกลงวาจะ

พิมพไปตามฉบับเดิมท่ีสวนใหญยงัไมไดปรบัปรงุ แตปญหาขอยุงยากติดขดัท่ีทําใหการพิมพลาชา ไดกลายเปน

เครื่องชวยใหไดโอกาสรีบเรงระดมงานแทรกเพ่ิม ปรับปรุงแขงกันไปกับงานแกไขปญหา จนหนังสือน้ีมีเน้ือหา

เกือบจะครบถวนสมบูรณตามความมุงหมาย นับวาเจาภาพงานนี้ไดมีอุปการะมากตอความสําเร็จของงาน 

ปรับปรุงหนังสือและตอการชวยใหงานเสร็จสิ้นโดยเร็วไมยืดเยื้อตอไป

อยางไรก็ดี มีผลสบืเน่ืองบางอยางท่ีควรทราบไวดวย เพ่ือใหรูจักหนังสอืน้ีชดัเจนยิง่ขึน้ เชน

ก) ในโครงการปรับปรงุเดิม มีขอพิจารณาอยางหน่ึงวา จะรวมศัพทท่ีแปลกในหนังสอื ปฐมสมโพธิกถา และ

ใน มหาเวสสนัดรชาดก เขาดวยหรอืไม การพิมพท่ีเรงดวนครัง้น้ีไดชวยตัดสนิขอพิจารณานั้นใหยุติลงไดทันที 

คือเปนอันตองตัดออกไปกอน แตการไมรวมศัพทในวรรณคดี ๒ เรื่องน้ันเขามาก็ไมทําใหพจนานุกรมน้ีเสยี

ความสมบรูณแตอยางใด เพราะศัพทสวนมากใน ปฐมสมโพธกิถา และ มหาเวสสนัดรชาดก เปนคํากวีและคํา
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จําพวกตํานาน ซ่ึงมุงความไพเราะหรือเปนความรูประกอบ อันเกินจําเปนสําหรับการเรียนรูในระดับสามัญ วาท่ี

จริงศัพทสองประเภทน้ันเทาท่ีมีอยูเดิมในหนังสือน้ีก็นับวามากจนอาจจะทําใหเกิดความสับสนกับศัพทจําพวก

หลักวิชาไดอยูแลว สวนความรูท่ีเปนหลักการของพระพุทธศาสนาที่ปรากฏในวรรณคดี ๒ เรื่องน้ัน กลาวไดวา

มีอยูในพจนานุกรมน้ีแลวแทบท้ังหมด

ข) การปรับปรุงอยางเรงดวนแขงกับเวลาที่บีบรัดทําใหเกิดความลักลั่นขึ้นบางในอัตราสวนของการ

อธิบาย คือ บางคําอธิบายขยายใหมยืดยาวมาก เชน ไตรปฎก ยาวเกิน ๑๐ หนา แตบางคําคงอยูอยางเดิมซ่ึง

เม่ือเทียบกันแลวกลายเปนสั้นเกินไป เชน ไตรสิกขา ท่ีอยูใกลกันน้ันเอง และศัพทบางศัพทยังตกหลนหลงตา 

เชน ไตรทศ, ไตรทิพย เปนตน

อยางไรก็ตาม ขอบกพรองเชนน้ีเหลอือยูนอยยิง่ โดยมากเปนสวนท่ีพิสดารเกนิไปมากกวาจะเปนสวนท่ี

หยอนหรือขาด และถารูจักคน กส็ามารถหาความหมายทีล่กึละเอยีดออกไปอกีได เชน ไตรสกิขา กอ็าจเปดดูคํา

ยอยตอไปอีก คือ อธิศีลสิกขา, อธิจิตตสิกขา, และ อธิปญญาสิกขา สวนคําจําพวก ไตรทศ, ไตรทิพย ก็เปน

กึ่งคํากวี ไมใชศัพทวิชาการแท เพียงแตหาความหมายของศัพท ไมตองอธิบายดานหลักวิชา อาจปรึกษา 

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ได

๔. ความหมายและคําอธิบายศัพท นอกจากสวนใหญท่ีไดคนควารวบรวมและเรียบเรียงขึ้นเปนเน้ือหา

เฉพาะของพจนานุกรมน้ีแลว มีแหลงท่ีควรทราบอีก คือ

๑) ศัพทจํานวนหน่ึง เกี่ยวกับการเรียนการสอนวิชานักธรรม ซ่ึงการตอบและอธิบายตามแบบ

แผนมีความสําคัญมากสําหรับผูเรียนและผูสอบในระบบน้ัน (โดยมากเปนศัพทพระวินัย และมีศัพททางวิชา

ธรรมปนอยูบาง) ในท่ีน้ีมักคัดเอาความหมายและคําอธิบายในแบบเรยีนมาลงไวดวย

๒) ศัพทบางศัพท ท่ีเห็นวาความหมายและคําอธิบายในหนังสอื ศัพทหลกัสตูรภาษาไทย ของ 

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ชัดเจนและใชไดดีอยู ก็คงไวตามน้ัน

๓) ศัพทท่ีใชกันในภาษาไทย ซ่ึงผูคนมักตองการเพียงความหมายของคําศัพท ไมมีเรื่องท่ีตองรูใน

ทางหลักวิชามากกวาน้ัน หลายแหงถือตาม พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน

๔) ในขัน้สมบูรณของพจนานุกรมน้ี ไดต้ังใจไววาจะแสดงหลักฐานท่ีมาในคัมภีรของเรือ่งท่ีเปนหลกั

วิชาไวท้ังหมดโดยละเอียด แตเพราะตองสงตนฉบับเขาโรงพิมพทันทีกอนแลวจึงมีการแทรกเพ่ิมปรบัปรงุตาม

โอกาสภายหลงั การบอกท่ีมาใหท่ัวถงึจึงเปนไปไมได ครัน้จะแสดงท่ีมาของเรือ่งท่ีมีโอกาสแทรกเพ่ิมหรอืปรบัปรงุ

ใหม กจ็ะทําใหเกิดความลกัลัน่ ไมสมํ่าเสมอกนั จึงงดไวกอนท้ังหมด ผูใชพจนานุกรมน้ีจึงจะพบหลกัฐานท่ีมาบาง 

กเ็ฉพาะท่ีเปนเพียงขอความบอกชือ่หมวดชือ่คัมภีร อยางเปนสวนหน่ึงของคําอธิบาย ไมมีตัวเลขบอกเลม ขอ และ

หนา ตามระบบการบอกท่ีมาท่ีสมบูรณ

การเพ่ิมเติมและปรับปรุงแมจะไดทําอยางรีบเรงแขงกับการพิมพเทาท่ีโอกาสเปดให แตก็นับวาใกล

ความครบถวนสมบูรณ ทําใหเน้ือหาของหนังสือขยายออกไปมากประมาณวาอีก ๑ ใน ๓ ของฉบับพิมพครั้ง

แรก มีศัพทท่ีเพ่ิมใหมและปรับปรุงหลายรอยศัพท กระน้ันก็ตาม เม่ือถึงโอกาสก็จะมีการปรับปรุงใหญอีกครั้ง

หน่ึง เพ่ือใหกลมกลืนสมํ่าเสมอโดยสมบูรณและเหมาะแกผูใชประโยชนทุกระดับ ต้ังแตนักสอนจนถึงชาวบาน

อน่ึง ในการเพิ่มเติมและปรับปรุงน้ี ไดมีทานผูเปนนักสอนนักเผยแพรธรรมชวยบอกแจงศัพทตก

หลนในการพิมพครั้งกอนและเสนอศัพทท่ีควรเพ่ิมเติมหรือปรับปรุงคําอธิบายหลายศัพท คือ พระมหาอารยี 

เขมจาโร วดัระฆังโฆสติาราม รองเลขาธิการมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั 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 และเสนอปรับปรุงคําท่ีอธิบายไมชัดเจน 

อานเขาใจยาก หรือสั้นเกินไป ๒๓ ศัพท เชน กัปปยภูมิ, กุฑวะ, คันโพง, ดาวเคราะห เปนตน นับวาไดมีสวน

ชวยเสริมใหหนังสือสมบูรณยิ่งขึ้น

ในการพิมพท่ีเรงดวนภายในเวลาที่จํากัด ตอหนาปญหาความยุงยากสับสนในกระบวนการพิมพชวง

ตนท่ีไมราบรื่นน้ัน คุณชุติมา ธนะปุระ ไดมีจิตศรัทธาชวยพิสูจนอักษรสวนหน่ึง (คุณชุติมา และคุณยงยุทธ 

ธนะปุระ ไดบริจาคทุนทรัพยพิมพพจนานุกรมน้ีแจกเปนธรรมทานจํานวนหน่ึงดวย) คุณพนิตา อังจันทรเพ็ญ 

ไดชวยพิสูจนอักษรอีกบางสวน และชวยติดตอประสานงานทางดานโรงพิมพ ทางดานเจาภาพ ชวยเหลือทํา

ธุระใหลุลวงไปหลายประการ นับวาเปนผูเกื้อกูลแกงานพิมพหนังสือครั้งน้ีเปนอันมาก

พจนานุกรมพทุธศาสน ฉบับประมวลศัพท พิมพเสรจ็สิน้ในบัดน้ี กอน พจนานุกรมพทุธศาสตร ฉบับ

ประมวลธรรม ไมยดืเยือ้ยาวนานตอไป กเ็พราะคณะเจาภาพงานพระราชทานเพลงิศพ อาจารยจิตร ทังสบุุตร ซ่ึงมี 

ดร. สจิุนต ทังสบุุตร เปนผูติดตอขอพมิพ ไดเพียรพยายามเรงรดัติดตามงานมาโดยตลอด และไดสละทุนทรพัย

เปนอนัมากในการผลกัดันใหการพิมพผานพนปญหาขอติดขดัตางๆ เปนฐานใหการพิมพสวนท่ีจะเพ่ิมเติมเปนไป

ไดโดยสะดวกและเสยีคาใชจายลดนอยลง

นอกจากน้ี เจาภาพทีข่อพิมพเผยแพรอกีหลายราย กล็วนเปนผูมีจิตศรทัธาจัดพิมพแจกเปนธรรมทาน 

ท้ังสิน้

เจาภาพท่ีขอพิมพจํานวนมากท่ีสดุ คือ มหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั แมจะพิมพจําหนาย มิใชพิมพแจก

อยางใหเปลา แตกมี็วตัถุประสงคเพ่ือนําผลประโยชนไปบํารงุการศึกษาของพระภิกษุสามเณร นับวาเปนการกุศล

เชนกนั

นอกจากน้ี เม่ือมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยัขาดแคลนทนุท่ีจะใชในการพมิพ พจนานุกรมพุทธศาสตร ก็

บังเอญิให คุณหญงิกระจางศร ีรกัตะกนิษฐ ไดทราบ จึงไดเชญิชวนญาตมิิตรของทาน รวมกนัต้ัง “กองทุนพิมพ

พจนานุกรมพทุธศาสตร” ขึน้ กองทุนน้ันมีจํานวนเงนิมากจนพอท่ีจะใชพิมพ พจนานุกรมพทุธศาสน เลมน้ีดวย 

เปนเครือ่งอปุถัมภใหการพิมพสาํเรจ็ลลุวงสมหมาย ทําใหมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยัไดพจนานุกรมทัง้สองเลม

สาํหรบัจําหนายเกบ็ผลประโยชนโดยมิตองลงุทุนลงแรงใดๆ เลย

ขออนุโมทนากุศลเจตนา บุญกิริยา และความอุปถัมภของทานผูไดกลาวนามมาขางตน ขอทุกทานจง

ประสบจตุรพิธพร เจริญงอกงามในธรรมยิ่งๆ ขึ้นไป และขอธรรมทานท่ีไดรวมกันบําเพ็ญน้ีจงเปนเครื่องชักนํา

มหาชนใหบรรลุประโยชนสุขอันชอบธรรมโดยท่ัวกัน

พระราชวรมุนี

  (ประยุทธ ปยุตฺโต)

๑๓ ตุลาคม ๒๕๒๗



ควรทราบกอน

๑. พจนานุกรมนี้ เหมาะแกครูและนักเรียนนักธรรม มากกวาผูอ่ืน

คําศัพทในวชิานักธรรม ซ่ึงการตอบและอธิบายตามแบบแผนมีความสําคัญมากสําหรับผูเรียนและผูสอบ

ในระบบน้ัน (โดยมากเปนศัพทพระวินัย) ในท่ีน้ีมักคัดเอาความหมายและคําอธิบายในแบบเรียนมาลงไวดวย

ความหมายและคําอธิบายหลายแหงเขยีนอยางคนรูกนั คือ ผูมีพ้ืนความรูอยูบางแลว จึงจะเขาใจชดั

เจนและใชประโยชนไดเต็มท่ี

อยางไรก็ตาม วาโดยสวนใหญ คนท่ัวไปทีส่นใจทางพระศาสนา กใ็ชประโยชนไดเปนอยางดี

๒. ศัพทท่ีอธิบาย มุงวิชาธรรม พุทธประวัติ และวินัย เปนใหญ

ศัพทท่ีควรอธิบายในวชิาท้ังสามน้ี พยายามใหครบถวน เทาท่ีมีในแบบเรยีนนักธรรม ท้ังชัน้ตร ี ชัน้โท 

และชัน้เอก แมวาในการจดัทําท่ีเรงดวนยิง่น้ี ยอมมีคําตกหลนหรอืแทรกไมทันอยูบางเปนธรรมดา

อยางไรก็ตาม ศัพทเกีย่วกบัศาสนพธีิบางอยาง และเรือ่งท่ีคนท่ัวไป และนักศึกษาอืน่ๆ ควรรู กไ็ดเพ่ิมเขา

มาอกีมิใชนอย เชน กรวดนํ้า, ผาปา, สงัฆทาน, อาราธนาศลี, อาราธนาพระปรติร, อาราธนาธรรม, วสิทุธิมรรค,

จักกวตัติสตูร เปนตน

๓. ลาํดบัศัพท เรยีงอยาง พจนานกุรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน เวนตนศัพท ม ี–ะ

คําท่ีเปนตนศัพท หรือแมศัพท แมมีประวิสรรชนีย ก็เรียงไวกอนคําท่ีอาศัยตนศัพทน้ัน เชน เถระ

เรียงไวกอน เถรวาท; เทวะ เรียงไวกอน เทวดา, เทวทิต เปนตน

๔. การสะกดการันต มีปะปนกันหลายอยาง ใหถือวาใชไดท้ังหมด

ศัพทสวนมาก เกบ็จากแบบเรยีนนักธรรม ซ่ึงเขยีนขึน้เม่ือศตวรรษลวงแลวแทบท้ังสิน้ คือ กอนมี

พจนานุกรมฉบบัราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๔๙๓ เปนเวลานาน แบบเรยีนเหลาน้ัน แมเขยีนคําศัพทเดียวกนัก็

สะกดการนัตไมเหมือนกนั แตกถ็อืวาถกูตองดวยกนั อยางนอยตามนิยมในเวลาน้ัน

ยิง่กวาน้ัน พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ยงัเปดโอกาสสาํหรบัคําท่ีเปนธรรมบัญญติัใหเขยีนเต็ม

รปูตามภาษาเดมิไดดวย

ดังน้ัน พึงทราบการสะกดการันตไมคงท่ีในหนังสอืน้ี วาเปนไปตามแหลงเดิมท่ีเกบ็ถอยคําน้ันๆ มา หรอื

ตามรปูคําท่ียอมรบัในทางหลกัภาษาวายกัเยือ้งไปได

ตัวอยางคําเขยีนหลายแบบ เชน กรรมฐาน, กมัมัฏฐาน; อรยิสจัจ, อรยิสจั; นิคคหะ, นิคหะ; ญติักรรม,

ญตัติกรรม, ญตัติกมัม; บรเิฉท, ปรเิฉท; ธรรมวจัิย, ธัมมวจิยะ; จุลลวรรค, จุลวรรค, จุลลวคัค เปนตน

ในการพิมพคร้ังที่ ๑๐ (ระบบคอมพิวเตอร) ไดปรับการสะกดตัวของบางศัพทใหเปนปจจุบัน (เชน 

ปฤษณา แกเปน ปริศนา ซ่ึงแผลงมาจาก ปรัศนา ในสันสกฤต) และในขอความท่ีเปนคําอธิบายของหนังสอื 

หากคําศัพทใดปรากฏซํ้า ไดปรบัการสะกดตัวใหเปนอยางเดียวกัน

อน่ึง คําศัพทท่ีมีหลายรปู เพราะเขยีนไดหลายอยาง เชน อรยิสจัจ, อรยิสจั ถอืปฏิบัติดังน้ี
• ในคําอธิบายทุกแหง เลือกใชรูปใดรูปหน่ึงใหเปนอยางเดียวเหมือนกนัหมด เชนในกรณน้ีี ใชรปู 

อรยิสจัจ



ต

ต

• แตท่ีศัพทต้ัง อาจมีรูป อริยสัจ ดวย โดยเขียนรูปท่ีตางๆ เรียงไวดวยกัน เปน “อริยสัจ, อริยสัจจ”

• อาจยกรปูท่ีตางขึน้เปนศัพทต้ังตางหากดวย แตไมอธิบาย เพียงอางองิใหดูรปูศัพทท่ีถอืเปนหลกัใน

พจนานุกรมน้ี เชน “อริยสจั ดู อรยิสจัจ”

• ในบางกรณ ี ไดชีแ้จงไวทายคําอธิบายของศัพทต้ังท่ีถอืเปนหลกัน้ัน วาเขียนอยางน้ันอยางน้ีก็ได เชน 

ทายคําอธิบายของ “อริยสัจจ” มีขอความชี้แจงวา “เขียน  อริยสัจ ก็มี” หรือ “อริยสัจ ก็เขียน”

ในกรณท่ีีเขยีนศัพทรปูแปลก และควรทราบวา พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน เขยีนอยางไร ไดชี้

แจงกํากบัไวดวยวา พจนานุกรม เขยีนอยางน้ันๆ คําวา พจนานุกรม ในท่ีน้ี พึงทราบวา หมายถึง พจนานุกรม

ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๔๙๓, พ.ศ. ๒๕๒๕ และ พ.ศ. ๒๕๔๒

๕. คําท่ีอางโยง มีคําอธิบายในลําดับอักษรของคํานั้น

เม่ือพบคําศัพทท่ีอางโยงในคําอธิบายของคําอื่น หลังคําท่ีแสดงการอางโยงคือ ดู เทียบ คูกับ หรือ ตรงขาม

กับ พึงคนหาความหมายของคําท่ีอางโยงน้ันเพ่ิมเติม ท่ีลําดับอักษรของคําน้ันๆ

นอกจากน้ี การอางโยงยังมีในคําบอกเลขขอในหมวดธรรมภายในวงเลบ็ทายคําอธิบายของศัพทตางๆ เชน 

ท่ีคํา ทมะ ขางทายมี “(ขอ ๒ ในฆราวาสธรรม ๔)” พึงทราบวา คําเหลาน้ัน (ในกรณน้ีี คือ ฆราวาสธรรม) ก็มีคํา

อธิบายอยูในลําดับอักษรของตนๆ

๖. พจนานุกรมนี้ เปนก่ึงสารานุกรม แตใหมีลักษณะทางวิชาการเพียงเล็กนอย

คําอธิบายของคําจํานวนมากในหนังสือน้ี มิใชแสดงเพียงความหมายของศัพทหรือถอยคําเทาน้ัน ยงัให

ความรูอนัพึงทราบเก่ียวกบัเรือ่งน้ันๆ อกีดวย เชน จํานวน ขอยอย ประวัติยอ สถานที ่และเหตุการณแวดลอม

เปนตน เขาลักษณะเปนสารานุกรม แตยังคงชื่อเปนพจนานุกรมตามความต้ังใจเม่ือเริม่ทํา และเปนการจํากดั

ขอบเขตไว ใหหนังสอืน้ียงัแตกตางจาก สารานุกรมพทุธศาสน ท่ีจัดทําคางอยู

เพ่ือทราบวาพจนานุกรมน้ีมีลักษณะและขอบเขตอยางไร พึงคนดูศัพทตางๆ เชน กรวดนํ้า, จําพรรษา,

กาลามสตูร, กาลกิ, สารบุีตร, พุทธกิจ, นาลันทา, สันโดษ, ชีวก, ไตรปฎก, สังคายนา,ผาปา, ราหุล, วรรค,

สังเวช, สังฆราช เปนตน

อน่ึง หนังสอืน้ีเกดิขึน้เน่ืองดวยเหตุการณจําเพาะหนา เรยีกไดวาเปนงานฉุกเฉินนอกเหนือไปจากโครง

การท่ีมีอยูเดิม แมวาจะอิง สารานุกรมพุทธศาสน ฉบับกลาง ท่ีจัดทําคางอยูกจ็รงิ แตเพราะเปนงานผดุขึน้กลาง

คัน จึงไมไดคิดวางรปูวางแนวหรอืวางแผนการจัดทําไวใหชดัเจน เน้ือหาจึงมีความลกัลัน่กนัอยูบาง เชน คําศัพท

ประเภทเดียวกนั บางคําอยูตนเลมอธิบายสั้น บางคําอยูตอนปลายเลม อธิบายยาวกวา ดังน้ีเปนตน

นอกจากน้ัน เม่ือแรกทํา คิดเพียงแควาใหสําเร็จประโยชนเปนอุปกรณการศึกษาเบ้ืองตนและใหมี

ขนาดไมหนานัก (กะไวประมาณ ๒๕๐ หนา) เพราะเวลาพิมพกระชั้นและกําลังทุนจํากัด จึงคิดจํากัดไมให

หนังสือมีลักษณะทางวิชาการมากนัก เชน คําอธิบายศัพทใหมีเพียงเทาท่ีควรรูโดยตรง ไมมีขยายความเชิงวิชา

การ และยังไมบอกที่มาสําหรับผูตองการคนควาเพ่ิมเติม

แมวาบัดน้ี หนังสือน้ีจะเปนงานท่ีบานปลายออกไป แตโดยท่ัวไปยังรักษาลักษณะจํากัดทางวิชาการท้ัง

สองขอน้ีไว โดยเฉพาะท่ีมาไมไดบอกไวเลย

อยางไรก็ดี ไดตกลงใจวา ในการพิมพครั้งตอๆ ไป เม่ือมีโอกาส จะเลือกบอกที่มาสําหรับบางเรื่อง

ตามสมควร



วิธีอานคําบาลี

ภาษาบาลีเปนภาษาที่บรรจุพระพุทธศาสนาไวอยางครบถวน ผูนับถือพระพุทธศาสนาจึงควรจะรูภาษา

บาลีพอสมควร หรืออยางนอยก็ควรจะรูวิธีอานคําบาลีใหถูกตอง ซ่ึงจะเปนพ้ืนฐานในการอานคําศัพทธรรม

บัญญัติจํานวนมาก ท่ียืมจากภาษาบาลี (และสันสกฤต) มาใชในภาษาไทย เชน อนุปุพพิกถา, ปฏิจจสมุปบาท

การเขียนภาษาบาลีดวยอักษรไทยและวิธีอาน

๑. รูปสระ เม่ือเขียนภาษาบาลีดวยอักษรไทย สระทุกตัว (ยกเวน สระ อ) มีท้ังรูป “สระลอย” (คือ

สระท่ีไมมีพยัญชนะตนประสมอยูดวย) และรูป “สระจม” (คือสระท่ีมีพยัญชนะตนประสมอยูดวย) ใหออก

เสียงสระตามรูปสระน้ัน เชน อาภา [อา-พา], อิสิ [อิ-สิ], อุตุ [อุ-ตุ] ท้ังน้ีก็เชนเดียวกับในภาษาไทย

ขอพิเศษที่แปลกจากภาษาไทย คือ “สระ อ” จะปรากฏรูปเม่ือเปนสระลอย และไมปรากฏรูปเม่ือ

เปนสระจม ใหออกเสียงเปน [อะ] เชน อมต [อะ-มะ-ตะ]

นอกจากน้ี “ตัว อ” ยังใชเปนทุนใหสระอื่นเกาะ เม่ือสระน้ันใชเปนสระลอย เชน เอก [เอ-กะ], โอฆ

[โอ-คะ]

๒. รูปพยัญชนะ พยัญชนะเม่ือประสมกับสระใด ก็จะมีรูปสระน้ันปรากฏอยูดวย (ยกเวนเม่ือประสม

กับสระ อ) และใหออกเสียงพยัญชนะประสมกับสระน้ัน เชน กรณีย [กะ-ระ-นี-ยะ]

พยัญชนะท่ีใชโดยไมมีรูปสระปรากฏอยู และไมมีเครื่องหมาย   ฺ   (พินทุ) กํากับ แสดงวาประสมกับ

สระ อ และใหออกเสียงพยัญชนะน้ันประสมกับ [อะ] เชน รตน [ระ-ตะ-นะ]

สวนพยัญชนะท่ีมีเครื่องหมาย  ฺ (พินทุ) กํากับ แสดงวาไมมีสระใดประสมอยูดวย ใหออกเสียงเปนตัว

สะกด เชน ธมฺม [ทํา-มะ], ปจฺจตฺตํ [ปด-จัด-ตัง] หรือตัวควบกล้ํา เชน พฺรหฺม[พ๎ระ-ห๎มะ] แลวแตกรณ ีในบาง

กรณ ีอาจตองออกเสยีงเปนท้ังตัวสะกดและตัวควบกล้าํ เชน ตตฺร [ตัด-ต๎ระ], กลฺยาณ [กัน-ล๎ยา-นะ]

อน่ึง รูป เอยฺย มักนิยมออกเสียงตามความสะดวก เปน [ไอ-ยะ] ก็มี หรือ [เอย-ยะ] ก็มี เชน 

ทกฺขิเณยฺย ออกเสียงเปน [ทัก-ขิ-ไน-ยะ] หรือ [ทัก-ขิ-เนย-ยะ] เม่ือยืมเขามาใชในภาษาไทย จึงปรากฏวามีใช

ท้ัง ๒ รูป คือ ทักขิไณย(บุคคล) และ ทักขิเณยย(บุคคล)

๓. เครื่องหมายนิคหิต เครื่องหมาย   ํ  (นิคหิต) ตองอาศัยสระ และจะปรากฏเฉพาะหลังสระ อ, อิ

หรือ อุ ใหออกเสียงสระน้ันๆ (เปน [อะ], [อิ] หรือ [อุ] แลวแตกรณี) และมี [ง] สะกด เชน อํส [อัง-สะ], เอวํ

[เอ-วัง], กึ [กิง], วิสุ [วิ-สุง]

ตัวอยางขอความภาษาบาลีและวิธีอาน มีดังน้ี

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

ท

การอานคําท่ีมาจากภาษาบาลี (และสันสกฤต)

หลักพ้ืนฐานดังกลาวขางตนอาจนํามาประยุกตกับการอานคําไทยท่ีมาจากภาษาบาลี (และสันสกฤต) 

โดยอนุโลม แตยังตองดัดแปลงใหเขากับรูปคําและวิธีออกเสียงแบบไทยดวย เชน การออกเสียงอักษรนําในคํา

วา สมุทัย [สะ-หมุ-ไท] แทนท่ีจะเปน [สะ-มุ-ไท]

นอกจากน้ี หากจะออกเสียงใหถูกตองตามความนิยมในวงการศึกษาพระพุทธศาสนา ผูอานตองมี

ความรูเพ่ิมเติมวา รูปเดิมของศัพทคําน้ันเปนอยางไร โดยเฉพาะอยางย่ิง 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-กะ-

ถา] หรือ ปฏิจจสมุปบาท มีรูปเดิมเปน ปฏิจฺจสมุปฺปาท จึงตองอานวา [ปะ-ติด-จะ-สะ-หมุบ-บาด] ไมใช [ปะ-

ติด-จะ-สะ-หมุบ-ปะ-บาด]



อักษรยอช่ือคัมภีร*
เรียงตามอักขรวิธีแหงมคธภาษา

(ท่ีพิมพตัวเอน คือ คัมภีรในพระไตรปฎก)

องฺ.อ. องฺคุตฺตรนิกาย อฏกถา (มโนรถปูรณี)

องฺ.อฏก. องฺคุตฺตรนิกาย อฏกนิปาต

องฺ.เอก. องฺคุตฺตรนิกาย เอกนิปาต

องฺ.เอกาทสก. องฺคุตฺตรนิกาย เอกาทสกนิปาต

องฺ.จตุกฺก. องฺคุตฺตรนิกาย จตุกฺกนิปาต

องฺ.ฉกฺก. องฺคุตฺตรนิกาย ฉกฺกนิปาต

องฺ.ติก. องฺคุตฺตรนิกาย ติกนิปาต

องฺ.ทสก. องฺคุตฺตรนิกาย ทสกนิปาต

องฺ.ทุก. องฺคุตฺตรนิกาย ทุกนิปาต

องฺ.นวก. องฺคุตฺตรนิกาย นวกนิปาต

องฺ.ปฺจก. องฺคุตฺตรนิกาย ปฺจกนิปาต

องฺ.สตฺตก. องฺคุตฺตรนิกาย สตฺตกนิปาต

อป.อ. อปทาน อฏกถา (วิสุทฺธชนวิลาสินี)

อภิ.ก. อภิธมฺมปฏก กถาวตฺถุ

อภิ.ธา. อภิธมฺมปฏก ธาตุกถา

อภิ.ป. อภิธมฺมปฏก ปฏาน

อภิ.ปุ. อภิธมฺมปฏก ปุคฺคลปฺตฺติ

อภิ.ยมก. อภิธมฺมปฏก ยมก

อภิ.วิ. อภิธมฺมปฏก วิภงฺค

อภิ.สํ. 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. ขุทฺทกปา อฏกถา (ปรมตฺถโชติกา)

จริยา.อ. จริยาปฏก อฏกถา (ปรมตฺถทีปนี)

ชา.อ. ชาตกฏกถา

เถร.อ. เถรคาถา อฏกถา (ปรมตฺถทีปนี)

เถรี.อ. เถรีคาถา อฏกถา (ปรมตฺถทีปนี)

ที.อ. ทีฆนิกาย อฏกถา (สุมงฺคลวิลาสินี)

ที.ปา. ทีฆนิกาย ปาฏิกวคฺค

ที.ม. ทีฆนิกาย มหาวคฺค

ที.สี. ทีฆนิกาย สีลกฺขนฺธวคฺค

ธ.อ. ธมฺมปทฏกถา

นิทฺ.อ. นิทฺเทส อฏกถา (สทฺธมฺมปชฺโชติกา)

ปฺจ.อ. ปฺจปกรณ อฏกถา (ปรมตฺถทีปนี)

ปฏิสํ.อ. ปฏสิมภฺทิามคคฺ อฏกถา (สทธฺมมฺปกาสิน)ี

เปต.อ. เปตวตฺถุ อฏกถา (ปรมตฺถทีปนี)

พุทฺธ.อ. พุทฺธวํส อฏกถา (มธุรตฺถวิลาสินี)

ม.อ. มชฺฌิมนิกาย อฏกถา (ปปฺจสูทนี)

ม.อุ. มชฺฌิมนิกาย อุปริปณฺณาสก

ม.ม. มชฺฌิมนิกาย มชฺฌิมปณฺณาสก

ม.มู. มชฺฌิมนิกาย มูลปณฺณาสก

มงฺคล. มงฺคลตฺถทีปนี

มิลินฺท. มิลินฺทปฺหา

วินย. วินยปฏก

วินย.อ. วินย อฏกถา (สมนฺตปาสาทิกา)

วินย.ฏีกา วินยฏกถา ฏีกา (สารตฺถทีปนี)

วิภงฺค.อ. วิภงฺค อฏกถา (สมฺโมหวิโนทนี)

วิมาน.อ. วิมานวตฺถุ อฏกถา (ปรมตฺถทีปนี)

วิสุทฺธิ. วิสุทฺธิมคฺค

วิสุทฺธิ.ฏีกา วิสุทฺธิมคฺค มหาฏีกา (ปรมตฺถมฺชุสา)

สงฺคณี อ. สงฺคณี อฏกถา (อฏสาลินี)

สงฺคห. อภิธมฺมตฺถสงฺคห

สงฺคห.ฏีกา อภธิมมฺตถฺสงคฺห ฏกีา (อภธิมมฺตถฺวิภาวิน)ี

สํ.อ. สํยุตฺตนิกาย อฏกถา (สารตฺถปกาสินี)

สํ.ข. สํยุตฺตนิกาย ขนฺธวารวคฺค

ส.นิ. สํยุตฺตนิกาย นิทานวคฺค

ส.ม. สํยุตฺตนิกาย มหาวารวคฺค

ส.ส. สํยุตฺตนิกาย สคาถวคฺค

สํ.สฬ. 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 – พิมพครั้งท่ี ๑๑ ก
ความเปนมา (ในการชําระ-เพ่ิมเติม ชวงท่ี ๑) ข
คําปรารภ (ในการพิมพครั้งท่ี ๑๐) ซ
บันทึกของผูเรียบเรียง (ในการพิมพครั้งท่ี ๒ – พ.ศ. ๒๕๒๗) ฑ
ควรทราบกอน ด
วิธีอานคําบาลี ถ
อักษรยอชื่อคัมภีร ธ
ก ๑ น ๑๕๔
ข ๓๑ บ ๑๗๓
ค ๓๖ ป ๑๘๘
ฆ ๕๔ ผ ๒๕๐
ง ๕๕ พ ๒๕๔
จ ๕๕ ฟ ๒๗๘
ฉ ๗๕ ภ ๒๗๙
ช ๗๙ ม ๒๙๔
ซ ๘๘ ย ๓๒๗
ฌ ๘๘ ร ๓๓๖
ญ ๘๙ ฤ ๓๔๙
ฎ ๙๑ ล ๓๕๐
ฐ ๙๓ ว ๓๕๕
ด ๙๓ ศ ๓๘๘
ต ๙๗ ส ๓๙๓
ถ ๑๒๑ ห ๔๖๖
ท ๑๒๓ อ ๔๗๑
ธ ๑๔๑
แถลงการจัดทําหนังสือ (ในการพิมพครั้งท่ี ๑) ๕๘๑
ความเปนมาของ พจนานกุรมพุทธศาสตร ๕๘๓
ทนุพิมพพจนานุกรมพุทธศาสน ๕๘๖



ก

กกุธานที แมน้ําท่ีพระอานนททูลเชิญ

เสด็จพระพุทธเจา ใหไปเสวยและสรง

ชําระพระกาย ในระหวางเดินทางไป

เมืองกุสินารา ในวันปรินิพพาน

กฏัตตาวาปนกรรม ดู กตัตตากรรม
กฐิน ตามศัพทแปลวา “ไมสะดึง” คือไม

แบบสําหรับขึงเพื่อตัดเย็บจีวร; ในทาง

พระวินัย ใชเปนช่ือเรียกสังฆกรรมอยาง

หนึ่ง (ในประเภทญัตติทุติยกรรม) ท่ี

พระพุทธเจาทรงอนุญาตแกสงฆผูจํา

พรรษาแลว เพื่อแสดงออกซ่ึงความ

สามัคคีของภิกษุท่ีไดจําพรรษาอยูรวม

กัน โดยใหพวกเธอพรอมใจกันยกมอบ

ผาผืนหนึ่งท่ีเกิดข้ึนแกสงฆ  ใหแกภิกษุ

รูปใดรูปหนึ่งในหมูพวกเธอ ท่ีเปนผูมี

คุณสมบัติสมควร แลวภิกษุรูปนั้นนําผา

ท่ีไดรับมอบไปทําเปนจีวร (จะทําเปน

อันตรวาสก หรืออุตราสงค หรือสังฆาฏิ

ก็ได และพวกเธอทั้งหมดจะตองชวย

ภิกษุนั้นทํา) คร้ันทําเสร็จแลว ภิกษุรูป

นั้นแจงใหท่ีประชุมสงฆซ่ึงไดมอบผาแก

เธอนั้นทราบเพื่ออนุโมทนา เมื่อสงฆคือ

ท่ีประชุมแหงภิกษุเหลานั้นอนุโมทนา

แลว ก็ทําใหพวกเธอไดสิทธิพิเศษท่ีจะ

ขยายเขตทําจีวรใหยาวออกไป (เขตทํา

จีวรตามปกติ ถึงกลางเดือน ๑๒ ขยาย

ตอออกไปถึงกลางเดือน ๔); ผาท่ีสงฆ

ยกมอบใหแกภิกษุรูปหนึ่งนั้นเรียกวา 

ผากฐิน (กฐินทุสสะ); สงฆผูประกอบ

กฐินกรรมตองมีจํานวนภิกษุอยางนอย 

๕ รูป; ระยะเวลาท่ีพระพุทธเจาทรง

อนญุาตใหประกอบกฐนิกรรมได มเีพยีง 

๑ เดือนตอจากสิ้นสุดการจําพรรษา 

เรียกวา เขตกฐนิ คอืต้ังแตแรม ๑ ค่าํ 

เดอืน ๑๑ ถงึ ข้ึน ๑๕ ค่าํ เดอืน ๑๒

ภิกษุผูกรานกฐินแลว ยอมได

อานิสงส ๕ ประการ (เหมือนอานิสงส

การจําพรรษา; ด ูจําพรรษา) ยดืออกไปอกี 
๔ เดอืน (ต้ังแตแรม ๑ ค่าํ เดอืน ๑๒ ถึง

ข้ึน ๑๕ ค่ํา เดือน ๔) และไดโอกาสขยาย

เขตจีวรกาลออกไปตลอด ๔ เดือนนั้น

คําถวายผากฐิน แบบส้ันวา: “อิมํ,
สปรวิาร,ํ ก ินจีวรทุสฺสํ, สงฆฺสฺส, โอโณ-
ชยาม” (วา ๓ จบ) แปลวา “ขาพเจาท้ัง

หลาย ขอนอมถวาย ผากฐินจีวรกับท้ัง

บริวารนี้แกพระสงฆ”

แบบยาววา:  “อิมํ, ภนฺเต, สปริวาร,ํ
ก ินจีวรทุสฺสํ, สงฺฆสฺส, โอโณชยาม,
สาธุ โน ภนฺเต, สงฺโฆ, อิมํ, สปริวารํ, 
ก ินทุสฺสํ, ปฏิคฺคณฺหาตุ, ปฏิคฺคเหตฺวา 
จ, อมิินา ทุสฺเสน, ก ิน,ํ อตฺถรตุ, อมฺหากํ,
ทีฆรตฺตํ, หิตาย, สุขาย” แปลวา “ขาแต



กฐินทาน กติกา๒

๒

พระสงฆผูเจริญ ขาพเจาท้ังหลาย ขอ

นอมถวายผากฐินจีวร กับท้ังบริวารนี้แก

พระสงฆ ขอพระสงฆจงรับผากฐินกับ

ท้ังบริวารนี้ ของขาพเจาท้ังหลาย คร้ัน

รับแลว จงกรานกฐินดวยผานี้ เพื่อ

ประโยชนและความสุข แกขาพเจาท้ัง

หลาย สิ้นกาลนาน เทอญฯ” (เคร่ือง

หมาย , ใสไวเพือ่เปนท่ีกาํหนดท่ีจะกลาว

เปนตอนๆ ในพิธี); กถิน ก็เขียน

กฐินทาน การทอดกฐิน, การถวายผา

กฐิน คือการท่ีคฤหัสถผูศรัทธาหรือแม

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
หรือสนองคุณทาน ; ความกตัญู

กตเวทีวาโดยขอบเขต แยกไดเปน ๒ 

ระดับ คือ กตัญูกตเวทีตอบุคคลผูมี

คุณความดีหรืออุปการะตอตนเปนสวน

ตัว อยางหนึ่ง กตัญูกตเวทีตอบุคคล

ผูได บําเพ็ญคุณประโยชนหรือมีคุณ

ความดีเกื้อกูลแกสวนรวม เชนท่ีพระ

เจาปเสนทิโกศลทรงแสดงความกตัญู

กตเวทีตอพระพุทธเจาโดยฐานท่ีไดทรง

ประกาศธรรมยังหมูชนใหต้ังอยูในกุศล-

กัลยาณธรรม เปนตน อยางหนึ่ง (ขอ 

๒ ในบุคคลหาไดยาก ๒)

กตัตตากรรม กรรมสักวาทํา, กรรมท่ี

เปนกุศลก็ตามอกุศลก็ตาม สักแตวาทํา

คือไมไดจงใจจะใหเปนอยางนั้นโดยตรง 

หรือมีเจตนาออนไมชัดเจน ยอมใหผล

ตอเมื่อไมมีกรรมอื่น ทานเปรียบเสมือน

คนบายิงลูกศร ยอมไมมีความหมายจะ

ใหถูกใคร ทําไปโดยไมต้ังใจชัดเจน; ดู

กรรม ๑๒
กตัตตาวาปนกรรม ดู กตัตตากรรม
กติกา (ในคําวา “ขาพเจาถวายตามกติกา

ของสงฆ”) ขอตกลง, ขอบังคับ, กติกา



กถา กรรม๓

๓

ของสงฆในกรณีนี้ คือขอท่ีสงฆ ๒ 

อาวาส มีขอตกลงกันไววา ลาภเกิดใน

อาวาสหนึ่ง สงฆอีกอาวาสหนึ่งมีสวนได

รับแจกดวย ทายกกลาวคําถวายวา 

“ขาพเจาถวายตามกติกาของสงฆ” ลาภ

ท่ีทายกถวายนั้น ยอมตกเปนของภิกษุ

ผูอยูในอาวาสท่ีทํากติกากันไวดวย

กถา ถอยคํา, เร่ือง, คํากลาว, คําอธิบาย
กถาวัตถุ ถอยคําท่ีควรพูด, เร่ืองท่ีควร

นาํมาสนทนากนัในหมูภกิษ ุม ี๑๐ อยาง

คอื ๑. อปัปจฉกถา ถอยคาํท่ีชักนาํใหมี
ความปรารถนานอย ๒. สันตุฏฐิกถา
ถอยคําท่ีชักนําใหมีความสันโดษ ๓. 
ปวเิวกกถา ถอยคาํท่ีชักนาํใหมคีวามสงดั
กายสงัดใจ ๔. อสังสัคคกถา ถอยคาํท่ี
ชักนําใหไมคลุกคลีดวยหมู ๕. วิริยา-
รัมภกถา ถอยคําท่ีชักนําใหปรารภความ
เพียร ๖. สีลกถา ถอยคําท่ีชักนําใหต้ัง
อยูในศีล ๗. สมาธิกถา ถอยคําท่ีชักนํา
ใหทําจิตมั่น ๘. ปญญากถา ถอยคําท่ีชัก
นําใหเกิดปญญา ๙. วมุิตติกถา ถอยคาํท่ี
ชักนาํใหทําใจใหพนจากกิเลสและความ

ทุกข ๑๐ วิมุตติญาณทัสสนกถา ถอยคํา
ท่ีชักนําใหเกิดความรูความเห็นในภาวะ

ท่ีหลุดพนจากกิเลสและความทุกข

กนิฏฐภคินี, กนิษฐภคินี นองหญิง

กนิฏฐภาดา, กนิษฐภาดา นองชาย
กบิลดาบส ดาบสท่ีอยูในดงไมสักกะ

ประเทศหิมพานต พระราชบุตรและพระ

ราชบุตรี ของพระเจาโอกกากราช พากัน

ไปสรางพระนครใหมในท่ีอยูของกบิล-

ดาบส จึงขนานนามพระนครที่สรางใหม

วา กบิลพัสดุ แปลวา “ท่ีหรือท่ีดินของ

กบิลดาบส”

กบิลพัสดุ เมืองหลวงของแควนสักกะ 

หรือศากยะ ท่ีไดช่ือวา กบิลพัสดุ เพราะ
เดิมเปนท่ีอยูของกบิลดาบส บัดนี้อยูใน
เขตประเทศเนปาล

กปสีสะ ไมท่ีทําเปนรูปหัวลิง ในวันท่ีพระ
พทุธเจาจะปรินพิพาน พระอานนทเถระ 

ยืนเหนี่ยวไมนี้รองไหเสียใจวาตนยังไม

สําเร็จพระอรหัต พระพุทธเจาก็จัก

ปรินิพพานเสียแลว

กพฬิงการาหาร ดู กวฬิงการาหาร
กรณียะ เร่ืองท่ีควรทํา, ขอท่ีพึงทํา, กิจ
กรมการ เจาพนักงานคณะหนึ่งมีหนาท่ี
บริหารราชการแผนดินในระดับหนึ่งๆ 

เชน กรมการจังหวัด กรมการอําเภอ 

เปนตน

กรมพระสุรัสวดี ช่ือกรมสมัยโบราณ มี

หนาท่ีเกี่ยวกับการรวบรวมบัญชีเลข

หรือชายฉกรรจ

กรรโชก ขูเอาดวยกิริยาหรือวาจาใหกลัว 
(แผลงมาจาก กระโชก)

กรรณ หู

กรรม การกระทํา หมายถึง การกระทําท่ี



กรรม ๒ กรรมกรณ๔

๔

ประกอบดวยเจตนา คือ ทําดวยความ

จงใจหรือจงใจทํา ดกีต็าม ช่ัวกต็าม เชน 

ขุดหลุมพรางดักคนหรือสตัวใหตกลงไป

ตาย เปนกรรม แตขุดบอน้ําไวกินใช 

สตัวตกลงไปตายเอง ไมเปนกรรม (แต

ถารูอยูวา บอน้าํท่ีตนขุดไวอยูในท่ีซ่ึงคน

จะพลดัตกไดงาย แลวปลอยปละละเลย 

มีคนตกลงไปตาย ก็ไมพนเปนกรรม), 

วาโดยสาระ กรรมก็คือเจตนา หรือ

เจตนานั่นเองเปนกรรม, การกระทําท่ีดี

เรียกวา กรรมด ี การกระทําท่ีช่ัว เรียก
วา กรรมชั่ว; เทียบ กิริยา

กรรม ๒ กรรมจําแนกตามคุณภาพหรือ
ตามธรรมท่ีเปนมูลเหตุมี ๒ คือ ๑. 
อกุศลกรรม กรรมท่ีเปนอกศุล กรรมช่ัว
คือเกิดจากอกุศลมูล ๒. กุศลกรรม 
กรรมท่ีเปนกุศล กรรมดี คือเกิดจาก

กุศลมูล

กรรม ๓ กรรมจําแนกตามทวารคือทางท่ี
ทํากรรม มี ๓ คือ ๑. กายกรรม การ
กระทาํทางกาย ๒. วจีกรรม การกระทํา
ทางวาจา ๓. มโนกรรม การกระทําทางใจ

กรรม ๑๒ กรรมจําแนกตามหลักเกณฑ
เกี่ยวกับการใหผล พระอรรถกถาจารย

รวบรวมแสดงไว ๑๒ อยาง คอื หมวดที ่

๑ วาโดยปากกาล คอื จําแนกตามเวลาท่ี

ใหผล ไดแก ๑. ทิฏฐธรรมเวทนยีกรรม
กรรมใหผลในปจจุบันคือในภพนี้ ๒. 

อุปปชชเวทนียกรรม กรรมใหผลในภพ
ท่ีจะไปเกดิ คอืในภพหนา ๓. อปราปรยิ-
เวทนียกรรม กรรมใหผลในภพตอๆ ไป 

๔. อโหสิกรรม กรรมเลิกใหผล หมวด

ท่ี ๒ วาโดยกจิ คอื จําแนกการใหผลตาม

หนาท่ี ไดแก ๕. ชนกกรรม กรรมแตง
ใหเกิดหรือกรรมท่ีเปนตัวนําไปเกิด ๖. 
อุปตถมัภกกรรม กรรมสนับสนุน คือเขา

สนับสนุนหรือซํ้าเติมตอจากชนกกรรม 

๗. อปุปฬกกรรม กรรมบีบคั้น คือเขามา

บีบคัน้ผลแหงชนกกรรมและอปุตถมัภก-

กรรมนั้นใหแปรเปลี่ยนทุเลาเบาลงหรือ

สั้นเขา ๘. อุปฆาตกกรรม กรรมตัด

รอน คือกรรมแรงฝายตรงขามท่ีเขาตัด

รอนการใหผลของกรรมสองอยางนั้นให

ขาดหรือหยุดไปทีเดียว หมวดท่ี ๓ วา

โดยปากทานปริยาย คือจําแนกตาม

ลําดับความแรงในการใหผล ไดแก ๙. 
ครุกกรรม กรรมหนักใหผลกอน ๑๐. 
พหุลกรรม หรือ อาจิณณกรรม กรรมทํา
มากหรือกรรมชินใหผลรองลงมา ๑๑. 
อาสันนกรรม กรรมจวนเจียน หรือกรรม

ใกลตาย ถาไมมีสองขอกอนก็จะใหผล

กอนอืน่ ๑๒. กตัตตากรรม หรือ กตัตตา-
วาปนกรรม กรรมสักวาทํา คือเจตนา

ออนหรือมิใชเจตนาอยางนั้น ใหผลตอ

เมื่อไมมีกรรมอื่นใหผล

กรรมกรณ เคร่ืองลงอาชญา, ของสําหรับ



กรรมการ กรรมวาท๕

๕

ใชลงโทษ เชน โซ ตรวน ข่ือ คา เปนตน

กรรมการ บุคคลในคณะซ่ึงรวมกนัทํางาน
บางอยางท่ีไดรับมอบหมาย

กรรมกิเลส กรรมเคร่ืองเศราหมอง, การ
กระทําท่ีเปนเหตุใหเศราหมอง มี ๔ 

อยางคือ ๑. ปาณาติบาต การทําชีวิตให
ตกลวงคือ ฆาฟนสังหารกัน ๒ . 
อทินนาทาน ถอืเอาของท่ีเจาของเขามไิด
ให คือลักขโมย ๓. กาเมสุมิจฉาจาร 
ประพฤติผิดในกาม ๔. มุสาวาท พดูเท็จ; 
ดู คิหิวินัย

กรรมฐาน ดู กัมมัฏฐาน
กรรมบถ “กรรมอันเปนทาง”, กรรมดี

หรือช่ัวซ่ึงแรงถึงข้ันท่ีเปนทางใหเกิดใน

สุคติหรือทุคติ เชน มุสาวาทคือเจตนา

พูดเท็จถึงข้ันทําลายตัดรอนประโยชน

ของผูอื่น จึงเปนกรรมบถ ถาไมถึงข้ัน

อยางนี้ ก็เปนกรรมเทานั้น ไมเปน

กรรมบถ, มีคําอธิบายแบบครอบคลุม

ดวยวา กรรมท้ังหลายท่ัวไป ช่ือวาเปน

กรรมบถ เพราะเปนทางแหงสุคติและ

ทุคติ และเปนทางแหงความสุขความ

ทุกขของผูท่ีเกิดในคตินั้นๆ, กรรมบถ

แยกเปน กุศลกรรมบถ 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 พระอาจารยผูสวด
กรรมวาจาประกาศในทามกลางสงฆใน

การอุปสมบท

กรรมวาจาวิบัติ เสียเพราะกรรมวาจา, 
กรรมวาจาบกพรองใชไมได

กรรมวาจาสมบัติ ความสมบูรณแหง
กรรมวาจา, คาํสวดประกาศถกูตองใชได

กรรมวาท ผูประกาศหลักกรรม หรือผู

ถือหลักกรรม เชน ยืนยันวากรรมคือ

การกระทํามีและมีผลจริง วาแตละคนมี

กรรมเปนของตนและเปนไปตามกรรม

นั้น วาการกระทําเปนเคร่ืองตัดสินความ

ดีเลวสูงทราม (มิใชชาติกําเนิดตัดสิน) 

วาการกระทําเปนเหตุปจจัยใหสําเร็จผล 

(มิใชสําเร็จดวยการออนวอนดลบันดาล 

หรือแลวแตโชค) เปนตน; หลกัการแหง

กรรม, การถอืหลกักรรม; พระพทุธเจา

ตรัสเรียกพระองคเอง (อง.ฺติก.๒๐/๕๗๗/๓๖๙) 

วาทรงเปน กรรมวาท (ถอืหลกัหรือกฎ

แหงการกระทํา) กิรยิวาท (ถือหลักการ

อันใหกระทํา) และวิริยวาท (ถือหลัก

ความเพยีร); บางทีกลาวถงึพระกติติคณุ

ของพระพทุธเจา (เชน ที.ส.ี๙/๑๘๒/๑๔๗) วา

ทรงเปนกรรมวาที กิรยิวาที (คอืเปน 

กรรมวาท และกริิยวาท นัน่เอง ตางกนั



กรรมวาที กรานกฐิน๖

๖

เพยีงวา กรรมวาท และกริิยวาท เปนได

ท้ังคําคุณศัพทของบุคคล และคํานาม

แสดงหลักการ สวนกรรมวาที และกิริย-

วาที เปนคุณศัพทอยางเดียว)

กรรมวาที ดู กรรมวาท
กรรมวิปากญาณ ปรีชาหยั่งรูผลของ
กรรม แมจะมีกรรมตางๆ ใหผลอยูมาก

มายซับซอน ก็สามารถแยกแยะลวงรูได

วาอันใดเปนผลของกรรมใด

กรรมสิทธิ์ ความเปนเจาของทรัพย, 
สิทธิท่ีไดตามกฎหมาย

กรรมารหะ ดู กัมมารหะ
กรรแสง รองได บัดนี้เขียน กันแสง
กรวดนํ้า ต้ังใจอุทิศบุญกุศลใหแกผูลวง
ลับ พรอมไปกับหลั่งรินน้ําเปนเคร่ือง

หมาย และเปนเคร่ืองรวมกระแสจิตท่ี

ต้ังใจอุทิศนั้นใหแนวแน; เร่ิมรินน้ําเมื่อ

พระองคหัวหนาเร่ิมสวดยถา รินน้ําหมด

พรอมกับพระหัวหนาสวดยถาจบ และ

พระท้ังหมดเร่ิมสวดพรอมกัน จากนั้น

วางท่ีกรวดน้ําลงแลวประนมมือรับพร

ตอไป; คํากรวดน้ําอยางสั้นวา “อิทํ โน 
าตีนํ โหตุ” แปลวา “ขอสวนบุญนี้จง

สําเร็จแก ... (ออกช่ือผูลวงลับ) และ

ญาติท้ังหลายของขาพเจาเถิด” จะตออีก

ก็ไดวา “สุขิตา โหนฺตุ าตโย” แปลวา 
“ขอญาติท้ังหลายจงเปนสุขเถิด”

กระทู หัวขอ, เคาเงื่อน

กระแสความ แนวความ
กระแสเทศนา แนวเทศนา
กระหยง (ในคําวา “นั่งกระหยง”) นั่ง

คุกเขาเอาปลายเทาต้ังลงท่ีพื้น สนเทา

ท้ังสองรับกน เรียกวา นั่งกระโหยง ก็
ได; บางแหงวาหมายถึงนั่งยองๆ

กรานกฐิน ขึงไมสะดึง คือเอาผาท่ีจะเย็บ
เปนจีวรเขาขึงท่ีไมสะดึง เย็บเสร็จแลว

บอกแกภิกษุท้ังหลายผูรวมใจกันยกผา

ใหในนามของสงฆ เพื่ออนุโมทนา ภิกษุ

ผูเย็บจีวรเชนนั้นเรียกวา ผูกราน
พิธีทําในบัดนี้คือ ภิกษุซ่ึงจําพรรษา

ครบสามเดือนในวัดเดียวกัน (ตองมี

จํานวน ๕ รูปข้ึนไป) ประชุมกันใน

อุโบสถ พรอมใจกันยกผากฐินใหแก

ภิกษุรูปหนึ่งในหมูพวกเธอ ภิกษุรูปนั้น

ทํากิจ ต้ังแต ซัก กะ ตัด เย็บ ยอมให

เสร็จในวันนั้น ทําพินทุกัปปะอธิษฐาน

เปนจีวรครองผืนใดผืนหนึ่งในไตรจีวร 

แลวบอกแกภิกษุสงฆผูยกผาใหเพื่อ

อนุโมทนา และภิกษุนั้นอนุโมทนาแลว 

เรียกวา กรานกฐิน ถาผากฐินเปนจีวร

สําเร็จรูป กิจท่ีจะตอง ซัก กะ ตัด เย็บ 

ยอม ก็ไมมี (กราน เปนภาษาเขมร 

แปลวา “ขึง” คือทําใหตึง กฐิน เปน

ภาษาบาลี แปลวา “ไมสะดึง” กราน
กฐิน ก็คือ “ขึงไมสะดึง” คือเอาผาท่ีจะ

เย็บเปนจีวรเขาขึงท่ีไมสะดึง) เขียน 



กริยา กลาป๗

๗

กราลกฐิน บางก็มี
กริยา ในทางไวยากรณ คือรูปสันสกฤต
ของคําวา กิริยา

กรีษ, กรีส คูถ อุจจาระ ข้ี
กรุณา ความสงสารคิดจะชวยใหพนทุกข, 
ความหวั่นใจ เมื่อเห็นผูอื่นมีทุกข คิดหา

ทางชวยเหลือปลดเปลื้องทุกขของเขา; ดู
พรหมวิหาร

กรุย หลักท่ีปกไวเพื่อเปนเคร่ืองหมาย
กําหนดแนวทางหรือระยะทาง

กฤดายุค, กฤตยุค ดู กัป
กลาป [กะ-หลาบ] ฟอน, มัด, กํา, แลง, 

กลุม, หมวด, หนวยรวม 1. ในการเจริญ

วิปสสนา การพิจารณาโดยกลาป คือ

พจิารณาธรรมอยางรวมๆ โดยรวมเปน

หมวด หรือรวบท้ังกลุม เชนวา รูปธรรม

ท้ังปวง ไมเท่ียง ฌานธรรมเหลานี้ ไมมี

แลวก็มีข้ึน มีแลว ก็ไมมี ฯลฯ (มีคํา

เรียกหลายอยาง เชน กลาปวิปสสนา,

กลาปสัมมสนะ, นยวิปสสนา, สมทุาย-

มนสิการ) ซ่ึงงายกวาการพิจารณาโดย

องค  หรือโดยแยกรายขอยอย  เชน

พจิารณาองคฌานตามลาํดบัขอ หรือเปน

รายขอ (เรียกวา อนุปทธรรมวิปสสนา,

อังคโต-สัมมสนะ)  2. (คําเรียกเต็มวา 

“รปูกลาป”), หนวยรวมรูปธรรมท่ีเล็กท่ี

สุด ,  หนวยรวมเล็ก ท่ีสุด  ซ่ึ งมีองค

ประกอบท่ีจําเพาะแนนอนมารวมกันข้ึน

อันเปนสวนยอยของรูปธรรมประเภท

นั้นๆ โดยท่ีองคประกอบท้ังหมดมี  

“สหวุตติ” คือมีความเปนไปรวมกัน ท้ัง

เกิด ข้ึนดวยกันพรอมเปนอัน เดียว   

(เอกุปปาทะ) ท้ังดับดวยกันพรอมเปน

อันเดียว (เอกนิโรธะ) และมีมหาภูตรูป

เป น ท่ี อ า ศั ย ร ว มกั น เ ป น อั น เดี ย ว   

( เอกนิสสยะ); ตามหลักทางอภิธรรม
หนวยรวมรูปธรรมเล็กท่ีสดุ ท่ีเปนหนวย

ยอยพื้นฐานของรูปธรรมท้ังปวง ไดแก

สทุธฏัฐกกลาป (หนวยรวมหมวด ๘ 

ลวน) คือกลาปซ่ึงประกอบดวยอวินิพ-

โภครูป ๘ (รูปธรรมแปดอยางท่ีมีอยู

ดวยกันเปนประจําเสมอไป ไมสามารถ

แยกพรากออกจากกันได) อันไดแก 

ปฐวี อาโป เตโช วาโย วัณณะ คันธะ 

รสะ โอชา

กลาป คือ หนวยรวมยอยของ

รูปธรรมท้ังหลาย มีอวินิพโภครูป ๘ 

นั้นเปนแกนยืนพื้น ถาไมมีองคประกอบ

อื่นรวม ก็เปนหนวยรวมหมวด ๘ ลวน 

เรียกวาสทุธฏัฐกกลาป (สทุธ=ลวน +

อฏัฐก=หมวด ๘ + กลาป=หนวยรวม) 

ดังกลาวแลว แตถามีองคประกอบอ่ืน

เขารวมเพิม่ข้ึน กเ็ปนกลาปตางแบบออก

ไป โดยท่ีกลาปแตละแบบนั้นมีจํานวน

องคประกอบรวมอยางเดียวกันเทากัน

ตายตัว ถามีองคประกอบ ๙ ก็เปน



กลาวคําอ่ืน กสิกรรม๘

๘

นวก=หมวด ๙, ถามอีงคประกอบ ๑๐ ก็

เปนทสก=หมวด ๑๐, ถามอีงคประกอบ

๑๑ ก็เปนเอกาสก=หมวด ๑๑, ถามี

องคประกอบ ๑๒ ก็เปนทวาทสก=

หมวด ๑๒, ถามอีงคประกอบ ๑๓ ก็เปน

เตรสก=หมวด ๑๓

กลาปแยกเปน ๔ ประเภทตาม

สมุฏฐาน คือ ๑. กัมมชกลาป (กลาปท่ี

เกิดแตกรรม คือมีกรรมเปนสมุฏฐาน)

มี ๙ แบบ ไดแก จกัขุทสกกลาป [๘ + 

ชีวิตรูป + จักขุปสาทรูป], โสตทสก~ [๘

+ ชีวิตรูป + โสตปสาทรูป], ฆานทสก~
[๘ + ชีวิตรูป + ฆานปสาทรูป], ชิวหา-
ทสก~ [๘ + ชีวิตรูป + ชิวหาปสาทรูป], 

กายทสก~ [๘ + ชีวติรูป + กายปสาทรปู],

อติถภีาวทสก~ [๘ + ชีวิตรูป + อิตถี-

ภาวรูป], ปรุสิภาวทสก~ [๘ + ชีวิตรูป +

ปุริสภาวรูป], วตัถทุสก~ [๘ + ชีวิตรูป +

หทยรูป], ชีวตินวก~ [๘ + ชีวิตรูป] ๒.

จติตชกลาป (กลาปท่ีเกดิแตจิต) ม ี๘ แบบ

ไดแก สทุธฏัฐกกลาป [๘], สทัทนวก~
[๘ + สทัทรูป], กายวญิญัตตนิวก~ [๘ +

กายวิญญัตติรูป], วจีวิญญัตติสัทท-
ทสก~ [๘ + วจีวญิญตัติรูป + สทัทรูป],

ลหุตาทเิอกาทสก~ [๘ + วิการรูป ๓], 

สัททลหุตาททิวาทสก~ [๘ + สทัทรูป +

วกิารรปู ๓], กายวญิญัตตลิหุตาท-ิ
ทวาทสก~ [๘ + กายวญิญตัติรูป + วกิาร-

รูป ๓], วจวีญิญัตตสิทัทลหตุาทเิตรสก~
[๘ + วจีวญิญตัติรูป + สทัทรูป + วกิารรูป 

๓] ๓. อุตุชกลาป (กลาปท่ีเกิดแตอุตุ) มี

๔ แบบ ไดแก สทุธฏัฐกกลาป [๘], สทัท-
นวก~ [๘ + สทัทรูป], ลหุตาทเิอกาทสก~
[๘ + วกิารรปู ๓], สทัทลหุตาททิวาทสก~
[๘ + สทัทรูป + วกิารรูป ๓] ๔. อาหารช-

กลาป (กลาปท่ีเกิดแตอาหาร) มี ๒ แบบ

ไดแก สทุธฏัฐกกลาป [๘], สทัทนวก~ [๘

+ สัททรูป], ลหุตาทิเอกาทสก~ [๘ +

วกิารรปู ๓]; ดู มหาภูตรูป, อุปาทายรูป, 
อวินิพโภครูป

กลาวคาํอืน่ ในประโยควา “เปนปาจิตติยะ
ในเพราะความเปนผูกลาวคําอื่น” ถูกซัก

อยูในทามกลางสงฆ ไมปรารถนาจะให

การตามตรง เอาเร่ืองอื่นมาพูดกลบ

เกลื่อนเสีย

กลียุค ดู กัป
กวฬิงการาหาร อาหารคือคําขาว ไดแก
อาหารท่ีกลืนกินเขาไปหลอเลี้ยงรางกาย,

อาหารท่ีเปนวัตถุ (ขอ ๑ ในอาหาร ๔)

กษัตริย พระเจาแผนดิน, เจานาย, ชนช้ัน

ปกครอง หรือนักรบ

กสาวเภสัช น้ําฝาดเปนยา, ยาท่ีทําจาก
น้ําฝาดของพืช เชน น้ําฝาดของสะเดา 

น้ําฝาดกระดอม น้ําฝาดบอระเพ็ด 

เปนตน

กสิกรรม การทํานา, การเพาะปลูก



กสิณ กัณฑกสามเณร๙

๙

กสิณ “ท้ังหมด”, “ท้ังสิ้น”, “ลวน”, วัตถุท่ี

เปนอารมณอยางเดียวลวนในการเจริญ

กรรมฐาน เชน ถาใชปฐวีคือดิน ก็เปน

ปฐวีอยางเดียวลวน ไมมีอยางอื่นปน 

จึงเรียกวา “ปฐวีกสิณ”, ตามท่ีเรียนกัน

บัดนี้ แปลกันวา วัตถุอันจูงใจ คือ จูง

ใจใหเขาไปผกูอยู, เปนช่ือของกรรมฐาน

ท่ี ใช วั ตถุ ของล วนหรือสี เดียวล วน

สําหรับเพงเพื่อจูงจิตใหเปนสมาธิ มี ๑๐ 

อยาง คือ ภูตกสิณ ๔: ๑. ปฐวี ดนิ  

๒. อาโป น้าํ ๓. เตโช ไฟ ๔. วาโย ลม;

วรรณกสิณ ๔: ๕. นลี ํสเีขียว ๖. ปตํ สี
เหลอืง ๗. โลหิตํ สแีดง ๘. โอทาตํ สี
ขาว; และ ๙. อาโลโก แสงสวาง ๑๐. 
อากาโส ท่ีวาง

กสิณุคฆาฏิมากาศ ดู อากาศ ๓, ๔
กหาปณะ  ช่ือมาตราเงินในสมัยโบราณ 

๑ กหาปณะเทากับ ๒๐ มาสก หรือ ๔ 

บาท

กะเทย คนหรือสัตวท่ีไมปรากฏวาเปน
ชายหรือหญิง

กังขาเรวตะ พระมหาสาวกองคหนึ่ง 
เดิมเปนบุตรของตระกูลท่ีมั่งคั่ง ชาวพระ

นครสาวัตถี ไดฟงพระธรรมเทศนาท่ี

พระศาสดาทรงแสดง มีความเลื่อมใส

ขอบวช ตอมาไดสําเร็จพระอรหัต ไดรับ

ยกยองจากพระศาสดาวาเปนเอตทัคคะ

ในทางเปนผูยินดีในฌานสมาบัติ

กังขาวิตรณวิสุทธิ ความบริสุทธ์ิดวย
หมดสงสยัในนามรูป คอื กาํหนดรูปจจัย

แหงนามรูปไดวา เพราะอะไรเกดิ นามรูป

จึงเกดิ เพราะอะไรดบั นามรูปจึงดบั

กังสดาล ระฆังวงเดือน
กัจจานโคตร, กัจจายนโคตร ตระกูล
พราหมณกจัจานะ หรือกัจจายนะ

กัจจายนปุโรหิต ปุโรหิตช่ือกัจจายนะ 
เปนปุโรหิตของพระเจาจัณฑปชโชต 

กรุงอุชเชนี ไดฟงพระธรรมเทศนาของ

พระพุทธเจา บรรลุพระอรหัตแลวขอ

อุปสมบท มีช่ือในพระศาสนาวา พระ 
มหากัจจายนะ พระพุทธเจาทรงยกยอง
วาเปนเอตทัคคะในทางอธิบายความ

ของคํายอใหพิสดาร; ดู มหากัจจายนะ
กัจฉะ, กัจฉประเทศ รักแร
กัญจนา เจาหญิงแหงเทวทหนครเปน
พระมเหสีของพระเจาสีหหนุ ผูครอง

นครกบิลพัสดุ เปนพระชนนีของพระ

เจาสุทโธทนะ เปนพระอัยยิกาของเจา

ชายสิทธัตถะ

กัณฐกะ ช่ือมาสีขาวท่ีพระมหาบุรุษทรง
ในวันออกผนวช

กัณฐชะ อักษรเกิดในลําคอ คือ อ, อา,
ก, ข, ค, ฆ, ง และ ห

กัณฑ หมวด, ตอน, สวนของเร่ือง

กัณฑกสามเณร ช่ือสามเณรรูปหนึ่งใน
คร้ังพุทธกาล ผูกล าวตูพระธรรม



กัณฑเทศน กัป, กัลป๑๐

๑๐

เปนตนเหตุใหพระพุทธเจาทรงบัญญัติ

สิกขาบทท่ี 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, ความตองการท่ีจะ

ทํา ไดแก ฉนัทะท่ีเปนกลางๆ ดีก็ได ช่ัวก็

ได แตโดยท่ัวไปหมายถึงฉันทะท่ีเปน

กุศล คือกุศลฉันทะ หรือธรรมฉันทะ 

ตางจากกามฉันทะท่ีเปนแตฝายอกุศล

กนัดาร อตัคดั, ฝดเคอืง, หายาก, ลาํบาก,

แหงแลง, ทางท่ีผานไปยาก

กัป, กัลป กาลกําหนด, กําหนดอายุของ

โลก, ระยะเวลายาวนานเหลือเกิน ท่ี

กําหนดวาโลกคือสกลจักรวาล ประลัย

คร้ังหนึ่ง (ศาสนาฮินดูวาเปนวันหนึ่งคืน

หนึ่งของพระพรหม) ทานใหเขาใจดวย

อุปมาวา เปรียบเหมือนมีภูเขาศิลาลวน 

กวาง ยาว สงู ดานละ ๑ โยชน ทุก ๑๐๐ 

ป มีคนนาํผาเนื้อละเอียดอยางดีมาลูบ

คร้ังหนึ่ง จนกวาภูเขานั้นจะสึกหรอสิ้น

ไป กัปหนึ่งยาวนานกวานั้น; กําหนด

อายุของมนุษยหรือสัตวจําพวกนั้นๆ ใน

ยุคนั้นๆ เรียกเต็มวา ‘อายุกัป’ เชนวา 

อายุกัปของคนยุคนี้ ประมาณ ๑๐๐ ป

ท่ีกลาวขางตนนั้น เปนขอควรรูท่ีพอ

แกความเขาใจท่ัวไป หากตองการทราบ

ละเอียด พึงศึกษาคติโบราณดังนี้

กัปมี ๔ อยาง ไดแก

๑. มหากัป กัปใหญ คือ กําหนดอายุ

ของโลก อันหมายถึงสกลพิภพ

๒. อสงไขยกัป กัปอันนับเวลามิได คือ 

สวนยอย ๔ แหงมหากัป ไดแก

๑) สงัวฏัฏกัป (เรียกเต็มวา สงัวฏัฏ-

อสงไขยกปั) กปัเสือ่ม คอื ระยะกาลท่ี

โลกเสื่อมลงจนถึงวินาศ

๒) สังวัฏฏฐายีกัป (สังวัฏฏฐายี-

อสงไขยกัป) ระยะกาลท่ีโลกพินาศแลว

ทรงอยู

๓) ววิฏัฏกัป (ววิฏัฏอสงไขยกปั) กปั

เจริญ คือ ระยะกาลท่ีโลกกลับเจริญข้ึน

๔) ววิฏัฏฐายกัีป (ววิฏัฏฐายอีสงไขย-

กปั) ระยะกาลท่ีโลกเจริญแลวทรงอยู

ครบรอบ ๔ อสงไขยกปันี ้เปนมหากปั

หนึง่

๓. อันตรกัป กัปในระหวาง ไดแก

ระยะกาลท่ีหมูมนุษยเสื่อมจนสวนใหญ

พินาศแลว สวนท่ีเหลือดีข้ึนเจริญข้ึน



กัป, กัลป กัป, กัลป๑๑

๑๑

และมีอายุยืนยาวข้ึนจนถึงอสงไขย แลว

กลับทรามเสื่อมลง อายุสั้นลงๆ จน

เหลือเพียงสิบปแลวพินาศ ครบรอบนี้ 

เปนอันตรกัปหนึ่ง ๖๔ อันตรกัปเชนนั้น

เปน ๑ อสงไขยกัป

๔. อายุกัป กําหนดอายุของสัตวจําพวก

นั้นๆ เชน อายุกัปของมหาพรหมเทากับ 

๑ อสงไขยกัป

โดยท่ัวไป คําวา “กัป” ท่ีมาโดดๆ 

มักหมายถึงมหากัป แตหลายแหงหมาย

ถึงอายุกัป เชนท่ีพระพุทธเจาตรัสวา 

พระองคไดทรงเจริญอิทธิบาท ๔ เปน

อยางดีแลว หากทรงจํานง จะทรงพระ

ชนมอยูตลอดกัปหรือเกินกวากัปก็ได 

“กัป” ในท่ีนี้ หมายถึงอายุกัป คือจะทรง

พระชนมอยูจนครบกําหนดอายุของคน

ในยุคนั้นเต็มบริบูรณ คือเต็ม ๑๐๐ ป 

หรือเกินกวานั้น ก็ได

ตามคติ ท่ีบางคัมภีรประมวลมา

บันทึกไว พึงทราบวา ตลอดมหากัปนั้น 

พระพุทธเจาจะอุบัติเฉพาะแตในวิวัฏฏ-

ฐายีกัป คือในระยะกาลท่ีโลกกลับเจริญ

ข้ึน และกําลังทรงอยู เทานั้น และกัป

เมื่อจําแนกตามการอุบัติของพระพุทธ

เจา มี ๒ อยาง ไดแก

๑. สุญกัป กัปสูญ หรือกัปวางเปลา คือ 

กัปท่ีไมมีพระพุทธเจาอุบัติ (รวมท้ังไมมี

พระปจเจกพุทธเจา พระพุทธสาวก 

และพระเจาจักรพรรดิธรรมราชาดวย)

๒. อสุญกัป กัปไมสูญ หรือกัปไมวาง

เปลา คือ กัปท่ีมีพระพุทธเจาอุบัติ แยก

ยอยเปน ๕ ประเภท ไดแก

๑) สารกัป (กัปท่ีมีสาระขึ้นมาได 

โดยมีพระพุทธเจามาอุบัติ) คือ กัปท่ีมี

พระพุทธเจาอุบัติพระองคเดียว

๒) มัณฑกัป (กัปเยี่ยมยอด) คือ 

กัปท่ีมีพระพุทธเจาอุบัติ ๒ พระองค

๓) วรกัป (กัปประเสริฐ) คือ กัปท่ี

มีพระพุทธเจาอุบัติ ๓ พระองค

๔) สารมัณฑกัป (กัปท่ีมีสาระ

เยี่ยมยอดยิ่งกวากัปกอน) คือ กัปท่ีมี

พระพุทธเจาอุบัติ ๔ พระองค

๕) ภัทกัป (ภัททกัป หรือภัทรกัป 

ก็ได, กัปเจริญ หรือกัปท่ีดีแท) คือ กัป

ท่ีมีพระพุทธเจาอุบัติ ๕ พระองค

กัปปจจุบัน เปนภัทกัป มีพระพุทธ

เจาอุบัติ ๕ พระองค คือ พระกกุสันธะ 

พระโกนาคมน พระกัสสปะ พระโคตมะ   

ท่ีอุบัติแลว และพระเมตไตรยท่ีจะอุบัติ

ตอไป

ในศาสนาฮินดู ถือวา ๑ กัป (รูป

สันสกฤตเปน กัลป) อันเปนวันหนึ่งคืน

หนึง่ของพระพรหม (กลางวนัเปนอทัุยกปั

คือกปัรุง, กลางคนืเปนขัยกปั คอืกัป

มลาย) ต้ังแตโลกเร่ิมตนใหมจนประลยั

ไปรอบหนึง่นัน้ ม ี๒,๐๐๐ มหายคุ แต



กัปปมาณพ ปเย อกปฺปยส ฺ ิตา๑๒

๑๒

ละมหายคุยาว ๔,๓๒๐,๐๐๐ ป โดยแบง

เปน ๔ ยคุ (จตุยุค, จตุรยุค) เร่ิมจาก

ระยะกาลท่ีมนุษยมีศีลธรรมและรางกาย

สมบูรณงดงาม แลวเสือ่มทรามลง และ

ชวงเวลาของยุคก็สั้นเขาตามลําดับ คือ

๑. กฤตยุค ยุคท่ีโลกอันพระพรหม

สรางเสร็จแลว มีความดีงามสมบูรณอยู 

ดงัลกูเตาดาน ‘กฤต’ ท่ีม ี๔ แตม เปนยคุ

ดเีลศิ ๑,๗๒๘,๐๐๐ ป (สตัยยคุ คอืยคุ

แหงสจัจะ กเ็รียก; ไทยเรียก กฤดายคุ)

๒. เตรตายคุ ยุคท่ีมีความดีงามถอยลง

มา ดงัลกูเตาดาน ‘เตรตา’ ท่ีม ี๓ แตม 

ยงัเปนยคุท่ีด ี๑,๒๙๖,๐๐๐ ป (ไทยเรียก 

ไตรดายคุ)

๓. ทวาปรยคุ ยุคท่ีความดีงามเสื่อม

ทรามลงไปอีก ดงัลกูเตาดาน ‘ทวาปร’ ท่ี

ม ี๒ แตม เปนยคุท่ีมคีวามดพีอทรงตัว

ได ๘๖๔,๐๐๐ ป (ไทยเรียก ทวาบรยคุ)

๔. กลียคุ ยุคท่ีเสื่อมทรามถึงท่ีสุด ดงั

ลกูเตาดาน ‘กล’ิ ท่ีมเีพยีงแตมเดยีว เปน

ยคุแหงความเลวราย ๔๓๒,๐๐๐ ป

กัปปมาณพ ศิษยคนหนึ่งในจํานวน ๑๖ 

คนของพราหมณพาวรี ท่ีไปทูลถาม

ปญหากะพระศาสดา ท่ีปาสาณเจดีย

กัปปาสิกะ ผาทําดวยฝาย คือผาสามัญ
กัปปยะ สมควร, ควรแกสมณะท่ีจะ

บริโภค, ของท่ีสมควรแกภิกษุบริโภคใช

สอย คือพระพุทธเจาอนุญาตใหภิกษุใช

หรือฉันได เชน ขาวสุก จีวร รม ยาแดง 

เปนกัปปยะ แตสุรา เสื้อ กางเกง หมวก 

น้ําอบ ไมเปนกัปปยะ สิ่งท่ีไมเปน

กัปปยะ เรียกวา อกัปปยะ
กปัปยการก ผูทําของท่ีสมควรแกสมณะ, 
ผู ทําหนา ท่ี จัดของท่ีสมควรแกภิกษุ

บริโภค, ผูปฏบัิติภกิษ,ุ ลกูศษิยพระ

กัปปยกุฎี เรือนเก็บของท่ีเปนกัปปยะ; ดู

กัปปยภูมิ
กัปปยบริขาร เคร่ืองใชสอยท่ีสมควรแก
สมณะ, ของใชท่ีสมควรแกภิกษุ

กัปปยภัณฑ ของใชท่ีสมควรแกภิกษุ, 

สิ่งของท่ีสมควรแกสมณะ

กัปปยภูมิ ท่ีสําหรับเก็บเสบียงอาหารของ
วดั, ครัววดั ม ี๔ อยาง คอื ๑. อนสุสาว-
นันติกา กัปปยภูมิท่ีทําดวยการประกาศ
ใหรูกันแตแรกสรางวาจะทําเปนกัปปย-

ภมู ิ คอืพอเร่ิมยกเสาหรอืต้ังฝากป็ระกาศ

ใหไดยนิวา “กปฺปยภมึู กโรม” แปลวา 
“เราท้ังหลายทาํกปัปยกฎุ”ี ๒. โคนสิาทิกา
กัปปยภูมิขนาดเล็กเคลื่อนท่ีได ดุจเปน

ท่ีโคจอม ๓. คหปตกิา เรือนของคฤหบดี
เขาสรางถวายเปนกปัปยภมู ิ๔. สัมมติกา
กัปปยภูมิท่ีสงฆสมมติ ไดแกกุฎีท่ีสงฆ

เลือกจะใชเปนกัปปยกุฎี แลวสวด

ประกาศดวยญัตติทุติยกรรม

กปฺปเย อกปฺปยส ฺ ิตา อาการที่ตอง
อาบัติดวยสําคัญวาไมควรในของท่ีควร



กัปปละ กัมมัฏฐาน๑๓

๑๓

กัปปละ ช่ือพราหมณนายบานของหมู
บานพราหมณหมูหนึ่ง ในแขวงกรุง

ราชคฤห เปนบิดาของปปผลิมาณพ

กมัปลละ ช่ือนครหลวงแหงแควนปญจาละ
กัมพล ผาทอดวยขนสัตว เชนสักหลาด
กมัโพชะ แควนหนึง่ในบรรดา ๑๖ แควน 

แหงชมพูทวีป มีนครหลวงช่ือทวารกะ

บัดนี้อยูในประเทศอัฟกานิสถาน

กัมมขันธกะ ช่ือหมวดหนึ่งในคัมภีร 
จุลลวรรค พระวนิยัปฎก วาดวยนคิหกรรม 

๕ ประเภท

กัมมชรูป ดูที่  รูป ๒๘
กมัมปตตะ, กมัมปตต “ผูถงึกรรม”, “ผู

เขากบักรรม”, ผูเขากรรม, ภิกษุผูเขา

รวมทําสังฆกรรม  โดยเปนปกตัตตะ 

คือเปนผูมีสิทธิถูกตอง และไมเปน

กัมมารหะ คือมิใชเปนผูซ่ึงถูกท่ีประชุม

สงฆทํากรรม, สงฆท่ีจะครบองคประชุม 

เชน สังฆกรรมท่ีทําโดยสงฆจตุวรรค 

ตองมภีกิษคุรบ ๔ รูป กค็อืมกีมัมปตตะ

ครบ ๔ รูป (สงฆปญจวรรคตองมี

กัมมปตตะครบ ๕ รูป สงฆทศวรรคตอง

มีกัมมปตตะครบ ๑๐ รูป สงฆวสีติวรรค

ตองมีกัมมปตตะครบ ๒๐ รูป); ดู

ปกตัตตะ, กัมมารหะ
กัมมลักขณะ  การอันมีลักษณะเปน 

(สงัฆ)กรรมนัน้ได, กจิการท่ีมลีกัษณะอนั

จัดเขาเปนสังฆกรรมอยางหนึ่งในสังฆ-

กรรมประเภทนั้นได แตทานไมไดออก

ช่ือไว และไมอาจจัดเขาในช่ืออื่นๆ แหง

สังฆกรรมประเภทเดียวกัน เชน การ

อปโลกนแจกอาหารในโรงฉัน เปนกัมม-

ลักขณะในอปโลกนกรรม, การประกาศ

เร่ิมตนระงับอธิกรณดวยติณวัตถารก-

วินัย เปนกัมมลักขณะในญัตติกรรม, 

ญัตติทุติยกรรมท่ีสวดในลําดับไปในการ

ระงบัอธิกรณดวยติณวตัถารกวนิยั เปน

กั มมลั ก ขณะ ในญั ต ติ ทุ ติ ยกรรม ,  

อปุสมบทและอพัภานเปนกมัมลกัขณะใน

ญตัติจตุตถกรรม

กมัมวฏัฏ วนคอืกรรม, วงจรสวนกรรม, 

หนึ่งในวัฏฏะ ๓ แหงปฏิจจสมุปบาท

ประกอบดวยสังขารและกรรมภพ; ดู

ไตรวัฏฏ
กมฺมวิปากชา อาพาธา ความเจ็บไขเกิด
แตวิบากแหงกรรม; ดู อาพาธ

กัมมสัทธา ดู สัทธา
กมัมญัญตา ความควรแกการงาน, ภาวะ

ท่ีใชการได หรือเหมาะแกการใชงาน, 

ความเหมาะงาน

กัมมัฏฐาน ท่ีต้ังแหงการงาน, อารมณ

เปนท่ีต้ังแหงการงานของใจ, อุบายทาง

ใจ, วิธีฝกอบรมจิตใจและเจริญปญญา

(นิยมเขียน กรรมฐาน); กัมมัฏฐาน ๒

(โดยหลักท่ัวไป) คือ ๑. สมถกัมมัฏฐาน 
กรรมฐานเพื่อการทําจิตใจใหสงบ, วิธี



กัมมัฏฐาน ๔๐ กัมมารหะ๑๔

๑๔

ฝกอบรมเจริญจิตใจ ๒. วิปสสนา-
กัมมัฏฐาน กรรมฐานเพื่อการใหเกิด
ความรูแจง, วิธีฝกอบรมเจริญปญญา;

กัมมัฏฐาน ๒ (โดยการปฏิบัติ) คือ ๑. 
สัพพัตถกกัมมัฏฐาน กรรมฐานท่ีพึง
ตองการในท่ีท้ังปวง หรือพึงใชเปนฐาน

ของการเจริญภาวนาทุกอยาง, กรรมฐาน

ท่ีเปนประโยชนในทุกกรณ ี ไดแก เมตตา
มรณสติ และบางทานวา อสุภสัญญา ดวย 

๒. ปารหิารยิกัมมัฏฐาน กรรมฐานท่ีจะ
ตองบริหาร (ประจําตัว) คอืกรรมฐานขอ

หนึง่ขอใดกต็าม ท่ีเลอืกวาเหมาะกบัตน 

เชนวาตรงกับจริตแลว หรือกาํหนดเอา

เปนขอท่ีตนจะปฏิบัติเพื่อกาวสูผลท่ีสูง

ข้ึนไปๆ แลว ตอแตนัน้กจ็ะตองเอาใจใส

จัดปรับบําเพ็ญตลอดเวลาเพื่อใหกาว

หนาไปและไดผลด,ี ท้ังนีห้มายความวา 

ผูปฏบัิติทุกคนพงึปฏบัิติกรรมฐานท้ัง ๒ 

ขอ เนือ่งจากสัพพัตถกกัมมัฏฐานจะชวย

เปนพื้นเกื้อหนุนตอปาริหาริยกัมมัฏฐาน 

โดยผูปฏิบัตินั้น พอเร่ิมตน ก็เจริญ

เมตตาตอประดาภิกษุสงฆและหมูชน

ตลอดถึงเทวดาในถิ่นใกลรอบตัวจนท่ัว

สรรพสัตว เพื่อใหมีใจออนโยนตอกัน

และมีบรรยากาศรมเย็นเปนมิตร พรอม

กนันัน้กเ็จริญมรณสติ เพือ่ใหใจหางจาก

ทุจริตไมคิดถึงอเนสนา และกระตุนเรา

ใจใหปฏิบัติจริงจัง ไมยอหยอน สวน

อสุภสัญญาก็มาชวยใหโลภะหรือราคะ

เขามาครอบงําไมได เพราะจะไมติดใจ

แมแตในทิพยารมณ แลวก็มุงหนาไปใน

ปาริหาริยกรรมฐานของตน; ดู ภาวนา
กัมมัฏฐาน  ๔๐  คือ  สิ่งท่ีนิยมใชเปน

อารมณในการเจริญสมถภาวนา ซ่ึงพึง

เลือกใชใหเหมาะกับตน เชนใหตรงกับ

จริต ม ี๔๐ อยาง ไดแก กสณิ ๑๐ อสภุะ 

๑๐ อนสุสติ ๑๐ พรหมวหิาร ๔ อาหาเร-

ปฏกิลูสญัญา ๑ จตุธาตุววตัถาน ๑ อรูป ๔

กัมมัสสกตาญาณ ความรูถึงภาวะที่สัตว
ท้ังหลายมีกรรมเปนของตน ทําดีไดดี 

ทําช่ัวไดช่ัว, จัดเปนปญญาท่ีถูกตองใน

ระดับสามัญ (ยังไมเปนอธิปญญา) และ

เปนโลกิยสัมมาทิฏฐ;ิ กัมมัสสกตญาณ ก็

เขียน, กัมมัสสกตาปญญา หรือ กัมมัส-
สกตปญญา ก็เรียก; ดู สิกขา

กัมมัสสกตาสัทธา ความเช่ือวา สัตวมี
กรรมเปนของตัว ทําดีไดดี ทําช่ัวไดช่ัว, 

เปนคําท่ีผูกข้ึนภายหลัง โดยจัดไวในชุด 

สัทธา ๔ สวนในพระไตรปฎกและ

คัมภีรท้ังหลาย มีแต กัมมัสสกตาญาณ;

ดู กัมมัสสกตาญาณ, สัทธา
กัมมารหะ ผูควรแกกรรม คือบุคคลท่ี

ถูกสงฆทํากรรม เชน ภิกษุท่ีสงฆ

พิจารณาทําปพพาชนียกรรม คฤหัสถท่ี

ถูกสงฆดําเนินการคว่ําบาตร เปนตน; ดู

ปกตัตตะ, กัมมปตตะ



กัลบก กาม๑๕

๑๕

กัลบก ชางตัดผม, ชางโกนผม

กัลป ดู กัป
กัลปนา 1. ท่ีหรือสิ่งอื่นซ่ึงเจาของอุทิศ

ผลประโยชนใหแกวัด 2. สวนบุญท่ีผูทํา

อุทิศใหแกผูตาย

กัลยาณคุณ คุณอันบัณฑิตพึงนับ, คุณ-

สมบัติท่ีดีงาม, คุณงามความดี

กัลยาณชน คนประพฤติดีงาม, คนดี

กัลยาณธรรม ธรรมอันดี, ธรรมดีงาม, 

ธรรมของกัลยาณชน; ดู เบญจธรรม
กัลยาณปุถุชน คนธรรมดาท่ีมีความ
ประพฤติดี, ปุถุชนผูมีคุณธรรมสูง

กัลยาณมิตตตา ความมีกัลยาณมิตร, 
ความมีเพื่อนเปนคนดี ไมคบคนช่ัว (ขอ 

๓ ในทิฏฐธัมมิกัตถสังวัตตนิกธรรม ๔)

กัลยาณมิตร “มิตรผูมีคุณอันบัณฑิตพึง

นับ”, เพื่อนท่ีดี (คุณสมบัติ ดู เพ่ือน)

กัลยาณมิตรธรรม ธรรม คือคุณสมบัติ

ของกัลยาณมิตร; กัลยาณมิตรธรรม ๗ 
ดู เพ่ือน

กัลยาณี นางงาม, หญิงงาม, หญิงท่ีมีคุณ

ธรรมนานับถือ

กัลลวาลมุตตคาม ช่ือหมูบาน อยูใน

แควนมคธ พระโมคคัลลานะอุปสมบท

ได ๗ วัน ไปทําความเพียรจนออนใจ 

นั่งโงกงวงอยู พระพุทธเจาเสด็จไป

เทศนาโปรด จนไดสําเร็จพระอรหัตท่ี

หมูบานนี้

กัศมีร แควนหนึ่งของชมพูทวีป ซึ่ง

ปรากฏช่ือข้ึนในยุคอรรถกถาเปนตนมา 

โดยมักเรียกรวมกับแควนคันธาระ เปน 

“กัศมีรคันธาระ”, ในภาษาไทย บางที

เรียกวา “แคชเมียร”; ดู คันธาระ
กัสสปะ 1. พระนามพระพุทธเจาพระ

องคหนึ่งในอดีต; ดู พระพุทธเจา ๕ 2. 
ช่ือของพระมหากัสสปเถระเมือ่เรียกตาม
โคตร ทานมีช่ืออีกอยางหนึ่งวา ปปผลิ 

หรือ ปปผลิมาณพ 3. หมายถึงกัสสปะ

สามพีน่อง คอื อรุเุวลกัสสปะ นทีกัสสปะ 
คยากัสสปะ ซ่ึงเปนนกับวชประเภทชฎิล 
ถือลัทธิบูชาไฟ เปนท่ีเคารพนับถือของ

ชาวราชคฤห ภายหลงัไดเปนพระอรหันต

พรอมกันท้ังสามพี่นองและบริวารหนึ่ง

พนั ดวยไดฟงเทศนาอาทิตตปริยายสตูร

จากพระพุทธเจา 4. คําเรียกช่ืออยาง

สั้นๆ หมายถึงพระกุมารกัสสปะ
กัสสปโคตร ตระกูลพราหมณกัสสปะ
กัสสปสังยุตต ช่ือเรียกพระสูตรหมวด
หนึ่ง ในคัมภีรสังยุตตนิกาย รวบรวม

เร่ืองเกี่ยวกับพระมหากัสสปะไวเปน

หมวดหมู

กาจ ราย, กลา, เกง
กาพย คํารอยกรองท่ีแตงทํานองฉันท 
แตไมนิยมครุลหุเหมือนฉันทท้ังหลาย

กาม ความใคร, ความอยาก, ความ

ปรารถนา, สิ่งท่ีนาปรารถนา นาใคร, 



กามคุณ กาเมสุมิจฉาจาร๑๖

๑๖

กามมี ๒ คือ ๑.กิเลสกาม กิเลสท่ีทําให

ใคร ๒. วัตถุกาม วัตถุอันนาใคร ไดแก
กามคุณ ๕

กามคุณ สวนท่ีนาปรารถนานาใครมี ๕ 

อยาง คือ รูป เสียง กลิ่น รส และ

โผฏฐัพพะ (สัมผัสทางกาย) ท่ีนาใครนา

พอใจ

กามฉันท, กามฉันทะ ความพอใจรัก
ใครในอารมณท่ีชอบใจมีรูปเปนตน, 

ความพอใจในกามคุณท้ัง ๕ คือ รูป 

เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ (ขอ ๑ ใน

นิวรณ ๕)

กามตัณหา ความทะยานอยากในกาม, 

ความอยากไดกาม (ขอ ๑ ในตัณหา ๓)

กามภพ ท่ีเกิดของผูท่ียังเกี่ยวของอยูใน
กาม, โลกเปนท่ีอยูอาศัยของผูเสพกาม 

ไดแก อบายภูมิ ๔ มนุษยโลก และ

สวรรค ๖ ช้ัน ต้ังแตช้ันจาตุมหาราชิกา

ถึงช้ันปรนิมมิตวสวัตดีรวมเปน ๑๑ ช้ัน 

(ขอ ๑ ในภพ ๓)

กามราคะ ความกาํหนดัดวยอาํนาจกเิลส-
กาม, ความใครกาม (ขอ ๔ ในสังโยชน 

๑๐, ขอ ๑ ในสังโยชน ๑๐ ตามนัยพระ

อภิธรรม, ขอ ๑ ในอนุสัย ๗)

กามสมบัติ สมบัติคือกามารมณ, ความ
ถึงพรอมดวยกามารมณ

กามสังวร ความสํารวมในกาม, การรูจัก

ยับยั้งควบคุมตนในทางกามารมณไมให

หลงใหลหมกมุนใน รูป เสียง กลิ่น รส 

และสัมผัส (ขอ ๓ ในเบญจธรรม)

กามสุข สุขในทางกาม, สุขท่ีเกิดจาก

กามารมณ

กามสุขัลลิกานุโยค การประกอบตนให
พัวพันหมกมุนอยูในกามสุข เปนอยาง

หนึ่งในท่ีสุดสองขาง คือ กามสุขัลลิกา-

นุโยค ๑ อัตตกิลมถานุโยค ๑

กามสุคติภูมิ กามาวจรภูมิท่ีเปนสุคติ คือ 

มนุษยและสวรรค ๖ (จะแปลวา “สุคติ

ภูมิท่ียังเกี่ยวของกับกาม” ก็ได)

กามาทีนพ โทษแหงกาม, ขอเสยีของกาม

กามารมณ 1. อารมณท่ีนาใคร นา 

ปรารถนา หมายถงึ รูป เสยีง กลิน่ รส 

โผฏฐพัพะ ไดแกกามคณุ ๕ นัน่เอง 2. ใน

ภาษาไทย มกัหมายถงึความรูสกึทางกาม

กามาวจร ซ่ึงทองเท่ียวไปในกามภพ, ซ่ึง

เกี่ยวของอยูกับกาม ไดแก ขันธ ธาตุ

อายตนะ ทุกสิ่งทุกอยางประดามีท่ีเปน

ไปในกามภพ ต้ังแตอเวจีมหานรกถึง

สวรรคช้ันปรนิมมิตวสวัตดี; ดู ภพ, ภูมิ
กามาสวะ อาสวะคอืกาม, กเิลสดองอยูใน

สันดานท่ีทําใหเกิดความใคร; ดู อาสวะ
กามุปาทาน ความยึดติดถือมั่นในกาม 

ยึดถือวาเปนของเราหรือจะตองเปนของ

เรา จนเปนเหตุใหเกดิริษยาหรือหวงแหน

ลุมหลง เขาใจผิด ทําผิด

กาเมสุมิจฉาจาร ความประพฤติผิดใน



กาเมสุมิจฉาจารา เวรมณี กายบริหาร๑๗

๑๗

กามท้ังหลาย, ความผิดประเวณี

กาเมสุมิจฉาจารา เวรมณี เวนจาก
ประพฤติผิดในกาม ,  เวนการลวง

ประเวณี

กายกรรม การกระทําทางกาย เชน ฆา

สัตว ลักทรัพย ประพฤติผิดในกาม 

หรือเวนจากการฆาสัตว เวนจากการลัก

ทรัพยเปนตน

กาย กอง, หมวดหมู, ท่ีรวม, ชุมนุม เชน 

สัตวกาย (มวลสัตว) พลกาย (กอง

กําลังทหาร) รถกาย (กองทหารรถ) 

ธรรมกาย ( ท่ีรวมหรือท่ีชุมนุมแหง

ธรรม) 1. ท่ีรวมแหงอวยัวะทัง้หลาย หรือ

ชุมนมุแหงรูปธรรม คอื รางกาย บางที

เรียกเต็มวา รูปกาย 2. ประชุมแหง

นามธรรม หรือกองแหงเจตสกิ เชน ในคาํ

วา “กายปสสทัธิ” (ความสงบเยน็แหงกอง

เจตสกิ) บางทีเรียกเต็มวา นามกาย (แตใน

บางกรณ ีนามกาย หมายถงึนามขันธหมด

ท้ัง ๔ คอื ท้ัง เวทนา สญัญา สงัขาร และ

วญิญาณ หรือ ท้ังจิต และเจตสกิ); นอก

จากความหมายพืน้ฐาน ๒ อยางนีแ้ลว ยงั

มคีวามหมายปลกียอย และความหมาย

เฉพาะ ตามขอความแวดลอมอีกหลาย

อยาง เชน ในคาํวา “กายสมัผสั” (สมัผสั

ทางกาย) หมายถึงกายอินทรียท่ีรับรู

โผฏฐพัพะคอืสิง่ตองกาย, ในคาํวา “กาย

ทุจริต” (ทุจริตดวยกาย) หมายถึง

กายทวารทีใ่ชทํากรรมคอืเคลือ่นไหวแสดง

ออกและทําการตางๆ, ในคาํวา “กายสขุ” 

(สขุทางกาย) หมายถงึทางทวารท้ัง ๕ คอื

ตา หู จมกู ลิน้ และกาย ซ่ึงคูกบัเจโตสขุ

หรือสขุทางใจ, ในคาํวา “กายภาวนา” (การ

พัฒนากาย) หมายถึงอินทรียสังวรคือ

ความรูจักปฏบัิติใหไดผลดใีนการใชตา หู 

จมกู ลิน้ และกาย ดงันี ้เปนตน

กายกัมมัญญตา ความควรแกงานแหง
นามกาย, ธรรมชาติท่ีทํานามกาย คือ 

เจตสิกท้ังหลายใหอยูในภาวะท่ีจะทํางาน

ไดดี (ขอ ๑๔ ในโสภณเจตสิก ๒๕)

กายคตาสติ, กายสติ สติท่ีเปนไปใน
กาย, สติอันพิจารณากายใหเห็นตาม

สภาพท่ีมีสวนประกอบ ซ่ึงลวนเปนของ

ไมสะอาด ไมงาม นารังเกียจ ทําใหเกิด

ความรูเทาทัน ไมหลงใหลมัวเมา

กายทวาร ทวารคือกาย, กายในฐานเปน
ทางทํากรรม, ทางกาย

กายทุจริต  ประพฤติ ช่ั วด วยกาย ,  

ประพฤติช่ัวทางกาย มี ๓ อยางคือ ๑. 
ปาณาติบาต ฆาสตัว ๒. อทินนาทาน
ลักทรัพย ๓. กาเมสุมิจฉาจาร ประพฤติ
ผิดในกาม; ดู ทุจริต

กายบริหาร การรักษารางกายใหเหมาะ
สมแกความเปนสมณะ เชนไมไวผมยาว

เกินไป ไมไวหนวดเครา ไมไวเล็บยาว 

ไมผัดหนา ไมแตงเคร่ืองประดับกาย ไม



กายประโยค กายานุปสสนา๑๘

๑๘

เปลือยกาย เปนตน

กายประโยค การประกอบทางกาย, การ

กระทําทางกาย

กายปสสัทธิ ความสงบรํางับแหงนาม-

กาย, ธรรมชาติทํานามกาย คือ เจตสิก

ท้ังหลายใหสงบเย็น (ขอ ๘ ในโสภณ-

เจตสิก ๒๕)

กายปาคุญญตา ความคลองแคลวแหง
นามกาย, ธรรมชาติทํานามกายคือ 

เจตสิกท้ังหลาย ใหแคลวคลองวองไว

รวดเร็ว (ขอ ๑๖ ในโสภณเจตสิก ๒๕)

กายมุทุตา ความออนโยนแหงนามกาย, 

ธรรมชาติทํานามกาย คือ เจตสิกท้ัง

หลายใหนุมนวลออนละมุน (ขอ ๑๒ ใน

โสภณเจตสิก ๒๕)

กายลหุตา  ความเบาแหงนามกาย ,  

ธรรมชาติทํานามกาย คือกองเจตสิก ให

เบา (ขอ ๑๐ ในโสภณเจตสิก ๒๕)

กายวิญญัติ ความเคลื่อนไหวรางกายใหรู
ความหมาย เชน สั่นศีรษะ โบกมือ 

ขยิบตา ดีดนิ้ว เปนตน; เทียบ วจีวิญญัติ
กายวิญญาณ ความรูท่ีเกิดข้ึนเพราะ

โผฏฐัพพะกระทบกาย, โผฏฐัพพะ

กระทบกาย เกิดความรูข้ึน (ขอ ๕ ใน

วิญญาณ ๖)

กายสมาจาร ความประพฤติทางกาย
กายสักขี “ผูเปนพยานดวยนามกาย”, “ผู
ประจักษกับตัว”, พระอริยบุคคลต้ังแต

โสดาบันข้ึนไปจนถึงผูต้ังอยูในอรหัตต-

มรรค ท่ีเปนผูมีสมาธินทรียแรงกลา ได

สัมผัสวิโมกข ๘ (เมื่อบรรลุอรหัตตผล 

กลายเปนอภุโตภาควมิตุ); ด ูอรยิบุคคล ๗
กายสังขาร 1. ปจจัยปรุงแตงกาย ไดแก
ลมหายใจเขา หายใจออก 2. สภาพท่ี

ปรุงแตงการกระทําทางกายไดแก กาย-

สัญเจตนา หรือความจงใจทางกาย ซ่ึง

ทําใหเกิดกายกรรม

กายสังสัคคะ ความเกี่ยวของดวยกาย, 

การเคลาคลึงรางกาย, เปนช่ืออาบัติ

สังฆาทิเสสขอท่ี ๒ ท่ีวาภิกษุมีความ

กําหนัดถึงความเคลาคลึงดวยกายกับ

มาตุคาม, การจับตองกายหญิงโดยมีจิต

กําหนัด

กายสัมผัส สัมผัสทางกาย, อาการที่กาย
โผฏฐพัพะ และกายวญิญาณประจวบกัน

กายสัมผัสสชาเวทนา เวทนาท่ีเกิดข้ึน
เพราะกายสัมผัส, ความรูสึกท่ีเกิดข้ึน

เพราะการท่ีกาย โผฏฐัพพะ และกาย-

วิญญาณประจวบกัน

กายสามัคคี ดู สามัคคี
กายสุจริต ประพฤติชอบดวยกาย , 

ประพฤติชอบทางกาย มี ๓ อยาง คือ 

เวนจากการฆาสัตว เวนจากการลัก

ทรัพย เวนจากประพฤติผิดในกาม; ดู

กายทุจริต, สุจริต
กายานุปสสนา สติพิจารณากายเปน



กายิกสุข กาลามสูตร๑๙

๑๙

อารมณวา กายนี้ก็สักวากาย ไมใชสัตว

บุคคลตัวตนเราเขา เปนสติปฏฐานขอ

หนึ่ง; ดู สติปฏฐาน
กายิกสุข สุขทางกาย เชนไดยินเสียง

ไพเราะ ลิ้มรสอรอย ถูกตองสิ่งท่ีออน

นุม เปนตน

กายุชุกตา ความซ่ือตรงแหงนามกาย, 

ธรรมชาติท่ีทํานามกายคอืเจตสกิท้ังหลาย

ใหซ่ือตรง (ขอ ๑๘ ในโสภณเจตสกิ ๒๕)

การก ผูกระทํากรรมไดตามพระวินัยมี ๓ 

คือ สงฆ คณะ และ บุคคล เชนในการ
ทําอุโบสถ ภิกษุต้ังแตสี่รูปข้ึนไปเรียก 

สงฆ สวดปาฏิโมกขได ภิกษุสองหรือ
สามรูป เรียก คณะ ใหบอกความ

บริสุทธ์ิได ภิกษุรูปเดียวเรียกวา บุคคล 
ใหอธิษฐาน

การกสงฆ “สงฆผูกระทํา” หมายถงึสงฆ

หมูหนึ่งผูดําเนินการในกิจสําคัญ เชน 

การสงัคายนา หรือในสงัฆกรรมตางๆ

การงานชอบ ดู สัมมากัมมันตะ
กาล เวลา
กาละ เวลา, คราว, คร้ัง, หน
กาลกรรณี, กาลกิณี ดู กาฬกรรณี
กาลกิริยา “การกระทํากาละ”, การตาย, 

มรณะ

กาลทาน ทานท่ีใหตามกาล, ทานท่ีใหได
เฉพาะเหตุการณ หรือเปนคร้ังคราวใน

โอกาสพิเศษ ไมใชใหไดตลอดเวลา, 

ตามท่ีพระพุทธเจาตรัสไวเดิม (องฺ.ปฺจก. 

๒๒/๓๖/๔๔) มี กาลทาน ๕ คือ อาคันตุก-

ทาน (ทานแกผูมาจากตางถิ่น), คมิกทาน

(ทานแกผูจะไปจากถิน่), คลิานทาน (ทาน

แกผูเจ็บไข), ทุพภกิขทาน (ทานในยามมี

ทุพภิกขภัย), และทานคราวขาวใหม มี

ผลไมใหม จัดใหแกทานผูมีศีลเปนปฐม;

ปจจุบันนี้ มักใชในความหมายวาทานท่ี

ใหไดเฉพาะภายในระยะเวลาที่กําหนด

ไมมีการใหนอกเวลา หรือนอกเทศกาล 

เชน การถวายผากฐิน การถวายผาอาบ

น้ําฝน เปนตน ซ่ึงทายกจะถวายไดตาม

กําหนดเวลาที่พระพุทธเจาทรงอนุญาต

เทานั้น กอนหรือเลยเขตกําหนดไป ทํา

ไมได; ดู ทาน
กาลเทศะ เวลาและประเทศ, เวลา และ

สถานท่ี

กาลวิภาค การแจกกาลออกเปนเดือน 

ปกษ และวัน

กาลัญุตา ความเปนผูรูจักกาลเวลาอัน
สมควรในการประกอบกิจนั้นๆ เชน รู

วาเวลาไหนควรทําอะไร เปนตน (ขอ ๕ 

ในสัปปุริสธรรม ๗)

กาลามสูตร สูตรหนึ่งในคัมภีรติกนิบาต
อังคุตตรนิกาย พระพุทธเจาตรัสสอน

ชนชาวกาลามะแหงเกสปุตตนิคมใน

แควนโกศล ไมใหเช่ืองมงายไรเหตุผล 

ตามหลัก ๑๐ ขอ คือ อยาปลงใจเช่ือ 



กาลิก กาฬสิลา๒๐

๒๐

ดวยการฟงตามกันมา, ดวยการถือสืบๆ 

กันมา, ดวยการเลาลือ, ดวยการอาง

ตําราหรือคัมภีร, ดวยตรรก, ดวยการ

อนุมาน, ดวยการคิดตรองตามแนวเหตุ

ผล, เพราะเขากันไดกับทฤษฎีของตน, 

เพราะมองเห็นรูปลักษณะนาเช่ือ, เพราะ

นับถือวาทานสมณะนี้เปนครูของเรา;

ตอเมื่อใด พิจารณาเห็นดวยปญญาวา

ธรรมเหลานั้นเปนอกุศล เปนกุศล มี

โทษ ไมมีโทษ เปนตนแลว จึงควรละ

หรือถือปฏิบัติตามนั้น เรียกอีกอยางวา 

เกสปุตติยสูตร หรือ เกสปุตตสูตร
กาลิก เนื่องดวยกาล, ข้ึนกับกาล, ของอัน
จะกลืนกินใหลวงลําคอเขาไปซ่ึงพระ

วินัยบัญญัติใหภิกษุรับเก็บไวและฉันได

ภายในเวลาทีก่าํหนด จําแนกเปน ๔ อยาง

คือ ๑. ยาวกาลิก รับประเคนไวและฉัน
ไดช่ัวเวลาเชาถึงเท่ียงของวันนั้น เชน 

ขาว ปลา เนื้อ ผัก ผลไม ขนมตางๆ ๒. 
ยามกาลิก รับประเคนไวและฉันไดช่ัว

วันหนึ่งกับคืนหนึ่ง คือกอนรุงอรุณของ

วันใหม ไดแก ปานะ คือ น้ําคั้นผลไมท่ี

ทรงอนุญาต ๓. สัตตาหกาลิก รับ
ประเคนไวแลวฉันไดภายในเวลา ๗ วัน 

ไดแกเภสัชท้ังหา ๔. ยาวชีวิก รับ

ประเคนแลว ฉันไดตลอดไปไมจํากัด

เวลา ไดแกของท่ีใชปรุงเปนยา นอก

จากกาลิก ๓ ขอตน (ความจริง ยาวชีวิก 

ไมเปนกาลิก แตนับเขาดวยโดยปริยาย 

เพราะเปนของเกี่ยวเนื่องกัน)

กาววาว ฉูดฉาด, หรูหรา, บาดตา

กาสะ ไอ (โรคไอ)
กาสาวะ ผายอมฝาด, ผาเหลอืงสาํหรับพระ

กาสาวพัสตร ผาท่ียอมดวยรสฝาด, ผา

ยอมน้ําฝาด, ผาเหลืองสําหรับพระ

กาสี แควนหนึ่งในบรรดา ๑๖ แควนแหง
ชมพูทวีป มีนครหลวงช่ือพาราณสี ใน

สมัยพุทธกาล กาสีไดถูกรวมเขาเปน

สวนหนึ่งของแควนโกศลแลว

กาฬกรรณี, กาฬกัณณี “อันทําใหท่ีตน

อาศัยพลอยเปนดังสีดําอับมืดไป”, ตัว

กออุบาทว, ตัวนําเคราะหรายหรือทําให

อับโชค, เสนียดจัญไร, อัปมงคล, บางที

เพี้ยนเปน กาลกิณี; ตรงขามกับ สิริ, ศรี
กาฬเทวิลดาบส เปนอีกช่ือหนึ่งของ 
อสิตดาบส; ดู อสิตดาบส

กาฬปกษ “ซีกมืด” หมายถึง ขางแรม;

กัณหปกษ กเ็รียก; ตรงขามกบั ศุกลปกษ
หรือ ชุณหปกษ

กาฬสิลา  สถานท่ีสําคัญแหงหนึ่งใน
แควนมคธ อยูขางภูเขาอิสิคิลิ พระนคร

ราชคฤห ณ ท่ีนี้พระพุทธเจาเคยทํา

นิมิตตโอภาสแกพระอานนท และเปนท่ี

ท่ีพระโมคคัลลานะถูกคนรายซ่ึงรับจาง

จากพวกเดียรถียไปลอบฆาดวยการทุบ

ตีจนรางแหลก



กาฬิโคธา กิริยา๒๑

๒๑

กาฬิโคธา  มารดาของพระภัททิยะ 
กษัตริยศากยวงศ

กาฬทุาย ี อาํมาตยของพระเจาสทุโธทนะ 

เปนสหชาติและเปนพระสหายสนิทของ

พระโพธิสัตวเมื่อคร้ังยังทรงพระเยาว  

พระเจาสทุโธทนะสงไปทูลเชิญพระศาสดา

เพื่อเสด็จมากรุงกบิลพัสดุ กาฬุทายีไป

เฝาพระศาสดาที่กรุงราชคฤห ไดฟง

พระธรรมเทศนา บรรลุพระอรหัตตผล 

อุปสมบทเปนภิกษุแลว ทูลเชิญพระ

ศาสดาพรอมดวยภิกษุสงฆเสด็จกรุง

กบิลพัสดุ ทานไดรับยกยองวาเปน

เอตทคัคะในบรรดาผูทําตระกลูใหเลือ่มใส

กําลังของพระมหากษัตริย ดู พละ
กิงกรณีเยสุ ทักขตา ความเปนผูขยัน
ชวยเอาใจใสในกิจธุระของเพ่ือนภิกษุ

สามเณร (ขอ ๕ ในนาถกรณธรรม ๑๐)

กิจจญาณ ปรีชากําหนดรูกิจท่ีควรทําใน

อริยสัจจ ๔ แตละอยาง คือรูวา ทุกข
ควรกําหนดรู สมุทัย ควรละ นิโรธ ควร
ทําใหแจง มรรค ควรเจริญ คอืควร

ปฏบัิติ (ขอ ๒ ในญาณ ๓)

กิจจาธิกรณ การงานเปนอธิกรณ คือ

เร่ืองท่ีเกิดข้ึนอันสงฆตองจัดตองทําหรือ

กิจธุระท่ีสงฆจะพึงทํา; อรรถกถาพระ

วินัยวาหมายถึงกิจอันจะพึงทําดวย

ประชุมสงฆ ไดแก สังฆกรรมท้ัง ๔ คือ 

อปโลกนกรรม ญัตติกรรม ญัตติทุติย-

กรรม ญัตติจตุตถกรรม
กิจในอริยสัจจ ขอท่ีตองทําในอริยสัจจ 
๔ แตละอยาง คือ ปริญญา การกําหนด
รู เปนกิจในทุกข ปหานะ การละ เปน
กิจในสมุทัย สัจฉิกิริยา การทําใหแจง
หรือการบรรลุ เปนกิจในนิโรธ ภาวนา
การเจริญคือปฏิบัติบําเพ็ญ เปนกิจใน

มรรค

กิจเบ้ืองตน ในการอุปสมบท หมายถึง

ใหบรรพชา ถือนิสัย ถืออุปชฌายะ จน

ถึงถามอันตรายิกธรรมในท่ีประชุมสงฆ 

(คําเดิมเปน บุพกิจ)
กิตติศัพท เสียงสรรเสริญ, เสียงเลาลือ

ความดี

กินรวม ในประโยควา “ภิกษุใดรูอยู กิน

รวมก็ดี อยูรวมก็ดี สําเร็จการนอนดวย

กันก็ดี” คบหากันในทางใหหรือรับอามิส 

และคบหากนัในทางสอนธรรมเรียนธรรม

กิมพิละ เจาศากยะองคหนึ่ง ออกบวช

พรอมกับพระอนุรุทธะ ไดสําเร็จอรหัต 

และเปนมหาสาวกองคหนึง่ในจํานวน ๘๐

กิริยวาท ผูถือหลักการอันใหกระทํา, 
หลักการซึ่งใหกระทํา; ดู กรรมวาท

กิริยวาที ผูถือหลักการอันใหกระทํา; ดู

กรรมวาท
กิริยา 1. การกระทํา หมายถึงการกระทํา
ใดๆ ท่ีกลาวถึงอยางกวางๆ หรืออยาง

เปนกลางๆ ถาเปน “กิริยาพิเศษ” คือ



กิริยากิตตกะ (กิริยากิตก) กิเลส๒๒

๒๒

เปนการกระทําซ่ึงเปนไปดวยเจตนาที่กอ

ใหเกิดวิบาก ก็เรียกวา กรรม, การ

กระทําซ่ึงเปนไปดวยเจตนาทีไ่มกอวบิาก

เชนการกระทําของพระอรหนัต ไมเรียก

วากรรม แตเปนเพียงกิริยา (พูดใหส้ันวา
เจตนาท่ีกอวิบาก เปนกรรม, เจตนาท่ีไม

กอวิบาก ถามใิชเปนวิบาก กเ็ปนกิรยิา); ดู
กรรม 2. ในภาษาไทย มักหมายถึง

อาการแสดงออกทางกายในเชิงมารยาท 

บางทีใชควบคูกนัวา กริิยามารยาท 3. ใน

ทางไวยากรณ ไดแกคาํแสดงอาการหรือ

บอกการกระทําของนามหรือสรรพนาม, 

ในไวยากรณไทย บางทีกาํหนดใหใชรูป

สนัสกฤตวา กรยิา แตในบาลไีวยากรณ
โดยท่ัวไป ใชรูปบาลี คือ กิริยา

กิริยากิตตกะ (กิริยากิตก) เปนช่ือกิริยา-
ศัพทประเภทหนึ่งในภาษาบาลี ใชเปน

กิริยาสําคัญในประโยคบาง ใชเปนกิริยา

ในระหวางของประโยคบาง และใชเปน

คุณบทบาง เชน ปรินิพฺพุโต (ดับรอบ

แลว) ปพฺพชิตฺวา (บวชแลว) เปนตน
กิริยาอาขยาต เปนช่ือกิริยาศัพทประเภท
หนึ่งในภาษาบาลี ใชเปนกิริยาสาํคญัใน

ประโยค อันแสดงถึงการกระทําของ

ประธาน เชน คจฺฉติ (ยอมไป) ปรนิพฺิพายิ
(ดบัรอบแลว) เปนตน

กิลาโส โรคกลาก
กิเลส สิ่งท่ีทําใจใหเศราหมอง, ความชั่วท่ี

แฝงอยูในความรูสึกนึกคิด ทําใหจิตใจ

ขุนมัวไมบริสุทธ์ิ และเปนเคร่ืองปรุง

แตงความคดิใหทํากรรมซ่ึงนาํไปสูปญหา

ความยุงยากเดือดรอนและความทุกข; 

กเิลส ๑๐ (ในบาลเีดมิ เรียกวากิเลสวตัถุ
คอืสิง่กอความเศราหมอง ๑๐) ไดแก

โลภะ โทสะ โมหะ มานะ ทิฏฐิ วิจิกิจฉา 

ถีนะ อุทธัจจะ อหิริกะ อโนตตัปปะ; 

กเิลสพนัหา (กิเลส ๑,๕๐๐) เปนคําท่ีมี
ใชในคัมภีร รุนหลังจากพระไตรปฎก 

เร่ิมปรากฏในชั้นอรรถกถา ซ่ึงกลาวไว

ทํานองเปนตัวอยาง โดยระบุช่ือไวมากท่ี

สุดเพียง ๓๓๖ อยาง ตอมาในคัมภีรช้ัน

หลงัมาก อยางธัมมสงัคณอีนฎุกีา จึง

แสดงวธีินบัแบบตางๆ ใหไดครบจํานวน 

เชน กเิลส 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 ตามลําดับข้ันของ 

การละดวยสิกขา ๓ (เชน วินย.อ.๑/๒๒; ที.อ. 

๑/๑๙; สงฺคณี อ.๒๓) คือ ๑. วีติกกมกิเลส 
กิเลสอยางหยาบ ท่ีเปนเหตุใหลวง

ละเมิดออกมาทางกายและวาจา เชน

เปนกายทุจริตและวจีทุจริต ละดวยศีล 

(อธิศีลสิกขา) ๒. ปริยุฏฐานกิเลส กิเลส



กิเลสกาม กุกกุจจะ๒๓

๒๓

อยางกลางท่ีพลุงข้ึนมาเรารุมอยูในจิตใจ 

ดังเชนนิวรณ ๕ ในกรณีท่ีจะขมระงับไว 

ละดวยสมาธ ิ (อธิจิตตสิกขา) ๓. อนุสย-
กิเลส กิเลสอยางละเอียดท่ีนอนเนื่องอยู

ในสันดานอันยังไมถูกกระตุนใหพลุงข้ึน

มา ไดแกอนุสัย ๗ ละดวยปญญา (อธิ-

ปญญาสิกขา); ท้ังนี้ บางแหงทานแสดง

ไวโดยอธิบายโยงกับพระไตรปฎก คือ

กลาววา อธิศีลสิกขา ตรัสไวเปนพิเศษ

ในพระวินัยปฎกๆ จึงวาดวยการละ 

วีติกกมกิเลส, อธิจิตตสิกขา ตรัสไวเปน

พิเศษในพระสุตตันตปฎกๆ จึงวาดวย

การละปริยุฏฐานกิเลส, อธิปญญาสิกขา 

ตรัสไวเปนพิเศษในพระอภิธรรมปฎกๆ 

จึงวาดวยการละอนุสยกิเลส

กิเลสกาม กิเลสเปนเหตุใคร, กิเลสท่ีทํา
ใหอยาก, เจตสิกอันเศราหมอง ชักให

ใคร ใหรัก ใหอยากได ไดแกราคะ 

โลภะ อิจฉา (อยากได) เปนตน

กเิลสธลุ ีธุลคีอืกเิลส, ฝุนละอองคอืกเิลส
กิเลสมาร มารคือกิเลส, กิเลสเปนมาร 

โดยอาการท่ีเขาครอบงําจิตใจ ขัดขวาง

ไมใหทําความดี ชักพาใหทําความชั่ว 

ลางผลาญคุณความดี ทําใหบุคคล

ประสบหายนะและความพินาศ

กิเลสวัฏฏ วนคือกิเลส, วงจรสวนกิเลส, 
หนึ่งในวัฏฏะ ๓ แหงปฏิจจสมุปบาท 

ประกอบดวย อวิชชา ตัณหา และ

อุปาทาน; ดู ไตรวัฏฏ
กิเลสานุสัย กิเลสจําพวกอนุสัย, กิเลสท่ี
นอนเนื่องอยูในสันดาน จะปรากฏเมื่อ

อารมณมายั่วยุ เหมือนตะกอนน้ําท่ีอยู

กนโอง ถาไมมีคนกวนตะกอนก็นอน

เฉยอยู ถากวนน้าํเขาตะกอนกล็อยข้ึนมา

กิโลมกะ พังผืด
กีสาโคตมี พระเถรีสําคัญองคหนึ่ง เดิม
เปนธิดาคนยากจนในพระนครสาวัตถี

แตไดเปนลูกสะใภของเศรษฐีในพระ

นครนั้น นางมีบุตรชายคนหนึ่ง อยูมา

ไมนานบุตรชายตาย นางมีความเสียใจ

มาก อุมบุตรท่ีตายแลวไปในท่ีตางๆ 

เพื่อหายาแกใหฟน จนไดไปพบพระ

พุทธเจา พระองคทรงสอนดวยอุบาย

และทรงประทานโอวาท นางไดฟงแลว

บรรลุโสดาปตติผล บวชในสํานักนาง

ภิกษุณี วันหนึ่งนั่งพิจารณาเปลวประทีป

ท่ีตามอยูในพระอุโบสถ ไดบรรลุพระ

อรหัต ไดรับยกยองวาเปนเอตทัคคะใน

ทางทรงจีวรเศราหมอง

กุกกุจจะ ความรําคาญใจ, ความเดือด

รอนใจ เชนวา สิ่งดีงามท่ีควรทํา ตนมิ

ไดทํา สิ่งผิดพลาดเสียหายไมดีไมงามท่ี

ไมควรทํา ตนไดทําแลว, ความยุงใจ 

กลุมใจ กังวลใจ, ความรังเกียจหรือกิน

แหนงในตนเอง, ความระแวงสงสัย เชน

วา ตนไดทําความผิดอยางนั้นๆ แลว



กุกฺกุจฺจปกตตา กุมารีภูตา๒๔

๒๔

หรือมิใช สิ่งท่ีตนไดทําไปแลวอยางนั้นๆ 

เปนความผิดขอนี้ๆ เสียแลวกระมัง

กุกฺกุจฺจปกตตา อาการท่ีจะตองอาบัติ
ดวยสงสัยแลวขืนทําลง

กุฎี กระทอมท่ีอยูของนักบวช เชนพระ

ภิกษุ, เรือนหรือตึกท่ีอยูอาศัยของพระ

ภิกษุสามเณร

กุฎมพี คนมีทรัพย, คนมั่งคั่ง
กฏุกะ เคร่ืองลาดท่ีใหญ ชนดิท่ีมนีางฟอน
๑๖ คนยืนฟอนรําได (เชนพรมปูหอง)

กุฏฐัง โรคเร้ือน
กุฏิภัต อาหารท่ีเขาถวายแกภิกษุผูอยูใน
กุฎีอันเขาสราง

กุฑวะ ช่ือมาตราตวง แปลวา “ฟายมือ” 

คือ เต็มอุงมือหนึ่ง; ดู มาตรา
กุณฑธานะ พระเถระผูเปนมหาสาวก
องคหนึ่ง เปนบุตรพราหมณในพระนคร

สาวัตถี เ รียนจบไตรเพทตามลัทธิ

พราหมณ ตอมา เมื่อสูงอายุแลวไดฟง

พระธรรมเทศนาของพระพุทธเจา เกิด

ความเลื่อมใสจึงบวชในพระพุทธศาสนา 

ต้ังแตนั้นมา ก็มีรูปหญิงคนหนึ่งติดตาม

ตัวตลอดเวลาจนกระทั่งไดบรรลุพระ

อรหัต รูปนัน้จึงหายไป ทานไดรับยกยอง

จากพระศาสดาวาเปนเอตทัคคะในการ

ถอืเอาสลากเปนปฐม; โกณฑธานะ กว็า
กุณฑลเกสี ดู ภัททากุณฑลเกสา
กุปปธรรม “ผูมีธรรมท่ียังกําเริบได” 

หมายถึงผู ท่ีไดสมาบัติแลวแตยังไม

ชํานาญ อาจเสื่อมได เทียบ อกุปปธรรม
กุมมาส ขนมสด คือขนมท่ีเก็บไวนาน

เกินไปจะบูด เชน ขนมดวง ขนมครก 

ขนมถวย ขนมตาล เปนตน พระพทุธเจา

หลังจากเลิกบําเพ็ญทุกรกิริยาก็เสวย

ขาวสุกและกุมมาส

กุมาร เด็ก, เด็กชาย, เด็กหนุม
กุมารกัสสปะ พระเถระมหาสาวกองค
หนึ่ง เปนบุตรธิดาเศรษฐีในพระนคร

ราชคฤห คลอดเมื่อมารดาบวชเปน

ภิกษุณีแลว พระเจาปเสนทิโกศลทรง

เลี้ยงเปนโอรสบุญธรรม ทารกนั้นได

นามวา กัสสปะ ภายหลังเรียกกันวา 

กุมารกัสสปะ เพราะทานเปนเด็กสามัญ 

แตไดรับการเลี้ยงดูอยางราชกุมาร ทาน

อุปสมบทในสํานักของพระศาสดา ได

บรรลุพระอรหัต ไดรับการยกยองจาก

พระบรมศาสดาวาเปนเอตทัคคะในทาง

แสดงธรรมวิจิตร

กุมารี เด็กหญิง, เด็กรุนสาว, นางสาว
กุมารีภูตวรรค ช่ือหมวดในพระวินัย-

ปฎก หมายถึงตอนอันวาดวยกุมารีภูตา 

คือสามเณรีผูเตรียมจะอุปสมบทเปน

ภิกษุณี มีอยูในปาจิตติยกัณฑ ใน

ภิกขุนีวิภังค

กุมารีภูตา “ผูเปนนางสาวแลว” หมายถึง 
สามเณรีท่ีจะอุปสมบทเปนภิกษุณีเชนใน



กุรุ กุศล๒๕

๒๕

คาํวา “อฉีนัเปนนางสาว (กมุารีภตูา) ของ

แมเจาช่ือนี้ มีอายุ ๒๐ ปเต็ม มีสิกขา

อันศึกษาแลวในธรรม ๖ ประการ ๒ ป 

ขอวุฏฐานสมมติตอสงฆเจาขา”

กุรุ แควนหนึ่งในบรรดา ๑๖ มหาชนบท
แหงชมพูทวีป อยูแถบลุมน้ํายมุนาตอน

บน ราวมณฑลปญจาบลงมา นครหลวง

ช่ือ อินทปตถ ต้ังอยู ณ บริเวณเมืองเดลี 

นครหลวงของอินเดียปจจุบัน

กุรุนที ดู โปราณัฏฐกถา, อรรถกถา
กุล ตระกูล, ครอบครัว, วงศ, หมูชนท่ี
รวมพงศพันธุเดียวกัน, เผาชน; ใน

ความหมายที่ขยายออกไป หมายถึงหมู

ชนท่ีรวมสังกัด หรือข้ึนตอการปกครอง

เดียวกัน เชนในคําวา “กุลบดี” ซ่ึงบางที

หมายถึงหัวหนาสถาบันการศึกษา

กลุทูสก “ผูประทุษรายตระกูล” หมายถึง 
ภิกษุผูประจบคฤหัสถ เอาใจเขาตางๆ 

ดวยอาการอันผิดวินัย มุงเพื่อใหเขา

ชอบตนเปนสวนตัว เปนเหตุใหเขาคลาย

ศรัทธาในพระศาสนาและเสือ่มจากกุศล-

ธรรม เชนใหของกํานัลเหมือนอยาง

คฤหัสถเขาทํากนั ยอมตัวใหเขาใช เปนตน

กุลธิดา ลูกหญิงผูมีตระกูลมีความ

ประพฤติดี

กุลบุตร ลูกชายผูมีตระกูลมีความ

ประพฤติดี

กุลปสาทกะ ผูยังตระกูลใหเลื่อมใส

กุลมัจฉริยะ “ตระหนี่ตระกูล” ไดแกหวง
แหนตระกูล ไมยอมใหตระกูลอื่นมา

เกี่ยวดองดวย ถาเปนบรรพชิตก็หวง

ตระกูลอุปฏฐาก ไมพอใจใหบํารุงภิกษุ

อื่น; ดู มัจฉริยะ
กลุสตร ี หญงิมตีระกลูมคีวามประพฤติด,ี 

สตรีท่ีมีคุณความดีสมควรแกตระกูล, 

สตรีเจาบาน

กุลุปกะ, กุลูปกะ “ผูเขาถึงสกุล”, พระท่ี
คุนเคยสนิท ไปมาหาสูประจําของ

ตระกูล, พระท่ีเขาอุปถัมภและเปนท่ี

ปรึกษาประจําของครอบครัว

กุเวร ดู จาตุมหาราช, จาตุมหาราชิกา, 
ปริตร

กศุล 1. “สภาวะทีเ่กีย่วตัดสลดัท้ิงสิง่เลว

รายอนันารังเกยีจ”, “ความรูท่ีทําความช่ัว

รายใหเบาบาง”, “ธรรมท่ีตัดความชั่วอัน

เปนดุจหญาคา”, สภาวะหรือการกระทํา

ท่ีฉลาด กอปรดวยปญญา หรือเกดิจาก

ปญญา เกือ้กลู เอือ้ตอสขุภาพ ไมเสยีหาย 

ไรโทษ ดงีาม เปนบุญ มผีลเปนสขุ, 

ความด ี(กศุลธรรม), กรรมด ี(กศุลกรรม)

ตามปกติ กุศล กบั บุญ เปนคาํท่ีใชแทน

กนัได แต กุศล มคีวามหมายกวางกวา 
คอื กุศล มท้ัีงโลกยิะ (กามาวจร รูปาวจร 
อรูปาวจร) และโลกตุตระ สวน บุญ โดย

ท่ัวไปใชกับโลกียกุศล ถาจะหมายถึง

ระดบัโลกตุตระ มกัตองมคีาํขยายกาํกบั



กุศลกรรม กุศลกรรมบถ๒๖

๒๖

ไวดวย เชนวา “โลกตุตรบุญ”, พดูอกีอยาง

หนึ่งวา บุญ มักใชในความหมายที่แคบ

กวา หรือใชในข้ันตนๆ หมายถงึความดท่ีี

ยงัประกอบดวยอปุธิ (โอปธิก) คอื ยงัเปน

สภาพปรงุแตงท่ีกอผลในทางพอกพนู ให

เกดิสมบัติ อนัไดแกความพร่ังพรอม เชน 

รางกายสวยงามสมบูรณ และมัง่มทีรัพย

สนิ แต กุศล ครอบคลมุหรือเลยตอไป
ถึงนิรูปธิ (ไรอุปธิ) และเนนท่ีนิรูปธินั้น 

คือมุงท่ีภาวะไรปรุงแตง ความหลดุพน

เปนอสิระ โยงไปถงึนพิพาน, พดูอยาง

งายๆ เชนวา บุญ มุงเอาความสะอาด

หมดจดในแงท่ีสวยงามนาช่ืนชม แต 

กุศล มุงถงึความสะอาดหมดจดในแงท่ี

เปนความบริสุทธ์ิ ไมมีอะไรติดคาง 

ปลอดโปรง โลง วาง เปนอสิระ, ขอใหดู

ตัวอยางท่ี บุญ กบั กุศล มาดวยกนัใน
คาถาตอไปนี ้(ข.ุอติิ.๒๕/๒๖๒/๒๙๐)

กาเยน กุสล กตฺวา วาจาย กุสล พหุ
มนสา กุสล กตฺวา อปฺปมาณ นิรูปธึ ฯ
ตโต โอปธิก ปุ ฺ กตฺวา ทาเนน ต พหุ
อ ฺเป มจฺเจ สทธฺมฺเม พฺรหฺมจริเย นิเวสย
(ทานจงทําใหมาก ท้ังดวยกาย ดวย

วาจา และดวยใจ ซ่ึงกุศล อันประมาณ

มิได [อัปปมาณ แปลวา มากมาย ก็ได 

เปนโลกุตตระ ก็ได] อันไรอุปธิ [นิรูปธิ]

แตนั้นทานจงทําบุญ อันระคนอุปธิ ให

มาก ดวยทาน แลวจง [บําเพ็ญธรรม

ทาน] ชักจูงแมคนอื่นๆ ใหต้ังอยูในพระ

สัทธรรม ในพรหมจริยะ)

คาถานี้ แมจะเปนคาํแนะนําแกเทวดา 

ก็ใชไดท่ัวไป คือเปนคําแนะนําสําหรับผู

ท่ีจะอยูเปนคฤหัสถวา ในดานแรกหรือ

ดานหลัก ใหทํากุศล ท่ีเปนนิรูปธิ ซ่ึง

เปนการศึกษาหรือปฏิบัติเพื่อใหไดสาระ

ของชีวิต โดยพัฒนาตนใหเปนอริยชน 

โดยเฉพาะเปนโสดาบัน จากนั้น อีกดาน

หนึ่ง ในฐานะเปนอริยชน ก็ทําความดี

หรือกรรมสรางสรรคตางๆ ท่ีมีผลใน

ทางอุปธิ เชน ลาภ ยศ สรรเสริญ และ

ความสุข ซ่ึงเปนไปตามธรรมดาของมัน 

และท่ีเปนเร่ืองสามัญในสังคมคฤหัสถ

ได ไมเสียหาย เพราะเปนผูมีคุณความ

ดีท่ีเปนหลักประกันใหเกิดแตผลดีท้ัง

แกตนเองและแกสังคมแลว; ตรงขามกับ

อกุศล, เทียบ บุญ, ดู อุปธิ  2. บางแหง (เชน 

ข.ุเถร.๒๖/๑๗๐/๒๖๘) กุศล หมายถงึ ความ
เกษม, ความปลอดภัย, สวัสดิภาพ, 

ความหวงัด,ี ความมเีมตตา

กุศลกรรม กรรมดี, กรรมท่ีเปนกุศล, 

การกระทําท่ีดีคือเกิดจากกุศลมูล
กศุลกรรมบถ ทางแหงกรรมด,ี ทางทําด,ี

ทางแหงกรรมท่ีเปนกุศล, กรรมดีอัน

เปนทางนําไปสูสุคติ มี ๑๐ อยางคือ ก. 
กายกรรม ๓ ไดแก ๑. ปาณาติปาตา 
เวรมณ ีเวนจากทําลายชีวติ ๒. อทินนา-



กุศลธรรม กูฏทันตสูตร๒๗

๒๗

ทานา เวรมณี เวนจากถือเอาของท่ีเขามิ
ไดให ๓. กาเมสุมิจฉาจารา เวรมณี เวน
จากประพฤติผิดในกาม ข. วจีกรรม ๔ 
ไดแก ๔. มุสาวาทา เวรมณี เวนจากพูด
เท็จ ๕. ปสุณาย วาจาย เวรมณ ีเวนจาก

พูดสอเสียด ๖. ผรุสาย วาจาย เวรมณี
เวนจากพูดคําหยาบ ๗. สัมผัปปลาปา 
เวรมณ ีเวนจากพดูเพอเจอ ค. มโนกรรม 
๓ ไดแก ๘. อนภชิฌา ไมโลภคอยจอง
อยากไดของเขา ๙. อพยาบาท ไมคิด

รายเบียดเบียนเขา ๑๐. สัมมาทิฏฐ ิ เห็น
ชอบตามคลองธรรม; เทยีบ อกุศลกรรมบถ, 
ด ูกรรมบถ

กุศลธรรม ธรรมท่ีเปนกุศล, ธรรมฝาย
กุศล ธรรมท่ีดี, ธรรมฝายดี

กุศลบุญจริยา ความประพฤติท่ีเปนบุญ
เปนกุศล, การทําความดีอยางฉลาด

กศุลมลู รากเหงาของกศุล, ตนเหตุของ

กศุล, ตนเหตุของความดมี ี๓ อยาง คอื 

๑. อโลภะ ไมโลภ (จาคะ) ๒. อโทสะ ไม
คดิประทุษราย (เมตตา) ๓. อโมหะ ไม
หลง (ปญญา); เทียบ อกุศลมูล

กุศลวัตร ขอปฏิบัติท่ีดี, กิจท่ีพึงทําท่ีดี
กุศลวิตก ความตริตรึกท่ีเปนกุศล, ความ
นึกคิดท่ีดีงามมี ๓ คือ ๑. เนกขัมมวิตก 
ความตรึกปลอดจากกาม ๒. อพยาบาท-
วิตก ความตรึกปลอดจากพยาบาท ๓. 
อวิหิงสาวิตก ความตรึกปลอดจากการ

เบียดเบียน

กุสาวดี ช่ือเกาของเมืองกุสินารา นคร

หลวงของแควนมัลละ เมื่อคร้ังเปนราช-

ธานีของพระเจามหาสุทัศน จักรพรรดิ

คร้ังโบราณ

กุสิ เสนคั่นดุจคันนายืนระหวางขัณฑกับ
ขัณฑของจีวร; เทียบ อัฑฒกุสิ, ดู จีวร

กุสินารา เมืองหลวงแหงหนึ่งของแควน

มลัละ (อกีแหงหนึง่คอื ปาวา) สมยัพทุธ-
กาล กุสินาราเปนเมืองเล็กๆ มีมัลล-

กษัตริยเปนผูปกครอง พระพุทธเจา

เสด็จดับขันธปรินิพพานท่ีเมืองนี้

กฏูทันตสตูร สตูรหนึง่ในคมัภรีทีฆนกิาย 
สลีขันธวรรค สตุตันตปฎก พระพทุธเจา

ทรงแสดงแกกูฏทันตพราหมณผูกําลัง

เตรียมพิธีบูชายัญ วาดวยวิธีบูชายัญ

ตามความหมายในแบบของพระพุทธ-

ศาสนา ซ่ึงไมตองมกีารฆาฟนเบียดเบียน

สัตว มีแตการเสียสละทําทานและการ

ทําความดีอื่นๆ เร่ิมดวยการตระเตรียม

พิธีโดยจดัการบานเมอืงใหสงบเรียบรอย

กอนตามธรรมวธีิ มกีารสงเสริมกสกิรรม 

พาณิชยกรรม สัมมาชีพ และบํารุงสง

เสริมขาราชการท่ีด ี ซ่ึงจะทําใหประชาชน

ขวนขวายขะมักเขมนในหนาท่ีการงาน

ของตนๆ จนบานเมืองมีความเกษม

ปลอดภยั พลเมืองมคีวามสขุ ราชทรัพย

บริบูรณดแีลว จึงกระทําพธีิบูชายญั ดวย



เกจิ เกจิ๒๘

๒๘

การบริจาคทรัพยทําทานเปนตน ผลของ

พระธรรมเทศนานี ้คอื กฏูทันตพราหมณ

ลมเลิกพิธีบูชายัญของตน ปลอยสัตว

ท้ังหมด และประกาศตนเปนอุบาสก

เกจิ “บางพวก” หมายถึง อาจารยบาง

พวก (เกจิอาจารย, ใชวา พระเถระบาง

พวก ก็มีบาง แตนอยแหง), เปนคําท่ี

กล าวถึงบอยในอรรถกถาทั้ งหลาย

กลาวคือ ในเวลาท่ีพระอรรถกถาจารย

อธิบายความและเลาเร่ืองราวตางๆ บาง

คร้ังทานก็ยกมติหรือความเห็นของทาน

ผูอืน่มาใหดดูวย เมือ่ไมออกช่ือเจาของ

มติเหลานัน้ กใ็ชคาํวา “เกจ”ิ นี้ (ถายก

มติอื่นมาอีก ตอจาก “เกจิ” ก็คือ “อปเร” 

แตบางทีมีหลายมติ ก็ตองใชคําอื่นอีก 

โดยเฉพาะ “เอเก” หรือ “อ ฺเ” กม็บีาง) 

มติของเกจอิาจารยเหลานัน้ ทานยกมาให

ดูเพราะเปนคําอธิบายท่ีตางออกไปบาง 

เพียงเพราะมีแงนาสนใจบาง มีบอยคร้ัง

ท่ีทานยกมาเพื่อปฏิเสธหรือช้ีแจงความ

ผิดพลาด และมีบางท่ีทานยกมาโดย

แสดงความเห็นชอบ, การอางมติของ

เกจิอาจารยอยางท่ีวานั้น มักมีในกรณี

อธิบายหลักพระธรรมวินัยท่ีอาจจะยาก

สําหรับคนท่ัวไป หรือเร่ืองท่ีลึกซ้ึง แต

ในท่ีนี้ จะยกตัวอยางท่ีเขาใจงายมาดูสัก

เร่ืองหนึ่ง ตามความในอรรถกถาชาดก 

(ชา.อ.๑/๑๒๔) วา เมื่อพระพุทธเจาตรัสรู

ใหมๆ ธิดามารไดมาสําแดงอาการยั่ว

ยวนตางๆ ท้ังปรากฏตัวเปนหญิงสาว 

เปนหญิงวัยกลาง และเปนสตรีผูใหญ 

แตพระพุทธเจามิไดทรงใสพระทัย เมื่อ

เลาความตอนนี้ พระอรรถกถาจารย

ก ล า ว ว า  “ส วนอ า จ า รย บ า งพวก  

(เกจิอาจารย) กลาววา พระผูมีพระภาค

เจา คร้ันทรงเห็นธิดามารเหลานั้นเขามา

หาโดยภาวะเปนสตรีผูใหญ จึงทรง

อธิษฐานวา ‘หญิงเหลานี้จงเปนผูมีฟน

หัก ผมหงอก อยางนี้ๆ ’ คําของ

เกจอิาจารยนัน้ ไมควรเช่ือถอื เพราะพระ

ศาสดายอมไมทรงกระทําการอธิษฐาน

อยางท่ีวานัน้ แตพระผูมพีระภาคเจาทรง

ปรารภถึงการละกิเลสของพระองคเอง

ตรัสวา ‘พวกทานจงหลกีไปเถดิ พวก

ทานเปนเชนไรจึงพากันพยายามอยางนี้  

ช่ือวากรรมเชนนี้ พวกทานควรกระทํา

เ บ้ืองหนาคนท่ียังไมปราศจากราคะ

เปนตน แตตถาคตละราคะ โทสะ โมหะ

เสยีแลว’”; ในภาษาไทย เมือ่ไมนานนกันี้

คําวา เกจิ หรือ เกจิอาจารย ไดมคีวาม
หมายเพี้ยนไปจากเดิมหางไกลมาก 

กลายเปนหมายถึงพระภิกษุผูมีช่ือเสียง

เดนในทางความขลัง (พระขลัง หรือ

อาจารยขลงั) หรือแมกระท่ังในเชิงไสย-

ศาสตร, ขอเพีย้นท่ีสาํคญั คอื ๑) ความ

หมายในทางปญญาและความใสใจใน



เกตุมาลา โกนาคมน๒๙

๒๙

การศึกษาหาความรูเกี่ยวกับพระธรรม

วินัยเลือนลางหรือถูกกลบบัง โดยลัทธิ

ถือความขลังศักดิ์สิทธ์ิอิทธิฤทธ์ิไสย-

ศาสตร ๒) “เกจ”ิ ซ่ึงเดมิเปนเพยีงผู

แทรกเสริมหรือเปนตัวประกอบ กลายมา

เปนตัวหลกั ๓) “เกจ”ิ ซ่ึงเดมิเปนคาํ

พหูพจนท่ีไมระบุตัว กลายเปนคําเอก-

พจนท่ีใชเรียกบุคคลผูมีช่ือเสียงนั้นๆ

เกตุมาลา รัศมีซ่ึงเปลงอยูเหนือพระเศียร
ของพระพุทธเจา

เก็บปริวาส ดู เก็บวัตร
เก็บมานัต ดู เก็บวัตร
เก็บวัตร โวหารเรียกวินัยกรรมเกี่ยวกับ
วุฏฐานวิธีอยางหนึ่ง คือ เมื่อภิกษุตอง

ครุกาบัติข้ันสังฆาทิเลสกําลังอยูปริวาส 

ยงัไมครบเวลาท่ีปกปดอาบัติไวกด็ ีกาํลงั

ประพฤติมานัตยังไมครบ ๖ ราตรีก็ดี 

เมื่อมีเหตุอันสมควร ก็ไมตองประพฤติ

ติดตอกันเปนรวดเดียว พึงเขาไปหา

ภิกษุรูปหนึ่ง ทําผาหมเฉวียงบา นั่ง

กระหยง ประนมมือ ถาเก็บปริวาส พึง

กลาววา “ปริวาสํ นิกฺขิปามิ” แปลวา 
“ขาพเจาเกบ็ปริวาส” หรือวา “วตฺตํ นกฺิขิ-
ปามิ” แปลวา “ขาพเจาเก็บวัตร” วาคาํ

ใดคาํหนึง่ กเ็ปนอนัพกัปริวาส; ถาเกบ็

มานตั พงึกลาววา “มานตฺตํ นิกฺขิปามิ”
แปลวา “ขาพเจาเกบ็มานตั” หรือวา “วตฺตํ
นิกฺขิปามิ” แปลวา “ขาพเจาเก็บวัตร” 

ดงันี ้วาคาํใดคาํหนึง่กเ็ปนอนัพกัมานัต ตอ

ไปเมือ่มโีอกาสกใ็หสมาทานวตัรใหมไดอกี

เกษม ปลอดภัย, พนภัย, สบายใจ
เกษมจากโยคธรรม ปลอดภยัจากธรรม
เคร่ืองผูกมดั, ปลอดโปรงจากเร่ืองท่ีจะ

ตองถกูเทียมแอก, พนจากภยัคอืกเิลสท่ี

เปนตัวการสวมแอก; ด ูโยคเกษมธรรม
เกสา ผม
เกินพิกัด เกินกําหนดท่ีจะตองเสียภาษี
อากร

เกียรติยศ ยศคือเกียรติ หรือกิตติคุณ, 

ความเปนใหญโดยเกียรติ; ดู ยศ
แกงได รอยกากบาทหรือขีดเขียนซ่ึงคน
ไมรูหนังสือขีดเขียนลงไวเปนสําคัญ

โกฏิ ช่ือมาตรานับ เทากับสิบลาน

โกณฑธานะ ดู กุณฑธานะ
โกณฑัญญะ พราหมณหนุมท่ีสดุในบรรดา
พราหมณ ๘ คน ผูทํานายลกัษณะของ

สทิธัตถกมุาร ตอมาออกบวชตามปฏิบัติ

พระสิทธัตถะขณะบําเพ็ญทุกรกิริยา 

เปนหัวหนาพระปญจวัคคีย ฟงพระ

ธรรมเทศนาธัมมจักกัปปวัตตนสูตร

แลวไดดวงตาเห็นธรรม ขอบรรพชา

อปุสมบทเปนปฐมสาวกของพระพทุธเจา

มีช่ือเรียกกันภายหลังวา พระอัญญา-
โกณฑัญญะ

โกธะ ความโกรธ, เคือง, ขุนเคือง
โกนาคมน พระนามพระพุทธเจาองค



โกมารภัจ โกสัมพี๓๐

๓๐

หนึ่งในอดีต; ดู พระพุทธเจา ๕
โกมารภัจ ดู ชีวก
โกรัพยะ พระเจาแผนดินแควนกุรุ
โกละ ผลกะเบา
โกลังโกละ “ผูไปจากตระกูลสูตระกูล” 

หมายถึงพระโสดาบัน ซ่ึงจะตองไปเกิด

อีก ๒–๓ ภพ แลวจึงบรรลุพระอรหัต

โกลติะ ช่ือเดมิของพระมหาโมคคลัลานะ

เรียกตามชื่อหมูบานท่ีเกิด (โกลิตคาม) 

เพราะเปนบุตรของตระกูลหัวหนาในหมู

บ านนั้ น  สมัย เมื่ อ เข า ไปบวชเปน

ปริพาชกในสํานักของสญชัย ก็ยังใชช่ือ

วา โกลิตะ ตอมาภายหลังคือเมื่อบวช
ในพระพุทธศาสนา จึงเรียกกันวา โมค-
คัลลานะ หรือ พระมหาโมคคัลลานะ

โกลติปรพิาชก พระโมคคลัลานะเมือ่เขา

ไปบวชเปนปริพาชกในสํานักของสญชัย 

มีช่ือเรียกวา โกลิตปริพาชก
โกลิยชนบท แควนโกลิยะ หรือดินแดน

ของกษัตริยโกลิยวงศ เปนแควนหนึ่งใน

ชมพูทวีปคร้ังพุทธกาล มีนครหลวงช่ือ 

เทวทหะ และ รามคาม บัดนี้อยูในเขต

ประเทศเนปาล

โกลิยวงศ ช่ือวงศกษัตริยขางฝายพระ
พุทธมารดา ท่ีครองกรุงเทวทหะ; พระ

นางสิริมหามายา พุทธมารดา และพระ

นางพิมพา ชายาของเจาชายสิทธัตถะ 

เปนเจาหญิงฝายโกลิยวงศ

โกศล๑, โกสัลละ ความฉลาด, ความ

เช่ียวชาญ มี ๓ คือ ๑. อายโกศล ความ
ฉลาดในความเจริญ, รอบรูทางเจริญ

และเหตุของความเจริญ ๒. อปายโกศล 
ความฉลาดในทางเสือ่ม, รอบรูทางเสือ่ม

และเหตุของความเสื่อม ๓. อุปายโกศล
ความฉลาดในอุบาย, รอบรูวิธีแกไขเหตุ

การณและวิธีท่ีจะทําใหสําเร็จ ท้ังในการ

ปองกันความเสื่อมและในการสราง

ความเจริญ

โกศล๒ ช่ือแควนหนึ่งในบรรดา ๑๖ 

แควนแหงชมพูทวีป โกศลเปนแควนใหญ

มีอํานาจมากในสมัยพุทธกาล กษัตริยผู

ครองแควนมีพระนามวา พระเจาปเสนทิ-
โกศล มีนครหลวงช่ือ สาวัตถ ี บัดนี้เรียก 
Sahet-Mahet (ลาสุด ร้ือฟนช่ือในภาษา

สันสกฤตข้ึนมาใชวา śrāvasti คือ ศราวัสตี)

โกสละ ดู โกศล
โกสัชชะ ความเกียจคราน
โกสัมพิกขันธกะ ช่ือขันธกะท่ี ๑๐ (สุด

ทาย) แหงคัมภีรมหาวรรค วินัยปฎกวา

ดวยเ ร่ืองของภิกษุชาวเมืองโกสัมพี

ทะเลาะววิาทกนั จนเปนเหตุใหพระพทุธ-

เจาเสดจ็ไปจาํพรรษาในปารักขิตวนั ตําบล

ปาริไลยกะ ในท่ีสุด พระภิกษุเหลานั้น 

ถูกมหาชนบีบคั้นใหตองกลับปรองดอง

กัน บังเกิดสังฆสามัคคีอีกคร้ังหนึ่ง

โกสัมพี ช่ือนครหลวงของแควนวังสะ 



โกสัลละ ขัณฑ๓๑

๓๑

อยูตอนใตของแมน้ํายมุนา บัดนี้เรียกวา 

Kosam
โกสัลละ ดู โกศล๑

โกสิยเทวราช พระอินทร, จอมเทพใน

สวรรคช้ันดาวดงึส เรียก ทาวโกสีย บาง
ทาวสักกเทวราช บาง

โกสยิวรรค ตอนท่ีวาดวยเร่ืองขนเจยีมเจอื
ดวยไหม เปนวรรคท่ี ๒ แหงนิสสัคคิย-

กัณฑในพระวินัยปฎก

โกเสยยะ, โกไสย ผาทําดวยใยไหม ได

แก ผาไหม ผาแพร

โกฬิวิสะ ดู โสณะ โกฬิวิสะ

ข

ขจร ฟุงไป, ไปในอากาศ

ขณิกสมาธิ สมาธิช่ัวขณะ, สมาธิข้ันตน
พอสําหรับใชในการเลาเรียนทําการงาน

ใหไดผลดี ใหจิตใจสงบสบายไดพักช่ัว

คราว และใชเร่ิมปฏิบัติวิปสสนาได (ข้ัน

ตอไป คือ อุปจารสมาธิ)
ขณิกาปติ ความอิ่มใจช่ัวขณะ เมื่อเกิด

ข้ึนทําใหรูสึกเสียวแปลบๆ เปนขณะๆ 

เหมือนฟาแลบ (ขอ ๒ ในปติ ๕)

ขนบ แบบอยางท่ีภิกษุควรประพฤติใน
กาลนั้นๆ ในท่ีนั้นๆ แกบุคคลนั้นๆ

ขนบธรรมเนียม แบบอยางท่ีนิยมกัน

ขนาบ กระหนาบ
ขมา ความอดโทษ, การยกโทษให

ขรรค อาวุธมีคม ๒ ขาง ท่ีกลางท้ังหนา

และหลังเปนสัน ดามสั้น

ขราพาธ อาพาธหนัก, ปวยหนัก
ขลัง ศักดิ์สิทธ์ิ, มีกําลังอํานาจท่ีอาจ

บันดาลใหเปนไปอยางนั้นอยางนี้ หรือ

ใหสําเร็จผลท่ีประสงค; ดู เครื่องราง
ขลุปจฉาภัตติกังคะ องคแหงผูถือ หาม
ภัตท่ีเขานํามาถวายภายหลัง คือ เมื่อลง

มือฉันแลวมีผูนําอาหารมาถวายอีกก็ไม

รับ (ขอ ๗ ในธุดงค ๑๓)

ของขลัง ดู เครื่องราง
ของตองพิกัด ของเขากําหนดท่ีจะตอง
เสียภาษี

ขอน ในคําวา “ขัณฑขอน” คือ คี่ เชน ๗ 

ขัณฑ ๙  ขัณฑ ๑๑ ขัณฑ

ขอนิสัย ดู นิสัย
ขอโอกาส ดู โอกาส
ขัชชภาชกะ ภิกษุผูไดรับสมมติ คือ 

แตงต้ังจากสงฆ ใหมีหนาท่ีแจกของ

เคีย้ว, เปนตําแหนงหนึ่งในบรรดา เจา
อธิการแหงอาหาร

ขัณฑ สวน ทอน หรือช้ิน ท่ีถูกตัด ทุบ 

ฉีก ขาด หัก แตก หรือแยกกันออกไป, 

ของท่ีถูกตัด ฉีก ขาดเปนสวนๆ เปน



ขัณฑสีมา ขันธมาร๓๒

๓๒

ช้ินๆ เปนทอนๆ; คําวา “จีวรมีขัณฑ ๕” 

หรือ “จีวรหาขัณฑ” หมายถึงจีวรท่ี

ประกอบข้ึนจากแผนผาท่ีตัดแลว ๕ ช้ิน; 

ดู จีวร
ขัณฑสีมา สีมาเล็กผูกเฉพาะโรงอุโบสถ
ท่ีอยูในมหาสีมา มีสีมันตริกคั่น

ขัดบัลลังก ดู บัลลังก
ขัดสมาธิ [ขัด-สะ-หมาด] ทานั่งเอาขาขัด

กันอยางคนนั่งเจริญสมาธิ คือ นั่งคูเขา

ท้ังสองขางแบะลงบนพื้น เอาขาทอนลาง

ซอนทับกัน; ขัดสมาธิมี ๓ แบบ คือ นั่ง

ขัดสมาธิโดยเอาขาสอดไขวกันทับลงบน

เทาขางท่ีตรงขาม (อยางท่ีนิยมนั่งกันท่ัว

ไป) เรียกวา ขัดสมาธสิองช้ัน, นั่งขัด
สมาธิโดยวางขาขวาทับราบบนขาซาย 

เรียกวา ขัดสมาธิราบ, นั่งขัดสมาธิโดย
หงายฝาเทาท้ังสองข้ึนวางบนขาขางท่ี

ตรงขาม เรียกวา ขัดสมาธเิพชร (ทานั่ง
ของพระพุทธรูป เปนแบบท่ี ๒ และ ๓)

ขัตติยธรรม หลักธรรมสําหรับกษัตริย, 
ธรรมของพระจาแผนดิน

ขัตติยมหาสาล กษัตริยผูมั่งคั่ง
ขันติ ความอดทน คือ ทนลําบาก ทน

ตรากตรํา ทนเจ็บใจ, ความหนักเอาเบา

สู เพื่อบรรลุจุดหมายท่ีดีงาม (ขอ ๓ ใน

ฆราวาสธรรม ๔, ขอ ๑ ในธรรมท่ีทําให

งาม ๒, ขอ ๖ ในบารมี ๑๐)

ขันติสังวร สํารวมดวยขันติ (ขอ ๔ ใน

สังวร ๕)

ขันธ กอง, พวก, หมวด, หมู ลําตัว;

หมวดหนึง่ๆ ของรูปธรรมและนามธรรม

ท้ังหมดท่ีแบงออกเปน ๕ กอง คือ รูป-
ขันธ กองรูป เวทนาขันธ กองเวทนา 
สัญญาขันธ กองสัญญา สังขารขันธ 
กองสงัขาร วญิญาณขันธ กองวิญญาณ
เรียกรวมวา เบญจขันธ (ขันธ ๕)

ขันธกะ หมวด, พวก, ตอน หมายถึง

เร่ืองราวเกีย่วกบัพระวินยั และสกิขาบท

นอกปาฏิโมกข ท่ีจัดประมวลเขาเปน

หมวดๆ เรียกวา ขันธกะ, ขันธกะ

หนึ่งๆ วาดวยเร่ืองหนึ่งๆ เชน อุโบสถ-
ขันธกะ หมวดท่ีวาดวยการทําอุโบสถ 

จีวรขันธกะ หมวดท่ีวาดวยจีวร เปนตน 

รวมท้ังสิ้นมี 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
ขนัธมาร ขันธ ๕ คอื รูป เวทนา สญัญา 

สงัขาร วญิญาณ เปนมาร เพราะเปน

สภาพอนัปจจัยปรุงแตงข้ึน เปนท่ีต้ังแหง

ทุกข ถกูปจจัยตางๆ มอีาพาธเปนตน 

บีบคั้นเบียดเบียนเปนเหตุขัดขวางหรือ

รอนโอกาส มใิหสามารถทําความดีงามได

เต็มท่ี หรืออาจตัดโอกาสนัน้โดยสิน้เชิง 



ขาดสูญ ขุชชุตรา๓๓

๓๓

(ขอ ๒ ในมาร ๕)

ขาดสูญ ดู สูญ
ขาทนียะ ของควรเคีย้ว, ของขบของเค้ียว
ไดแกผลไมตางๆ และเหงาตางๆ เชน 

เผือกมัน เปนตน

ขาวสุก ในโภชนะ ๕ อยางคือ ขาวสุก ๑ 

ขนมสด ๑ ขนมแหง ๑ ปลา ๑ เนื้อ ๑ 

ขาวสุกในท่ีนี้หมายถึงธัญญชาติทุกชนิด

ท่ีหุงใหสุกแลว เชนขาวเจา ขาวเหนียว

หรือท่ีตกแตงเปนของตางชนิด เชนขาว

มัน ขาวผัด เปนตน

ขิปปาภิญญา รูฉับพลัน
ขีณาสพ ผูมีอาสวะสิ้นแลว, ผูหมด

กิเลส, พระอรหันต

ขีระ นมสด; ดู เบญจโครส

ขึ้นใจ เจนใจ, จําไดแมนยํา
ขึ้นปาก เจนปาก, คลองปาก, วาปาก

เปลาไดอยางวองไว

ขึ้นวัตร โวหารเรียกวินัยกรรมเกี่ยวกับ

วุฏฐานวิธีอยางหนึ่ง คือเมื่อภิกษุตอง 

ครุกาบัติช้ันสังฆาทิเสสแลวอยูปริวาสยัง

ไมครบ เวลา ท่ีปกปดอา บั ติ ไวห รือ

ประพฤติมานัตอยูยังไมครบ ๖ ราตรี 

พักปริวาสหรือมานัตเสียเนื่องจากมีเหตุ

อันสมควร เมื่อจะสมาทานวัตรใหมเพื่อ

ประพฤติปริวาสหรือมานัตท่ีเหลือนั้น 

เรียกวา ข้ึนวัตร คือการสมาทานวัตร

นั่นเอง ถาข้ึนปริวาสพึงกลาวคําในสํานัก

ภกิษรูุปหนึง่วา “ปรวิาสํ สมาทิยามิ” แปล
วา “ขาพเจาข้ึนปริวาส” “วตฺตํ สมาทิยามิ”
แปลวา “ขาพเจาข้ึนวัตร” ถาข้ึนมานัต 

พงึกลาววา “มานตฺตํ สมาทิยามิ” แปลวา 
“ขาพเจาข้ึนมานตั” หรือ “วตฺตํ สมาทิยามิ”
แปลวา “ขาพเจาข้ึนวัตร”

ขุชชโสภิตะ ช่ือพระเถระองคหนึ่งใน 

การกสงฆผูทําสังคายนาคร้ังท่ี ๒

ขุชชุตรา อริยสาวิกาสําคัญทานหนึ่งใน
ฝายอุบาสิกา บางทีเรียกวาเปนอัคร-

อุบาสิกา เนื่องจากพระพุทธเจาทรงยก

ยองวาเปนตราชูของอุบาสิกาบริษัท (คู

กับเวฬุกัณฏกีนันทมารดา) ทานเปน

เอตทัคคะในบรรดาอุบาสิกา ท่ี เปน

พหูสูต เปนผูมีปญญามาก ไดบรรลุเสข-

ปฏิสัมภิทา (ปฏิสัมภิทาของพระเสขะ), 

ตามประวัติท่ีอรรถกถาเลาไว อริย-

สาวิกาทานนี้ เปนธิดาของแมนมในบาน

ของโฆสิตเศรษฐี (อรรถกถาเรียกเพี้ยน

เปนโฆสกเศรษฐี ก็มี) ในเมืองโกสัมพี 

ไดช่ือวา “ขุชชุตรา” เพราะเกิดมามีหลัง

คอม (เขียนเต็มตามรูปคําบาลีเดิม เปน 

“ขุชฺชุตฺตรา” ขุชฺชา แปลวา คอม ช่ือของ

นางแปลเต็มวา อุตราผูคอม) ตอมา เมื่อ

นางสามาวดี ธิดาบุญธรรมของโฆสิต-

เศรษฐีไดรับอภิเษกเปนมเหสีของพระ

เจาอุเทนแหงกรุงโกสัมพี นางขุชชุตราก็

ไดไปเปนผูดูแลรับใช (เปนอุปฏฐายิกา,



ขุชชุตรา ขุชชุตรา๓๔
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แตอรรถกถาบางแห ง ใชคําว า เปน

บริจาริกา) ขุชชุตราไมคอยจะซ่ือตรงนัก 

ดังเร่ืองวา เวลาไปซ้ือดอกไม นางเอา

เงินไป ๘ กหาปณะ แตเก็บเอาไวเสีย

เอง ๔ กหาปณะ ซ้ือจริงเพียง ๔ 

กหาปณะ อยูมาวันหนึ่ง เจาของราน

ดอกไมนิมนตพระพุทธเจาและพระสงฆ

ไปฉัน เมื่อขุชชุตราไปท่ีรานจะซ้ือ

ดอกไม เจาของรานจึงขอใหรอกอน 

และเชิญใหรวมจัดแจงภัตตาหารถวาย

ดวย ขุชชุตราไดรับประทานอาหารเอง

และท้ังไดเขาครัวชวยจัดภัตตาหาร แลว

ก็ เลยไดฟงธรรมท่ีพระพุทธเจาตรัส

ตลอดท้ังหมดจนถึงอนุโมทนา และได

สําเร็จเปนโสดาบัน เมื่อเปนอริยบุคคล

แลว วันนั้นก็จึงซ้ือดอกไมครบ ๘ 

กหาปณะ ไดดอกไมไปเต็มกระเชา พระ

นางสามาวดีแปลกพระทัย ก็ตรัสถามวา

ทําไมเงินเทาเดิม แตวันนั้นไดดอกไมมา

มากเปนพิเศษ ขุชชุตราเปนอริยชนแลว 

ก็เลาเปดเผยเร่ืองไปตามตรง พระนาง

สามาวดีกลับพอพระทัย และพรอมดวย

สตรีท่ีเปนราชบรพิารทัง้หมด พากนัขอ

ใหขุชชุตราถายทอดธรรม ขุชชุตราแมจะ

เปนคนคอนขางพกิาร แตมปีญญาดมีาก 

(สําเร็จปฏิสัมภิทาของเสขบุคคล) ไดนํา

ธรรมท่ีพระพุทธเจาตรัสมาถายทอด

เหมือนอยางท่ีพระองคทรงแสดง ทําให

พระนางสามาวดีและสตรีท่ีเปนราช-

บริพารเขาใจแจมแจงบรรลุโสดาปตติ-

ผลท้ังหมด จากนั้น พระนางสามาวดีได

ยกขุชชุตราข้ึนพนจากความเปนผูรับใช 

เ ชิด ชู ใหมี ฐ านะดั งมารดาและเปน

อาจารยท่ีเคารพ โดยใหมีหนาท่ีไปฟง

พระพุทธเจาแสดงธรรมทุกวัน แลวนํา

มาเลามาสอนตอท่ีวัง เวลาผานไป ตอมา 

พระนางสามาวด ีถูกพระนางมาคัณฑิยา

ประทุษรายวางแผนเผาตําหนักสิ้นพระ

ชนมในกองเพลิงพรอมท้ังบริพาร แต

พอดีวา ขณะนั้น ขุชชุตราไปกิจท่ีอื่น จึง

พนอันตราย

พระอรรถกถาจารยกลาววา (อติิ.อ.๓๔) 

พระสูตรท้ังหมดในคัมภีรอิติวุตตกะ 

แหงขุททกนกิายในพระไตรปฎก จํานวน

๑๑๒ สตูร ไดมาจากอริยสาวกิาขุชชุตรา

ทานนี้ กลาวคือ นางขุชชุตราไปฟงจาก

พระพุทธเจาและนํามาถายทอดท่ีวังแก

พระนางสามาวดีพรอมท้ังบริพาร แลว

ภิกษุณีท้ังหลายก็รับไปจากอริยสาวิกา

ขุชชุตรา และตอทอดถึงภิกษุท้ังหลาย

(พระพทุธเจาทรงจําพรรษาท่ีเมอืงโกสมัพ ี

ในปท่ี ๙ แหงพทุธกจิ และเมอืงโกสมัพี

อยูหางจากเมอืงราชคฤห วดัตรงเปนเสน

บรรทัด ๔๐๕ กม. ไมพบหลกัฐานวานาง

ขุชชุตรามีชีวิตอยูถงึพทุธปรินพิพานหรือ

ไม) ท้ังนีไ้ดรักษาไวตามทีน่างขุชชุตรานาํ



ขุททกาปติ โขมทุสสนิคม๓๕

๓๕

มากลาวแสดง ดงัท่ีคาํเร่ิมตนพระสูตรชุด 

๑๑๒ สูตรนี้ ก็เปนคําของนางขุชชุตรา วา

“วตฺุตํ เหตํ ภควตา วตฺุตมรหตาติ เม สุตํ”

(แทจริง พระผูมพีระภาคเจาไดตรัสพระ

สูตรนี้ไว ขาพเจาไดสดับมาดังท่ีพระ

องคอรหันตตรัสแลววา…) ซ่ึงพระอานนท

ก็นํามากลาวในท่ีประชุมสังคายนา ณ 

เมอืงราชคฤห ตามคาํเดมิของนาง (คาํ

เร่ิมตนของนางมีเพียงเทานี้ ไมบอก

สถานท่ีตรัส เพราะเปนพระสูตรซ่ึงทรง

แสดงท่ีเมืองโกสมัพท้ัีงหมด และไมบอก

วาตรัสแกใคร แตในทุกสูตรมีคําตรัส

เรียกผูฟงวา “ภกิขฺเว” บงชัดวาตรัสแก

ภกิษท้ัุงหลาย คอืคงตรัสในท่ีประชุมซ่ึงมี

ภกิษสุงฆเปนสวนใหญ) อันตางจากพระ

สตูรอืน่ๆ ท่ีคาํเร่ิมตนเปนของพระอานนท

เอง ซ่ึงข้ึนนาํวา “เอวมเฺม สุตํ เอกํ สมย ํ
ภควา [บอกสถานท่ี เชน ราชคเห วหิรติ 
… และระบุบุคคลท่ีเกี่ยวของ เชน เตน 
โข ปน สมเยน ราชา มาคโธ…] …” 

(ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้วา สมัยหนึ่ง

พระผูมีพระภาคเจาประทับอยูท่ี…โดย

สมัยนั้นแล [บุคคลนั้นๆ]…)

เร่ืองท่ีกลาวมานี้ นับวาเปนเกียรติ

คุณของอรยิสาวิกา ซ่ึงไดทําประโยชนไว

แกพระพุทธศาสนา สมเปนผูทรง

ปฏิสัมภิทา และไดรับพระพุทธดํารัสยก

ยองวาเปนเอตทัคคะในดานเปนพหูสูต;

ดู ตุลา, เอตทัคคะ
ขุททกาปติ ปติเล็กนอย, ความอิ่มใจ

อยางนอย เมื่อเกิดข้ึนใหขนชันน้ําตา

ไหล (ขอ ๑ ในปติ ๕)

เขต 1. แดนท่ีกันไวเปนกําหนด เชน นา 

ไร ท่ีดิน แควน เปนตน 2. ขอท่ีภิกษุ

ระบุถึงเพื่อการลาสิกขา เชน พระพุทธ 

พระธรรม พระสงฆ เปนตน

เขนง เขาสัตว, ภาชนะท่ีทําดวยเขา
เขมา พระเถรีมหาสาวิการูปหนึ่ง ประสูติ
ในราชตระกูลแหงสาคลนครในมัททรัฐ

ตอมาไดเปนพระอัครมเหสีของพระเจา

พิมพิสาร มีความมัวเมาในรูปสมบัติ

ของตน ไดฟงพระพุทธเจาแสดงพระ

ธรรมเทศนาเร่ืองราคะ และการกําจัด

ราคะ พอจบพระธรรมเทศนาก็ไดบรรลุ

พระอรหัต แลวบวชเปนภิกษุณี ไดรับ

ยกยองวาเปนเอตทัคคะในทางมีปญญา

มาก และเปนอัครสาวิกาฝายขวา; ดู ตุลา, 
เอตทัคคะ

เขฬะ น้ําลาย
เขาท่ี นั่งเจริญกรรมฐาน
เขารตี เปลีย่นไปถอืศาสนาอืน่ (โดยเฉพาะ

ศาสนาครสิต), ทําพธีิเขาถอืศาสนาอืน่

โขมะ ผาทําดวยเปลือกไม ใชเปลือกไม
ทุบเอาแตเสน แลวนาํเสนนัน้มาทอเปนผา

โขมทุสสนิคม นิคมหนึ่งในแควนสักกะ



คงคา คณโภชน๓๖

ค

คงคา แมน้ําใหญสายสําคัญลําดับท่ี ๑ 

ในมหานที ๕ ของชมพูทวีป และเปนแม

น้ําศักดิ์สิทธ์ิอันดับท่ี ๑ ในศาสนา

พราหมณ ซ่ึงศาสนิกปรารถนาอยางยิ่งท่ี

จะไดไปอาบน้ําลางบาป อีกท้ังในพิธี

ราชาภิเษกกษัตริยในชมพูทวีป และ

กษัตริยแหงลังกาทวีป ก็ใชน้ําศักดิ์สิทธ์ิ

ในแมน้ําคงคานี้ดวย, แมน้ําคงคามี

ความยาวประมาณ ๒,๕๑๐ กม. ตามท่ี

บันทึกไวในอรรถกถาวา มีตนกําเนิด

จากสระอโนดาต ในแดนหิมพานต ไหล

ไปสูมหาสมุทร จากทิศตะวันตกไปทิศ

ตะวันออก ผานเมืองสําคัญมากแหง 

เชน สังกัสสะ ปยาคะ (เขียนอยาง

สนัสกฤตเปน ประยาค ปจจุบันคอื เมอืง 

Allahabad เปนท่ีบรรจบของแมน้ํา

คงคา กับยมุนา) พาราณสี อุกกาเวลา
(อุกกเจลา ก็วา) ปาตลีบุตร (เมือง

หลวงของมคธ ยุคหลังราชคฤห) จัมปา 
(เมืองหลวงของแควนอังคะ) และในท่ี

สุดออกทะเลท่ีอาวเบงกอล (Bay of 

Bengal), ปจจุบัน คนท่ัวไปรูจักในชื่อ

ภาษาอังกฤษวา Ganges; ดู มหานที ๕
คณะ กลุมคน, หมู, พวก; ในพระวินัย 

โดยเฉพาะในสังฆกรรม มีกําหนดวา 

สงฆ คือชุมนุมภิกษุต้ังแต ๔ รูปข้ึนไป 

คณะ คือชุมนุมภิกษุ ๒ หรือ ๓ รูป     

บุคคล คือภิกษุรูปเดียว; เมื่อใชอยางท่ัว

ไป แมแตในพระวินัย “คณะ” มิใชหมาย

ความจําเพาะอยางนี้ เชนในคณโภชน 

คําวาฉันเปนคณะ หมายถึง ๔ รูปข้ึนไป

คณญัตติกรรม การประกาศใหสงฆ
ทราบแทนคณะคือพวกฝายตน ไดแก

การที่ภิกษุรูปหนึ่งในนามแหงภิกษุฝาย

หนึ่ง สวดประกาศขออนุมัติเปนผูแสดง

แทนซ่ึงอาบัติของฝายตนและของตน

เองดวยติณวัตถารกวิธี (อีกฝายหนึ่งก็

พึงทําเหมือนกันอยางนั้น); เปนข้ันตอน

หนึ่งแหงการระงับอธิกรณดวยติณ- 

วัตถารกวินัย

คณปูรกะ ภิกษุผูเปนท่ีครบจํานวนใน
คณะนั้นๆ เชน สังฆกรรมท่ีตองมีภิกษุ 

๔ รูป หรือยิ่งข้ึนไป เปนผูทํา ยังขาดอยู

เพียงจํานวนใดจํานวนหนึ่ง มีภิกษุอื่น

มาสมทบ ทําใหครบองคสงฆในสังฆ-

กรรมนั้นๆ ภิกษุท่ีมาสมทบนั้นเรียกวา 

คณปูรกะ
คณโภชน ฉันเปนหมู คือ ภิกษุต้ังแต ๔ 

รูปข้ึนไป รับนิมนตออกช่ือโภชนะแลว

ฉัน; ในหนังสือวินัยมุข ทรงมีขอ



คณะธรรมยุต คติ๓๗

๓๗

พิจารณาวา บางทีจะหมายถึงการนั่ง

ลอมโภชนะฉัน หรือฉันเขาวง

คณะธรรมยุต คณะสงฆท่ีต้ังข้ึนใหม 
เมื่อคร้ังพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา

เจาอยูหัวทรงผนวชเปนภิกษุในรัชกาลท่ี 

๓ (เรียกวา ธรรมยุตติกา หรือ ธรรม-
ยุติกนิกาย ก็มี); สมเด็จพระมหาสมณ-

เจา กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ทรงให

ความหมายวา “พระสงฆออกจาก

มหานิกายนั้นเอง แตไดรับอุปสมบทใน

รามญันกิายดวย” (การคณะสงฆ น. ๑๐)

คณะมหานิกาย คณะสงฆไทยเดิมท่ีสืบ
มาแตสมัยสุโขทัย, เปนช่ือท่ีใชเรียกใน

เมื่อได เกิดมีคณะธรรมยุตข้ึนแลว ;

สมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระยา 

วชิรญาณวโรรส ทรงใหความหมายวา 

“พระสงฆอนัมเีปนพืน้เมอืง [ของประเทศ

ไทย – ผูเขียน] กอนเกดิธรรมยติุกนกิาย”

(การคณะสงฆ, น. ๙๐)

คณาจารย 1. อาจารยของหมูคณะ, 

อาจารยสําคัญมีช่ือเสียง ผูเปนท่ีนับถือ 

มีศิษยเปนคณะใหญ เชน นิครนถนาฏ-

บุตรเปนคณาจารยผูหนึ่ง 2. ในภาษา

ไทย ไดมีการบัญญัติใชในความหมาย

ใหมวา คณะอาจารย ประดาอาจารย 

หรืออาจารยท้ังหมดของคณะวิชานั้นๆ 

(ทํานองจะใหตรงกบัคาํวา Faculty)

คณิกา หญิงแพศยา, หญิงงามเมือง

คดีธรรม ทางธรรม, คติแหงธรรม

คดีโลก ทางโลก, คติแหงโลก
คติ 1. การไป, ทางไป, ความเปนไป, ทาง

ดําเนิน, วิธี, แนวทาง, แบบอยาง 2. ท่ี

ไปเกิดของสัตว, ภพท่ีสัตวไปเกิด, แบบ

การดําเนินชีวิต มี ๕ คือ ๑. นิรยะ นรก 
๒. ติรัจฉานโยนิ กําเนิดดิรัจฉาน ๓. 
เปตติวิสัย แดนเปรต ๔. มนษุย สตัวมี
ใจสงูรูคดิเหตุผล ๕. เทพ ชาวสวรรค ต้ัง
แตช้ันจาตุมหาราชิกา ถงึ อกนษิฐพรหม;

ใชคาํเรียกเปนชุดวา: นริยคติ ติรัจฉาน-

คติ เปตคติ มนุษยคติ เทวคติ, ๓ คติ

แรกเปน ทุคติ (ท่ีไปเกิดอันช่ัว หรือแบบ

ดําเนินชีวิตท่ีไมดี) ๒ คติหลังเปน สุคติ
(ท่ีไปเกิดอันดี หรือแบบดําเนินชีวิตท่ีดี)

สําหรับทุคติ ๓ มีขอสังเกตวา บางที

เรียกวา อบาย หรืออบายภูมิ แตอบาย-

ภูมินั้นมี ๔ คือ นรก เปรต อสุรกาย 

ดิรัจฉาน, อรรถกถากลาววา (อุ.อ.๑๔๕;  

อิติ.อ.๑๔๕) การที่มีจํานวนไมเทากัน ก็

เพราะรวมอสุรกาย เขาในเปตติวิสัย

ดวย จึงเปนทุคติ ๓; ดู อบาย
คติ ๕ นี้ เมื่อจัดเขาใน ภพ ๓ พึง

ทราบวา ๔ คติแรกเปนกามภพท้ังหมด 

สวนคติท่ี ๕ คือ เทพ มีท้ังกามภพ รูป-

ภพ และอรูปภพ (เทพนั้น แบงออกไป

เปน ก.เทวดาในสวรรค ๖ ช้ัน อยูใน

กามภพ ข.รูปพรหม ๑๖ ช้ัน อยูในรูป



คมิยภัต ครุธรรม๓๘

๓๘

ภพ และ ค.อรูปพรหม ๔ ช้ัน อยูใน

อรูปภพ); เทียบ ภพ
เมื่อจัดเขาใน ภูมิ ๔ พึงทราบวา ๔ 

คติแรกเปนกามาวจรภมูท้ัิงหมด สวนคติ

ท่ี ๕ คอื เทพ มท้ัีงกามาวจรภมู ิรูปาวจร-

ภูมิ และอรูปาวจรภูมิ (ทํานองเดียวกับ

ท่ีกลาวแลวใน ภพ ๓) แตมีขอพิเศษวา 

ภูมิสูงสุด คือภูมิท่ี ๔ อันไดแก โลกุตตร-

ภูมินั้น แมวาพวกเทพจะอาจเขาถึงได 

แตมนุษยคติเปนวิสัยท่ีมีโอกาสลุถึงได

ดีท่ีสุด; เทียบ ภูมิ
คมิยภัต ภัตเพื่อผูไป, อาหารท่ีเขาถวาย

เฉพาะภิกษุผูจะเดินทางไปอยู ท่ีอื่น;

คมิกภัต ก็วา
คยา จังหวัดท่ีพระพุทธเจาเคยเสด็จเมื่อ
คร้ังโปรดนักบวชชฎิล และไดทรงแสดง

พระธรรมเทศนาอาทิตตปริยายสูตรท่ี

ตําบลคยาสีสะในจังหวัดนี้ ปจจุบันตัว

เมืองคยาอยูหางจากพุทธคยา สถานท่ี
ตรัสรูของพระพุทธเจาประมาณ ๗ ไมล

คยากัสสป นักบวชชฎิลแหงกัสสปโคตร
ต้ังอาศรมอยูท่ีตําบลคยาสีสะเปนนอง

ชายคนเล็กของอุรุเวลกัสสปะ ออกบวช

ตามพี่ชาย พรอมดวยชฎิล ๒๐๐ ท่ีเปน

บริวาร ไดฟงพระธรรมเทศนาอาทิตต-

ปริยายสูตร บรรลุพระอรหัตและเปน

มหาสาวกองคหนึ่งในอสีติมหาสาวก

คยาสีสะ ช่ือตําบล ซ่ึงเปนเนินเขาแหง

หนึ่งในจังหวัดคยา พระพุทธเจาเทศนา

อาทิตตปริยายสูตร โปรดภิกษุสงฆ

ปุราณชฎิลท้ังหมดใหสําเร็จพระอรหัตท่ี

ตําบลนี้

ครรภ ทอง, ลูกในทอง, หอง
ครรโภทร ทอง, ทองมีลูก
ครองผา นุงหมผา
คราวใหญ คราวท่ีภิกษุอยูมากดวยกัน
บิณฑบาตไมพอฉัน (ฉันเปนหมูได ไม

ตองอาบัติปาจิตตีย)

คร ุเสยีงหนกั ไดแกทีฆสระ คอื อา, อ,ี อ,ู
เอ, โอ และสระท่ีมีพยัญชนะสะกดซ่ึง
เรียกวา สังโยค เชน พุทฺโธ โลเก อุปฺ-
ปนฺโน; คูกับ ลหุ

ครุกกรรม ดู ครุกรรม
ครุกรรม กรรมหนักท้ังท่ีเปนกุศลและ
อกุศล ในฝายกุศลไดแกฌานสมาบัติ 

ในฝายอกุศล ไดแก อนันตริยกรรม
กรรมนี้ใหผลกอนกรรมอื่นเหมือนคน

อยูบนท่ีสูงเอาวัตถุตางๆ ท้ิงลงมาอยาง

ไหนหนักท่ีสุด อยางนั้นถึงพื้นกอน

ครกุาบัติ อาบัติหนกั ไดแก อาบัติปาราชกิ
เปนอาบัติท่ีแกไขไมได ภิกษุตองแลวจํา

ตองสึกเสีย และ อาบัติสังฆาทิเสส อยู

กรรมจึงจะพนได คูกับ ลหุกาบัติ
ครุธรรม ธรรมอันหนัก, หลักความ

ประพฤติสําหรับนางภิกษุณีจะพึงถือ

เปนเร่ืองสําคัญอันตองปฏิบัติดวยความ



ครุภัณฑ คหบดี๓๙

๓๙

เคารพไมละเมดิตลอดชีวติ ม ี๘ ประการ

คือ ๑. ภิกษุณีแมบวชรอยพรรษาแลวก็

ตองกราบไหวภิกษุแมบวชวันเดียว ๒. 

ภิกษุณีจะอยูในวัดท่ีไมมีภิกษุไมได ๓. 

ภิกษุณีตองไปถามวันอุโบสถและเขาไป

ฟงโอวาทจากภิกษุทุกกึ่งเดือน ๔ . 

ภิกษุณีอยูจําพรรษาแลวตองปวารณาใน

สงฆสองฝายโดยสถานทั้ง ๓ คือ โดย

ไดเห็น โดยไดยิน โดยรังเกียจ (รังเกียจ
หมายถึง ระแวงสงสัยหรือเห็นพฤติ-

กรรมอะไร ท่ีน า เคลือบแคลง )  ๕ .  

ภิกษุณีตองอาบัติหนัก ตองประพฤติ

มานัตในสงฆสองฝาย (คือ ท้ังภิกษุสงฆ

และภิกษุณีสงฆ) ๑๕ วัน ๖. ภิกษุณี

ตองแสวงหาอุปสัมปทาในสงฆสองฝาย 

เพื่อนางสิกขมานา ๗. ภิกษุณีไมพึงดา

ไมพึงบริภาษภิกษุไมวาจะโดยปริยาย

ใดๆ ๘. ไมใหภิกษุณีวากลาวภิกษุแต

ภิกษุวากลาวภิกษุณีได

ครุภัณฑ ของหนัก เชน กุฎี ท่ีดิน เตียง 

ต่ัง เปนตน; คูกับ ลหุภัณฑ
ครูท้ัง ๖ ดู ติตถกร
คฤหบดี ดู คหบดี
คฤหบดีจีวร ผาจีวรท่ีชาวบานถวายพระ
คฤหัสถ ผูครองเรือน, ชาวบาน

คลองธรรม ทางธรรม
ควรทําความไมประมาท ในท่ี ๔ สถาน;

ดู อัปปมาท

ความปรารถนา ของบุคคลในโลกท่ีได
สมหมายดวยยาก ๔ อยาง; ด ูทุลลภธรรม

ควัมปติ ช่ือกุลบุตรผูเปนสหายของพระ 
ยสะ เปนบุตรเศรษฐีเมืองพาราณสี ได

ทราบขาววายสกุลบุตรออกบวชจึงบวช

ตามพรอมดวยสหายอีกสามคน คือ 

วิมล สุพาหุ ปุณณชิ ตอมาไดสําเร็จพระ

อรหัตท้ังหมด

ความค้ํา ในประโยควา “เราจักไมทํา

ความค้ํา ไปในละแวกบาน” เดินเอามือ

ค้ําบ้ันเอว นั่งเทาแขน

ความไมประมาท ดู อัปปมาท
คว่ําบาตร การท่ีสงฆลงโทษอุบาสกผู
ปรารถนารายตอพระรัตนตรยั โดยประกาศ

ใหภิกษุท้ังหลายไมคบดวย คือไมรับ

บิณฑบาต ไมรับนมินต ไมรับไทยธรรม, 

บุคคลตนบัญญติั คอืวฑัฒลจิฉว ี ซ่ึงถกู

สงฆคว่าํบาตร เพราะโจทพระทัพพมลัล-

บุตร ดวยสลีวบัิติอนัไมมมีลู, คาํเดิมตาม

บาลวีา “ปตตนกิกชุชนา”; ดูที่ ปกาสนีย-
กรรม, อสัมมุขากรณีย; คูกับ หงายบาตร

คหบดี “ผูเปนใหญในเรือน”, “เจาบาน”, 

มักหมายถึง ผูมีอันจะกิน, ผูมั่งคั่ง, แต

บางแหงในพระวินัย เชน ในสิกขาบทท่ี 

๑๐ แหงจีวรวรรค นิสสัคคิยปาจิตตีย 

(วินย.๒/๗๑/๕๙) ทานวา คหบดี (คําบาลี

ในท่ีนี้เปน “คหปติกะ”) ไดแก คนอื่นท่ี

นอกจากราชา อํามาตย และพราหมณ 
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(คือเจาบาน หรือชาวบานท่ัวไป)

คหปติกา “เรือนของคฤหบดี” คือเรือน

อันชาวบานสรางถวายเปนกัปปยกุฎี; ดู

กัปปยภูมิ
คหปติมหาสาล คฤหบดีผูมั่งคั่ง หมาย
ถึงคฤหบดีผูรํ่ารวย มีสมบัติมาก

คัคคภิก ษุ  ช่ื อภิ กษุ รู ปหนึ่ ง ในค ร้ั ง
พุทธกาล เคยเปนบา และไดตองอาบัติ

หลายอยางในระหวางเวลานัน้ ภายหลงั

หายเปนบาแลว ไดมผูีโจทวา เธอตอง

อาบัตินัน้ๆ ในคราวท่ีเปนบาไมรูจบ พระ

พทุธองคจึงไดทรงมพีทุธานุญาตใหระงบั

อธิกรณดวย อมูฬหวนิยั เปนคร้ังแรก
คณฺโฑ โรคฝ
คันถะ 1. กิเลสท่ีรอยรัดมัดใจสัตวใหติด
อยู 2. ตํารา, คัมภีร

คันถธุระ ธุระฝายคัมภีร, ธุระคือการ

เรียนพระคัมภีร, การศึกษาปริยัติธรรม, 

เปนคําท่ีใชในช้ันอรรถกถาลงมา (ไมมี

ในพระไตรปฎก); เทียบ วิปสสนาธุระ, ดู
คามวาสี, อรัญวาสี

คันถรจนาจารย อาจารยผูแตงคัมภีร
คันธกุฎี พระกุฎีท่ีประทับของพระพุทธ
เจา, เปนคําเรียกท่ีใชท่ัวไปในคัมภีรช้ัน

อรรถกถาลงมา แตในพระไตรปฎก พบ

ใชเฉพาะในคัมภีรอปทาน เพียง ๖ คร้ัง

ตอนท่ีวาดวยประวัติของพระอรหันต-

เถระ (เถราปทาน) คอื เมื่อกลาวถึงพระ

พุทธเจาในอดีต บางทีเรียกท่ีประทับ

ของพระพุทธเจาในอดีตนั้นวา คันธกุฎี
(พบ ๔ พระองค คือ พระคันธกุฎีของ

พระปทุมุตตรพุทธเจา ๑ แหง ๒ คร้ัง, 

ขุ.อป.๓๒/๑๘/ ๘๕; ของพระติสสพุทธเจา ๑

แหง ๑ คร้ัง, ๓๒/๑๗๒/๒๗๒; ของพระผุสส

พุทธเจา ๑ แหง ๑ คร้ัง, ๓๓/๑๓๑/๒๒๐;

ของพระกัสสปพุทธเจา ๑ แหง ๒ คร้ัง, 

๓๓/๑๔๐/๒๕๐) และตอนท่ีวาดวยประวัติ

ของพระอรหันตเถรี (เถรีอปทาน) พบ

แหงหนึ่ง เรียกท่ีประทับของพระพุทธ

เจาพระองคปจจุบันวา คันธเคหะ (ขุ.อป.

๓๓/๑๕๘/๓๐๖) ซ่ึงก็ตรงกับคําวาคันธกุฎี

นั่นเอง แตคัมภีรอื่นท่ัวไปในพระไตร-

ปฎก ไมมีท่ีใดเรียกท่ีประทับของพระ

พุทธเจาในอดีตก็ตาม พระองคปจจุบัน

ก็ตาม วา “คันธกุฎี” (ในพระไตรปฎก

แปลภาษาไทยบางฉบับ ตอนวาดวย

คาถาของพระเถระ คือเถรคาถา มีคําวา 

“คันธกุฎี” ๒-๓ คร้ัง พึงทราบวาเปน

เพียงคําแปลตามอรรถกถา ไมใชคําบาลี

เดิมในพระไตรปฎกบาลี)

ในพระไตรปฎกโดยท่ัวไป แมแตใน

พระสูตรท้ังหลาย (ไมตองพูดถึงพระ

อภิธรรมปฎก ซ่ึงตามปกติไมกลาวถึง

บุคคลและสถานท่ี) ทานกลาวถึงท่ี

ประทับของพระพุทธเจาเพียงแคอางอิง

สั้นๆ วา พระองคทรงแสดงธรรมคร้ัง
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นั้นเมื่อประทับอยู ณ ท่ีใด เชนวา เมื่อ

ประทับท่ีพระเชตวัน อารามของอนาถ-

บิณฑิก เมืองสาวัตถี, ท่ีพระเวฬุวัน 

สถานท่ีพระราชทานเหยื่อแกกระแต 

เมืองราชคฤห, ท่ีภูเขาคิชฌกูฏ เมือง

ราชคฤห, ท่ีโฆสิตาราม เมืองโกสัมพี, ท่ี

กูฏาคารศาลา ปามหาวัน เมืองเวสาลี, 

ท่ีนิโครธาราม เมืองกบิลพัสดุ แควน

ศากยะ  ดังนี้ เปนตน  นอยนักจะระบุ

อาคารทีป่ระทับ (ดงัเชน “กเรริกุฎี” ได

ถูกระบุช่ือไวคร้ังหนึ่ง ในคราวประทับท่ี

พระเชตวัน อารามของอนาถบิณฑิก 

เมืองสาวัตถี, ที.ม.๑๐/๑/๑) แมวาในบาง

พระสูตรจะเลาเหตุการณท่ีดําเนินไป

ระหวางการแสดงธรรมท่ีเปนเร่ืองยาว 

ซ่ึงมีการเสด็จเขาไปทรงพักในท่ีประทับ 

ทานก็เลาเพียงสั้นๆ วา “เสด็จเขาสูพระ

วหิาร” “เสดจ็ออกจากพระวหิาร” “เสดจ็

ประทบั ณ อาสนะที่จัดไวในรมเงาพระ

วิหาร” เปนตน และคําวา “วิหาร” นี่แหละ

ท่ีอรรถกถาไขความวาเปน “คันธกุฎี”

(เชนวา “วหิารนติฺ คนฺธกุฏึ”, องฺ.อ.๓/๖๔;

“เอกวิหาเรติ เอกคนฺธกุฏิยํ”, อุ.อ.๓๓๓)

คัมภีรรุนหลังในพระไตรปฎก ท่ีมิใช

พุทธพจน ดังเชนเถราปทาน และคัมภีร

ช้ันอรรถกถาลงมา มีลักษณะท่ีเนนการ

จรรโลงศรัทธาโดยอิงเร่ืองวัตถอุลังการ

และย้ําการบําเพ็ญทาน นอกจากใชคําวา

คันธกุฎีเปนสามัญแลว (พบคํานี้ใน

คัมภีรตางๆ ประมาณ ๕๖๐ คร้ัง) ยังได

บรรยายเร่ืองราวเกี่ยวกับพระคนัธกฎุไีว

มากมาย เชน เลาเร่ืองวา ผูมทีรัพยคน

หนึ่งไดสรางพระคันธกุฎีถวายแดพระ

วิปสสพีทุธเจา เปนอาคารท่ีงามสงาอยาง

ยิง่ เสา อฐิฝา บานหนาตาง เปนตน 

แพรวพราวดวยรัตนะท้ัง ๗ มีสระ

โบกขรณ ี ๓ สระ ฯลฯ แลวมาเกดิใน

พทุธกาลนี ้ เปนเศรษฐีช่ือวาโชติกะ อกี

เร่ืองหนึ่งวา คนรักษาพระคันธกุฎีของ

พระสิทธัตถะอดีตพุทธเจา ทําการอบ

พระคนัธกฎุใีหหอมตามกาลเวลาท่ีเหมาะ

แลวไมเกดิในทุคติเลย กอนจะมาจบกจิ

พระศาสนาในพุทธกาลนี้ และอีกเร่ือง

หนึง่วา บุรุษหนึง่เกดิในสมยัพระกสัสป

พุทธเจา ไดฟงธรรมของพระองคแลว 

เลือ่มใส นาํเอาของหอมทัง้สีช่าติมาไลทา

พระคนัธกฎุเีดอืนละ ๘ วนั จากน้ัน เกดิท่ี

ใด กม็กีลิน่กายหอม จนกระท่ังมาสาํเร็จ

อรหัตตผลในพทุธกาลนี ้ตอมากม็คีัมภีร

ช้ันฎีกาแสดงความหมายของ “คนัธกฎุ”ี

วาเปน “กุฎีซ่ึงอบดวยของหอม ๔ ชาติ” 

(ที.อภิ.ฏี.๑/๒๕๒; ของหอม ๔ ชาติ ไดแก 

จันทนแดง ดอกไมแควนโยนก กฤษณา

และกํายาน หรือบางตําราวา ดอกไม

แควนโยนก กฤษณา กาํยาน และพมิเสน;

ดอกไมแควนโยนก คือ “ยวนะ” มัก
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แปลกันวา กานพลู)

คันธกุฎี ท่ีประทับของพระพุทธเจา

พระองคปจจุบัน ท่ีกลาวถึงในอรรถกถา

และคัมภีรรุนตอมาท้ังหลาย โดยท่ัวไป

หมายถึงพระคันธกุฎีท่ีอนาถปณฑิก-

เศรษฐีสรางถวาย ท่ีวัดพระเชตวัน ใน

นครสาวัตถี  ซ่ึงเปนวัดท่ีพระพุทธเจา

ประทับบําเพ็ญพุทธกิจยาวนานท่ีสุด ถึง 

๑๙ พรรษา เปนท่ีตรัสพระสูตร และ

บัญญัติพระวินัยสวนใหญ เฉพาะอยาง

ยิ่ง สิกขาบทท่ีเปนสวนเฉพาะของพระ

ภิกษุณีแทบท้ังหมดทรงบัญญัติเมื่อ

ประทับท่ีนี่ (ในคัมภีรปริวาร ทานนับ

สิกขาบทท่ีบัญญัติไวในวินัยท้ังสอง คือ

ท้ังของภิกษุสงฆ และของภิกษุณีสงฆ 

รวมท่ีไมซํ้ากัน มี ๓๕๐ สิกขาบท ทรง

บัญญัติ ณ พระนคร ๗ แหง แยกเปน 

ท่ีสาวัตถี ๒๙๔ สิกขาบท ท่ีราชคฤห 

๒๑ สิกขาบท ท่ีเวสาลี ๑๐ สิกขาบท ท่ี

โกสัมพี ๘ สิกขาบท ท่ีเมืองอาฬวี ๖ 

สิกขาบท ในสักกชนบท ๘ สิกขาบท ใน

ภัคคชนบท ๓ สิกขาบท, วินย.๘/๑๐๑๖-๘/

๓๖๐-๑; ท่ีเมืองสาวัตถีนั้น แทบไมมีท่ีอื่น

นอกจากที่พระเชตวัน)

ในวัดพระเชตวันนั้น อรรถกถาเลาวา

มเีรือนใหญ (มหาเคหะ) ๔ หลงั คอื กเรร-ิ
กุฎ ีโกสมัพกุฎ ีคนัธกฎุ ีและสลฬาคาร
ใน ๔ หลังนี้ พระเจาปเสนทิโกศลทรง

สรางสลฬาคาร สวนอีก ๓ หลังนอกนั้น

อนาถบิณฑกิเศรษฐเีปนผูสราง; กเรรกุิฎี
ไดช่ืออยางนั้น เพราะมีกเรริมณฑป คือ

มณฑปท่ีสรางดวยไมกุมน้ํา ต้ังอยูดาน

หนาประตู และไมไกลจากกเรริมณฑป

นั้น มีศาลานั่งพัก หรือหอนั่ง เรียกวา 

“กเรริมัณฑลมาฬ” กเรริมณฑปต้ังอยู

ระหวางศาลานั่งนี้ กับพระคันธกุฎี, มี
เร่ืองมาในหลายพระสูตรวา ภิกษุท้ัง

หลายมานั่งสนทนาธรรมกันท่ีศาลานั่งนี้ 

(และทีม่ณัฑลมาฬแหงอืน่ๆ ซ่ึงกม็ใีนวดั

ท่ีเมืองอื่นๆ ดวย) ถามีขอยังสงสัย บางที

ก็พากันไปเฝากราบทูลถาม หรือบางคร้ัง

พระพุทธเจาก็เสด็จมาทรงสนทนากับ

ภิกษุเหลานั้นท่ีนั่น, สวนโกสัมพกุฎีท่ี
ไดช่ืออยางนั้น เพราะมีตนโกสุมพอยู

ทางหนาประตู (ตน “โกสุมพ” ในท่ีนี้

แปลเลียนศัพท เพราะแปลกันไปตางๆ 

วาตนสะครอบาง ตนเล็บเหยี่ยวบาง ตน

คําบาง ตนมะกอกบาง แมแตคําท่ีเขียน

ก็เปน โกสมฺพ บาง โกสุมฺพ บาง โกสุมฺภ

บาง ไมเปนท่ียุติ), หลงัท่ี ๔ คอื สลฬาคาร
เปนอาคารทีส่รางดวยไม “สลฬ” ซ่ึงแปล

กนัวาไมสน แตตามฎีกา, ที.ฏี.๒/๑ อธิบาย

วาสรางดวยไมเทพทาโร (“เทวทารุ” - ไม 

“ฟนเทวดา”)

พระคันธกุฎีท่ีวัดพระเชตวันนี้ บางที

เรียกวา พระมหาคันธกุฎี ท่ีเรียกเชนนี้ 
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เพราะมีความสําคัญเปนพิเศษ นอกจาก

เปนพระกุฎีท่ีประทับยาวนานท่ีสุดและ

คงจะใหญหรือเปนหลักเปนฐานมากที่

สดุแลว กเ็ปนการใหหมายรูแยกตางจาก

เรือนหลังอื่นในพระเชตวัน ท่ีกลาวขาง

ตนดวย เพราะกเรริกุฎีและสลฬาคาร
นั้น บางทีก็เรียกเปนพระคันธกุฎีดวย 

เมือ่พระพทุธเจาเสดจ็ดบัขันธปรินพิพาน 

มีพิธีถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระท่ี

เมืองกุสินาราแลว และพระอรหันตเถระ

ท้ังหลายนัดหมายกันวาจะไปประชุม

สังคายนาท่ีเมืองราชคฤห โดยตางก็เดิน

ทางไปสูท่ีหมายเดียวกันนั้น พระอานนท

พุทธอุปฏฐาก ไดไปแวะท่ีเมืองสาวัตถี 

เพื่อเก็บกวาดจัดพระคันธกุฎีท่ีวัดพระ

เชตวัน (เชน วินย.อ.๑/๙; ที.อ.๑/๗) อันเปน

บริโภคเจดีย ท่ีประจักษเดนชัดเจนแก

พุทธบริษัทท้ังปวง ใหเปนพุทธคุณานุ-

สรณสถาน อันสถิตดังคร้ังเมื่อพระบรม

ศาสดายังดํารงพระชนมอยู เสร็จแลวจึง

เดินทางสูเมืองราชคฤหตอไป

ดงัท่ีกลาวแลววา คมัภรีช้ันอรรถกถา

ลงมา ไดพรรณนาพระคันธกุฎีของพระ

พุทธเจาในอดีตอยางอลังการ แมวาจะมิ

ไดบรรยายเร่ืองพระคันธกุฎีของพระ

พุทธเจาพระองคปจจุบันมากอยางนั้น 

แตบางคร้ังก็กลาวถึงพระคันธกุฎีในวัด

ใหญอยางท่ีพระเชตวันนี้ โดยมีคํา

ประกอบเชนวา “อันแมนเทพวิมาน” 

อยางไรก็ตาม พระพุทธเจาเสด็จจาริก

ทรงบําเพ็ญพุทธกิจไปท่ัว จึงประทับใน

ท่ีตางๆ ท้ังบานนอกและในเมือง ท้ังใน

ถิ่นชุมชนและในไพรสณฑปาเขา ตลอด

จนถิ่นกันดาร บางแหงประทับยาวนาน

ถึงจําพรรษา บางแหงประทับช่ัวเสร็จ

พุทธกิจเฉพาะ ดวยเหตุนี้ เมื่ออรรถกถา

เรียกท่ีประทับของพระพุทธเจาวาพระ

คันธกุฎี ในท่ีสุด ก็กลายเปนวามีพระ

คันธกุฎีมากมาย ท้ังท่ีเดนชัดและท่ีไม

ชัดเจน เทาท่ีพบ นอกจากพระคันธกุฎี

หลักท่ีพระเชตวันแลว คัมภีรช้ันอรรถ-

กถาลงมา กลาวถงึพระคันธกุฎี ในท่ีอืน่ๆ 

พอจะนับคร้ังได (จํานวนคร้ังตอไปนี้ 

ไมถือเปนเด็ดขาด เพราะวา ในกรณีท่ี

ตางคัมภีรกลาวท้ังเร่ืองและขอความซํ้า

ตรงกัน อาจจะไมนับเสียบาง) คือ ท่ี

พระเวฬุวัน เมืองราชคฤห (พบ ๑๐ คร้ัง) 

ท่ีกูฏาคารศาลา ปามหาวัน ใกลเมือง

เวสาล ี (๗ คร้ัง) ท่ีบุพพาราม เมอืงสาวตัถี

(๓ คร้ัง) ท่ีนิโครธาราม เมืองกบิลพัสดุ 

(๓ คร้ัง) ท่ีเมทฬุปนิคม แควนศากยะ 

(๓ คร้ัง) ท่ีปาวาริกมัพวนั เมอืงนาลนัทา

(๓ คร้ัง) ท่ีชีวกัมพวัน เมืองราชคฤห 

(๒ คร้ัง) ท่ีเอกนาฬา หมูบานพราหมณ 

ในทักขิณาคีรีชนบท บนเสนทางจาก

ราชคฤหสูสาวัตถี (๒ คร้ัง) ท่ีตําบล 
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อุรุเวลา บนฝงแมน้ําเนรัญชรา เมื่อแรก

ตรัสรู (๑ คร้ัง) ท่ีภูเขาคิชฌกูฏ เมือง

ราชคฤห (๑ คร้ัง) ท่ีภูเขาอิสิคิลิ เมือง

ราชคฤห (๑ คร้ัง) ท่ีตโปทาราม เมือง

ราชคฤห (๑ คร้ัง) ท่ีภูเขาใกลหมูบาน

อันธกวินท ซ่ึงอยูหางจากเมืองราชคฤห 

๓ คาวุต (๑ คร้ัง) ท่ีจัมปานคร แควน

องัคะ ซ่ึงข้ึนตอมคธ (๑ คร้ัง) ท่ีไพรสณฑ

ทางทิศตะวันตกนอกเมืองเวสาลี (๑ 

คร้ัง) ท่ีคิญชกาวัสถ ในญาติกคาม 

แควนวัชชี (บางทีเรียกวานาติกคาม, ๑ 

คร้ัง) ท่ีโฆสิตาราม เมืองโกสัมพี (๑ 

คร้ัง, ท่ีโกสัมพี ไมระบุท่ีอีก ๑ คร้ัง) ท่ี

จุนทอัมพวัน เมืองปาวา (๑ คร้ัง) ท่ี

เมืองกุสินารา (๑ คร้ัง) ท่ีสุภควัน ใกล

เมืองอุกกัฏฐา แควนโกศล (๑ คร้ัง) ท่ี

อิจฉานังคลคาม แควนโกศล (๑ คร้ัง), 

ท่ีกลาวมานั้นเปนถิ่นแดนในเขตแควนท่ี

พอจะคุน แตในถิ่นแดนไกลออกไปหรือ

ท่ีไมคุน ก็มีบาง ไดแก ท่ีเมืองอยุชฌา 

บนฝงแมน้ําคงคา (เรียกอยางสันสกฤต

วาอโยธยา, ยังกําหนดไมไดแนชัดวา

ปจจุบันคือท่ีใด แตนาจะมิใชอโยธยา

เดียวกับท่ีสันนิษฐานกันวาตรงกับเมือง

สาเกต,  ๑ คร้ัง) ท่ีกัมมาสทัมมนิคม 

แควนกุรุ (กัมมาสธัมมนิคม ก็เรียก, ๒ 

คร้ัง) ในปาขทิรวัน ลึกเขาไปบนเสนทาง

สูขุนเขาหิมาลัย หางจากเมืองสาวัตถี 

โดยทางลัดแตกันดารมาก ๓๐ โยชน 

หรือทางดี ๖๐ โยชน (ทานวาเปนพระ

คันธกุฎีท่ีพระขทิรวนิยเรวตะนิรมิตข้ึน, 

๓ คร้ัง) และท่ีสุนาปรันตชนบท ถิ่นของ

พระปุณณะ หางจากสาวัตถ ี ๓๐๐ โยชน

(พระคันธกุฎีแหงนี้มีช่ือดวยวา “จันทน-

มาฬา” เพราะสรางดวยไมจันทนแดง, ๑ 

คร้ัง, เรียกเปนมณฑลมาฬ ๒ คร้ัง)

นาสังเกตวา คัมภีรท้ังหลายไมกลาว

ถึงพระคันธกุฎีท่ีปาอิสิปตนมฤคทายวัน

ในท่ีใดเลย (พบแตในหนังสือช้ันหลัง

มาก ซ่ึงอยูนอกสายพระไตรปฎก แตง

เปนภาษาบาลี ในลงักาทวปี เปนตํานาน

พระนลาฏธาตุ ช่ือวา “ธาตุวํส” เลาเปน

เร่ืองราววา เมื่อพระพุทธเจายังทรงพระ

ชนมอยู ไดเสด็จไปลงักาทวปี และหลัง

พุทธปรินิพพาน มีพระเถระนําพระ

นลาฏธาตุไปต้ังบูชาท่ีพระคันธกุฎีในวัด

สําคัญท้ังหลายแหงชมพูทวีป รวมท้ังท่ี

อิสิปตนมฤคทายวันดวย กอนจะนําไป

ประดิษฐานในลงักาทวปี แต “ธาตุวํส”

นั้น ท้ังไมปรากฏนามผูแตงและกาล

เวลาท่ีแตง เร่ืองราวท่ีเลาก็ไมมีหลักฐาน

ท่ีจะอางอิงได) ในแงหนึ่ง อาจจะถือวา 

เมือ่คร้ังพระพทุธเจาเสด็จไปโปรดเบญจ-

วัคคียนั้น เปนพรรษาแรกแหงพุทธกิจ 

ยังไมมีพุทธานุญาตเรือนหรืออาคารเปน

ท่ีพักอาศัย (ตอมาอีก ๓ เดือนหลังจาก
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เสด็จออกจากปาอิสิปตนะมาจนถึงเมือง

ราชคฤห เมื่อพระเจาพิมพิสารถวาย

พระเวฬุวัน จึงมีพุทธานุญาต “อาราม” 

คือวัด แกภิกษุท้ังหลาย, วินย.๔/๖๓/๗๑

และตอจากนั้น ระหวางประทับอยูท่ี

เมืองราชคฤห  เมื่อราชคหกเศรษฐี

เลื่อมใส ขอสรางท่ีอยูอาศัยถวายแก

ภิกษุท้ังหลาย จึงทรงอนุญาต “วิหาร” 
คือเรือนหรืออาคารที่อยูอาศัย เปน

เสนาสนะอยางหนึ่งใน ๕ อยางสําหรับ

พระภิกษุ, วินย.๗/๒๐๐/๘๖ แลวตอจากนี้

จึงมีเร่ืองราวของอนาถบิณฑิกเศรษฐีท่ี

สรางวัดทีเดียวเต็มรูปแบบข้ึนเปนแหง

แรก ซ่ึงเปนท้ังอารามและมีวิหารพรอม

คือวัดพระเชตวัน ท่ีเมืองสาวัตถี, วินย.๗/ 

๒๕๖/๑๑๑) ตามเหตุผลนี้ ก็อาจถือวา เมื่อ

ประทับท่ีอิสิปตนะ คร้ังนั้น ยังไมมีวิหาร

ท่ีจะเรียกวาเปนพระคันธกุฎี แตในแงนี้ 

ก็มีขอแยงได ดังท่ีกลาวแลววา ในท่ีสุด 

คัมภีรท้ังหลายไดใชคําวา “คันธกุฎี” 

เพียงในความหมายหลวมๆ คอื ไมวา

พระพุทธเจาประทับท่ีไหน ถึงแมในพระ

ไตรปฎกจะไมกลาวถึงวิหาร ทานก็

เรียกเปนพระคันธกุฎีท้ังนั้น เชน เมื่อ

ประทับท่ีตําบลอุรุเวลา ตอนตรัสรูใหมๆ 

(“ปมาภิสมฺพุทฺโธ”) ในพระไตรปฎกวา

ประทับท่ีโคนไมอชปาลนิโครธ ใกลฝง

แมน้ําเนรัญชรา (ท่ีน่ีเกิดพระสูตรท่ีตรัสกอน

เสด็จจาริกไปยังอิสิปตนะ รวมทั้งท่ีตรัสท่ีโคนตน

มุจลินท ๑ สูตรดวย เปนประมาณ ๑๕ สูตร เชน 

สํ.ส.๑๕/๔๑๙/๑๕๑) อรรถกถาเลาเร่ืองตอน

นี้ ก็บอกวา “เสด็จออกจากพระคันธกุฎี” 

แลวมาประทับนั่งท่ีนั่น (สํ.อ.๑/๑๓๘/๑๖๒) 

ถาถือความหมายโดยนัยอยางนี้ ก็

สามารถกลาววา มีพระคันธกุฎีท่ีประทับ

ในคราวโปรดเบญจวัคคยีท่ีอสิปิตนะ ใน

พรรษาแรกแหงพทุธกจิดวยเชนกนั  แต

บังเอญิวาอรรถกถาไมไดกลาวถงึ, ยิง่กวา

นั้น หลังจากเสด็จจาริกไปประกาศพระ

ศาสนาในท่ีตางๆ แลว ตอมา พระพุทธเจา

ก็ไดเสด็จยอนมาประทับท่ีอิสิปตนะนี้

อีกบาง ดังท่ีในพระวินัย ก็มีสิกขาบทซ่ึง

ทรงบัญญัติท่ีอิสิปตนะนี้ ๓ ขอ (วินย.๕/ 

๑๑/๑๙, ๕๘/๖๙, ๑๕๒/๒๐๖) และในพระสูตร

ก็มีสูตรท่ีตรัสท่ีนี่ ไมนบัท่ีตรัสแกเบญจ-

วคัคยี อกีประมาณ ๘ สูตร (เชน ม.อุ.๑๔/ 

๖๙๘/๔๔๙; สํ.ส.๑๕/๔๒๔/๑๕๒; สํ.ม.๑๙/๑๖๒๕/ 

๕๑๒; ไมนับสตูรท่ีพระสาวก โดยเฉพาะพระสารีบุตร

แสดง อกีหลายสตูร) นอกจากนี ้อรรถกถายงั

เลาเร่ืองท่ีนายนนัทิยะ คหบดีบุตร มี

ศรัทธาสรางศาลาถวาย ณ มหาวหิารท่ี

อสิปิตนะนีอ้กีดวย (ธ.อ.๖/๑๕๖) แสดงวา 

ในคราวท่ีเสดจ็มาประทับภายหลงันี ้ไดมี

วดัเปนมหาวหิารเกดิข้ึนท่ีอสิปิตนะ และ

เมื่อมีมหาวิหาร ก็ถือไดแนนอนตาม

อรรถกถานยัวามพีระคนัธกฎุี
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ปจจุบันนี้ พระคันธกุฎีอัน เปน

โบราณสถานท่ีรูจักกันและพุทธศาสนิก-

ชนนิยมไปนมัสการมี ๓ แหง คือ ท่ีภูเขา

คิชฌกูฏ ท่ีสารนาถ (คือท่ีอิสิปตนะ) และ

ท่ีพระเชตวัน อีกท้ังไดมีคําศัพทใหม

เกิดข้ึน คือคําวา “มูลคันธกุฎี” (พระ

คันธกุฎีเดิม) ซ่ึงมักใชเรียกพระคันธกุฎี

ท่ีสารนาถ แตก็พบวามีผูใชเรียกพระ

คันธกุฎีอีกสองแหงดวย

แทจริงนัน้ คาํวา “มลูคนัธกฎุ”ี ไมมใีน

คัมภีรภาษาบาลีใดๆ แตเปนคาํใหมซ่ึง

เพิ่งพบและนํามาใชเมื่อเร่ิมมีการฟนฟู

พระพทุธศาสนาในอินเดยี ในศตวรรษท่ี

ผานมานี ้ ท้ังนี ้มีเร่ืองเปนมาวา หลังจาก

พระพุทธศาสนาสิ้นสลายไปจากชมพู-

ท วี ป เ มื่ อ ป ร ะ ม าณ  พ .ศ .๑๗๔๐

(มหาวิทยาลัยพุทธศาสนาท้ังหลาย มี

นาลันทามหาวิหาร เปนตน ถูกเผาถูก

ทําลายหมดสิ้นในราว ค.ศ.1200 แตปท่ี

กําหนดไดชัดคือ ราชวงศเสนะถูกกอง

ทัพมุสลิมเตอรกจากตางแดนยึดเมือง

หลวงไดใน ค.ศ. 1202 คือ พ.ศ.๑๗๔๕)

หลังจากนั้น เวลาผานมา ๗๐๐ ปเศษ ถึง

ป  ค .ศ .1891 /พ.ศ.๒๔๓๔  ในเดือน

มกราคม อนาคาริกธรรมปาละ (ช่ือเดมิวา 

David Hevavitarne) ไดเดินทางจาก

ลังกาทวีป มายังพุทธคยาในประเทศ

อินเดีย โดยไดปฏิญาณวาจะอุทิศชีวิต

ท้ังหมดของตน ในการกูพุทธสถานที่

พุทธคยาใหคืนกลับมาเปนท่ีซ่ึงพระสงฆ

ในพระพุทธศาสนาจะไดรับอนุญาตให

เขาไปอยูได และเมื่อกลับไปยังลังกาใน

เดือนพฤษภาคม ปนั้น (1891) ก็ไดต้ัง

มหาโพธิสมาคม (Maha Bodhi 

Society) ข้ึนท่ีกรุงโคลัมโบ (เมือง

หลวงของประเทศศรีลังกาเวลานั้น) เมื่อ

วันท่ี ๓๑ พ.ค. เพื่อดําเนินการตามวัตถุ

ประสงคนี้ (ตอมา ตนป 1892 ไดยาย

สํานักงานมาต้ังท่ีเมืองกัลกัตตา ใน

อนิเดยี จนถงึป 1915 จึงไดจดทะเบียน

เปน Maha Bodhi Society of India

และถึงบัดนี้มีสาขามากแหง) ระหวาง

ท่ีงานกูพุทธคยาซึ่งมีอุปสรรคมาก ติด

คางลาชาอยู  อนาคาริกธรรมปาละก็

ดาํเนนิงานฟนพทุธสถานทีส่ารนาถ (คอืท่ี

ปาอสิปิตนมฤคทายวัน) ไปดวย งาน

สําคัญมากอยางหนึ่ง คือการสรางวัด 

“มูลคันธกุฏีวิหาร” (Mulagandhakuti 

Vihara)

การสรางวัดมูลคันธกุฏีวิหารนั้น มี

เร่ืองสืบเนื่องมาวา ในการขุดคนทาง

โบราณคดีท่ีสารนาถ ไดพบซากพุทธ

สถานหนึ่ง ซ่ึงสันนิษฐานวาสรางข้ึนใน

สมยัคปุตะ (ราชวงศคปุตะ ประมาณ ค.ศ. 

320–550/พ.ศ.๘๖๓–๑๐๙๓, คงจะสราง

ซอนทับตรงท่ีเดมิซ่ึงผุพงัไปตามกาลเวลา
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ตอกันมา ต้ั งแตสมัยพระ เจ าอ โศก

มหาราชหรือกอนนัน้) เพือ่เปนอนุสรณ

ตรงท่ีประทับของพระพุทธเจาเมื่อคร้ัง

ทรงจําพรรษาท่ีนั่นในปแรกของพุทธกิจ 

อยูใกลกันกับซากธรรมราชิกสถูป และ 

ณ ท่ีนั้น ไดพบแผนจารึกท่ีมีขอความ

บอกช่ือดวยวา “มูลคันธกุฏี” อนาคาริก

ธรรมปาละจึงคิดสรางวัดขึ้นท่ีนั่น (ได

ซ้ือท่ีดินในที่ใกลเคียง มีพิธีวางศิลา

ฤกษในวันท่ี ๓ พ.ย. ๒๔๖๕ ตอมาถูก

ทางการสั่งระงับ ตองยายท่ีเลื่อนหาง

ออกไป แลวสรางจนเสร็จ ทําพิธีเปดใน

วันเพ็ญเดือน ๑๒ ตรงกับวันท่ี ๑๑ พ.ย. 

๒๔๗๔) และโดยถือนิมิตจากคําในแผน

จารึกนั้น จึงต้ังช่ือวาวัดมูลคันธกุฏีวิหาร
เปนวัดแรกของยุคปจจุบันท่ีสรางข้ึนใน

เขตสังเวชนียสถาน (สวนท่ีพุทธคยา 

งานกูพุทธสถานยังคงดําเนินตอมาแม

หลังจากอนาคาริกธรรมปาละไดสิ้นชีวิต

ไปแลวใน พ.ศ.๒๔๗๖ เพิ่งสําเร็จข้ัน

ตอนสําคัญในป ๒๔๙๒ เมื่อรัฐบาลรัฐ

พิหารออกรัฐบัญญัติ “Buddha-Gaya 

Temple Act” ใน ค.ศ.1949 ซ่ึง

กําหนดใหกิจการของมหาโพธิสถาน ข้ึน

ตอคณะกรรมการจัดการ - “Buddha 

Gaya Temple Management 

Committee” ซ่ึงประกอบดวยกรรมการ

ฝายฮินดู และฝายพุทธ ฝายละเทากัน)

รวมความวา ดังไดกลาวแลว ถงึแม

คมัภรีท้ังหลายจะไมกลาวถึง “คันธกุฎี” 

ท่ีอสิปิตนะ แตก็พูดไดวามีพระคันธกุฎี

ท่ีนั่น ดวยเหตุผล ๒ ประการ คือ หนึ่ง

เรียกตามความหมายหลวมๆ ท่ีวา พระ

พุทธเจาเคยประทับคางแรมท่ีใด ก็เรียก

ท่ีนั่นวาเปนพระคันธกุฎี สอง หลังจาก

บําเพ็ญพุทธกิจระยะหนึ่งแลว ไดเสด็จ

มาประทับท่ีอิสิปตนะอีก มีวัดใหญเกิด

ข้ึนท่ีนั่นและไดตรัสพระสูตรหลายสูตร 

สวนคาํวา “มูลคันธกุฎี” ถงึแมจะไมมีมา

เดิมในคัมภีร แตก็ไดเกิดขึ้นนานแลว 

เพื่อใชเรียกพระคันธกุฎีท่ีปาอิสิปตน- 

มฤคทายวันนี้ ในฐานะเปนท่ีประทับจํา

พรรษาแรกแหงพุทธกิจ ถือไดวาเปน

โบราณมติอันหนึ่ง ซ่ึงมุงใหความสําคัญ

แกพุทธสถานท่ีเปนจุดเร่ิมตนแหงการ

ประกาศพระศาสนา

ท้ังนี้ ถากลาวเพียงตามความหมาย

ของศพัท อาจถอืท่ีประทับหลายแหงเปน

มูลคันธกุฎีไดโดยนยัตางๆ คือ พระคันธ-

กุฎีซ่ึงอรรถกถากลาวถงึท่ีตําบลอุรเุวลา
เมื่อตรัสรูใหมๆ (สํ.อ.๑/๑๓๘/๑๖๒) เปน

แหงแรกแนนอน จึงเปนมูลคันธกุฎี, 

แตท่ีอุรุเวลานั้น  ประทับไมนานและยัง

มิไดออกบําเพ็ญพุทธกิจ ดังนั้น พระ

คันธกุฎี ท่ีอิสิปตนะหรือสารนาถ ท่ี

ประทับเมื่อออกประกาศพระศาสนาครั้ง
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แรกและจําพรรษาเปนแหงแรก แม

คัมภีรจะมิไดกลาวเรียกไว ก็เปนมูล-

คันธกุฎี, แตถานับตอเมื่อมีการสราง

เสนาสนะถวายไดตามพระวนิยั กต็องถอื

วาวิหารตามพระพุทธานุญาตท่ีเมือง

ราชคฤห (วินย.๗/๒๐๐/๘๖) เปนมูลคันธ-

กุฎี, แตถาถือตามหลักฐานท่ีชัดเจน 

หลังจากมีพุทธานุญาตท่ีเมืองราชคฤห

นั้นแลว มกีารจดัเตรียมการและกอสราง

อยางเปนงานเปนการโดยมเีร่ืองราวเลาไว

แมแตในพระไตรปฎก (วนิย.๗/๒๕๖/๑๑๑) 

ก็ตองถือเอาพระพุทธวิหารท่ีวัดพระ

เชตวัน เปนมูลคันธกุฎี

คนัธาระ ช่ือแควนลาํดบัท่ี ๑๕ ในบรรดา

๑๖ แวนแควนใหญ ท่ีเรียกวามหาชนบท

แหงชมพทูวปี ต้ังอยูแถบลุมแมน้ําสินธุ

ตอนเหนือ ปจจุบันอยูในเขตปากีสถาน

เร่ิมแตแควนปญจาบภาคเหนือ คลุมไป

ถึงบางสวนของประเทศอัฟกานิสถาน 

รวมท้ังเมืองกันทหาร (Kandahar, 

สันนิษฐานวาเลือนมาจากช่ือเดิมของ

แควนนี้ คือ Gandhara) ในพุทธกาล 

คันธาระมีนครหลวงช่ือ ตักสิลา ซ่ึงเปน
นครท่ีรุงเรืองดวยศิลปวิทยาตางๆ มี

พระราชาปกครอง พระนามวา ปุกกุสาติ
ในพระไตรปฎก คันธาระเปนแควน

ใหญ มีช่ือเฉพาะตัว แตเมื่อถึงยุคอรรถ-

กถา คันธาระมักปรากฏช่ือรวมอยูดวย

กันกับแควนกัสมีระ โดยเรียกช่ือรวม

กันวา แควนกัสมีรคันธาระ (ในพระ

ไตรปฎก กัสมีระยังไมมีช่ือปรากฏ) ซ่ึง

แสดงวาดินแดนท้ังสองนี้อยูขางเคียง

ติดตอกันและในยุคนั้นเปนอันเดียวกัน

ทางการเมือง ตอมา คันธาระถูกทําลาย 

แมแตช่ือกเ็ลอืนหายไป เหลอืแตกศัมรีะ

(ปจจุบันเขียน กัศมีร, รูปสันสกฤตเดิม

เปน กศฺมีร, บาลีเปน กสฺมีร, ในภาษา
ไทย บางทีเรียกเพี้ยนเปนแคชเมียร) 

ซ่ึงในปจจุบันปรากฏช่ือรวมอยูดวยกัน

กับแควนชัมมู โดยเรียกช่ือรวมกันวา

ชัมมูและกัศมีร  (Jammu and 

Kashmir) และเปนดินแดนท่ีเปนกรณี

พิพาทระหวางอินเดียกับปากีสถาน

ตลอดมาต้ังแตประเทศท้ังสองนั้นแบง

แยกจากกันในป ๒๔๙๐ (ค.ศ.1947) 

กับท้ังจีนก็ไดครอบครองแถบตะวัน

ออกบางสวนของกัศมีระ เกิดเปนกรณี

พิพาทกับอินเดียดวย, สําหรับดินแดน

สวนท่ีเปนของอินเดีย ซ่ึงอยูใตสวนท่ี

พิพาทกันอยูนั้น เรียกวา รัฐชัมมูและ
กัศมีร เปนรัฐเหนือสุดของอินเดีย มี

เมืองหลวงช่ือวาศรีนคร (Sri Nagar); ดู

ชมพูทวีป, ตักสิลา   

คันโพง คันช่ังท่ีถวงภาชนะสําหรับตักน้ํา 
เพื่อชวยทุนแรงเวลาตักน้ําข้ึนจากบอ

ลึกๆ (คัน = คันช่ังท่ีใชถวง, โพง =
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ภาชนะสําหรับตักน้ําในบอลึกๆ), เคร่ือง

สําหรับตักน้ํา หรือโพงน้ํา มีคันยาวท่ี

ปลายเพื่อถวงใหเบาแรงเวลาตักหรือ

โพงน้ําข้ึน (โพง = ตัก, วิด)

คัพภเสยยกสัตว สัตวท่ีอยูครรภ คือ 

สัตวท่ีเกิดเปนตัวต้ังแตอยูในครรภ

คัมภีร 1. ลึกซ้ึง 2. ตําราท่ีนับถือวา

สําคัญหรือเปนของสูง, หนังสือสําคัญท่ี

ถือเปนหลักเปนแบบแผน เชน คัมภีร

ศาสนา คัมภีรโหราศาสตร

คัมภีรภาพ ความลึกซ้ึง
คากรอง เคร่ืองปกปดรางกายท่ีทําดวย
หญา หรือเปลือกไม

คาถา 1. คาํประพนัธประเภทรอยกรองใน
ภาษาบาลี ตรงขามกับ จุณณิยบท

คาถาหนึ่งๆ มี ๔ บาท เชน

อาโรคยฺปรมา ลาภา สนฺตุฏ ีปรมํ ธนํ
วิสฺสาสปรมา าติ นิพฺพานํ ปรมํ สุขํ ฯ

2. พุทธพจนท่ีเปนคาถา (ขอ ๔ ใน

นวังคสัตถุศาสน) เทียบไวยากรณ 2. 3. ใน
ภาษาไทย บางทีใชในความหมายวา คํา

เสกเปาท่ีถือวาศักดิ์สิทธ์ิ อยางท่ีเรียกวา

คาถาอาคม
คาถาพัน “คาถาหนึง่พนั” เปนช่ือหนึง่ท่ีใช

เรียกบทประพันธเร่ืองมหาเวสสันดร-

ชาดก ซ่ึงแตงเปนคาถาลวนๆ ๑ พนับท; 

การเทศนมหาเวสสนัดรชาดกท่ีเปนคาถา

ลวนๆ อยางนี้เรียกวา เทศนคาถาพัน

คาถาพันธ ขอความท่ีผูกเปนคาถา, คาํ

ประพันธท่ีแตงเปนบทรอยกรอง คือ

คาถา นัน่เอง; ดู คาถา 1.
คาถาพาหุง ดู ชยมังคลัฏฐกคาถา
คาพยุต ดู คาวุต
คามเขต เขตบาน, ละแวกบาน

คามวาสี “ผูอยูบาน”, พระบาน หมายถึง

พระภิกษุท่ีอยูวัดในเขตหมูบาน ใกลชุม

ชนชาวบาน หรือในเมือง, เปนคูกับ 

อรัญวาสี หรือพระปา ซ่ึงหมายถึงพระ
ภิกษุท่ีอยูวัดในปา; คําท้ังสอง คือ  

คามวาสี และอรัญวาสี นี้ ไมมีในพระ

ไตรปฎก (ในคัมภีรมิลินทปญหา 

ประมาณ พ.ศ.๕๐๐ ก็ยังไมมี) เพิง่มใีช

ในอรรถกถา (กอน พ.ศ.๑๐๐๐) แตเปน

ถอยคาํสามญั หมายถึงใครก็ได ต้ังแต

พระสงฆ ไปจนถึงสิงสาราสัตว (มักใช

แกชาวบานท่ัวไป) ท่ีอยูบาน อยูใกล

บาน หรืออยูในปา, การแบงพระสงฆ

เปน ๒ ฝาย คือ คามวาสี และอรัญวาสี 

เกิดข้ึนในลังกาทวปี และปรากฏชัดเจน

ในรัชกาลพระเจาปรักกมพาหุ ท่ี ๑ 

มหาราช (พ.ศ.๑๖๙๖–๑๗๒๙) ตอมา เมือ่

พอขุนรามคาํแหงมหาราชแหงอาณาจักร

สุโขทัย ทรงรับพระพุทธศาสนาและพระ

สงฆลังกาวงศ อันสืบเนื่องจากสมัยพระ

เจาปรักกมพาหุนี้เขามาในชวงใกล พ.ศ. 

๑๘๒๐ ระบบพระสงฆ ๒ แบบ คือ 



คามสีมา คิลานปจจัย๕๐

๕๐

คามวาสี และอรัญวาสี ก็มาจากศรีลังกา

เขาสูประเทศไทยดวย, พรอมกับความ

เปนมาอยางนี้ พระคามวาสีก็ไดเปนผู

หนักในคันถธุระ (ธุระในการเลาเรียน

พระคัมภีร) และพระอรัญวาสีเปนผู

หนักในวิปสสนาธุระ (ธุระในการเจริญ

กรรมฐานอันมีวิปสสนาเปนยอด), เร่ือง

นี้  พึ งทราบคําอ ธิบาย เพิ่ ม ท่ีคําว า  

“อรัญวาสี”; คูกับ อรัญวาสี, ดู คันถธุระ
คามสีมา “แดนบาน” คือเขตท่ีกําหนด

ดวยบาน, สีมาท่ีถือกําหนดตามเขตบาน

เปนอพัทธสีมาอยางหนึ่ง

คารวโวหาร ถอยคําแสดงความเคารพ
คารวะ ความเคารพ, ความเอ้ือเฟอ, ความ

ใสใจมองเห็นความสาํคญัท่ีจะตองปฏิบัติ

ตอสิ่งนั้นๆ ใหถูกตองเหมาะสม ม ี ๖ 

อยางคือ ๑. พุทฺธคารวตา ความเคารพ
ในพระพุทธเจา ๒. ธมฺมคารวตา ความ
เคารพในพระธรรม ๓. สงฺฆคารวตา 
ความเคารพในพระสงฆ ๔. สิกฺขาคารวตา
ความเคารพในการศึกษา ๕. อปฺปมาท-
คารวตา ความเคารพในความไมประมาท
๖. ปฏิสนฺถารคารวตา ความเคารพใน
ปฏสินัถาร คอื การตอนรับปราศรัย

คาวุต ช่ือมาตราวัดระยะทาง เทากับ ๘๐ 

อุสภะ หรือ ๑๐๐ เสน (๔ คาวุตเปน ๑ 

โยชน); ดู มาตรา
คาหาปกะ ผูใหรับ คือผูแจก

คํารบ ครบ, ถวน, เต็มตามจํานวนท่ี

กําหนดไว

คาํไวยากรณ คาํรอยแกว; ด ูไวยากรณ 2.
คิชฌกูฏ “[ภูเขา]มียอดดุจแรง”, ช่ือภูเขา
ลูกหนึ่งในเบญจคีรี (ภูเขาหาลูก คือ 

ปณฑวะ คชิฌกฏู เวภาระ อสิคิลิ ิ และ

เวปุลละ ท่ีลอมรอบพระนครราชคฤห) 

ซ่ึงไดช่ืออยางนี้ เพราะคนมองเห็นยอด

เขานั้นมีรูปรางเหมือนแรง (อีกนัยหนึ่ง

วา เพราะมีแรงอยูบนยอดเขานั้น), ยอด

เขาคิชฌกูฏเปนท่ีซ่ึงพุทธศาสนิกชนรูจัก

กันมากแมในบัดนี้ เพราะเปนท่ีท่ีพระ

พุทธเจาประทับบอย และยังมีซากพระ

คันธกุฎี ท่ีผูจาริกมักข้ึนไปสักการะบูชา

คิมหะ, คิมหานะ, คิมหฤดู ฤดูรอน 

(แรม ๑ ค่ํา เดือน ๔  ถึง ข้ึน ๑๕ ค่ํา 

เดือน ๘); ดู มาตรา
คิริพพชะ “[เมือง]ท่ีมีภูเขาเปนคอก”, 

เปนช่ือหนึ่งของเมืองราชคฤห ซ่ึงเรียก

ตามลักษณะท่ีอยูในวงลอมของภูเขา ๕ 

ลกู คอื ปณฑวะ คชิฌกฏู เวภาระ อสิคิลิิ

และเวปุลละ

คิลานปจจัย ปจจัยสําหรับคนไข, สิ่งเกื้อ
หนุนคนเจ็บไข, สิ่งท่ีแกไขคนเจ็บไขให

กลับคืนเปนปกติคือใหหายโรค,  ยา

บําบัดโรค; ใน ปจจัยปจจเวกขณ (การ

พิจารณาปจจัย ๔) ใชคาํเต็มวา “คิลาน-

ปจจัยเภสัชชบริขาร” คือ (คิลาน+



คิลานภัต คูถภักขา๕๑

๕๑

ปจจัย+เภสชัช) + บริขาร แปลวา หยกูยา

เคร่ืองเก้ือหนุนรักษาผูเจ็บไข อันเปน

บริขาร คือเคร่ืองปกปองชีวิตไวชวย

ปรับเสริมใหชีวิตเปนไปไดยืนยาว

คิลานภัต อาหารท่ีเขาถวายเฉพาะภิกษุ
อาพาธ

คิลานเภสัช ยาสําหรับผูเจ็บไข, ยารักษา
ผูปวย, เภสัชเพื่อภิกษุอาพาธ

คลิานศาลา โรงพกัคนไข, หอรักษาคนไข,
สถานพยาบาล

คิลานุปฐาก ผูปฏิบัติภิกษุไข
คิลานุปฏฐากภัต อาหารท่ีเขาถวาย
เฉพาะภิกษุผูพยาบาลไข

คิหินี หญิงผูครองเรือน, คฤหัสถหญิง 

(เขียนเปน คิหิณี ก็มี)
คิหิปฏิบัติ ขอปฏิบัติสําหรับคฤหัสถ
คิหิวินัย วินัยของคฤหัสถ, คําสอนท้ัง

หมดในสิงคาลกสตูร (ที.ปา.๑๑/๒๗๒/๑๙๔, 

สคิาโลวาทสตูร กเ็รยีก) ท่ีพระพุทธเจาตรัส

แกนายสงิคาลกะ คหบดบุีตร ผูกาํลงัไหว

ทิศ บนทางเสด็จจะเขาไปบิณฑบาตใน

เมืองราชคฤห ช่ือวาเปนคิหิวนิยั มใีจ

ความวาใหละเวนความช่ัว ๑๔ อยาง 

(กรรมกิเลส ๔, อคติ ๔, อบายมุข ๖) 

แลวเปนผูปกแผทิศท้ัง ๖ (เวนหางมิตร
เทียม ๔, คบหามิตรแท ๔, จัดสรรทรัพย

เปนโภควภิาค ๔, บํารุงทิศ ๖)

คีเวยยกะ แผนผาท่ีเย็บทาบเติมลงไปบน

จีวรตรงท่ีหุมคอ, นี้วาตามคําอธิบายใน

อรรถกถา แตพระมติของสมเดจ็พระมหา

สมณเจา กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ใน

วนิยัมขุ เลม ๒ วา ในจวีรหาขัณฑๆ   

กลาง ช่ือคเีวยยกะ เพราะเมือ่หมจีวร 

อฑัฒมณฑลของขัณฑนัน้อยูท่ีคอ; ดู จีวร
คืบพระสุคต ช่ือมาตราวัด ตามอรรถ-

กถานยัวา เทากบั ๓ คบืของคนปานกลาง 

คอื เทากบัศอกคบืชางไม แตมตินี้ไมสม

จริง ปจจุบันยุติกันวาใหถือตามไมเมตร 

คือ เทากับ ๒๕ เซนติเมตร ประมาณ

กันกับคืบชางไม ซ่ึงเปนการสะดวก 

และถาหากจะสั้นกวาขนาดจริงก็ไมเสีย 

เพราะจะไมเกินกําหนด ไมเสียทางวินัย

คุณของพระรัตนตรัย คุณของรัตนะ ๓ 

คือ ๑. พระพุทธเจา รูดีรูชอบดวยพระ
องคเองกอนแลวทรงสอนผูอื่นใหรูตาม

ดวย ๒. พระธรรม เปนหลักแหงความ
จริงและความดีงาม ยอมรักษาผูปฏิบัติ

ตามไมใหตกไปในท่ีช่ัว ๓. พระสงฆ
ปฏิบัติชอบตามคําสอนของพระพทุธเจา

แลว สอนผูอืน่ใหกระทาํตามดวย

คุณธรรม ธรรมท่ีเปนคุณ, ความดีงาม, 

สภาพท่ีเกื้อกูล

คุณบท บทท่ีแสดงคุณ, บทท่ีกลาวถึง

คุณงามความดี, คําแสดงคุณสมบัติ

คูถภักขา มีคูถเปนอาหาร ไดแกสัตว

จําพวก ไก สุกร สุนัข เปนตน



คูบัลลังก แคชเมียร๕๒

๕๒

คูบัลลังก ดู บัลลังก
เครื่องกัณฑ สิ่งของสําหรับถวายพระ
เทศน; กัณฑเทศน ก็เรียก

เครื่องตน เคร่ืองทรงสําหรับกษัตริย, สิ่ง
ของท่ีพระเจาแผนดินทรงใชและเสวย

เครื่องราง ของท่ีนับถือวาเปนเคร่ืองคุม

ครองปองกันอันตราย โดยทําใหรอด

ปลอดภยั เชน พระเคร่ือง ตะกรุด ผายนัต 

มกัเช่ือกนัในทางรุนแรง เชนวา ยิงไม

ออก ฟนไมเขา เปนตน, นิยมพูดรวม

กับคํา “ของขลัง” (ของท่ีเช่ือกันวาศักดิ์

สิทธ์ิมีอํานาจบันดาลใหสําเ ร็จผลดัง

ประสงค เชนนาํโชคลาภมาให) ควบคูกนั

วา เครือ่งรางของขลัง; เมือ่ประมาณ

๒๐–๓๐ ป หลงั พ.ศ.๒๕๐๐ ไดมีผูคิด

คําใหมข้ึนมาใชวา วัตถุมงคล และนิยม
ใชตามกันท่ัวไป จนบัดนี้เหมือนวาได

แทนท่ีคําวาเคร่ืองรางของขลัง แมวาคํา 

“วัตถุมงคล” จะแปลความหมายได

กวางกวาวา สิ่งท่ีเปนสิริมงคล หรือสิ่งท่ี

นําสิ ริมงคลคือความดีงามความสุข

ความเจริญมาให แตคนท่ัวไปมักเห็น

ความหมายอยางเคร่ืองรางของขลังเทา

เดมิ; สาํหรับพทุธศาสนิกชน การนบัถอื

พระเคร่ือง คอืเปนหลกัยดึเหนีย่ว ท่ีสือ่

ใจโยงใหสนทิแนวในพระพทุธคณุ มาจน

ถงึคณุมารดาบิดาอปุชฌายอาจารย และ

ปลกุใจใหปสาทะ เกดิความช่ืนบาน มัน่

แนว เขมแข็ง มกีาํลงั ทําใหจิตมสีติและ

สมาธิท่ีจะทําการนัน้ๆ อยางไดผลดเีต็มท่ี 

และใจสวาง ใชปญญาคิดการไดโปรง

โลง ทําการไดลุรอดและลุลวงสําเร็จถึง

จุดหมาย ถาใชถกูตองอยางนี ้กจ็ะไมผิด

หลกักรรม ไมขัดตอศรัทธาในกรรม คือ 

เช่ือการกระทํา วาจะตองทําเหตุปจจัย

ใหเกิดผลท่ีตองการดวยเร่ียวแรงความ

เพียรพยายามของตน และจะเกดิผลดี

ท้ังระยะสัน้และระยะยาว แตถาไมรูจักใช 

คือใชผิดหลักกรรม ขัดตอศรัทธาใน

กรรม ก็จะเกิดความเสื่อมท้ังแกชีวิต

และสังคม; ดู ปริตร
เคลือบแฝง อาการชักใหเปนท่ีสงสัย, 

แสดงความจริงไมกระจางทําใหเปนท่ี

สงสัย

เคหสถาน ท่ีต้ังเหยาเรือน
เคหสิตเปมะ ความรักอันอาศัยเรือน ได

แก รักกันโดยฉันเปนคนเนื่องถึงกัน 

เปนญาติกัน เปนคนรวมเรือนเดียวกัน 

ความรักฉันพอแมลูกและญาติพี่นอง

เคารพ ความนับถือ, ความมีคารวะ
เคาะ ในประโยควา “เหมือนชายหนุมพูด

เคาะหญิงสาว” พูดใหรูทา

เคาะแคะ พูดแทะโลม, พูดเกี้ยว

แคชเมียร ช่ือแควนหนึ่งของชมพูทวีป 

เรียกเพี้ยนมาจาก “กัศมีร”; ดู กัศมีร, 
คันธาระ



โคจร โคธาวรี๕๓

๕๓

โคจร “ท่ีโคเทีย่วไป”, “เท่ียวไปดงัโค”; 1.

ท่ีซ่ึงอนิทรียท้ังหลาย มตีาเปนตน ทอง

เท่ียวไป ไดแก อารมณ (กรรมฐาน บาง

คร้ังกเ็รียกวา “โคจร” เพราะเปนอารมณ

ของการเจริญภาวนา) 2. สถานท่ีท่ีเท่ียว

ไปเสมอ หรือไปเปนประจํา เชน ท่ีภิกษุ

ไปเท่ียวบิณฑบาต, บุคคลหรือสถานท่ีท่ี

ไปมาหาสู; เทียบ อโคจร 3. เท่ียวไป, แวะ

เวยีนไป, ดาํเนนิไปตามวถิ ี เชน ดวงดาว

โคจร; การดาํเนนิไปในวิถแีหงการปฏบัิติ 

เชน ในการเจริญสมาธิ ซ่ึงจะกาวไปดวย

ดีได ตองมีสติสัมปชัญญะท่ีจะใหรูจัก

หลกีเวนธรรมท่ีไมเหมาะไมเอือ้ และเสพ

ธรรมอนัเอือ้เกือ้กลู เปนตน   

โคจรคาม หมูบานท่ีอาศยัเท่ียวภกิขาจาร,

หมูบานท่ีภิกษุไปเท่ียวบิณฑบาตประจํา

โคจรวิบัติ วิบัติแหงโคจร, เสียในเร่ืองท่ี

เท่ียว, ความเสียหายในการไปมาหาสู 

เชน ภิกษุไปในท่ีอโคจรมีรานสุรา หญิง

แพศยา แมหมาย บอนการพนนั เปนตน

โคจรัคคาหิกรูป ดูที่ รูป ๒๘
โคณกะ ผาขน มีขนยาวกวา ๔ นิ้ว

โคดม, โคตมะ ช่ือตระกูลของพระ 

พุทธเจา มหาชนเรียกพระพุทธเจาตาม

พระโคตรวา พระโคดม พระโคตมะ 
หรือ พระสมณโคดม

โคตมกเจดีย ช่ือเจดียสถานแหงหนึ่งอยู
ทางทิศใตของเมืองเวสาลี เปนท่ีท่ีพระ

พุทธเจาเคยประทับหลายคร้ังและเคย

ทรงทํานิมิตตโอภาสแกพระอานนท

โคตมโคตร ตระกูลโคตมะ เปนช่ือ

ตระกูลของพระพุทธเจา

โคตมนิโครธ ตําบลท่ีพระพุทธเจาเคยทํา
นิมิตตโอภาสแกพระอานนท อยูท่ีพระ

นครราชคฤห

โคตมี ช่ือเรียกสตรีแหงโคตมโคตร เชน 

พระนางมหาปชาบดี ผูเปนพระแมนา

ของพระสิทธัตถะ เปนตน

โคตร ตระกูล, เผาพันธุ, วงศ
โคตรภู ผูต้ังอยูในญาณซ่ึงเปนลําดับท่ีจะ
ถึงอริยมรรค, ผูอยูในหัวตอระหวาง

ความเปนปุถชุนกบัความเปนอริยบุคคล

โคตรภูญาณ “ญาณครอบโคตร” คือ 

ปญญาท่ีอยูในลําดับจะถึงอริยมรรค

หรืออยูในหัวตอท่ีจะขามพนภาวะปุถชุน

ข้ึนสูภาวะเปนอริยะ; ดู ญาณ ๑๖
โคตรภูสงฆ พระสงฆท่ีไมเครงครัด
ปฏิบัติเหินหางธรรมวินัย แตยังมีเคร่ือง

หมายเพศ เชน ผาเหลืองเปนตน และ

ถือตนวายังเปนภิกษุสงฆอยู, สงฆใน

ระยะหัวตอจะสิ้นศาสนา

โคธาวรี ช่ือแมน้ําสายหนึ่ง ระหวางเมือง
อัสสกะกับเมืองอาฬกะ พราหมณพาวรี 

ต้ังอาศรมสอนไตรเพทอยู ท่ีฝงแมน้ํา

สายนี้ (มักเพี้ยนเปน โคธาวาร ี ในฝาย
สันสกฤตเขียนเปน โคทาวรี)



โคนิสาทิกา ฆานสัมผัส๕๔

๕๔

โคนิสาทิกา “กัปปยภูมิอันดุจเปนท่ีโค

จอม” คือเรือนครัวนอยๆ ท่ีไมไดปกเสา 

ต้ังอยูกับท่ี ต้ังฝาบนคาน ยกเลื่อนไป

จากท่ีได; ดู กัปปยภูมิ
โคมัย “สิ่งท่ีสําเร็จโดยโค, สิ่งท่ีโคทํา หรือ

สิ่งท่ีเกิดจากโค”, ข้ีวัว (บางแหง เชน องฺ.อ. 

๒/๒๑๘ วาหมายรวมถึง เยี่ยววัว ข้ีแพะ 

ตลอดจนข้ีมาดวย ก็มี)

โครส “รสแหงโค หรือ รสเกิดแตโค” คือ 

ผลผลิตจากนมโค ซ่ึงมี ๕ อยาง ไดแก 

นมสด (ขีระ) นมสม (ทธิ) เปรียง (ตักกะ) 
เนยใส (สัปป) เนยขน (นวนีตะ) เรียก
รวมวา เบญจโครส

ฆ

ฆฏิการพรหม พระพรหมผูนําสมณ-

บริขารมบีาตรและจวีร เปนตน มาถวาย

แดพระโพธิสัตวเมื่อคราวเสด็จออก 

พรรพชา (มติของพระอรรถกถาจารย)

ฆนะ กอน, แทง

ฆนสัญญา ความสําคัญวาเปนกอน, 

ความสําคัญเห็นเปนช้ินเปนอัน ซ่ึงบัง

ปญญาไมใหเห็นภาวะท่ีเปนอนัตตา

ฆนิโตทนะ กษัตริยศากยวงศ เปนพระ
ราชบุตรองคท่ี ๕ ของพระเจาสีหหนุ 

เปนพระอนุชาองคท่ี ๔ ของพระเจา 

สทุโธทนะ เปนพระเจาอาของพระพทุธเจา

ฆราวาส การอยูครองเรือน, ชีวิตชาว

บาน; ในภาษาไทย มักใชหมายถึงผู

ครองเรือน คือ คฤหัสถ
ฆราวาสธรรม หลกัธรรมสาํหรับการครอง

เรือน, ธรรมของผูครองเรือน ม ี๔ อยาง

คอื ๑. สัจจะ ความจริง เชนซ่ือสตัยตอกนั

๒. ทมะ ความฝกฝนปรับปรุงตน เชน รู

จักขมใจ ควบคมุอารมณ บังคบัตนเอง

ปรับตัวเขากบัการงานและสิง่แวดลอมให

ไดดี ๓. ขันติ ความอดทน ๔. จาคะ 
ความเสียสละ เผ่ือแผ แบงปน มีน้ําใจ

ฆราวาสวิสัย วิสัยของฆราวาส, ลักษณะ
ท่ีเปนภาวะของผูครองเรือน, เร่ืองของ

ชาวบาน

ฆราวาสสมบัติ  วิสัยของฆราวาส ,  

ลักษณะท่ีเปนภาวะของผูครองเรือน, 

เร่ืองของชาวบาน

ฆานะ จมูก
ฆานวิญญาณ ความรูท่ีเกิดข้ึนเพราะ
กลิ่นกระทบจมูก, กลิ่นกระทบจมูกเกิด

ความรูข้ึน, ความรูกลิ่น (ขอ ๓ ใน

วิญญาณ ๖)

ฆานสัมผัส อาการที่ จมูก กลิ่น และ 

ฆานวิญญาณประจวบกัน



ฆานสัมผัสชาเวทนา จตุบริษัท๕๕

๕๕

ฆานสัมผัสชาเวทนา เวทนาท่ีเกิดข้ึน

เพราะฆานสัมผัส, ความรูสึกท่ีเกิดข้ึน

เพราะการท่ีจมูก กลิ่น และ ฆาน-

วิญญาณประจวบกัน

โฆสะ พยัญชนะท่ีมีเสียงกอง ไดแก  

พยัญชนะท่ี ๓ ๔ และ ๕ ในวรรคท้ัง ๕  

คือ ค ฆ ง, ช ฌ , ฑ ฒ ณ, ท ธ น,  

พ ภ ม, และ ย ร ล ว ห ฬ รวม ๒๑ 

ตัว (นคิคหิต นกัปราชญทางศัพทศาสตร 

ถือเปนโฆสะ, สวนนักปราชญฝาย

ศาสนา ถือเปนโฆสาโฆสวิมุต  คือพน

จากโฆสะและอโฆสะ); ตรงขามกับ อโฆสะ
(เทียบระดบัเสยีงพยัญชนะ ดทูี ่ธนติ)

โฆสัปปมาณิกา คนพวกท่ีถือเสียงเปน
ประมาณ, คนท่ีนิยมเสียง เกิดความ

เลื่อมใสศรัทธาเพราะเสียง ชอบฟงเสียง

ไพเราะ เชน เสียงสวดสรภัญญะเทศน

มหาชาติเปนทํานอง เสียงประโคม 

เปนตน; อีกนัยหนึ่งวา ผูถือช่ือเสียง

กิต ติศัพท  หรือความโด งดั ง เปน

ประมาณ เห็นใครมีช่ือเสียงก็ต่ืนไปตาม

โฆสิตาราม ช่ือวัดสําคัญในกรุงโกสัมพี
คร้ังพุทธกาล พระพุทธเจาเคยประทับ

หลายคร้ัง เชน คราวท่ีภิกษุชาวโกสัมพี

แตกกัน เปนตน

ง

งมงาย 
ไมรูทา, ไมเขาใจ, เซอเซอะ, หลง

เช่ือโดยไมมีเหตุผล หรือโดยไมยอมรับ

ฟงผูอื่น

จ

จงกรม เดินไปมาโดยมีสติกํากับ

จตุกกะ หมวด ๔

จตุกกัชฌาน ฌานหมวด ๔ คอื รูปฌาน

ท่ีแบงเปน ๔ ช้ัน อยางท่ีรูจักกันท่ัวไป, 

“ฌานจตุกกนัย” ก็เรียก; ดู ฌาน ๔; เทียบ
ปญจกัชฌาน

จตุตถฌาน ฌานท่ี ๔ มีองค ๒ ละสุข

เสียได มีแตอุเบกขากับเอกัคคตา

จตุธาตุววัตถาน การกําหนดธาตุ ๔ คือ 

พิจารณารางกายนี้ แยกแยะออกไป 

มองเห็นแตสวนประกอบตางๆ ท่ีจัดเขา

ในธาตุ ๔ คือ ปฐวี อาโป เตโช วาโย 

ทําใหรูภาวะความเปนจริงของรางกายวา

เปนเพียงธาตุ ๔ ประชุมกันเขาเทานั้น 

ไมเปนตัวสัตวบุคคลท่ีแทจริง

จตุบริษัท บริษัทสี่เหลา คือ ภิกษุ 



จตุปจจัย จริต๕๖

๕๖

ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา

จตุปจจัย เคร่ืองอาศัยของชีวิต หรือสิ่ง

จําเปนสําหรับชีวิต สี่อยาง คือ จีวร 

บิณฑบาต เสนาสนะ คิลานเภสัช 

(เคร่ืองนุงหม อาหาร ท่ีอยู 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 (ความสขุกายสขุใจ) 
พละ (ความมกีาํลงัแข็งแรง สขุภาพด)ี; 

ดู พร
จตุรยุค ยุค ๔; ดู กัป
จตุรวรรค, จตุวรรค สงฆพวกสี่, สงฆท่ี
กําหนดจํานวนภิกษุอยางตํ่าเพียง ๔ รูป 

เชน สงฆท่ีทําอุโบสถกรรมเปนตน

จตุราธิฏฐาน ดู อธิษฐานธรรม
จตุรารักขา การเจริญภาวนาท่ีเปนเคร่ือง
รักษาตัวใหมีใจสงบและตั้งอยูในความ

ไมประมาท มี ๔ อยาง คือ พุทธานุสติ-

ภาวนา มรณสติภาวนา อสุภภาวนา และ

เมตตาภาวนา, พูดใหสั้นวา กรรมฐาน

เปนเคร่ืองรักษา ๔ คือ พุทธานุสติ 

อสุภะ เมตตา และมรณสติ, ทานจัดข้ึน

เปนชุดท่ีมีช่ืออยางนี้ในยุคอรรถกถา 

(วินย.อ.๓/๓๗๔), เรียกใหสั้นวา จตุรารักข, 
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 เคร่ืองดําเนิน, ปฏิปทา คือ ขอ

ปฏิบัติอันเปนทางบรรลุวิชา มี ๑๕ คือ 

สีลสัมปทา ความถึงพรอมดวยศีล 

อปณณกปฏิปทา ๓ สัทธรรม ๗ และ
ฌาน ๔

จริต ความประพฤติ; บุคคลผูมีพื้นนิสัย 

หรือพื้นเพจิตใจท่ีหนักไปดานใดดาน

หนึ่ง แตกตางกันไป จําแนกเปน ๖ ตาม

จริยา ๖ คือ ๑. ราคจริต ผูมีราคะเปน
ความประพฤติปกติ (หนักไปทางรัก

สวยรักงาม มักติดใจ) ๒. โทสจรติ ผูมี
โทสะเปนความประพฤติปกติ (หนักไป

ทางใจรอนข้ีหงุดหงิด) ๓. โมหจริต ผูมี
โมหะเปนความประพฤติปกติ (หนักไป

ทางเหงาซึมงมงาย) ๔. สัทธาจรติ ผูมี
ศรัทธาเปนความประพฤติปกติ (หนักไป

ทางนอมใจเช่ือ) ๕. พุทธิจริต ผูมีความ
รูเปนความประพฤติปกติ (หนักไปทาง

คิดพิจารณา) ๖. วิตกจริต ผูมีวิตกเปน
ความประพฤติปกติ (หนักไปทางคิดจับ



จริมกจิต จริยา๕๗

๕๗

จดฟุงซาน), ในการที่จะเจริญกรรมฐาน 

ทานแนะนําใหเลือกกรรมฐานใหเหมาะ

หรือเขากับจริต โดยสอดคลองกับจริยา

ของเขา (จริยานุกูล)

ในการเจริญวิปสสนา บางคร้ังทาน

กลาวถงึจริต ๒ คอื ตัณหาจริต (ผูมพีืน้
จิตหนกัไปทางตัณหา) และทิฏฐิจริต (ผู

มพีืน้จิตหนกัไปทางทิฏฐ)ิ โดยโยงไปถงึ

หลกัสติปฏฐานวา สติปฏฐานท่ีม ี๔ ขอนัน้

พระพทุธเจาทรงแสดงไวไมขาด ไมเกนิ 

เพือ่ใหเกือ้กลูเหมาะกนักบัคน ๔ จําพวก 

คอื กายานปุสสนาสตปิฏฐาน มอีารมณ

หยาบ เปนวสิทุธิมรรค (ทางแหงวิสุทธิ)

สําหรับเวไนยสัตวตัณหาจริต ท่ีมปีญญา

เฉื่อย เวทนานุปสสนาสติปฏฐาน มี

อารมณละเอียด เปนวิสุทธิมรรค สาํหรับ

เวไนยสตัวตัณหาจริต ท่ีมปีญญาเฉยีบ 

จติตานปุสสนาสตปิฏฐาน ซ่ึงมอีารมณ

แตกประเภทไมมากนกั เปนวสิทุธิมรรค 

สาํหรับเวไนยสัตวทิฏฐิจริต ท่ีมปีญญา

เฉื่อย ธมัมานปุสสนาสตปิฏฐาน ซ่ึงมี

อารมณแตกประเภทมากยิง่ เปนวสิทุธิ-

มรรค สาํหรับเวไนยสตัวทิฏฐจิริต ท่ีมี

ปญญาเฉยีบ, นอกจากนี ้ ทานนาํเร่ือง 

ตัณหาจริต และทิฏฐิจริตไปใชอธิบาย

หลกัอืน่ๆ อกีมาก เชน ในเร่ืองปฏจิจ-

สมุปบาทวา อวิชชาเปนสังสารนายิกา 

(ตัวนาํสงัสาระ) สาํหรับคนทิฏฐจิริต สวน

ตัณหาเปนสังสารนายิกา สําหรับคน

ตัณหาจริต แมถงึหลกัอริยสจัจ ๔ กว็า

พระพุทธเจาตรัสโดยสัมพันธกับเร่ือง

ตัณหาจริตและทิฏฐจิริตนี;้ ดู จริยา
จรมิกจิต จิตดวงสดุทาย ซ่ึงจะดบัไปเมือ่
พระอรหันตปรินิพพานดวยอนุปาทิเสส-

นิพพานธาตุ ไดแก ปรินิพพานจิต,     

จริมกวิญญาณ ก็เรียก

จริยธรรม “ธรรมคือความประพฤติ”, 

“ธรรมคือการดําเนินชีวิต”, หลักความ

ประพฤติ, หลักการดําเนินชีวิต; 1. ธรรม

ท่ีเปนขอประพฤติปฏบัิติ ศลีธรรม หรือ

กฎศีลธรรม (ความหมายตามบัญญัติ

สมัยปจจุบัน ซ่ึงกําหนดให จริยธรรม 
เปนคําแปลสําหรับคําภาษาอังกฤษวา 

ethics) 2. จริยะ (หรือ จริยธรรม) อัน

ประเส ริฐ  เ รียกว า  พรหมจริยะ
(พรหมจริยธรรม หรือ พรหมจรรย) 
แปลวา “ความประพฤติอันประเสริฐ” 

หรือ การดําเนินชีวิตอยางประเสริฐ 

หมายถึง มรรคมีองค ๘ หรือ ศีล สมาธิ 
ปญญา; เทียบ ศีลธรรม

จริยา 1. ความประพฤติ, การครองตน, 

การดําเนินชีวิต 2. ลักษณะความ

ประพฤติหรือการแสดงออกท่ีเปนพื้น

ประจําตัว, พื้นจิตพื้นนิสัยของแตละ

บุคคลท่ีหนักไปดานนั้นดานนี้ แตกตาง

กันไป ทานแสดงไว ๖ อยาง (เชน วิสุทฺธิ.๑/ 



จวงจาบ จักกวัตติสูตร๕๘

๕๘

๑๒๗) คือ ราคจริยา โทสจริยา โมหจริยา 

สัทธาจริยา พุทธิจริยา และวิตกจริยา, 

บุคคลมีจริยาอยางใด ก็เรียกวาเปนจริต

อยางนั้น เชน ผูมีราคจริยา ก็เปนราค-

จริต, ในภาษาไทย นิยมใชคําวา “จริต” 

และมักเขาใจความหมายของจริตเปน

จริยา

ทานกลาวไวดวยวา มบีางอาจารยจัด

จริยาไวอีกชุดหนึ่งตามกิเลสสําคัญ ๓ 

อยาง (ปปญจะ ๓) เปน จริยา ๓ คอื  

ตัณหาจริยา มานจริยา และทิฏฐิจริยา 

แตในคัมภีร ทานไมแสดงไวตางหาก 

เพราะตัณหาจริยา และมานจริยา จัด

เขาในราคจริยา และทิฏฐิจริยา ก็รวม

อยูในโมหจริยา; ดู จริต, ปปญจะ
จวงจาบ พดูจาลวงเกิน, วาราย, พดูลบ

หลู, พูดลดคุณคาลบความสําคัญ; ใน

หนงัสอืเรียนพทุธประวติั มกัหมายถงึคาํ

ท่ี สุภทัทะ วฒุบรรพชติ กลาวแกภกิษท้ัุง

หลายเมือ่พระพทุธเจาปรินพิพานใหมๆ

จักกวตัติสตูร ช่ือสตูรท่ี ๓ แหงทีฆนกิาย

ปาฏกิวรรค พระสตุตันตปฎก พระพทุธ-

เจาตรัสสอนภิกษุท้ังหลายใหพึ่งตน คือ 

พึ่งธรรม ดวยการเจริญสติปฏฐาน ๔ 

ซ่ึงจะทําใหไดช่ือวาเปนผูดําเนินอยูใน

แดนของตนเองท่ีสืบมาแตบิดา จะมีแต

ความดีงามเจริญข้ึน ไมเปดชองใหแก

มาร เชนเดียวกับพระเจาจักรพรรดิท่ี

ทรงประพฤติตามหลักจักรวรรดิวัตร 

อันสืบกันมาแตบรรพชนของพระองค 

ยอมทําใหจักรรัตนะบังเกิดข้ึนมาเอง, 

จักรวรรดิวัตร นั้นมี ๔ ขอใหญ ใจ

ความวา ๑. พระเจาจักรพรรดิเปน

ธรรมาธิปไตย และจัดการคุมครองปอง

กันโดยชอบธรรมแกชนทุกหมูเหลาใน

แผนดิน ตลอดไปถึงสัตวท่ีควรสงวน

พันธุท้ังหลาย ๒. มิใหมีการอันอธรรม

เกิดข้ึนในแผนดิน ๓. ปนทรัพยเฉลี่ย

ใหแกผูไรทรัพย ๔. ปรึกษาสอบถามการ

ดีช่ัว 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

สูตรนี้ ถื อว า เปนคําสอนแสดงหลัก

วิวัฒนาการของสังคมตามแนวจริย-

ธรรมกลาวถงึหลกัการปกครอง และหลกั

ความสัมพันธระหวางเศรษฐกิจกับจริย-

ธรรม; เร่ือง พระศรีอารยเมตไตรย ก็มี
ตนเคามาจากพระสูตรนี้; ดู จักรวรรดิ-
วัตร ๑๒



จักขุ จักรวรรดิวัตร ๑๒๕๙

๕๙

จักขุ ตา, จักขุของพระพุทธเจา มี ๕ คือ 

มังสจักขุ ทิพพจักขุ ปญญาจักขุ พุทธ-
จักขุ สมันตจักขุ (ดูท่ีคํานั้นๆ)

จักขุวิญญาณ ความรูท่ีเกิดข้ึนเพราะรูป
กระทบตา, รูปกระทบตา เกิดความรู

ข้ึน, การเห็น (ขอ ๑ ในวิญญาณ ๖)

จักขุสัมผัส อาการที่ ตา รูป และจักขุ

วิญญาณประจวบกัน

จักขุสัมผัสสชาเวทนา เวทนาท่ีเกิดข้ึน
เพราะจักขุสัมผัส, ความรูสึกท่ีเกิดข้ึน

เพราะการท่ี ตา รูป และจักขุวิญญาณ 

ประจวบกัน

จักร ลอ, ลอรถ, ธรรมนําชีวิตไปสูความ
เจริญรุงเรือง ดุจลอนํารถไปสูท่ีหมาย มี 

๔ อยาง คือ ๑. ปฏิรูปเทสวาสะ อยูใน
ถิ่นท่ีเหมาะ ๒. สัปปุริสูปสสยะ สมาคม
กับคนดี ๓. อัตตสัมมาปณิธิ ต้ังตนไว
ชอบ ๔. ปุพเพกตปุญญตา ไดทําความดี
ไวกอน

จักรธรรม ธรรมเปรียบดวยลอรถ ซ่ึงจะ
นําไปสูความเจริญ หรือใหถึงจุดมุง

หมาย มี ๔ อยาง; ดู จักร
จักรพรรดิ พระราชาธิราช หมายถงึพระ
ราชาผูยิง่ใหญ มรีาชอาณาเขตปกครอง

กวางขวางมาก บานเมืองในปกครองมี

ความรมเย็นเปนสุข ปราบขาศึกศัตรู

ดวยธรรม ไมตองใชอาชญาและศัสตรา 

มีรัตนะ ๗ ประการประจําพระองค คือ 

ชางแกว มาแกว นางแกว ขุนคลังแกว 

ขุนพลแกว จักรแกว แกวมณี

จักรพรรดิราชสมบัติ สมบัติ คือความ

เปนพระเจาจักรพรรดิ, ความพร่ังพรอม

สมบูรณแหงพระเจาจักรพรรดิ

จักรรัตนะ จักรแกว หมายถึงตัวอํานาจ
แหงพระเจาจักรพรรดิ

จักรวรรดิวัตร ๑๒ ๑. อนฺโตชนสฺมึ พล-
กายสฺมึ คุมครองสงเคราะหแกชนในพระ
ราชฐานและพยุหเสนา ๒. ขตฺติเยสุ แก
กษัตริยเมืองข้ึนหรือผูครองนครภายใต

พระบรมเดชานุภาพ ๓. อนุยนฺเตสุ แก
กษตัริยท่ีตามเสดจ็คอื เหลาเช้ือพระวงศ

ผูเปนราชบริพาร ๔. พฺราหฺมณคหปติเกสุ
แกพราหมณและคฤหบดีท้ังหลาย ๕. 
เนคมชานปเทสุ แกชาวนิคมและชาว
ชนบทคือ ราษฎรพื้นเมืองท้ังหลาย ๖. 
สมณพฺราหฺมเณสุ แกเหลาสมณพราหมณ

๗. มิคปกฺขีสุ แกเหลาเนือ้นกอนัพงึบํารุง

ไวใหมีสืบพันธุ ๘. อธมฺมการปฏิกฺเขโป 
หามปรามมใิหมคีวามประพฤติการอนัไม

เปนธรรม ๙. อธนาน ํธนานปฺุปทาน ํ เจือ
จานทรัพยทํานุบํารุงแกผูขัดสนไรทรัพย 

๑๐. สมณพฺราหฺมเณ อปุสงกฺมิตฺวา ปหฺา-
ปุจฺฉนํ ไปสูหาสมณพราหมณไตถาม
อรรถปริศนา ๑๑. อธมฺมราคสฺส ปหานํ 
เวนความกําหนัดในกามโดยอาการไม

เปนธรรม ๑๒. วิสมโลภสฺส ปหาน ํเวน



จักษุ จาคานุสสติ๖๐

๖๐

โลภกลา ไมเลือกควรไมควร

จักรวรรดวิตัร ๑๒ นี ้มาในอรรถกถา 

โดยแบงซอยและเพิ่มเติมจากของเดิม

ใน จักกวัตติสูตร; ดู จักกวัตติสูตร
จักษุ ตา, นัยนตา; จักษุ ๕ ดู จักขุ
จักษุทิพย ตาทิพย คอืดอูะไรเห็นไดหมด;

ดู ทิพพจักขุ
จังหัน ขาว, อาหาร (ใชแกพระสงฆ)
จัญไร ช่ัวราย, เลวทราม, เสีย

จัณฑปชโชต พระเจาแผนดินแควน 

อวันตี ครองราชสมบัติอยูท่ีกรุงอุชเชนี

จัณฑาล ลูกตางวรรณะ เชนบิดาเปน

ศูทร มารดาเปนพราหมณ มีลูกออกมา 

เรียกวา จัณฑาล ถือวาเปนคนตํ่าทราม 

ถูกเหยียดหยามท่ีสุดในระบบวรรณะ

ของศาสนาพราหมณ

จันทน ไมจันทน เปนไมมีกลิ่นหอมใชทํา
ยาและปรุงเคร่ืองหอม

จันทรคติ การนับวันโดยถือเอาการเดิน

ของพระจันทรเปนหลัก เชน ๑ ค่ํา ๒ 

ค่ํา และเดือนอาย เดือนยี่ เดือน ๓ 

เปนตน; คูกับ สุริยคติ
จันทรปุราคา การจบัจันทร คอืเงาโลกเขา
ไปปรากฏท่ีดวงจันทร ขณะเมือ่ดวงจันทร

กับดวงอาทิตยอยูตรงกันขามโดยมีโลก

อยูระหวางกลางท่ีเรียกวา ราหูอมจันทร; 
คูกับ สุริยุปราคา

จัมปา ช่ือนครหลวงของแควนอังคะ ต้ัง

อยูบนฝงแมน้ําจัมปา ไมหางไกลมาก

นักจากจุดท่ีบรรจบกับแมน้ําคงคา

จัมเปยยขันธกะ ช่ือขันธกะท่ี ๙ แหง

คมัภรีมหาวรรค วนิยัปฎก วาดวยขอควร

ทราบบางแงเกี่ยวกับนิคหกรรมตางๆ

จัมมขันธกะ ช่ือขันธกะท่ี ๕ แหงคัมภีร

มหาวรรค วินัยปฎก วาดวยเคร่ืองหนัง

ตางๆ มีรองเทาและเคร่ืองลาดเปนตน

จาคะ การสละ, การเสียสละ, การทําให
หมดไปจากตน, การใหหรือยอมใหหรือ

ปลอยสละละวาง ท่ีจะทําใหหมดความ

ยึดติดถือมั่นตัวตนหรือลดสลายความมี

ใจคับแคบหวงแหน, การเปดใจกวางมี

น้ําใจ, การสละสิ่งท่ีเปนขาศึกแกความ

จริงใจ, การสละกิเลส (ขอ ๔ ใน

ฆราวาสธรรม ๔, ขอ ๓ ในอธิษฐาน-

ธรรม ๔, ขอ ๖ ในอริยทรัพย ๗)

จาคสัมปทา ถึงพรอมดวยการบริจาค
ทาน เปนการเฉลี่ยสุขใหแกผูอื่น; ดู

สัมปรายิกัตถะ
จาคาธฏิฐาน ท่ีมัน่คอืจาคะ, ธรรมท่ีควร

ต้ังไวในใจใหเปนฐานท่ีมัน่ คอืจาคะ, ผูมี

การใหการสละละวางเปนฐานท่ีมัน่ (ขอ 

๓ ในอธิฏฐาน ๔); ดู อธิษฐานธรรม
จาคานุสสติ ระลึกถึงการบริจาค คือ

ระลึกถึงทานท่ีตนบริจาคแลว และ

พิจารณาเห็นจาคธรรมท่ีมีในตน; ดู

อนุสติ



จาตุมหาราช จําพรรษา๖๑

๖๑

จาตุมหาราช ทาวมหาราชสี่, เทวดาผู

รักษาโลกในสี่ทิศ, ทาวโลกบาลท้ังสี่ คือ 

๑. ทาวธตรฐ จอมภูต หรือจอมคนธรรพ

ครองทิศตะวันออก ๒. ทาววิรุฬหก 
จอมกุมภัณฑ ครองทิศใต ๓. ทาว
วิรูปกษ จอมนาค ครองทิศตะวันตก ๔. 
ทาวกุเวร หรือ เวสสวัณ จอมยักษ 
ครองทิศเหนือ

จาตุมหาราชิกา สวรรคช้ันท่ี ๑ มีมหาราช 

๔ องค เปนประธาน ปกครองประจําทิศ

ท้ัง ๔, ทาวมหาราช ๔ นั้นอยูภายใต

การบังคับบัญชาของทาวสักกะ (พระ

อินทร) เชน มีหนาท่ีรายงานสภาพความ

เปนไปของสังคมมนุษยแกหมูเทพช้ัน

ดาวดึงสในสุธรรมสภาเปนประจํา ถา

ทัพอสูรรุกผานดานเบ้ืองตนใกลเขามา 

ทาวมหาราช ๔ ก็ทําหนาท่ีไปรายงานตอ

พระอินทร; ดู จาตุมหาราช, อินทร
จาตุรงคสันนิบาต การประชุมพรอม
ดวยองค ๔ คือ ๑. วันนั้นดวงจันทร

เสวยมาฆฤกษ (เพ็ญเดือนสาม) ๒. 

พระสงฆ ๑๒๕๐ รูปมาประชุมกันโดยมิ

ไดนัดหมาย ๓. พระสงฆเหลานั้นท้ัง

หมดลวนเปนพระอรหันตผูไดอภญิญา ๖ 

๔. พระสงฆเหลานัน้ท้ังหมดลวนเปนเอหิ

ภิกขุ; ดู มาฆบูชา
จาบจวง ดู จวงจาบ
จาย ในประโยควา “ภิกษุใดมีบาตรมีแผล

หยอน ๕ ใหจายบาตรใหม” ใหจายคือ
ใหขอบาตรใหม

จาร เขียนตัวหนังสือหรือเลขลงบนใบ
ลาน เปนตน โดยใชเหล็กแหลมขีด, ใช

เหล็กแหลมเขียนตัวหนังสือ

จาริก เท่ียวไป, เดินทางเพื่อศาสนกิจ

จารีต ธรรมเนียมท่ีประพฤติกันมา , 
ประเพณี, ความประพฤติท่ีดี

จารึก เขียน, เขียนเปนตัวอักษร, เขียน

รอยลึกเปนตัวอักษรลงในใบลาน หรือ

ลงแผนศิลา แผนโลหะ

จํานําพรรษา ดู ผาจํานําพรรษา
จําเนียรกาล เวลาชานาน
จําปา ช่ือเมืองในมัธยมประเทศ ท่ีถูก

เขียน จัมปา   
จําพรรษา อยูประจําวัดสามเดือนในฤดู
ฝน คือ ต้ังแตแรม ๑ ค่ํา เดือน ๘ ถึง

ข้ึน ๑๕ ค่ํา เดือน ๑๑ (อยางนี้เรียก 

ปุริมพรรษา แปลวา “พรรษาตน”) หรือ

ต้ังแตแรม ๑ ค่ําเดือน ๙ ถึงข้ึน ๑๕ ค่ํา

เดือน ๑๒ (อยางนี้เรียก ปจฉิมพรรษา
แปลวา “พรรษาหลงั”); วนัเขาพรรษาตน

คอื แรม ๑ ค่าํเดอืน ๘ เรียกวา ปุรมิิกา-
วัสสูปนายิกา, วันเขาพรรษาหลังคือ 

แรม ๑ ค่ําเดือน ๙ เรียกวา ปจฉิมิกา- 
วัสสูปนายิกา; คําอธิษฐานพรรษาวา

“อิมสฺมึ วหิาเร อมํิ เตมาสํ วสฺสํ อเุปมิ;
ทุติยมฺป อิมสฺมึ วหิาเร อมํิ เตมาสํ วสฺสํ



จําวัด จิตตปาคุญญตา๖๒

๖๒

อเุปมิ; ตติยมฺป อิมสฺมึ วหิาเร อมํิ เตมาสํ 
วสฺสํ อเุปมิ” แปลวา “ขาพเจาเขาอยูจํา

พรรษาตลอด ๓ เดือนในวัดนี้” (วิหาเร
จะเปลี่ยนเปน อาวาเส ก็ได); อานิสงส

การจําพรรษาม ี๕ อยาง คอื ๑. เท่ียวไป

ไมตองบอกลา ๒. จาริกไปไมตองเอาไตร

จีวรไปครบสาํรับ ๓. ฉันคณโภชนและ 

ปรัมปรโภชนได ๔. เก็บอดิเรกจีวรได

ตามปรารถนา ๕. จีวรอันเกิดข้ึนในท่ี

นั้น เปนของไดแกพวกเธอ อานิสงสท้ัง

หานี้ไดช่ัวเวลาเดือนหนึ่ง นับแตออก

พรรษาแลวคอื ถงึข้ึน ๑๕ ค่าํ เดอืน ๑๒

นอกจากนั้นยังไดสิทธิท่ีจะกรานกฐิน 

และไดรับอานิสงส ๕ นั้น ตอออกไปอีก 

๔ เดือน (ภิกษุผูเขาพรรษาหลัง ไมได

อานิสงสหรือสิทธิพิเศษเหลานี้)

จําวัด นอนหลับ (ใชแกพระสงฆ)

จําศีล อยูรักษาศีล, ถือศีลเปนกิจวัตร
จําหลัก แกะใหเปนลวดลาย, สลัก
จิต, จิตต ธรรมชาติท่ีรูอารมณ, สภาพท่ี
นึกคิด, ความคดิ, ใจ; ตามหลกัฝาย

อภิธรรม จําแนกจิตเปน ๘๙ (หรือ

พสิดารเปน ๑๒๑) แบง โดยชาติ เปน 

อกุศลจิต ๑๒ กุศลจิต ๒๑ (พสิดารเปน 

๓๗) วปิากจิต ๓๖ (๕๒) และ กิรยิาจิต 
๒๐; แบง โดยภมิู เปน กามาวจรจิต ๕๔ 
รปูาวจรจิต ๑๕ อรปูาวจรจิต ๑๒ และโล
กุตตรจิต ๘ (พสิดารเปน ๔๐)

จิตกา, จิตกาธาน เชิงตะกอน, ท่ีเผาศพ

จิตตะ เอาใจฝกใฝในสิ่งนั้นไมวางธุระ, 
ความคิดฝกใฝไมปลอยใจฟุงซานเลื่อน

ลอย, ความมจิีตจดจออทิุศตัวอทิุศใจตอ

สิง่นัน้ (ขอ ๓ ในอทิธิบาท ๔)

จิตตกัมมัญญตา ความควรแกการงาน
แหงจิต, ธรรมชาติท่ีทําจิตใหเหมาะแก

การใชงาน (ขอ ๑๕ ในโสภณเจตสกิ ๒๕)

จิตตกา เคร่ืองลาดทําดวยขนแกะ ท่ีปก
หรือทอเปนลวดลายตางๆ

จิตตคฤหบดี ช่ืออุบาสกสําคัญทานหนึ่ง 

เปนพระอนาคามี มีปญญาสามารถใน

การแสดงธรรม พระพุทธเจาทรงยกยอง

วาเปนเอตทัคคะในบรรดาอุบาสกธรรม-

กถึก กับท้ังทรงยกยองวาเปนตราชู 

(ตุลา) ของอุบาสกบริษัท จึงไดช่ือวาเปน

อัครอุบาสก (คูกับหัตถกะอาฬวกะ), 

จิตตคฤหบดี ไดสร า งวัดหนึ่ ง ช่ือว า

อัมพาฏการาม; ทานผูนี้เคยถูกภิกษุช่ือ 

สุธรรมดา เปนเหตุใหพระพุทธเจาทรง

บัญญัติปฏิสาราณียกรรม คอืการลงโทษ

ภกิษผูุดาวาคฤหัสถท่ีไมมคีวามผิด ดวย

การใหไปขอขมาเขา; ดู ตุลา, เอตทัคคะ
จิตตชรูป ดูที่  รูป ๒๘
จิตตปาคุญญตา ความคลองแคลวแหง
จิต, ธรรมชาติท่ีทําจิตใหสละสลวย

คลองแคลววองไว (ขอ ๑๗ ในโสภณ-

เจตสิก ๒๕)



จิตตภาวนา จีวร๖๓

๖๓

จิตตภาวนา ดู ภาวนา
จิตตมาส เดือน ๕

จิตตมทุุตา ความออนแหงจิต, ธรรมชาติ

ทําจิตใหนุมนวลออนละมุน (ขอ ๑๓ ใน

โสภณเจตสิก ๒๕)

จิตตลหุตา ความเบาแหงจิต, ธรรมชาติ

ท่ีทําใหจิตเบาพรอมท่ีจะเคลื่อนไหวทํา

หนาท่ี (ขอ ๑๑ ในโสภณเจตสิก ๒๕)

จิตตวิสุทธิ ความหมดจดแหงจิต คือได

ฝกอบรมจิตจนเกิดสมาธิพอเปนบาท

ฐานแหงวิปสสนา (ขอ ๒ ใน วิสุทธิ ๗)

จิตตสังขาร 1. ปจจัยปรุงแตงจิตไดแก

สัญญาและเวทนา 2. สภาพท่ีปรุงแตง

การกระทําทางใจ ไดแกเจตนาที่กอให

เกิดมโนกรรม; ดู สังขาร
จิตตสันดาน การสืบตอมาโดยไมขาด
สายของจิต; ในภาษาไทย หมายถึงพื้น

ความรูสึกนึกคิดหรืออุปนิสัยใจคอท่ีฝง

อยูในสวนลึกของจิตใจมาแตกําเนิด 

(ความหมายนัยหลังนี้ มิใชมาในบาลี)

จิตตสามัคคี, จิตสามัคคี  ดู สามัคคี
จิตตสิกขา ดู อธิจิตตสิกขา
จิตตานุปสสนา สติพิจารณาใจท่ีเศรา
หมองหรือผองแผวเปนอารมณวาใจนีก้ส็กั

วาใจ ไมใชสัตวบุคคลตัวตนเราเขา 

กาํหนดรูจิตตามสภาพท่ีเปนอยูในขณะ

นัน้ๆ เชนจติม ีราคะ โทสะ โมหะ กรู็วาจิต

ม ีราคะ โทสะ โมหะ จิตปราศจาก ราคะ 

โทสะ โมหะ กรู็วา จิตปราศจาก ราคะ 

โทสะ โมหะ (ขอ ๓ ในสติปฏฐาน ๔)

จิตตุชุกตา ความซ่ือตรงแหงจิต, ธรรมชาติ
ท่ีทําใหจิตซ่ือตรงตอหนาท่ีการงานของ

มัน (ขอ ๑๙ ในโสภณเจตสิก ๒๕)

จิตตุปบาท [จิด-ตุบ-บาด] ความเกิดข้ึน

แหงจิต หมายถึงจิตพรอมท้ังเจตสิกท่ี

ประกอบอยูดวย ซ่ึงเกิดข้ึนคร้ังหนึ่งๆ, 

การเกิดความคิดผุดข้ึน, ความคิดท่ีผุด

ข้ึน

จิตประภสัสร ด ูภวงัคจิต
จินตกวี  นักปราชญ ผู ชํานาญคิดคํา

ประพนัธ, ผูสามารถในการแตงรอยกรอง

ตามแนวความคิดของตน

จินตามยปญญา ด ูปญญา ๓
จีวร ผาท่ีใชนุงหมของพระภิกษุในพระ
พุทธศาสนา ผืนใดผืนหนึ่ง ในจํานวน 

๓ ผืนท่ีเรียกวา ไตรจีวร คือผาซอน
นอกหรือผาทาบซอน (สังฆาฏิ) ผาหม 

(อุตราสงค) และผานุง (อันตรวาสก),
แตในภาษาไทย นิยมเรียกเฉพาะผาหม

คืออุตราสงค วาจีวร; จีวรมีขนาดท่ี

กําหนดตามพุทธบัญญัติในสิกขาบทที่ 

๑๐ แหงรตนวรรค (ปาจิตตีย ขอท่ี ๙๒;

วินย.๒/๗๗๖/๕๑๑) คือ มิใหเทาหรือเกิน

กวาสุคตจีวร ซ่ึง ยาว ๙ คืบ กวาง ๖ คืบ

โดยคืบพระสุคต , ผาทําจีวรท่ีทรง

อนุญาตมี ๖ ชนิด ดัง ท่ีตรัสวา 



จีวร จีวร๖๔

๖๔

(วินย.๒/๑๓๙/๑๙๓) “ภิกษุท้ังหลาย เรา

อนุญาตจีวร ๖ ชนิด คือ โขมะ จีวรผา
เปลือกไม ๑ กัปปาสิกะ จีวรผาฝาย ๑ 

โกเสยยะ จีวรผาไหม ๑ กัมพละ จีวร
ผาขนสตัว (หามผมและขนมนษุย) ๑ 

สาณะ จีวรผาปาน ๑ ภังคะ จีวรผาของ
ในหาอยางนั้นเจือกัน ๑”; สีตองหาม

สําหรับจีวร คือ (วินย.๕/๑๖๙/๒๓๔) นีลกะ
ลวน (สีเขียวคราม) ปตกะลวน (สี

เหลือง) โลหิตกะลวน (สีแดง) มัญ-
เชฏฐกลวน (สีบานเย็น) กัณหะลวน 

(สีดํา) มหารงครัตตลวน (สีแดงมหา-

รงค อรรถกถาอธิบายวาสีอยางหลัง

ตะขาบ แปลกันมาวาสีแสด) มหานาม-
รัตตลวน (สีแดงมหานาม อรรถกถา

อธิบายวาสแีกมกนั อยางสใีบไมเหลือง 

บางวาสีกลีบดอกปทุมออน แปลกันมา

วาสีชมพู) ท้ังนี้ สท่ีีรับรองกนัมา คอืสี

เหลืองเจือแดงเขม หรือสีเหลืองหมน 

เชนสียอมแกนขนุน  ท่ีเรียกวาสีกรัก

จีวรนั้น พระพุทธเจาโปรดใหพระ

อานนทออกแบบจัดทําตามรูปนาของ

ชาวมคธ (วินย.๕/๑๔๙/๒๐๒) ทําใหมีรูป

ลักษณเปนระเบียบแบบแผน โดยทรง

กําหนดใหเปนผาท่ีถูกตัดเปนช้ินๆ นํามา

เย็บประกอบกันข้ึนตามแบบท่ีจัดวางไว

ช้ินท้ังหลายมีช่ือตางๆ เปน กุส ิอัฑฒกุสิ 

มณฑล อัฑฒมณฑล วิวัฏฏะ อนุวิวัฏฏะ 

คีเวยยกะ ชังเฆยยกะ พาหันตะ ท้ังนี้ 

เมื่อเปนผาท่ีถูกตัด ก็จะเปนของเศรา

หมองดวยศัสตรา คือมีตําหนิ เสียรูป

เสียความสวยงาม เสื่อมคา เสียราคา 

สมควรแกสมณะ และพวกคนทีป่ระสงค

รายไมเพงจองอยากได

มีพุทธบัญญัติวา (วินย.๕/๙๗/๑๓๗) 

จีวรผืนหนึ่งๆ ตองตัดเปนปญจกะ (มี

สวนประกอบหาช้ิน หรือหาผืนยอย, ช้ิน

ใหญหรือผืนยอยนี้ ตอมาในช้ันอรรถ-

กถา เรียกวา “ขัณฑ” จึงพูดวาจีวรหา

ขัณฑ) หรือเกินกวาปญจกะ (พูดอยาง

อรรถกถาวา มากกวา ๕ ขัณฑ เชน 

เปน ๗ ขัณฑ ๙ ขัณฑ หรือ ๑๑ ขัณฑ)

ตามพุทธบัญญัติเดิมนั้น จีวรท้ัง ๓  

(คือ สังฆาฏิ อุตราสงค และอันตรวาสก) 

ตองเปนผาท่ีถูกตัดเปนช้ินๆ นํามาเย็บ

ประกอบกันข้ึนอยางท่ีกลาวขางตน แต

ภิกษุบางรูปทําจีวร เมื่อจะใหเปนจีวรผา

ตัดทุกผืน ผาไมพอ จึงเปนเหตุปรารภ

ใหมีพุทธานุญาตยกเวนวา (วินย.๕/๑๖๑/ 

๒๑๙) “ภิกษุท้ังหลาย เราอนุญาตจีวรผา

ตัด ๒ ผืน จีวรผาไมตัด ๑ ผืน” เมื่อผา

ยงัไมพอ กต็รัสอนญุาตวา “ภกิษท้ัุงหลาย 

เราอนญุาตจวีรผาไมตัด ๒ ผืน จีวรผา

ตัด ๑ ผืน” ถึงอยางนั้น ก็มีกรณีท่ีผายัง

ไมพออีก จึงตรัสวา “ภิกษุท้ังหลาย เรา

อนุญาตใหเพิ่มผาเพลาะ แตผาไมตัด



จีวร จีวร๖๕

๖๕

เลยหมดทุกผืน ภิกษุไมพึงใช รูปใดใช 

ตองอาบัติทุกกฏ”

ในสมัยตอมา นิยมนําคําวา “ขัณฑ” 

มาใชเปนหลักในการกําหนดและเรียก

ช่ือสวนตางๆ ของจีวร ทําใหกําหนดงาย

ข้ึนอีก ดังไดกลาวแลววา จีวรมีอยาง

นอย ๕ ขัณฑ คือ จีวรท่ีมีรูปสี่เหลี่ยม

ผืนผาผืนหนึ่งนี้ เมื่อคลี่แผออกไปตาม

ยาว จะเห็นวามีขัณฑ คือผาผืนยอย

ขนาดประมาณเทาๆ กัน ยาวตลอดจาก

บนลงลาง ๕ ผืน เรียงตอกันจากซายไป

สุดขวา ครบเปนจีวร ๑ ผืน; ขัณฑท้ัง 

๕ นี้ แตละขัณฑมีสวนประกอบครบใน

ตัว คือ มี ๒ กระทง ไดแก กระทงใหญ 

เรียกวามณฑล กับกระทงเล็ก (ราวคร่ึง
ของกระทงใหญ) เรียกวา อฑัฒมณฑล, 
ระหวางมณฑลกับอัฑฒมณฑล มีเสน

คั่นดุจคันนาขวาง เรียกวาอัฑฒกุสิ, 
มณฑล กับอัฑฒมณฑล และอัฑฒกุสิ 

รวมเปน ขัณฑหนึ่ ง โดยมี เสนคั่น

ระหวางขัณฑนั้น กับขัณฑอื่น อยูสอง

ขางของขัณฑ ดุจคันนายืน เรียกวา กุส,ิ 
เมื่อรวมเปนจีวรครบผืน (นิยมเรียง

ขัณฑท่ีตอกัน ใหดานมณฑลกับดาน

อัฑฒมณฑลสลับกัน) มีผาขอบจีวรท้ังสี่

ดาน เรียกวา อนวุาต (แปลวาพลิ้วตาม

ลม, อนุวาตก็เปนกุสิอยางหนึ่ง); ขัณฑ

แตละขัณฑมีช่ือเรียกเฉพาะตางกันไป 

(ตามคําอธิบายของอรรถกถา วินย.อ.๓/๒๓๖) คือ 

ขัณฑกลาง ช่ือววิฏัฏะ (แปลตามศัพทวา

คลี่ขยายออกไป), ขัณฑท่ีอยูขางววิฏัฏะ

ท้ังสองดาน ช่ืออนุวิวัฏฏะ (แปลตาม

ศัพทวาคลี่ขยายไปตาม), ขัณฑท่ีอยู

ขอบนอกท้ังสองขาง ช่ือพาหันตะ (แปล
วาสุดแขน หรือปลายพาดบนแขน) นี้

สําหรับจีวร ๕ ขัณฑ, ถาเปนจีวรท่ีมี

ขัณฑมากกวานี้ (คือมี ๗ ขัณฑข้ึนไป) 

ขัณฑทุกขัณฑท่ีอยูระหวางวิวัฏฏะกับ

พาหันตะ ช่ือวาอนุวิวัฏฏะท้ังหมด (บาง

ทีเรียกใหตางกันเปน จูฬานุวิวัฏฏ กับ

มหานุวิวัฏฏ); นอกจากนี้ มีแผนผาเย็บ

ทาบเติมลงไปตรงท่ีหุมคอ เรียกวา       

คเีวยยกะ และแผนผาเย็บทาบเติมลง

ไปตรงท่ีถูกแขง เรียกวา ชังเฆยยกะ (นี้
วาตามคําอธิบายในอรรถกถา แตพระมติ

ของสมเดจ็พระมหาสมณเจา กรมพระยา 

วชิรญาณวโรรส ในหนงัสอืวนิยัมขุ เลม ๒ 

วา ในจวีรหาขัณฑๆ  กลาง ช่ือคเีวยยกะ  
เพราะเมือ่หมจีวร อฑัฒมณฑลของขัณฑ

นัน้อยูท่ีคอ, ขัณฑถดัออกมาท้ัง ๒ ขาง  

ช่ือชังเฆยยกะ เพราะอฑัฒมณฑลของ 

๒ ขัณฑนัน้  อยูท่ีแขงในเวลาหม,  ขัณฑ

ถดัออกมาอกีท้ัง ๒ ขาง ช่ือพาหันตะ  
เพราะอฑัฒมณฑลของ ๒ ขัณฑนัน้ อยู

ท่ีแขนในเวลาหม); ตอมา มีเหตุการณอัน

เปนกรณีตางหาก ซ่ึงเปนขอปรารภให



จีวรกรรม จุณณิยบท๖๖

๖๖

ทรงอนุญาตลูกดุม (คัณฐิกา) และรังดุม 

(ปาสกะ) (วินย.๗/๑๖๖/๖๕); ดู ไตรจีวร, 
ขัณฑ  

จีวรกรรม การทําจีวร, งานเกี่ยวกับจีวร 
เชน ตัด เย็บ ยอม เปนตน

จีวรการสมัย คราวท่ีพระทําจีวร, เวลาท่ี
กําลังทําจีวร

จีวรกาล ฤดูถวายจีวร, ฤดูถวายผาแก

พระสงฆ; ดู จีวรกาลสมัย
จีวรกาลสมัย สมัยหรือคราวท่ีเปนฤดู
ถวายจีวร; งวดหนึ่ง สําหรับภิกษุท่ีมิได

กรานกฐิน ต้ังแตแรมค่ําหนึ่งเดือน ๑๑ 

ถึงเพ็ญเดือนสิบสอง (คือเดือนเดียว), 

อีกงวดหนึ่ง สําหรับภิกษุท่ีไดกรานกฐิน

แลว ต้ังแตแรมค่ําหนึ่งเดือน ๑๑ ไปจน

หมดฤดูหนาวคือถึงข้ัน ๑๕ ค่ําเดือน ๔ 

(รวม ๕ เดือน)

จีวรทานสมัย สมัยท่ีเปนฤดูถวายจีวร
ตรงกับจีวรกาลสมัย

จีวรนิทหกะ “ผูเก็บจีวร”, ภิกษุท่ีสงฆ

สมมติ คือแตงต้ังใหเปนเจาหนาท่ีเก็บ

รักษาจีวร, เปนตําแหนงหนึ่งในบรรดา

เจาอธิการแหงจีวร
จีวรปฏิคคาหก “ผูรับจีวร”, ภิกษุท่ีสงฆ
สมมติ คือแตงต้ังใหเปนเจาหนาท่ีรับ

จีวร, เปนตําแหนงหนึ่งในบรรดา เจา
อธิการแหงจีวร

จีวรปลิโพธ ความกังวลในจีวร คือภิกษุ

ยังไมไดทําจีวร หรือทําคางหรือหายเสีย

ในเวลาทํา แตยังไมสิ้นความหวังวาจะ

ไดจีวรอีก

จีวรภาชก “ผูแจกจีวร”, ภิกษุท่ีสงฆ

สมมติ คือแตงต้ังใหเปนเจาหนาท่ีแจก

จีวร, เปนตําแหนงหนึ่งในบรรดา เจา
อธิการแหงจีวร

จีวรมรดก จีวรของภิกษุหรือสามเณรผู
ถึงมรณภาพ (มตกจีวร) สงฆพึงมอบให

แกคิลานุปฐาก (ผูพยาบาลคนไข) ดวย

ญตัติทุติยกรรม อยางไรกต็าม อรรถกถา

แสดงมติไววา กรณีเชนนี้เปนกรรมไม

สาํคญันกั จะทําดวยอปโลกนกรรม กค็วร

จีวรลาภ การไดจีวร
จีวรวรรค ตอนท่ีวาดวยเร่ืองจีวร เปน

วรรคท่ี ๑ แหงนิสสัคคิยกัณฑ

จีวรอธิษฐาน จีวรครอง, ผาจํากัด

จํานวน ๓ ผืนท่ีอธิษฐาน คือกําหนดไว

ใชประจําตัวตามท่ีพระวินัยอนุญาตไว;

ตรงขามกับ อติเรกจีวร
จีวรักขันธกะ ช่ือขันธกะท่ี ๘ แหงคัมภีร

มหาวรรค วินัยปฎก วาดวยเร่ืองจีวร

จุณณ ละเอียด
จุณณยิบท คาํรอยแกว, ขอความรอยแกว

ท่ีกระจายความออกไป ตรงขามกับคํา

ประพันธท่ีผูกเปนคาํรอยกรอง ซ่ึงเรียก

วา คาถาพันธ หรือ คาถา; ในการจัด
พุทธพจนเปนประเภทตางๆ ท่ีเรียกวา 



จุติ จุลกฐิน๖๗

๖๗

นวังคสัตถุศาสน พุทธพจนอันเปนคํา

วิสัชนาท่ีเปนจุณณิยบทลวน จัดเปน   

เวยยากรณะ, พทุธพจนท่ีเปนคาถาลวน 

จัดเปน คาถา, พทุธพจนท่ีเปนจุณณยิบท
และมีคาถาระคน จัดเปน เคยยะ; ใน
ประเพณีไทย เมือ่พระเทศน มธีรรม-

เนียมใหยกขอความบาลีข้ึนมาวานาํกอน 

และในการเทศนท่ัวไป มกัยกคาถาพทุธ

ภาษติข้ึนเปนบทต้ัง เรียกวา นกิเขปบท

แตในการเทศนมหาชาติ ซ่ึงเปนเทศนาท่ี

มลีกัษณะเฉพาะพเิศษ นยิมยกขอความ

รอยแกวภาษาบาลจีากอรรถกถาชาดกมา

กลาวนาํทีละเลก็นอยกอนดาํเนินเร่ืองใน

ภาษาไทยตอไป และนีค่งเปนเหตุใหเกดิ

ความเขาใจท่ีเปนความหมายใหมข้ึนใน

ภาษาไทยวา จุณณียบท คอื บทบาลี (รอย

แกว) เล็กนอย ท่ียกข้ึนแสดงกอนเนื้อ

ความ (พจนานุกรมเขียน จุณณียบท); ตรง

ขามกบั คาถา, คาถาพันธ; ด ูนวงัคสัตถศุาสน
จุติ “เคลื่อน” (จากภพหนึ่ง ไปสูภพอื่น), 

ตาย (ในภาษาบาลี ใชไดท่ัวไป แตใน

ภาษาไทยสวนมากใชแกเทวดา); ใน

ภาษาไทย บางทีเขาใจและใชกันผิดไป

ไกล ถึงกับเพี้ยนเปนวา เกิด ก็มี

จุตูปปาตญาณ ปรีชารูจุติและอุบัติของ
สัตวท้ังหลาย, มีจักษุทิพยมองเห็นสัตว

กําลังจุติบาง กําลังเกิดบาง มีอาการดี

บาง เลวบางเปนตน ตามกรรมของตน 

เรียกอีกอยางวา ทิพพจักขุ (ขอ ๒ ใน

ญาณ ๓ หรือวิชชา ๓, ขอ ๗ ในวิชชา 

๘, ขอ ๕ ในอภิญญา ๖)

จุนทะ พระเถระผูใหญช้ันมหาสาวก เปน
นองชายของพระสารีบุตร เคยเปน

อปุฏฐากของพระพทุธองค และเปนผูนาํ

อัฐิธาตุของพระสารีบุตรจากบานเกิดท่ี

ทานปรินิพพานมาถวายแดพระพุทธ-

องคท่ีพระเชตวัน

จุนทกัมมารบุตร นายจุนทะ บุตร

ชางทอง ชาวเมืองปาวา ผูถวายสูกร-    

มัททวะ เปนภัตตาหารคร้ังสุดทาย แด

พระพทุธเจา ในเชาวนัปรินพิพาน, จุนทะ

กัมมารบุตร ก็เขียน; ดู  สูกรมัททวะ, 
พุทธปรนิพิพาน

จุลกฐนิ “กฐนินอย”, “กฐนิจ๋ิว”, กฐนิวนั

เดยีวเสร็จ, พธีิทําบุญทอดกฐนิแบบหนึง่

ท่ีไดพัฒนาข้ึนมาในประเพณีไทย (บาง

ถิ่นเรียกวากฐินแลน) โดยมีกําหนดวา 

ตองทําทุกอยางต้ังแตปนฝาย ทอ ตัด 

เยบ็เปนจีวรผืนใดผืนหนึง่ (ตามปกตทํิา

เปนสบง คงเพราะเปนผนืเลก็ท่ีสดุ ทันได

งาย) ยอม และนาํผากฐนิไปทอดถวายแก

พระสงฆ ใหทันภายในวนัเดยีว (พระสงฆ

ไดรับแลว กจ็ะทําการกรานกฐนิ และ

อนโุมทนาเสรจ็ในวันนัน้ตามธรรมดาของ

พระวินัย การทั้งหมดของทุกฝายจึงเปน

อันเสร็จในวันเดียวกัน), เหตุท่ีนิยมทํา



จุลกาล จุฬามณีเจดีย๖๘

๖๘

และถือวาเปนบุญมาก คงเพราะตอง

สําเร็จดวยความสามัคคีของคนจํานวน

มากท่ีทํางานกันอยางแข็งขันขมีขมัน

และประสานกันอยางดียิ่ง; โดยปริยาย 

หมายถงึงานท่ีตองทําเรงดวนอยางชุลมนุ

วุนวายเพือ่ใหเสร็จทันเวลาอันจํากัด

จุลกาล ช่ือนองชายของพระมหากาลท่ี
บวชตามพี่ชาย แตไมไดบรรลุมรรคผล 

สึกเสียในระหวาง

จุลคณัฐ ีช่ือนกิายพระสงฆพมานกิายหนึง่

จุลราชปรติร ปริตรหลวงชุดเลก็ คอื เจ็ด
ตํานาน ด ูปรติร, ปรติต

จุลวรรค ช่ือคมัภรีอนัเปนหมวดหนึง่แหง

พระวนิยัปฎก ซ่ึงมท้ัีงหมด ๕ หมวด คือ 

อาทิกัมม ปาจิตตีย มหาวรรค จุลวรรค 

ปริวาร; คัมภีรจุลวรรค มี ๑๒ ขันธกะ 

คือ ๑. กัมมขันธกะ วาดวยเร่ืองนิคห-

กรรม ๒. ปาริวาสิกขันธกะ วาดวยวัตร
ของภิกษุผูอยูปริวาส ผูประพฤติมานัต 

และผูเตรียมจะอพัภาน ๓. สมุจจยขันธกะ
วาดวยระเบียบปฏิบัติตางๆ ในการ

ประพฤติวุฏฐานวิธี ๔. สมถขันธกะ วา
ดวยการระงับอธิกรณ ๕. ขุททกวตัถ-ุ
ขันธกะ วาดวยขอบัญญติัปลกียอยจาํนวน
มาก เชน การปลงผม ตัดเล็บ ไมจ้ิมฟน 

ของใชตางๆ เปนตน ๖. เสนาสนขันธกะ
วาดวยเร่ืองเสนาสนะ ๗. สังฆเภทขันธกะ
วาดวยสังฆเภทและสังฆสามัคคี ๘. 

วัตตขันธกะ วาดวยวัตรตางๆ เชน 

อาคันตุกวัตร เปนตน ๙. ปาติโมกขัฏ-
ฐปนขันธกะ วาดวยระเบียบในการงด

สวดปาฏิโมกขในเมื่อภิกษุมีอาบัติติดตัว

มารวมฟงอยู ๑๐. ภกิขุนขัีนธกะ วาดวย
เร่ืองภิกษุณีเร่ิมแตประวัติการอนุญาต

ใหมีการบวชคร้ังแรก ๑๑. ปญจสติก-
ขันธกะ วาดวยเร่ืองสังคายนาคร้ังท่ี ๑ 

๑๒. สัตตสติกขันธกะ วาดวยสังคายนา
คร้ังท่ี ๒ (พระไตรปฎกเลม ๖–๗); ตอ

จาก มหาวรรค
จุลศักราช ศักราชนอย ต้ังข้ึนโดย

กษัตริยพมาองคหนึ่งใน พ.ศ. ๑๑๘๒ 

ภายหลังมหาศักราช, เปนศักราชท่ีเราใช

กันมากอนใชรัตนโกสินทรศก, นับรอบ

ปต้ังแต ๑๖ เมษายน ถึง ๑๕ เมษายน 

เขียนยอวา จ.ศ. (พ.ศ. ๒๕๒๒ ตรงกับ 

จ.ศ.๑๓๔๐–๑๓๔๑)

จุลศีล ดู จูฬมัชฌิมมหาศีล
จุฬามณีเจดีย พระเจดียท่ีบรรจุพระ 

จุฬาโมลี (มวยผม) ของพระพุทธเจาใน

ดาวดึงสเทวโลก อรรถกถาเลาวา เมื่อ

พระโพธิสัตวเสด็จออกบรรพชา เสด็จ

ขามแมน้ําอโนมาแลวจะอธิษฐานเพศ

บรรพชิต ทรงตัดมวยพระเกศาขวางไปใน

อากาศ พระอินทรนําผอบแกวมารองรับ

เอาไปประดิษฐานในพระเจดียจุฬามณี 

ตอมาเมื่อพระพุทธเจาเสด็จดับขันธ-



จูฬปนถกะ จูฬมัชฌิมมหาศีล๖๙

๖๙

ปรินิพพานแลว ในขณะแจกพระบรม-

สารีริกธาตุ พระอินทรไดมานําเอาพระ

ทาฐธาตุ (พระเข้ียวแกว) ขางขวาท่ีโทณ-

พราหมณซอนไวในผาโพกศรีษะ ใสผอบ

ทอง นําไปบรรจุในจุฬามณีเจดียดวย

จูฬปนถกะ พระมหาสาวกองคหนึ่งใน

อสีติมหาสาวก เปนบุตรของธิดาเศรษฐี

กรุงราชคฤห และเปนนองชายของมหา-

ปนถกะ ออกบวชในพระพุทธศาสนา 

ปรากฏวามีปญญาทึบอยางยิ่ง พี่ชาย

มอบคาถาเพียง ๑ คาถาใหทองตลอด

เวลา ๔ เดือน ก็ทองไมได จึงถูกพี่ชาย

ขับไล เสียใจคิดจะสึก พอดีพบพระ

พทุธเจา พระองคตรัสปลอบแลวประทาน

ผาขาวบริสุทธ์ิใหไปลูบคลําพรอมท้ัง

บริกรรมสั้นๆ วา “รโชหรณํ ๆ ๆ” ผา
นั้นหมองเพราะมือคลําอยูเสมอ ทําให

ทานมองเห็นไตรลักษณ และไดสําเร็จ

พระอรหัต ทานมคีวามชาํนาญแคลวคลอง

ในอภญิญา ๖ ไดรับยกยองเปนเอตทัคคะ

ในบรรดาผูฉลาดในเจโตววิฏัฏ; ช่ือทาน

เรียกงายๆ วา จูฬบันถก, บางแหงเขียน
เปน จุลลบันถก

จูฬมัชฌิมมหาศลี จูฬศีล (ศีลยอย)   

มัชฌิมศีล (ศีลกลาง) และมหาศีล (ศีล

ใหญ), หมายถึงศีลท่ีเปนหลักความ

ประพฤติของพระภิกษุ ซ่ึงพระพุทธเจา

ตรัสแจกแจงไวในพระสูตรบางสูตร 

(ปรากฏในทีฆนิกาย สีลขันธวรรค คือ

พระไตรปฎกบาลีอักษรไทย เลม ๙ ท้ัง 

๑๓ สูตร มีสาระเหมือนกันหมด) และ

เนื่องจากมีรายละเอียดมากมาย พระ

ธรรมสังคาหกาจารย จึงจัดเปน ๓ 

หมวด และต้ังช่ือหมวดอยางท่ีกลาวนั้น

ตามลําดับ, ในพระสูตรแรกท่ีตรัสแสดง

ศีลชุดนี้ (คือ พรหมชาลสูตร) พระองค

ตรัสเพื่อใหรูกันวา เร่ืองท่ีปุถุชนจะเอา

มากลาวสรรเสริญพระองค ก็คือความมี

ศีลอยางนี้ ซ่ึงแทจริงแลว เปนเร่ืองตํ่าๆ 

เล็กนอย แตเร่ืองท่ีจะใชเปนขอสําหรับ

สรรเสริญพระองคไดถูกตองนั้น เปน

เร่ืองลึกซ้ึง ซ่ึงบัณฑิตจะพึงรู คือการท่ี

ทรงมีพระปญญาที่ทําใหขามพนทิฏฐิท่ี

ผิดท้ัง ๖๒ ประการ สวนในพระสูตร

นอกนั้น ตรัสศีลชุดนี้เพื่อใหเห็นลําดับ

การปฏิบัติของบุคคลท่ีมีศรัทธาออก

บวชแลว วาจะดาํเนนิกาวไปอยางไร โดย

เร่ิมดวยเปนผูถึงพรอมดวยศีล สํารวม

อินทรีย ประกอบดวยสติสัมปชัญญะ 

เปนผูสันโดษ เมื่อพรอมอยางนี้แลว ก็

เจริญสมาธิ จนเขาถึงจตุตถฌาน แลว

โนมจิตท่ีเปนสมาธิดีแลวนั้น ใหมุงไป

เพื่อญาณทัศนะ แลวกาวไปในวิชชา ๘

ประการ จนบรรลอุาสวักขยญาณในท่ีสดุ 

โดยเฉพาะในขัน้ตนท่ีตรัสถงึศลีนัน้ พระ

องคไดทรงต้ังเปนคําถามวา “ภกิษเุปนผู



จูฬมัชฌิมมหาศีล จูฬมัชฌิมมหาศีล๗๐

๗๐

ถงึพรอมดวยศลีอยางไร?” จากน้ันจึงได

ทรงแจกแจงรายละเอียดในเร่ืองศลีอยาง

มากมาย ดงัท่ีเรียกวา จูฬศลี มชัฌิมศีล

และมหาศีล ท่ีกลาวนี้

พึงสังเกตวา ในพระสูตรท้ังหลาย 

ทรงจํากัดความ หรือแสดงความหมาย

ของ “ภกิษผูุถงึพรอมดวยศลี” ดวยจูฬ-

มัชฌิมมหาศีลชุดนี้ หรือไมก็ตรัส

อธิบายเพียงสั้นๆ วา (เชน องฺ.จตุกฺก.๒๑/ 

๓๗/๕๐) “ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนผูมีศีล

สํารวมดวยปาฏิโมกขสังวร ถึงพรอม

ดวยอาจาระและโคจร มปีรกติเห็นภยัใน

โทษแมแคนิดหนอย สมาทานศึกษาอยู

ในสิกขาบทท้ังหลาย” สวนในอรรถกถา

มีบอยคร้ัง (เชน ม.อ.๒/๑๒/๕๔; ส.ํอ.๓/๑๕๔/ 

๑๙๗; อิติ.อ.๕๖/๕๔๕) ท่ีอธิบาย “ความถงึ

พรอมดวยศลี” วาหมายถึงปาริสุทธิศีล ๔ 

แตท้ังหมดนั้นก็เปนเพียงวิธีอธิบาย ซ่ึง

ในท่ีสุดก็ไดสาระอันเดียวกัน กลาวคือ 

ศีลท่ีตรัสในพระสูตร ไมวาโดยยอหรือ

โดยพิสดาร และศีลท่ีอรรถกถาจัดเปน

ชุดข้ึนมานั้น ก็คือความประพฤติท่ีเปน

วิถีชีวิตของพระภิกษุ ซ่ึงเปนจุดหมาย

ของการบัญญัติประดาสิกขาบทในพระ

วินัยปฎก และเปนผลท่ีจะเกิดมีเมื่อได

ปฏิบัติตามสิกขาบทเหลานั้น

เนื่องจากจูฬศลี (ในภาษาไทย นยิม

เรียกวา จุลศลี) มชัฌิมศีล และมหาศีล

ท่ีตรัสไว ยืดยาว มีรายละเอียดมาก ใน

ท่ีนี้ จะแสดงเพียงหัวขอท่ีจะขยายเอง

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 

ประโคมดนตรีและดูการเลนอันเปน

ขาศึกแกกุศล ๑๑.เวนจากการทัดทรง

ประดับและตกแตงรางกายดวยดอกไม 

ของหอมและเคร่ืองประเทืองผิว อันเปน

ฐานแหงการแตงตัว ๑๒.เวนจากการนั่ง

นอนบนท่ีนั่งท่ีนอนอันสูงใหญ 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.



จูฬวงส จูฬวงส๗๑

๗๑

เวนจากการซื้อการขาย ๒๔.เวนจากการ

โกงดวยตาช่ัง การโกงดวยของปลอม 

และการโกงดวยเคร่ืองตวงวัด ๒๕.เวน

จากการรับสินบน การลอลวง และการ

ตลบตะแลง ๒๖.เวนจากการเฉือนห่ัน

ฟน ฆา จองจํา ตีชิง ปลน และกรรโชก

มัชฌิมศีล

๑.เวนจากการพรากพีชคามและภูต-

คาม (แจกแจงรายละเอียดดวย มิใชเพียงกลาว

กวางๆ อยางในจูฬศีล, ในขอตอๆ ไป ก็เชนกัน) 

๒. เวนจากการบริโภคของท่ีทําการ

สะสมไว ๓.เวนจากการดูการเลนอัน

เปนขาศึกแกกุศล ๔.เวนจากการพนัน

อันเปนท่ีต้ังแหงความประมาท ๕.เวน

จากการนั่งนอนบนท่ีนั่งท่ีนอนอันสูง

ใหญ ๖.เวนจากการมัววุนประดับตก

แตงรางกาย ๗.เวนจากติรัจฉานกถา (ดู

ติรัจฉานกถา) ๘.เวนจากถอยคําทุม

เถียงแกงแยง ๙.เวนจากการประกอบ

ทูตกรรมรับใชเดินขาว ๑๐.เวนจากการ

พูดหลอกลวงเลียบเคียงทําเลศหาลาภ

มหาศีล

๑.เวนจากมิจฉาชีพดวยติรัจฉานวิชา 

(จําพวกทํานายทายทัก ทําพิธีเกี่ยวกับ

โชคลาง เสกเปา เปนหมอดู หมองู 

หมอผี, แจงรายละเอียด มีตัวอยางมาก) ๒.

เวนจากมิจฉาชีพดวยติ รัจฉานวิชา 

(จําพวกทายลักษณะคน ลักษณะของ 

ลักษณะสัตว) ๓.เวนจากมิจฉาชีพดวย

ติรัจฉานวิชา (จําพวกดูฤกษดูชัย) ๔.เวน

จากมิจฉาชีพดวยติรัจฉานวิชา (จําพวก

ทํานายจนัทรคราส สริุยคราส อกุกาบาต

และนักษัตรท่ีเปนไปและท่ีผิดแปลก

ตางๆ) ๕.เวนจากมจิฉาชีพดวยติรัจฉาน-

วิชา (จําพวกทํานายชะตาบานเมือง เร่ือง

ฝนฟา ภัยโรค ภัยแลง ภัยทุพภิกขา 

เปนตน ) ๖ . เวนจากมิจฉาชีพดวย

ติรัจฉานวชิา (จําพวกใหฤกษ แกเคราะห

เปนหมอเวทมนตร ทรงเจา บวงสรวง สู

ขวญั) ๗.เวนจากมจิฉาชีพดวยติรัจฉาน-

วิชา (จําพวกทําพิธีบนบาน แกบน ทําพิธี

ต้ังศาล ปลูกเรือน บําบวงเจาท่ี บูชาไฟ 

เปนหมอยา หมอผาตัด)

จะเห็นวา จูฬมชัฌิมมหาศีลท้ังหมด

นี้ เนนศีลดานท่ีทานจัดเปนอาชีวปาริ-

สุทธิศีล และท่ีตรัสรายละเอียดไวมาก

ในพระสูตรกลุมนี้ นาจะเปนเพราะทรง

มุงให เห็นวิถี ชีวิตและลักษณะความ

ประพฤติของพระสงฆในพระพุทธ

ศาสนา ท่ีแตกตางจากสภาพของนักบวช

มากมายที่เปนมาและเปนไปในสมัยนั้น; 

ดู ปาริสุทธิศีล, ดิรัจฉานวิชา
จูฬวงส ช่ือหนังสือพงศาวดารลังกา

คัมภีร “เล็ก” แตงโดยพระเถระหลายรูป

พรรณนาความเปนมาของพระพุทธ

ศาสนาและชาติลังกา ตอจากคัมภีร 



จูฬเวทัลลสูตร เจตนา๗๒

๗๒

มหาวงส ต้ังแต พ.ศ.๘๔๕ จนถงึ พ.ศ. 

๒๓๕๘ ในสมัยท่ีถูกอังกฤษเขาครอง

เปนอาณานคิม (จูฬวงส ก็คือ ภาค ๒ 

ของมหาวงสนั่นเอง)

จูฬเวทลัลสตูร ช่ือสตูรหนึง่ในมชัฌมินกิาย
มูลปณณาสก แหงพระสุตตันตปฎก 

แสดงโดยพระธรรมทินนาเถรี เปนคํา

ตอบปญหาท่ีวิสาขอุบาสกถาม

จูฬศีล ดูที่ จูฬมัชฌิมมหาศีล
จูฬสังคาม ช่ือตอนหนึ่งในคัมภีรปริวาร

แหงพระวินัยปฎก

จูฬสุทธันตปริวาส “สุทธันตปริวาส

อยางเล็ก” หมายความวา ปริวาสท่ีภิกษุ

ตองอาบัติสังฆาทิเสสหลายคราวดวย

กัน จําจํานวนอาบัติและวันท่ีปดไดบาง 

อยูปริวาสไปจนกวาจะเห็นวาบริสุทธ์ิ

เจ็ดตํานาน “เจ็ดเร่ือง” คอื พระปริตรท่ีมี

อํานาจคุมครองปองกันตามเร่ืองตนเดิม

ท่ีเลาไว ซ่ึงไดจัดรวมเปนชุด รวม ๗ 

พระปริตร; อกีนยัหนึง่วา “เจ็ดปริตร” แต

ตามความหมายนี ้นาจะเขียน เจ็ดตํานาณ
คอื เจ็ดตาณ (ตาณ=ปริตต, แผลงตาณ 

เปนตํานาณ); ด ูปรติร, ปรติต
เจดีย ท่ีเคารพนับถอื, บุคคล สถานท่ี 

หรือวตัถท่ีุควรเคารพบูชา, เจดยีเกีย่วกบั

พระพทุธเจาม ี๔ อยางคอื ๑. ธาตุเจดยี
บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ๒. บริโภค-
เจดีย คือสิ่งหรือสถานท่ีท่ีพระพุทธเจา

เคยทรงใชสอย ๓. ธรรมเจดีย บรรจุ
พระธรรม คอื พทุธพจน ๔. อทุเทสิก-
เจดีย คอืพระพทุธรูป; ในทางศลิปกรรม

ไทยหมายถึงสิ่งท่ีกอเปนยอดแหลมเปน

ท่ีบรรจุสิ่งท่ีเคารพนับถือ เชน พระธาตุ

และอัฐิบรรพบุรุษ เปนตน

เจตนา ความต้ังใจ, ความมุงใจหมายจะ
ทํา, เจตจํานง, ความจํานง, ความจงใจ, 

เปนเจตสิกท่ีเกิดกับจิตทุกดวง เปนตัว

นําในการคิดปรุงแตง หรือเปนประธาน

ในสังขารขันธ และเปนตัวการในการทํา

กรรม หรือกลาวไดวาเปนตัวกรรมที

เดียว ดังพุทธพจนวา “เจตนาหํ ภิกฺขเว 
กมฺมํ วทามิ” แปลวา “เรากลาวเจตนาวา
เปนกรรม”; เจตนา ๓ คือ เจตนาใน ๓ 

กาล ซ่ึงใชเปนขอพิจารณาในเร่ืองกรรม 

และการใหผลของกรรม ไดแก ๑. ปุพพ-
เจตนา เจตนากอนจะทํา ๒. สันนฏิฐาปก-

เจตนา เจตนาอันใหสําเร็จการกระทํา
หรือใหสําเร็จความมุงหมาย ๓. อปร-
เจตนา เจตนาสืบเนื่องตอๆ ไปจากการ

กระทํานั้น (อปราปรเจตนา ก็เรียก), 

เจตนา ๓ นี้ เปนคําในช้ันอรรถกถา แต

ก็โยงกับพระไตรปฎก โดยเปนการสรุป

ความในพระไตรปฎกบาง เปนการสรร

ถอยคําท่ีจะใชอธิบายหลักกรรมตาม

พระไตรปฎกนัน้บาง เฉพาะอยางยิง่ ใช

แนะนําเปนหลักในการท่ีจะทําบุญคือ



เจตภูต เจโตปริยญาณ๗๓

๗๓

กรรมท่ีดี ใหไดผลมาก และมักเนนใน

เร่ืองทาน (แตในเร่ืองทานนี้ เจตนาท่ี ๒ 

ทานมักเรียกวา “มุญจนเจตนา” เพื่อให

ชัดวาเปนความต้ังใจในขณะใหทาน

จริงๆ คือขณะท่ีปลอยของออกไป แทน

ท่ีจะใชวาสันนิฏฐาปกเจตนา หรือความ

จงใจอันใหสําเร็จการกระทํา ซ่ึงในหลาย

กรณี ไมตรงกับเวลาของเหตุการณ เชน 

คนท่ีทําบาปโดยขุดหลุมดักใหคนอื่นตก

ลงไปตาย เมื่อคนตกลงไปตายสมใจ 

เจตนาท่ีลุผลใหขุดหลุมดักสําเร็จในวัน

กอน เปนสันนิฏฐาปกเจตนา) ดังท่ีทาน

สอนวา ควรถวายทานหรือใหทานดวย

เจตนาในการให ท่ีครบท้ัง ๓ กาล คือ 

๑. กอนให มีใจยินดี (ปุพพเจตนา หรือ

บพุเจตนา) ๒. ขณะให ทําใจผองใส 

(มญุจนเจตนา) ๓. ใหแลว ช่ืนชมปลืม้ใจ 

(อปรเจตนา), คาํอธิบายของอรรถกถานี ้
ก็อางพุทธพจนในพระไตรปฎกนั่นเอง 

โดยเฉพาะหลกัเร่ืองทักขิณาท่ีพรอมดวย

องค ๖ อนัมผีลยิง่ใหญ ซ่ึงในดานทายก

หรือทายกิา คอืฝายผูให มอีงค ๓ ดงัท่ี

พระพุทธเจาตรัสในเร่ืองการถวายทาน

ของเวฬุกัณฏกีนันทมารดา(อง.ฉกฺก.๒๒/ 

๓๐๘/๓๗๕) วา “ปุพเฺพว ทานา สมุโน โหติ   

กอนให ก็ดีใจ, ทท จิตฺต ปสาเทต ิ

กําลังใหอยู ก็ทําจิตใหผุดผองเลื่อมใส, 

ทตฺวา อตฺตมโน โหติ คร้ันใหแลว ก็ช่ืน

ชมปลืม้ใจ”; ด ูกรรม, ทักขิณา, เวฬกัุณฏกี-   
นันทมารดา

เจตภูต สภาพเปนผูคิดอาน, ตามท่ีเขาใจ

กัน หมายถึงดวงวิญญาณหรือดวงชีพ

อันเท่ียงแทท่ีสิงอยูในตัวคน กลาวกันวา

ออกจากรางไดในเวลานอนหลับ และ

เปนตัวไปเกิดใหมเมื่อกายนี้แตกทําลาย 

เปนคาํท่ีไทยเราใชเรียกแทนคําวา อาตมัน
หรือ อัตตา ของลัทธิพราหมณ และเปน
ความเช่ือนอกพระพุทธศาสนา

เจตสิก ธรรมท่ีประกอบกับจิต, 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 เจตสกิกค็อื เวทนาขนัธ 

สัญญาขันธ และสังขารขันธ นั่นเอง

เจตสิกสุข สุขทางใจ, ความสบายใจ 

แชมช่ืนใจ; ดู สุข
เจตี แควนหนึ่งในบรรดา ๑๖ แควนใหญ

แหงชมพูทวีป ต้ังอยูลุมแมน้ําคงคา ติด

ตอกบัแควนวงัสะ นครหลวงช่ือ โสตถวิดี
เจโตปริยญาณ ปรีชากําหนดรูใจผูอื่น

ได, รูใจผูอื่นอานความคิดของเขาได 

เชน รูวาเขากําลังคิดอะไรอยู ใจเขาเศรา

หมองหรือผองใส เปนตน (ขอ ๕ ใน

วิชชา ๘, ขอ ๓ ในอภิญญา ๖)



เจโตวิมุตติ เจาอธิการแหงอาราม๗๔

๗๔

เจโตวิมุตติ ความหลุดพนแหงจิต, การ

หลุดพนจากกิเลสดวยอํานาจการฝกจิต

หรือดวยกําลังสมาธิ เชน สมาบัติ ๘ 

เปนเจโตวิมุตติอันละเอียดประณีต 

(สันตเจโตวิมุตติ)

เจรญิพร คาํเร่ิม ท่ีภกิษสุามเณรพูดกับ

คฤหัสถ ผู ใหญและสุภาพชนท่ัวไป  

เทียบไดกับ “เรียน” และใชเปนคํารับ 

เทียบไดกับ “จะ” หรือ “ครับ”, กับท้ังใช

เปนคําข้ึนตนและลงทายจดหมายท่ี

ภิกษุสามเณรมีไปถึงบุคคลเชนนั้นดวย 

(คําลงทาย นิยมใชวา “ขอเจริญพร”); ถา

พูดกับเจานาย ใชวา “ถวายพระพร” 

และ “ขอถวายพระพร”

เจรญิวปิสสนา ปฏบัิติวปิสสนา, บําเพญ็
วิปสสนา, ฝกอบรมปญญาโดยพิจารณา

สังขาร คือ รูปธรรมและนามธรรมท้ัง

หมดแยกออกเปนขันธๆ กําหนดดวย

ไตรลักษณวาไมเท่ียงเปนทุกข เปน

อนัตตา

เจากรม หัวหนากรมในราชการ หรือใน

เจานายท่ีทรงกรม

เจาภาพ เจาของงาน

เจาสังกัด ผูมีอํานาจในหมูคนท่ีข้ึนอยูกับ

ตน

เจาหนาท่ีทําการสงฆ ภกิษผูุไดรับสมมติ 

คือแตงต้ังจากสงฆ (ดวยญัตติทุติย-

กรรมวาจา) ใหทําหนาท่ีตางๆ เกีย่วกบั

การของสวนรวมในวัด ตามพระวนิยัแบง

ไวเปน ๕ ประเภท คอื ๑. เจาอธิการแหง

จีวร ๒. เจาอธิการแหงอาหาร ๓. เจา

อธิการแหงเสนาสนะ ๔. เจาอธิการแหง

อาราม ๕. เจาอธิการแหงคลงั

เจาอธิการ 1. ดู อธิการ 2. เจาหนาท่ี, ผู

ไดรับมอบหมายหรือแตงต้ังใหมีหนาท่ี

รับผิดชอบในเร่ืองราวหรือกิจการนั้นๆ

เจาอธิการแหงคลัง ภิกษุท่ีสงฆสมมติ 

คือแตงต้ังใหเปนเจาหนาท่ีเกี่ยวกับคลัง

เกบ็พสัดขุองสงฆ ม ี ๒ อยาง คอื ผู

รักษาคลงัท่ีเกบ็พสัดขุองสงฆ  (ภณัฑา-
คารกิ) และผูจายของเลก็นอยใหแกภกิษุ
ท้ังหลาย (อัปปมัตตวิสัชกะ)

เจาอธิการแหงจีวร คือ ภิกษุท่ีสงฆ

สมมติ คือแตงต้ังใหเปนเจาหนาท่ีเกี่ยว

กับจีวร มี ๓ อยาง คือ ผูรับจีวร 

(จีวรปฏคิาหก) ผูเกบ็จีวร (จีวรนทิหก) ผู
แจกจีวร (จีวรภาชก)

เจาอธิการแหงเสนาสนะ ภิกษุท่ีสงฆ

สมมติ คือแตงต้ังใหเปนเจาหนาท่ีเกีย่ว

กบัเสนาสนะ แยกเปน ๒ คอื ผูแจก

เสนาสนะใหภกิษถุอื (เสนาสนคาหาปก) 
และผูจัดต้ังเสนาสนะ (เสนาสนปญญาปก)

เจาอธิการแหงอาราม ภิกษุ ท่ีสงฆ

สมมติ คือแตงต้ังใหเปนเจาหนาท่ีเกี่ยว

กับกิจการงานของวัด แยกเปน ๓ คือ 

ผูใชคนงานวัด (อารามิกเปสก) ผูใช



เจาอธิการแหงอาหาร ฉอ๗๕

๗๕

สามเณร (สามเณรเปสก) และผูดูแล

การปลูกสราง (นวกัมมิก)
เจาอธิการแหงอาหาร ภิกษุท่ีสงฆ

สมมติ คือแตงต้ังใหเปนเจาหนาท่ีเกีย่ว

กบัอาหาร ม ี ๔ อยาง คอืผูจัดแจกภตั 

(ภตัตุเทศก) ผูแจกยาค ู (ยาคุภาชก) และ
ผูแจกของเคี้ยว (ขัชชภาชก)

เจาอาวาส สมภารวัด, หัวหนาสงฆในวัด 

มีอํานาจและหนาท่ีปกครองดูแลอํานวย

กิจการทุกอยางเกี่ยวกับวัด

โจท ฟองรอง; ทักทวง; ดู โอกาส
โจทก ผูฟองรอง
โจทนา กิริยาท่ีโจท, การโจท, การฟอง, 

การทักทวง, การกลาวหา; คําฟอง

โจทนากัณฑ ช่ือตอนหน่ึงในคัมภีร

ปริวารแหงพระวินัยปฎก

โจรกรรม การลัก, การขโมย, การ

กระทําของขโมย

โจรดุจผูกธง โจรผูรายท่ีข้ึนช่ือโดงดัง
ใจจืด ขาดเมตตา เชน พอแม มีกําลังพอ

ท่ีจะเลี้ยงดูลูกได ก็ไมเลี้ยงดูลูกใหสม

ควรแกสถานะ เปนตน, ไมเอือ้เฟอแกใคร

ใจดํา ขาดกรุณา คือตนมีกําลังสามารถ
จะชวยใหพนทุกขไดก็ไมชวย เชน เห็น

คนตกน้ําแลวไมชวย เปนตน

ฉ

ฉกามาพจรสวรรค สวรรคท่ียังเกี่ยว

ของกาม ๖ ช้ัน คือ ๑. จาตุมหาราชิกา 
๒. ดาวดึงส ๓. ยามา ๔. ดุสิต ๕. 
นิมมานรดี ๖. ปรนิมมิตวสวัตตี

ฉงน สงสัย, ไมแนใจ, เคลือบแคลง, 

สนเทห

ฉลอง 1. แทน, ตอบแทน 2. ทําบุญ

สมโภชหรือบูชา

ฉลองพระบาท รองเทา

ฉลองพระองค เสื้อ
ฉวี ผิวกาย
ฉฬังคุเบกขา อุเบกขามีองค ๖ คือ ดวย

ตาเห็นรูป หูไดยินเสียง จมูกสูดดม

กลิ่น ลิ้นลิ้มรส กายถูกตองโผฏฐัพพะ 

ใจรูธรรมารมณแลว ไมดีใจ ไมเสียใจ 

วางจิตอุเบกขา มีสติสัมปชัญญะอยู (ขุ.ม. 

๒๙/๔๑๓/๒๘๙) เปนคุณสมบัติอยางหนึ่ง

ของพระอรหันต ซ่ึงมีอุเบกขาดวยญาณ 

คือดวยความรูเทาทันถึงสภาวะของสิ่ง

ท้ังหลาย อันทําใหไมถูกความชอบชัง

ยินดียินรายครอบงําในการรับรูอารมณ

ท้ังหลาย ตลอดจนไมหวั่นไหวเพราะ

โลกธรรมท้ังปวง; ดู อุเบกขา
ฉอ โกง เชนรับฝากของ คร้ันเจาของมา



ฉักกะ ฉันทราคะ๗๖

๗๖

ขอคืน กลาวปฏิเสธวาไมไดรับไว หรือ

ไดใหคืนไปแลว

ฉักกะ หมวด ๖

ฉัน กิน, รับประทาน (ใชสําหรับภิกษุและ

สามเณร)

ฉันท คําประพันธประเภทหนึ่ง กําหนด
ดวยครุลหุ และกําหนดจํานวนคําตาม

ขอบังคับ

ฉันทะ 1. ความพอใจ, ความชอบใจ, 

ความยนิด,ี ความตองการ, ความรักใคร

ใฝปรารถนาในสิ่งนั้นๆ (เปนกลางๆ 

เปนอกุศลก็ได เปนกุศลก็ได, เปน 

อญัญสมานาเจตสกิขอ ๑๓, ท่ีเปนอกศุล 

เชนในคาํวา กามฉนัทะ ท่ีเปนกศุล เชน 

ในคาํวา อวหิิงสาฉันทะ) 2. ฉนัทะ ท่ีใช
เปนคาํเฉพาะ มาเด่ียวๆ โดยท่ัวไปหมาย

ถงึกศุลฉนัทะ หรือธรรมฉนัทะ ไดแก 

กตัตุกมัยตาฉนัทะ คอื ความตองการท่ี

จะทําหรือความอยากทํา(ใหดี) เชน 

ฉนัทะท่ีเปนขอ ๑ ใน อทิธิบาท ๔; ตรงขาม

กบั ตัณหาฉันทะ คอื ความอยากเสพ 

อยากได อยากเอาเพื่อตัว ท่ีเปนฝาย

อกศุล 3. ความยนิยอม, ความยนิยอม

ใหท่ีประชุมทํากิจนั้นๆ ในเมื่อตนมิได

รวมอยูดวย, เปนธรรมเนียมของภิกษุ 

ท่ีอยูในวัดเดียวกันภายในสีมา มีสิทธิท่ี

จะเขาประชุมทํากิจของสงฆ พึงเขารวม

ประชุมทําสังฆกรรม เวนแตภิกษุใดมี

เหตุจําเปนจะเขารวมประชุมดวยไมได 

เชนอาพาธ ก็มอบฉันทะคือแสดงความ

ยินยอมใหสงฆทํากิจนั้นๆ ได, วิธีมอบ

ฉันทะ คือบอกแกภิกษุรูปหนึ่งโดย

กลาววา “ฉนฺทํ  ทมฺมิ,  ฉนฺทํ  เม  หร,  

ฉนฺทํ  เม  อาโรเจหิ” (ถาผูมอบออน

พรรษากวา เปลี่ยน หร เปน หรถ และ

เปลี่ยน อาโรเจหิ เปน อาโรเจถ); เฉพาะ

ในการทําอุโบสถ มีขอพิเศษวา ภิกษุท่ี

อาพาธหรือมีกิจจําเปนจะเขารวมประชุม

ไมไดนั้น นอกจากมอบฉันทะแลว พงึ

มอบปาริสทุธิดวย (ในสงัฆกรรมอืน่ ไม

ตองมอบปาริสทุธิ), วธีิมอบปาริสทุธิ คอื 

มอบแกภิกษุรูปหนึ่งควบไปกับฉันทะ 

โดยมอบปาริสุทธิวา “ปาริสุทฺธึ  ทมฺมิ, 

ปาริสทฺุธึ เม หร, ปาริสทฺุธึ เม อาโรเจหิ”

และมอบฉันทะอยางท่ีแสดงขางตน 

(ภิกษุใดทําอุโบสถท่ีวัดอื่นแลวมายังวัด

นั้น ถาเธอไมเขารวมประชุมเพื่อเปนการ

ใหกายสามัคคี ก็พึงมอบฉันทะอยาง

เดียว ไมตองมอบปาริสุทธิ)

ฉันทราคะ ความพอใจติดใคร, ความ

ชอบใจจนติด, ความอยากที่แรงข้ึนเปน

ความติด; ฉันทะ ในท่ีนี้ หมายถึงอกุศล-

ฉันทะ คือตัณหาฉันทะ ซ่ึงในขั้นตน 

เมื่อเปนราคะอยางออน (ทุพพลราคะ) 

ก็เรียกแควาเปนฉันทะ แตเมื่อมีกําลัง

มากข้ึน ก็กลายเปนฉันทราคะ คือราคะ



ฉันทาคติ ฉันนะ๗๗

๗๗

อยางแรง (พลวราคะ หรือสิเนหะ); ดู

ฉันทะ 1.   

ฉันทาคติ ลําเอียงเพราะรักใคร (ขอ ๑ 

ในอคติ ๔)

ฉันทารหะ “ผูควรแกฉนัทะ”, ภกิษท่ีุสงฆ

ควรไดรับมอบฉนัทะของเธอ คอื เมือ่สงฆ

ครบองคประชุมแลว ภกิษใุดในสมีานั้นมี

สิทธิเขารวมประชุม แตเธออาพาธหรือ

ติดกิจจําเปนไมอาจมารวมประชุม ภิกษุ

นั้นเปนฉันทารหะ (ภิกษุรูปใดรูปหนึ่ง

พึงรับมอบฉันทะของเธอมาแจงแกสงฆ 

คือแกท่ีประชุมนั้น); ดู กัมมปตตะ
ฉันนะ อํามาตยคนสนิทผูเปนสหชาติ

และเปนสารถีของเจาชายสิทธัตถะในวัน

เสด็จออกบรรพชา ฉันนะตามเสด็จไป

ดวย ภายหลังบวชเปนภิกษุ ถือตัววา

เปนคนใกลชิดพระพุทธเจามาแตเกา

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
มื้อเดียว” นี้คือคําแปลจากคําบาลีวา 

“เอกภัตติกะ” ซ่ึงแปลรักษาศพัทวา “มี

ภตัเดยีว” ตามวัฒนธรรมของชมพทูวปี

สมยันัน้ ภตั หมายถงึอาหารท่ีจัดเปนมือ้

ตามชวงเวลาของวนั ซ่ึงมมีือ้หลกั ๒ มือ้ 

คอื ปาตราสภตั (มือ้เชา) ไดแกอาหารท่ี

กนิในชวงเชาถงึกอนเท่ียงวนั และสาย-
มาสภัต (มือ้สาย, สายในภาษาบาล ี คอื

คาํเดยีวกบัสายณัห) ไดแกอาหารท่ีกนิใน

ชวงหลังเท่ียงวันถึงกอนอรุณวันใหม 

ตามความหมายนี ้ ภกิษฉุนัมือ้เดยีว (มี

ภัตเดียว) จึงหมายถึง ฉันอาหารมื้อ

กอนเท่ียงวันท่ีวามานี้ ตรงกับขอความ

บาลีท่ีนํามาใหครบวา (เชน ที.สี.๙/๑๐๓/๘๔) 

“เอกภตฺติโก โหติ รตฺตูปรโต วิรโต 

วกิาลโภชนา” (แปลวา: เปนผูฉนัมือ้เดยีว/

มีภัตเดียว งดอาหารค่ําคืน เวนจาก

โภชนะนอกเวลา) นีค่อื เมือ่บอกวาฉนั

มือ้เดยีวแลว กอ็าจถามวามือ้ไหน จึงพดู

กันชวงเวลาใหญคือกลางคืนท่ีตรงขาม

กบักลางวนัออกไปกอน แลวกก็าํกบัทาย

วา ถงึแมในชวงกลางวนันัน้ กไ็มฉนันอก

เวลา คอืไมเลยเทีย่งวนั โดยนยันี ้ ภกิษุ

ตามปกติจึงเปนผูฉันภัตเดียวคืออาหาร

มื้อกอนเท่ียงวันนี้ และอรรถกถาจึง

อธิบายวา ฉนัมือ้เดยีวนี ้ ถงึจะฉนั ๑๐ 

คร้ัง เมือ่ไมเลยเทีย่ง กเ็ปนเอกภตัตกิะ
(เชน ที.อ.๑/๑๐/๗๔) ๒. ภกิษท่ีุตามปกติ
เปนเอกภตัติกะฉนัมือ้เดยีวนีแ้หละ เมือ่

จะฝกตนใหยิ่งข้ึนไปอีก อาจปฏิบัติให



ฉัพพรรณรังสี เฉทนกปาจิตตีย๗๘

๗๘

เครงครัด โดยเปนเอกาสนิกะ แปลวา 

“ผูฉันท่ีนั่งเดียว” หรือฉันท่ีอาสนะเดียว 

หมายความวา ในวนัหนึง่ๆ กอนเท่ียงนัน้ 

เมื่อลงน่ังฉันจนเสร็จ ลกุจากท่ีนั่นแลว 

จะไมฉันอีกเลย นี่คือฉันมื้อเดียวใน

ความหมายวาฉันวันละคร้ังเดียว (เปน

ท้ังเอกภัตติกะ และเอกาสนิกะ) และถา

ตองการ จะถอืปฏบัิติจริงจังเปนวตัรเลย

กไ็ด เรียกวาถอืธุดงค ขอ “เอกาสนกิงัคะ”

โดยสมาทานวา ( เชน  วิสุ ทฺ ธิ .๑ /๘๕ )    

“นานาสนโภชน ปฏกิขิฺปาม ิ เอกาสนิกงคฺ

สมาทิยามิ” (แปลวา: ขาพเจางดการฉนัท่ี

อาสนะตางๆ ขาพเจาสมาทานองคแหง

ภิกษุผูมีการฉันท่ีอาสนะเดียวเปนวัตร) 

ผูท่ีเปนเอกาสนกิะอยางเครงท่ีสดุ (เรียก

วาถอือยางอกุฤษฏ) เมือ่นัง่ลงเขาท่ี ตนมี

อาหารเทาใดก็ตาม พอหยอนมือลงท่ี

โภชนะจะฉนั กไ็มรับอาหารเพิม่เติมใดๆ

อีก จนลุกจากท่ีทีเดียว; ดู เอกภัตติกะ,
เอกาสนกิะ; จูฬศีล, ธุดงค

ฉัพพรรณรงัส ีรัศม ี๖ ประการ ซ่ึงเปลง

ออกจากพระวรกายของพระพทุธเจา คอื 

๑. นลีะ เขียวเหมอืนดอกอญัชัน ๒. ปตะ
เหลืองเหมือนหรดาลทอง ๓. โลหิตะ
แดงเหมือนตะวันออน ๔. โอทาตะ ขาว
เหมือนแผนเงิน ๕. มัญเชฐ สีหงสบาท 

เหมือนดอกเซ งห รือหงอนไก  ๖ . 
ประภสัสร เลือ่มพรายเหมอืนแกวผลกึ

ฉาตกภัย ภัยคือความหิว, ภัยอดอยาก, 
มักมากับภัยแลง (ทุพพุฏฐิภัย) หรือภัย

ขาวยากหมากแพง (ทุพภิกขภัย)

ฉายา 1. เงา, อาการที่เปนเงาๆ คือไมชัด

ออกไป, อาการเคลือบแฝง 2. ช่ือท่ีพระ

อุปชฌายะตั้งใหแกผูขอบวชเปนภาษา

บาลี เรียกวา ชื่อฉายา ท่ีเรียกเชนนี้

เพราะเดิมเมื่อเสร็จการบวชแลว ตองมี

การวัดฉายาคือเงาแดดดวยการสืบเทา

วาเงาหดหรือเงาขยายแคไหน ช่ัวกี่สืบ

เทา การวัดเงาดวยเทานั้นเปนมาตรานับ

เวลา เรียกวา บาท เมื่อวัดแลวจดเวลา

ไวและจดสิ่งอื่นๆ เชนช่ือพระอุปชฌายะ 

พระกรรมวาจาจารย จํานวนสงฆ และ

ช่ือผูอุปสมบท ท้ังภาษาไทยและมคธลง

ในนั้นดวย ช่ือใหมท่ีจดลงตอนวัดฉายา

นั้น จึงเรียกวา ชื่อฉายา
ฉายาปาราชิก “เงาแหงปาราชิก” คือ 

ประพฤติตนในฐานะท่ีลอแหลมตอ

ปาราชิก อาจเปนปาราชิกได แตจับไม

ถนัด เรียกวา ฉายาปาราชิก เปนผูท่ี
สงฆรังเกียจ

ฉิบหายเสียจากคุณอันใหญ ไมได

บรรลุโลกุตตรธรรม, หมดโอกาสท่ีจะ

บรรลุโลกุตตรธรรม

เฉทนกปาจิตตีย อาบัติปาจิตตียท่ีตอง

ตัดสิ่งของท่ีเปนเหตุใหตองอาบัติเสีย

กอน จึงแสดงอาบัติตก ไดแก สิกขาบท



เฉวียง ชมพูทวีป๗๙

๗๙

ท่ี ๕, ๗, ๘, ๙, ๑๐ แหงรตนวรรค 

(ปาจิตตียขอ ๘๗, ๘๙, ๙๐, ๙๑, ๙๒)

เฉวียง (ในคําวา “ทําผาอุตตราสงค

เฉวียงบา”) ซาย, ในท่ีนี้หมายถึง พาด

จีวรไวท่ีบาซาย

ช

ชฎา ผมท่ีเกลาเปนมวยสูงข้ึน, เคร่ือง

ประดบัสาํหรับสวมศรีษะ รูปคลายมงกุฎ

ชฎิล นักบวชประเภทหนึ่ง เกลาผมมุน

เปนมวยสูงข้ึน มักถือลัทธิบูชาไฟ บาง

คร้ังจัดเขาในพวกฤษี

ชฎิลสามพ่ีนอง ดู ชฎิลกัสสปะ
ชฎิลกัสสปะ กัสสปะสามพี่นอง คือ อุรุ-
เวลกัสสปะ นทีกัสสปะ คยากัสสปะ ผู

เปนนักบวชประเภทชฎิล (ฤๅษีกัสสปะ

สามพี่นอง)

ชตุกัณณีมาณพ ศิษยคนหนึ่งในจํานวน 

๑๖ คน ของพราหมณพาวรี ท่ีไปทูล

ถามปญหากะพระศาสดา ท่ีปาสาณเจดยี

ชตุเภสัช พืชท่ีมียางเปนยา, ยาทําจาก

ยางพืช เชน มหาหิงคุ กํายาน เปนตน

ชนกกรรม กรรมที่นําใหเกิด, กรรมท่ี

เปนกุศลหรืออกุศลก็ตามท่ีเปนตัวแตง

สัตวใหเกิด คือชักนําใหถือปฏิสนธิใน

ภพใหม เมื่อสิ้นชีวิตจากภพนี้ (ขอ ๕ 

ในกรรม ๑๒)

ชนนี หญิงผูใหเกิด, แม

ชนบท “ถิ่นแดนท่ีประชาชนไปถึงมาถึง 

หรือไปมาถึงกัน” 1. แวนแควน, ประเทศ 

2. บานนอก; ดู มหาชนบท, ชมพูทวีป
ชนมายุกาล เวลาท่ีดํารงชีวิตอยูแตปท่ี

เกิดมา

ชนเมชยะ พระเจาแผนดินในคร้ังโบราณ 

เคยทําพิธีอัศวเมธ เพื่อประกาศความ

เปนพระเจาจักรพรรดิ

ชนวสภสตูร สตูรหน่ึงในคมัภรีทีฆนกิาย
มหาวรรค สุตตันตปฎก วาดวยเร่ืองท่ี

พระเจาพิมพิสารซึ่งสวรรคตไปเกิดเปน

ชนวสภยักษ มาสําแดงตนแกพระพุทธ-

เจา และพระอานนท แลวเลาเหตุการณ

ท่ีพวกเทวดามาประชุมในสวรรคช้ัน

ดาวดึงส พากันช่ือชมขาวดีท่ีเทวดามี

จํานวนเพิ่มข้ึนเพราะคนประพฤติตาม

คําสอนของพระพุทธเจา

ชมพูทวปี “ทวปีท่ีกาํหนดหมายดวยตน

หวา (มตีนหวาเปนเคร่ืองหมาย) หรือทวปี

ท่ีมตีนหวาใหญ (มหาชมพ)ู เปนประธาน”, 

ตามคติโบราณวา มีสัณฐานคือรูปราง

เหมอืนเกวยีน, เปนช่ือคร้ังโบราณอนัใช

เรียกดนิแดนท่ีกาํหนดคราวๆ วา คอื



ชมพูพฤกษ ชยปริตร๘๐

๘๐

ประเทศอนิเดยีในปจจุบัน (แตแทจริงนัน้

ชมพูทวีปกวางใหญกวาอินเดียปจจุบัน

มาก เพราะครอบคลมุถงึปากสีถานและ

อฟักานสิถาน เปนตน ดวย); ชมพทูวปีใน

สมยัพทุธกาล ประกอบดวยมหาชนบท
คอืแวนแควนใหญ หรือมหาอาณาจักร 

๑๖ เรียงคราวๆ จากตะวนัออก (แถบบงั-

คลาเทศ) ข้ึนไปทางตะวนัตกเฉยีงเหนอื 

(แถบเหนอืของอฟักานสิถาน) คอื องัคะ 

มคธ กาส ีโกศล วชัชี มลัละ เจตี วงัสะ 

กรุุ ปญจาละ มจัฉะ สรุเสนะ อสัสกะ 

อวนัตี คนัธาระ และกมัโพชะ (กลาวในพระ

ไตรปฎก เชน อง.ฺติก.๒๐/๕๑๐/๒๗๓); ดู อินเดีย
ชมพูพฤกษ ตนหวา
ชยปริตตคาถา คาถาของชยปริตร, คาถา
ท่ีประกอบข้ึนเปนชยปริตร; ดูที่ ชยปริตร

ชยปริตร “ปริตรแหงชัยชนะ”, ปริตรบท

หนึง่ ประกอบดวยคาถาทีแ่ตงข้ึนใหมใน

ยคุหลงั โดยนาํเอาพทุธพจน (สนุกขฺตฺต 

สมุงคฺล ฯเปฯ สห สพเฺพหิ าติภ,ิ อง.ฺติก. 

๒๐/๕๙๕/๓๗๙) มาต้ังเปนแกน เร่ิมตนวา 

“มหาการุณโิก นาโถ” จัดเปนปริตรบทท่ี 

๑๒ (บทสดุทาย) ใน “สบิสองตํานาน”

ชยปริตรนี ้นยิมสวดกนัมาก นอกจาก

ใชสวดรวมในชุดสบิสองตํานาน และพวง

ทายเจ็ดตํานานแลว ยังตัดเอาบางสวน

ไปใชตางหากจากชุด สําหรับสวดในพิธี

หรือในโอกาสอื่นดวย เชน นาํไปสวดตอ

จากชยมังคลัฏฐกคาถา (พุทธชัยมงคล-

คาถา) ในการถวายพรพระ และจดัเปน
บทเฉพาะสาํหรับสวดในกาํหนดพธีิพเิศษ

หรือมงคลฤกษตางๆ เปนตนวา โกนผม

ไฟ ตัดจุก วางศิลาฤกษ เปดงาน เปด

ราน รับพระราชทานปริญญาบัตร เททอง

หลอพระ เรียกวา เจรญิชัยมงคลคาถา
ชยปริตรท่ีนาํบางสวนมาใชนัน้ เรียก

สวนท่ีนําเอามาวา ชยปริตตคาถา (คาถา

ของชยปริตร คือไมใชเต็มท้ังชยปริตร),

โดยเฉพาะชยปริตตคาถาสวนท่ีนํามาใช

ในการเจรญิชัยมงคลคาถา เรียกช่ือเปน
พเิศษวา ชยัมงคลคาถา ไดแกคาถาตอไปนี้
ชยนฺโต โพธิยา มูเล สกฺยานํ นนฺทิวฑฺฒโน
เอวํ ตฺวํ วิชโย โหหิ ชยสฺสุ ชยมงฺคเล
อปราชิตปลฺลงฺเก สีเส ปวิโปกฺขเร
อภิเสเก สพฺพพุทฺธานํ อคฺคปปฺตฺโต ปโมทติ ฯ
สุนกฺขตฺต สุมงฺคล สุปภาต สุหุฏ ิต
สุขโณ สุมุหุตฺโต จ สุยิฏ พฺรหฺมจาริสุ
ปทกฺขิณ กายกมฺม วาจากมฺม ปทกฺขิณ
ปทกฺขิณ มโนกมฺม ปณิธี เต ปทกฺขิณา
ปทกฺขิณานิ กตฺวาน ลภนฺตตฺเถ ปทกฺขิเณ ฯ
เมื่อสวดชัยมงคลคาถานี้จบแลว ก็

ตอลงทายดวยสัพพมังคลคาถา (มังคล-

โสตถิคาถา ก็เรียก) คือ “ภวตุ สพฺพ-

มงฺคล ํ ฯเปฯ สทา โสตฺถี ภวนฺตุ เต” 

เปนอันจบการเจรญิชัยมงคลคาถา; ดู

ปรติร, ถวายพรพระ



ชยมังคลัฏฐกคาถา ชวนะ๘๑

๘๑

ชยมังคลัฏฐกคาถา “คาถาวาดวยหมวด
๘ แหงชัยมงคล” ไดแก คาถาอันแสดง

มงคลคือชัยชนะของพระพุทธเจา ๘ 

เร่ือง ดังนี้ ๑. ทรงชนะมาร ดวยพระ

บารมีธรรมมีทานเปนตน ๒. ทรงชนะ

อาฬวกยักษ ดวยพระขันติ ๓. ทรงชนะ

ชางนาฬาคีรีท่ีตกมัน ดวยพระเมตตา 

๔. ทรงชนะโจรองคุลิมาล ดวยการดล

ฤทธ์ิ ๕. ทรงชนะนางจญิจมาณวิกา ดวย

ความสงบเย็นพระทัยเปนสันติธรรม ๖. 

ทรงชนะสัจจกนิครนถ ดวยพระปญญา 

๗. ทรงชนะนันโทปนันทนาคราช ดวย

ทรงอนุญาตการใชฤทธ์ิ แกพระมหา

โมคคัลลานะ ๘. ทรงชนะพระพรหมนาม

วาพกะ (คนไทยเรียกวา พกาพรหม) 

ดวยพระญาณหยั่งรู; บางทีเรียกแยก

เปน ชยมังคลอัฏฐกคาถา, พุทธชัย-

มงคลคาถา ก็เรียก, ชาวบานมักเรียก

งายๆ วา คาถาพาหุง (เพราะขึ้นตนดวย

คําวา “พาหุ”), เรียกอยางเต็มแทวา 

“พุทธชยมังคลอัฏฐกคาถา”; ดู ถวายพร
พระ; เทียบ ชัยมงคลคาถา

ชยเสนะ พระราชบิดาของพระเจาสีหหนุ 
ครองนครกบิลพัสดุ

ชราธรรม มคีวามแกเปนธรรมดา, มคีวาม

แกเปนของแนนอน; ธรรมคอืความแก

ชราภาพ ความแก, ความชํารุดทรุดโทรม

ชลาพุชะ, ชลามพุชะ สัตวเกิดในครรภ 

ไดแกมนุษย และสัตวเดียรัจฉานท่ีออก

ลูกเปนตัว (ขอ ๑ ในโยนิ ๔)

ชลาลัย “ท่ีอยูของน้ํา”, แมน้ํา, ทะเล
ชโลทกวารี น้ํา
ชวนะ “การแลนไป”, “การไปเร็ว”, “การ

สวางวาบ”, ความเร็ว, ความไว; จิต ขณะ

ท่ีแลนไปในวิถี ทําหน า ท่ี รับ รู เสพ

อารมณ ทางทวารทั้งหลาย (ทางตา หู

จมูก ลิ้น กาย หรือใจ) เปนวิถีจิตในชวง

หรือข้ันตอนท่ีทํากรรม (เปนกุศลชวนะ 

หรืออกุศลชวนะ แตถาเปนจิตของพระ

อรหันต ก็ไมทํากรรม เปนกิริยาชวนะ) 

จึงถือวาอยูในชวงท่ีสําคัญ, โดยท่ัวไป 

และอยางมากท่ีสุด ปุถุชนในกามภูมิ มี

ชวนจิตเกดิข้ึน ๗ ขณะ แลวเกดิตทารมณ

(ตทาลมัพณะ หรือตทาลมัพนะ กเ็รียก) 

เปนวิปากจิตข้ึนมา ๒ ขณะ แลวก็เกิด

เปนภวังคจิต เรียกกันวาตกภวังค เปน

อันสิ้นสุดวิถี จิต คือสิ้นสุดการรับ

อารมณไปวิถีหนึ่ง, ท่ีวามานี้ เปนกรณีท่ี

รับอารมณท่ีมีกําลังแรงหรือเดนชัดมาก 

(ถาเปนอารมณใหญมากทางปญจทวาร 

คือทางตา หู จมูก ลิ้น กาย เรียกวา 

อติมหันตารมณ ถาเปนอารมณเดนชัด

ทางมโนทวาร เรียกวา วิภูตารมณ) แต

ถาอารมณท่ี รับนั้นมีกําลังไมมากนัก 

หรือไมเดนชัด (คือเปนมหันตารมณทาง

ปญจทวาร หรือเปนอวิภูตารมณทาง



ชะตา ชัชวาล๘๒

๘๒

มโนทวาร) พอชวนจิตขณะท่ี ๗ ดับไป 

ก็เกิดเปนภวังคจิตตอเลย (เรียกวาตก

ภวังค) ไมมีตทารมณเกิดข้ึน, ยิ่งกวานั้น

ในทางปญจทวาร ถาอารมณท่ีกระทบ มี

กําลังนอย (เปนปริตตารมณ) หรือออน

กําลังอยางยิ่ง (เปนอติปริตตารมณ) วิถี

จิตจะเกิดข้ึนนอยขณะ แลวเกิดเปน

ภวังคจิต (ตกภวังค) โดยไมมีชวนจิต

เกดิข้ึนเลย, ท่ีวามาน้ัน เปนการพดูท่ัวไป

ยังมีขอพิเศษหลายอยาง เชน ในกามภูมิ

นี้แหละ ในกรณีท่ีอารมณออนกําลัง 

ชวนจิตเกิดแค ๖ ขณะก็มี ในเวลาจะ

สิ้นชีวิต ชวนจิตเกิดเพียง ๕ ขณะ ใน

เวลาเปนลม สลบ งวงจัด เมาสุรา 

เปนตน หรือกรณีมีปสาทวัตถุออนกําลัง

ยิง่อยางทารกในครรภหรือเพิง่เกดิ ชวน-

จิตเกดิข้ึนเพยีง ๔-๕ ขณะ สวนในภูมิท่ี

สูงข้ึนไป เชน ในการบรรลุฌานแตละ

ข้ันคร้ังแรก ในการทํากิจแหงอภิญญา 

ในการสําเร็จกิจแหงมรรค และในเวลา

ออกจากนิโรธสมาบัติ ชวนจิตเกิดข้ึน

ขณะเดียว (แตในเวลาเขานิโรธสมาบัติ 

ชวนจิตเกิดข้ึน ๒ ขณะ) สําหรับผู

ชํานาญในฌาน ชวนจิต (อัปปนาชวนะ) 

จะเกิดดับตอเนื่องไปตลอดเวลาท่ีอยูใน

ฌานนั้น อาจจะตลอดท้ังวัน ไมมี

กําหนดจํานวนขณะ  (เปนอัปปนาวิถี 

ตลอดเวลาท่ีฌานจิตยังสืบตอติดเนื่อง

กันไป) จนกวาจะเกิดเปนภวังคจิตข้ึน

มา สันตติของฌานจิตก็ขาดตอน เรียก

วาตกภวังค คือออกจากฌาน; คําวา 

“ชวนะ” นี้ ใชหมายถึงจิตซ่ึงทําหนาท่ีรับ

อารมณในวถิ ี กไ็ด หมายถงึการทําหนาท่ี

ของจิตในการรับอารมณนั้น ก็ได ถา

ตองการความหมายใหจําเพาะชัดลงไป 

ก็เติมคํากํากับลงไปวา “ชวนจิต” หรือ 

“ชวนกิจ” ตามลําดับ; ดู วิถีจิต
ชะตา เวลาท่ีถือกําเนิดของคนและสิ่งท่ี

สําคัญ

ชักสื่อ นําถอยคําหรือขาวสารของชาย

และหญิง จากฝายหนึ่งไปบอกอีกฝาย

หนึ่ง หรือจากท้ังสองฝายใหรูถึงกัน 

เพื่อใหเขาสําเร็จความประสงคในทาง

เมถุน (สังฆาทิเสส สิกขาบทท่ี ๕)

ช่ังเกียจ ตราช่ังท่ีไมซ่ือตรง ทําไวเอา

เปรียบผูอื่น

ชังเฆยยกะ แผนผาท่ีเย็บทาบเติมลงไป

บนจีวรตรงท่ีถูกแขง, นี้วาตามคําอธิบาย

ในอรรถกถา แตพระมติของสมเด็จพระ

มหาสมณเจา กรมพระยาวชิรญาณวโรรส 

ในวนิยัมขุ เลม ๒ วา ในจวีรหาขัณฑๆ   

ถดัออกมาจากขณัฑกลางท้ัง ๒  ขาง  ช่ือ

ชังเฆยยกะ เพราะอฑัฒมณฑลของ ๒ 

ขัณฑนัน้  อยูท่ีแขงในเวลาหม; ดู จีวร
ชังเฆยยกะ ดู จีวร
ชัชวาล รุงเรือง, สวาง, โพลงข้ึน



ชัยมงคล ชาติ๘๓

๘๓

ชัยมงคล มงคลคือชัยชนะ, ความชนะที่

เปนมงคล

ชัยมงคลคาถา คาถาเพื่อชัยมงคล, 

คาถาวาดวยมงคลคือชัยชนะ, หมายถึง

ชยปริตตคาถาทอนท่ีวา “ชยนโฺต โพธิยา

มูเล ฯเปฯ ลภนฺตตฺเถ ปทกฺขิเณ” ซ่ึงใช

ในการเจรญิชัยมงคลคาถา; พึงสังเกต

วา ชัยมงคลคาถา นี้ ตางหากจากพุทธ-
ชยัมงคลคาถา ซ่ึงหมายถึงชยมังคลฏัฐก-

คาถา  ท่ีมกัเรียกกนัวา  คาถาพาหุง; ดู

ชยปริตร, ชยมังคลัฏฐกคาถา
ชาคริยานุโยค การประกอบความเพียร

เคร่ืองต่ืนอยู คือ ความเพียรพยายาม

ปฏิบัติธรรม ไมเห็นแกนอน ต่ืนตัวอยู

เปนนิตย ชําระจิตไมใหมีนิวรณ (ขอ ๓ 

ในอปณณกปฏิปทา)

ชาดก “เคร่ืองเลาเร่ืองราวท่ีพระพทุธเจา

ไดทรงเกดิมาแลว”, ช่ือคมัภรีในพระไตร-

ปฎก อันเลาเร่ืองพระชาติในอดีตของ

พระพทุธเจา เมือ่ยงัเปนพระโพธิสตัวซ่ึง

กาํลงัทรงบําเพญ็บารม ีมจํีานวนท้ังหมด

ตามตัวเลขถวนท่ีกลาวในอรรถกถาทั้ง

หลายวา ๕๕๐ ชาดก (นบัตรงเลขวา ๕๔๗ 

ชาดก แตคนไทยมกัพดูตัดเลขแคหลกั

รอยวา พระเจา ๕๐๐ ชาติ) ท้ังหมดนีจั้ด

เปนพระไตรปฎก ๒ เลม (ฉบับอกัษรไทย

คอืเลม ๒๗ และ ๒๘), อยางไรกต็าม 

เนื่องจากชาดกท้ังหมดในพระไตรปฎก

เปนคาถาลวนๆ (เวนชาดกหนึ่งท่ีเปน

ความรอยแกว คอืกณุาลชาดก) และโดย

มากเปนเพียงคํากลาวโตตอบกันของ

บุคคลในเร่ือง พรอมท้ังพระดํารัสของ

พระพุทธเจาท่ีตรัสสรุปหรือแสดงคติ

ธรรม อนัเรียกวาอภสิมัพทุธคาถาเทานัน้

ไมไดเลาเร่ืองโดยละเอยีด ผูอานเขาใจ

ไดยาก จึงมอีรรถกถาข้ึนมาชวยอธบิาย 

เรียกวา “ชาตกฏัฐกถา” (เรียกใหงายวา 

อรรถกถาชาดก) ซ่ึงขยายความออกไป

มาก จัดเปนเลมหนงัสอืฉบับบาลอีกัษร

ไทยรวม ๑๐ เลม เร่ืองชาดกท่ีเรียนและ

เลากนัท่ัวไป กค็อืเลาตามชาตกัฏฐกถานี้ 

แตนักศึกษาพึงรูจักแยกระหวางสวนท่ีมี

ในพระไตรปฎก กับสวนท่ีเปนอรรถ-

กถา; ดู ไตรปฎก,  อภิสัมพุทธคาถา
ชาตปฐพี [ชา-ตะ-ปะ-ถะ-พี] ดนิเกดิเอง, 

ปฐพแีท คอืมดีนิรวนลวน มดีนิเหนยีว

ลวน หรือมีของอื่น เชนหินกรวด 

กระเบ้ือง แร และทรายนอย มดีนิรวน 

ดนิเหนยีวมาก ดนินีป้ระสงคเอาท่ียงัไม

ไดเผาไฟ กองดินรวนกด็ ีกองดินเหนยีว

กด็ ีมฝีนตกรดเกนิ ๔ เดอืนมาแลว นบั

เขาในปฐพแีท

ชาตสระ [ชา-ตะ-สะ] สระเกดิเอง, ท่ีน้าํขัง

อันเปนเองตามธรรมชาติ เชน บึง, 

หนอง, ทะเลสาบ ฯลฯ

ชาติ การเกิด, ชนิด, พวก, เหลา, ปวงชน



ชาติปุกกุสะ ชีวก๘๔

๘๔

แหงประเทศเดียวกัน

ชาติปุกกุสะ พวกปุกกุสะ เปนคนชั้นตํ่า
พวกหนึ่งในระบบวรรณะของศาสนา

พราหมณ มีอาชีพคอยเก็บกวาดขยะ

ดอกไมตามสถานท่ีบูชา

ชาติสงสาร ความทองเท่ียวไปดวยความ
เกิด, การเวียนตายเวียนเกิด

ชาติสุททะ พวกสุททะ, คนพวกวรรณะ
ศูทร เปนคนชั้นตํ่าในชมพูทวีป; ดู ศูทร

ชานุมณฑล เขา, ตอนเขา

ชาวปาจีน คําเรียกภิกษุชาววัชชีบุตรอีก

ช่ือหนึ่ง หมายถึงอยูดานทิศตะวันออก, 

ชาวเมืองตะวันออก

ชําระ ในคําวา “ชําระพระไตรปฎก” คือ 

รักษาพระไตรปฎกใหบริสุทธ์ิ หมดจด

จากความผิดพลาดคลาดเคลื่อน โดย

กาํจัดสิ่งปะปนแปลกปลอมหรือทําใหเขา

ใจสบัสนออกไป และทําใหมองเห็นของ

เดิมแทชัดเจนตรงตามท่ีรวบรวมไว

แตตน, เปนงานสวนสําคัญของการ

สงัคายนา; ดู สังคายนา
ชิวหา ลิ้น
ชิวหาวิญญาณ ความรูท่ีเกิดข้ึนเพราะรส

กระทบลิ้น, รสกระทบลิ้นเกิดความรู

ข้ึน, การรูรส (ขอ ๔ ในวิญญาณ ๖)

ชิวหาสัมผัส อาการที่ลิ้น รส และชิวหา-

วิญญาณประจวบกัน

ชิวหาสัมผัสสชาเวทนา เวทนาท่ีเกิดข้ึน

เพราะชิวหาสัมผัส, ความรูสึกท่ีเกิดข้ึน

เพราะการท่ี ลิ้น รส และชิวหา-

วิญญาณประจวบกัน

ชี นักบวช, หญิงถือบวช, อุบาสิกาท่ีนุง

ขาวหมขาวโกนผมโกนคิ้ว ถือศีล

ชีตน พระสงฆท่ีคุนเคยใกลชิดกับครอบ

ครัวหรือตระกูล ซ่ึงเขาเคารพนับถือเปน

อาจารยเปนท่ีปรึกษา เรียกอยางคาํบาลวีา 

กุลปุกะ, กุลปูกะ หรือ กุลปุก; ด ูกุลปุกะ
ชีเปลือย นักบวชจําพวกหนึ่ง ถือเพศ

เปลือยกาย

ชีพ ชีวิต, ความเปนอยู

ชีวก ช่ือหมอใหญผูเช่ียวชาญในการ

รักษาและมีช่ือเสียงมากในคร้ังพุทธกาล 

เปนแพทยประจําพระองคของพระเจา

พิมพิสาร และพระเจาพิมพิสารไดถวาย

ใหเปนแพทยประจําพระองคของพระ

พุทธเจาดวย, ช่ือเต็มวา ชีวกโกมารภัจจ
หมอ ชีวก เกิ ด ท่ี เมื อ งร าชคฤห  

แควนมคธ เปนบุตรของนางคณิกา 

(หญิงงามเมือง) ช่ือวาสาลวดี แตไมรูจัก

มารดาบิดาของตน เพราะเมือ่นางสาลวดี

มีครรภ เกรงคาตัวจะตก จึงเก็บตัวอยู 

คร้ันคลอดแลวก็ใหคนรับใชเอาทารกไป

ท้ิงท่ีกองขยะ แตพอดีเมื่อถึงเวลาเชาตรู 

เจาชายอภัย โอรสองคหนึ่งของพระเจา

พิมพิสาร จะไปเขาเฝา เสด็จผานไป 

เห็นการุมลอมทารกอยู เมื่อทรงทราบวา



ชีวก ชีวก๘๕

๘๕

เปนทารกและยังมีชีวิตอยู จึงไดโปรด

ใหนําไปใหนางนมเลี้ยงไวในวัง ในขณะ

ท่ีทรงทราบวาเปนทารก เจาชายอภัยได

ตรัสถามวาเด็กยังมีชีวิตอยู (หรือยังเปน

อยู) หรือไม และทรงไดรับคําตอบวายัง

มีชีวิตอยู (ชีวติ = ยังเปนอยู หรือยังมี

ชีวิตอยู) ทารกนั้นจึงไดช่ือวา ชีวก (ผู

ยังเปน) และเพราะเหตุท่ีเปนผูอันเจา

ชายเลีย้งจึงไดมสีรอยนามวา โกมารภจัจ
(ผูอันพระราชกุมารเลี้ยง)

คร้ันชีวกเจริญวยัข้ึน พอจะทราบวา

ตนเปนเด็กกําพรา ก็คิดแสวงหาศิลป-

วทิยาไวเลีย้งตัว จึงไดเดนิทางไปศกึษา

วชิาแพทยกบัอาจารยแพทยทิศาปาโมกข 

ท่ีเมอืงตักสลิา ศกึษาอยู ๗ ป อยาก

ทราบวาเมือ่ใดจะเรียนจบ อาจารยใหถอื

เสยีมไปตรวจดท่ัูวบริเวณ ๑ โยชนรอบ

เมอืงตักสลิา เพือ่หาสิง่ท่ีไมใชตัวยา ชีวก

หาไมพบ กลบัมาบอกอาจารย อาจารยวา

สําเร็จการศึกษามีวิชาพอเล้ียงชีพแลว 

และมอบเสบียงเดินทางใหเลก็นอย ชีวก

เดินทางกลับยังพระนครราชคฤห เมื่อ

เสบียงหมดในระหวางทาง ไดแวะหา

เสบียงท่ีเมืองสาเกต โดยไปอาสารกัษา

ภรรยาเศรษฐีเมืองนั้นซ่ึงเปนโรคปวด

ศรีษะมา ๗ ป ไมมใีครรักษาหาย ภรรยา

เศรษฐีหายโรคแลว ใหรางวัลมากมาย 

หมอชีวกไดเงนิมา ๑๖,๐๐๐ กษาปณ 

พรอมดวยทาสทาสีและรถมา เดินทาง

กลบัถงึพระนครราชคฤห นาํเงนิและของ

รางวัลท้ังหมดไปถวายเจาชายอภัยเปน

คาปฏิการคุณท่ีไดทรงเล้ียงตนมา เจา

ชายอภัยโปรดใหหมอชีวกเก็บรางวัลนั้น

ไวเปนของตนเอง ไมทรงรับเอา และ

โปรดใหหมอชีวกสรางบานอยูในวังของ

พระองค ตอมาไมนาน เจาชายอภัยนาํ

หมอชีวกไปรักษาโรคริดสีดวงงอกแด

พระเจาพิมพิสาร จอมชนแหงมคธทรง

หายประชวรแลว จะพระราชทานเคร่ือง

ประดบัของสตรีชาววงั ๕๐๐ นางใหเปน

รางวัล หมอชวีกไมรับ ขอใหทรงถอืวา

เปนหนาท่ีของตนเทานัน้ พระเจาพมิพ-ิ

สารจงึโปรดใหหมอชีวกเปนแพทยประจํา

พระองค ประจําฝายในท้ังหมด และ

ประจําพระภิกษุสงฆอันมีพระพุทธเจา

เปนประมุข หมอชีวกไดรักษาโรคราย

สาํคญัหลายคร้ัง เชน ผาตัดรักษาโรคใน

สมองของเศรษฐีเมืองราชคฤห ผาตัด

เนื้องอกในลําไสของบุตรเศรษฐีเมือง

พาราณสี รักษาโรคผอมเหลืองแดพระ

เจาจัณฑปชโชตแหงกรุงอุชเชนี และ

ถวายการรักษาแดพระพุทธเจาในคราวท่ี

พระบาทหอพระโลหิตเนื่องจากเศษหิน

จากกอนศิลาท่ีพระเทวทัตกลิ้งลงมาจาก

ภเูขาเพือ่หมายปลงพระชนมชีพ

หมอชีวกไดบรรลุธรรมเปนพระ



ชีวกโกมารภัจจ ชุมนุมเทวดา๘๖

๘๖

โสดาบัน และดวยศรัทธาในพระพทุธเจา

ปรารถนาจะไปเฝาวันละ ๒–๓ คร้ัง 

เห็นวาพระเวฬุวันไกลเกินไป จึงสราง

วัดถวายในอัมพวันคือสวนมะมวงของ

ตน เรียกกันวา ชีวกัมพวัน (อัมพวัน

ของหมอชีวก) เมือ่พระเจาอชาตศตัรูเร่ิม

นอมพระทัยมาทางศาสนา หมอชีวกก็

เปนผูแนะนําใหเสด็จไปเฝาพระพุทธเจา

ดวยเหตุ ท่ีหมอชีวกเปนแพทย

ประจําคณะสงฆและเปนผูมีศรัทธาเอา

ใจใสเกื้อกูลพระสงฆมาก จึงเปนเหตุให

มีคนมาบวชเพื่ออาศัยวัดเปนท่ีรักษาตัว

จํานวนมาก จนหมอชีวกตองทูลเสนอ

พระพุทธเจาใหทรงบัญญัติขอหามมิให

รับบวชคนเจ็บปวยดวยโรคบางชนดิ นอก

จากนั้น หมอชีวกไดกราบทูลเสนอให

ทรงอนุญาตท่ีจงกรมและเรือนไฟ เพื่อ

เปนท่ีบริหารกายชวยรักษาสุขภาพของ

ภิกษุท้ังหลาย หมอชีวกไดรับพระดํารัส

ยกยองเปนเอตทัคคะในบรรดาอุบาสก

ผูเลื่อมใสในบุคคล

ชีวกโกมารภัจจ “ผูท่ีพระราชกุมารเลี้ยง 

ช่ือชีวก”; ดู ชีวก
ชีวิต ความเปนอยู

ชีวิตสมสีสี ผูสิ้นกิเลสพรอมกับสิ้นชีวิต, 

ผูไดบรรลุธรรมวิเศษแลวก็ดับจิตพอดี

ชีวิตักษัย การสิ้นชีวิต, ตาย

ชีวิตินทรีย อินทรียคือชีวิต, สภาวะท่ี

เปนใหญในการตามรักษาสหชาตธรรม 

(ธรรมท่ีเกิดรวมดวย) ดุจน้ําหลอเลี้ยง

ดอกบัว เปนตน มี ๒ ฝายคือ ๑. 

ชีวิตินทรียท่ีเปนชีวิตรูป เปนอุปาทายรูป

อยางหนึ่ง (ขอท่ี ๑๓) เปนเจาการในการ

รักษาหลอเลี้ยงเหลากรรมชรูป (รูปท่ี

เกิดแตกรรม) บางทีเรียก รูปชีวติินทรีย
๒. ชีวิตินทรียท่ีเปนเจตสิกเปนสัพพ-

จิตตสาธารณเจตสิก (เจตสิกท่ีเกดิกบั

จิตทุกดวง) อยางหนึง่ (ขอท่ี ๖) เปนเจา

การในการรักษาหลอเลี้ยงนามธรรมคือ

จิตและเจตสิกท้ังหลาย บางทีเรียก

อรปูชวีติินทรยี หรือ นามชีวิตินทรีย
ชีโว ผูเปน, ดวงชีพ ตรงกับ อาตมัน
หรือ อัตตา ของลัทธิพราหมณ

ชุณหปกข, ชุณหปกษ “ฝายขาว, ฝาย

สวาง” หมายถงึ ขางข้ึน; ศุกลปกษ ก็
เรียก; ตรงขามกบั กัณหปกษ หรือ กาฬปกษ

ชุมนุมเทวดา กลาวคาํเชิญชวนเทวดาให
มาชุมนุมกันเพื่อฟงธรรม ในโอกาสท่ี

พระสงฆสวดพระปริตร, เรียกเต็มวา 

“บทขัดชุมนุมเทวดา” หมายถึงบทสวด

ท่ีโบราณาจารยประพันธข้ึน สําหรับให

บุคคลหนึง่ (ธรรมเนียมบัดนี ้ใหภกิษรูุป

ท่ีนัง่อนัดบั ๓) สวดนาํ (เรียกวา “ขัดนาํ”) 

กอนท่ีพระสงฆจะเร่ิมสวดพระปริตร มี

ขอความเปนคําเชิญชวนเทวดาทั่วท้ัง

หมดใหมาฟงธรรมอันมีในบาลีภาษิต



ชูงวง เชตวัน๘๗

๘๗

แหงพระปริตรท่ีจะสวดตอไปนั้น ดังคํา

ลงทายวา “ธมมฺสสฺวนกาโล อยมภฺทนตฺา” 

(ทานผูเจริญท้ังหลาย นีเ้ปนเวลาทีจ่ะฟง

ธรรม) ดังนี้:

ก) สาํหรบั 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 ใหข้ึนตน

บทขัดต้ังแต “สรชฺชํ สเสนํ …” ถาเปน
งานพธีิอืน่ ใหเร่ิมท่ี “ผริตฺวาน เมตฺตํ …
ข) สาํหรบั สบิสองตํานาน (มเีพิม่ ๑ คาถา)

“สรชฺชํ สเสนํ สพนฺธุ นรินฺทํ,
ปริตฺตานุภาโว สทา รกฺขตูติ.
ผริตฺวาน เมตฺตํ สเมตฺตา ภทนฺตา,
อวิกฺขิตฺตจิตฺตา ปริตฺตํ ภณนฺตุ.

สมนตฺา จกกฺวาเฬสุ อตฺราคจฺฉนฺตุ เทวตา

สทฺธมมฺ ํมนุริาชสสฺ สุณนฺตุ สคฺคโมกฺขทํ.

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.”
มรีะเบียบวา ถาชุมนมุเทวดาแลว ทาย

สวดมนต ตองสวดเทวตาอยุโฺยชนคาถา 

(คาถาสงเทวดากลบั คอืบท “ทุกขฺปฺปตฺตา 

…”) จบแลว นยิมเติมบท “สพเฺพ พทฺุธา 

พลปฺปตฺตา…” ดวย จากนัน้กส็วด “ภวตุ 

สพพฺมงคฺล ํ…” และ “นกขฺตฺตยกขฺภตูาน ํ

…” (แตถาสวดในพธีิวนัเดยีว เชาหรือเพล

ท่ีมีการถวายภัตตาหาร พอจบคาถาสง

เทวดา และ “สพเฺพ พทฺุธา…” กต็อดวย

ถวายพรพระ ต้ังแต “อติิป โส…” ไปเลย) 

แตถาไมชุมนมุเทวดา กไ็มตองสวดคาถา

สงเทวดากลบั; ด ูปรติร, ถวายพรพระ
ชูงวง ในประโยควา “เราจักไมชูงวงเขา

ไปสูตระกูล” ถือตัว

เชฏฐ-, เชษฐ- พี่
เชฏฐา, เชษฐา พี่ชาย
เชฏฐภคินี พี่สาวคนโต

เชฏฐมาส เดือน ๗

เชตวัน “สวนเจาเชต” ช่ือวัดสําคัญซ่ึง

อนาถบิณฑิกเศรษฐีสรางถวายแดพระ

พุทธเจา อุทิศสงฆจากจาตุรทิศ ท่ีเมือง

สาวัตถี เมืองหลวงของแควนโกศล (คง



เชาวน ฌาน๘๘

๘๘

จะสรางในพรรษาท่ี ๓ แหงพุทธกิจ) โดย

ซ้ือท่ีดินอุทยานของเจาเชต (เชตราช-

กุมาร) ดวยวิธีเอาเกวียนขนเงินเหรียญ

มาปูใหเต็มพืน้ท่ี (เรือ่งมาใน วนิย.๗/๒๕๖/๑๐๙) 

ตามเร่ืองวา เมื่อหมูเกวียนขนเงินมา

เท่ียวแรก เงินเหรียญปูยังไมเต็มพื้นท่ี 

ขาดอยูตรงท่ีใกลซุมประตูหนอยเดียว 

ขณะที่อนาถบิณฑิกคหบดีสั่งคนใหไป

ขนเงินมาอีก เจาเชตเกิดความซาบซึ้งใน

ศรัทธาของทานอนาถบิณฑิก จึงขอมี

สวนรวมในการสรางวัดดวย โดยขอให

ท่ีตรงน้ันเปนสวนท่ีตนถวาย ซ่ึงอนาถ-

บิณฑิกคหบดีก็ยินยอม เจาเชตจึงสราง

ซุมประตูวัดข้ึนตรงท่ีนั้น, เชตวนั อนาถ-

บิณฑิการามนี้ เปนวัดท่ีพระพุทธเจา

ประทับจําพรรษามากท่ีสดุ รวมท้ังหมด

ถงึ ๑๙ พรรษา คอื (อาจจะคร้ังแรกใน

พรรษาท่ี ๓) พรรษาท่ี ๑๔ และในชวง

พรรษาท่ี ๒๑–๔๔ ซ่ึงประทับสลับไปมา

ระหวางวัดพระเชตวัน กับวัดบุพพาราม

ของวิสาขามหาอุบาสิกา, ดวยเหตุนี้ การ

ทรงแสดงธรรม และทรงบัญญัติวินัย จึง

เกดิข้ึนท่ีวดัพระเชตวนันีม้าก โดยเฉพาะ

สิกขาบทของภิกษุณี ทรงบัญญัติท่ีวัด

พระเชตวันแทบท้ังนั้น; ดู อนาถบิณฑิก, 
คันธกุฎี, มหาคันธกุฎี

เชาวน ความนึกคิดท่ีแลนไป, ความเร็ว

ของปญญาหรือความคิด, ไหวพริบ

เช่ือดายไป เช่ือเร่ือยไป, เช่ือดะไปโดยไม

นึกถึงเหตุผล

ซ

ซัดไปประหาร ฆาหรือทํารายโดยยิง
ดวยศรหรือดวยปน พุงดวยหอก ขวาง

ดวยศิลา เปนตน

ฌ

ฌาน การเพงอารมณจนใจแนวแนเปน

อปัปนาสมาธิ, ภาวะจิตสงบประณตี ซ่ึงมี

สมาธเิปนองคธรรมหลกั; ฌาน ๔ คอื ๑. 
ปฐมฌาน มอีงค ๕ (วติก วจิาร ปติ สขุ 

เอกคัคตา) ๒. ทุติยฌาน มอีงค ๓ (ปติ 

สขุ เอกคัคตา) ๓. ตติยฌาน มอีงค ๒ 

(สขุ เอกคัคตา) ๔. จตุตถฌาน มอีงค ๒ 

(อเุบกขา เอกคัคตา); ฌาน ๕ กเ็หมอืน

อยาง ฌาน ๔ นัน่เอง แตตามแบบ

อภธิรรม ทานซอยละเอยีดออกไป โดย



ฌานจตุกกนัย ญาณ๘๙

๘๙

เพิม่ขอ ๒ แทรกเขามา คอื ๑. ปฐมฌาน
มอีงค ๕ (วติก วจิาร ปติ สขุ เอกคัคตา)

๒. ทุติยฌาน มอีงค ๔ (วจิาร ปติ สขุ 

เอกคัคตา) ขอ ๓, ๔, ๕ ตรงกบั ขอ ๒,

๓, ๔ ในฌาน ๔ ตามลาํดบั; ดู จตุกกัช-
ฌาน, ปญจกัชฌาน

ฌานจตุกกนัย ฌานแบบท่ีจัดเปนหมวด 

๔ คือเปน ฌาน ๔, บางทีเรียกวาแบบ

พระสูตร คือตามสุตตันตเทศนา, มัก

เรียกวา “จตุกกัชฌาน”; ดู ฌาน ๔

ฌานปญจกนัย ฌานแบบท่ีจัดเปน

หมวด ๕ คือเปน ฌาน ๕, บางทีเรียกวา

แบบอภิธรรม, มักเรียกวา “ปญจกัช-

ฌาน”; ดู ฌาน ๕
ฌานาทิสงักเิลสาทิญาณ ปรีชากาํหนดรู

ความเศราหมอง ความผองแผว และการ

ออกแหงฌาน วโิมกข สมาธิ สมาบัติ 

ตามความเปนจริง (ขอ ๗ ในทศพลญาณ)

ฌาปนกิจ กิจเผาศพ, การเผาศพ

ญ

ญัตติ คําเผดียงสงฆ, การประกาศให

สงฆทราบเพื่อทํากิจรวมกัน, วาจานัด

ญตัติกรรม กรรมอนักระทําดวยต้ังญตัติ

ไมตองสวดอนุสาวนา คือประกาศให

สงฆทราบ เพือ่ทํากจิรวมกนั เรียกวา

เผดยีงสงฆอยางเดียว ไมตองขอมติ เชน 

อโุบสถ และ ปวารณา เปนตน

ญัตติจตุตถกรรม กรรมมีญัตติเปนท่ีสี่ 

ไดแกสงัฆกรรมท่ีสาํคญั มกีารอปุสมบท 

เปนตน ซ่ึงเมื่อต้ังญัตติแลว ตองสวด

อนสุาวนา คาํประกาศขอมติ ถงึ ๓ หน 

เพื่อสงฆคือท่ี ชุมนุมนั้นจะไดมี เวลา

พจิารณาหลายเท่ียว วาจะอนมุติัหรือไม

ญัตติจตุตถกัมมอุปสัมปทา การ

อุปสมบทดวยญัตติจตุตถกรรม ไดแก

วิ ธีอุปสมบทท่ีพระสงฆเปนผูกระทํา

อยาง ท่ีใชอยู ในปจจุบัน โดยภิกษุ

ประชุมครบองคกําหนด ในเขตชุมนุม

ซ่ึงเรียกวาสีมา กลาววาจาประกาศเร่ือง

ความท่ีจะรับคนนั้นเขาหมู และไดรับ

ความยินยอมของภิกษุ ท้ังปวงผู เขา

ประชุมเปนสงฆนั้น; พระราธะเปน
บุคคลแรกท่ีไดรับอุปสมบทอยางนี้

ญตัติทุติยกรรม กรรมมญีตัติเปนท่ีสอง 

หรือกรรมมวีาจาครบ ๒ ท้ังญตัติ, กรรม

อนัทําดวยต้ังญตัติแลวสวดอนุสาวนาหน

เดยีว เชน การสมมติสมีา การสงัคายนา 

และการมอบใหผากฐิน เปนตน

ญาณ ความรู, ปรีชาหยัง่รู, ปรีชากาํหนดรู; 

ญาณ ๓ หมวดหนึง่ ไดแก ๑. อตีตังส-



ญาณ ๑๖ ญาณ ๑๖๙๐

๙๐

ญาณ ญาณในสวนอดตี ๒. อนาคตังส-
ญาณ ญาณในสวนอนาคต ๓. ปจจุป-
ปนนังสญาณ ญาณในสวนปจจุบัน; อีก

หมวดหนึ่ง ไดแก ๑. สัจจญาณ หยั่งรู

อริยสัจจแตละอยาง ๒. กิจจญาณ หยั่ง
รูกิจในอริยสัจจ ๓. กตญาณ หยั่งรูกิจ

อันไดทําแลวในอริยสัจจ; อีกหมวด
หนึ่ง ไดแก วิชชา ๓

ญาณ  ๑๖ ญาณท่ีเกิดแกผู บําเพ็ญ

วิปสสนาโดยลําดับ ต้ังแตตนจนถึงจุด

หมายคือมรรคผลนิพพาน ๑๖ อยาง, 

ญาณ ๑๖ นี้ มิใชเปนหมวดธรรมที่มา

ครบชุดในพระบาลีเดิมโดยตรง แตพระ

อาจารยปางกอนไดประมวลจากคัมภีร

ปฏิสัมภิทามัคค และวิสุทธิมัคค แลว

สอนสืบกันมา บางทีเรียกใหเปนช่ือชุด

เลยีนคาํบาลวีา “โสฬสญาณ” หรือเรียก

กึ่งไทยวา “ญาณโสฬส”, ท้ังนี้ ทานต้ัง

วิปสสนาญาณ ๙ เปนหลักอยูตรงกลาง 

แลวเติมญาณข้ันตนๆ ท่ียังไมจัดเปน

วิปสสนาญาณ เพิ่มเขากอนขางหนา 

และเติมญาณข้ันสูงท่ีเลยวิปสสนาญาณ

ไปแลว เขามาตอทายดวย ใหเห็น

กระบวนการปฏิบัติตลอดแตตนจนจบ 

จึงเปนความปรารถนาดีท่ีเกื้อกูลแกการ

ศึกษาไมนอย, ญาณ ๑๖ นั้น ดังนี้ (ใน

ท่ีนี้ จัดแยกใหเห็นเปน ๓ ชวง เพื่อ

ความสะดวกในการศึกษา) คือ

ก) กอนวิปสสนาญาณ: ๑. นามรูป-
ปริจเฉทญาณ ญาณกําหนดแยกนามรูป 

(นามรูปปริคคหญาณ หรือสงัขารปริจ-

เฉทญาณ  กเ็รียก) ๒. (นามรปู)ปจจัย-
ปรคิคหญาณ ญาณกําหนดจับปจจัยแหง

นามรูป (บางทีเรียก กงัขาวิตรณญาณ 

หรือธัมมฏัฐติิญาณ) ๓. สัมมสนญาณ 
ญาณพิจารณานามรูปโดยไตรลักษณ

ข) วิปสสนาญาณ ๙: ๔. อทุยพัพยา-    
นปุสสนาญาณ ญาณตามเห็นความเกิด
และความดับแหงนามรูป ๕. ภังคานุ-
ปสสนาญาณ ญาณตามเห็นจําเพาะ
ความดับเดนข้ึนมา ๖. ภยตูปฏฐาน-
ญาณ ญาณอันมองเห็นสังขารปรากฏ
เปนของนากลัว ๗. อาทีนวานปุสสนา-
ญาณ ญาณคํานงึเห็นโทษ ๘. นพิพิทาน-ุ
ปสสนาญาณ ญาณคํานึงเห็นดวยความ
หนาย ๙. มุญจิตุกัมยตาญาณ ญาณหยั่ง
รูอันใหใครจะพนไปเสีย ๑๐. ปฏสัิงขาน-ุ
ปสสนาญาณ ญาณอันพจิารณาทบทวน
เพื่อจะหาทาง ๑๑. สังขารุเปกขาญาณ 
ญาณอันเปนไปโดยความเปนกลางตอ

สังขาร ๑๒. สัจจานุโลมิกญาณ ญาณ
เปนไปโดยควรแกการหยั่งรูอริยสัจจ

ค) เหนือวิปสสนาญาณ: ๑๓. โคตรภญูาณ
ญาณครอบโคตร คอืหัวตอท่ีขามพนภาวะ

ปุถชุน ๑๔. มัคคญาณ ญาณในอริยมรรค
๑๕. ผลญาณ ญาณในอริยผล ๑๖. ปจจ-



ญาณจริต ญาณทัสสนวิสุทธิ๙๑

๙๑

เวกขณญาณ ญาณท่ีพิจารณาทบทวน
อนึง่ คมัภรีอภธัิมมตัถสงัคหะ ถอืตาง

จากท่ีกลาวมานีบ้าง โดยจัดญาณท่ี ๓ 

(สัมมสนญาณ) เปนวิปสสนาญาณดวย 

จึงเปนวิปสสนาญาณ ๑๐ อกีท้ังเรียกช่ือ

ญาณหลายขอใหสั้นลง เปน ๔.อุทยัพ-

พยญาณ ๕.ภังคญาณ ๖.ภยญาณ ๗.

อาทีนวญาณ ๘.นิพพิทาญาณ ๑๐.ปฏิ-

สังขาญาณ ๑๒.อนุโลมญาณ (นอกนั้น

เหมือนกัน) ท้ังนี้ พึงทราบเพื่อไมสับสน

มีขอพึงทราบพิเศษวา เมื่อผูปฏิบัติ

กาวหนามาจนเกิดวิปสสนาญาณขอแรก 

คืออุทยัพพยานุปสสนาญาณ ช่ือวาได 

ตรุณวิปสสนา (วิปสสนาออนๆ) และ

ในตอนนี้ วิปสสนูปกิเลสจะเกิดข้ึน ชวน

ใหสําคัญผิดวาถึงจุดหมาย แตเมื่อรูเทา

ทัน กําหนดแยกไดวาอะไรเปนทางอะไร

มิใชทาง ก็จะผานพนไปได อุทยัพพย-

ญาณนั้นก็จะพัฒนาเปนมัคคามัคค-

ญาณ เขาถึงวิสุทธิคือความบริสุทธ์ิท่ี

สําคัญข้ันหนึ่ง เรียกวา มัคคามัคคญาณ-
ทัสสนวสุิทธิ (วสิทุธิขอท่ี ๕), อทุยพัพย-

ญาณท่ีกาวมาถงึตอนนี ้ คอืเปนวปิสสนา-

ญาณท่ีเดินถูกทาง ผานพนวิปสสนูป-

กิเลสมาไดแลว ได ช่ือวาเปนพลว-
วปิสสนา (วิปสสนาที่มีกําลัง หรือแข็ง

กลา) ซ่ึงจะเดนิหนาพฒันาเปนวปิสสนา-

ญาณท่ีสูงข้ึนตอๆ ไป

บางทีทานกลาวถึงตรุณวิปสสนา 
และพลววิปสสนา โดยแยกเปนชวงซ่ึง

กําหนดดวยญาณตางๆ คือ ระบุวา 

(ชวงของ) ญาณ ๔ คือ สังขารปริจเฉท-

ญาณ กังขาวิตรณญาณ สัมมสนญาณ 

และมั คค ามั คคญาณ  เ ป นตรุณ -
วิปสสนา และ (ชวงของ) ญาณ ๔ คือ 

ภยตูปฏฐานญาณ อาทีนวญาณ มญุจิตุ-

กัมยตาญาณ และสังขารุเปกขาญาณ

เปนพลววปิสสนา
ในญาณ ๑๖ นี ้ ขอ ๑๔ และ ๑๕ 

(มคัคญาณ และผลญาณ) เทานัน้ เปน 

โลกตุตรญาณ อกี ๑๔ อยางนอกนัน้ เปน

โลกยีญาณ; ด ูวปิสสนาญาณ ๙, วสุิทธิ ๗
ญาณจริต คนท่ีมีพื้นนิสัยหนักในความรู 

มักใชความคิด พึงสงเสริมดวย แนะนํา

ใหใชความคิดในทางท่ีชอบ (เปนอีกช่ือ

หนึ่งของพุทธิจริต)

ญาณทัศนะ, ญาณทัสสนะ การเห็น

กลาวคือการหยั่งรู, การเห็นท่ีเปนญาณ 

หรือเห็นดวยญาณ อยางตํ่าสดุ หมายถงึ

วิปสสนาญาณ นอกนั้นในท่ีหลายแหง

หมายถึง ทิพพจักขุญาณ บาง มรรค

ญาณ บาง และในบางกรณี หมายถึง 

ผลญาณ บาง ปจจเวกขณญาณ บาง 

สัพพัญุตญาณ บาง ก็มี ท้ังนี้สุดแต

ขอความแวดลอมในท่ีนั้นๆ

ญาณทัสสนวิสุทธิ ความหมดจดแหง



ญาณวิปปยุต ไญยธรรม๙๒

๙๒

ญาณทัศนะ ไดแกญาณในอริยมรรค ๔;

ดู วิสุทธิ
ญาณวิปปยุต ปราศจากญาณ, ไม

ประกอบดวยปญญา, ปราศจากปรีชา

หยั่งรู, ขาดความรู

ญาณสังวร สํารวมดวยญาณ (ขอ ๓ ใน

สังวร ๕)

ญาตปริญญา กําหนดรูข้ันรูจัก คือ

กําหนดรูสิ่งนั้นๆ ตามลักษณะท่ีเปน

สภาวะของมันเอง พอใหแยกออกจาก

สิ่งอื่นๆ ได เชน รูวา นี้คือเวทนา 

เวทนามีลักษณะเสวยอารมณ ดังนี้

เปนตน (ขอ ๑ ในปริญญา ๓)

ญาตัตถจริยา พระพุทธจริยาเพื่อ

ประโยชนแกพระญาติ, ทรงประพฤติ

ประโยชนแกพระประยูรญาติ เชน ทรง

อนุญาตใหพระญาติท่ีเปนเดียรถียเขา

มาอุปสมบทในพระพุทธศาสนา ไมตอง

อยูติตถิยปริวาส ๔ เดือนกอน เหมือน

เดยีรถยีอืน่ และเสด็จไปหามพระญาติท่ี

ววิาทกนัดวยเร่ืองน้าํ เปนตน; ด ูพุทธจรยิา
ญาติ พี่นองท่ียังนับรูกันได, ผูรวมสาย

โลหิตกันทางบิดาหรือมารดา, ในฎีกา

วินัย ทานนับ ๗ ช้ัน ท้ังขางบนและขาง

ลาง แตตามปกติจะไมพบมากหลายชั้น

อยางนั้น ปจจุบันทานใหนับญาติ ๗ ช้ัน 

หรือ ๗ ช่ัวคน คือ นับทางมารดาก็ดี 

ทางบิดาก็ดี ช้ันตนเองเปน ๑ ขางบน ๓ 

(ถึงทวด) ขางลาง ๓ (ถึงเหลน), เขย

และสะใภ ไมนับเปนญาติ

ญาติพลี สงเคราะหญาติ, ชวยเหลือ

เกื้อกูลญาติ, การจัดสรรสละรายไดหรือ

ทรัพยสวนหนึ่งเปนทุนสําหรับการชวย

เหลือเกื้อกูลญาติพี่นอง, การใชรายได

หรือทรัพยสวนหนึ่งเพื่อเอื้อเฟอเกื้อกูล

กันในดานการสงเคราะหญาติ (ขอ ๑ ใน

พลี ๕ อยางแหงโภคอาทิยะ ๕)

ญาติสาโลหิต พี่นองรวมสายโลหิต 

(ญาติ  = พี่นอง ท่ียั งนับ รูกันได ,  

สาโลหิต = ผูรวมสายเลือดคือญาติท่ี

สืบสกุลมาโดยตรง)

ญายะ, ญายธรรม ความถูกตองชอบ

ธรรม, ความยุติธรรม, สิ่งท่ีสมเหตุผล, 

ทางท่ีถูก, วิธีการที่ถูกตอง, ขอปฏิบัติท่ี

ถูกตอง หมายถึง อริยอัฏฐังคิกมรรค, 

ภาวะอันจะลุถึงไดดวยขอปฏิบัติท่ีถูก

ตอง ไดแก นิพพาน
ายปฏิปนฺโน (พระสงฆ) เปนผูปฏิบัติ

ถูกทาง หรือปฏิบัติเปนธรรม คือปฏิบัติ

ปฏิปทาท่ีจะใหเกิดความรู หรือปฏิบัติ

เพื่อไดความรูธรรม ปฏิบัติเพื่อออกจาก

ทุกข อีกนัยหนึ่งวา ปฏิบัติมุงธรรมเปน

ใหญ ถือความถูกตองเปนประมาณ (ขอ 

๓ ในสังฆคุณ ๙)

ไญยธรรม ธรรมอันควรรู, สิ่งท่ีควรรู

ควรเขาใจ; เญยธรรม ก็เขียน



ฎีกา ดาวดึงส๙๓

ฎ

ฎีกา 1. ปกรณท่ีพระอาจารยท้ังหลายใน

ภายหลัง แตงแกหรืออธิบายเพิ่มเติม

อรรถกถา; ดู อรรถกถา 2. หนังสือ

นิมนตพระสงฆ 3. ใบบอกบุญเร่ียไร

ฐ

ฐานะ 1. เหตุ, อยาง, ประการ, ท่ีต้ัง, 

ตําแหนง, โอกาส, ความเปนไปได

ฐานาฐานญาณ ปรีชากําหนดรูฐานะ คือ
สิ่งท่ีเปนไปได เชนทําดีไดดี ทําช่ัวไดช่ัว 

เปนตน และอฐานะ คือสิ่งท่ีเปนไปไม

ไดเชน ทําดีไดช่ัว ทําช่ัวไดดี เปนตน 

(ขอ ๑ ในทสพลญาณ ๑๐)

ฐานานุกรม ลําดับตําแหนงยศท่ีพระ
ภิกษุผูไดรับพระราชทานสมณศักดิ์แลว 

มีอํานาจต้ังใหแกพระภิกษุ ช้ันผูนอย

ตามทําเนียบ เชน พระปลัด พระสมุห 

พระใบฎีกา เปนตน

ฐานานุรูป สมควรแกตําแหนง, สมควร

แกเหตุท่ีจะเปนได

ด

ดน เย็บผาใหติดกันเปนตะเข็บโดยฝเข็ม

ดนตรี ลําดับเสียงอันไพเราะ
ดวงตาเหน็ธรรม แปลจากคาํวา ธรรมจักษุ
หมายถึงความรูเห็นตามเปนจริงดวย

ปญญาวา สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดข้ึน

เปนธรรมดา สิ่งนั้นท้ังหมดมีความดับ

เปนธรรมดา; ดู ธรรมจักษุ
ดับไมมีเช้ือเหลือ ดับหมด คือดับท้ัง

กิเลสท้ังขันธ (= อนุปาทิเสสนิพาน)

ดาบส ผูบําเพ็ญตบะ, ผูเผากิเลส

ดาวเคราะห ดู ดาวพระเคราะห
ดาวดึงส สวรรคช้ันท่ี ๒ แหงสวรรค ๖ ช้ัน 

มีจอมเทพผูปกครองช่ือทาวสักกะ ซ่ึง

โดยท่ัวไปเรียกกันวาพระอินทร, อรรถ-

กถาอธิบายความหมายของ “ดาวดงึส” วา 

คอื “แดนท่ีคน ๓๓ คนผูทําบุญรวมกัน 

ไดอุบัติ” (จํานวน ๓๓ บาลีวา เตตฺตึส, 

เขียนตามรูปสันสกฤต เปน ตรยัตรงึศ 
หรือเพีย้นเปน ไตรตรงึษ ซ่ึงในภาษา

ไทยกใ็ชเปนคาํเรียกดาวดงึสนีด้วย) ดัง



ดาวนักษัตร ดาวพระเคราะห๙๔

๙๔

มีตํานานวา คร้ังหนึ่ง ท่ีมจลคาม ใน

มคธรัฐ มีนักบําเพ็ญประโยชนคณะ

หนึ่งจํานวน ๓๓ คน นําโดยมฆมาณพ 

ไดรวมกันทําบุญตางๆ  เชน ทําถนน 

สรางสะพาน ขุดบอน้ํา ปลูกสวนปา 

สรางศาลาท่ีพักคนเดินทาง ใหแกชุมชน 

และทําทาน ชวนชาวบานต้ังอยูในศีล 

และทําความดีท้ังหลาย เฉพาะอยางยิ่ง

ตัวมฆมาณพเองยังรักษาขอปฏบัิติพเิศษ

ท่ีเรียกวา วตัรบท ๗ อกีดวย คร้ันตายไป 

ท้ัง ๓๓ คน กไ็ดเกดิในสวรรคท่ีเรียกช่ือ

วาดาวดึงสนี้ โดยมฆมาณพไดเปนทาว

สักกะ คือพระอินทร ดังท่ีพระอินทรนั้น

มีพระนามหนึ่งวา “มฆวา” (ในภาษาไทย

เขียน มฆวัน มัฆวา หรือมัฆวาน); ดู

วัตรบท ๗
ดาวนักษัตร ดาว, ดาวฤกษ, มี ๒๗ หมู 

คือ ๑. อัศวินี (ดาวมา) มี ๗ ดวง ๒.
ภรณี (ดาวกอนเสา) มี ๓ ดวง ๓. 
กฤติกา (ดาวลูกไก) มี ๘ ดวง ๔. 
โรหิณี (ดาวคางหมู) มี ๗ ดวง ๕. 
มฤคศิระ (ดาวหัวเนื้อ) มี ๓ ดวง ๖. 
อารทรา (ดาวตาสําเภา) มี ๑ ดวง ๗. 
ปุนัพสุ (ดาวสําเภาทอง) มี ๓ ดวง ๘. 
บุษยะ (ดาวสมอสําเภา) มี ๕ ดวง ๙. 
อาศเลษา (ดาวเรือน) มี ๕ ดวง ๑๐. 
มฆา (ดาวงูผู) มี ๕ ดวง ๑๑. บุรพ-
ผลคุณ ี(ดาวงูเมยี) ม ี๒ ดวง ๑๒. อตุร-

ผลคุณี (ดาวเพดาน) มี ๒ ดวง ๑๓. 
หัสตะ (ดาวศอกคู) มี ๕ ดวง ๑๔. 
จิตรา (ดาวตาจระเข) มี ๑ ดวง ๑๕. 
สวาติ (ดาวชางพัง) มี ๕ ดวง ๑๖. 
วิศาขา (ดาวคันฉัตร) มี ๕ ดวง ๑๗. 
อนุราธา (ดาวประจําฉัตร) มี ๔ ดวง 

๑๘. เชษฐา (ดาวชางใหญ) มี ๑๔ ดวง 

๑๙. มูลา (ดาวชางนอย) มี ๙ ดวง ๒๐. 
บุรพาษาฒ (ดาวสัปคับชาง) มี ๓ ดวง 

๒๑. อุตราษาฒ (ดาวแตรงอน) มี ๕ 

ดวง ๒๒. ศรวณะ (ดาวหลักชัย) มี ๓ 

ดวง ๒๓. ธนิษฐา (ดาวไซ) มี ๔ ดวง 

๒๔. ศตภิษัช (ดาวพิมพทอง) มี ๔ ดวง 

๒๕. บุรพภัทรบท (ดาวหัวเนื้อทราย) มี 
๒ ดวง ๒๖. อุตรภัทรบท (ดาวไมเทา) 

มี ๒ ดวง ๒๗. เรวด ี (ดาวปลา

ตะเพียน) มี ๑๖ ดวง

ดาวพระเคราะห ในทางโหราศาสตร
หมายถงึดาวท้ัง ๙ ท่ีเรียกวา นพเคราะห
คืออาทิตย จันทร อังคาร พุธ เสาร 

พฤหัสบดี ราหู ศุกร เกตุ; แตในทาง

ดาราศาสตรเรียก ดาวเคราะห หมายถึง
ดาวท่ีไมมีแสงสวางในตัวเอง ตองไดรับ

แสงสวางจากดวงอาทิตยและเปนบริวาร

โคจรรอบดวงอาทิตยมี ๙ ดวง คือ พุธ 

ศุกร โลก อังคาร พฤหัสดี เสาร มฤตยู 

(ยูเรนัส) เกตุหรือพระสมุทร (เนปจูน) 

พระยม (พลูโต)



ดาวฤกษ เดน๙๕

๙๕

ดาวฤกษ ดู ดาวนักษัตร
ดําริ คิด, ตริตรอง

ดําริชอบ ดําริออกจากกาม ดําริในอันไม

พยาบาท ดําริในอันไมเบียดเบียน; ดู

สัมมาสังกัปปะ
ดําฤษณา ความอยาก, ความดิ้นรน, 

ความปรารถนา, ความเสนหา (แผลงมา

จากคําสันสกฤตวา ตฤษณา ตรงกับคํา
ท่ีมาจากบาลีวา ตัณหา)

ดิถี วันตามจันทรคติ ใชวา ค่ําหนึ่ง สอง

ค่ํา เปนตน

ดิถีเพ็ญ ดิถีมีพระจันทรเต็มดวง, วันข้ึน
๑๕ ค่ํา

ดิรัจฉาน สัตวมีรางกายเจริญโดยขวาง, 
สัตวเวนจากมนุษย; เดียรัจฉาน ก็ใช

ดิรัจฉานกถา ดู ติรัจฉานกถา
ดิรัจฉานวิชา ความรูท่ีขวางตอทางพระ
นพิพาน เชน รูในการทําเสนห รูเวทมนตร

ท่ีจะทําใหคนถงึวบัิติ เปนหมอผ ี หมอด ู

หมอง ู หมอยา ทําพธีิบวงสรวง บนบาน 

แกบน เปนตน เมือ่เรียนหรือใชปฏบัิติ 

ตนเองกห็ลงเพลนิหมกมุน และสวนมาก

ทําใหผูคนลุมหลงงมงาย ไมเปนอัน

ปฏิบัติกิจหนาท่ีหรือประกอบการตาม

เหตุผล โดยเฉพาะตัวพระภกิษกุจ็ะขวาง

กั้นขัดถวงตนเองใหไมมีกาํลังและเวลาท่ี

จะบําเพ็ญสมณธรรม, การงดเวนจาก

การเลี้ยงชีพดวยดิรัจฉานวิชา เปนศีล

ของพระภิกษุตามหลักมหาศีล (ที.สี.๙/ 

๑๙–๒๕/๑๑–๑๕), ศีลนี้สําเร็จดวยการ

ปฏบัิติตามสกิขาบทในพระวนิยัปฎกขอท่ี

กาํหนดแกภกิษท้ัุงหลาย มใิหเรียน มใิห

สอนดรัิจฉานวชิา (วนิย.๗/๑๘๓-๔/๗๑) และ

แกภกิษณุท้ัีงหลายเชนเดยีวกนั (วนิย.๓/ 

๓๒๒/๑๗๗; ๓๒๕/๑๗๘); ด ูจูฬมัชฌมิมหาศีล
ดึกดําบรรพ คร้ังเกากอน, คร้ังโบราณ

ดุษณีภาพ ความเปนผูนิ่ง
ดุสติ สวรรคช้ันท่ี ๔ แหงสวรรค ๖ ช้ัน มี

ทาวสนัดสุติเทวราชปกครอง สวรรคช้ันนี้

เปนท่ีสถติของพระโพธิสตัวกอนจติุลงมา

สูมนษุยโลกและตรัสรูในพระชาติสดุทาย

ดูกร, ดูกอน คําเอยเรียกใหเตรียมตัวฟง
ความท่ีจะพูดตอไป, “แนะ” หรือ “ดูรา” 

ก็ใชบาง

เดน ของเศษของเหลือท่ีไมตองการ, ของ
เหลืออันเกินจากท่ีตองการ; “เดน” ตาม

ท่ีเขาใจกันในภาษาไทยปจจุบัน มีความ

หมายไมสูตรงกับท่ีใชในทางพระวินัย 

อยางนอย ในภาษาไทย มักใชแตในแง

ท่ีพวงมากับความรูสึกเชิงวาตํ่าทราม

หรือนารังเกียจ, “เดน” ท่ีใชกันมาในทาง

พระวินัย พึงแยกวาเปนคําแปลของคํา

บาลี ๒ อยาง คือ ๑. ตรงกับคําบาลีวา 
“วิฆาส” หรือ “อุจฉิฏ” หมายถึงของ

เศษของเหลือจากท่ีกินท่ีใช เชน ภิกษุ

พบเนื้อเดนที่สัตวกิน (สีหวิฆาส-เดน



เดน เดน๙๖

๙๖

ราชสีหกิน, พยัคฆวิฆาส-เดนเสือโครง

กิน, โกกวิฆาส-เดนสุนัขปากิน เปนตน) 

จะใหอนุปสัมบันตมยางทอดแกงแลว

ฉัน ก็ได ไมเปนอาบัติ (วินย.๑/๑๓๗/๑๐๙), 

มสีกิขาบทหามภกิษณุ ี มใิหเท หรือสัง่ให

เทอุจจาระ ปสสาวะ หยากเยื่อ หรือของ

เปนเดน ออกไปนอกฝาหรือนอกกาํแพง

(วินย.๓/๑๗๕/๑๐๖, และ ๓/๑๗๘/๑๐๘ มิใหเท

ของเหลานี้ลงไปบนพืชพันธุของสดเขียว

ท่ีชาวบานปลูกไว, ท้ังนี้ ภิกษุก็ตอง

ปฏิบัติตามดวยเชนกัน), มีสิกขาบทหาม

ภิกษุมิใหเอาเศษอาหาร กาง หรือน้ําเดน

ใสบาตรออกไปท้ิง แตใหใชกระโถน 

(วินย.๗/๕๔/๒๒; และตาม วินย.๒/๘๕๖/๕๕๗ 

ซ่ึงมิใหภิกษุเทน้ําลางบาตร ท่ียังมีเมล็ด

ขาวลงในละแวกบาน หนังสือวินัยมุข

เลม ๒ วา “ของเปนเดนก็เหมือนกัน”)

๒. ตรงกับคําบาลีวา “อติริตฺต” ซ่ึงมี

รากศัพทเดียวกับอติเรก หรืออดิเรก 

แปลวา สวนเกิน เหลือเฟอ เกินใช หรือ

เกินตองการ หมายถึงของเหลือซ่ึงเกิน

จากท่ีตองการ เชนในคํา “คิลานาติริตฺต” 

ท่ีแปลวา “เดนภกิษไุข” ก็คือ ของเกินฉัน 

หรือเกินความตองการของพระอาพาธ 

ท้ังนี้ พึงเขาใจตามความในพระบาลี ดัง

เร่ืองวา ภิกษุท้ังหลายนําบิณฑบาตอัน

ประณีตไปถวายพวกภิกษุอาพาธ ภิกษุ

อาพาธฉันไมไดดังใจประสงค ภิกษุท้ัง

หลายจึงท้ิงบิณฑบาตเหลานั้นเสีย พระ

ผูมีพระภาคทรงสดับเสียงนกการอง

เซ็งแซ จึงรับสั่งถามพระอานนท เมื่อ

ทรงทราบความตามท่ีพระอานนทกราบ

ทูลแลว ไดทรงอนุญาตใหฉันอาหารอัน

เปนเดน (อติริตต) ของภิกษุอาพาธ 

และของภิกษุซ่ึงมิใชผูอาพาธได แต 

(สาํหรับอยางหลงั) พงึทําใหเปนเดน โดย

บอกวา “ท้ังหมดนั่น พอแลว” และทรง

บัญญัติสิกขาบทวา (วินย.๒/๕๐๐/๓๒๘)

“ภิกษุใดฉันเสร็จแลว หามภัตแลว 

เคี้ยวก็ดี ฉันก็ดี ซ่ึงของเคี้ยวก็ดี ซ่ึงของ

ฉันก็ดี อันมิใชเดน เปนปาจิตตีย”, ท่ีวา

เดน หรือ เกินฉัน ก็คือ ๒ อยาง ไดแก 

เดนของภิกษุอาพาธ และเดนของภิกษุ

ไมอาพาธ ดงักลาวแลว แตเดนชนดิหลงั

คืออติริตตของภิกษุซ่ึงมิใชผูอาพาธนั้น 

จะตองทําใหถูกตองใน ๗ ประการ คือ 

ไดทําให เปนกัปปยะแลว , ภิกษุ รับ

ประเคนแลว, ยกข้ึนสงให, ทําในหัตถ-

บาส, เธอฉันแลวจึงทํา, เธอฉันเสร็จ 

หามภตัแลว ยงัมไิดลกุจากอาสนะ กทํ็า, 

และเธอกลาววา “ท้ังหมดนัน่ พอแลว”, 

บางทีทานตัดเปน ๕ ขอ คือ ทําใหเปน

กัปปยะแลว, ภิกษุรับประเคนแลว, 

(เธอฉันเสร็จ หามภัตแลว ยังไมลุกจาก

อาสนะ) ยกข้ึนสงให, ทําในหัตถบาส, 

และกลาววา “ท้ังหมดนั่น พอแลว”



เดาะ ตถตา๙๗

๙๗

เดาะ (ในคําวา “การเดาะกฐิน”) เสียหาย

คือกฐินใชไมได หมดประโยชน หมด

อานิสงส ออกมาจากคําวา อุพฺภาโร,
อุทฺธาโร แปลวา “ยกข้ึน หรือร้ือ” เขา

กับศัพท กฐิน แปลวา “ร้ือไมสะดึง” คือ

หมดโอกาสไดประโยชนจากกฐิน

เดียงสา รูความควรและไมควร, รูความ
เปนไปบริบูรณแลว, เขาใจความ

เดียรฉาน, เดียรัจฉาน สัตวอื่นจาก
มนษุย, สตัวผูมรีางกายเจริญขวางออกไป 

คอืไมเจริญต้ังข้ึนไปเหมอืนคนหรือตนไม

เดียรถีย นักบวชภายนอกพระพุทธ-
ศาสนา

เดือน ดวงจันทร, สวนของป คือปหนึ่งมี 

๑๒ เดือนบาง ๑๓ เดือนบาง (อยาง

จันทรคติ); การท่ีนับเวลาเปนเดือนและ

เ รียกเวลาที่นับนั้นว า เดือนก็ เพราะ

กําหนดเอาขางข้ึนขางแรมของเดือน คือ

ดวงจันทรเปนหลักมาตั้งแตเดิม ดูช่ือ

เดือนท่ี มาตรา
โดยชอบ ในประโยควา “เปนผูตรัสรูเอง

โดยชอบ” ความตรัสรูนั้นชอบ ถูกตอง 

ครบถวนสมบูรณ ไมวิปริต ใหสําเร็จ

ประโยชนแกพระองคเองและผูอื่น

ไดรับสมมติ ไดรับมติเห็นชอบรวมกัน
ของท่ีประชุมสงฆต้ังใหเปนเจาหนาท่ี 

หรือทํากิจท่ีสงฆมอบหมาย อยางใด

อยางหนึ่ง

ต

ตจะ หนัง
ตจปญจกกัมมัฏฐาน กรรมฐานมีหนัง

เปนท่ีคํารบหา กรรมฐานอันบัณฑิต

กําหนดดวยอาการมีหนังเปนท่ี ๕ เปน

อารมณ คือ กรรมฐานท่ีทานสอนให

พิจารณาสวนของรางกาย ๕ อยางคือ 

ผม ขน เล็บ ฟน หนัง โดยความเปน

ของปฏิกูล หรือโดยความเปนสภาวะ

อยางหนึ่งๆ ตามท่ีมันเปนของมัน ไมเอา

ใจเขาไปผูกพันแลวคิดวาดภาพใฝฝน

ตามอํานาจกิเลส พจนานุกรมเขียน

ตจปญจกกรรมฐาน เรียกอีกอยางวา 

มูลกัมมัฏฐาน (กรรมฐานเบ้ืองตน)

ตติยฌาน ฌานท่ี ๓ มีองค ๒ ละปติเสีย

ได คงอยูแตสุข กับ เอกัคคตา

ตถตา ความเปนอยางนั้น, ความเปนเชน

นั้น, ภาวะท่ีสิ่งท้ังหลายท้ังปวงเปนของ

มันอยางนั้นเอง คือเปนไปตามเหตุ

ปจจัย (มิใชเปนไปตามความออนวอน

ปรารถนา หรือการดลบันดาลของใครๆ)



ตถาคต ตทังควิมุตติ๙๘

๙๘

เปนช่ือหนึง่ท่ีใชเรียกกฎ ปฏจิจสมุปบาท
หรือ อิทัปปจจยตา

ตถาคต พระนามอยางหนึ่งของพระ

พทุธเจา เปนคําท่ีพระพุทธเจาทรงเรียก

หรือตรัสถึงพระองคเอง แปลไดความ

หมาย ๘ อยาง คือ ๑. พระผูเสด็จมา
แลวอยางนั้น คือ เสด็จมาทรงบําเพ็ญ

พุทธจริยา เพื่อประโยชนแกชาวโลก 

เปนตน เหมือนอยางพระพุทธเจาพระ

องคกอนๆ อยางไรก็อยางนั้น ๒. พระผู
เสด็จไปแลวอยางนั้น คือทรงทําลาย

อวิชชาสละปวงกิเลสเสด็จไปเหมือน

อยางพระพุทธเจาพระองคกอนๆ อยาง

ไรก็อยางนั้น ๓. พระผูเสด็จมาถึงตถ-
ลักษณะ คือ ทรงมีพระญาณหยั่งรูเขา
ถึงลักษณะท่ีแทจริงของสิ่งท้ังหลายหรือ

ของธรรมทุกอยาง ๔. พระผูตรัสรูตถ-
ธรรมตามท่ีมันเปน คือ ตรัสรูอริยสัจจ 

๔ หรือปฏิจจสมุปบาทอันเปนธรรมท่ี

จริงแทแนนอน ๕. พระผูทรงเห็นอยาง
นั้น คือ ทรงรูเทาทันสรรพอารมณท่ี

ปรากฏแกหมูสัตวท้ังเทพและมนุษย ซ่ึง

สัตวโลกตลอดถึง เทพถึงพรหมได

ประสบและพากันแสวงหา ทรงเขาใจ

สภาพท่ีแทจริง ๖. พระผูตรัสอยางนั้น
(หรือมีพระวาจาท่ีแทจริง) คือ พระ

ดํารัสท้ังปวงนับแตตรัสรูจนเสด็จดับ

ขันธปรินิพพาน ลวนเปนสิ่งแทจริงถูก

ตอง ไมเปนอยางอื่น ๗. พระผูทําอยาง
นั้น คือ ตรัสอยางใด ทําอยางนั้น ทํา

อยางใด ตรัสอยางนั้น ๘. พระผูเปนเจา 
(อภิภู) คือ ทรงเปนผูใหญยิ่งเหนือกวา
สรรพสัตวตลอดถึงพระพรหมท่ีสูงสุด 

เปนผูเห็นถองแท ทรงอํานาจ เปนราชา

ท่ีพระราชาทรงบูชา เปนเทพแหงเทพ 

เปนอินทรเหนือพระอินทร เปนพรหม

เหนือประดาพรหม ไมมีใครจะอาจวัด

หรือจะทัดเทียมพระองคดวยศีล สมาธิ 

ปญญา วิมุตติ และวิมุตติญาณทัสสนะ

ตถาคตโพธิสัทธา ความเชื่อปญญา

ตรัสรูของพระตถาคต (ผูกเปนศัพทข้ึน

จากความบาลีวา “สทฺทหติ ตถาคตสฺส

โพธึ”); ดู สัทธา
ตทังคนิพพาน “นิพพานดวยองคนั้น”, 

นพิพานดวยองคธรรมจําเพาะ เชน มอง

เห็นขันธ ๕ โดยไตรลกัษณแลวหายทุกข

รอน ใจสงบสบายมคีวามสขุอยูตลอดช่ัว

คราวนัน้ๆ, นพิพานเฉพาะกรณี

ตทังคปหาน “การละดวยองคนั้น”, การ

ละกิเลสดวยองคธรรมท่ีจําเพาะกันนั้น 

คือละกิเลสดวยองคธรรมจําเพาะท่ีเปน

คูปรับกัน แปลงายๆ วา “การละกิเลส

ดวยธรรมท่ีเปนคูปรับ” เชน ละโกรธ

ดวยเมตตา (แปลกันมาวา “การละกิเลส

ไดช่ัวคราว”)

ตทังควิมุตติ “พนดวยองคนั้นๆ” หมาย



ตทารมณ, ตทารัมมณะ ตอหนังสือค่ํา๙๙

๙๙

ความวา พนจากกิเลสดวยอาศัยธรรม

ตรงขามท่ีเปนคูปรับกัน เชน เกิดเมตตา 

หายโกรธ เกิดสังเวช หายกําหนัด 

เปนตน เปนการหลุดพนช่ัวคราว และ

เปนโลกียวิมุตติ; ดู วิมุตติ
ตทารมณ, ตทารัมมณะ ด ูวถิจิีต
ตทาลัมพณะ, ตทาลัมพนะ ด ูวถิจิีต
ตนโพธิ์ ดู โพธิ
ตบะ 1. ความเพียรเคร่ืองเผาผลาญ

กิเลส, การบําเพ็ญเพียรเพื่อกําจัดกิเลส 

2. พิธีขมกิเลสโดยการทรมานตัวของ

นักบวชบางพวกในสมัยพุทธกาล

ตปุสสะ พอคาท่ีมาจากอกุกลชนบทคูกบั
ภลัลกิะ พบพระพทุธเจาขณะประทับอยู 

ณ ภายใตตนไมราชายตนะภายหลัง

ตรัสรูใหมๆ ไดถวายเสบียงเดินทาง คือ 

ขาวสัตตุผง ขาวสตัตุกอน แลวแสดง

ตนเปนอุบาสก ถึงพระพุทธเจากับพระ

ธรรมเปนสรณะ นับเปนปฐมอุบาสกผู

ถึงสรณะ ๒ ท่ีเรียกวา เทฺววาจิก
ตโปทาราม สวนซ่ึงอยูใกลบอน้ําพุรอน

ช่ือตโปทา ใกลพระนครราชคฤห เปน

สถานท่ีแหงหนึ่งท่ีพระพุทธเจาเคยทํา

นิมิตตโอภาสแกพระอานนท

ตระกูลอันมั่งคั่ง จะต้ังอยูนานไมได

เพราะเหตุ ๔ อยาง คือ ๑. ไมแสวงหา

พัสดุท่ีหายแลว ๒. ไมบูรณะพัสดุท่ีครํ่า

ครา ๓. ไมรูจักประมาณในการบริโภค

สมบัติ ๔. ต้ังสตรีหรือบุรุษทุศีล ใหเปน

แมบานพอเรือน

ตระบัด ยืมของเขาไปแลวเอาเสีย เชน 

ขอยืมของไปใชแลวไมสงคืน กูหนี้ไป

แลวไมสงตนทุนและดอกเบ้ีย

ตระหน่ี เหนียว, เหนียวแนน, ไมอยาก

ใหงายๆ, ข้ีเหนียว (มัจฉริยะ)

ตรัยตรึงศ “สามสิบสาม”, สวรรคช้ัน

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 พูดเกี่ยงราคาในเร่ืองซ้ือขาย, 

พูดเกี่ยงผลประโยชนในการทําความตก

ลงกัน

ตอหนังสือค่ํา เรียนหนังสือโดยวิธีท่ี

อาจารยบอกปากเปลาใหโดยตรงเปน

รายตัว ซ่ึงเนนการจําเปนฐาน อันสืบมา

แตยุคท่ียังไมไดใชหนังสือ โดยอาจารย

สอนใหวาทีละคําหรือทีละวรรคทีละ



ตะเบ็งมาน ตักสิลา๑๐๐

๑๐๐

ตอน ศิษยก็วาตามวาซํ้าๆ จนจําได แลว

อาจารยอธิบายใหเขาใจ หรืออาจารย

กาํหนดใหนาํไปทอง แลวมาวาใหอาจารย

ฟง เมือ่ศษิยจําไดและเขาใจแมนยาํแลว

อาจารยก็สอนหรือใหรับสวนท่ีกําหนด

ใหมไปทองเพิ่มตอไปทุกๆ วัน วันละ

มากหรือนอยแลวแตความสามารถของ

ศิษย นี่เรียกวา ตอหนังสือ และมักตอ
ในเวลาค่ํา จึงเรียกวา ตอหนังสือคํ่า

ตะเบ็งมาน เปนช่ือวิธีหมผาของหญิง

อยางหนึ่ง คือ เอาผาโอบหลังสอดรักแร

สองขางออกมาขางหนา ชักชายไขวกัน

ข้ึนพาดบาปกลงไปเหน็บไวท่ีผาโอบหลัง

ตะโพน เคร่ืองดนตรีชนดิหนึง่ มหีนงัสอง

หนา ตรงกลางปอง ริม ๒ ขางสอบลง

ตักกะ เปรียง; ดู เบญจโครส
ตักบาตรเทโว ดู เทโวโรหณะ
ตักสิลา ช่ือนครหลวงแหงแควนคันธาระ 
ซ่ึงเปนแควนหนึ่งในบรรดา ๑๖ แควน

แหงชมพูทวีป ตักสิลามีมาแตดึกดํา-

บรรพกอนพุทธกาล เคยรุงเรืองดวย

ศิลปวิทยาตางๆ เปนสถานท่ีมีช่ือเสียงท่ี

สุดในการศึกษายุคโบราณ เรียกกันวา 

เปนเมืองมหาวิทยาลัย สันนิษฐานวา 

บัดนี้คือบริเวณซากโบราณสถาน ในเขต 

แควนปญจาบ ของประเทศปากีสถาน 

อยูหางออกไปประมาณ ๒๗ กม. ทาง

ทิศตะวันตกเฉียงเหนือของราวัลปนดิ 

(Rawalpindi) เมืองหลวงเกา และหาง

จากอิสลามะบาด (Islamabad) เมือง

หลวงปจจุบัน ไปทางทิศตะวันตก 

ประมาณ ๒๓ กม.

ตักสิลาเปนราชธานีท่ีมั่งคั่งรุงเรือง

สืบตอกันมาหลายศตวรรษ ตั้งแตกอน

พุทธกาล จนถึงพุทธศตวรรษท่ี ๑๑ มี

เร่ืองราวเลาไวในชาดกเปนอันมาก ซ่ึง

แสดงใหเห็นวา ตักสิลาเปนศูนยกลาง

การศึกษา มีสํานักอาจารยทิศาปาโมกข 

สั่งสอนศิลปวิทยาตางๆ แกศิษยซ่ึงเดิน

ทางมาเลาเรียนจากทุกถิ่นในชมพูทวีป 

แตในยุคกอนพุทธกาลชนวรรณะสูงเทา

นัน้จึงมสีทิธิเขาเรียนได บุคคลสาํคญัและ

มีช่ือเสียงหลายทานในสมัยพุทธกาล

สําเร็จการศึกษาจากนครตักสิลา เชน 

พระเจาปเสนทิโกศล เจามหาลิจฉวี 

พันธุลเสนาดี หมอชีวกโกมารภัจ และ

องคลุมิาล เปนตน ตอมาภายหลงัพทุธกาล

ตักสิลาไดถูกพระเจาอเล็กซานเดอร

มหาราชกษัตริยกรีกยึดครอง มีหนังสือ

ท่ีคนชาติกรีกกลาวถึงขนบธรรมเนียม

ประเพณีของเมืองตักสิลา เชนวา

ประชาชนชาวตักสิลา ถาเปนคนยากจน

ไมสามารถจะปลูกฝงธิดาใหมีเหยาเรือน

ตามประเพณีได ก็นําธิดาไปขายท่ีตลาด

โดยเปาสังขตีกลองเปนอาณัติสัญญาณ 

ประชาชนก็พากันมาลอมดู ถาผูใดชอบ



ต่ัง ตัณหา๒๑๐๑

๑๐๑

ใจกต็กลงราคากนันาํไปเปนภรรยา หญงิ

ท่ีสามตีายจะตองเผาตัวตายไปกบัสามี

นับแตสมัยพระเจาอโศกมหาราช

เปนตนมา ตักสิลาไดเปนนครท่ีรุงเรือง

ดวยพระพุทธศาสนา ซ่ึงเจริญข้ึนมา

เคียงขางศาสนาฮินดู เปนแหลงสําคัญ
แหงหนึ่งของการศึกษาพระพุทธศาสนา 

ดังมีซากสถูปเจดีย วัดวาอาราม และ

ประติมากรรมแบบศิลปะคันธาระ

จํานวนมากปรากฏเปนหลักฐาน

ตอมาราว พ.ศ. ๙๔๓ หลวงจีน 

ฟาเหียนไดมาสืบพระพุทธศาสนา ใน

อินเดีย ยังไดมานมัสการพระสถูปเจดีย

ท่ีเมืองตักสิลา แสดงวาเมืองตักสิลายัง

คงบริบูรณดีอยู แตตอมาราว พ.ศ. 

๑๐๕๐ ชนชาติฮั่นยกมาตีอินเดียและได

ทําลายพระพุทธศาสนา ทําใหเมืองตัก-

สิลาพินาศสาปสูญไป คร้ันถึง พ.ศ. 

๑๑๘๖ หลวงจีนเห้ียนจงั (พระถงัซัมจ๋ัง)

มาสืบพระพุทธศาสนาในอินเดีย กลาว

วาเมอืงตักสลิาตกอยูในสภาพเสือ่มโทรม 

เปนเพยีงเมืองหนึง่ท่ีข้ึนกบัแควนกัศมีระ 

โบสถวหิาร สถานศกึษา และปูชนยีสถาน

ถูกทําลายหมด จากนั้นมาก็ไมปรากฏ

เร่ืองเมืองตักสิลาอีก; เขียนเต็มตามบาลี

เปน ตักกสิลา เขียนอยางสันสกฤตเปน 

ตักษศิลา องักฤษเขียน Taxila; ด ูคันธาระ
ต่ัง มา ๔ เหลี่ยมรี นั่งได ๒ คนก็มี

ตัชชนียกรรม กรรมอันสงฆพึงทําแก

ภิกษุอันจะพึงขู, สังฆกรรมประเภท

นิคหกรรมอยางหนึ่ง ซ่ึงสงฆทําการ

ตําหนิโทษภิกษุผูกอความทะเลาะวิวาท 

กออธิกรณข้ึนในสงฆ เปนผูมีอาบัติมาก 

และคลุกคลีกับคฤหัสถในทางท่ีไมสม

ควร

ต้ังใจชอบ ดู สัมมาสมาธิ
ตณฺหกฺขโย ความสิ้นไปแหงตัณหา เปน
ไวพจนอยางหนึ่งแหง วิราคะ และ

นิพพาน
ตัณหา๑ ความทะยานอยาก, ความรานรน, 

ความปรารถนา, ความอยากเสพ อยาก

ได อยากเอาเพือ่ตัว, ความแสหา, ม ี๓ 

คอื ๑. กามตัณหา ความทะยานอยากใน
กาม อยากไดอารมณอันนาใคร ๒. 
ภวตัณหา ความทะยานอยากในภพ 

อยากเปนนัน่เปนนี ่๓. วภิวตัณหา ความ
ทะยานอยากในวิภพ อยากไมเปนนัน่ไม

เปนนี่ อยากพรากพนดับสูญไปเสีย;

ตัณหา ๑๐๘ ตามนัยอยางงาย = ตัณหา 

๓  อารมณ ๖  ๒ (ภายใน+ภายนอก) 

 กาล ๓; ด ูปปญจะ, มานะ; เทยีบ ฉันทะ 2.
ตัณหา๒ ธิดามารนางหนึ่งใน ๓ นาง ท่ี

อาสาพระยามารผูเปนบิดา เขาไปประโลม

พระพุทธเจาดวยอาการตางๆ ในสมัยท่ี

พระองคประทับอยูท่ีตนอชปาลนิโครธ

ภายหลังตรัสรูใหมๆ (อีก ๒ นาง คือ 



ตัณหาจริต ตัมพปณณิ๑๐๒

๑๐๒

อรด ีกับ ราคา)
ตัณหาจริต ดู จริต, จริยา
ตัตรมัชฌัตตตา ความเปนกลางใน

อารมณนั้นๆ, ภาวะท่ีจิตและเจตสิกต้ัง

อยู ในความเปนกลาง บางทีเ รียก 

อุเบกขา (ขอ ๗ ในโสภณเจตสิก ๒๕)

ตันติ 1. แบบแผน เชน ตันติธรรม 

(ธรรมท่ีเปนแบบแผน) ตันติประเพณี 

(แนวทางท่ียึดถือปฏิบัติสืบกันมาเปน

แบบแผน) เชน ภิกษุท้ังหลายควรสืบ

ตอตันติประเพณีแหงการเลาเรียนพระ

ธรรมวินัย และเท่ียวจาริกไป แสดง

ธรรม โดยดํารงอิริยาบถอันนาเลื่อมใส  

2. เสน, สาย เชน สายพิณ

ตันติภาษา ภาษาท่ีมแีบบแผน คอืมหีลกั

ภาษา มไีวยากรณ เปนระเบียบ เปน

มาตรฐาน; เมือ่พระพทุธโฆสาจารยแปล

อรรถกถาจากภาษาสิงหล ทานกลาววา

ยกข้ึนสูตันติภาษา คาํวา “ตันติภาษา” ใน

ท่ีนี ้หมายถงึภาษาบาลี (บาล:ี ตนติฺภาสา)

ตัมพปณณิ “(เกาะ) คนฝามือแดง” เปน
ช่ือหนึ่งของลังกาทวีป คือประเทศศรี-

ลังกาในปจจุบัน และคงเปนช่ือท่ีเกาแก

มาก ปรากฏในรายช่ือดินแดนตางๆ ใน

คมัภรีมหานทิเทส แหงพระสตุตันตปฎก

ซ่ึงมีชวาดวย และถัดจากสุวรรณภูมิ ก็

มีตัมพปณณิ (ชว คจฺฉติ … สุวณฺณภูมึ 

คจฺฉติ ตมฺพปณฺณึ คจฺฉติ, ขุ.ม.๒๙/๒๕๔/ 

๑๘๘, ๘๑๐/๕๐๔) ช่ือเหลานี้จะตรงกับดิน

แดนท่ีเขาใจกัน หรือเปนช่ือพอง หรือ

ต้ังตามกัน ไมอาจวินิจฉัยใหเด็ดขาดได, 

เหตุท่ีลังกาทวีปไดนามวาตัมพปณณินั้น 

มีเร่ืองตามตํานานวา เจาชายวิชัยซ่ึงเปน

โอรสองคใหญของพระเจาสีหพาหุและ

พระนางสีหสีวลีในชมพูทวีป ถูกพระ

ราชบิดาลงโทษเนรเทศ ไดเดินทางจาก

ชมพูทวีป และมาถึงเกาะนี้ในวันพุทธ-

ปรินิพพาน ราชบริพารซึ่งเหน็ดเหนื่อย

จากการเดินทาง เมื่อข้ึนฝงแลวก็ลงนั่ง

พัก เอามือยันพื้นดิน เมื่อยกมือข้ึนมา 

มือก็เปอนแดงดวยดินท่ีนั่นซ่ึงมีสีแดง 

กลายเปนคนมือแดง (ตมฺพ [แดง] + 

ปณฺณี [มีฝามือ] = ตมฺพปณฺณ ี [มีฝามือ

แดง]) ก็จึงเรียกถิ่นนั้นวา ตัมพปณณิ

แลว ณ ถิ่นนั้น เจาชายวิชัยไดรับความ

ชวยเหลือจากยักษิณีท่ีรักพระองค รบ

ชนะพวกยักษแหงเมืองลังกาปุระ จึงได

ต้ังเมืองตัมพปณณินครข้ึน เปนปฐม-

กษตัริยตนวงศของชาวสหีล หรือสงิหฬ 

จากนั้น ช่ือตัมพปณณิก็ขยายออกไป

กลายเปนช่ือของท้ังเกาะหรือท้ังประเทศ,

ตามเร่ืองท่ีเลามา จะเห็นช่ือท่ีใชเรียกดิน

แดนนี้ครบ ท้ังลังกา ตัมพปณณิ และ 

สีหลหรือสิงหฬ, ตามพปณณิ ก็เรียก 

(จะเติม ‘ทวีป’ เปนตัมพปณณิทวีป 

หรือตามพปณณิทวีป ก็ได)



ตัสสปาปยสิกากรรม ติตถิยปริวาส๑๐๓

๑๐๓

ตัสสปาปยสิกากรรม กรรมอันสงฆพึง

ทําเพราะความที่ภิกษุนั้นเปนผูเลวทราม,

กรรมนี้สงฆทําแกภิกษุผูเปนจําเลยใน

อนุวาทาธิกรณ ใหการกลับไปกลับมา 

เดี๋ยวปฏิเสธ เดี๋ยวสารภาพ พูดถลาก

ไถล พูดกลบเกลื่อนขอท่ีถูกซัก พูดมุสา

ซ่ึงหนา สงฆทํากรรมนี้แกเธอเปนการลง

โทษตามความผิดแมวาเธอจะไมรับ 

หรือเพื่อเพิ่มโทษจากอาบัติท่ีตอง

ตามพปณณิ ดู ตัมพปณณิ
ตาลุ เพดานปาก
ตาลุชะ อักษรเกิดท่ีเพดาน คือ อิ อ ีและ
จ ฉ ช ฌ  กับท้ัง ย

ตํารับ, ตําหรับ ตําราท่ีกําหนดไวเปน

เฉพาะแตละเร่ืองละราย

ติกะ หมวด ๓

ติจีวรวปิปวาส การอยูปราศจากไตรจีวร

ติจีวรอวิปปวาส การไมอยูปราศจาก

ไตรจีวร; ดู ติจีวราวิปปวาส
ติจีวราวปิปวาส การไมอยูปราศจากไตร-

จีวร คือ ภิกษุอยูในแดนท่ีสมมติเปน 

ติจีวราวปิปวาสแลว อยูหางจากไตรจีวร

ก็ไมเปนอันอยูปราศ ไมตองอาบัติดวย

นิสสัคคิยปาจิตตียสิกขาบทท่ี ๑

ติจีวราวปิปวาสสมีา แดนไมอยูปราศจาก
ไตรจีวร สมมติแลว ภิกษุอยูหางจาก

ไตรจีวรในสีมานั้น ก็ไมเปนอันปราศ

ติณชาติ หญา

ติณวตัถารกวิธ ีวธีิแหง ติณวตัถารกวนิยั
ติณวตัถารกวินัย ระเบียบดงักลบไวดวย
หญา ไดแกกิริยาท่ีใหประนีประนอมกัน

ท้ังสองฝาย ไมตองชําระสะสางหาความ

เดิม เปนวิธีระงับอาปตตาธิกรณ ท่ีใชใน

เมื่อจะระงับลหุกาบัติท่ีเกี่ยวกับภิกษุ

จํานวนมาก ตางก็ประพฤติไมสมควร

และซัดทอดกัน เปนเร่ืองนุงนังซับซอน 

ชวนใหทะเลาะวิวาท กลาวซัดลําเลิกกัน

ไปไมมีท่ีสุด จะระงับดวยวิธีอื่นก็จะเปน

เร่ืองลุกลามไป เพราะถาจะสืบสวนสอบ

สวนปรับใหกันและกันแสดงอาบัติ ก็มี

แตจะทําใหอธิกรณรุนแรงยิ่งข้ึน จึง

ระงับเสียดวยติณวัตถารกวิธี คือแบบ

กลบไวดวยหญา ตัดตอนยกเลิกเสีย 

ไมสะสางความหลังกันอีก

ติตถกร เจาลัทธิ หมายถึงคณาจารย ๖ 
คน คอื ๑. ปูรณกัสสป ๒. มักขลโิคสาล ๓. 
อชติเกสกัมพล ๔. ปกุทธกัจจายนะ ๕. 
สัญชัยเวลัฏฐบุตร ๖. นิครนถนาฏบุตร
มักเรียกวา ครูท้ัง ๖

ติตถิยะ เดียรถีย, นักบวชภายนอกพระ
พุทธศาสนา

ติตถิยปริวาส วิ ธีอยูกรรมสําหรับ

เดียรถียท่ีขอบวชในพระพุทธศาสนา 

กลาวคือ นักบวชในลัทธิศาสนาอื่น หาก

ปรารถนาจะบวชเปนภิกษุในพระพุทธ-

ศาสนา จะตองประพฤติปริวาสกอน ๔ 



ติตถิยปกกันตกะ ติรัจฉานกถา๑๐๔

๑๐๔

เดือน หรือจนกวาสงฆพอใจ จึงจะ

อุปสมบทได ท้ังนี้ เพื่อปรับตัวปรับวิถี

ชีวิตใหพรอมท่ีจะเขาอยูในระบบอยาง

ใหม และเปนการทดสอบตนเองดวย; ดู

ปริวาส
ติตถิยปกกันตกะ ผูไปเขารีตเดียรถียท้ัง
เปนภิกษุ อุปสมบทอีกไมได (เปนวัตถุ-

วิบัติ)

ติรัจฉานกถา ถอยคําอันขวางตอทาง

นิพพาน, เร่ืองราวที่ภิกษุไมควรนํามา

เปนขอถกเถียงสนทนา โดยไมเกี่ยวกับ

การพิจารณาสั่งสอนแนะนําทางธรรม 

อันทําใหคิดฟุงเฟอและพากันหลงเพลิน

เสียเวลา เสียกิจหนาท่ีท่ีพึงปฏิบัติตาม

ธรรม เชน ราชกถา สนทนาเร่ืองพระ
ราชา วาราชาพระองคนั้นโปรดของอยาง

นัน้ พระองคนีโ้ปรดของอยางนี ้โจรกถา
สนทนาเร่ืองโจร วาโจรหมูนั้นปลนท่ีนั่น

ไดเทานั้นๆ ปลนท่ีนี่ไดเทานี้ๆ เปนตน;

ทรงแสดงไวในท่ีหลายแหง ไดแก ราช-

กถา โจรกถา มหามัตตกถา (เร่ืองมหา

อํามาตย) เสนากถา (เร่ืองกองทัพ) ภย-

กถา ยทุธกถา อนันกถา (เร่ืองขาว) ปาน-

กถา (เร่ืองน้ํา) วัตถกถา (เร่ืองผา) ยาน-

กถา สยนกถา (เร่ืองท่ีนอน) มาลากถา 

คันธกถา าติกถา คามกถา (เร่ือง

บาน) นิคมกถา (เร่ืองนิคม คือเมือง

ยอย) นครกถา ชนปทกถา อิตถีกถา 

(เร่ืองสตรี) สูรกถา (เร่ืองคนกลาหาญ) 

วิสิขากถา (เร่ืองตรอก) กุมภัฏานกถา 

(เร่ืองทาน้ํา) ปุพพเปตกถา (เร่ืองคนท่ี

ลวงลับ) นานัตตกถา (เร่ืองปลกียอย

หลากหลาย) โลกกัขายกิา (คําเลาขาน

เร่ืองโลก เชนวาโลกนี้ใครสราง) สมุท-

ทักขายิกา (คําเลาขานเร่ืองทะเล เชนท่ี

วาขุดข้ึนมาโดยเทพเจาช่ือสาคร) อิติ-

ภวาภวกถา (เร่ืองท่ีถกเถียงกันวุนวาย

ไปวาเปนอยางนั้น-ไมเปนอยางนี้ หรือ

วาเปนอยางนี้-ไมเปนอยางนั้น สุดโตง

กันไป เชน วาเท่ียงแท-วาขาดสูญ วาได-

วาเสีย วาใหปรนเปรอตามใจอยาก-วา

ใหกดบีบเครียดเครง), ท้ังหมดนี้นับได

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 ในคัมภีรช้ันฎีกาบางแหง 

(วินย.ฏี.๓/๒๖๗/๓๗๙) อธิบายวา อีกนัย

หนึ่ง คําวา “อิติ” มีความหมายวารวม

ท้ังเร่ืองอื่นๆ ทํานองนี้ดวย เชนรวม

เร่ือง ปา เขา แมน้ํา และเกาะ เขาไป ก็

เปน ๓๖ อยาง; ใน องฺ.ทสก.๒๔/๖๙/๑๓๘  



ติรัจฉานโยนิ ตุลา๑๐๕

๑๐๕

เมื่อตรัสสอนภิกษุท้ังหลายวาไมควร

สนทนาติรัจฉานกถาเหลานี้แลว ก็ได

ทรงแสดงกถาวัตถุ ๑๐ วาเปนเร่ืองท่ี

ควรสนทนากันสําหรับภิกษุท้ังหลาย; ดู

กถาวัตถุ ๑๐
ติรัจฉานโยนิ กําเนิดดิรัจฉาน (ขอ ๒ 

ในทุคติ ๓, ขอ ๒ ในอบาย ๔); ด ูคติ
ติรัจฉานวิชา ดู ดิรัจฉานวิชา
ติสรณคมนูปสัมปทา อุปสมบทดวย

ไตรสรณคมน คือบวชภิกษุดวยการ

(กลาวคํา)ถึงสรณะ ๓ เปนวิธีอุปสมบท

ท่ีพระพุทธเจาทรงอนุญาตใหพระสาวก

บวชกุลบุตรในคร้ังตนพุทธกาล ตอมา

เมือ่ทรงอนญุาตการอปุสมบทดวยญตัติ-

จตุตถกรรมแลว กท็รงอนญุาตการบวช

ดวยไตรสรณคมนนี้ ใหเปนวิธีบวช

สามเณรสืบมา ดู อุปสัมปทา
ติสสเถระ ช่ือพระเถระองคหนึ่งในเกาะ

ลงักา เคยอปุการะพระเจาวฏัฏคามนิอีภยั

คราวเสียราชสมบัติแกทมิฬ ภายหลัง

ทรงกูราชสมบัติคืนไดแลว ไดสรางวัด

อภัยคีรีวิหารถวาย

ติสสเมตเตยยมาณพ ศิษยคนหนึ่งใน

จํานวน ๑๖ คน ของพราหมณพาวรีท่ี

ไป ทูลถามปญหากะพระศาสดา ท่ี

ปาสาณเจดีย

ตีรณปริญญา กําหนดรูขั้นพิจารณา คือ 
กําหนดรูสังขารดวยการพิจารณาเห็น

ไตรลักษณ วาสิ่งนั้นๆ มีลักษณะไม

เท่ียง เปนทุกข เปนอนัตตา (ขอ ๒ ใน

ปริญญา ๓)

ตุจฉากาศ ดู อากาศ ๓, ๔
ตุมพสตูป พระสถูปบรรจุทะนานทองท่ี

ใชตวงแบงพระบรมสารีริกธาตุ โทณ-

พราหมณเปนผูสราง

ตุลา ตราชู, ประมาณ, เกณฑวัด, มาตร-

ฐาน, ตัวแบบ, แบบอยาง; สาวกหรือ

สาวิกา ท่ีพระพุทธเจาตรัสยกยองวา 

เปนตราชู หรือเปนแบบอยางในพุทธ

บริษัทนั้นๆ อันสาวกและสาวิกาท้ัง

หลาย ควรใฝปรารถนาจะดําเนินตาม 

หรือจะเปนใหไดใหเหมือน คือ ๑. ตุลา 
สําหรับภิกษุสาวกท้ังหลาย ไดแก พระ

สารีบุตร และพระมหาโมคคัลลานะ  

๒. ตุลา สําหรับภิกษุณีสาวิกาท้ังหลาย 
ไดแก พระเขมา และพระอุบลวรรณา 

๓. ตุลา  สําหรับอุบาสกสาวกท้ังหลาย 
ไดแก จิตตคฤหบด ี และหัตถกะอาฬวกะ 

๔. ตุลา สําหรับอุบาสิกาสาวิกาท้ังหลาย 
ไดแก ขุชชุตตราอปุาสกิา และเวฬกุณัฏกี

นนัทมารดา

นอกจากพุทธพจนท่ีแสดงหลักท่ัว

ไปแลว (อง.ทุก.๒๐/๓๗๕–๘/๑๑๐-๑; อง.จตุกก. 

๒๑/๑๗๖/๒๒๑ ) บางแหงตรัสสอนวิธี

ปฏิบัติประกอบไวดวย ดังพุทธโอวาทท่ี

วา (สํ.นิ.๑๖/๕๖๙-๕๗๐/๒๗๖) “พระผูมีพระ



ตุลา ตุลา๑๐๖

๑๐๖

ภาคเจาไดตรัสวา ภิกษุท้ังหลาย ลาภ

สักการะและช่ือเสียง เปนของทารุณ 

เผ็ดรอน หยาบราย เปนอันตรายตอการ

บรรลุโยคเกษมธรรม อันยอดเยี่ยม;

ภิกษุท้ังหลาย อุบาสิกาผูมีศรัทธา เมื่อ

จะวิงวอนบุตรนอยคนเดียว ซ่ึงเปนท่ีรัก 

ท่ีช่ืนใจ โดยชอบ พึงวิงวอนอยางนี้วา 

‘ขอพอจงเปนเชนจิตตคฤหบดี และ

หัตถกะอาฬวกะเถิด’ ภิกษุท้ังหลาย ผูท่ี

เปนตุลา เปนประมาณ ในบรรดา

อุบาสกสาวกของเรา ก็คือ จิตตคฤหบดี

และหัตถกะอาฬวกะ, ‘ถาพอออกบวช 

ก็ขอจงเปนเชนพระสารีบุตร และพระ

โมคคลัลานะเถิด’ ภกิษท้ัุงหลาย ผูท่ีเปน

ตุลา เปนประมาณ ในบรรดาภิกษสุาวก

ของเรา ก็คือ สารีบุตรและโมคคัลลานะ, 

‘ขอพอจงอยาเปนอยางพระท่ียังศึกษา 

ซ่ึงยังมิไดบรรลุอรหัตตผล ก็ถูกลาภ

สักการะและชื่อเสียงตามรังควาน’ ภิกษุ

ท้ังหลาย ถาลาภสักการะและช่ือเสียง

ตามรังควานภิกษุท่ียังศึกษา ซ่ึงยังไม

บรรลุอรหัตตผล ก็จะเปนอันตรายแก

เธอ, ลาภสักการะและช่ือเสียง เปนเร่ือง

รายกาจ อยางนี้ เธอท้ังหลายพึง

สําเหนียกไว ดังนี้แล”

ตอจากนั้นก็มีอีกพระสูตรหนึ่ ง 

ตรัสไวทํานองเดียวกันวา (สํ.นิ.๑๖/๕๗๑-

๒/๒๗๗) “… อุบาสิกาผูมีศรัทธา เมื่อจะ

วิงวอนธิดานอยคนเดียว ซ่ึงเปนท่ีรัก ท่ี

ช่ืนใจ โดยชอบ พึงวิงวอนอยางนี้วา ‘ขอ

แมจงเปนเชนขุชชุตตราอุบาสิกา และ

เวฬุกัณฏกีนันทมารดาเถิด’ ภิกษุท้ัง

หลาย ผูท่ีเปนตุลา เปนประมาณ ใน

บรรดาอุบาสิกาสาวิกาของเรา ก็คือ    

ขุชชุตตราอบุาสกิา และเวฬกุณัฏกนีนัท-

มารดา, ‘ถาแมออกบวช กข็อจงเปนเชน 

พระเขมาภิกขุนี และพระอุบลวรรณา

เถดิ’ ภกิษท้ัุงหลาย ผูท่ีเปนตุลา เปน

ประมาณ ในบรรดาภิกษุณีสาวิกาของ

เรา ก็คือ เขมาภิกขุนี  และอุบลวรรณา, 

‘ขอแมจงอยาเปนอยางพระที่ยังศึกษา 

ซ่ึงยังมิไดบรรลุอรหัตตผล ก็ถูกลาภ

สักการะและช่ือเสียงตามรังควาน ’… 

ลาภสักการะและช่ือเสียง เปนเร่ืองราย

กาจ อยางนี้ เธอท้ังหลายพึงสําเหนียก

ไว ดังนี้แล”

พระสาวกและพระสาวิกา ท่ีพระ

พุทธเจาตรัสยกยองวาเปน “ตุลา” นี้ ใน

ท่ีท่ัวไป มักเรียกกันวา พระอัครสาวก 

และพระอัครสาวิกา เปนตน แตพระ

พุทธเจาเองไมทรงใชคําเรียกวา “อัคร

สาวก” เปนตน นั้น โดยตรง แมวาคําวา 

“อัครสาวก” นั้นจะสืบเนื่องมาจากพระ

ดํารัสคร้ังแรกท่ีตรัสถึงพระเถระท้ังสอง

ทานนั้น คือ เมื่อพระสารีบุตรและพระ

มหาโมคคัลลานะ ออกจากสํานักของ



ตุลา ตุลา๑๐๗

๑๐๗

สัญชัยปริพาชกแลว นําปริพาชก ๒๕๐ 

คนมาเฝาพระพุทธเจาท่ีพระเวฬุวัน คร้ัง

นั้น พระพุทธเจาทอดพระเนตรเห็นท้ัง

สองทานนั้นกําลังเขามาแตไกล ก็ได

ตรัสแกภิกษุท้ังหลายวา (วินย.๔/๗๑/๗๗) 

“ภิกษุท้ังหลาย สหายสองคนท่ีมานั่น คือ 

โกลิตะ และอุปติสสะ จักเปนคูสาวก

ของเรา เปนคูท่ีดีเลิศ ยอดเยี่ยม (สาวก-

ยุค ภวิสฺสติ อคฺค ภทฺทยุคํ)”, คําเรียก

ทานผูเปน ตุลา วาเปน “อัคร-” ในพระ

ไตรปฎก ครบท้ัง ๔ คู มีแตในพุทธ-

วงส โดยเฉพาะโคตมพุทธวงส (ขุ.พุทธ. 

๓๓/๒๐๖/๕๔๕) กลาวคือ ๑. อัครสาวก 
ไดแก พระสารีบุตร และพระมหาโมค-

คลัลานะ ๒. อคัรสาวกิา ไดแก พระเขมา 

และพระอบุลวรรณา ๓. อคัรอปุฏฐาก-
อุบาสก ไดแก จิตตะ (คอื จิตตคฤหบด)ี

และหัตถาฬวกะ (คอื หัตถกะอาฬวกะ) 

๔. อัครอุปฏฐิกาอุบาสิกา ไดแก (เวฬ-ุ

กณัฏก)ี นนัทมารดา และอตุตรา (คอื 

ขุชชุตตรา), อัครอุปฏฐากอุบาสกนั้น ใน

อปทานแหงหนึ่ง (ขุ.อป.๓๓/๗๙/๑๑๗) และ

ในอรรถกถาธรรมบทแหงหนึ่ง เรียกส้ันๆ 

วา อัครอุบาสก  และอัครอุปฏฐิกา
อุบาสิกา เรียกส้ันๆ วา อัครอุบาสิกา 
(แตในท่ีนั้น อรรถกถาธรรมบทฉบับ

อักษรไทยบางฉบับ, ธ.อ.๓/๗ เรียกเปน

อคัรสาวก และอคัรสาวิกา เหมือนอยาง

ในภิกษุและภิกษุณีบริษัท ท้ังนี้ นาจะเปน

ความผิดพลาดในการตรวจชําระ)

พระสาวกสาวิกาท่ีเปน “อัคร” นั้น 

แทบทุกทานเปนเอตทัคคะในดานใด

ดานหนึ่งดวย คือ พระสารีบุตร เปน
เอตทัคคะทางมีปญญามาก พระมหา
โมคคัลลานะ เปนเอตทัคคะในทางมี

ฤทธ์ิ พระเขมา เปนเอตทัคคะทางมี
ปญญามาก พระอบุลวรรณา เปน

เอตทัคคะในทางมีฤทธ์ิ จติตคฤหบดี
ซ่ึงเปนอนาคามี เปนเอตทัคคะในดาน

เปนธรรมกถึก หัตถกะอาฬวกะ ซ่ึง
เปนอนาคามี  เปน เอตทัคคะทาง

สงเคราะหบริษัทคือชุมชน ดวยสังคห-

วัตถุสี่ ขุชชุตตรา ซ่ึงเปนโสดาบัน ผูได

บรรลุปฏิสัมภิทา (ไดเสขปฏิสัมภิทา คือ 

ปฏสิมัภทิาของพระเสขะ) เปนเอตทัคคะ

ในดานเปนพหูสูต เวนแตเวฬุกัณฏกี
นันทมารดา (เปนอนาคามินี) ท่ีนา

แปลกวาไมปรากฏในรายนามเอตทัคคะ 

ซ่ึงมช่ืีอนนัทมารดาดวย แตเปนอตุตรา 

นันทมารดา ท่ีเปนเอตทัคคะในทาง

ชํานาญฌาน (และทําใหยังสงสัยกันวา 

“นนัทมารดา” สองทานนี ้แทจริงแลว จะ

เปนบุคคลเดยีวกนัหรือไม)

นอกจากนี้ ยังมีตําแหนง “อัคร” ท่ี

ยอมรับและเรียกขานกันท่ัวไปอีก ๒ 

อยาง คือ อคัรอปุฏฐาก ผูเฝารับใชพระ



ตุลาการ เตวาจิก๑๐๘

๑๐๘

พุทธเจาอยางเยี่ยมยอด ไดแกพระ

อานนท (“อัครอุปฏฐาก” เปนคําท่ีใชแก

พระอานนท ต้ังแตในพระไตรปฎก,    

ที . ม .๑๐ /๕๕ /๖๐ ;  พระอานนท เปน

เอตทัคคะถึง ๕ ดาน คือ ดานพหูสูต มี

สติ มีคติ มีธิติ และเปนอุปฏฐาก) และ 

อัครอุปฏฐายิกา คืออุบาสิกาผูดูแล

อุปถัมภบํารุงพระพุทธเจาอยางเยี่ยม

ยอด ไดแก วิสาขามหาอุบาสิกา (นาง

วิสาขาซ่ึงเปนโสดาบัน เปนเอตทัคคะผู

ยอดแหงทายิกา คูกับอนาถบิณฑิก-

เศรษฐี ซ่ึงก็เปนโสดาบัน และเปน

เอตทัคคะผูยอดแหงทายก, แตพบใน

อรรถกถาแหงหนึ่ง, อุ.อ.๑๘/๑๒๗, จัดเจา

หญิงสุปปวาสา โกลิยราชธิดา ซ่ึงเปน

เอตทัคคะผูยอดแหงประณีตทายิกา วา

เปนอัครอุปฏฐายิกา)

ตุลาการ “ผูทําตุลา”, “ผูสรางดลุ”, “ผูมี

อาการเหมอืนตราชู” คอื ผูดาํรงรักษา 

หรือทําใหเกดิความสม่าํเสมอเทีย่งธรรม,  

ผูวนิจิฉยัอรรถคด,ี ผูตัดสนิคดี

ตู, กลาวตู กลาวอางหรือทึกทักเอาของผู
อืน่วาเปนของตัว, กลาวอางผิดตัว ผิดสิง่

ผิดเร่ือง, ในคําวา “กลาวตูพระพุทธเจา” 

หรือ “ตูพุทธพจน” หมายความวา อาง

ผิดๆ ถูกๆ, กลาวสิ่งท่ีตรัสวามิไดตรัส 

กลาวสิ่งท่ีมิไดตรัสวาไดตรัสไว, พูดให

เคลื่อนคลาดหรือไขวเขวไปจากพุทธ-

ดาํรัส, พดูใสโทษ, กลาวขมข่ี, พดูกด เชน 

คัดคานใหเห็นวาไมจริงหรือไมสําคัญ

ตูกรรมสิทธิ์ กลาวอางเอากรรมสิทธ์ิของ
ผูอื่นวาเปนของตัว

เตจีวริกังคะ องคแหงภิกษุผูถือไตรจีวร
เปนวัตร คือถือเพียงผาสามผืนไดแก 

จีวร สบง สังฆาฏิอยางละผืนเทานั้น ไม

ใชจีวรนอกจากผาสามผืนนั้น (ขอ ๒ 

ในธุดงค ๑๓)

เตโชธาต ุ ธาตุไฟ, สภาวะท่ีมลีกัษณะรอน, 

ความรอน; ในรางกาย ไดแกไฟท่ียังกาย

ใหอบอุน ไฟท่ียังกายใหทรุดโทรม ไฟท่ี

ยังกายใหกระวนกระวาย และไฟท่ีเผา

อาหารใหยอย, อยางนี้เปนการกลาวถึง

เตโชธาตุในลักษณะท่ีคนสามัญท่ัวไปจะ

เขาใจได และท่ีจะใหสําเร็จประโยชนใน

การเจริญกรรมฐาน แตในทางพระ

อภิธรรม เตโชธาตุเปนสภาวะพื้นฐานท่ี

มีอยูในรูปธรรมทุกอยาง แมแตในน้ํา 

เปนภาวะท่ีทําใหเรารูสึกรอน อุน เย็น 

เปนตน; ดู ธาตุ, รูป ๒๘
เตรตายุค, ไตรดายุค ดู กัป
เตรสกัณฑ “กัณฑสิบสาม” ตอนท่ีวา

ดวยสิกขาบท ๑๓ หมายถึง หมวด

ความในพระวินัยปฎก สวนท่ีวาดวยบท

บัญญัติเกี่ยวกับอาบัติสังฆาทิเสสซ่ึงมี 

๑๓ สิกขาบท

เตวาจิก “มีวาจาครบสาม” หมายถึง ผู



เตียง ไตรทิพ, ไตรทิพย๑๐๙

๑๐๙

กลาววาจาถึงสรณะครบท้ังสามอยางคือ 

พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ บิดา

พระยสเปนคนแรก ท่ีประกาศตนเปน

อุบาสกถึงพระรัตนตรัยตลอดชีวิต; เทียบ

เทฺววาจิก
เตียง ภิกษุทําเตียงหรือต่ัง พึงทําใหมีเทา
เพียง ๘ นิ้วพระสุคต เวนไวแตแมแคร

เบ้ืองตํ่า และตองไมหุมนุน ถาฝาฝน 

ตองปาจิตตีย ตองตัดใหไดประมาณ 

หรือร้ือเสียกอน จึงแสดงอาบัติตก 

(ปาจิตตีย รตนวรรคท่ี ๙ สิกขาบทที่ ๕ 

และ ๖)

โตเทยยมาณพ ศิษยคนหนึ่งในจํานวน 

๑๖ คน ของพราหมณพาวรีท่ีไปทูลถาม

ปญหากะพระศาสดา ท่ีปาสาณเจดีย)

ไตรจีวร จีวรสาม, ผาสามผืนท่ีพระวินัย

อนุญาตใหภิกษุมีไวใชประจําตัวคือ ๑. 
สังฆาฏิ ผาทาบ ๒. อุตราสงค ผาหม 

เรียกสามัญในภาษาไทยวาจีวร ๓. 
อันตรวาสก ผานุง เรียกสามัญวาสบง

ไตรดายุค ดู กัป
ไตรตรึงษ “สามสิบสาม”, สวรรคช้ัน

ดาวดึงส; ดู ดาวดึงส
ไตรทวาร ทวารสาม, ทางทํากรรม ๓ ทาง

คอื กายทวาร วจีทวาร และ มโนทวาร
ไตรทศ “สบิ ๓ คร้ัง” คอื ๓๐ ตรงกับคาํ

บาลวีา “ติทส” ซ่ึงในพระไตรปฎกพบใช

เฉพาะในคาํรอยกรอง คอืคาถา เปนตัว

เลขถวนตัดเศษ ของ ๓๓ (บาล:ี เตตฺตึส) 

ซ่ึงเปนจํานวนของคนคณะหนึ่งมีมฆ-

มาณพเปนหัวหนา ในตํานานท่ีวา พวกเขา

ทําบุญรวมกนั เชน ทําถนน สรางสะพาน 

ขุดบอน้าํ ปลกูสวนปา สรางศาลาท่ีพกัคน

เดนิทาง ใหแกชุมชน และทําทาน ชวน

ชาวบานต้ังอยูในศลี เปนตน เมือ่ตายแลว

ไดเกิดในสวรรคท่ีเรียกช่ือวา ดาวดึงส 
อนัเปนสวรรคช้ันท่ี ๒ ใน ๖ ช้ัน ดงัท่ีใน

อรรถกถาอ ธิบายความหมายของ  

“ดาวดงึส” วา คอื “แดนท่ีคน ๓๓ คนผู

ทําบุญรวมกนั ไดอบัุติ”, คาํวา “ติทส” ท่ี

พบในพระไตรปฎกหมายถึงสวรรคช้ัน

ดาวดงึสเปนพืน้ แมวาคมัภรีช้ันตอมาบาง

แหงจะอธิบายวา หมายถึงเทวดาท่ัวไป

บางกม็,ี ตรีทศ กว็า; เทียบ ไตรทิพ
ไตรทิพ, ไตรทิพย “แดนทิพยท้ังสาม” 

หรือ “สามแดนเทพ”, ตรงกับคาํบาลวีา 

“ติทิว” ซ่ึงในพระไตรปฎกพบใชเฉพาะใน

คาํรอยกรอง คอืคาถา หมายถงึเทวโลก

ในความหมายอยางกวาง ท่ีรวมท้ังพรหม

โลก (คอื กามาวจรเทวโลก รูปาวจรเทว-

โลก และอรูปาวจรเทวโลก) มกัใชอยาง

ไมเจาะจง คอืหมายถงึแดนเทพแหงใด

แหงหนึ่ง อันมักรูไดดวยขอความแวด

ลอมในท่ีนัน้วาหมายถงึแหงใด เชน ใน

คาถาของพระกาฬุทายีเถระ (ขุ.เถร.๒๖/ 

๓๗๐/๓๔๘) วา “พระนางเจามายา พทุธ-
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มารดา มเหสขีองพระเจาสทุโธทนะ ทรง

บริหารพระองคผูเปนพระโพธิสัตวมา 

ดวยพระครรภ คร้ันทําลายขันธแลว ทรง

บันเทิงอยูในไตรทพิย” ไตรทิพย (ติทิว) 

ในท่ีนี ้ หมายถงึสวรรคช้ันดุสติ, เมือ่คร้ัง

ท่ีพระพุทธเจาประทับนั่งสงบอยู ณ ไพร-

สณฑแหงหนึ่งในแควนโกศล พราหมณ

สําคัญคนหนึ่ง พรอมดวยศิษยจํานวน

มาก ไดเขาไปกลาวขอความแดพระองค

เปนคาถา มีความตอนหนึ่งวา (ส.ํส.๑๕/ 

๗๑๐/๒๖๕) “ทานมาอยูในปาเปลี่ยวเพียง

ผูเดียวอยางเอิบอิ่มใจ ตัวขาพเจานี้มุง

หวังไตรทิพยอันสูงสุด จึงเขมนหมายถึง

การที่จะไดเขารวมอยูกับพระพรหมเจา 

ผูเปนอธิบดีแหงโลก เหตุไฉนทานจึงพอ

ใจปาวังเวงท่ีปราศจากผูคน ณ ท่ีนี้ ทาน

กําลังบําเพ็ญตบะเพื่อจะถึงองคพระ

พรหมเปนเจากระนั้นหรือ?” ไตรทิพย 

(ติทิว) ในท่ีนี้ หมายถึงพรหมโลก, 

อุบาสิกาทานหนึ่งซ่ึงไดเกิดเปนเทพบุตร 

กลาวคาถาไวตอนหนึง่มคีวามวา (ที.ม.๑๐/ 

๒๕๓/๓๐๖) “ขาพเจาไดเปนอุบาสิกาของ

พระผูทรงจักษ ุมนีามปรากฏวา โคปกา .. 

ขาฯ มจิีตเลือ่มใส ไดบํารุงสงฆ .. (บัดนี)้ 

ขาฯ ไดเขาถงึไตรทพิย เปนบุตรของทาว

สกักะ มอีานภุาพยิง่ใหญ มคีวามรุงเรือง

มาก ณ ท่ีนี ้พวกเทวดารูจักขาฯ วา โคปก-

เทพบุตร” ไตรทิพย (ติทิว) ในท่ีนี ้หมาย

ถงึสวรรคช้ันดาวดึงส; คมัภรีช้ันหลงัแหง
หนึง่ (อนฎุกีาแหงปญจปกรณ) กลาวถงึ

ไตรทิพยท่ีหมายถึงสวรรคช้ันดาวดึงส
ดงัอธิบายวา “ติทิว” คอืโลกช้ันท่ี ๓ โดย

เทียบกนัในสคุติภมู ินบัเปน ๑. มนษุย ๒. 

จาตุมหาราชิกา ๓. ดาวดึงส, อภิธานัป-

ปทีปกา ซ่ึงเปนคัมภีรช้ันหลังมากสัก

หนอย (แตงในพมา ในยคุท่ีตรงกับสมยั

สโุขทัย) อธิบายวา “ช่ือวา ‘ติทิว’ (ไตรทิพ) 

เพราะเปนท่ีเพลดิเพลนิของเทพท้ัง ๓ คอื 

พระหริ (พระวษิณ ุหรือนารายณ) พระหระ 

(พระศวิะ หรืออศิวร) และพระพรหม” (ท่ี

จริง หริ-หระ เพิง่ปรากฏเปนสาํคญัข้ึนมา

ในศาสนาฮินดู หลังพุทธกาลหลาย

ศตวรรษ), ตรีทิพ กว็า; เทียบ ไตรทศ
ไตรปฎก “ปฎกสาม”; ปฎก แปลตาม

ศัพทอยางพื้นๆ วา กระจาดหรือตะกรา 

อันเปนภาชนะสําหรับใสรวมของตางๆ 

เขาไว นํามาใชในความหมายวา เปนท่ี

รวบรวมคําสอนในพระพุทธศาสนาท่ีจัด

เปนหมวดหมูแลว โดยนัยนี้ ไตรปฎก
จึงแปลวา “คัมภีรท่ีบรรจุพุทธพจน 

(และเ ร่ืองราวชั้นเดิมของพระพุทธ-

ศาสนา) ๓ ชุด” หรือ “ประมวลแหง

คัมภีร ท่ีรวบรวมพระธรรมวินัย ๓ 

หมวด” กลาวคอื วนิยัปฎก สุตตันต-
ปฎก และ อภิธรรมปฎก

พระไตรปฎกบาลีไดรับการตีพิมพ



ไตรปฎก ไตรปฎก๑๑๑

๑๑๑

เปนเลมหนังสือดวยอักษรไทยคร้ังแรก

ในรัชกาลท่ี ๕ เร่ิมเมื่อ พ.ศ.๒๔๓๑ 

เสร็จและฉลองพรอมกับงานรัชดาภิเษก

ใน พ.ศ.๒๔๓๖ แตยังมีเพียง ๓๙ เลม 

(ขาดคัมภีรปฏฐาน) ตอมา พ.ศ.๒๔๖๘ 

ในรัชกาลท่ี ๗ ไดโปรดเกลาฯ ใหจัด

พิมพใหมเปนฉบับท่ีสมบูรณ เพื่ออุทิศ

ถวายพระราชกุศลแดรัชกาลท่ี ๖ เรียก

วา สฺยามรฏสฺส เตปฏกํ (พระไตรปฎก

ฉบับสยามรัฐ) มีจํานวนจบละ ๔๕ เลม

พระไตรปฎกมีสาระสําคัญและการ

จัดแบงหมวดหมูโดยยอ ดังนี้

๑. พระวินัยปฎก ประมวลพทุธพจน

หมวดพระวินัย คือพุทธบัญญัติเกี่ยว

กับความประพฤติ ความเปนอยู ขนบ

ธรรมเนียมและการดําเนินกิจการตางๆ 

ของภิกษุสงฆและภิกษุณีสงฆ แบงเปน 

๕ คัมภีร (เรียกยอหรือหัวใจวา อา ปา 

ม จุ ป) คือ ๑. อาทิกัมมิกะ หรือ 
ปาราชิก วาดวยสิกขาบทที่เกี่ยวกับ

อาบัติหนักของฝายภิกษุสงฆ ต้ังแต

ปาราชิกถึงอนิยต ๒. ปาจิตตีย วาดวย
สิกขาบทท่ีเกี่ยวกับอาบัติเบา ต้ังแต 

นิสสัคคิยปาจิตตียถึงเสขิยะ รวมตลอด

ท้ังภิกขุนีวิภังคท้ังหมด ๓. มหาวรรค 
วาดวยสิกขาบทนอกปาฏิโมกขตอนตน 

๑๐ ขันธกะ หรือ ๑๐ ตอน ๔. จุลวรรค
วาดวยสิกขาบทนอกปาฏิโมกขตอน

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. 
ภกิขุนวีภิงัค วาดวยสกิขาบทในปาฏโิมกข
(ศีล ๓๑๑ ขอ) ฝายภิกษุณีสงฆ ๓. 
มหาวรรค ๔. จุลวรรค ๕. ปริวาร

บางทีทานจัดใหยนยอเขาอีก แบง

พระวินัยปฎกเปน ๓ หมวด คือ ๑. 
วิภังค วาดวยสิกขาบทในปาฏิโมกขท้ัง

ฝายภิกษุสงฆและฝายภิกษุณีสงฆ (คือ

รวมขอ ๑ และ ๒ ขางตนท้ังสองแบบ

เขาดวยกัน) ๒. ขันธกะ วาดวย

สิกขาบทนอกปาฏิโมกข ท้ัง ๒๒ ขันธกะ

หรือ ๒๒ บทตอน (คือรวมขอ ๓ และ 

๔ เขาดวยกัน) ๓. ปริวาร คัมภีร

ประกอบ (คือขอ ๕ ขางบน)

๒. พระสุตตันตปฎก ประมวล

พทุธพจนหมวดพระสตูร คอื พระธรรม-

เทศนา คําบรรยายธรรมตางๆ ท่ีตรัส

ยักเยื้องใหเหมาะกับบุคคลและโอกาส 

ตลอดจนบทประพันธ เร่ืองเลา และ

เร่ืองราวท้ังหลายท่ีเปนช้ันเดิมในพระ

พุทธศาสนา แบงเปน ๕ นิกาย (เรียก
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ยอหรือหัวใจวา ที ม สํ อํ ขุ) คือ ๑. 
ทีฆนิกาย ชุมนุมพระสูตรท่ีมีขนาดยาว 

๓๔ สูตร ๒. มัชฌิมนิกาย ชุมนุมพระ
สูตรท่ีมีความยาวปานกลาง ๑๕๒ สูตร 

๓. สังยุตตนิกาย ชุมนุมพระสูตรท่ีจัด
รวมเขาเปนกลุมๆ เรียกวาสังยุตตหนึ่งๆ 

ตามเร่ืองท่ีเนื่องกัน หรือตามหัวขอหรือ

บุคคลท่ีเกี่ยวของรวม ๕๖ สังยุตต มี 

๗,๗๖๒ สูตร ๔. อังคุตตรนิกาย ชุมนุม
พระสูตรท่ีจัดรวมเขาเปนหมวดๆ เรียก

วานิบาตหนึ่งๆ ตามลําดับจํานวนหัวขอ

ธรรม รวม ๑๑ นิบาต หรือ ๑๑ หมวด

ธรรม มี ๙,๕๕๗ สูตร ๕. ขุททกนิกาย
ชุมนุมพระสูตรคาถาภาษิต คําอธิบาย 

และเ ร่ืองราวเบ็ดเตล็ดท่ีจัดเขาในสี่

นิกายแรกไมได มี ๑๕ คัมภีร

๓. พระอภิธรรมปฎก ประมวล

พุทธพจนหมวดพระอภิธรรม คือ หลัก

ธรรมและคําอธิบายท่ีเปนหลักวิชาลวนๆ 

ไมเกี่ยวดวยบุคคลหรือเหตุการณ แบง

เปน ๗ คัมภีร (เรียกยอหรือหัวใจวา สํ 

วิ ธา ปุ ก ย ป) คือ ๑. สังคณี หรือ 
ธัมมสังคณี รวมขอธรรมเขาเปนหมวด
หมูแลวอธิบายทีละประเภทๆ ๒. วิภังค
ยกหมวดธรรมสําคัญๆ ข้ึนต้ังเปนหัว

เ ร่ืองแลวแยกแยะออกอธิบายช้ีแจง

วินิจฉัยโดยละเอียด ๓ . ธาตุกถา
สงเคราะหขอธรรมตางๆ เขาในขันธ 

อายตนะ ธาตุ ๔ .  ปุคคลบัญญัติ
บัญญัติความหมายของบุคคลประเภท

ตางๆ ตามคุณธรรมท่ีมีอยูในบุคคล

นั้นๆ ๕. กถาวัตถุ แถลงและวินิจฉัย
ทัศนะของนิกายตางๆ สมัยสังคายนา

คร้ังท่ี ๓ ๖. ยมก ยกหัวขอธรรมข้ึน
วินิจฉัยดวยวิธีถามตอบ โดยต้ังคาํถาม

ยอนกนัเปนคูๆ  ๗. ปฏฐาน หรือ มหา-
ปกรณ อธิบายปจจัย ๒๔ แสดงความ

สัมพันธ เนื่องอาศัยกันแหงธรรมท้ัง

หลายโดยพิสดาร

พระไตรปฎกบาลีท่ีพิมพดวยอักษร

ไทย ทานจัดแบงเปน ๔๕ เลม แสดง

พอใหเห็นรูปเคาดังนี้

ก. พระวินัยปฎก ๘ เลม
เลม ๑ มหาวิภังค ภาค ๑ วาดวย
ปาราชิก สังฆาทิเสส และอนิยต-

สิกขาบท (สิกขาบทในปาฏิโมกขฝาย

ภิกษุสงฆ ๑๙ ขอแรก)

เลม ๒ มหาวิภังค ภาค ๒ วาดวย

สิกขาบทเกี่ยวกับอาบัติเบาของภิกษุ 

(เปนอันครบสิกขาบท ๒๒๗ หรือศีล 

๒๒๗)

เลม ๓ ภิกขุนีวิภังค วาดวยสิกขาบท 

๓๑๑ ของภิกษุณี

เลม ๔ มหาวรรค ภาค ๑ มี ๔ ขันธกะ 

วาดวยการอุปสมบท (เร่ิมเร่ืองต้ังแต

ต รัส รูและประดิษฐานพระศาสนา )  
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อุโบสถ จําพรรษา และปวารณา

เลม ๕ มหาวรรค ภาค ๒ มี ๖ ขันธกะ 

วาดวยเร่ืองเคร่ืองหนัง เภสัช กฐิน จีวร 

นิคหกรรม และการทะเลาะวิวาทและ

สามัคคี

เลม ๖ จุลวรรค ภาค ๑ มี ๔ ขันธกะ วา

ดวยเร่ืองนิคหกรรม วุฏฐานวิธี และการ

ระงับอธิกรณ

เลม ๗ จุลวรรค ภาค ๒ มี ๘ ขันธกะ 

ว าดวยขอบัญญั ติปลีกยอย เ ร่ือง

เสนาสนะ สังฆเภท วัตรตางๆ การงด

สวดปาฏิโมกข เร่ืองภิกษุณี เร่ือง

สังคายนาคร้ังท่ี ๑ และคร้ังท่ี 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 สวนมากช่ือเร่ิมดวย มหา เชน 

มหาปรินพิพานสตูร มหาสติปฏฐานสตูร

เปนตน

เลม ๑๑ ปาฏิกวรรค มีพระสูตรยาว 
๑๑ สูตร เร่ิมดวยปาฏิกสูตร หลายสูตร

มช่ืีอเสยีง เชน จักกวตัติสตูร อคัคญัญ-

สูตร สิงคาลกสูตร และสังคีติสูตร

๒. มัชฌิมนิกาย ๓ เลม
เลม ๑๒ มูลปณณาสก บ้ันตน มีพระ

สูตรขนาดกลาง ๕๐ สูตร

เลม ๑๓ มัชฌิมปณณาสก บ้ันกลาง มี
พระสูตรขนาดกลาง ๕๐ สูตร

เลม ๑๔ อุปริปณณาสก บ้ันปลาย มี
พระสูตรขนาดกลาง ๕๒ สูตร

๓. สังยุตตนิกาย ๕ เลม
เลม ๑๕ สคาถวรรค รวมคาถาภาษิตท่ี
ตรัสและกลาวตอบบุคคลตางๆ เชน 

เทวดา มาร ภิกษุณี พราหมณ พระเจา

โกศล เปนตน จัดเปนกลุมเร่ืองตาม

บุคคลและสถานที่ มี ๑๑ สังยุตต

เลม ๑๖ นิทานวรรค คร่ึงเลมวาดวย
เหตุปจจัย คือหลักปฏิจจสมุปบาท 

นอกนั้นมีเร่ืองธาตุ การบรรลุธรรม 

สังสารวัฏ ลาภสักการะ เปนตน จัดเปน 

๑๐ สังยุตต

เลม ๑๗ ขันธวารวรรค วาดวยเร่ือง
ขันธ ๕ ในแงมุมตางๆ มีเร่ืองเบ็ดเตล็ด 

รวมท้ังเร่ืองสมาธิและทิฏฐิตางๆ ปะปน

อยูบาง จัดเปน ๑๓ สังยุตต

เลม ๑๘ สฬายตนวรรค เกือบคร่ึงเลม
วาดวยอายตนะ ๖ ตามแนวไตรลักษณ 

เร่ืองอื่นมีเบญจศีล ขอปฏิบัติใหถึง

อสังขตะ อันตคาหิกทิฏฐิ เปนตน จัด

เปน ๑๐ สังยุตต

เลม ๑๙ มหาวารวรรค วาดวยโพธิ- 
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ปกขิยธรรม ๓๗ แตเรียงลําดับเปน

มรรค โพชฌงค สติปฏฐาน อินทรีย 

สัมมัปปธาน พละ อิทธิบาท รวมท้ัง

เร่ืองท่ีเกี่ยวของ เชน นิวรณ สังโยชน 

อริยสัจจ ฌาน ตลอดถึงองคคุณของ

พระโสดาบันและอานิสงสของการบรรลุ

โสดาปตติผล จัดเปน ๑๒ สังยุตต (พึง

สังเกตวาคัมภีรนี้ เ ร่ิมตนดวยการย้ํา

ความสําคัญของความมีกัลยาณมิตร

เปนจุดเร่ิมตนเขาสูมรรค)

๔. อังคุตตรนิกาย ๕ เลม
เลม ๒๐ เอก–ทุก–ติกนิบาต วาดวย
ธรรมหมวด ๑, ๒, ๓ รวมท้ังเร่ือง

เอตทัคคะ

เลม ๒๑ จตุกกนบิาต 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 ต้ังแตทิฏฐธัมมิกัตถะ

ถึงปรมัตถะ ท้ังสําหรับบรรพชิต และ

สําหรับคฤหัสถ กระจายกันอยูโดยเรียง

ตามจํานวน

๕. ขุททกนิกาย ๙ เลม
เลม ๒๕ รวมคัมภีรยอย ๕ คือ ขุททก-

ปาฐะ (บทสวดยอยๆ โดยเฉพาะ 

มงคลสูตร รตนสูตร กรณียเมตตสูตร) 

ธรรมบท (เฉพาะตัวคาถาทั้ง ๔๒๓) 

อุทาน (พุทธอุทาน ๘๐) อิติวุตตกะ 
(พระสูตรท่ีไมข้ึนตนดวย เอวมฺเม สุตํ
แตเช่ือมความเขาสูคาถาดวยคําวา อิติ 
วุจฺจติ รวม ๑๑๒ สูตร) และ สุตต-
นิบาต (ชุมนุมพระสูตรชุดพิเศษ ซ่ึงเปน

คาถาลวนหรือมีความนําเปนรอยแกว 

รวม ๗๑ สูตร)

เลม ๒๖ มีคัมภีรยอยท่ีเปนคาถาลวน 

๔ คือ วิมานวัตถุ (เร่ืองผูเกิดในสวรรค
อยูวิมาน เลาการทําความดีของตนใน

อดีต ท่ีทําใหไดไปเกิดเชนนั้น ๘๕ 

เร่ือง) เปตวัตถ ุ (เร่ืองเปรตเลากรรมช่ัว

ในอดีตของตน ๕๑ เร่ือง) เถรคาถา
(คาถาของพระอรหันตเถระ ๒๖๔ รูปท่ี

กลาวแสดงความรูสึกสงบประณีตใน

การบรรลุธรรม เปนตน) เถรีคาถา
(คาถาของพระอรหันตเถรี ๗๓ รูปท่ี

กลาวแสดงความรูสึกเชนนั้น)

เลม ๒๗ ชาดก ภาค ๑ รวมคาถาแสดง
คติธรรมท่ีพระพุทธเจาตรัสเมื่อคร้ังเปน

พระโพธิสัตวในอดีตชาติ และมีคาถา

ภาษิตของผูอื่นปนอยูบาง ภาคแรก ต้ัง

แตเร่ืองท่ีมีคาถาเดียว (เอกนิบาต) ถึง

เร่ืองมี ๔๐ คาถา (จัตตาฬีสนิบาต) รวม 

๕๒๕ เร่ือง
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เลม ๒๘ ชาดก ภาค ๒ รวมคาถาอยาง

ในภาค ๑ นั้น เพิ่มอีก แตเปนเร่ืองอยาง

ยาว ต้ังแตเร่ืองมี ๕๐ คาถา (ปญญาส-

นิบาต) ถึงเร่ืองมีคาถามากมาย (มหา-

นิบาต) จบลงดวยมหาเวสสันดรชาดก 

ซ่ึงมี ๑,๐๐๐ คาถา รวมอีก ๒๒ เร่ือง 

บรรจบท้ัง ๒ ภาค เปน ๕๔๗ ชาดก

เลม ๒๙ มหานิทเทส ภาษิตของพระ 

สารีบุตรอธิบายขยายความพระสูตร ๑๖ 

สูตร ในอัฏฐกวรรคแหงสุตตนิบาต

เลม ๓๐ จูฬนิทเทส ภาษิตของพระ 

สารีบุตรอธิบายขยายความพระสูตร ๑๖ 

สตูรในปารายนวรรคและขัคควสิาณสตูร

ในอุรควรรค แหงสุตตนิบาต

เลม ๓๑ ปฏิสัมภิทามรรค ภาษิตของ
พระสารีบุตรอธิบายขอธรรมท่ีลึกซ้ึง

ตางๆ เชนเร่ือง ญาณ ทิฏฐิ อานาปาน 

อินทรีย วิโมกข เปนตน อยางพิสดาร

เปนทางแหงปญญาแตกฉาน

เลม ๓๒ อปทาน ภาค ๑ คาถาประพันธ
แสดงประวัติโดยเฉพาะในอดีตชาติ เร่ิม

ดวยพุทธอปทาน (ประวัติของพระพุทธ-

เจา) ปจเจกพุทธอปทาน (เร่ืองราวของ

พระปจเจกพุทธเจา) ตอดวยเถร- 

อปทาน (อัตตประวัติแหงพระอรหันต-

เถระ) เรียงลําดับเร่ิมแตพระสารีบุตร 

ตามดวยพระมหาโมคคัลลานะ พระ 

มหากสัสปะ พระอนรุุทธะ พระปุณณ- 

มันตานีบุตร พระอุบาลี พระอัญญา-

โกณฑัญญะ พระปณโฑลภารทวาชะ 

พระขทิรวนยิเรวตะ พระอานนท ตอเร่ือย

ไปจนจบภาค ๑ รวมพระอรหนัตเถระ

๔๑๐ รูป

เลม ๓๓ อปทาน ภาค ๒ คาถาประพันธ

แสดงอตัตประวติัพระอรหนัตเถระตออกี

จนถงึรูปท่ี ๕๕๐ ตอนัน้เปนเถรีอปทาน 

แสดงเร่ืองราวของพระอรหันตเถรี ๔๐ 

เร่ือง เร่ิมดวยพระเถรีท่ีไมคุนนาม ๑๖ 

รูป ตอดวยพระเถรีท่ีสําคัญเรียงลําดับ

คือพระมหาปชาบดีโคตมี พระเขมา 

พระอุบลวรรณา พระปฏาจารา พระ

กณุฑลเกส ี พระกสีาโคตมี พระธรรม-

ทินนา พระสกุลา พระนันทา พระโสณา 

พระภัททกาปลานี พระยโสธรา และ

ทานอื่นๆ ตอไปจนจบ คร้ันจบอปทาน

แลว ทายเลม ๓๓ นี้ มีคัมภีร พุทธวงส
เปนคาถาประพันธแสดงเร่ืองของพระ

พุทธเจาในอดีต ๒๔ พระองคท่ีพระ

พุทธเจาพระองคปจจุบันเคยไดทรงเฝา

และไดรับพยากรณ จนถึงประวัติของ

พระองคเอง รวมเปนพระพุทธเจา ๒๕ 

พระองค จบแลวมีคัมภีรสั้นๆ ช่ือ 

จริยาปฎก เปนทายสุด แสดงพุทธจริยา

ในอดีตชาติ ๓๕ เร่ืองท่ีมีแลวในชาดก 

แตเลาดวยคาถาประพนัธใหม ช้ีตัวอยาง

การบําเพ็ญบารมีบางขอ
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ค. พระอภิธรรมปฎก ๑๒ เลม
เลม ๓๔ ธรรมสังคณี ตนเลมแสดง 

มาติกา (แมบท) อันไดแกบทสรุปแหง

ธรรมท้ังหลายท่ีจัดเปนชุดๆ มีท้ังชุด ๓ 

เชนจัดทุกสิ่งทุกอยางประดามีเปนกุศล-

ธรรม อกุศลธรรม อัพยากฤตธรรม ชุด

หนึ่ง เปนอดีตธรรม อนาคตธรรม 

ปจจุบันธรรม ชุดหนึ่ง ฯลฯ และชุด ๒ 

เชนจัดทุกสิ่งทุกอยางเปนสังขตธรรม 

อสังขตธรรม ชุดหนึ่ง รูปธรรม อรูป-

ธรรม ชุดหนึ่ง โลกียธรรม โลกุตตร- 

ธรรม ชุดหนึ่งเปนตน รวมท้ังหมดมี 

๑๖๔ ชุด หรือ ๑๖๔ มาติกา จากนั้น

ขยายความมาติกาท่ี ๑ เปนตัวอยาง 

แสดงใหเห็นกุศลธรรม อกุศลธรรม 

และอัพยากฤตธรรม ท่ีกระจายออกไป

โดย จิต เจตสิก รูป และนิพพาน ทาย

เลมมีอีก ๒ บท แสดงคําอธิบายยอหรือ

คําจํากัดความขอธรรมท้ังหลายใน

มาติกาท่ีกลาวถึงขางตนจนครบ ๑๖๔ 

มาติกา ไดคําจํากัดความขอธรรมใน ๒ 

บท เปน ๒ แบบ (แตบททายจํากัด

ความไวเพียง ๑๒๒ มาติกา)

เลม ๓๕ วิภังค ยกหลักธรรมสําคัญๆ 

ข้ึนมาแจกแจงแยกแยะอธิบายกระจาย

ออกใหเห็นทุกแงจนชัดเจนจบไปเปน

เร่ืองๆ รวมอธิบายท้ังหมด ๑๘ เร่ืองคือ 

ขันธ ๕ อายตนะ ๑๒ ธาตุ ๑๘ อริยสจัจ

๔ อินทรีย ๒๒ ปฏิจจสมุปบาท สติปฏ-

ฐาน ๔ สัมมัปปธาน ๔ อิทธิบาท ๔ 

โพชฌงค ๗ มรรคมีองค ๘ ฌาน อัป-

ปมัญญา ศีล ๕ ปฏิสัมภิทา ๔ ญาณ

ประเภทตางๆ และเบ็ดเตล็ดวาดวย

อกุศลธรรมตางๆ อธิบายเร่ืองใด ก็

เรียกวาวิภังคของเร่ืองนั้นๆ เชน อธิบาย

ขันธ ๕ ก็เรียก ขันธวิภังค เปนตน รวม

มี ๑๘ วิภังค

เลม ๓๖ ธาตุกถา นําขอธรรมในมาติกา
ท้ังหลายและขอธรรมอื่นๆ อีก ๑๒๕ 

อยาง มาจัดเขาในขันธ ๕ อายตนะ ๑๒ 

และธาตุ ๑๘ วาขอใดไดหรือไมไดใน

อยางไหนๆ และปุคคลบัญญัติ บัญญัติ
ความหมายของชื่อท่ีใชเรียกบุคคลตางๆ 

ตามคุณธรรม เชนวา โสดาบัน ไดแก 

บุคคลผูละสังโยชน ๓ ไดแลว ดังนี้

เปนตน

เลม ๓๗ กถาวตัถ ุคมัภรีท่ีพระโมคคัลล-ี
บุตรติสสเถระ ประธานการสังคายนา

คร้ังท่ี ๓ เรียบเรียงข้ึน เพือ่แกความเห็น

ผิดของนิกายตางๆ ในพระพุทธศาสนา

คร้ังนั้น ซ่ึงไดแตกแยกกันออกไปแลว

ถึง ๑๘ นิกาย เชนความเห็นวา พระ

อรหันตเสื่อมจากอรหัตตผลได เปน

พระอรหันตพรอมกับการเกิดได ทุก

อยางเกดิจากกรรม เปนตน ประพนัธเปน

คําปุจฉาวิสัชนา มีท้ังหมด ๒๑๙ กถา
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เลม ๓๘ ยมก ภาค ๑ คัมภีรอธิบายหลัก
ธรรมสําคัญให เ ห็นความหมายและ

ขอบเขตอยางชัดเจน และทดสอบความ

รูอยางลึกซ้ึง ดวยวิธีต้ังคําถามยอนกัน

เปนคูๆ (ยมก แปลวา “คู”) เชน ถามวา 

ธรรมท้ังปวงท่ีเปนกุศล เปนกุศลมูล 

หรือวาธรรมท้ังปวงท่ีเปนกุศลมูล เปน

กุศล, รูป (ท้ังหมด) เปนรูปขันธ หรือวา

รูปขันธ (ท้ังหมด) เปนรูป, ทุกข (ท้ัง

หมด) เปนทุกขสัจจ หรือวาทุกขสัจจ 

(ท้ังหมด) เปนทุกข หลักธรรมท่ีนํามา

อธิบายในเลมนี้มี ๗ คือ มูล (เชนใน

กุศลมูล) ขันธ อายตนะ ธาตุ สัจจะ 

สังขาร อนุสัย ถามตอบอธิบายเร่ืองใด 

กเ็รียกวายมกของเร่ืองนัน้ๆ เชน มูลยมก
ขันธยมก เปนตน เลมนี้จึงมี ๗ ยมก

เลม ๓๙ ยมก ภาค ๒ ถามตอบอธิบาย

หลักธรรมเพิ่มเติมจากภาค ๑ อีก ๓ 

เร่ือง คือ จิตตยมก ธรรมยมก (กุศล–

อกุศล–อัพยากตธรรม) อินทรียยมก 

บรรจบเปน ๑๐ ยมก)

เลม ๔๐ ปฏฐาน ภาค ๑ คัมภีรปฏฐาน
อธิบายปจจัย ๒๔ โดยพิสดาร แสดง

ความสัมพันธอิงอาศัยเปนปจจัยแกกัน

แหงธรรมท้ังหลายในแงด านต างๆ 

ธรรมท่ีนํามาอธิบายก็คือขอธรรมท่ีมีใน

มาติกาคือแมบทหรือบทสรุปธรรมซ่ึง

กลาวไวแลวในคัมภีรสังคณีนั่นเอง แต

อธิบายเฉพาะ ๑๒๒ มาติกาแรกท่ีเรียก

วา อภิธรรมมาติกา ปฏฐานเลมแรกนี้ 
อธิบายความหมายของปจจัย ๒๔ เปน

การปูพื้นความเขาใจเบ้ืองตนกอน จาก

นั้นจึงเขาสูเนื้อหาของเลม คือ อนุโลม-
ติกปฏฐาน อธิบายความเปนปจจัยแก

กันแหงธรรมท้ังหลายในแมบทชุด ๓ 

(ติกมาติกา) โดยปจจัย ๒๔ นั้น เชนวา 

กุศลธรรมเปนปจจัยแกกุศลธรรมโดย

อุปนิสสยปจจัย (เพราะศรัทธา จึงให

ทาน จึงสมาทานศีล จึงบําเพ็ญฌาน จึง

เจริญวปิสสนา ฯลฯ) กศุลธรรมเปนปจจัย

แกอกุศลธรรมโดยอุปนิสสยปจจัย (คิด

ถึงทานท่ีตนไดให ศีลท่ีไดรักษาแลว ดี

ใจ ยึดเปนอารมณแนนหนาจนเกิดราคะ 

ทิฏฐิ, มีศรัทธา มีศีล มีปญญา แลวเกิด

มานะวา ฉันดีกวา เกงกวา หรือเกิด 

ทิฏฐิวา ตองทําอยางเรานี้เทานั้นจึงถูก

ตอง ฯลฯ) อกศุลธรรมเปนปจจัยแก

กุศลธรรมโดยอุปนิสสยปจจัย (เพราะ

ความอยากบางอยางหรือเพราะมานะ 

หรือทิฏฐ ิจึงใหทาน จึงรักษาศีล จึงทําให

ฌานเกิด ฯลฯ) กุศลธรรมเปนปจจัยแก

อกศุลธรรม โดยอารัมมณปจจัย (คิดถึง

ฌานท่ีตนเคยไดแตเสื่อมไปเสียแลว 

เกิดความโทมนัส ฯลฯ) อยางนี้เปนตน 

(เลมนี้อธิบายแตในเชิงอนุโลมคือตาม

นัยปกติไมอธิบายตามนัยปฏิเสธ จึง



ไตรปฎก ไตรปฎก๑๑๘

๑๑๘

เรียกวา อนุโลมปฏฐาน)

เลม ๔๑ ปฏฐาน ภาค ๒ อนุโลมติก-
ปฏฐาน ตอ คือ อธิบายความเปนปจจัย

แกกันแหงธรรมท้ังหลายในแมบทชุด ๓ 

ตอจากเลม ๔๐ เชน อดีตธรรมเปน

ปจจัยแกปจจุบันธรรม โดยอารัมมณ-

ปจจัย (พิจารณารูปเสียงเปนตนท่ีดับ

เปนอดีตไปแลววาเปนของไมเท่ียง เปน

ทุกข เปนอนัตตา เกิดความโทมนัสข้ึน 

ฯลฯ) เปนตน

เลม ๔๒ ปฏฐาน ภาค ๓ อนุโลมทุก-
ปฏฐาน อธิบายความเปนปจจัยแกกัน

แหงธรรมท้ังหลาย ในแมบทชุด ๒ 

(ทุกมาติกา) เชน โลกียธรรมเปนปจจัย

แกโลกียธรรม โดยอารัมมณปจจัย 

(รูปายตนะ เปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ 

ฯลฯ) ดังนี้ เปนตน

เลม ๔๓ ปฏฐาน ภาค ๔ อนุโลมทุก-
ปฏฐาน ตอ

เลม ๔๔ ปฏฐาน ภาค ๕ ยงัเปนอนโุลม-

ปฏฐาน แตอธิบายความเปนปจจัยแกกนั

แหงธรรมท้ังหลายในแมบทตางๆ ขามชุด

กันไปมา ประกอบดวย อนุโลมทุกติก-
ปฏฐาน ธรรมในแมบทชุด ๒ (ทุกมาติกา)

กบัธรรมในแมบทชุด ๓ (ติกมาติกา) เชน

อธิบาย “กุศลธรรมท่ีเปนโลกุตตรธรรม 

เปนปจจัยแกกุศลธรรมท่ีเปนโลกีย-

ธรรม โดยอธิปติปจจัย” เปนอยางไร 

เปนตน อนุโลมติกทุกปฏฐาน ธรรมใน

แมบทชุด ๓ (ติกมาติกา) กับธรรมใน

แมบทชุด ๒ (ทุกมาติกา) อนโุลมติกติก-
ปฏฐาน ธรรมในแมบทชุด ๓ (ติกมาติกา)

กับธรรมในแมบทชุด ๓ (ติกมาติกา) 

โยงระหวางตางชุดกัน เชน อธิบายวา 

กุศลธรรมท่ีเปนอดีตธรรมเปนปจจัยแก

อกุศลธรรมท่ีเปนปจจุบันธรรม เปน

อยางไร เปนตน อนุโลมทุกทุกปฏฐาน
ธรรมในแมบทชุด ๒ (ทุกมาตกิา) กบัธรรม

ในแมบทชุด ๒ (ทุกมาตกิา) โยงระหวาง

ตางชุดกัน เชน ชุดโลกียะ โลกุตตระ 

กับชุดสังขตะ อสังขตะ เปนตน

เลม ๔๕ ปฏฐาน ภาค ๖ เปนปจจนีย-

ปฏฐาน คืออธิบายความเปนปจจัยแก

กันแหงธรรมท้ังหลายอยางเลมกอนๆ 

นั่นเอง แตอธิบายแงปฏิเสธ แยกเปน 

ปจจนียปฏฐาน คือ ปฏิเสธ+ปฏิเสธ 

เชนวา ธรรมท่ีไมใชกุศล อาศัยธรรมท่ี

ไมใชกุศลเกิดข้ึนโดยเหตุปจจัย เปน

อยางไร อนุโลมปจจนียปฏฐาน คือ 

อนโุลม+ปฏเิสธ เชนวา อาศยัโลกิยธรรม

ธรรมท่ีไมใชโลกุตตรธรรมเกิดข้ึนโดย

เหตุปจจัย เปนอยางไร ปจจนียานุโลม-
ปฏฐาน คือ ปฏิเสธ+อนุโลม เชนวา 

อาศัยธรรมท่ีไมใชกุศล ธรรมท่ีเปน

อกุศล เกิดข้ึนโดยเหตุปจจัย เปนอยาง

ไร และในท้ัง ๓ แบบนี้ แตละแบบ จะ



ไตรเพท ไตรลักษณ๑๑๙

๑๑๙

อธิบายโดยใชธรรมในแมบทชุด ๓ แลว

ตอดวยชุด ๒ แลวขามชุดระหวางชุด ๒ 

กับชุด ๓ ชุด ๓ กับชุด ๒ ชุด ๓ กับ

ชุด ๓ ชุด ๒ กับชุด ๒ จนครบทั้งหมด

เหมอืนกนั ดงันัน้แตละแบบจึงแยกซอย

ละเอียดออกไปเปน ติก- ทุก- ทุกติก- 
ติกทุก- ติกติก- ทุกทุก- ตามลําดับ 

(เขียนใหเต็มเปน ปจจนียติกปฏฐาน 
ปจจนยีทุกปฏฐาน ปจจนยีทุกติกปฏฐาน
ฯลฯ ดังนี้เร่ือยไป จนถึงทายสุดคือ 

ปจจนียานุโลมทุกทุกปฏฐาน)
คัมภีรปฏฐานนี้ ทานอธิบายคอน

ขางละเอียดเฉพาะเลมตนๆ เทานั้น เลม

หลังๆ ทานแสดงไวแตหัวขอหรือแนว 

และท้ิงไวใหผูเขาใจแนวนั้นแลวเอาไป

แจกแจงโดยพิสดารเอง โดยเฉพาะเลม

สุดทายคือภาค ๖ แสดงไวยนยอท่ีสุด 

แมกระนั้นก็ยังเปนหนังสือถึง ๖ เลม 

หรือ ๓,๓๒๐ หนากระดาษพิมพ ถา

อธิบายโดยพิสดารท้ังหมดจะเปนเลม

หนังสืออีกจํานวนมากมายหลายเทาตัว 

ทานจึงเรียกปฏฐานอีกช่ือหนึ่งวา มหา-
ปกรณ แปลวา “ตําราใหญ” ใหญท้ัง

โดยขนาดและโดยความสําคัญ

พระอรรถกถาจารยกลาววา พระ

ไตรปฎกมีเนื้อความท้ังหมด ๘๔,๐๐๐ 

พระธรรมขันธ แบงเปน พระวินัยปฎก 

๒๑,๐๐๐ พระธรรมขันธ พระสตุตันต-

ปฎก ๒๑,๐๐๐ พระธรรมขันธ และพระ

อภิธรรมปฎก ๔๒,๐๐๐ พระธรรมขันธ

ไตรเพท พระเวท ๓ อยาง ซ่ึงเปนคมัภรี

ศักดิ์สิทธ์ิสูงสุดของศาสนาพราหมณ ได

แก ๑. ฤคเวท ประมวลบทสวดสรรเสริญ

เทพเจา ๒. ยชุรเวท ประกอบดวยบท

สวดออนวอนในพิธีบูชายัญตางๆ ๓. 
สามเวท ประมวลบทเพลงขับสาํหรับสวด

หรือรองเปนทํานองในพิธีบูชายัญ ตอมา

เพิม่ อถรรพเวท หรือ อาถรรพณเวท อัน
วาดวยคาถาทางไสยศาสตรเขามาอีก

เปน ๔

ไตรภพ ภพ ๓ คือ กามภพ รูปภพ และ

อรูปภพ; ดู ภพ
ไตรภูมิ ภูมิ ๓ หมายถึง โลกียภูมิท้ัง ๓ 

คือ กามภูมิ รูปภูมิ และอรูปภูมิ (เรียก

เต็มวา กามาวจรภูมิ รูปาวจรภูมิ และ

อรูปาวจรภมู)ิ ไมนบัภมูท่ีิ ๔ คอืโลกุตตร-

ภมู ิอนัพนเหนอืไตรภมูนิัน้; ดู ภูมิ
ไตรมาส สามเดือน

ไตรรัตน แกวสามประการ หมายถึง 

พระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ

ไตรลักษณ ลักษณะสาม อาการที่เปน

เคร่ืองกําหนดหมายใหรูถึงความจริง

ของสภาวธรรมท้ังหลาย ท่ีเปนอยาง

นั้นๆ ๓ ประการ ไดแก ๑. อนิจจตา
ความเปนของไมเ ท่ียง ๒. ทุกขตา
ความเปนทุกขหรือความเปนของคงทน



ไตรลิงค ไตรสรณคมน๑๒๐

๑๒๐

อยูมิได ๓. อนัตตตา ความเปนของมิใช
ตัวตน (คนไทยนยิมพดูสัน้ๆ วา อนิจจัง 
ทุกขัง อนัตตา และแปลงายๆ วา “ไม

เท่ียง เปนทุกข เปนอนัตตา”)

ลักษณะเหลานี้มี ๓ อยาง จึงเรียก

วา ไตรลักษณ, ลักษณะท้ัง ๓ เหลานี้ 

มีแกธรรมท่ีเปนสังขตะคือสังขารท้ังปวง 

เปนสามัญเสมอเหมือนกัน จึงเรียกวา 

สามัญลักษณะ (ไมสามัญแกธรรมท่ี

เปนอสังขตะคือวิสังขาร ซ่ึงมีเฉพาะ

ลักษณะท่ีสามคืออนัตตตาอยางเดียว 

ไมมีลักษณะสองอยางตน); ลักษณะ

เหลานีเ้ปนของแนนอน เปนกฎธรรมชาติ

มอียูตามธรรมดา จึงเรียกวา ธรรมนยิาม
พงึทราบวา พระบาลใีนพระไตรปฎก

เรียกวา ธรรมนิยาม (ธมฺมนิยามตา) 
สวน ไตรลักษณ และ สามัญลักษณะ 
เปนคําท่ีเกิดข้ึนในยุคอรรถกถา

ไตรลิงค สามเพศ หมายถึง คําศัพทท่ี

เปนได ท้ังสามเพศในทางไวยากรณ 

กลาวคือ ปุงลิงค เพศชาย อิตถีลิงค
เพศหญิง นปุงสกลิงค มิใชเพศชาย

และหญิง; คําบาลีท่ีเปนไตรลิงค เชน 

นิพฺพุโต นิพฺพุตา นิพฺพุตํ เปน ปุงลิงค 
อิตถีลิงค และนปุงสกลิงค ตามลําดับ

ไตรวัฏฏ วฏัฏะ ๓, วงวน ๓ หรือวงจร ๓ 

สวนของปฏิจจสมุปบาทซ่ึงหมุนเวียนสืบ

ทอดตอๆ กนัไป ทําใหมกีารเวยีนวาย

ตายเกดิ หรือวงจรแหงทุกข ไดแก กิเลส 
กรรม และ วบิาก (เรียกเต็มวา ๑. กิเลส-
วัฏฏ ประกอบดวยอวิชชา ตัณหา 

อปุาทาน ๒. กรรมวฏัฏ ประกอบดวย 
สงัขาร ภพ ๓. วปิากวัฏฏ ประกอบดวย 
วญิญาณ นามรูป สฬายตนะ ผัสสะ 

เวทนา ชาติ ชรามรณะ โสกะ ปริเทวะ 

ทุกข โทมนสัอปุายาส) คอื กเิลสเปนเหตุ

ใหทํากรรม เมือ่ทํากรรมกไ็ดรับวบิากคือ

ผลของกรรมนั้น อันเปนปจจัยใหเกิด

กิเลสแลวทํากรรมหมุนเวียนตอไปอีก 

เชน เกิดกิเลสอยากไดของเขา จึงทํา

กรรมดวยการไปลักของเขามา ประสบ

วิบากคือไดของนั้นมาเสพเสวย เกิดสุข

เวทนา ทําใหมีกิเลสเหิมใจอยากไดรุน

แรงและมากยิ่งข้ึนจึงยิ่งทํากรรมมากข้ึน 

หรือในทางตรงขาม ถกูขัดขวาง ไดรับ

ทุกขเวทนาเปนวบิาก ทําใหเกดิกเิลสคอื

โทสะแคนเคอืง แลวพยายามทํากรรมคือ

ประทุษรายเขา ฯลฯ เมือ่เปนอยูเปนไป

อยางนี้ วงจรจะหมุนเวียนตอไปไมมีท่ี

สิน้สดุ เปนอาการหมนุวน หรือวงกลม

อนัหมนุวน ท่ีเรียกวา ภวจักร สงัสาร-

จักร หรือสงัสารวฏั, ไตรวฏั กเ็ขียน; ดู

ปฏิจจสมุปบาท
ไตรสรณะ ท่ีพึ่งสาม คือ พระพุทธเจา 

พระธรรม พระสงฆ; สรณตรัย ก็เรียก

ไตรสรณคมน การถึงสรณะสาม, การ



ไตรสิกขา ถวายพระพร๑๒๑

๑๒๑

ถึงรัตนะท้ังสาม (พระรัตนตรัย) คือ 

พระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ เปนท่ี

พึ่งท่ีระลึก; ตามปกติ คัมภีรท้ังหลาย 

ใชเพียงวา “สรณคมน”; ดู สรณคมน

ไตรสิกขา สกิขาสาม, ขอปฏบัิติท่ีตองศกึษา
๓ อยาง คอื อธิสีลสิกขา อธิจิตตสิกขา 
อธิปญญาสิกขา เรียกงายๆ สั้นๆ วา 

ศีล สมาธิ ปญญา; ดู สิกขา ๓

ถ

ถวนทศมาส ครบสิบเดือน (ในการตั้ง

ครรภ)

ถวายพรพระ (พระสงฆ) สวดพุทธชัย-

มงคลคาถา (หรือชยมังคลัฏฐกคาถา) 

ในพิธี โดยเฉพาะกอนเจาภาพถวาย

ภัตตาหาร, เปนธรรมเนยีมท่ีปฏบัิติมาวา

ในงานพิธีท่ีมีการสวดมนตเย็น แลวฉัน

เชา หรือฉันเพลในวันรุงข้ึน เมื่อจะฉัน

ภัตตาหารเชาหรือเพลนั้น มีการสวด

ถวายพรพระกอน คือ เมื่อเจาภาพจุด

ธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และสมาทาน

ศีลแลว พระสงฆจะสวดถวายพรพระ

ตอไปเลย โดยไมตองอาราธนาพระ

ปริตร ดังนี้

๑. นมการปาฐะ (นโม ๓ จบ)

๒. พุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ    

(อิติป โส ภควา ฯเปฯ อนุตฺตรํ ปฺุกฺ-

เขตฺตํ โลกสฺสาติ)

๓. บทถวายพรพระ คอืชยมงัคลฏั-

ฐกคาถา (พาหุ ฯเปฯ นโร สปฺโ)

๔. ชยปริตฺตคาถา (มหาการุณิโก   

นาโถ ฯเปฯ ลภนฺตตฺเถ ปทกฺขิเณ)

จบแลว สวด ภวตุ สพฺพมงคล ํฯเปฯ 

สทา โสตฺถี ภวนฺตุ เต ตอไปเลย โดยไม

ตองหยุดข้ึนใหม

(มักพูดใหจํากันงายๆ วา ถวายพร
พระ คือสวด นโม… อิติป โส… พาหุ…
มหากาฯ… ภวตุ สพฺฯ…)

เมื่อสวดจบแลว พระสงฆก็ รับ

ภัตตาหารฉันตอไป

ท่ีเรียกวา “บทถวายพรพระ” ก็คือ 
พุทธชัยมงคลคาถา หรือ ชยมังคลัฏฐก-
คาถา (บางทีเรียกงายๆ วา “คาถาพาหุง”)

พงึสงัเกตวา ในการถวายพรพระตาม
ธรรมเนียมท่ีกลาวมานั้น พระสงฆสวด

ท้ังพุทธชัยมงคลคาถา (ชยมังคลัฏฐก-

คาถา หรือคาถาพาหุง) และตอดวย  

ชยปริตตคาถา ซ่ึงมีชัยมงคลคาถา (คือ 

คาถามหาการุณิโก ซ่ึงมีบท “ชยนฺโต…”);

ดู ชยมังคลัฏฐกคาถา, ชยปริตตคาถา, 
ชยปริตร, ชัยมงคลคาถา

ถวายพระพร คําเร่ิม ท่ีพระสงฆพูดกับ



ถวายพระเพลิง เถรภูมิ๑๒๒

๑๒๒

เจานาย เทียบไดกับ “เรียน” และใชเปน

คํารับ เทียบไดกับ “จะ” หรือ “ครับ”, 

กับท้ังใชเปนคําข้ึนตนและลงทายจด

หมายท่ีภิกษุสามเณรมีไปถึงเจานาย

ดวย (คาํลงทาย นยิมใชวา “ขอถวายพระ

พร”, บางทีก็ใช “ขอถวายพระพร” ท้ัง

ข้ึนตน และลงทาย); ใหพรแกเจานาย;

เทียบ เจริญพร
ถวายพระเพลิง ใหไฟ คือ เผา

ถวายอดิเรก ดู อดิเรก 2.
ถอน (ในคําวา “รูจักถอนไตรจีวร”) ยก

เลกิของเดมิ ออกมาจากศพัท ปจจุทธรณ
ถัมภะ หัวดื้อ (ขอ ๑๑ ในอุปกิเลส ๑๖)

ถาวรวัตถุ สิ่งของท่ีมั่นคง ไดแกของท่ี

สรางดวยอิฐ ปูน หรือโลหะ เชน โบสถ 

เจดีย วิหาร เปนตน

ถีนะ ความหดหู, ความทอแทใจ
ถีนมิทธะ ความหดหูและเซ่ืองซึม , 

ความท่ีจิตหดหูและเคลิบเคลิ้ม, ความ

งวงเหงาซึมเซา (ขอ ๓ ในนิวรณ ๕)

ถึงท่ีสุดเพท เรียนจบไตรเพท

ถือ (ในคําวา การใหถือเสนาสนะ) รับ

แจก, รับมอบ, ถือสิทธ์ิครอบครอง

ถือบวช ถือการเวนตางๆ ตามขอกําหนด

ทางศาสนา

ถือบังสุกุล ใชผาเฉพาะท่ีไดจากกองฝุน

กองหยากเยื่อ คือผาท่ีเขาท้ิงแลวมาทํา

เคร่ืองนุงหม ไมใชผาท่ีชาวบานถวาย; ดู

ปงสุกูลิกังคะ
ถุลลโกฏฐิตนิคม นิคมแหงหนึ่งอยูใน

แควนกุรุ

ถุลลัจจัย “ความลวงละเมิดท่ีหยาบ”, ช่ือ

อาบัติหยาบอยางหนึ่งเปนความผิดข้ัน

รองลงมาจากอาบัติสังฆาทิเสส เชน 

ภิกษุชักสื่อใหชายหญิงเปนผัวเมียกัน 

ตองอาบัติสังฆาทิ เสส ภิกษุชักสื่อ

บัณเฑาะก (กะเทย) ตองอาบัติถลุลจัจัย

ภิกษุนุงหมหนังเสืออยางเดียรถีย ตอง

อาบัติถุลลัจจัย; ดู อาบัติ
ถูณคาม ตําบลท่ีกัน้อาณาเขตมชัฌมิชนบท

ดานทิศตะวันตก เขียน ถูนคาม ก็มี
ถูปารหบุคคล บุคคลผูควรแกสถูปคือ 

บุคคลท่ีควรนํากระดูกบรรจุสถูปไวบูชา 

มี ๔ คือ ๑. พระพุทธเจา ๒. ปจเจก-

พุทธเจา ๓. พระอรหันตสาวก ๔. พระ

เจาจักรพรรดิ

เถยยสงัวาส ลกัเพศ, มใิชภกิษ ุแตปลอม

เพศเปนภิกษุ (พจนานุกรมเขียน เถย-
สังวาส, เขียนอยางบาลเีปน เถยยสังวาสก)

เถระ พระผูใหญ ตามพระวินัยกําหนดวา
มีพรรษาต้ังแต ๑๐ ข้ึนไป; เทียบ นวกะ, 
มัชฌิมะ

เถรภูมิ ข้ันหรือช้ันแหงพระเถระ, ระดับ
อายุ คุณธรรม ความรู ท่ีนับวาเปนพระ

ผูใหญ คือมีพรรษาต้ังแต ๑๐ ข้ึนไป 

และรูปาฏิโมกข เปนตน เทียบ นวกภูมิ, 



เถรวาท ทวดึงสกรรมกรณ๑๒๓

๑๒๓

มัชฌิมภูมิ
เถรวาท “วาทะของพระเถระ” (หมายถึง

พระเถระผูรักษาธรรมวินัยนับแตปฐม-

สงัคายนา), พระพทุธศาสนาท่ีสบืมาแต

ยคุแรกสดุ ซ่ึงถอืตามหลกัธรรมวินัยท่ี

พระอรหันตเถระ ๕๐๐ รูป ไดประชุม

ทําสังคายนาคร้ังแรกรวบรวมคําสั่งสอน

ของพระพุทธเจาวางเปนแบบแผนไวเมือ่ 

๓ เดอืนหลงัพทุธปรินพิพาน ไดแกพระ

พุทธศาสนาอยางท่ีนับถือแพรหลายใน

ประเทศไทย พมา ลงักา ลาว และกมัพชูา, 

บางทีเรียกวา พุทธศาสนาแบบดั้งเดิม 

และเพราะเหตุท่ีแพรหลายอยูในดิน

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, นมเปร้ียว; ดู เบญจโครส
ทนต ฟน
ทมะ การฝก, การฝกฝนปรับปรุงตน, 

การรูจักขมจิตขมใจ บังคับควบคุมตน

เองได ไมพูดไมทําเพียงตามท่ีอยาก แต

พูดและทําตามเหตุผลท่ีพิจารณาเห็น

ดวยปญญาวาดงีามสมควรเปนประโยชน

รูจักปรับตัวปรับใจ และแกไขปรับปรุง

ตนดวยปญญาไตรตรองใหงอกงามดียิ่ง

ข้ึนอยูเสมอ (ขอ ๒ ในฆราวาสธรรม ๔)

ทมิฬ ช่ือชนเผาหนึ่งในเกาะลังกา เคยชิง

ราชสมบัติพระเจาวัฏฏคามินีอภัยได

ทรกรรม การทําใหลําบาก

ทรง ใช, ถือครอง, เก็บไว, มีไวเปนสิทธ์ิ, 

ครอบครอง, ครอง, นุงหม เชนใน

ประโยควา “พงึทรงอติเรกบาตรไว ๑๐ 

วันเปนอยางยิ่ง” และในประโยควา 

“ภิกษุทรงอติเรกจีวรได ๑๐ วันเปน

อยางยิ่ง”

ทรมาน ขม, ปราบ, ฝก, ทําใหเสื่อม

พยศ, ทําใหเสื่อมการถือตัว, ทําใหกลับ

ใจ บัดนี้มักหมายถึง ทําใหลําบาก

ทรยศ คิดรายตอมิตรหรือผูมีบุญคุณ

ทวดึงสกรรมกรณ วิธีลงโทษ ๓๒ 

อยาง ซ่ึงใชในสมัยโบราณ เชน โบย

ดวยแส โบยดวยหวาย ตีดวยกระบอง 

ตัดมือ ตัดเทา ตัดหู ตัดจมูก ตัดศีรษะ 

เอาขวานผาอก เปนตน



ทวดึงสาการ ทสพลญาณ๑๒๔

๑๒๔

ทวดึงสาการ ดู ทวัตติงสาการ
ทวตัติงสกรรมกรณ ด ูทวดงึสกรรมกรณ
ทวัตติงสาการ อาการ ๓๒, สวน

ประกอบท่ีมีลักษณะตางๆ 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

มนัสมองไวเปนขอสดุทาย; ทวตัดงึสาการ
หรือ ทวดึงสาการ ก็เขียน

ทวาบรยุค, ทวาปรยุค ดู กัป
ทวาร ประตู, ทาง, ชองตามรางกาย 1.

ทางรับรูอารมณ มี ๖ คือ ๑. จักขุทวาร 
ทางตา ๒. โสตทวาร ทางหู ๓. ฆาน-
ทวาร ทางจมกู ๔. ชวิหาทวาร ทางล้ิน 

๕. กายทวาร ทางกาย ๖. มโนทวาร 
ทางใจ 2. ทางทํากรรม ๑. กายทวาร 
ทางกาย ๒. วจีทวาร ทางวาจา ๓. มโน-
ทวาร ทางใจ

ทวารบาล คนเฝาประตู

ทวารเบา ชองปสสาวะ
ทวารรูป ดูที่ รูป ๒๘
ทวารหนัก ชองอุจจาระ

ทวิช ช่ือหนึ่งสําหรับเรียกพราหมณ ใน

ภาษาไทยเปน ทิชาจารย หรือ ทวชิาจารย
ก็มี แปลวา “เกิดสองหน” หมายถึง เกิด

โดยกําเนิดคร้ังหนึ่ง เกิดโดยไดรับ

ครอบเปนพราหมณคร้ังหนึ่ง เปรียบ

เหมือนนกซ่ึงเกิดสองหนเหมือนกัน คือ

เกิดจากทองแมออกเปนไขหนหนึ่ง เกิด

จากไขเปนตัวอีกหนหนึ่ง นกจึงมีช่ือ

เรียกวา ทวิช หรือ ทิช ซ่ึงแปลวา “เกิด

สองหน” อีกช่ือหนึ่งดวย

ทวบิท สตัวสองเทา ม ีกา ไก นก เปนตน

ทศพร ดู พร ๑๐
ทศพลญาณ ดู ทสพลญาณ
ทศพิธราชธรรม ดู ราชธรรม
ทศมาส สิบเดือน
ทศวรรค สงฆมีพวกสิบ คือ สงฆพวกท่ี

กําหนดจํานวน ๑๐ รูปเปนอยางนอยจึง

จะครบองค ทําสังฆกรรมประเภทนั้นๆ 

ได เชน การอุปสมบทในมัธยมประเทศ 

ตองใชสงฆทศวรรค

ทสกะ หมวด ๑๐

ทสพลญาณ พระญาณเปนกําลังของ

พระพุทธเจา ๑๐ ประการ เรียกตาม

บาลีวา ตถาคตพลญาณ (ญาณเปนกาํลงั
ของพระตถาคต) ๑๐ คอื ๑. ฐานาฐาน-
ญาณ ๒. กรรมวิปากญาณ ๓. สัพพัตถ-
คามินีปฏิปทาญาณ ๔. นานาธาตุญาณ 
๕. นานาธิมุตติกญาณ ๖. อินทริยปโร-
ปรยิตัตญาณ ๗. ฌานาทิสังกิเลสาทิญาณ



ทองอาบ ทักขิณาบถ๑๒๕

๑๒๕

๘. ปุพเพนวิาสานสุติญาณ ๙. จุตูปปาต-
ญาณ ๑๐. อาสวกัขยญาณ; นิยมเขียน 

ทศพลญาณ; ดู ญาณ ช่ือนั้นๆ
ทองอาบ ของอาบดวยทอง, ของชุบทอง, 

ของแชทองคําใหจับผิว

ทอด ในประโยควา “ทอดกรรมสิทธ์ิของ

ตนเสีย” ท้ิง, ปลอย, ละ

ทอดกฐิน ดู กฐิน, กฐินทาน
ทอดธุระ ไมเอาใจใส, ไมสนใจ, ไมเอา
ธุระ

ทอดผาปา เอาผาถวายโดยท้ิงไวเพื่อให

พระชักเอาเอง; ดู ผาปา
ทักขิณ, ทักษิณ ขวา, ทิศใต

ทักขิณทิส “ทิศเบ้ืองขวา” หมายถึง

อาจารย (ตามความหมายในทิศ ๖); ดู

ทิศหก
ทักขิณา, ทักษิณา ทานท่ีถวายเพื่อผล

อันดีงาม, ของทําบุญ, สิ่งท่ีสละให, 

ป จ จัยสี่ ท่ี เ มื่ อถว ายจะ เป น เหตุ ให

ประโยชนสุขเจริญเพิ่มพูน, ของถวายท่ี

ชวยใหสัตวท้ังหลายเจริญดวยสมบัติดัง

ปรารถนา, สิ่งท่ีใหโดยเช่ือกรรมและผล

แหงกรรม (หรือโดยเ ช่ือปรโลก ) ;

“ทักขิณา” เดิมเปนคําท่ีใชในศาสนา

พราหมณ (เขียนอยางสันสกฤต เปน 

“ทักษิณา”) หมายถึง ของท่ีมอบใหแก

พราหมณ เปนคาตอบแทนในการ

ประกอบพิธีบูชายัญ เมื่อนํามาใชในพระ

พุทธศาสนา นิยมหมายถึงปจจัย ๔ ท่ี

ถวายแกพระภิกษุสงฆ หรือใหแก

ทักขิไณยบุคคล ซ่ึงในความหมายอยาง

สูง ไดแกพระอริยสงฆ และในความ

หมายท่ีกวางออกไป ไดแก ทานผูมีศีล 

ผูทรงคุณทรงธรรม แมเปนคฤหัสถ 

เชนบิดามารดา ตลอดจนในความหมาย

อยางกวางท่ีสุด ของท่ีใหเพื่อชวยเหลือ

เกื้อกูล แมแตใหแกสัตวดิรัจฉาน ก็เปน

ทักขิณา (ดังท่ีตรสัในทกัขณิาวภัิงคสตูร, ม.อ.ุ๑๔/ 

๗๑๐/๔๕๘) แตมผีลมากนอยตางกนัตาม

หลกัทักขิณาวิสุทธ์ิ ๔ และตรัสไวอกี

แหงหนึง่วา (ทานสตูร, อง.ฉกกฺ.๒๒/๓๐๘/๓๗๕)

ทักขิณาท่ีพรอมดวยองค ๖ คือ ทายก
มอีงค ๓ (กอนให ก็ดีใจ, กําลังใหอยู ก็
ทําจิตใหผุดผองเลื่อมใส, คร้ันใหแลว ก็

ช่ืนชมปลื้มใจ) และปฏิคาหกมอีงค ๓
(เปนผูปราศจากราคะหรือปฏิบัติเพื่อ

บําราศราคะ, เปนผูปราศจากโทสะหรือ

ปฏิบัติเพื่อบําราศโทสะ, เปนผูปราศจาก

โมหะหรือปฏิ บั ติ เพื่ อ บําราศโมหะ )  

ทักขิณานัน้เปนบุญยิง่ใหญ มผีลมากยาก

จะประมาณได; ด ูเจตนา, ทักขิณาวิสุทธ์ิ
ทักขิณานุปทาน ทําบุญอุทิศผลใหแกผู

ตาย

ทักขิณาบถ “หนใต” (เขียนอยาง

สันสกฤต=ทักษิณาบถ), ดินแดนแถบ

ใตของชมพูทวีป, อินเดียภาคใต คูกับ 



ทักขิณาวัฏฏ ทักษิโณทก๑๒๖

๑๒๖

อุตราบถ (ดินแดนแถบเหนือของชมพู

ทวีป หรืออินเดียภาคเหนือ), ในอรรถ-

กถา มีคําอธิบายซ่ึงใหถือแมน้ําคงคา

เปนเสนแบง คือ ดินแดนแถบฝงเหนือ

ของแมน้ําคงคา เปนอุตราบถ สวนดิน

แดนแถบฝงใตของแมน้ําคงคา เปน

ทักขิณาบถ และกลาววา อุตราบถเปน

ปฏิรูปเทส แตทักขิณาบถไมเปนปฏิรูป

เทส, คาํอธิบายน้ันคงถอืตามสภาพความ

เจริญสมัยโบราณ แตท่ีรูกันท่ัวไปตอถึง

ยคุปจจุบัน ถอืแมน้าํนมัมทาเปนเสนแบง 

คือ ดินแดนแถบเหนือแมน้ํานัมมทาข้ึน

มา เปนอุตราบถ สวนดินแดนแถบใต

แมน้าํนมัมทาลงไป เปนทักขิณาบถ ดงัท่ี

เรียกในบัดนีว้า Deccan อนัเพีย้นจาก 

Dekkhan หรือ Dekhan ซ่ึงมาจาก

Dakkhina นัน่เอง; เทยีบ อตุราบถ, ด ูอวนัตี
ทักขิณาวัฏฏ เวียนขวา, วนไปทางขวา 
คือ วนเลี้ยวทางขวาอยางเข็มนาฬิกา 

เขียน ทักษิณาวัฏ หรือ ทักษิณาวรรต ก็
มี; ตรงขามกับ อุตตราวัฏฏ

ทักขิณาวิสุทธิ์  ความบริสุท ธ์ิแห ง
ทักขิณา, ขอท่ีเปนเหตุใหทักขิณา คือสิ่ง

ท่ีใหท่ีถวาย เปนของบริสุทธ์ิและจึงเกิด

มีผลมาก มี ๔ คือ (ม.อุ.๑๔/๗๑๔/๔๖๑) ๑. 

ทักขิณา บริสุทธ์ิฝายทายก (มีศีล มี

กัลยาณธรรม) ไมบริสุทธ์ิฝายปฏิคาหก 

(ทุศีล มีปาปธรรม) ๒. ทักขิณา บริสุทธ์ิ

ฝายปฏิคาหก ไมบริสุทธ์ิฝายทายก ๓. 

ทักขิณา ไมบริสุทธ์ิท้ังฝายทายก ไม

บริสุทธ์ิท้ังฝายปฏิคาหก ๓. ทักขิณา 

บริสุทธ์ิท้ังฝายทายก บริสุทธ์ิท้ังฝาย

ปฏิคาหก; ด ูทักขิณา
ทักขิ เณยยบุคคล บุคคลผูควรรับ

ทักษิณา

ทกฺขิเณยฺโย (พระสงฆ) เปนผูควรแก

ทักขิณา คือมีคุณความดีสมควรแกของ

ทําบุญ มีอาหาร ผานุงหม เปนตน ชวย

เอื้ออํานวยใหของท่ีเขาถวายมีผลมาก 

(ขอ ๗ ในสังฆคุณ ๙)

ทักขิโณทก น้ําท่ีหลั่งในเวลาทําทาน

ทักขิไณย ผูควรแกทักขิณา, ผูควรรับ

ของทําบุญท่ีทายกถวาย, ทานผูเกื้อกูล

แกทักขิณา โดยทําใหสิ่งท่ีถวายเปนของ

บริสุทธ์ิ และจึงเปนเหตุใหเกิดมีผลมาก;

ดู ทักขิณา
ทักขิ ไณยบุคคล  บุคคลผู ควร รับ

ทักษิณา; ดู ทักขิไณย
ทักษิณนิกาย นิกายพุทธศาสนาฝายใตท่ี
พวกอุตรนิกายต้ังช่ือใหวา หีนยาน ใช

บาลีมคธ บัดนี้ นิยมเรียกวา เถรวาท
ทักษิณา ทานเพือ่ผลอนัเจริญ, ของทาํบุญ

ทักษิณานุประทาน ทําบุญอุทิศผลให

แกผูตาย

ทักษิณาบถ ดู ทักขิณาบถ
ทักษิโณทก น้ําท่ีหลั่งในเวลาทําทาน, น้ํา



ทัณฑกรรม ทัสสนะ๑๒๗

๑๒๗

กรวด, คือเอาน้ําหลั่งเปนเคร่ืองหมาย

ของการใหแทนสิ่งของท่ีให เชน ท่ีดิน 

ศาลา กุฎี บุญกุศล เปนตน ซ่ึงใหญโต

เกินกวาท่ีจะยกไหว หรือไมมีรูปท่ีจะยก

ข้ึนได

ทัณฑกรรม การลงอาชญา, การลงโทษ;

ในท่ีนี้ หมายถึงการลงโทษสามเณร

คลายกับการปรับอาบัติภิกษุ ไดแก กัก

บริเวณ หามไมใหเขา หามไมใหออก

จากอาราม หรือการใชตักน้ํา ขนฟน ขน

ทราย เปนตน

ทัณฑกรรมนาสนา ใหฉิบหายดวยการ
ลงโทษ หมายถึงการไลออกจากสํานัก 

เชน ท่ีทําแกกัณฑกสามเณร ผูกลาวตู

พระธรรมเทศนาวา ธรรมท่ีตรัสวาเปน

อันตราย ไมสามารถทําอันตรายแกผู

เสพไดจริง

ทัณฑปาณิ กษัตริยโกลิยวงศ เปนพระ

ราชบุตรของพระเจาอัญชนะ เปนพระ

เชฏฐาของพระนางสิริมหามายาพุทธ-

มารดา

ทันต ฟน
ทันตชะ อักษรเกิดท่ีฟน คือ ต ถ ท ธ น
กับท้ัง ล และ ส

ทัพพมัลลบุตร พระเถระมหาสาวกองค
หนึ่งในอสีติมหาสาวก เปนพระราช-

โอรสของพระเจามัลลราช เมื่อพระชนม 

๗ พรรษา มีความเลื่อมใสในพระพุทธ-

ศาสนา ไดบรรพชาเปนสามเณร เวลา

ปลงผม พอมีดโกนตัดกลุมผมคร้ังท่ี ๑ 

ไดบรรลุโสดาปตติผล คร้ังท่ี ๒ ได

บรรลุสกทาคามิผล คร้ังท่ี ๓ ไดบรรลุ

อนาคามิผล พอปลงผมเสร็จก็ไดบรรลุ

พระอรหัต ทานรับภาระเปนเจาหนาท่ีทํา

การสงฆในตําแหนงเสนาสนปญญาปกะ 

(ผูดูแลจัดสถานท่ีพักอาศัยของพระ) 

และภัตตุเทศก ไดรับยกยองวาเปน

เอตทัคคะในบรรดาเสนาสนปญญาปกะ

ทัพสัมภาระ เค ร่ืองเคราและสวน

ประกอบท้ังหลาย, สิ่งและเคร่ืองอันเปน

สวนประกอบท่ีจะคุมกันเขาเปนเรือน 

เรือ รถ หรือเกวียน เปนตน; เขียนเต็ม

วา ทัพพสัมภาระ
ทัศ สิบ, จํานวน ๑๐ (สันสกฤต: ทศ;

บาล:ี ทส); ในขอความวา “บารม ี๓๐ ทัศ” 

หรือ “บารมสีามสบิทัศ” มกัใหถอืวา “ทัศ” 

แปลวา ครบ หรือถวน แตอาจเปนไดวา 

“ทัศ” ก็คือสิบนั่นแหละ แตสันนิษฐาน

วา “บารมสีามสบิทัศ” เปนคําพูดซอน

โดยซอนความหมายวา สามสิบนี้ มิใช

แควานับรายหนวยเปน ๓๐ แตนับเปน

ชุดได ๓ ทัศ (คือ จํานวนสิบ ๓ ชุด 

หรือ ๓ “สิบ”); ดู สมดึงส-
ทัศนีย งาม, นาดู

ทัสสนะ การเห็น, การเห็นดวยปญญา, 

ความเห็น, สิ่งท่ีเห็น



ทัสสนานุตตริยะ ทานบดี๑๒๘

๑๒๘

ทัสสนานุตตริยะ การเห็นท่ียอดเยี่ยม 

(ขอ ๑ ในอนุตตริยะ ๓ หมายถึง

ปญญาอันเห็นธรรม ตลอดถึงเห็น

นิพพาน; ขอ ๑ ในอนุตตริยะ ๖ หมาย

ถึง เห็นพระตถาคต ตถาคตสาวก และ

สิ่งอันบํารุงจิตใจใหเจริญ)

ทัฬหีกรรม การทําใหมั่น เชน การให

อุปสมบทซํ้า

ทาฐธาตุ, ทาฒธาตุ พระธาตุคือเข้ียว, 

พระเข้ียวแกวของพระพุทธเจามีท้ังหมด 

๔ องค ตํานานวา พระเข้ียวแกวบนขวา

ประดิษฐานอยูในพระจุฬามณีเจดียใน

ดาวดึงสเทวโลก, องคลางขวาไปอยู ณ 

แควนกาลิงคะ แลวตอไปยังลังกาทวีป, 

องคบนซายไปอยู ณ แควนคนัธาระ, 

องคล างซ ายไปอยู ในนาคพิภพ ;  ดู

สารีริกธาตุ
ทาน การให, ยกมอบแกผูอืน่, ใหของท่ี

ควรให แกคนท่ีควรให เพือ่ประโยชนแก

เขา , สละใหปนสิ่งของของตนเพื่อ

ประโยชนแกผูอืน่; สิง่ท่ีให, ทรัพยสนิสิง่

ของท่ีมอบใหหรือแจกออกไป; ทาน ๒ คอื 

๑. อามิสทาน ใหสิง่ของ ๒. ธรรมทาน 
ใหธรรม; ทาน ๒ อกีหมวดหนึง่ คอื ๑. 
สังฆทาน ใหแกสงฆ หรือใหเพือ่สวนรวม 

๒. ปาฏบุิคลกิทาน ใหเจาะจงแกบุคคลผู

ใดผูหนึง่โดยเฉพาะ (ขอ ๑ ในทศพิธราช-

ธรรม, ขอ ๑ ในบารม ี๑๐, ขอ ๑ ในบุญ-

กริิยาวตัถ ุ๓ และ ๑๐, ขอ ๑ ในสงัคห-

วตัถ ุ๔, ขอ ๑ ในสปัปุริสบัญญติั ๓)

ทานมิใชถูกตองดีงามหรือเปนบุญ

เสมอไป ทานบางอยางถือไมไดวาเปน

ทาน และเปนบาปดวย ในพระไตรปฎก 

(วินย.๘/๙๗๙/๓๒๖) กลาวถึงทานท่ีชาวโลก

ถือกันวาเปนบุญ แตท่ีแทหาเปนบุญไม 

(ทานท่ีเปนบาป) ๕ อยาง คือ ๑. มัชช-

ทาน (ใหน้ําเมา) ๒. สมัชชทาน (ให

มหรสพ) ๓. อิตถีทาน (ใหสตรี) ๔. 

อุสภทาน (ทานอธิบายวาปลอยใหโค

อุสภะเขาไปในฝูงโค) ๕. จิตรกรรมทาน 

(ใหภาพยั่วยุกิเลส เชน ภาพสตรีและ

บุรุษเสพเมถุน), ในคัมภีรมิลินทปญหา 

(มิลินท.๓๕๒) กลาวถึงทานท่ีไมนับวาเปน
ทาน อันนําไปสูอบาย ๑๐ อยาง ไดแก ๕ 

อยางท่ีกลาวแลว และเพิ่มอีก ๕ คือ ๖. 

สัตถทาน (ใหศัสตรา) ๗. วิสทาน (ให

ยาพิษ) ๗. สังขลิกทาน (ใหโซตรวน) ๘. 

กกุกฏุสกูรทาน (ใหไกใหสกุร) ๙. ตุลากฏู-

มานกูฏทาน (ใหเคร่ืองช่ังตวงวัดโกง);

สําหรับสมัชชทาน พึง ดู สาธุกีฬา
ทานกถา เร่ืองทาน, พรรณนาทาน คือ

การใหวาคืออะไร มีคุณอยางไร เปนตน 

(ขอ ๑ ในอนุบุพพิกถา ๕)

ทานบดี “เจาแหงทาน”, ผูเปนใหญใน

ทาน, พึงทราบคําอธิบาย ๒ แง คือ ใน
แงที ่ ๑ ความแตกตางระหวาง ทายก 



ทานบน ทารุณ๑๒๙

๑๒๙

กับ ทานบดี, “ทายก” คือผูให เปนคํา

กลางๆ แมจะใหของของผูอื่นตามคําสั่ง

ของเขา โดยไมมีอํานาจหรือมีความเปน

ใหญในของนั้น ก็เปนทายก (จึงไมแนวา

จะปราศจากความหวงแหนหรือมีใจสละ

จริงแทหรือไม) สวน “ทานบดี” คือผูให

ท่ีเปนเจาของหรือมีอํานาจในของท่ีจะให 

จึงเปนใหญในทานนั้น (ตามปกติตองไม

หวงหรือมีใจสละจริง จึงใหได) ในแงท่ี 

๑ นี้ จึงพูดจําแนกวา บางคนเปนท้ัง

ทายกและเปนทานบดี บางคนเปนทายก

แตไมเปนทานบดี; ในแงที ่ ๒ ความ

แตกตางระหวาง ทานทาส ทานสหาย  

และทานบดี, บุคคลใด ตนเองบริโภค

ของดีๆ แตแกผูอื่นใหของไมดี ทําตัว

เปนทาสของสิ่งของ บุคคลนั้นเรียกวา 

ทานทาส, บุคคลใด ตนเองบริโภคของ

อยางใด ก็ใหแกผูอื่นอยางนั้น บุคคลนั้น

เรียกวา ทานสหาย, บุคคลใด ตนเอง

บริโภคหรือใชของตามท่ีพอมีพอเปนไป 

แตแกผูอื่นจัดใหของท่ีดีๆ ไมตกอยูใต

อํานาจสิ่งของ แตเปนนายเปนใหญทําให

สิ่งของอยูใตอํานาจของตน บุคคลนั้น

เรียกวา ทานบดี (รายละเอียด พึงดู ที.อ.๑/ 

๒๖๗; สุตฺต.อ.๒/๒๓๗; สํ.ฏี.๑/๑๖๖; องฺ.ฏี.๓/๒๐)

ทานบน ถอยคําหรือสัญญาวาจะไมทํา

ผิดตามเงื่อนไขท่ีไดใหไว; ทัณฑบน ก็

เรียก

ทานบารมี คุณความดีท่ีบําเพ็ญอยางยิ่ง
ยวดคือทาน, บารมีขอทาน; การใหการ

สละอยางยิ่งยวดท่ีเปนบารมีข้ันปกติ 

เรียกวา ทานบารมี ไดแกพาหิรภัณฑ-

บริจาค  คือสละใหของนอกกาย, การ

ใหการสละท่ียิ่งยวดข้ึนไปอีก ซ่ึงเปน

บารมีข้ันจวนสูงสุด เรียกวา ทานอุป-
บารมี ไดแกอังคบริจาค  คือสละให

อวัยวะในตัว เชน บริจาคดวงตา, การ

ใหการสละอันยิ่งยวดท่ีสุด ซ่ึงเปนบารมี

ข้ันสูงสุด เรียกวา ทานปรมัตถบารมี
ไดแกชีวิตบริจาค  คือสละชีวิต; การ

สละใหพาหิรภัณฑหรือพาหิรวัตถุ เปน

พาหิรทาน คือใหสิ่งภายนอก สวนการ

สละใหอวัยวะเลือดเนื้อชีวิตตลอดจน

ยอม ตัว เป นทาส รับ ใช เพื่ อ ให เ ป น

ประโยชนแกผูอื่น เปนอัชฌัตติกทาน 

คือใหของภายใน (ขอ ๑ ในบารมี ๑๐)

ทานผูมีอายุ เปนคําสําหรับพระผูใหญใช
เรียกพระผูนอย คือ พระท่ีมีพรรษา

ออนกวา (บาลีวา อาวุโส)

ทานมัย บุญท่ีสําเร็จดวยการบริจาคทาน 

(ขอ ๑ ในบุญกิริยาวัตถุ ๓ และ ๑๐)

ทายก (ชาย) ผูให; ดู ทานบดี
ทายาท ผูสืบสกุล, ผูควรรับมรดก

ทายิกา (หญิง) ผูให; ดู ทานบดี
ทารก เด็กท่ียังไมเดียงสา

ทารุณ หยาบชา, รายกาจ, รุนแรง, ดุ



ทารุณกรรม ทิฏฐานุคติ๑๓๐

๑๓๐

ราย, โหดราย

ทารุณกรรม การทําโดยความโหดราย

ทาส บาวท่ัวไป, คนรับใช

ทํากรรมเปนวรรค สงฆทําสังฆกรรม

โดยแยกเปนพวกๆ ไมสามัคคีกัน

ทํากัปปะ ทําเคร่ืองหมายดวยของ ๓ 

อยาง คือ คราม ตม และดําคล้ํา อยาง

ใดอยางหนึ่งในเอกเทศ คือสวนหนึ่ง

แหงจีวร เรียกสามัญวา พินทุ
ทําการเมือง ทํางานของแวนแควน, 

ทํางานของหลวง

ทําการวัด ทํางานของวัด, ทํางานของ

พระในอาราม

ทํากาละ ตาย
ทําคืน แกไข

ทําบุญ ทําความดี ,  ทําสิ่ ง ท่ีดีงาม ,  

ประกอบกรรมดี ดังท่ีทานแสดงใน 

บุญกิริยาวัตถุ ๓ หรือบุญกิริยาวัตถุ ๑๐
แตท่ีพูดกันท่ัวไป มักเพงท่ีการเลี้ยงพระ

ตักบาตร ถวายจตุปจจัยแกพระสงฆ 

บริจาคบํารุงวัดและการกอสรางในวัด

เปนสําคัญ

ทํารายดวยวิชา ไดแก รายมนตรอาคม
ตางๆ ใชภูตใชผีเพื่อทําผูอื่นใหเจ็บตาย 

จัดเปนดิรัจฉานวิชา เทียบตัวอยางท่ีจะ

เห็นในบัดนี้ เชน ฆาดวยกําลังไฟฟาซ่ึง

ประกอบข้ึนดวยอํานาจความรู

ทําศรัทธาไทยใหตกไป ดู ศรัทธาไทย

ทําโอกาส ใหโอกาส; ดู โอกาส
ทิฆัมพร ทองฟา
ทิฏฐธรรม, ทิฏฐธัมม สิ่งท่ีมองเห็น, 

สภาวะหรือเร่ืองซ่ึงเห็นได คือ ปจจุบัน, 

ชีวิตนี้, ชาตินี้, ทันเห็น, จําพวกวัตถุ, 

ดานรูปกาย

ทิฏฐธัมมเวทนียกรรม กรรมอันใหผล

ในปจจุบัน, กรรมท้ังท่ีเปนกุศลและ

อกุศล ซ่ึงใหผลทันตาเห็น (ขอ ๑ ใน

กรรม ๑๒)

ทิฏฐธัมมิกัตถะ ประโยชนในปจจุบัน, 

ประโยชนสุขสามัญท่ีมองเห็นกันในชาติ

นี้ ท่ีคนท่ัวไปปรารถนา มีทรัพย ยศ 

เกียรติ ไมตรี เปนตน อันจะสําเร็จดวย

ธรรม ๔ ประการ คอื ๑. อฏุฐานสัมปทา
ถึงพรอมดวยความหมั่น ๒. อารักข-
สัมปทา ถึงพรอมดวยการรักษา ๓. 
กัลยาณมิตตตา ความมีเพื่อนเปนคนดี 
๔. สมชีวิตา การเลี้ยงชีวิตตามสมควร
แกกําลังทรัพยท่ีหาได; มักเรียกคลอง

ปากวา ทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน
ทิฏฐานุคติ การดําเนินตามสิ่งท่ีไดเห็น, 

การทําตามอยาง, การเอาอยาง ในทางดี

หรือราย ก็ได มักใชในขอความวา “จะ

ถึงทิฏฐานุคติของผูนั้น”; แตในภาษา

ไทย นิยมนํามาใชดานดี หมายถึง ทาง

ดําเนินตามท่ีไดมองเห็น, แบบอยาง, 

ตัวอยาง เชน พระผูใหญปฏิบัติตนชอบ 



ทิฏฐาวิกัมม ทิฏฐิสามัญญตา๑๓๑

๑๓๑

พระผูนอยจะไดถือเอาเปนทิฏฐานุคติ

ทิฏฐาวิกัมม การทําความเห็นใหแจง ได
แกแสดงความเห็นแยง คือภิกษุผูเขา

ประชุมในสงฆบางรูปไมเห็นรวมดวยคํา

วินิจฉัยอันสงฆรับรองแลวก็ใหแสดง

ความเห็นแยงได

ทิฏฐิ ความเห็น, ความเขาใจ, ความเช่ือ

ถือ, ท้ังนี้ มักมีคําขยายนําหนา เชน 

สัมมาทิฏฐิ (ความเห็นชอบ) มิจฉาทิฏฐิ

(ความเห็นผิด) แตถา ทิฏฐิ มาคําเดียว

โดด มักมีนัยไมดี หมายถึง ความยึด

ถือตามความเห็น, ความถือมั่นท่ีจะให

เปนไปตามความเช่ือถือหรือความเห็น

ของตน, การถือยุติเอาความเห็นเปน

ความจริง, ความเห็นผิด, ความยึดติด

ทฤษฎี; ในภาษาไทยมักหมายถึงความ

ดึงดื้อถือร้ันในความเห็น (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 ความเห็นวาเท่ียง ๒. 
อุจเฉททิฏฐ ิ ความเห็นวาขาดสูญ; อีก
หมวดหนึ่ง มี ๓ คือ ๑. อกิริยทิฏฐิ 
ความเห็นวาไมเปนอนัทํา ๒. อเหตุกทิฏฐิ
ความเห็นวาไมมีเหตุ ๓. นัตถิกทิฏฐิ
ความเห็นวาไมมี คือถืออะไรเปนหลัก

ไมได เชน มารดาบิดาไมมี เปนตน

ทิฏฐิจริต ดู จริต, จริยา
ทิฏฐิบาป ความเห็นลามก

ทิฏฐปิปตตะ ผูถงึทิฏฐ ิคอื บรรลสุมัมา-
ทิฏฐิ, พระอริยบุคคลต้ังแตโสดาบันข้ึน

ไป จนถึงผูต้ังอยูในอรหัตตมรรค ท่ีเปน

ผูมีปญญินทรียแรงกลา ไมไดสัมผัส

วิโมกข ๘ (เมื่อบรรลุอรหัตตผล กลาย

เปนปญญาวิมุต); ดู อริยบุคคล ๗
ทิฏฐิมานะ ทิฏฐิ และมานะ (พึงทราบ

ความหมายของแตละคํา ซ่ึงแสดงไว

ตางหากกัน); แตตามท่ีใชกันในภาษา

ไทย ซ่ึงนิยมเขียนเปน “ทิฐิมานะ” มี

ความหมายแบบปนๆ คลุมๆ ทิฏฐิ ในท่ี
นี้หมายถึงความเห็นดื้อดึง ถึงผิดก็ไม

ยอมแกไข และ มานะ คือความถือตัว 
รวม ๒ คํา เปนทิฏฐิมานะ หมายถึง ถือ

ร้ันอวดดี หรือดึงดื้อถือตัว

ทิฏฐวิบัิติ วบัิติแหงทิฏฐ,ิ ความผดิพลาด

แหงความคิดเห็น, ความเห็นคลาด

เคลื่อนผิดธรรมวินัย ทําใหประพฤติตน

นอกแบบแผน ทําความผิดอยูเสมอ 

(ขอ ๓ ในวิบัติ ๔)

ทิฏฐิวิสุทธิ ความหมดจดแหงความเห็น
คือ เกิดความรูความเขาใจ มองเห็น

นามรูปตามสภาวะท่ีเปนจริงคลายความ

หลงผิดวาเปนสัตว บุคคล ตัวตน ลงได 

(ขอ ๓ ในวิสุทธิ ๗)

ทิฏฐิสามัญญตา ความเปนผูมีความ



ทิฏุชุกัมม ทิศหก๑๓๒

๑๓๒

เสมอกันโดยทิฏฐิ, มีความเห็นรวมกัน, 

มีความคิดเห็นลงกันได (ขอ ๖ ในสาร-

ณียธรรม ๖)

ทิฏุชุกัมม การทําความเห็นใหตรง, 

การแกไขปรับปรุงความคิดเห็นใหถูก

ตอง (ขอ ๑๐ ในบุญกิริยาวัตถุ ๑๐)

ทิฏุปาทาน ความถือมั่นในทิฏฐิ, ความ

ยึดติดฝงใจในลัทธิ ทฤษฎี และหลัก

ความเช่ือตางๆ (ขอ ๒ ในอุปาทาน ๔)

ทิพพจักขุ จักษุทิพย, ตาทิพย, ญาณ
พิเศษของพระพุทธเจา และทานผูได

อภิญญาท้ังหลาย ทําใหสามารถเล็งเห็น

หมูสัตวท่ีเปนไปตางๆ กันเพราะอํานาจ

กรรม เรียกอีกอยางวา จุตูปปาตญาณ 
(ขอ ๗ ในวิชชา ๘, ขอ ๕ ในอภิญญา ๖)

ทิพพจักขุญาณ ญาณคือทิพพจักขุ, 

ความรูดุจดวงตาทิพย

ทิพพโสต หูทิพย, ญาณพิเศษท่ีทําใหฟง

อะไรไดยนิหมดตามปรารถนา; ด ูอภญิญา
ทิพย เปนของเทวดา, วิเศษ, เลิศกวา

ของมนุษย

ทิพยจักษุ ตาทิพย, ญาณพิเศษท่ีทําใหดู

อะไรเห็นไดหมดตามปรารถนา; ดู ทิพพ-
จักขุ

ทิวงคต ไปสูสวรรค, ตาย

ทิวาวิหาร การพักผอนในเวลากลางวัน
ทิศ ดาน, ขาง, ทาง, แถบ; ทิศแปด คือ 

อุดร อีสาน บูรพา อาคเนย ทักษิณ 

หรดี ประจิม พายัพ; ทิศสิบ คือ ทิศ

แปดนั้น และทิศเบ้ืองบน (อุปริมทิศ) 
ทิศเบ้ืองลาง (เหฏฐิมทิศ)

ทิศทักษิณ ทิศใต, ทิศเบ้ืองขวา

ทิศบูร ทิศตะวันออก, ทิศเบ้ืองหนา
ทิศบูรพา ทิศตะวันออก
ทิศปจฉิม ทิศตะวันตก, ทิศเบ้ืองหลัง

ทิศพายัพ ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ

ทิศหก บุคคลประเภทตางๆ ท่ีเราตอง

เกี่ยวของสัมพันธ ดุจทิศท่ีอยูรอบตัว 

จัดเปน ๖ ทิศ ดังนี้ ๑. ปุรัตถิมทิส ทิศ

เบ้ืองหนา ไดแก บิดามารดา: บุตรธิดา
พึงบํารุงมารดาบิดา ดังนี้ ๑. ทานเลี้ยง

เรามาแลว เลี้ยงทานตอบ ๒. ชวยทํากิจ

ของทาน ๓ . ดํารงวงศสกุล ๔ . 

ประพฤติตนใหเหมาะสมกับความเปน

ทายาท ๕. เมื่อทานลวงลับไปแลวทํา

บุญอุทิศใหทาน; มารดาบิดาอนุเคราะห

บุตรธิดา ดังนี้ ๑. หามปรามจากความ

ช่ัว ๒. ใหต้ังอยูในความดี ๓. ใหศึกษา

ศิลปวิทยา ๔. หาคูครองท่ีสมควรให ๕. 

มอบทรัพยสมบัติใหในโอกาสอันสม

ควร ๒. ทักขิณทิส ทิศเบ้ืองขวา ไดแก 
ครูอาจารย: ศิษยพึงบํารุงครูอาจารย ดัง
นี้ ๑. ลุกตอนรับ แสดงความเคารพ ๒. 

เขาไปหา ๓. ใฝใจเรียน ๔. ปรนนิบัติ ๕. 

เรียนศิลปวทิยาโดยเคารพ; ครูอาจารย

อนุเคราะหศิษยดังนี้ ๑. ฝกฝนแนะนํา



ทิศหรดี ทิศอาคเนย๑๓๓

๑๓๓

ใหเปนคนดี ๒. สอนใหเขาใจแจมแจง 

๓. สอนศิลปวิทยาใหสิ้นเชิง ๔. ยกยอง

ใหปรากฏในหมูเพื่อน ๕. สรางเคร่ือง

คุมกันภัยในสารทิศ คือ สอนใหศิษย

ปฏิบัติไดจริง นําวิชาไปเลี้ยงชีพทําการ

งานได ๓. ปจฉิมทิส ทิศเบ้ืองหลัง ได

แก บุตรภรรยา: สามีพึงบํารุงภรรยาดัง
นี้ ๑. ยกยองสมฐานะภรรยา ๒. ไมดู

หมิ่น ๓. ไมนอกใจ ๔. มอบความเปน

ใหญในงานบานให ๕. หาเคร่ืองประดับ

มาใหเปนของขวัญตามโอกาส; ภรรยา

อนุเคราะหสามี ดังนี้ ๑. จัดงานบานให

เรียบรอย ๒. สงเคราะหญาติมิตรท้ัง

สองฝายดวยดี ๓. ไมนอกใจ ๔. รักษา

สมบัติท่ีหามาได ๕. ขยันไมเกียจคราน

ในงานท้ังปวง ๔. อุตตรทิส ทิศเบ้ือง

ซาย ไดแก มิตรสหาย: พึงบํารุงมิตร
สหาย ดังนี้ ๑. เผ่ือแผแบงปน ๒. พูด

จามีน้ําใจ ๓. ชวยเหลือเกื้อกูลกัน ๔. มี

ตนเสมอ รวมสุขรวมทุกขดวย ๕. ซ่ือ

สตัยจริงใจตอกนั; มติรสหายอนเุคราะห

ตอบดังนี้ ๑. เมื่อเพื่อนประมาท ชวย

รักษาปองกัน ๒. เมื่อเพื่อนประมาท 

ชวยรักษาทรัพยสมบัติของเพื่อน ๓. ใน

คราวมีภัย เปนท่ีพึ่งได ๔. ไมละท้ิงใน

ยามทุกขยาก ๕. นับถือตลอดถึงวงศ

ญาติของมิตร ๕. เหฏฐิมทิส ทิศเบ้ือง

ลาง ไดแก คนรับใชและคนงาน: นาย

พึงบํารุงคนรับใชและคนงาน ดังนี้ ๑. 

จัดการงานใหทําตามกาํลังความสามารถ

๒. ใหคาจางรางวัลสมควรแกงานและ

ความเปนอยู ๓. จัดสวัสดิการดี มีชวย

รักษาพยาบาลในยามเจ็บไข เปนตน ๔. 

ไดของแปลกๆ พิเศษมา ก็แบงปนให 

๕. ใหมีวันหยุดและพักผอนหยอนใจ

ตามโอกาสอันควร; คนรับใชและคน

งาน อนุเคราะหนายดังนี้ ๑. เร่ิมทํางาน

กอน ๒. เลิกงานทีหลัง ๓. เอาแตของท่ี

นายให ๔. ทําการงานใหเรียบรอยและดี

ยิ่งข้ึน ๕. นําความดีของนายไปเผยแพร 

๖. อุปริมทิส ทิศเบ้ืองบน ไดแก พระ
สงฆ สมณพราหมณ: คฤหัสถพึงบํารุง
พระสงฆ ดังนี้ ๑. จะทําสิ่งใดก็ทําดวย

เมตตา ๒. จะพูดสิ่งใด ก็พูดดวย

เมตตา ๓. จะคิดสิ่งใด ก็คิดดวยเมตตา 

๔ .  ตอนรับดวยความเต็มใจ ๕ .  

อุปถัมภดวยปจจัย ๔ ; พระสงฆ

อนุเคราะหคฤหัสถ ดังนี้ ๑. หามปราม

จากความช่ัว ๒. ใหตั้งอยูในความดี ๓. 

อนุเคราะหดวยความปรารถนาดี ๔. ให

ไดฟงสิ่งท่ียังไมเคยฟง ๕. ทําสิ่งท่ีเคย

ฟงแลวใหแจมแจง ๖. บอกทางสวรรค 

สอนวิธีดําเนินชีวิตใหประสบความสุข

ความเจริญ; ด ูคิหิวินัย
ทิศหรดี ทิศตะวันตกเฉียงใต

ทิศอาคเนย ทิศตะวันออกเฉียงใต



ทิศอีสาน ทีฆาวุ๑๓๔

๑๓๔

ทิศอีสาน ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

ทิศอุดร ทิศเหนือ, ทิศเบ้ืองซาย
ทิศานุทิศ ทิศนอยทิศใหญ, ทิศท่ัวๆ ไป

ทิศาปาโมกข อาจารยผูเปนประธานใน

ทิศ, อาจารยผูมีช่ือเสียงโดงดัง

ทิสาผรณา “แผไปในทิศ” หมายถึง

เมตตาท่ีแผไปตอสัตวท้ังหลายในทิศนั้น

ทิศนี้ เปนแถบ เปนภาค หรือเปนสวน

เฉพาะซอยลงไป (แมพรหมวิหารขออื่น 

ก็เชนเดียวกัน); เทียบ อโนธิโสผรณา,  
โอธิโสผรณา; ดู แผเมตตา, วิกุพพนา, 
สีมาสัมเภท

ท่ีกลัปนา [ท่ี-กนั-ละ-ปะ-นา] ท่ีซ่ึงมผูีอทิุศ

แตผลประโยชนใหวดัหรือพระศาสนา

ทีฆะ (สระ) มีเสียงยาว ในภาษาบาลี ได
แก อา อี อู เอ โอ; คูกับ รัสสะ

ทีฆนขะ ช่ือปริพาชกผูหนึง่ ตระกลูอคัค-ิ

เวสสนะ เปนหลานของพระสารีบุตร, 

ขณะท่ีพระพุทธเจาทรงแสดงธรรมแก

ปริพาชกผูนี ้ (คอืทีฆนขสตูร แตในอรรถ-

กถามกัเรียกวา เวทนาปริคคหสูตร) พระ

สารีบุตรนั่งถวายงานพัดอยู ณ เบ้ือง

พระปฤษฎางคของพระพทุธองค ไดฟง

เทศนานั้น และไดสําเร็จพระอรหัต สวน

ทีฆนขะ เพียงแตไดดวงตาเห็นธรรม 

แสดงตนเปนอุบาสก

ทีฆนขสตูร พระสูตรท่ีพระพุทธเจาทรง
แสดงแกทีฆนขปริพาชก (ม.ม.๑๓/๒๖๙/

๒๖๓; ในอรรถกถามักเรียกวา เวทนา-

ปริคคหสตูร) ท่ีถ้าํสกุรขาตา เขาคชิฌกฏู 

เมอืงราชคฤห ในวนัข้ึน ๑๕ ค่าํ แหง

มาฆมาส หลังตรัสรูได ๙ เดือน ซ่ึงพระ

สารีบุตรสดับแลวไดบรรลุอรหัตตผล, 

วาดวยการยึดถือทิฏฐิหรือทฤษฎีตางๆ 

ซ่ึงเปนเหตุใหทะเลาะวิวาทกัน ทรงสอน

วา เมื่อมองเห็นสภาวะของชีวิตรางกายนี ้

ท่ีไมเท่ียง ไมคงทน เปนตน ตลอดจน

ไมเปนตัวตนจริงแทแลว ก็จะละความ

ติดใครเยื่อใยและความเปนทาสตาม

สนองรางกายเสียได อีกท้ังเมื่อรูเขาใจ

เวทนาท้ัง ๓ วาไมเท่ียง เปนสิ่งท่ีปจจัย

ปรุงแตงข้ึนมา ปรากฏขึ้นเพราะเหตุ

ปจจัย จะตองสิ้นสลายไปเปนธรรมดา 

ก็จะจางคลายหายติดในเวทนาท้ังสาม

นั้น หลุดพนเปนอิสระได และผูท่ีมีจิต

หลุดพนแลวอยางนี้ ก็จะไมเขาขางใคร 

ไมวิวาทกับใคร อันใดเขาใชพูดจากันใน

โลก ก็กลาวไปตามนั้น โดยไมยึดติดถือ

มั่น; ดู ทีฆนขะ
ทีฆนิกาย นิกายท่ีหนึ่งแหงพระสุตตันต-

ปฎก; ดู ไตรปฎก
ทีฆายุ อายุยืน
ทีฆาวุ พระราชโอรสของพระเจาทีฆีติ

ราชาแหงแควนโกศล ซ่ึงถูกพระเจา

พรหมทัต กษัตริยแหงแควนกาสีชิง

แควนจับได และประหารชีวติเสยี ทีฆาว-ุ



ที่ลับตา ทุกขลักษณะ๑๓๕

๑๓๕

กุมารดํารงอยูในโอวาทของพระบิดาท่ี

ตรัสกอนจะถูกประหาร ภายหลังได

ครองราชสมบัติท้ัง ๒ แควน คือ แควน

กาสีกับแควนโกศล

ท่ีธรณีสงฆ [ท่ี-ทอ-ระ-นี-สง] ท่ีซ่ึงเปน

สมบัติของวัด

ท่ีลับตา ท่ีมีวัตถุกําบัง แลเห็นไมได พอ
จะทําความช่ัวได

ท่ีลับหู ท่ีแจงไมมีอะไรบัง แตอยูหาง คน
อื่นไมไดยิน พอจะพูดเกี้ยวกันได

ท่ีวดั  ท่ีซ่ึงต้ังวดัตลอดจนเขตของวัดนัน้

ท่ีสุด ๒ อยาง ขอปฏิบัติท่ีผิดพลาดไม
อาจนําไปสูความพนทุกขได ๒ อยางคือ 

๑. การประกอบตนใหพัวพันดวยความ

สุขในกามท้ังหลาย เรียกวา กามสุขัลลิ-
กานุโยค ๒. การประกอบความเหนด็

เหนือ่ยแกตนเปลา หรือการทรมานตนให

ลําบากเปลา เรียกวา อัตตกิลมถานุโยค
ทุกะ หมวด ๒

ทุกกฏ “ทําไมดี” ช่ืออาบัติเบาอยางหนึ่ง 

เปนความผดิถดัรองลงมาจากปาฏเิทสนยีะ

เชน ภิกษุสวมเสื้อ สวมหมวก ใชผา

โพกศีรษะ ตองอาบัติทุกกฏ; ดู อาบัติ
ทุกข 1. สภาพท่ีทนอยูไดยาก, สภาพท่ีคง
ทนอยูไมได เพราะถกูบีบคัน้ดวยความ

เกดิข้ึนและความดบัสลาย เนือ่งจากตอง

เปนไปตามเหตุปจจัยท่ีไมข้ึนตอตัวมัน

เอง (ขอ ๒ ในไตรลกัษณ) 2. อาการแหง

ทุกขท่ีปรากฏข้ึนหรืออาจปรากฏข้ึนไดแก

คน (ไดในคาํวา ทุกขสัจจะ หรือ ทุกข-
อรยิสัจจ ซ่ึงเปนขอท่ี ๑ ในอริยสจัจ ๔) 

3. สภาพท่ีทนไดยาก, ความรูสกึไมสบาย 

ไดแก ทุกขเวทนา, ถามาคูกบัโทมนสั 

(ในเวทนา ๕) ทุกขหมายถึงความไม

สบายกายคือทุกขกาย (โทมนัสคือไม

สบายใจ) แตถามาลาํพงั (ในเวทนา ๓) 

ทุกข หมายถึงความไมสบายกายไม

สบายใจ คอืท้ังทุกขกายและทุกขใจ

ทุกขขันธ กองทุกข
ทุกขขัย สิ้นทุกข, หมดทุกข
ทุกขตา ความเปนทุกข, ภาวะท่ีคงทนอยู
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 เคร่ืองกําหนดวาเปนทุกข, 
ลักษณะท่ีจัดวาเปนทุกข, ลักษณะท่ี

แสดงใหเห็นวาเปนทุกข คือ ๑. ถูกการ

เกิด ข้ึนและการดับสลายบีบคั้นอยู

ตลอดเวลา ๒. ทนไดยากหรือคงอยูใน

สภาพเดิมไมได ๓. เปนท่ีต้ังแหงความ

ทุกข ๔. แยงตอสุขหรือเปนสภาวะท่ี



ทุกขเวทนา ทุฏุลลวาจา๑๓๖

๑๓๖

ปฏิเสธความสุข; ดู อนิจจลักษณะ, 
อนัตตลักษณะ

ทุกขเวทนา ความรูสกึลาํบาก, ความรูสกึ
เจ็บปวด, ความรูสกึเปนทุกข, การเสวย

อารมณท่ีไมสบาย (ขอ ๒ ในเวทนา ๓)

ทุกขสมุทัย เหตุใหเกิดทุกข หมายถึง

ตัณหาสาม คือ กามตัณหา ภวตัณหา 
วิภวตัณหา เรียกสั้นๆ วา สมุทัย (ขอ ๒ 

ในอริยสจัจ ๔) เรียกเต็มวา ทุกขสมุทัย-
อริยสัจจ

ทุกขสัญญา ความหมายรูวาเปนทุกข, 

การกําหนดหมายใหมองเห็นสังขารวา

เปนทุกข

ทุกรกริยิา กริิยาท่ีทําไดโดยยาก, การทาํ
ความเพยีรอนัยากท่ีใครๆ จะทําได ไดแก 

การบําเพ็ญเพียรเพื่อบรรลุธรรมวิเศษ 

ดวยวธีิการทรมานตนตางๆ เชน กลัน้ลม

อัสสาสะปสสาสะและอดอาหาร เปนตน

ซ่ึงพระพุทธเจาไดทรงปฏิบัติกอนตรัสรู 

อันเปนฝายอัตตกิลมถานุโยค และได

ทรงเลิกละเสียเพราะไมสาํเร็จประโยชน

ไดจริง; เขียนเต็มเปน ทุกกรกิริยา
ทุคติ คติไมดี, ทางดําเนินท่ีไมดีมีความ

เดือดรอน, ท่ีไปเกิดอันช่ัว หรือท่ีไปเกิด

ของผูทํากรรมช่ัว, แดนกําเนิดท่ีไมดี

มากไปดวยความทุกข มี ๓ ไดแก นรก 
ดิรัจฉาน เปรต; คติท่ีไมดี คือ ทุคติ ๓

นี้ ตรงขามกับคติท่ีดี คือ สุคติ ๒  

(มนษุย และ เทพ) รวมท้ังหมดเปน คติ ๕
ท่ีไปเกิดหรือแดนกําเนิดไมดีนี้ บาง

ทีเรียกวา อบาย หรืออบายภูมิ (แปลวา

แดนซ่ึงปราศจากความเจริญ) แตอบาย-

ภูมินั้นมี ๔ คือ นรก เปรต อสุรกาย 

ดิรัจฉาน, เหตุใหจํานวนไมเทากันนั้น มี

คําอธิบาย ดังท่ีอรรถกถาบางแหงกลาว

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 ท่ีเปนทุคติก็

โดยเทียบวามีทุกขเดือดรอนกวาเทวะ

และมนุษย แตกําเนิดหรือแดนเกิดท้ัง

หมดท้ังสิ้น แมแตท่ีเรียกวาสุคตินั้น ไม

วาจะเปนเทวดา หรือพรหมชั้นใดๆ ก็

เปนทุคติ ท้ังนั้น (เนตฺติ.๖๑/๔๕; ๑๐๖/๑๐๕) 

เมื่อเทียบกับนิพพาน เพราะคติเหลานั้น

ยังประกอบดวยทุกข หรือเปนคติของผู

ท่ียังมีทุกข

ทุจริต ความประพฤติ ช่ัว ,  ความ

ประพฤติไมดีมี ๓ คือ ๑. กายทุจริต 
ประพฤติช่ัวดวยกาย ๒. วจีทุจริต 
ประพฤติช่ัวดวยวาจา ๓. มโนทุจริต 
ประพฤติช่ัวดวยใจ; เทียบ สุจริต

ทุฏุลลวาจา วาจาช่ัวหยาบ เปนช่ือ

อาบัติสังฆาทิเสสขอท่ี ๓ ท่ีวาภิกษุผูมี

ความกําหนัด พูดเคาะมาตุคามดวย



ทุฏุลลาบัติ ทูเรนิทาน๑๓๗

๑๓๗

วาจาช่ัวหยาบ คือ พูดเกี้ยวหญิง กลาว

วาจาหยาบโลนพาดพิงเมถุน

ทุฏุลลาบัติ อาบัติช่ัวหยาบ ไดแกอาบัติ

ปาราชิก และสังฆาทิเสส แตในบางกรณี 

ทานหมายเอาเฉพาะอาบัติสังฆาทิเสส

ทุติยฌาน ฌานท่ี ๒ มีองค ๓ ละวิตก 

วิจารได คงมีแต ปติและสุขอันเกิดแต

สมาธิ กับเอกัคคตา

ทุติยสังคายนา การรอยกรองพระธรรม
วินัยคร้ังท่ี ๒ ราว ๑๐๐ ปแตพุทธ-

ปรินิพพาน; ดู สังคายนา คร้ังท่ี ๒

ทุติยสังคีติ การสังคายนารอยกรองพระ

ธรรมวินัยคร้ังท่ี ๒

ทุพพุฏฐภิยั ภยัฝนแลง, ภยัแลง, ภยั

ดวยฝนไมตกตองตามฤดกูาล

ทุพภาสิต “พูดไมดี” “คําช่ัว” “คําเสีย

หาย” ช่ืออาบัติเบาท่ีสุดท่ีเกี่ยวกับคําพูด 

เปนความผิดในลําดับถัดรองจากทุกกฏ

เชน ภิกษุพูดกับภิกษุท่ีมีกําเนิดเปน

จัณฑาล วาเปนคนชาติจัณฑาล ถามุงวา

กระทบใหอัปยศ ตองอาบัติทุกกฏ แต

ถามุงเพียงลอเลน ตองอาบัติทุพภาสิต;

ดู อาบัติ
ทุพภกิขภยั ภยัดวยหาอาหารไดยาก, ภยั

ขาดแคลนอาหาร, ภยัขาวยากหมากแพง

ทุลลภธรรม สิง่ท่ีไดยาก, ความปรารถนา

ของคนในโลกท่ีไดสมหมายโดยยาก มี 

๔ คือ ๑. ขอโภคสมบัติจงเกิดมีแกเรา

โดยทางชอบธรรม ๒. ขอยศจงเกิดมี

แกเรากับญาติพวกพอง ๓. ขอเราจง

รักษาอายุอยูไดยืนนาน ๔. เมื่อสิ้นชีพ

แลว ขอเราจงไปบังเกิดในสวรรค; ดู

ธรรมเปนเหตุใหสมหมาย ดวย
ทุศีล “ผูมีศีลช่ัว”, คํานี้เปนเพียงสํานวน

ภาษาท่ีพูดใหแรง อรรถกถาท้ังหลาย

อธิบายวา ศีลท่ีช่ัวยอมไมมี แตทุศีล

หมายความวา ไมมศีลี หรือไรศลี นัน่เอง, 

ภกิษทุุศลี คอืภกิษท่ีุตองอาบัติปาราชิก 

ขาดจากความเปนภิกษุแลว แตไมละ

ภกิขุปฏญิญา (การแสดงตัวหรือยนืยนั

วาตนเปนภิกษุ), ความเปนผูทุศีลนั้น 

หนักยิ่งกวาความเปนอลัชชี, คฤหัสถ

ทุศีล คือผูท่ีละเมิดศีล ๕ ท้ังหมด

ทูต ผูท่ีไดรับมอบหมายใหเปนผูแทนทาง
ราชการแผนดิน, ผูท่ีไดรับแตงต้ังใหไป

เจรจาแทน

ทูตานุทูต ทูตนอยใหญ, พวกทูต

ทูตานุทูตนิกร หมูพวกทูต
ทูเตนุปสัมปทา การอปุสมบทโดยใชทูต, 

การอปุสมบทภกิษณุโีดยผานทูต, ทูเตนะ

อปุสมัปทา หรือ ทูเตนปูสมัปทา กเ็ขียน;

ดูที่ ปกาสนียกรรม, อสัมมุขากรณีย, 
อุปสัมปทา

ทูเรนิทาน “เร่ืองหางไกล” หมายถงึพทุธ-

ประวั ติ ต้ั งแต เ ร่ิมเปนพระโพธิสัตว

บําเพ็ญบารมีเสวยพระชาติในอดีตมา



ทูเรรูป เทวทูต๑๓๘

๑๓๘

โดยลําดับ จนถึงชาติสุดทาย คือ

เวสสันดร และอุบัติในสวรรคช้ันดุสิต;  

ดู พุทธประวัติ
ทูเรรูป ด ูรปู ๒๘
เทพ เทพเจา, ชาวสวรรค, เทวดา; ใน

ทางพระศาสนา ทานจัดเปน ๓ คือ ๑. 
สมมติเทพ เทวดาโดยสมมติ = พระ

ราชา, พระเทว ี พระราชกมุาร ๒. อปุปตติ-
เทพ เทวดาโดยกําเนิด = เทวดาใน

สวรรคและพรหมท้ังหลาย ๓. วิสุทธิ-
เทพ เทวดาโดยความบริสุทธ์ิ = พระ

พุทธเจา พระปจเจกพุทธเจา และพระ

อรหันตท้ังหลาย

เทพเจา พระเจาบนสวรรค ลทัธิพราหมณ
ถือวาเปนผูดลบันดาลสุขทุกขใหแก

มนษุย

เทพธิดา นางฟา, หญิงชาวสวรรค, 

เทวดาผูหญิง

เทพบุตร เทวดาผูชาย, ชาวสวรรคเพศชาย
เทวะ เทวดา, เทพ, เทพเจา (ช้ันสวรรค

และชั้นพรหม)

เทวดา หมูเทพ, ชาวสวรรค เปนคํารวม

เรียกชาวสวรรคท้ังเพศชายและเพศหญงิ

เทวตานุสติ ระลึกถึงเทวดา คือระลึกถึง

คุณธรรมท่ีทําบุคคลใหเปนเทวดาตามที่

มีอยูในตน (ขอ ๖ ในอนุสติ ๑๐)

เทวตาพลี ทําบุญอุทิศใหเทวดา, การจัด
สรรสละรายไดหรือทรัพยสวนหนึ่งเปน

คาใชจายสําหรับทําบุญอุทิศแกเทวดา

โดยความเอื้อเฟอหรือตามความเช่ือถือ, 

การใชรายไดหรือทรัพยสวนหนึ่งเพื่อ

บําเพ็ญทักขิณาทานแกเทวดาคือผูควร

แกทักขิณาท่ีนับถือกันสืบมา (ขอ ๕ 

แหงพลี ๕ ในโภคอาทิยะ ๕)

เทวทหะ ช่ือนครหลวงของแควนโกลิยะ
ท่ีกษัตริยโกลิยวงศปกครอง พระนางสิริ

มหามายาพุทธมารดา เปนชาวเทวทหะ

เทวทหนิคม คือกรุงเทวทหะ นครหลวง

ของแควนโกลิยะนั่นเอง แตในพระสูตร

บางแหงเรียก นิคม
เทวทัตต ราชบุตรของพระเจาสปุปพทุธะ
เปนเชฏฐภาดา (พี่ชาย) ของพระนาง

พิมพาผูเปนพระชายาของสิทธัตถกุมาร 

เจาชายเทวทัตตออกบวชพรอมกับพระ

อนุรุทธะ พระอานนท และ กัลบกอุบาลี 

เปนตน บําเพญ็ฌานจนไดโลกยีอภญิญา

ตอมามีความมักใหญ ไดยุยงพระเจา

อชาตศัต รูและคบคิดกันพยายาม

ประทุษรายพระพุทธเจา กอเร่ืองวุนวาย

ในสังฆมณฑล จนถึงทําสังฆเภท และ

ถูกแผนดินสูบในท่ีสุด; ดู ปกาสนียกรรม
เทวทูต ทูตของยมเทพ, สื่อแจงขาวของ

มฤตยู, สัญญาณท่ีเตือนใหระลึกถึงคติ

ธรรมดาของชีวิต มิใหมีความประมาท 

จัดเปน ๓ ก็มี ไดแก คนแก คนเจ็บ 

และคนตาย, จัดเปน ๕ ก็มี ไดแก เด็ก



เทวธรรม เทโวโรหณะ๑๓๙

๑๓๙

แรกเกิด คนแก คนเจ็บ คนถูกลง

ราชทัณฑ และคนตาย (เทวทูต ๓ มาใน

องัคตุตรนกิาย ติกนบิาต, เทวทูต ๕ มา
ในเทวทูตสูตร มัชฌิมนิกาย อุปริ-

ปณณาสก); สวน เทวทูต ๔ ท่ีเจาชาย

สิทธัตถะพบกอนบรรพชา คือ คนแก 

คนเจบ็ คนตาย สมณะนัน้ ๓ อยางแรก

เปนเทวทูต สวนสมณะเรียกรวมเปน

เทวทูตไปดวยโดยปริยาย เพราะมาใน

หมวดเดียวกัน แตในบาลี ทานเรียกวา 

นมิิต ๔ หาเรียกเทวทูต ๔ ไม อรรถกถา

บางแหงพูดแยกวา พระสิทธัตถะเห็น

เทวทูต ๓ และสมณะ (มีอรรถกถาแหง

หนึ่งอธิบายในเชิงวาอาจเรียกท้ังสี่อยาง

เปนเทวทูตได โดยความหมายวาเปน

ของท่ีเทวดานิรมิตไว ระหวางทางเสด็จ

ของพระสิทธัตถะ)

เทวธรรม ธรรมของเทวดา, ธรรมท่ีทํา

ใหเปนเทวดา หมายถึงธรรม ๒ อยาง 

คือ หิริ ความละอายแกใจ คือ ละอาย
ตอความช่ัว และ โอตตัปปะ ความกลัว
บาป คือ เกรงกลัวตอความช่ัว

เทวบุตร เทวดาผูชาย, ชาวสวรรคเพศชาย
เทวปตุตมาร มารคอืเทพบุตร, เทวบุตร
เปนมาร เพราะเทวบุตรบางตนท่ีมุงราย 

คอยขัดขวางเหนี่ยวร้ังบุคคลไวไมให

สละความสุขออกไปบําเพ็ญคุณธรรมท่ี

ยิ่งใหญ ทําใหบุคคลนั้นพินาศจากความ

ดี ,  คัมภีรสมัยหลังๆ ออกช่ือว า 

พญาวสวัตดีมาร (ขอ ๕ ในมาร ๕)

เทวรูป รูปเทวดาท่ีนับถือ ตามลัทธิท่ีนับ

ถือเทวดา

เทวโลก โลกของเทวดา, ท่ีอยูเทวดา ได

แกสวรรคกามาพจร ๖ ช้ันคือ ๑. จาตุ-
มหาราชิกา ๒. ดาวดึงส ๓. ยามา ๔. 
ดสิุต ๕. นมิมานรด ี๖. ปรนมิมิตวสวตัดี

เทฺววาจิก “มีวาจาสอง” หมายถึง ผูกลาว

วาจาถึงสรณะสอง คือ พระพุทธและ

พระธรรม ในสมยัท่ียงัไมมพีระสงฆ ไดแก

พาณิชสอง คือ ตปุสสะ และภัลลิกะ;

เทียบ เตวาจิก
เทวสถาน ท่ีประดิษฐานเทวรูป, โบสถ

พราหมณ

เทวาธิบาย ความประสงคของเทวดา
เทเวศร เทวดาผูใหญ, หัวหนาเทวดา
เทโวโรหณะ “การลงจากเทวโลก” หมาย
ถึงการท่ีพระพุทธเจาเสด็จลงจากเทว-

โลก ตํานานเลาวาในพรรษาท่ี ๗ แหงการ

บําเพญ็พทุธกจิ พระพทุธเจาไดเสดจ็ไป

ประทับจําพรรษาในดาวดึงสเทวโลกทรง

แสดงพระอภธิรรมโปรดพระพทุธมารดา

พรอมท้ังหมูเทพ ณ ท่ีนั้น เมื่อถึงเวลา

ออกพรรษาในวันมหาปวารณา (วันข้ึน 

๑๕ ค่ํา เดือน ๑๑) ไดเสด็จลงมาจาก

สวรรคช้ันดาวดึงส กลับคืนสูโลกมนุษย 

ณ ประตูเมอืงสงักสัสะ โดยมเีทวดาและ



เทศกาล ไทยธรรม๑๔๐

๑๔๐

มหาพรหมท้ังหลายแวดลอมลงมาสง

เสด็จ ฝูงชนจํานวนมากมายก็ไดไปคอย

รับเสด็จ กระทํามหาบูชาเปนการเอิก

เกริกมโหฬาร และพระพุทธเจาไดทรง

แสดงธรรม มีผูบรรลุคุณวิเศษจํานวน

มาก ชาวพุทธในภายหลังไดปรารภเหตุ

การณพิเศษคร้ังนี้ ถือเปนกาลกําหนด

สําหรับบําเพ็ญการกุศล ทําบุญตักบาตร

คราวใหญแดพระสงฆ เปนประเพณี

นิยมสืบมา ดังปรากฏในประเทศไทย 

เรียกกันวา ตักบาตรเทโวโรหณะ หรือ
นิยมเรียกสั้นๆ วา ตักบาตรเทโว บาง
วัดก็จัดพิธีในวันออกพรรษา คือวันมหา

ปวารณา ข้ึน ๑๕ ค่ํา เดือน ๑๑ บางวัด

จัดถัดเลยจากนั้น ๑ วัน คือวันแรม ๑

ค่ํา เดือน ๑๑; ดู ยมกปาฏิหาริย
เทศกาล คราวสมัยท่ีกําหนดไวเปน

ประเพณี เพื่อทําบุญและการร่ืนเริงใน

ทองถิ่น เชน ตรุษสงกรานต เขาพรรษา 

สารท เปนตน

เทศนา การแสดงธรรมสั่งสอนในทาง

ศาสนา, การชี้แจงใหรูจักดีรูจักช่ัว, คํา

สอน; ม ี๒ อยาง คอื ๑. บุคคลาธิษฐาน
เทศนา เทศนามีบุคคลเปนท่ีต้ัง ๒. 
ธรรมาธิษฐาน เทศนา เทศนามีธรรม

เปนท่ีต้ัง

เทสนาคามินี อาบัติท่ีภิกษุตองเขาแลว 

จะพนไดดวยวิธีแสดง, อาบัติท่ีแสดง

แลวก็พนได, อาบัติท่ีปลงตกดวยการ

แสดงท่ีเรียกวา แสดงอาบัติ หรือ ปลง
อาบัติ ไดแก อาบัติถุลลัจจัย ปาจิตตีย 
ปาฏิเทสนียะ ทุกกฏ ทุพภาสิต; ตรงขามกับ

อเทสนาคามิน ี ซ่ึงเปนอาบัติท่ีไมอาจพน

ไดดวยการแสดง ไดแก ปาราชิก และ

สังฆาทิเสส; เทียบ วุฏฐานคามินี
เทสนาปริสุทธิ ความหมดจดแหงการ

แสดงธรรม

เทือกเถา ตนวงศท่ีนบัสายตรงลงมา, ญาติ
โดยตรงต้ังแตบิดามารดาข้ึนไปถึงทวด

โทณพราหมณ พราหมณผูใหญซ่ึงมฐีานะ
เปนครูอาจารย เปนท่ีเคารพนบัถอืของคน

จํานวนมากในชมพทูวปี เปนผูแบงพระ

บรมสารีริกธาตุใหสําเร็จไดโดยสันติวิธี 

เปนผูสรางตุมพสตูป บรรจุทะนานทองท่ี

ใชตวงแบงพระบรมสารีริกธาตุ

โทมนัส ความเสียใจ, ความเปนทุกขใจ;

ดู เวทนา
โทสะ ความคิดประทุษราย (ขอ ๒ ใน

อกุศลมูล ๓)

โทสจริต คนมีพื้นนิสัยหนักในโทสะ 

หงุดหงิด โกรธงาย แกดวยเจริญเมตตา 

(ขอ ๒ ในจริต ๖)

โทสาคติ ลําเอียงเพราะไมชอบกัน, 

ลําเอียงเพราะชัง (ขอ ๒ ในอคติ ๔)

ไทยธรรม ของควรให, ของทําบุญตางๆ,

ของถวายพระ



ธงแหงคฤหัสถ ธรรม๑๔๑

ธ

ธงแหงคฤหัสถ เค ร่ืองนุ งหมของ

คฤหัสถ, การนุงหมอยางนิยมกันของ

ชาวบาน

ธงแหงเดียรถีย เค ร่ืองนุ งหมของ

เดียรถีย เชน หนังเสือ ผาคากรอง 

เปนตน, การนุงหมอยางท่ีช่ืนชมกันของ

นักบวชนอกพระศาสนา

ธชพัทโธ, ธชพัทธ “ผู[ดุจ]ผูกธง”, โจร
ผูรายท่ีข้ึนช่ือโดงดังเหมือนติดธง ไมพงึ

ใหบวช, มหาโจรองคุลิมาล เปนตน

บัญญัติขอนี้

ธตรฐ ด ูจาตุมหาราช
ธนสมบัติ สมบัติคือทรัพยสินเงินทอง

ธนิต พยัญชนะออกเสียงแข็ง (ถูกฐาน

ของตนหนัก บันลือเสียงดัง) ไดแก 

พยัญชนะท่ี ๒ ท่ี ๔ ในวรรคท้ัง ๕ คือ 

ข, ฆ; ฉ, ฌ; ฐ, ฒ; ถ, ธ; ผ, ภ; คูกบั สิถลิ
เร่ืองเสียงพยัญชนะนี้ พึงเขาใจให

ครบตามหลกั โฆสะ-อโฆสะ และ สิถลิ-  
ธนิต แลวพึงทราบระดับเสียงของ
พยัญชนะท้ังหลายเทียบกัน กลาวคือ 

ในวรรคท้ัง ๕ นั้น เรียงจากพยัญชนะท่ี 

๑ ซ่ึงมีเสียงเบาท่ีสุด ไปจนถึงพยัญชนะ

ท่ี ๔ ซ่ึงมีเสียงดังกองท่ีสุด (พยัญชนะท่ี 

๕ มีเสียงดังเทากับพยัญชนะท่ี ๓) ดังนี้

พยัญชนะท่ี ๑ (ก จ ฏ ต ป) เปน สิถิลอโฆสะ

พยัญชนะท่ี ๒ (ข ฉ  ถ ผ) เปน ธนิตอโฆสะ

พยัญชนะท่ี ๓ (ค ช ฑ ท พ) เปน สิถิลโฆสะ

พยัญชนะท่ี ๔ (ฆ ฌ ฒ ธ ภ) เปน ธนิตโฆสะ

พยัญชนะท่ี ๕ (ง  ณ น ม) เปน สิถิลโฆสะ

ธนิยะ ช่ือพระท่ีเอาไมหลวงไปทํากุฎี 

เปนตนบัญญัติทุติยปาราชิกสิกขาบท

ธนู มาตราวัดระยะทางเทากับ ๑ วา คือ 

๔ ศอก

ธมกรก [ทะ-มะ-กะ-หฺรก] กระบอก

กรองน้ําท่ี เปนบริขารของพระภิกษุ , 

กระบอกท่ีใชกรองน้าํ โดยเอาผากรองปด

คลุมดานปากไว สวนดานกนปดเหลือ

เพียงเปนรูหรือมีกรวยตรงกลางใหลม

ผาน ซ่ึงใชปลายนิ้วปดได ใหน้ําผานเขา

ทางปากกระบอกผานผากรอง ขับลม

ออกทางรูท่ีกนจนพอแลวเอานิ้วปดรูนั้น

ก็จะไดน้ําในกระบอกท่ีกรองแลว, ธม-

กรณ ก็วา (บางแหงเขียนเปน ธัมมกรก

บาง ธัมมกรณ บาง), ถาเปนผากรองน้ํา 

เรียก ปริสสาวนะ; ด ูบรขิาร
ธรรม สภาพท่ีทรงไว, ธรรมดา, ธรรม-

ชาติ, สภาวธรรม, สัจจธรรม, ความ

จริง; เหตุ, ตนเหตุ; สิ่ง, ปรากฏการณ, 

ธรรมารมณ, สิ่งท่ีใจคิด; คุณธรรม, 



ธรรม ธรรมกาย๑๔๒

๑๔๒

ความดี, ความถูกตอง, ความประพฤติ

ชอบ; หลักการ, แบบแผน, ธรรมเนียม, 

หนาท่ี; ความชอบ, ความยุติธรรม; พระ

ธรรม, คําสั่งสอนของพระพุทธเจา ซ่ึง

แสดงธรรมใหเปดเผยปรากฏข้ึน

ธรรม ในประโยควา “ใหกลาวธรรมโดย

บท” บาลีแสดงคําสอนในพระพุทธ-

ศาสนา ท่ีทานเรียงไว จะเปนพุทธภาษิต

ก็ตาม สาวกภาษิตก็ตาม ฤษีภาษิตก็

ตาม เทวดาภาษิตก็ตาม เรียกวา ธรรม
ในประโยคนี้

ธรรม (ในคําวา “การกรานกฐินเปน

ธรรม”) ชอบแลว, ถูกระเบียบแลว

ธรรม ๒ หมวดหน่ึง คือ ๑. รูปธรรม ได

แกรูปขันธท้ังหมด ๒. อรูปธรรม ไดแก 

นามขันธ ๔ และนิพพาน; อีกหมวด

หน่ึง คือ ๑. โลกียธรรม ธรรมอนัเปน
วสิยัของโลก ๒. โลกุตตรธรรม ธรรม
อันมิใชวิสัยของโลกไดแก มรรค ๔ ผล 

๔ นิพพาน ๑; อีกหมวดหนึ่ง คือ ๑. 
สังขตธรรม ธรรมท่ีปจจัยปรุงแตงไดแก
ขันธ ๕ ท้ังหมด ๒. อสังขตธรรม ธรรม
ท่ีปจจัยไมปรุงแตง ไดแก นิพพาน

ธรรมกถา การกลาวธรรม, คํากลาว

ธรรม, ถอยคําท่ีกลาวถึงธรรม, คํา

บรรยายหรืออธิบายธรรม; ธรรมีกถา ก็
ใช

ธรรมกถึก ผูกลาวสอนธรรม, ผูแสดง

ธรรม, นักเทศก

ธรรมกามะ ผูใครธรรม, ผูชอบตริตรอง

สอดสองธรรม

ธรรมกาย 1. “ผูมีธรรมเปนกาย” เปน

พระนามอยางหนึ่งของพระพุทธเจา 

(ตามความในอัคคัญญสูตร แหงทีฆ-

นิกาย ปาฏิกวรรค) หมายความวา พระ

องคทรงคิดพุทธพจนคําสอนดวยพระ

หทัยแลวทรงนําออกเผยแพรดวยพระ

วาจา เปนเหตุใหพระองคก็คือพระธรรม 

เพราะทรงเปนแหลงท่ีประมวลหรือท่ี

ประชุมอยูแหงพระธรรมอันปรากฏเปด

เผยออกมาแกชาวโลก; พรหมกาย หรือ 
พรหมภูต ก็เรียก; 2. “กองธรรม” หรือ 

“ชุมนุมแหงธรรม” ธรรมกายยอมเจริญ

งอกงามเติบขยายข้ึนไดโดยลําดับจน

ไพบูลย ในบุคคลผูเมื่อไดสดับคําสอน

ของพระองคแลวฝกอบรมตนดวย 

ไตรสิกขาเจริญมรรคาใหบรรลุภูมิแหง

อริยชน ดังตัวอยางดํารัสของพระมหา-

ปชาบดีโคตมี เมื่อคร้ังกราบทูลลาพระ

พุทธเจาเพื่อปรินิพพานตามความใน

คัมภีรอปทานตอนหนึ่งวา “ขาแตพระ

สุคตเจา หมอมฉันเปนมารดาของพระ

องค, ขาแตพระธีรเจา พระองคก็เปน

พระบิดาของหมอมฉัน ... รูปกายของ

พระองคนี้ หมอมฉันไดทําใหเจริญเติบ

โต สวนธรรมกายอันเปนท่ีเอิบสุขของ



ธรรมของฆราวาส ๔ ธรรมชาติ๑๔๓

๑๔๓

หมอมฉัน ก็เปนสิ่งอันพระองคไดทําให

เจริญเติบโต”; สรุปตามนัยอรรถกถา 

ธรรมกาย ในความหมายนี้ ก็คือ 

โลกุตตรธรรม ๙ หรืออริยสัจจ

ธรรมของฆราวาส ๔ ด ูฆราวาสธรรม ๔
ธรรมขันธ กองธรรม, หมวดธรรม, 

ประมวลธรรมเขาเปนหมวดใหญ มี ๕ 

คือ สีลขันธ สมาธิขันธ ปญญาขันธ 

วิมุตติขันธ วิมุตติญาณทัสสนขันธ; 

กําหนดหมวดธรรมในพระไตรปฎกวามี 

๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ แบงเปนวินัย

ปฎก ๒๑,๐๐๐ สุตตันตปฎก ๒๑,๐๐๐ 

และอภิธรรมปฎก ๔๒,๐๐๐ พระ

ธรรมขันธ

ธรรมคุณ คุณของพระธรรม มี ๖ อยาง

คือ ๑. สฺวากฺขาโต ภควตา ธมฺโม พระ

ธรรมอันพระผูมีพระภาคเจาตรัสดีแลว 

๒. สนฺทิฏโก อันผูปฏิบัติจะพึงเห็นชัด

ดวยตนเอง ๓. อกาลิโก ไมประกอบดวย

กาล ๔. เอหิปสฺสิโก ควรเรียกใหมาดู
๕. โอปนยโิก ควรนอมเขามา ๖. ปจฺจตฺตํ
เวทิตพฺโพ วิฺูหิ อันวิญูชนพึงรู

เฉพาะตน

ธรรมคุมครองโลก ดู โลกบาลธรรม
ธรรมจริยา การประพฤติธรรม, การ

ประพฤติเปนธรรม, การประพฤติถูก

ตามธรรม เปนช่ือหนึ่งของ กุศล-
กรรมบถ ๑๐

ธรรมจักร จักรคือธรรม, วงลอธรรม 

หรืออาณาจักรธรรม หมายถึงเทศนา

กัณฑแรก ท่ีพระพุทธเจาแสดงแกพระ

ปญจวัคคีย (ช่ือของปฐมเทศนา เรียก
เต็มวา ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร)

ธรรมจักษุ ดวงตาเห็นธรรมคือ ปญญา 

รูเห็นความจริงวา สิ่งใดก็ตามมีความ

เกดิข้ึนเปนธรรมดา สิง่นัน้ท้ังปวงลวนมี

ความดบัไปเปนธรรมดา; ธรรมจักษโุดย

ท่ัวไป เชน ท่ีเกิดแกทานโกณฑัญญะ

เมื่อสดับธรรมจักร ไดแกโสดาปตติ-

มรรคหรือโสดาปตติมัคคญาณ คือ

ญาณท่ีทําใหเปนโสดาบัน

ธรรมจารี ผูประพฤติธรรม, ผูประพฤติ

เปนธรรม, ผูประพฤติถูกธรรม คูกับ สม-
จารี

ธรรมเจดีย เจดยีบรรจุพระธรรมคอืจารึก
พระพทุธพจน เชน อริยสจัจ ปฏิจจ-

สมุปบาท เปนตน ลงในใบลาน แลวนํา

ไปบรรจุในเจดีย (ขอ ๓ ในเจดีย ๔)

ธรรมเจติยสูตร สูตรหนึ่งในคัมภีร 

มชัฌมินกิาย มชัฌมิปณณาสก แหงพระ

สตุตันตปฎก วาดวยขอความท่ีพระเจา 

ปเสนทิโกศลกราบทูลพระพุทธเจ า

พรรณนาความเลื่อมใสศรัทธาของพระ

องคท่ีมีตอพระรัตนตรัย

ธรรมชาติ ของท่ีเกิดเองตามวิสัยของ

โลก เชน คน สัตว ตนไม เปนตน



ธรรมฐิติ ธรรมทูต๑๔๔

๑๔๔

ธรรมฐิติ ความดํารงคงตัวแหงธรรม, 

ความต้ังอยูแนนอนแหงกฎธรรมดา

ธรรมดา อาการหรือความเปนไปแหง

ธรรมชาติ; สามัญ, ปกติ, พื้นๆ

ธรรมทาน การใหธรรม, การสั่งสอน

แนะนําเกี่ยวกับธรรม, การใหความรู

ความเขาใจท่ีถูกตอง; ดู ทาน
ธรรมทายาท ทายาทแหงธรรม, ผูรับ

มรดกธรรม, ผูรับเอาธรรมของพระ

พุทธเจามาเปนสมบัติดวยการประพฤติ

ปฏบัิติใหเขาถงึ; โดยตรงหมายถงึรับเอา

โลกุตตรธรรม ๙ ไวไดดวยการบรรลุ

เอง โดยออมหมายถึง รับปฏิบัติกุศล

ธรรม จะเปนทาน ศีล หรือภาวนาก็ตาม 

ตลอดจนการบูชา ท่ีเปนไปเพื่อบรรลุซ่ึง

โลกุตตรธรรมนั้น; เทียบ อามิสทายาท
ธรรมทําใหงาม ๒ คือ ๑. ขันติ ความ
อดทน ๒. โสรัจจะ ความเสง่ียมหรือ
ความมีอัธยาศัยประณีต

ธรรมทินนา ดู ธัมมทินนา
ธรรมท่ีบรรพชิตควรพิจารณาเนืองๆ 
๑๐; ดู อภิณหปจจเวกขณ

ธรรมทูต “ผูนําสงสาสนแหงธรรม” หรือ 

“ผูถือสาสนสงขาวธรรม”, “ทูตของ

ธรรม” หรือ “ทูตผูนําธรรมไปสื่อสาร”, 

ผูสื่อสารแหงธรรม, พระภิกษุผูไดรับ

มอบหมายหรือแตงต้ังใหเดินทางไปเผย

แผประกาศธรรมในตางถิ่นตางแดน; ใน

ชวงตนพุทธกาล เมื่อพระพุทธเจาทรง

ประกาศธรรม มีผูศรัทธาและรูแจง

ธรรมเพิม่ข้ึนๆ อยางรวดเร็ว ในไมชาพระ

อรหันตสาวกกม็จํีานวนถงึ ๖๐ รูป คร้ัง

นั้น ประมาณ ๕ เดือนหลังตรัสรู พระ

พุทธเจาไดทรงสงพระสาวก ๖๐ รูปแรก

ออกไปประกาศพระศาสนา ดวยพระ

ดํารัสท่ีเรามักนําเฉพาะตอนท่ีถือกันวา

สําคัญมาก มาอางอิงอยูเสมอ คือพุทธ-

พจนท่ีวา “จรถ ภิกฺขเว จารกํิ พหุชน-
หิตาย พหุชนสขุาย โลกานกุมปฺาย.” 
แปลวา: ภิกษทุัง้หลาย พวกเธอจง
จารกิไป เพือ่ประโยชนและความสุข
ของชนจาํนวนมาก เพือ่เก้ือการณุยแก
โลก (พระดํารัสเต็มวา: ภิกษุท้ังหลาย 

เราพนแลว จากบวงท้ังปวง ท้ังท่ีเปน

ของทิพย ท้ังท่ีเปนของมนุษย แมพวก

เธอก็พนแลวจากบวงท้ังปวง ท้ังท่ีเปน

ของทิพย ท้ังท่ีเปนของมนุษย เธอท้ัง

หลายจงจาริกไป เพื่อประโยชนและ

ความสุขของชนจํานวนมาก เพื่อเกื้อ

การุณยแกโลก เพื่อประโยชน เพื่อ

เกื้อกูล เพื่อความสุข แกทวยเทพและ

มวลมนุษย พวกเธออยาไดไปรวมทาง

เดียวกันสองรูป จงแสดงธรรม อันงาม

ในเบ้ืองตน งามในทามกลาง งามในท่ี

สุด จงประกาศพรหมจริยะ อันบริสุทธ์ิ 

บริบูรณสิ้นเ ชิง พรอมท้ังอรรถท้ัง



ธรรมเทศนา ธรรมเทศนา๑๔๕

๑๔๕

พยัญชนะ สัตวท้ังหลายจําพวกท่ีมีธุลี

คือกิเลสในจักษุนอย  มีอยู  แตเพราะ

ไมไดฟงธรรม ก็จะเสื่อมไปเสีย ผูรูท่ัว

ถึงธรรม จักมี, แมเราก็จักไปยังตําบล

อุรุเวลาเสนานิคม เพื่อแสดงธรรม, 

วินย.๔/๓๒/๓๙)

พระอรรถกถาจารยนําพุทธพจนคร้ัง

นี ้ ไปประพนัธเปนคาถา ใหเห็นวา พระ

พุทธเจาไดทรงสงพระอรหันตสาวกท้ัง

หมดนั้นไปทํางานพระธรรมทูต ดังความ

ในคาถาเหลานั้นวา (พุทธ.อ.๒/๒๗): “ภิกษุ
ทั้งหลาย พวกเธอ เมื่อจะบําเพ็ญ
ประโยชนตนและประโยชนผูอื่น จง
แยกยายกันเที่ยวจาริกนาํธรรมไปให
แกมนษุยทัง้หลาย ตลอดทัว่แผนดิน
ผนืนี.้ เธอท้ังหลายอยูในทีส่งดัวเิวก 
ตามเขาเขนิเนนิวนา ทาํหนาทีป่ระกาศ
สทัธรรมแกโลก สบืจากเรา สม่าํเสมอ
ตอเนือ่งไป. ภิกษุทัง้หลาย พวกเธอ 
เมือ่ทาํงานพระธรรมทูต จงเปนผูมวีตัร
ปฏิบตัอินังาม จงกลาวไขคาํสัง่สอน
ของเราแกเหลาประชาใหแจมแจง เพือ่
เห็นแกสนัตสิขุของเขา. เธอทัง้หลาย 
ผูไรอาสวกเิลส หาใครเทยีบเทยีมมไิด 
จงปดประตอูบายเสยีใหหมดสิน้ และ
จงเปดประตู สูทางแหงสวรรคและ
โมกษธรรม. เธอทัง้หลาย ผูเปนแหลง
แหงคุณความดีมีการุญธรรมเปนตน 

จงเพิ่มพูนปญญาและศรัทธาแกชาว
โลก ทัง้ดวยการเทศนาแกเขาและการ
ปฏิบัติตนเอง ใหพรอมทุกประการ. 
คฤหัสถทัง้หลาย อปุการะพวกเธออยู
เปนนติยดวยอามสิทาน  เธอทัง้หลาย
ก็จงอปุการะตอบตอพวกเขาดวยธรรม
ทาน. เธอทัง้หลายผูไดทาํกิจทีค่วรทาํ
ของตนเองเสร็จแลว จงบําเพ็ญ
ประโยชนแกผูอืน่ โดยแสดงสทัธรรม 
ยกธงชัยของผูแสวงธรรมขึน้ชูเถิด

เฉพาะคาถาท่ีมคีาํวา “ธรรมทตู” เปน

คําบาลี (ธมฺมทูเตยฺยํ = งานพระธรรม

ทูต) ดังนี้

กโรนฺตา ธมฺมทูเตยฺยํ วิขฺยาปยถ ภิกฺขโว
สนฺติอตฺถาย สตฺตานํ สุพฺพตา วจนํ มม.
คาถาท่ีพระอรรถกถาจารยประพันธ

ข้ึนเพื่อแสดงนัยแหงพุทธพจนนี้ นอก

จากเปนหลักฐานอันแสดงวา “ธรรมทูต” 

เปนคําท่ีทานใชเรียกพระอรหันตสาวก 

๖๐ องค ท่ีพระพทุธเจาทรงสงไปประกาศ

พระศาสนา โดยถอืเปนพระ “ธรรมทูต” 

ชุดแรก ในประวัติศาสตรแหงพระพุทธ-

ศาสนาแลว ก็เปนคาถาซ่ึงใหคติท่ีนํามา

พวงประกอบเขาไดกับพุทธพจนขางตน 

และพระคาถาโอวาทปาฏิโมกข เพื่อใช

เปนหลักนําทางการทํางานของพระธรรม

ทูตท้ังหลายสืบตอไป

ธรรมเทศนา การแสดงธรรม, การ



ธรรมเทศนาปฏิสังยุตต ธรรมเปนโลกบาล ๒๑๔๖

๑๔๖

บรรยายธรรม

ธรรมเทศนาปฏิสังยุตต ธรรมเนียมท่ี

เกี่ยวกับการแสดงธรรม (หมวดท่ี ๓ 

แหงเสขิยวัตร มี ๑๖ สิกขาบท)

ธรรมเทศนาสิกขาบท สิกขาบทปรับ

อาบัติปาจิตตีย แกภิกษุผูแสดงธรรมแก

มาตุคามเกินกวา ๕–๖ คําเวนแตมีบุรุษ

ผูรูเดียงสาอยูดวย (สิกขาบทท่ี ๗ ใน

มุสาวาทวรรคแหงปาจิตตีย)

ธรรมนยิาม กาํหนดแนนอนแหงธรรมดา,

กฎธรรมชาติ, ความจริงท่ีมอียูหรือดาํรง

อยูตามธรรมดาของมนั ซ่ึงพระพทุธเจา

ทรงคนพบแลวทรงนํามาแสดงช้ีแจง

อธิบายใหคนท้ังหลายไดรูตาม ม ี๓ อยาง

แสดงความตามพระบาลดีงันี ้ ๑. สพฺเพ 
สงฺขารา อนิจฺจา สังขารท้ังปวง ไมเท่ียง 
๒. สพฺเพ สงฺขารา ทุกฺขา สังขารท้ังปวง 
คงทนอยูมิได ๓. สพฺเพ ธมฺมา อนตฺตา
ธรรมท้ังปวง ไมเปนตัวตน; ด ูไตรลักษณ

ธรรมเนียม ประเพณี, แบบอยางท่ีเคย

ทํากันมา, แบบอยางท่ีนิยมใชกัน

ธรรมบท บทแหงธรรม, บทธรรม, ขอ

ธรรม; ช่ือคาถาบาลีหมวดหนึ่งจัดเปน

คัมภีรท่ี ๒ ในขุททกนิกาย พระ

สุตตันตปฎก มี ๔๒๓ คาถา

ธรรมบูชา 1. “การบูชาดวยธรรม”, การ

บูชาดวยการปฏิบัติธรรม เฉพาะอยางยิ่ง 

การบูชาพระพุทธเจาดวยธรรมานุธรรม-

ปฏิบัติ (ขอ ๒ ในบูชา ๒) 2. “การบูชา

ซ่ึงธรรม”, การบูชาพระธรรม อันเปน

อยางหนึ่งในพระรัตนตรัย (คือบูชาพระ

ธรรมรัตนะ) ดวยดอกไม ธูป เทียน 

ของหอม เปนตน หรือ (ที.อ.๓/๙๖) บูชา

ทานผูเปนพหูสูต ผูทรงธรรมทรงวินัย 

ดวยไตรจีวร เปนตน ตลอดจนเคารพ

ธรรม ถือธรรมเปนใหญ ดังท่ีพระพุทธ

เจาทรงเคารพธรรม และทรงบําเพ็ญ

พุทธกิจดวยทรงเห็นแกธรรม เพื่อให

หมูชนเขาถึงธรรม ไดประโยชนจาก

ธรรม (เชน ม.อ.๔/๒๐๘; ม.ฏี.๓/๔๗๐)

ธรรมปฏิบัติ การปฏิบัติธรรม; การ

ปฏิบัติท่ีถูกตองตามธรรม

ธรรมปฏิรูป ธรรมปลอม, ธรรมท่ีไม

แท, ธรรมเทียม

ธรรมปฏิสันถาร การตอนรับดวยธรรม 

คือกลาวธรรมใหฟงหรือแนะนําในทาง

ธรรม อยางนี้เปนธรรมปฏิสันถารโดย

เอกเทศคือสวนหนึ่งดานหนึ่ง ธรรม-

ปฏิสันถารท่ีบําเพ็ญอยางบริบูรณ คือ

การตอนรับโดยธรรม ไดแก เอาใจใส

ชวยเหลอืสงเคราะห แกไขปญหาบรรเทา

ขอสงสยั ขจัดปดเปาขอติดขัดยากลาํบาก

เดือดรอนท้ังหลาย ใหเขาลุลวงกิจอัน

เปนกุศล พนความอึดอัดขัดของ (ขอ ๒ 

ในปฏิสันถาร ๒)

ธรรมเปนโลกบาล ๒ คือ ๑. หิริ ความ



ธรรมเปนเหตุใหสมหมาย ธรรมวินัย๑๔๗

๑๔๗

ละอายแกใจ ๒.โอตตัปปะ ความกลัว
บาป; ดู โลกบาลธรรม

ธรรมเปนเหตุใหสมหมาย ธรรมท่ีจะ

ชวยใหไดทุลลภธรรมสมหมาย ม ี๔ คอื

๑. สัทธาสัมปทา ถึงพรอมดวยศรัทธา 
๒. สีลสัมปทา ถงึพรอมดวยศลี ๓. จาค-
สัมปทา ถึงพรอมดวยการบริจาค ๔. 
ปญญาสัมปทา ถึงพรอมดวยปญญา

ธรรมพิเศษ ดู ธรรมวิเศษ
ธรรมไพบูลย ความไพบูลยแหงธรรม, 

ความพร่ังพรอมเต็มเปยมแหงธรรม

ดวยการฝกฝนอบรมใหมีในตนจน

บริบูรณ หรือดวยการประพฤติปฏิบัติ

กันในสังคมจนแพรหลายท่ัวไปท้ังหมด;

ดู ไพบูลย, เวปุลละ
ธรรมภาษิต ถอยคําท่ีเปนธรรม, ถอยคํา

ท่ีแสดงธรรม หรือเกี่ยวกับธรรม

ธรรมมีอุปการะมาก ๒ คือ ๑. สติ 
ความระลกึได ๒. สัมปชญัญะ ความรูตัว

ธรรมยุต, ธรรมยุติกนิกาย ดู คณะ
ธรรมยุต

ธรรมรัตนะ, ธรรมรัตน รัตนะคือธรรม, 

พระธรรมอันเปนอยางหนึ่งในรัตนะ ๓ 

ท่ีเรียกวาพระรัตนตรัย; ดู รัตนตรัย
ธรรมราชา 1. “ผูยังชาวโลกใหช่ืนบาน

ดวย(นวโลกุตตร)ธรรม”, พระราชาแหง

ธรรม, พระราชาผูเปนเจาแหงธรรม, 

พระราชาโดยธรรม หมายถึงพระพุทธ

เจา 2. “ผูยังชาวโลกใหช่ืนบานดวย(ทศ

กุศลกรรมบถ)ธรรม”, ราชาผูทรงธรรม, 

พระเจาจักรพรรดิ ตามคติแหงพระพุทธ

ศาสนา คือ ราชาผูมีชัยชนะและครอง

แผนดินโดยธรรม ไมตองใชทัณฑ ไม

ตองใชศัสตราวุธ

ธรรมวัตร ลักษณะเทศนทํานองธรรมดา
เรียบๆ ท่ีแสดงอยูท่ัวไป อันตางไปจาก

ทํานองเทศนแบบมหาชาติ, ทํานอง

แสดงธรรม ซ่ึงมุงอธิบายตามแนวเหตุ

ผล มิใชแบบเรียกเราอารมณ

ธรรมวาที “ผูมีปกติกลาวธรรม”, ผูพูด

เปนธรรม, ผูพูดตามธรรม, ผูพูดตรง

ตามธรรมหรือพูดถูกตองตามหลัก ไม

พูดผิดธรรม ไมพูดนอกหลักธรรม

ธรรมวิจัย การเฟนธรรม; ดู ธัมมวิจยะ
ธรรมวิจารณ การใครครวญพิจารณาขอ
ธรรมตางๆ วาแตละขอมีอรรถคือความ

หมายอยางไร ต้ืนลึกเพียงไร แลวแสดง

ความคิดเห็นออกมาวาธรรมขอนั้นขอนี้

มีอรรถคือความหมายอยางนั้นอยางนี้

ธรรมวินัย ธรรมและวินัย, คําสั่งสอนท้ัง
หมดของพระพุทธเจา ซ่ึงประกอบดวย 

ธรรม = คําสอนแสดงหลักความจริง

และแนะนําความประพฤติ, วินัย = บท

บัญญัติกําหนดระเบียบความเปนอยู

และกาํกบัความประพฤต;ิ ธรรม = เคร่ือง

ควบคุมใจ, วินัย = เคร่ืองควบคุมกาย



ธรรมวิภาค ธรรมสมาทาน๑๔๘

๑๔๘

และวาจา

ธรรมวิภาค การจําแนกธรรม, การจัด

หัวขอธรรมจําแนกออกเปนหมวดหมู 

เพื่อสะดวกแกการศึกษาคนควาอธิบาย

และทําความเขาใจ

ธรรมวิเศษ ธรรมช้ันสูง หมายถึง 

โลกุตตรธรรม

ธรรมศาลา หอธรรม, โรงฟงธรรม; เปน

คําท่ีเกิดในยุคหลังมาก และใชกันไม

มาก มักเปนช่ือวัด พบบางในคัมภีร

ประเภท “วังสะ” คือตํานานตางๆ เชน 

มหาวงส สาสนวงส (รูปบาลีเปน “ธมฺม-

สาลา”)

ธรรมสภา ท่ีประชุมฟงธรรม, โรงธรรม; 

แตเดิม ในพระไตรปฎก “ธรรมสภา” 

เปนคําท่ีใชนอย (พบในเร่ืองอดีตกอน

พุทธกาลคร้ังหนึ่ง คือ ในวิธุรชาดก, ขุ.ชา. 

๒๘/๑๐๔๐/๓๖๒, เปนอาคารหลวงในเมือง

อินทปตถ หรืออินทปตต ในกุรุรัฐ, และ

อีกคร้ังหนึ่ง เปนคาถาประพันธของพระ

อุบาลีมหาสาวก, ขุ.อป.๓๒/๘/๖๓, กลาว

เปนความอุปมาวาพระพุทธเจาทรงเปน

พระธรรมราชา ไดทรงสรางธรรมนคร

ข้ึน ในธรรมนครนี้ มีพระสุตตันตะ 

พระอภิธรรม พระวินัย และพุทธพจนมี

องค ๙ ท้ังสิ้น เปนธรรมสภา), ตอมา 

ในช้ันอรรถกถา “ธรรมสภา” ไดกลาย

เปนคําสามัญอันใชเรียกท่ีประชุมฟง

พระธรรมเทศนาของพระพุทธเจา เชน 

ในวัดพระเชตวัน เชนเดียวกับคําวา 

“คันธกุฎี” ท่ีอรรถกถาใชเรียกพระวิหาร

ท่ีประทับของพระพุทธเจา ดังขอความ

ในอรรถกถา (เชน องฺ.อ.๑/๑๐๑/๗๔) วา  

“พระผูมีพระภาคเจาเสด็จออกจากพระ

คันธกุฎี มาประทับนั่งเหนือพระบวร

พุทธอาสนท่ีเขาปูลาดไวในธรรมสภา”, 

อาคารที่อรรถกถาเรียกวาธรรมสภานี้ 

ตามปกติก็คืออาคารที่ในพระไตรปฎก

เรียกวา “อุปฏฐานศาลา” (ศาลาท่ีภิกษุ

ท้ังหลายมาเฝาเพื่อฟงพระพุทธโอวาท

และสดับพระธรรมเทศนา) ดังท่ีทานไข

ความวา “คําวา ‘ในอุปฏฐานศาลา’ 

หมายความวา ‘ในธรรมสภา’” (อปุฏาน-

สาลายนฺติ  ธมมฺสภาย,ํ วนิย.ฏี.๒/๑๓๔/ 

๒๗๗); ดู คันธกุฎี, อุปฏฐานศาลา
ธรรมสมโภค คบหากนัในทางเรียนธรรม 

ไดแก สอนธรรมให หรือขอเรียนธรรม

ธรรมสมาทาน การสมาทานยึดถือ

ปฏิบัติธรรม, การทํากรรม จัดไดเปน ๔ 

ประเภท คือ การทํากรรมบางอยางให

ทุกขในปจจุบัน และมีทุกขเปนวิบากตอ

ไป, บางอยางใหทุกขในปจจุบัน แตมีสุข

เปนวิบากตอไป, บางอยางใหสุขใน

ปจจุบัน แตมีทุกขเปนวิบากตอไป, บาง

อยางใหสุขในปจจุบัน และมีสุขเปน

วิบากตอไป



ธรรมสวนะ ธรรมาภิสมัย๑๔๙

๑๔๙

ธรรมสวนะ การฟงธรรม, การหาความ

รูความเขาใจในหลักความจริงความถูก

ตองดีงาม ดวยการเลาเรียน อานและ

สดั บฟ ง ,  การศึ กษาหาคว าม รู ท่ี

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

เห็นความแตกดับของสังขาร (เปน

อารมณของพระอรหันต); ดู สังเวช
ธรรมสากัจฉา การสนทนาธรรม, การ

สนทนากันในทางธรรม

ธรรมสามัคคี ความพรอมเพรียงของ

องคธรรม, องคธรรมท้ังหลายท่ีเกี่ยว

ของทุกอยางทํากิจหนา ท่ีของแตละ

อยางๆ พรอมเพรียงและประสานสอด

คลองกัน ใหสําเร็จผลท่ีเปนจุดหมาย 

เชน ในการบรรลุมรรคผล เปนตน

ธรรมสามิสร ดู ธรรมสวามิศร
ธรรมสามี ผูเปนเจาของธรรม เปนคํา

เรียกพระพุทธเจา

ธรรมเสนา กองทัพธรรม, กองทัพพระ

สงฆผูประกาศพระศาสนา

ธรรมเสนาบดี แมทัพธรรม, ผูเปนนาย

ทัพธรรม เปนคาํเรียกยกยองพระสารีบุตร

ซ่ึงเปนกําลังใหญของพระศาสดาในการ

ประกาศพระศาสนา

ธรรมันเตวาสิก อันเตวาสิกผู เรียน 

ธรรมวินัย, ศิษยผูเรียนธรรมวินัย; คูกับ

อุทเทศาจารย
ธรรมาธิปไตย ถือธรรมเปนใหญ, ถือ

หลักการ ความจริง ความถูกตอง ความ

ดีงามและเหตุผลเปนใหญ ทําการดวย

ปญญา โดยเคารพหลกัการ กฎ ระเบียบ 

กติกา มุงเพื่อความดีงาม ความจริง

ความชอบธรรมเปนประมาณ; ด ูอธิปไตย
ธรรมาธิษฐาน มีธรรมเปนท่ีต้ัง คือ

เทศนายกธรรมข้ึนแสดง เชนวาศรัทธา 

ศีล คืออยางนี้ ธรรมท่ีประพฤติดีแลว

ยอมนําสุขมาให ดังนี้เปนตน; คูกับ

บุคคลาธิษฐาน
ธรรมานุธรรมปฏิบัติ การประพฤติ

ธรรมสมควรแกธรรม หมายถึงการ

ปฏิบัติธรรมถูกตองตามหลัก เชน หลัก

ยอยสอดคลองกับหลักใหญ และเขา

แนวกับธรรมท่ีเปนจุดมุงหมาย, ปฏิบัติ

ถูกตองตามกระบวนธรรม; ดู วุฑฒิ
ธรรมาภิสมัย การตรัสรูธรรม, การ



ธรรมารมณ ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร๑๕๐

๑๕๐

สําเร็จมรรคผล

ธรรมารมณ อารมณคอืธรรม, สิง่ท่ีถกูรับรู
ทางใจ, สิง่ท่ีรูดวยใจ, สิง่ท่ีใจรูสกึนกึคดิ; ดู

ธัมมายตนะ, อารมณ
ธรรมาสน ท่ีสําหรับนั่งแสดงธรรม
ธรรมิกอุบาย อุบายท่ีประกอบดวย

ธรรม, อุบายท่ีชอบธรรม, วิธีท่ีถูกธรรม

ธรรมิศราธิบดี ผูเปนอธิบดีโดยฐาน

เปนใหญในธรรม หมายถึงพระพุทธเจา 

(คํากวี)

ธรรมีกถา ถอยคําท่ีประกอบดวยธรรม, 

การพูดหรือสนทนาเกี่ยวกับธรรม, คํา

บรรยายหรืออธิบายธรรม; นิยมใชวา 

ธรรมกถา
ธรรมุเทศ ธรรมท่ีแสดงข้ึนเปนหัวขอ, 

หัวขอธรรม

ธรรมธุจัจ ด ูธัมมุทธัจจะ; วปิสสนปูกิเลส
ธญัชาติ ขาวชนิดตางๆ, พืชจําพวกขาว;

ธัญชาติ ๗ คอื สาลิ (ขาวสาล)ี, วหิี (ขาว

เจา), ยวะ (ขาวเหนยีว), โคธมุะ (โคธูมะ 
กว็า; ขาวละมาน), กังค ุ (ขาวฟาง), วรกะ
(ลกูเดอืย), กุทรสูะ (หญากบัแก); คาํวา 
“ธัญชาติดบิสด” (อามกธัญญะ) หมายถงึ

ธัญชาติ ๗ นีเ้อง ท่ียงัไมไดขัดสหีรือ

กะเทาะเปลอืกออก (ยงัไมเปน ตัณฑลุะ) 

และยงัไมไดทําใหสกุ (ยงัไมเปน โอทนะ) 

เชน วหิี คอืขาวเปลอืกของขาวเจา

อนึ่ง พืชท่ีเปนของกิน คือเปนอาหาร

ท่ีรับประทาน (อันนะ) นั้น แบงเปน ๒ 

พวก ไดแก บุพพัณณะ (แปลสืบกนัมาวา 

“ของท่ีจะพงึกนิกอน” แตตามคาํอธิบาย

ในคมัภรีหลายแหง นาจะแปลวา “ของกนิ

ท่ีมเีปนหลกัข้ึนกอน”) ไดแก ธญัชาติ ๗
นี้ (รวมท้ังพืชท่ีอนุโลมหรือเขาพวกนี้) 

และ อปรณัณะ (แปลสบืกนัมาวา “ของ
ท่ีจะพึงกินในภายหลัง” แตตามคํา

อธิบายในคมัภรีหลายแหง นาจะแปลวา 

“ของกนิท่ีมเีพิม่มาอกีทีหลงั” ทํานองของ

กนิประกอบ) ไดแกพชืจําพวกถัว่งาและ

ผักท่ีทําเปนกับแกง เชนท่ีทานยกตัว

อยางบอย คอื มคุคะ (ถัว่เขียว) มาส
(ถัว่ราชมาส) ตลิะ (งา) กุลัตถ (ถัว่พ)ู 

อลาพ ุ (น้าํเตา) กุมภัณฑ (ฟกเขียว); 

ท้ังนี้ มีคติโบราณเช่ือวา คร้ังตนกัป เมื่อ

สิ่งท้ังหลายแรกเกิดมีข้ึนนั้น บุพพัณณะ

เกิดมีกอน อปรัณณะเกิดทีหลัง

ธมัมกามตา ความเปนผูใครธรรม, ความ

พอใจและสนใจในธรรม, ความใฝธรรม 

รักความจริง ใฝศึกษาหาความรู และใฝ

ในความด ี(ขอ ๖ ในนาถกรณธรรม ๑๐)

ธัมมคารวตา ดู คารวะ
ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร “พระสูตรวา

ดวยการยังธรรมจักรใหเปนไป”, พระ

สูตรวาดวยการหมุนวงลอธรรม เปนช่ือ

ของ ปฐมเทศนา คือพระธรรมเทศนา
คร้ังแรก ซ่ึงพระพุทธเจาทรงแสดงแก



ธัมมทินนา ธัมมมัจฉริยะ๑๕๑

๑๕๑

พระปญจวคัคยี ท่ีปาอสิปิตนมฤคทายวนั

แขวงเมืองพาราณสี ในวันข้ึน ๑๕ ค่ํา 

เดือน ๘ หลังจากวันตรัสรูสองเดือน วา

ดวยมัชฌิมาปฏิปทา คือ ทางสายกลาง 

ซ่ึงเวนท่ีสุด ๒ อยาง และวาดวย

อริยสัจจ ๔ ซ่ึงพระพุทธเจาไดตรัสรู อัน

ทําใหพระองคสามารถปฏิญาณวาได

ตรัสรูอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณ (ญาณ

คือความตรัสรู เองโดยชอบอันยอด

เยี่ยม) ทานโกณฑัญญะ หัวหนาคณะ

ปญจวัคคีย ฟงพระธรรมเทศนานี้แลว 

ไดดวงตาเห็นธรรม (ธรรมจักษุ) และ

ขอบวชเปนพระภิกษุรูปแรก เรียกวา 

เปนปฐมสาวก
ธัมมทินนา พระเถรีมหาสาวิกาองคหนึ่ง 
เปนกุลธิดาชาวพระนครราชคฤห เปน

ภรรยาของวิสาขเศรษฐี มีความเลื่อมใส

ในพระพุทธศาสนาบวชในสํานักนาง

ภิกษุณี บําเพ็ญเพียรไมนานก็ไดสําเร็จ

พระอรหั ต  ได รั บยกย อ งว า เ ป น

เอตทัคคะในทางเปนธรรมกถึก (เขียน

ธรรมทินนา ก็มี)
ธัมมเทสนามัย บุญสําเร็จดวยการแสดง
ธรรม (ขอ ๙ ในบุญกิริยาวัตถุ ๑๐)

ธัมมปฏิสันถาร ดู ธรรมปฏิสันถาร
ธัมมปฏิสัมภิทา ปญญาแตกฉานใน

ธรรม, เห็นคําอธิบายพิสดาร ก็สามารถ

จับใจความมาตั้งเปนหัวขอได เห็นผลก็

สืบสาวไปหาเหตุได (ขอ ๒ ใน

ปฏิสัมภิทา ๔)

ธัมมปทัฏฐกถา คัมภีรอรรถกถาอธิบาย
ความในธรรมบท แหงขุททกนิกาย ใน

พระสุตตันตปฎก พระพุทธโฆสาจารย

นําเนื้อความในอรรถกถาเกาท่ีใชศึกษา

และรักษาสืบตอกันมาในลังกาทวีป อัน

เปนภาษาสิงหฬ เอามาเรียบเรียงกลับ

ข้ึนเปนภาษาบาลี เมื่อ พ.ศ. ใกลจะถึง 

๑๐๐๐ ดังท่ีทานเลาไวในปณามคาถา

ของคัมภีรนี้วา พระกุมารกัสสปเถระ 

(พระเถระรูปหนึ่งในลังกาทวีป ไมใช

ทานท่ีเปนมหาสาวกในพุทธกาล) คิด

หวังวา “อรรถกถาแหงพระธรรมบท  

อันละเอียดลึกซ้ึง ท่ีนําสืบกันมาใน

ตามพปณณิทวีป ดํารงอยูโดยภาษาของ

ชาวเกาะ ไมชวยใหประโยชนสําเร็จ

พรอมบูรณแกคนพวกอื่นท่ีเหลือได  ทํา

อยางไรจะใหอรรถกถาแหงพระธรรม-

บทนั้นยังประโยชนใหสําเร็จแกโลกท้ัง

ปวงได”  จึงไดอาราธนาทานใหทํางานนี้   

และทานก็ไดนําอรรถกถานั้นออกจาก

ภาษาสิงหฬ ยกข้ึนสูตันติภาษา (ภาษาท่ี

มีแบบแผน ในท่ีนี้หมายถึงภาษาบาลี), 

ธัมมปทัฏฐกถานี้ มีช่ือเฉพาะรวมอยูใน

ชุดท่ีเรียกวา ปรมัตถโชติกา; ดู ปรมัตถ-
โชติกา, อรรถกถา, โปราณัฏฐกถา

ธัมมมัจฉริยะ ตระหนี่ธรรม ไดแก หวง



ธัมมวิจยะ ธัมมายตนะ๑๕๒

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

และสัตถุศาสนอันเปนเค ร่ืองระงับ

อธิกรณนั้น จึงเทากับวาธรรมมาอยูท่ี

นั้นดวย; ดู สัมมุขาวินัย
ธัมมสากัจฉา ดู ธรรมสากัจฉา
ธัมมัญุตา ความเปนผูรูจักเหตุ เชน รู

จักวา สิ่งนี้เปนเหตุแหงสุข สิ่งนี้เปนเหตุ

แหงทุกข; ตามอธิบายในบาลหีมายถงึรูหลกั 

หรือรูหลักการ เชน ภิกษุเปนธัมมัญู 

คือ รูหลักคําสอนของพระพุทธเจาท่ีจัด

เปนนวังคสัตถุศาสน; ดู สัปปุริสธรรม
ธมัมปัปมาณกิา ถอืธรรมเปนประมาณ,

ผูเลื่อมใสเพราะพอใจในเนื้อหาธรรม

และการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ เชน ชอบ

ฟงธรรม ชอบเห็นภิกษุรักษามารยาท

เรียบรอยสํารวมอินทรีย

ธัมมัสสวนะ การฟงธรรม, การสดับคํา

แนะนําสั่งสอน; ดู ธรรมสวนะ
ธัมมัสสวนมัย บุญสําเร็จดวยการฟง

ธรรม (ขอ ๘ ในบุญกิริยาวัตถุ ๑๐)

ธัมมัสสวนานิสงส อานิสงสแหงการฟง
ธรรม, ผลดีของการฟงธรรม, ประโยชน

ท่ีจะไดจากการฟงธรรม มี ๕ อยางคือ 

๑. ไดฟงสิง่ท่ียงัไมเคยฟง ๒. สิง่ท่ีเคยฟง

กเ็ขาใจแจมแจงชัดเจนยิง่ข้ึน ๓. บรรเทา

ความสงสัยเสียได ๔. ทําความเห็นให

ถูกตองได ๕. จิตของเขายอมผองใส

ธัมมาธิปเตยยะ ถือธรรมเปนใหญ คือ 
นึกถึงความจริง ความถูกตองสมควร

กอนแลวจึงทํา บัดนี้นิยมเขียน ธรรมา-
ธิปไตย; ดู อธิปเตยยะ

ธัมมานุธัมมปฏิปตติ ดู ธรรมานุธรรม-
ปฏิบัติ

ธัมมานุปสสนา การตั้งสติกําหนด

พิจารณาธรรม, สติพิจารณาธรรมท่ีเปน

กุศลหรืออกุศล ท่ี บัง เกิดกับใจเปน

อารมณวา ธรรมนี้ก็สักวาธรรมไมใช

สัตวบุคคลตัวตนเราเขา (ขอ ๔ ในสติ-

ปฏฐาน ๔)

ธัมมานุสติ ระลึกถึงคุณของพระธรรม 

(ขอ ๒ ในอนุสติ ๑๐) เขียนอยางรูป

เดิมในภาษาบาลีเปน ธัมมานุสสติ
ธัมมานุสารี “ผูแลนไปตามธรรม”, “ผู

แลนตามไปดวยธรรม”, พระอริยบุคคล

ผูต้ังอยูในโสดาปตติมรรค ท่ีมีปญญิน-

ทรียแรงกลา (เมื่อบรรลุผล กลายเปน 

ทิฏฐิปปตตะ); ดู อริยบุคคล ๗
ธัมมายตนะ  อายตนะคื อธรรม ,  



ธัมมีกถา ธิติ๑๕๓

๑๕๓

ธรรมารมณ, เปนขอท่ี ๖ ในอายตนะ

ภายนอก ๖ (คูกับมนายตนะ [อายตนะ

คือใจ] ในฝายอายตนะภายใน ๖), ได

แกสภาวธรรมตอไปนี้ คือ นามขันธ ๓
(เวทนา สญัญา สงัขาร) และรูปบางอยาง

ในรูปขันธ (คือเฉพาะอนิทัสสนอัปปฏิฆ-

รูป อนัไดแกสขุุมรปู ๑๖) กบัท้ังอสงัขต-

ธาตุ คือนพิพาน ซ่ึงเปนขันธวินิมุต คือ

เปนสภาวะพนจากขันธ ๕ (อภิ.วิ.๓๕/๑๐๐/ 

๘๖); ดู สุขุมรูป, อายตนะ
ธัมมีกถา ดู ธรรมีกถา
ธัมมุทธัจจะ ความฟุงซานดวยสําคัญผิด

ในธรรม คือ ความฟุงซานเนื่องจากเกิด

วิปสสนูปกิเลสอยางใดอยางหนึ่งข้ึนแลว 

สําคัญผิดวาตนบรรลุธรรมคือมรรคผล

นิพพาน จิตก็เลยคลาดเขวออกไป

เพราะความฟุงซานนั้น ไมเกิดปญญาท่ี

จะเห็นไตรลักษณไดจริง, ธรรมุธัจจ ก็

เขียน; ดู วิปสสนูปกิเลส
ธาตุ๑ สิ่งท่ีทรงสภาวะของมันอยูเองตาม
ธรรมดาของเหตุปจจัย, ธาตุ ๔ คือ ๑. 
ปฐวีธาตุ สภาวะท่ีแผไปหรือกินเนื้อท่ี 

เรียกสามัญวาธาตุแขนแข็งหรือธาตุดิน 

๒. อาโปธาตุ สภาวะท่ีเอิบอาบดูดซึม 

เรียกสามัญวา ธาตุเหลวหรือธาตุน้ํา ๓. 
เตโชธาตุ สภาวะท่ีทําใหรอน เรียก

สามัญวา ธาตุไฟ ๔. วาโยธาตุ สภาวะที่
ทําใหเคลื่อนไหว เรียกสามัญวา ธาตุ

ลม; ธาตุ ๖ คือ เพิ่ม ๕. อากาสธาตุ 
สภาวะที่วาง ๖. วิญญาณธาตุ สภาวะท่ีรู
แจงอารมณ หรือ ธาตุรู

ธาตุ๒ สวนสําคัญแหงสรีระ ของพระพุทธ
เจา พระปจเจกพุทธเจา และพระอรหันต

ท้ังหลาย ซ่ึงคงอยูหรือรักษาไวเปนท่ี

เคารพบูชา เฉพาะอยางยิ่งอัฐิ รวมท้ัง

สวนสําคัญอื่นๆ เชน เกสา (เกศธาตุ), 

เรียกรวมๆ วาพระธาตุ (ถากลาวถึงธาตุ

ของพระพุทธเจาโดยเฉพาะ เรียกวา 

พระบรมธาตุ พระบรมสารีริกธาตุ พระ
สารีริกธาตุ หรือระบุช่ือพระธาตุสวน

นั้นๆ เชน พระทาฐธาตุ พระอุณหิส-
ธาตุ); ดู สารีริกธาตุ

ธาตุกถา  ช่ือคัมภีร ท่ีสามแหงพระ

อภิธรรมปฎก วาดวยการสงเคราะห

ธรรมท้ังหลายเขากับ ขันธ อายตนะ 

และธาตุ (พระไตรปฎกเลม ๓๖)

ธาตุกัมมัฏฐาน กรรมฐานท่ีพิจารณา

ธาตุเปนอารมณ, กําหนดพิจารณาราง

กายแยกเปนสวนๆ ใหเห็นวาเปนแต

เพียงธาตุ ๔ คือ ดิน น้ํา ไฟ ลม 

ประชุมกันอยู ไมใชเรา ไมใชของเรา ไม

ใชตัวตนของเรา

ธา ตุ เจ ดีย  เ จดี ย บ รรจุพระบรม -

สารีริกธาตุ (ขอ ๑ ในเจดีย ๔)

ธิติ 1. ความเพียร, ความเขมแข็งมั่นคง, 

ความหนักแนน, ความอดทน 2. ปญญา



ธีระ นกุลบิดา๑๕๔

๑๕๔

ธีระ นักปราชญ, ผูฉลาด
ธุดงค องคคุณเคร่ืองกําจัดกิเลส, ช่ือขอ
ปฏิบัติประเภทวัตร ท่ีผูสมัครใจจะพึง

สมาทานประพฤติได เปนอุบายขัดเกลา

กิเลส สงเสริมความมักนอยสันโดษ

เปนตน มี ๑๓ ขอคือ หมวดท่ี ๑ จีวร-

ปฏิสังยตุต เกีย่วกบัจีวร ม ี ๑. ปงสุกูลิ-
กังคะ ถือใชแตผาบังสุกุล ๒. เตจีวริ- 
กังคะ ใชผาเพียงสามผืน; หมวดท่ี ๒ 

ปณฑปาตปฏิสังยตุต เกีย่วกบับิณฑบาต
มี  ๓. ปณฑปาติกังคะ เท่ียวบิณฑบาต
เปนประจํา ๔. สปทานจาริกังคะ บิณฑ-

บาตตามลําดับบาน ๕. เอกาสนิกังคะ 
ฉันมื้อเดียว ๖. ปตตปณฑิกังคะ ฉัน
เฉพาะในบาตร ๗. ขลุปจฉาภัตติกังคะ 
ลงมือฉันแลวไมยอมรับเพิ่ม; หมวดท่ี 

๓ เสนาสนปฏิสังยตุต เกีย่วกบัเสนาสนะ
มี ๘. อารญัญกัิงคะ ถอือยูปา ๙. รกุขมูล-ิ
กังคะ อยูโคนไม ๑๐. อัพโภกาสิกังคะ 
อยูกลางแจง ๑๑. โสสานิกังคะ อยูปาชา 
๑๒. ยถาสันถติกังคะ อยูในท่ีแลวแตเขา

จัดให; หมวดท่ี ๔ วิริยปฏิสังยุตต เกี่ยว

กับความเพียร มี ๑๓. เนสัชชิกังคะ ถือ
นั่งอยางเดียวไมนอน (นี้แปลเอาความ

สั้นๆ ความหมายละเอียดพึงดูตาม

ลําดับอักษรของคํานั้นๆ)

ธรุะ “สิง่ท่ีจะตองแบกไป”, หนาท่ี, ภารกจิ,

การงาน, เร่ืองท่ีจะตองรับผิดชอบ, กิจ

ในพระศาสนา แสดงไวในอรรถกถา ๒ 

อยางคอื คันถธุระ และวปิสสนาธุระ
ธุลี ฝุน, ละออง, ผง

ธุวภัต อาหารท่ีถวายเปนประจํา, นิตยภัต

ธุวยาคู ยาคูท่ีเขาถวายเปนประจําเชนท่ี

นางวิสาขาถวายเปนประจําหรือท่ีจัดทํา

เปนของวัดแจกกันเอง

โธตกมาณพ ศิษยคนหนึ่งในจํานวน ๑๖ 

คน ของพราหมณพาวรี ท่ีไปทูลถาม

ปญหากะพระศาสดา ท่ีปาสาณเจดีย

โธโตทนะ กษัตริยศากยวงศ เปนพระ

ราชบุตรองคท่ี ๔ ของพระเจาสีหหนุ 

เปนพระอนุชาของพระเจาสุทโธทนะ 

เปนพระเจาอาของพระพุทธเจา

น

นกลุบิดา “พอของนกลุ”, คฤหบดชีาว

เมืองสุงสุมารคีรี ในแควนภัคคะ มี

ภรรยาช่ือ นกลุมารดา สมยัหนึง่พระ

พุทธเจาเสด็จมายังเมืองสุงสุมารคีรี 

ประทับท่ีปาเภสกลาวัน ทานคฤหบดี

และภรรยาไปเฝาพรอมกับชาวเมืองคน

อื่นๆ พอไดเห็นคร้ังแรก ท้ังสองสามี

ภรรยาก็เกิดความรูสึกสนิทหมายใจ



นขา นวกรรม๑๕๕

๑๕๕

เหมือนวาพระพุทธเจาเปนบุตรของตน 

ไดเขาไปถงึพระองคและแสดงความรูสกึ

นัน้ พระพทุธเจาไดแสดงธรรมโปรด ท้ัง

สองทานไดบรรลุธรรมเปนพระโสดาบัน 

ทานนกุลบิดาและนกุลมารดานี้ เปนคู

สามภีรรยาตวัอยาง ผูมคีวามจงรักภกัดี

ตอกันอยางบริสุทธ์ิและมั่นคงยั่งยืน

ตราบเทาชรา ท้ังยังปรารถนาจะพบกนั

ท้ังชาตนิีแ้ละชาติหนา เคยทูลขอใหพระ

พุทธเจาแสดงหลักธรรมท่ีจะทําใหสามี

ภรรยาครองรักกันยั่งยืนตลอดไปทั้งภพ

นีแ้ละภพหนา เมือ่ทานนกลุบิดาเจบ็ปวย

ออดแอดรางกายออนแอ ไมสบายดวย

โรคชรา ทานไดฟงพระธรรมเทศนาคร้ัง

หนึง่ ท่ีทานประทับใจมากคอื พระดาํรัส

ท่ีแนะนาํใหทําใจวา “ถงึแมรางกายของ

เราจะปวย แตใจของเราจะไมปวย” ทาน

นกุลบิดาไดรับยกยองจากพระพุทธเจา

ใหเปนเอตทัคคะในบรรดาอบุาสกผูสนทิ

สนมคุนเคย (วิสสาสิกะ) ทานนกุล-

มารดากเ็ปนเอตทัคคะในบรรดาอุบาสกิา

ผูสนทิสนมคุนเคยเชนเดยีวกนั

นขา เล็บ
นคร เมืองใหญ, กรุง
นครโศภินี หญิงงามเมือง, หญิงขายตัว 

(พจนานุกรมเขียน นครโสภิณ,ี นคร-
โสเภณี)

นที แมน้ํา ในพระวินัย หมายเอาแมน้ําท่ี

มีกระแสนํ้าไหลอยู ไมใชแมน้ําตัน

นทีกัสสป นักบวชชฎิลแหงกัสสปโคตร 

นองชายของอุรุเวลกัสสปะ พี่ชายของ

คยากัสสปะ ออกบวชตามพี่ชาย พรอม

ดวยชฎิลบริวาร ๓๐๐ คน สําเร็จอรหัต

ดวยฟงอาทิตตปริยายสตูร เปนมหาสาวก

องคหนึ่งในอสีติมหาสาวก

นทีปารสีมา สีมาฝงน้ํา คือ สีมาท่ีสมมติ
ครอมฝงน้ําท้ังสอง เปดแมน้ําไวกลาง

นพเคราะห ดู ดาวพระเคราะห
นมสัการ “การทําความนอบนอม” การ

ไหว, การเคารพ, การนอบนอม; ใชเปน

คําข้ึนตนและสวนหนึ่งของคําลงทาย 

จดหมายท่ีคฤหัสถมีไปถึงพระภิกษุ

สามเณร

นรก เหวแหงความทุกข, ท่ีอันไมมีความ

สุขความเจริญ, ภาวะเรารอนกระวน

กระวาย, ท่ีไปเกิดและเสวยความทุกข

ของสัตวผูทําบาป (ขอ ๑ ในทุคติ ๓, 

ขอ ๑ ในอบาย ๔); ดู นิรยะ, คติ
นลาฏ หนาผาก

นวกะ 1. หมวด ๙ 2. ภิกษุใหม, ภิกษุมี

พรรษายงัไมครบ ๕; เทยีบ เถระ, มัชฌมิะ
นวกภูมิ ข้ัน ช้ัน หรือระดับพระนวกะ, 

ระดับอายุ คุณธรรม ความรู ท่ีนับวายัง

เปนผูใหม คอื มพีรรษาตํ่ากวา ๕ ยงัตอง

ถอืนสิยั เปนตน; เทยีบ เถรภมิู, มัชฌมิภมิู
นวกรรม การกอสราง



นวกัมมาธิฏฐายี นักพรต๑๕๖

๑๕๖

นวกัมมาธิฏฐายี ผูอํานวยการกอสราง

เชน ท่ีพระมหาโมคคัลลานะไดรับมอบ

หมายจากพระบรมศาสดาให เปนผู

อํานวยการสรางบุพพารามท่ีนางวิสาขา

บริจาคทุนสรางท่ีกรุงสาวัตถี

นวกมัมกิะ ผูดแูลนวกรรม, ภกิษผูุไดรับ

สมมติ คือแตงต้ังจากสงฆ ใหทําหนาท่ี 

ดูแลการกอสรางและปฏิสังขรณใน

อาราม, เปนตําแหนงหนึ่งในบรรดา เจา
อธิการแหงอาราม

นวโกวาท คําสอนสําหรับผูบวชใหม, คํา

สอนสําหรับภิกษุสามเณรผูบวชใหม, 

ช่ือหนังสือแบบเรียนนักธรรมชั้นตรี 

เปนพระนิพนธของสมเด็จพระมหา-

สมณเจา กรมพระยาวชิรญาณวโรรส

นวนีตะ เนยขน; ดู เบญจโครส

นวรหคุณ คุณของพระอรหันต ๙ หมาย

ถึง คุณของพระพุทธเจาผู เปนพระ

อรหันต ๙ ประการ ไดแกพุทธคุณ ๙ 

นั่นเอง เขียน นวารหคุณ ก็ได แต

เพี้ยนไปเปน นวหรคุณ ก็มี

นวังคสัตถุศาสน คําสั่งสอนของพระ

ศาสดา มีองค ๙, พุทธพจนมีองค

ประกอบ ๙ อยาง, สวนประกอบ ๙ 

อยางท่ีเปนคําสอนของพระพุทธเจา คือ 

๑. สุตตะ (พระสูตรท้ังหลาย รวมท้ัง

พระวินัยปฎกและนิทเทส) ๒. เคยยะ 
(ความท่ีมีรอยแกวและรอยกรองผสม

กัน ไดแกพระสูตรท่ีมีคาถาท้ังหมด) ๓. 
เวยยากรณะ (ไวยากรณ คือความรอย

แกวลวน ไดแก พระอภิธรรมปฎกท้ัง

หมด และพระสูตรท่ีไมมีคาถา เปนตน) 

๔. คาถา (ความรอยกรองลวนเชน 

ธรรมบท เถรคาถา เถรีคาถา เปนตน) 

๕. อุทาน (ไดแก พระคาถาพุทธอุทาน 

๘๒ สูตร) ๖. อิติวุตตกะ (พระสูตรท่ี

เรียกวา อติิวตุตกะ ๑๑๐ สตูร) ๗. ชาตกะ
(ชาดก ๕๕๐ เร่ือง) ๘. อัพภูตธรรม 
(เร่ืองอัศจรรย คือพระสูตรท่ีกลาวถึงขอ

อัศจรรยตางๆ) ๙. เวทัลละ (พระสูตร

แบบถามตอบท่ีใหเกิดความรูและความ

พอใจแลวซักถามยิ่งๆ ข้ึนไป เชน จูฬ-

เวทัลลสูตร มหาเวทัลลสูตร เปนตน); 

เขียนอยางบาลเีปน นวงัคสัตถสุาสน; ดู
ไตรปฎก

นหารู เอ็น
นหุต ช่ือมาตรานับ เทากับหนึ่งหมื่น

นอนรวม นอนในท่ีมุงท่ีบังอันเดียวกัน 

แลเห็นกันไดในเวลานอน

นอม ในประโยควา “ภิกษุนอมลาภเชน

นั้นมาเพื่อตน” ขอหรือพูดเลียบเคียงชัก

จูงเพื่อจะใหเขาให

นักบุญ ผูใฝบุญ, ผูถือศาสนาอยางเครง

ครัด, ผูทําประโยชนแกพระศาสนา

นักปราชญ ผูรู, ผูมีปญญา
นักพรต คนถือบวช, ผูประพฤติพรต



นักษัตรฤกษ นันทมารดา๑๕๗

๑๕๗

นักษัตรฤกษ ดาวฤกษซ่ึงอยูบนทองฟา 

มีช่ือตางๆ กัน เชนดาวมา ดาวลูกไก 

ดาวคางหมู ดาวจระเข ดาวคันฉัตร 

เปนตน; ดู ดาวนักษัตร
นัตถิกทิฏฐิ ความเห็นวาไมมี เชนเห็นวา
ผลบุญผลบาปไมมี บิดามารดาไมมี 

ความดีความช่ัวไมมี เปนมิจฉาทิฏฐิคือ

ความเห็นผดิ ท่ีรายแรงอยางหนึง่; ด ูทิฏฐิ
นันทะ พระอนุชาของพระพุทธเจาแตตาง
พระมารดา คือประสูติแตพระนางมหา-

ปชาบดีโคตมี ไดออกบวชในวันมงคล

สมรสกับนางชนปทกัลยาณี เบ้ืองแรก

ประพฤติพรหมจรรยอยูดวยความจําใจ 

แตตอมาพระพุทธเจาทรงสอนดวย

อุบาย จนพระนันทะเปลี่ยนมาตั้งใจ

ปฏิบัติธรรม และในท่ีสุดก็ไดบรรลุ

อรหัตตผล ไดรับยกยองเปนเอตทัคคะ

ในบรรดาภิกษุผูสํารวมอินทรีย พระ 

นันทะมี รูปพรรณสัณฐานคลายพระ

พุทธเจา แตตํ่ากวาพระพุทธองค ๔ นิ้ว

นันทกะ พระเถระมหาสาวกองคหนึ่ง 

เกิดในตระกูลผูดีมีฐานะในพระนคร 

สาวัตถี ไดฟงพระธรรมเทศนาของพระ

ศาสดา มีความเลื่อมใส ขอบวช เจริญ

วิปสสนากัมมัฏฐาน ไดสําเร็จพระอรหัต 

ทานมีความสามารถในการแสดงธรรม

จนเปนท่ีเลื่องลือ คร้ังหนึ่งทานแสดง

ธรรมแกนางภกิษณุ ีปรากฏวานางภกิษณุี

ไดสําเร็จพระอรหัตถึง ๕๐๐ องค ทาน

ไดรับยกยองวาเปนเอตทัคคะในทางให

โอวาทแกนางภิกษุณี

นันทกุมาร พระราชบุตรของพระเจา 

สุทโธทนะ และพระนางปชาบดีโคตมี 

ตอมาออกบวชมีช่ือวาพระนันทะ คือ

องคท่ีมรูีปพรรณสณัฐานคลายพระพทุธ-

องคนั่นเอง

นันทมาณพ ศษิยคนหนึง่ในจํานวน ๑๖ 

คน ของพราหมณพาวรี ท่ีไปทูลถาม

ปญหากะพระศาสดา ท่ีปาสาณเจดยี

นันทมารดา อุบาสิกาสําคัญ มีช่ือซํ้ากัน 

๒ ทาน แยกโดยเรียกช่ือนําท่ีตางกัน คือ 

1. เวฬุกัณฏกีนันทมารดา (นนัทมารดา 

ชาวเมอืงเวฬกุณัฏกะ [เมอืงหนามไผ] ใน

แควนอวนัตี) ไดฌาน ๔ เปนอนาคามี 

และเปนอคัรอบุาสกิา คูกบันางขุชชุตตรา

พระพุทธเจาทรงยกยองวาเปน “ตุลา” 

คือเปนตราชู หรือเปนแบบอยางสําหรับ

สาวิกาท้ังหลายท่ีเปนอุบาสิกา คูกบันาง

ขุชชุตตรานัน้ (เชน อง.จตุกกฺ.๒๑/๑๗๖/๒๒๒) 

คร้ังหนึ่ง ท่ีวัดพระเชตวัน เวฬุกัณฏกี 

นันทมารดา ถวายทานแดพระสงฆมพีระ

สารีบุตรและพระมหาโมคคัลลานะเปน

ประมุข พระพุทธเจาตรัสแกภิกษุท้ัง

หลายวา อุบาสิกาทานนั้นประดิษฐาน

ทักขิณาท่ีพรอมดวยองค ๖ คือ ทายกมี

องค ๓ ไดแก กอนให ก็ดีใจ กําลังให



นันทมารดา นันทมารดา๑๕๘

๑๕๘

อยู ก็ทําจิตใหผุดผองเลื่อมใส คร้ันให

แลว ก็ช่ืนชมปลื้มใจ และปฏิคาหกมีองค 

๓ ไดแก เปนผูปราศจากราคะหรือปฏบัิติ

เพื่อบําราศราคะ เปนผูปราศจากโทสะ

หรือปฏิบัติเพื่อบําราศโทสะ เปนผู

ปราศจากโมหะหรือปฏิบัติเพื่อบําราศ

โมหะ ทักขิณานั้นเปนบุญยิ่งใหญ มีผล

มากยากจะประมาณได (อง.ฉกกฺ.๒๒/๓๐๘/ 

๓๗๕)  2. อุตตรานันทมารดา เปนธิดา
ของนายปุณณะ หรือปุณณสหีะ แหง

เมอืงราชคฤห ซ่ึงตอมาพระราชาไดทรง

แตงต้ังใหเปนธนเศรษฐี เมื่อทานเศรษฐี

ใหมจัดงานมงคลฉลองและถวายทาน 

อุตตราไดสดับพระดํารัสอนุโมทนาของ

พระพทุธเจา กไ็ดบรรลโุสดาปตติผลใน

คราวเดียวกบับิดาและมารดา อตุตรานัน้

รักษาอโุบสถเปนประจาํ เดอืนละ ๘ วนั 

ตอมา เมือ่แตงงานไปอยูกบัสาม ี กข็อ

โอกาสรักษาอโุบสถบาง แตสามไีมยอม

รับ นางจงึไมมโีอกาสทําการบุญอยางท่ี

เคยปฏบัิติ จนกระท่ังคราวหนึง่ อตุตรา

ตกลงวาจะถอือโุบสถคร่ึงเดอืน และใช

เวลาในการใหทานและฟงธรรมใหเต็มท่ี 

โดยใชวิธีจางโสเภณีช่ือสิริมาใหมาอยูกบั

สามแีทนตัวตลอดเวลา ๑๕ วนันัน้ เมือ่

ครบคร่ึงเดอืน ในวนัท่ีเตรียมจะออกจาก

อุโบสถ ไดยุงอยูในโรงครัวจัดเตรียม

อาหาร ตอนนัน้ สามมีองลงมาทางหนา

ตาง เห็นอุตตราในสภาพมอมแมม

ขมีขมัน ก็นึกในใจวานางนั้นอยูครอบ

ครองสมบัติอยูแสนสบาย กลบัท้ิงความ

สุขมาทํางานกับพวกคนรับใชจนตัวเลอะ

เทอะเปรอะเปอน ไมมเีหตุไมมผีล แลวก็

ยิม้อยางสมเพช ฝายอตุตราพอดีมองข้ึน

ไป เห็นอยางนัน้ กรู็ทัน และนกึในใจวา

สามีเปนพาลชน มัวจมอยูในความ

ประมาท หลงไปวาสมบัติจะยั่งยืนอยู

ตลอดไป นกึแลวกย็ิม้บาง ฝายนางสริิมา

อยูมาหลายวนัชักจะลมืตัว พอเห็นสามี

กบัภรรยายิม้กนั  กเ็กดิความหึงข้ึนมา 

แลววิง่ลงจากช้ันบน ผานเขาครัว ฉวย

กระบวย ตักน้าํมนัท่ีเขากาํลงัปรุงอาหาร 

แลวปร่ีเขามาเทน้ํามันราดลงบนศีรษะ

ของอตุตรา ฝายอตุตรามสีติด ี รูตัววา

อะไรจะเกิดข้ึน ก็เขาเมตตาฌานยืนรับ 

น้ํามันท่ีรอนก็ไมเปนอันตรายแกเธอ

ขณะนัน้ พวกคนรับใชของอตุตราซ่ึงได

เห็นเหตุการณ กเ็ขามาพากนัรุมบริภาษ

ทุบตีนางสิริมา กวานางอุตตราจะหาม

สําเร็จ นางสิริมาก็บอบชํ้ามาก ทําใหนาง

สิริมาสํานึกไดถึงฐานะที่แทจริงของตนท่ี

เปนคนขางนอกรับจางเจาของบานมา 

จึงเขาไปขอขมาตออุตตรา แตอุตตรา

บอกวาตนจะใหอภัยไดตอเมื่อบิดาทาง

ธรรมคือพระพุทธเจาใหอภัยแลว ตอมา 

เมื่อพระพุทธเจาเสด็จมาท่ีบานของ  



นันทาเถรี นัมมทา๑๕๙

๑๕๙

อุตตรา นางสิริมาเขาไปกราบทูลขอขมา

แลว อตุตรากใ็หอภยัแกนาง และในวนั

นัน้ นางสริิมาฟงพระธรรมกถาแลว กไ็ด

บรรลโุสดาปตติผล (เร่ืองนี ้ อรรถกถา

ตางคมัภรี เชน อง.อ.๑/๕๖๒/๓๙๐; ธ.อ.๖/๑๗๑;

วิมาน.อ.๑๒๓/๗๒ เลารายละเอียดแตกตาง

กันไปบาง โดยเฉพาะอรรถกถาแหง

วมิานวตัถ ุ นอกจากวานางสริิมาไดบรรลุ

โสดาปตติผลแลว ยังบอกวาอุตตราได

เปนสกทาคามนิ ี และสามพีรอมท้ังบิดา

และมารดาของสามีไดเปนโสดาบัน) ตอ

มา ในท่ีประชุม ณ วดัพระเชตวนั พระ

พุทธเจาไดตรัสยกยองนางอุตตรานันท-

มารดา เปนเอตทัคคะในบรรดาอุบาสิกา

ผูมีฌาน หรือนักบําเพ็ญฌาน (ฌายี)

แมวาโดยหลกัฐานตางๆ เชน เมอืงท่ี

อยู เวฬุกัณฏกีนันทมารดา กบั อุตตรา 
นันทมารดา นาจะเปนตางบุคคลกนั แต

ก็ยังมีชองใหสงสัยวาอาจจะเปนบุคคล

เดยีวกนัได อยางนอย พระสาวกและ

พระสาวกิา ท่ีไดรับกยองเปนคูตุลา หรือ

คูอคัรสาวก คูอคัรสาวกิา และคูอคัร-

อบุาสก กล็วนเปนเอตทัคคะมาตลอด ๓ 

คูแรก แตพอถงึคูตุลาฝายอบุาสกิา หรือ

คูอคัรอบุาสกิา กลายเปนนางขุชชุตตราท่ี

เปนเอตทัคคะดวย กบัเวฬกุณัฏกนีนัท-

มารดา ท่ีมไิดเปนเอตทัคคะ (สวนอตุตรา

นนัทมารดา เปนเอตทัคคะ แตไมไดเปน

ตุลา หรืออคัรอบุาสกิา) ท่ีเปนเชนนีอ้าจ

เปนเพราะวา เร่ืองราวของนนัทมารดาท้ัง

สองนาม ซ่ึงกระจายอยูในท่ีตางๆ ขาด

ขอมูลท่ีจะเปนจุดประสานใหเกิดความ

ชัดเจน, นอกจากนัน้ เมือ่อานขอความใน

คมัภรีพทุธวงส ท่ีกลาวถงึคูอคัรอบุาสกิา

วา “นนทฺมาตา จ อตฺุตรา อคคฺา เหสสฺน-ฺ

ตุปฏ ิกา” (ฉบับอกัษรพมา มแีหงหนึง่วา 

“อตฺุตรา นนทฺมาตา จ อคคฺา เหสสฺนตฺุ-

ปฏ ิกา” เลยทีเดยีว) บางทานกอ็าจจะยิง่

งง อาจจะเขาใจไปวา พระบาลีในท่ีนี้

หมายถึงนางอุตตรานันทมารดา แตท่ี

จริงไมใช เพราะในท่ีนี้ทานกลาวถึงสอง

บุคคล คือ อตุตราเปนบุคคลหนึง่ ไดแก

ขุชชุตตรา และนันทมารดาเปนอีกคน

หนึ่ง ไดแกเวฬุกัณฏกีนันทมารดา (ใน

คัมภีรอปทานแหงหนึง่, ข.ุอป.๓๓/๗๙/๑๑๗ 

กลาวถงึขอความอยางเดียวกัน แตระบุ

ไวชัดกวานี้วา “ขุชฺชุตฺตรา นนฺทมาตา 

อคฺคา เหสฺสนฺตุปาสิกา”); ดู อุตตรา,
เอตทัคคะ

นันทาเถรี ช่ือภิกษุณี ผูเปนพระนองนาง
ของพระเจากาลาโศก

นันทิ ความยนิด,ี ความติดใจเพลิดเพลนิ, 

ความระเริง, ความสนุก, ความชื่นมื่น

นัมมทา ช่ือแมน้ําสายสําคัญในภาคกลาง
ของอินเดีย ไหลไปคลายจะเคียงคูกับ

เทือกเขาวินธยะ ถือวาเปนเสนแบง



นัย นาถกรณธรรม๑๖๐

๑๖๐

ระหวางอุตราบถ (ดินแดนแถบเหนือ) 

กับทักขิณาบถ (ดินแดนแถบใต) ของ

ชมพูทวีป, บัดนีเ้รียกวา Narmada แต

บางทีเรียก Narbada หรือ Nerbudda 

ชาวฮินดูถือวาเปนแมน้ําศักดิ์สิทธ์ิท่ีสุด 

รองจากแมน้าํคงคา, แมน้าํนมัมทายาว

ประมาณ ๑,๓๐๐ กม. ไหลจากทิศตะวัน

ออกเฉียงเหนือไปทางตะวันตกเฉียงใต 

ออกทะเลท่ีใตเมืองทาภารุกัจฉะ (บัดนี้

เรียก Bharuch) สูอาว Khambhat 

(Cambay กเ็รียก), อรรถกถาเลาวา เมือ่

คร้ังท่ีพระพุทธเจาเสด็จไปสุนาปรันตรัฐ 

ตามคําอาราธนาของพระปุณณะผูเปน

ชาวแควนนั้นแลว ระหวางทางเสด็จ

กลับ ถึงแมน้ํานัมมทา ไดแสดงธรรม

โปรดนัมมทานาคราช ซ่ึงไดทูลขอของท่ี

ระลึกไวบูชา จึงทรงประทับรอยพระ

บาทไวท่ีริมฝงแมน้ํานัมมทานั้น อันถือ

กันมาวาเปนพระพุทธบาทแหงแรก; ดู

ทักขิณาบถ, อตุราบถ, ปุณณสุนาปรนัตะ
นัย อุบาย, อาการ, วิธี, ขอสําคัญ, เคา

ความ, เคาเงื่อน, แงความหมาย

นัยนา ดวงตา
นาค งูใหญในนิยาย; ชาง; ผูประเสริฐ;

ใชเปนคําเรียกคนที่กําลังจะบวชดวย

นาคเสน พระอรหันตเถระผูโตวาทะชนะ

พระยามลินิท กษตัริยแหงสาคลประเทศ

ดังมีคาํโตตอบปญหามาในคมัภรีมลินิท-

ปญหา ทานเกิดหลังพุทธกาลประมาณ 

๔๐๐ ป ท่ีหมูบานกชังคละในหิมวนัต-

ประเทศ เปนบุตรของพราหมณช่ือ 

โสณตุตระ ทานเปนผูชํานาญในพระเวท

และตอมาไดอปุสมบท โดยมพีระโรหณะ

เปนพระอุปชฌาย; ดู มิลินท, มิลินท-
ปญหา

นาคาวโลก การเหลียวมองอยางพญา

ชาง, มองอยางชางเหลียวหลัง คือ

เหลียวดูโดยหันกายกลับมาท้ังหมด 

เปนกิริยาของพระพุทธเจา ตามเร่ืองใน

พุทธประวัติ คร้ังท่ีทอดพระเนตรเมือง

เวสาลีเปนปจฉิมทัศน กอนเสด็จไป

ปรินิพพานท่ีเมืองกุสินารา; เปนช่ือพระ

พุทธรูปปางหนึ่ง ซ่ึงทํากิริยาอยางนั้น; ดู

พุทธปรนิพิพาน
นาคิตะ พระเถระมหาสาวกองคหนึ่ง 

เคยเปนอุปฏฐากของพระพุทธองค มี

พระสูตรท่ีพระพุทธเจาตรัสแกทานเกี่ยว

กับเนกขัมมสุข ปรากฏอยูในคัมภีร 

อังคุตตรนิกาย ๒–๓ แหง

นางเร็ด ช่ือขนมชนิดหนึ่ง ทําเปนแผน

กลมโรยน้ําตาล พจนานุกรมเขียน 

นางเล็ด
นาถ ท่ีพึ่ง, ผูเปนท่ีพึ่ง

นาถกรณธรรม ธรรมทําท่ีพึ่ง, ธรรม

สรางท่ีพึ่ง, คุณธรรมท่ีทําใหพึ่งตนได มี 

๑๐ อยางคือ ๑. ศีล มีความประพฤติดี 



นานาธาตุญาณ นามรูป๑๖๑

๑๖๑

๒. พาหุสัจจะ ไดเลาเรียนสดบัฟงมาก
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
ท้ังหลายตามความเปนจริง

นานาธาตุญาณ ปรีชาหยั่งรูธาตุตางๆ 

คอืรูจักแยกสมมตอิอกเปนขันธ อายตนะ

ธาตุตางๆ (ขอ ๔ ในทศพลญาณ)

นานาธมิตุติกญาณ ปรีชาหยัง่รูอธัยาศยั

ของสตัว ท่ีโนมเอยีง เช่ือถอื สนใจ พอใจ

ตางๆ กัน (ขอ ๕ ในทศพลญาณ)

นานานิกาย นิกายตางๆ คือหมูแหงสงฆ

ตางหมูตางคณะ

นานาภัณฑะ ทรัพยตางกันคือหลายสิ่ง, 
ภัณฑะตางๆ , สิ่งของตางชนิดตาง

ประเภท

นานาสังวาส มีธรรมเปนเคร่ืองอยูรวม 

(คืออุโบสถและสังฆกรรมเปนตน) ท่ี

ตางกัน, สงฆผูไมรวมสังวาส คือ ไม

รวมอุโบสถและสังฆกรรมดวยกัน เรียก

วาเปนนานาสังวาสของกันและกัน เหตุ

ท่ีทําใหนานาสังวาสมี ๒ คือ ภิกษุทําตน

ใหเปนนานาสังวาสเอง เชน อยูในนิกาย

หนึ่งไปขอเขานิกายอื่น หรือแตกจาก

พวกเพราะเหตุวิวาทาธิกรณอยางหนึ่ง 

อีกอยางหนึ่งถูกสงฆพรอมกันยกออก

จากสังวาส

นาบี, นบี ศาสดาผูประกาศศาสนาอสิลาม

ทําหนาท่ีแทนพระผูเปนเจา, ผูเทศนา, 

ผูประกาศขาว ชาวมุสลิมถือวาพระ

มะหะหมัดเปนนาบีองคสุดทาย

นาม ธรรมท่ีรูจักกันดวยช่ือ กําหนดรู

ดวยใจเปนเร่ืองของจิตใจ, สิ่งท่ีไมมีรูป

ราง ไมใชรูปแตนอมมาเปนอารมณของ

จิตได 1. ในท่ีท่ัวไปหมายถงึอรูปขันธ ๔

คอื เวทนา สญัญา สงัขาร และวญิญาณ

2. บางแหงหมายถึงอรูปขันธ ๔ นั้นและ

นิพพาน (รวมท้ังโลกุตตรธรรมอื่นๆ) 3.

บางแหงเชนในปฏิจจสมุปบาท บางกรณี

หมายเฉพาะเจตสกิธรรมท้ังหลาย; เทยีบ รปู
นามกาย “กองแหงนามธรรม” หมายถึง

เจตสิกท้ังหลาย; เทียบ รูปกาย
นามขันธ ขันธท่ีเปนฝายนามธรรม มี ๔ 

คือ เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ

นามธรรม สภาวะที่นอมไปหาอารมณ, 

ใจและอารมณท่ีเกิดกับใจ คือ จิต และ

เจตสิก, สิ่งของท่ีไมมีรูป คือรูไมไดทาง

ตา หู จมูก ลิ้น กาย แตรูไดทางใจ; ดู

นาม; คูกับ รูปธรรม
นามรูป นามธรรม และรูปธรรม 

นามธรรม หมายถึง สิ่งท่ีไมมีรูป คือรู

ไมไดทาง ตา หู จมูก ลิ้น กาย แตรูได



นามรูปปริจเฉทญาณ นาลันทา๑๖๒

๑๖๒

ดวยใจ ไดแกเวทนา สัญญา สังขาร 

วิญญาณ รูปธรรม หมายถึง สิ่งท่ีมีรูป 

สิ่งท่ีเปนรูป ไดแกรูปขันธท้ังหมด

นามรูปปริจเฉทญาณ ญาณกําหนด

แยกนามรูป, ญาณหยั่งรูวาสิ่งท้ังหลาย

เปนแตเพียงนามและรูป และกําหนด

จําแนกไดวาสิ่งใดเปนรูป สิ่งใดเปนนาม 

(ขอ ๑ ในญาณ ๑๖)

นามรูปปจจัยปริคคหญาณ ญาณ

กาํหนดจบัปจจัยแหงนามรูป, ญาณหยัง่

รูท่ีกาํหนดจับไดซ่ึงปจจัยแหงนามและรูป 

โดยอาการท่ีเปนไปตามหลักปฏิจจ- 

สมปุบาท เปนตน (ขอ ๒ ในญาณ ๑๖) 

เรียกกันสั้นๆ วา ปริคคหญาณ
นารายณ ช่ือเรียกพระวิษณุ ซ่ึงเปนพระ
เจาองคหนึ่งของศาสนาพราหมณ

นารี ผูหญิง, นาง
นาลกะ 1. หลานชายของอสิตดาบส 

ออกบวชตามคําแนะนําของลุง และไป

บําเพ็ญสมณธรรมรอการตรัสรูของพระ

พุทธเจาอยูในปาหิมพานต คร้ันพระ

พุทธเจาตรัสรูแลว ไดมาทูลถามเร่ือง

โมไนยปฏิปทา และกลับไปบําเพ็ญ

สมณธรรมในปาหิมพานต ไดบรรลุ

อรหัตแลว ดํารงอายุอยูอีก ๗ เดือน ก็

ปรินิพพานในปาหิมพานตนั้นเอง; ทาน

จัดเปนมหาสาวกองคหนึ่ งในอสี ติ-

มหาสาวกดวย 2. ช่ือหมูบานอันเปนท่ี

เกิดของพระสารีบุตร ไมไกลจากเมือง

ราชคฤห บางทีเรียก นาลันทคาม
นาลันทะ ช่ือหมูบานแหงหนึ่งไมไกลจาก
กรุงราชคฤห เปนบานเกดิของพระสารี-

บุตร; ดู นาลกะ 2.
นาลนัทา ช่ือเมอืงเล็กๆ เมอืงหนึง่ในแควน
มคธ อยูหางจากพระนครราชคฤห

ประมาณ ๑ โยชน ณ เมืองนี้ มีสวน

มะมวงช่ือ ปาวาริกัมพวัน (สวนมะมวง
ของปาวาริกเศรษฐี) ซ่ึงพระพุทธเจา

เสด็จมาประทับแรมหลายคร้ัง คัมภีร

ฝายมหายานกลาววา พระสารีบุตร อคัร-

สาวก เกดิท่ีเมอืงนาลนัทา แตคมัภรีฝาย

บาลีเรียกถิ่นเกิดของพระสารีบุตรวา 

หมูบานนาลกะ หรือ นาลันทคาม
ภายหลงัพทุธกาล ช่ือเมอืงนาลนัทา

เงยีบหายไประยะหนึง่ หลวงจีนฟาเหียน

ซ่ึงจาริกมาสืบศาสนาในชมพูทวีป ราว 

พ.ศ. ๙๔๔–๙๕๓ บันทึกไววาไดพบเพยีง

สถปูองคหนึง่ท่ีนาลนัทา แตตอมาไมนาน

กษัตริยราชวงศคุปตะพระองคหนึ่งพระ

นามวาศักราทิตยหรือ กุมารคุปตะท่ี ๑ 

ซ่ึงครองราชยประมาณ พ.ศ. ๙๕๘–

๙๙๘ ไดทรงสรางวดัเปนสถานศกึษาขึน้

แหงหนึ่งท่ีเมืองนาลันทา และกษัตริย

พระองคตอๆ มาในราชวงศนี้ก็ไดสราง

วัดอื่นๆ เพิ่มข้ึนในโอกาสตางๆ จนมีถึง 

๖ วัด อยูในบริเวณใกลเคียงกนั ในท่ี



นาลันทา นาลันทา๑๖๓

๑๖๓

สุดไดมีการสรางกําแพงใหญอันเดียว

ลอมรอบ ทําใหวัดท้ัง ๖ รวมเขาดวยกนั

เปนหนึง่เดยีว เรียกวา นาลนัทามหาวิหาร
และไดกลายเปนศูนยกลางการศึกษาท่ี

ยิ่งใหญ แหงสาํคัญยิ่ง ท่ีนักประวัติ-

ศาสตรสมัยปจจุบัน เรียกกันท่ัวไปวา 

มหาวิทยาลัยนาลันทา พระเจาหรรษ-

วรรธนะ มหาราชพระองคหนึ่งของ

อินเดีย ซ่ึงครองราชยระหวาง พ.ศ. 

๑๑๔๙–๑๑๙๑ กไ็ดทรงเปนองคอปุภมัภก

ของมหาวิทยาลัยนาลันทา หลวงจีน

เห้ียนจัง (พระถังซัมจั๋ง) ซ่ึงจาริกมาสืบ

พระศาสนาในอินเดียในรัชกาลนี้ ในชวง 

พ.ศ. ๑๑๗๒–๑๑๘๗ ไดมาศึกษาท่ี 

นาลันทามหาวิหาร และไดเขียนบันทึก

บรรยายอาคารสถานที่ ท่ีใหญโตและ

ศิลปกรรมท่ีวิจิตรงดงาม ทานเลาถึงกิจ-

กรรมทางการศึกษาท่ีรุงเรืองยิ่ง นัก

ศึกษามีประมาณ ๑๐,๐๐๐ คน และมี

อาจารยประมาณ ๑,๕๐๐ คน พระมหา-

กษัตริยพระราชทานหมูบาน ๒๐๐ หมู

โดยรอบถวายโดยทรงยกภาษีท่ีเก็บได

ใหเปนคาบํารุงมหาวิทยาลัย ผูเลาเรียน

ไมตองเสียคาใชจายใดๆ ท้ังสิ้น วิชาท่ี

สอนมีท้ังปรัชญา โยคะ ศัพทศาสตร 

เวชชศาสตร ตรรกศาสตร นิติศาสตร 

นิรุกติศาสตร ตลอดจนโหราศาสตร 

ไสยศาสตร และตันตระ แตท่ีเดนชัดก็

คือนาลันทาเปนศูนยกลางการศึกษา

พุทธศาสนาฝายมหายาน และเพราะ

ความท่ีมีกิตติศัพทเลื่องลือมาก จึงมีนัก

ศึกษาเดินทางมาจากตางประเทศหลาย

แหง เชน จีน ญีปุ่น เอเชยีกลาง สมุาตรา 

ชวา ทิเบต และมองโกเลยี เปนตน หอ

สมุดของนาลันทาใหญโตมากและมีช่ือ

เสียงไปท่ัวโลก เมื่อคราวท่ีถูกเผา

ทําลายในสมัยตอมา มีบันทึกกลาววา

หอสมุดนี้ไหมอยูเปนเวลาหลายเดือน 

หลวง จีนอี้ จิ ง ซ่ึ ง จ า ริ กม า ในระยะ

ประมาณ พ.ศ. ๑๒๒๓ ก็ไดมาศึกษาท่ี

นาลันทาและไดเขียนบันทึกเลาไวอีก 

นาลันทารุงเรืองสืบมาชานานจนถึงสมัย

ราชวงศปาละ (พ.ศ. ๑๓๐๓–๑๖๘๕) 

กษัตริยราชวงศนี้ก็ทรงอุปถัมภมหา-

วิหารแหงนี้ เชนเดียวกับมหาวิทยาลัย

อื่นๆ โดยเฉพาะโอทันตปุระท่ีไดทรง

สถาปนาข้ึนใหม อยางไรก็ดี ในระยะ

หลังๆ นาลันทาไดหันไปสนใจการศึกษา

พุทธศาสนาแบบตันตระ ท่ีทําใหเกิด

ความยอหยอนและหลงเพลินทาง

กามารมณ และทําใหพุทธศาสนากลม

กลืนกับศาสนาฮินดูมากข้ึน เปนเหตุ

สําคัญอยางหนึ่งแหงความเสื่อมโทรม

ของพระพุทธศาสนา คร้ันถึงประมาณ 

พ.ศ. ๑๗๔๒ กองทัพมสุลมิเติรกสไดยก

มารุกรานรบชนะกษัตริยแหงชมพูทวีป



นาสนะ นิกาย๑๖๔

๑๖๔

ฝายเหนือ และเขาครอบครองดินแดน

โดยลําดับ กองทัพมุสลิมเติรกสไดเผา

ผลาญทําลายวัดและปูชนียสถานใน

พทุธศาสนาลงแทบท้ังหมด และสงัหารผู

ท่ีไมยอมเปลีย่นศาสนา นาลนัทามหาวหิาร

กถ็กูเผาผลาญทําลายลงในชวงระยะเวลา

นั้นดวย มีบันทึกของนักประวัติศาสตร

ชาวมสุลมิเลาวา ท่ีนาลนัทา พระภกิษถุกู

สังหารแทบหมดสิ้น และมหาวิทยาลัย

นาลันทาก็ไดถึงความพินาศสูญสิ้นลง

แตบัดนัน้มา ซากของนาลนัทาท่ีถกูขุดพบ

ในภายหลงัยงัประกาศยนืยนัอยางชัดเจน

ถึงความยิ่งใหญของนาลันทาในอดีต

ในปลายพุทธศตวรรษท่ี ๒๕ 

อินเดียไดเร่ิมต่ืนตัว และตระหนักถึง

ความสําคัญของพระพุทธศาสนาท่ีไดมี

บทบาทอันยิ่งใหญในการสรางสรรค

อารยธรรมของชมพูทวีป รวมท้ังบท

บาทของมหาวิทยาลัยนาลันทานี้ดวย 

และใน พ.ศ. ๒๔๙๔ ก็ไดมีการจัดต้ัง

สถาบนับาลนีาลนัทา ช่ือวา นวนาลันทา-
มหาวิหาร (นาลันทามหาวิหารแหงใหม) 

ข้ึน เพื่อแสดงความรําลึกคุณและยก

ยองเกียรติแหงพระพุทธศาสนา พรอม

ท้ังเพื่อเปนอนุสรณแกนาลันทามหา-

วหิาร มหาวทิยาลัยท่ียิง่ใหญในอดีตสมยั

นาสนะ ดู นาสนา
นาสนา ใหฉิบหายเสีย คือ การลงโทษ

บุคคลผูไมสมควรถือเพศ มี ๓ อยาง

คือ ๑. ลิงคนาสนา ใหฉิบหายจากเพศ 

คอืใหสกึเสยี  ๒. ทัณฑกรรมนาสนา ให
ฉบิหายดวยการลงโทษ ๓. สังวาสนาสนา
ใหฉิบหายจากสังวาส

นาสิก จมูก

นาสิกัฏานชะ อักษรเกิดในจมูก คือ 

นิคคหิต (- ํ), พยัญชนะท่ีสุดวรรคท้ัง ๕ 

คือ ง  ณ น ม  นอกจากเกิดในฐาน
ของตนๆ แลว ก็เกิดในจมูกดวย (คือ

เกิดใน ๒ ฐาน)

นาฬี ช่ือมาตราตวง แปลวา “ทะนาน”; ดู

มาตรา
นํ้าทิพย น้ําท่ีทําผูดื่มใหไมตาย หมายถึง
น้ําอมฤต หรือน้ําสุรามฤต

นํ้าอมฤต ดู อมฤต
นิกเขปบท บทต้ัง, คําหรือขอความ ท่ียอ

จับเอาสาระมาวางต้ังลงเปนแมบท เพื่อ

จะขยายความ หรือแจกแจงอธิบายตอไป

นิกร หมู, พวก
นิกรสัตว หมูสัตว
นิกาย พวก, หมวด, หมู, ชุมนุม, กอง; 

1. หมวดตอนใหญแหงพทุธพจนในพระ

สุตตันตปฎก ซ่ึงแยกเปน ทีฆนิกาย 

มัชฌิมนิกาย สังยุตตนิกาย อังคุตตร-

นิกาย และขุททกนิกาย; ดู ไตรปฎก 2.
คณะนักบวช หรือศาสนิกชนในศาสนา

เดียวกันท่ีแยกเปนพวกๆ; ในพระพุทธ-



นิคคหะ นิโครธาราม๑๖๕

๑๖๕

ศาสนามีนิกายใหญท่ีเรียกไดวาเปน

นิกายพุทธศาสนาในปจจุบัน ๒ นิกาย 

คือ มหายาน หรือนิกายฝายเหนือ 

(อุตรนิกาย) พวกหนึ่ง และ เถรวาท
หรือนิกายฝายใต (ทักษิณนิกาย) ท่ีบาง

ทีเรียก หีนยาน พวกหนึ่ง; ในประเทศ

ไทยปจจุบัน พระภิกษุสงฆในพระพุทธ

ศาสนาฝายเถรวาทดวยกัน แยกออก

เปน ๒ นิกาย แตเปนเพียงนิกายสงฆ 

มิใชถึงกับเปนนิกายพุทธศาสนา (คือ

แยกกันเฉพาะในหมูนักบวช) ไดแก 

มหานกิาย และ ธรรมยติุกนกิาย ซ่ึงบางที
เรียกเพียงเปนคณะวา คณะมหานิกาย 
และ คณะธรรมยุต

นิคคหะ ดู นิคหะ
นิคคหกรรม ดู นิคหกรรม
นิคคหวิธี วิธีขม, วิธีทํานิคหะ, วิธีลง

โทษ; ดู นิคหกรรม
นิคคหิต อักขระท่ีวากดเสียง, อักขระท่ี

วาหุบปากกดกรณไวไมปลอย มีรูปเปน

จุดกลวง เชน สงฺฆํ อุปสมฺปทํ; บัดนี้

นิยมเขียน นิคหิต
นิคม 1. หมูบานใหญ, เมืองขนาดเล็ก, 

ยานการคา 2. คําลงทายของเร่ือง

นิคมกถา 1. การสนทนาถกเถียงกันเร่ือง
นิคม วานิคมนั้นนิคมนี้เปนอยางนั้น

อยางนี้ แบบเพอเจอ, เปนติรัจฉานกถา

อยางหนึ่ง; ดู ติรัจฉานกถา 2. ถอยแถลง

ทายเร่ือง, ขอความลงทาย, คํากลาวปด

เร่ือง, ในภาษาบาลี นิยมเขียน “นิคมน-

กถา”, คูกับ นิทานกถา คือคํากลาวนํา 
หรือคําแถลงเร่ิมเร่ือง

นิคมพจน, นิคมวจนะ คําลงทาย, คํา
กลาวปดเร่ือง, ในภาษาบาลี นิยมเขียน 

“นิคมนวจน”, คูกับ นิทานพจน หรือ
นิทานวจนะ คือคํานํา หรือคําเร่ิมเร่ือง

นิคมสีมา แดนนิคม, อพัทธสีมาท่ีสงฆ

กําหนดดวยเขตนิคมท่ีตนอาศัยอยู

นิครนถ นักบวชนอกพระพุทธศาสนาท่ี

เปนสาวกของนิครนถนาฏบุตร, นักบวช

ในศาสนาเชน

นิครนถนาฏบุตร คณาจารยเจาลัทธิคน
หนึ่งในจํานวนครูท้ัง ๖ มีคนนับถือมาก 

มช่ืีอเรียกหลายอยาง เชน วรรธมานบาง 

พระมหาวรีะบาง เปนตนศาสนาเชน ซ่ึง

ยังมีอยูในประเทศอินเดีย

นิคหะ การขม, การกําราบ, การลงโทษ

นิคหกรรม การลงโทษตามพระธรรมวินยั,

สังฆกรรมประเภทลงโทษผูทําความผิด 

ทานแสดงไว ๖ อยางคือ ตัชชนียกรรม 
นยิสกรรม ปพพาชนยีกรรม ปฏสิารณยี-
กรรม อกุเขปนยีกรรม และ ตัสสปาปย-
สิกากรรม

นิคณัฐนาฏบุตร ด ูนคิรนถนาฏบุตร
นิโครธ ตนไทร

นิโครธาราม อารามท่ีพระญาติสราง



นิจศีล นิพพิทานุปสสนาญาณ๑๖๖

๑๖๖

ถวายพระพทุธเจา อยูใกลกรุงกบิลพสัดุ

นิจศีล ศีลท่ีพึงรักษาเปนประจํา, ศีล

ประจําตัวของอุบาสกอุบาสิกา ไดแก 

ศีล ๕

นิตย เท่ียง, ยั่งยืน, เสมอ, เปนประจํา

นิตยกาล ตลอดเวลา, ตลอดกาลเปนนติย
นิตยภัต อาหารหรือคาอาหารท่ีถวายแก

ภิกษสุามเณรเปนประจํา

นิทเทส คําแสดง, คําจําแนกอธิบาย, คํา

ไขความ (พจนานุกรม เขียน นิเทศ)
นิทัศนะ, นิทัสน ตัวอยางท่ีนํามาแสดง
ใหเห็น, อุทาหรณ (พจนานุกรม เขียน 

นิทัศน)
นิทาน เหตุ, ท่ีมา, ตนเร่ือง, ความเปนมา

แตเดิม หรือเร่ืองเดิมท่ีเปนมา เชนในคํา

วา “ใหทาน ท่ีเปนสุขนิทานของสรรพ

สัตว” สุขนิทาน คือเหตุแหงความสุข; 

ในภาษาไทย ความหมายไดเพี้ยนไป

กลายเปนวา เร่ืองท่ีเลากันมา

นิทานกถา คําแถลงความเปนมา, ขอ

ความตนเร่ือง, ความนาํ, บทนาํ

นิทานพจน, นิทานวจนะ คําช้ีแจง

ความเปนมา, ถอยคําตนเร่ือง, คําเร่ิม

เร่ือง, คํานํา

นิบาต ศัพทภาษาบาลีท่ีวางไวระหวางขอ

ความในประโยคเพื่อเช่ือมขอความหรือ

เสริมความ เปนอัพยยศัพทอยางหนึ่ง

นิปปริยาย ไมออมคอม, ตรง, สิ้นเชิง 

(พจนานุกรมเขียน นิปริยาย)
นิปปริยายสุทธิ ความบริสุทธ์ิโดยสิ้นเชิง 
ไมมีการละและการบําเพ็ญอีก ไดแก

ความบริสุทธ์ิของพระอรหันต; ตรงขามกับ

ปริยายสุทธิ; ดู สุทธิ
นิปผันนรูป ดูที่ รูป ๒๘
นิปจจการ การเคารพ, การออนนอม, 

การยอมเช่ือฟง

นิพพาน การดับกิเลสและกองทุกข เปน

โลกุตตรธรรม และเปนจุดหมายสูงสุด

ในพระพุทธศาสนา; ดู นิพพานธาตุ
นิพพานธาตุ ภาวะแหงนพิพาน; นพิพาน

หรือนพิพานธาต ุ๒ คอื ๑. สอปุาทิเสส-
นิพพาน ดับกิเลสมีเบญจขันธเหลือ ๒. 
อนุปาทิเสสนิพพาน ดับกิเลสไมมี

เบญจขันธเหลือ

นิพพิทา “ความหนาย” หมายถึงความ

หนายท่ีเกิดข้ึนจากปญญาพิจารณาเห็น

ความจริง ถาหญิงชายอยูกินกันเกิด

หนายกัน เพราะความประพฤติไมดีตอ

กัน หรือหนายในมรรยาทของกันและ

กัน อยางนี้ไมจัดเปนนิพพิทา; ความ

เบ่ือหนายในกองทุกข

นิพพิทาญาณ ความรูท่ีทําใหเบ่ือหนาย

ในกองทุกข, ปรีชาหยั่งเห็นสังขารดวย

ความหนาย; ดู วิปสสนาญาณ
นิพพิทานุปสสนาญาณ ปรีชาคาํนงึถงึ

สังขารดวยความหนาย เพราะมีแตโทษ



นิพัทธทาน นิมิตขาด๑๖๗

๑๖๗

มากมาย แตไมใชทําลายตนเองเพราะ

เบ่ือสังขาร เรียกสั้นวา นิพพิทาญาณ
นิพัทธทาน ทานเนืองนิตย, ทานท่ีถวาย

หรือใหตอเนื่องเปนประจํา

นิพัทธทุกข ทุกขเนืองนิตย, ทุกข

ประจํา, ทุกขเปนเจาเรือน ไดแก หนาว

รอน หิวกระหาย ปวดอุจจาระ ปวด

ปสสาวะ

นิพัทธุปฏฐาก อุปฏฐากประจํา ตาม

ปกติ หมายถึงพระอุปฏฐากประจําพระ

องคของพระพุทธเจา คือพระอานนท 

ซ่ึงไดรับหนาท่ีเปนพระอุปฏฐากประจํา

พระองคต้ังแตพรรษาท่ี ๒๐ แหงพุทธ-

กิจ เปนตนไปจนสิ้นพุทธกาล, กอน

พรรษาท่ี ๒๐ นั้น พระเถระมากหลาย

รูป รวมท้ังพระอานนท และพระ

มหาสาวกท้ังปวง ไดเปลี่ยนกันทําหนาท่ี

เปนพระอุปฏฐากของพระพุทธเจา ดัง

บางทานท่ีปรากฏนามเพราะมีเหตุการณ

เกี่ยวของ เทาท่ีพบ คือ พระนาคสมาละ 

พระอุปวาณะ พระสุนักขัตตะ พระจุนทะ 

พระนันทะ พระสาคตะ พระโพธิ พระ

เมฆิยะ; ดู อานนท, อุปฏฐาก, พร ๘
นิมนต เชิญ หมายถงึเชิญพระ เชิญนกับวช

นิมมานรดี สวรรคช้ันท่ี ๕ มีทาว 

สุนิมมิตเทวราชปกครอง เทวดาชั้นนี้

ปรารถนาสิ่งหนึ่งสิ่งใด นิรมิตเอาได

นิมันตนะ การนิมนต หรืออาหารท่ีไดใน

ท่ีนิมนต หมายเอาการนิมนตของทายก

เพื่อไปฉันท่ีบานเรือนของเขา

นิมิต 1. เคร่ืองหมาย ไดแกวัตถุอันเปน

เคร่ืองหมายแหงสีมา, วัตถุท่ีควรใชเปน

นิมิตมี ๘ อยาง ภูเขา ศิลา ปาไม ตนไม 

จอมปลวก หนทาง แมน้ํา น้ํา 2. (ในคํา

วาทํานิมิต) ทําอาการเปนเชิงชวนใหเขา

ถวาย, ขอเขาโดยวิธีใหรูโดยนัย ไมขอ

ตรงๆ 3. เคร่ืองหมายสําหรับใหจิต

กําหนดในการเจริญกรรมฐาน, ภาพท่ี

เปนอารมณกรรมฐานมี ๓ คือ ๑. 
บริกรรมนิมิต นิมิตแหงบริกรรม หรือ

นิมิตตระเตรียม ไดแก สิ่งท่ีเพง หรือ

กําหนดนึกเปนอารมณกรรมฐาน ๒. 
อุคคหนิมิต นิมิตท่ีใจเรียน หรือนิมิตติด

ตาติดใจ ไดแก สิ่งท่ีเพงหรือนึกนั้นเอง 

ท่ีแมนในใจ จนหลับตามองเห็น ๓. 
ปฏิภาคนิมิต นิมิตเสมือน หรือนิมิต

เทียบเคียง ไดแก อุคคหนิมิตนั้น เจน

ใจจนกลายเปนภาพท่ีเกิดจากสัญญา

เปนของบริสุทธ์ิ จะนึกขยายหรือยอ

สวนก็ไดตามปรารถนา 4. สิ่งท่ีพระ

โพธิสัตวทอดพระเนตรเห็นกอนเสด็จ

ออกบรรพชา ๔ อยาง; ดู เทวทูต
นิมิตขาด (ในคําวา “สีมามีนิมิตขาด”) 

สีมามีนิมิตแนวเดียว ชักแนวบรรจบไม

ถึงกัน; ตามนัยอรรถกถาวา ทักนิมิตไม

ครบรอบถึงจุดเดิมท่ีเร่ิมตน



นิมิตต นิวรณ, นิวรณธรรม๑๖๘

๑๖๘

นิมิตต ดู นิมิต
นิมิตตโอภาส ตรัสขอความเปนเชิงเปด

โอกาสใหอาราธนาเพื่อดํารงพระชนมอยู

ตอไป

นิยม กําหนด, ชอบ, นับถือ

นิยยานิกะ เปนเคร่ืองนําสัตวออกไปจาก
กองทุกข

นิยสกรรม กรรมอันสงฆพึงทําใหเปนผู

ไรยศ ไดแกการถอดยศ, เปนช่ือนิคห-

กรรมท่ีสงฆทําแกภิกษุผูมีอาบัติมาก 

หรือคลุกคลีกับคฤหัสถ ดวยการคลุก

คลีอันไมสมควร โดยปรับใหถือนิสัย

ใหมอีก; ดู นิคหกรรม
นิยาย เร่ืองท่ีเลากันมา, นิทานท่ีเลา

เปรียบเทียบเพื่อไดใจความเปนสุภาษิต

นิรยะ นรก, ภพท่ีไมมีความเจริญ, ภูมิท่ี

เสวยทุกขของคนผูทําบาปตายแลวไป

เกิด (ขอ ๑ ในทุคติ ๓, ขอ ๑ ในอบาย 

๔) ดู นรก, คติ
นิรยบาล ผูคุมนรก, ผูลงโทษสัตวนรก

นิรฺวาณมฺ ความดับ เปนคําสันสกฤต

เทียบกับภาษาบาลี ก็ไดแกศัพทวา 

นิพพาน นั่นเอง ปจจุบันนิยมใชเพียงวา 

นิรวาณ กับ นิรวาณะ
นิรันดร ติดตอกัน, เสมอมา, ไมมี

ระหวางคั่น, ไมเวนวาง

นิรันตราย ปราศจากอันตราย
นิรามิษ, นิรามิส หาเหยื่อมิได, ไมมี

อามิสคือเหยื่อท่ีเปนเคร่ืองลอใจ, ไม

ตองอาศัยวัตถุ

นิรามิสสุข สุขไมเจืออามิส, สุขไมตอง

อาศัยเคร่ืองลอหรือกามคุณ ไดแก สุขท่ี

อิงเนกขัมมะ; ดู สุข
นิรุตติปฏิสัมภิทา ปญญาแตกฉานใน

ภาษา คือเขาใจภาษา รูจักใชถอยคําให

คนเขาใจ ตลอดท้ังรูภาษาตางประเทศ 

(ขอ ๓ ในปฏิสัมภิทา ๔)

นิโรธ ความดับทุกข คือดับตัณหาไดสิ้น

เชิง, ภาวะปลอดทุกขเพราะไมมีทุกขท่ี

จะเกิดข้ึนได หมายถึงพระนิพพาน

นิโรธสมาบัติ การเขานิโรธ คือ ดับ

สัญญาความจําไดหมายรู และเวทนา
การเสวยอารมณ เรียกเต็มวา เขา
สัญญาเวทยิตนิโรธ, พระอรหันตและ

พระอนาคามีท่ีไดสมาบัติ ๘ แลวจึงจะ

เขานิโรธสมาบัติได (ขอ ๙ ในอนุปุพพ-

วิหาร ๙)

นิโรธสัญญา ความสําคัญหมายในนิโรธ 
คือ กําหนดหมายการดับตัณหาอันเปน

อริยผลวา เปนธรรมละเอียดประณีต; ดู

สัญญา
น้ิวพระสุคต, น้ิวสุคต ดู มาตรา
นิวรณ, นิวรณธรรม ธรรมท่ีกั้นจิตไม

ใหบรรลุความดี, สิ่งท่ีขัดขวางจิตไมให

กาวหนาในคุณธรรม, อกุศลธรรมท่ีกด

ทับจิต ปดกั้นปญญา มี ๕ อยาง คือ ๑. 



นิวรณูปกิเลส นิสสัคคิยปาจิตตีย๑๖๙

๑๖๙

กามฉันท พอใจใฝกามคุณ ๒. พยาบาท 
แคนเคืองคิดรายเขา ๓. ถีนมิทธะ หดหู

ซึมเซา ๔. อุทธัจจกุกกุจจะ ฟุงซาน
รําคาญใจ ๕. วิจิกิจฉา ลังเลสงสัย

นิวรณูปกิเลส โทษเคร่ืองเศราหมองคือ

นิวรณ

นิเวศน ท่ีอยู
นิสสยาจารย อาจารยผูใหนิสัย
นิสสรณวิมุตติ ความหลุดพนดวยออก

ไปเสีย หรือสลัดออกได เปนการพนท่ี

ยั่งยืนตลอดไป ไดแกนิพพาน, เปน 

โลกุตตรวิมุตติ (ขอ ๕ ในวิมุตติ ๕)

นิสสัคคิยะ, นิสสัคคีย  “อันใหตองสละ
สิ่งของ” เปนคุณบทแหงอาบัติปาจิตตีย

หมวดท่ีมีการตองสละสิ่งของ ซ่ึงเรียกวา

นิสสัคคิยปาจิตตีย; “อันจะตองสละ” 

เปนคุณบทแหงสิ่งของท่ีจะตองสละเมื่อ

ตองอาบัติปาจิตตียหมวดนั้น กลาวคือ

นิสสัคคิยวัตถุ
นิสสัคคิยกัณฑ ตอน หรือ สวนอันวา

ดวยอาบัตินิสสัคคิยปาจิตตีย

นิสสัคคิยปาจิตตีย อาบัติปาจิตตีย อัน
ทําใหตองสละสิ่งของ ภิกษุตองอาบัติ

ประเภทนี้ ตองสละสิ่งของท่ีทําใหตอง

อาบัติกอน จึงจะปลงอาบัติตก, มท้ัีงหมด 

๓๐ สกิขาบท จัดเปน ๓ วรรค คือ จีวร-

วรรค (มี ๑๐ สิกขาบท) โกสิยวรรค (มี 

๑๐ สิกขาบท) และปตตวรรค (มี ๑๐ 

สิกขาบท)

ตัวอยางคําเสยีสละ ในบางสิกขาบท:   

จวีรวรรค สกิขาบทที ่๑ (ทรงอติเรก-

จีวรเกนิ ๑๐ วนั) ของอยูในหัตถบาส วา 

“อิทํ  เม  ภนฺเต  จีวรํ  ทสาหาติกฺกนฺต    
นสฺิสคฺคิย,ํ อมิาหํ อายสฺมโต นสฺิสชชฺามิ.”
(ถาผูสละแกพรรษากวาผูรับ วา “อาวุโส” 

แทน “ภนฺเต”), ถาสละ ๒ ผืนข้ึนไป วา 

“อิมานิ   เม   ภนฺเต   จีวรานิ   ทสาหา-   
ติกฺกนฺตานิ  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”
จวีรวรรค สกิขาบทที ่ ๒ (อยูปราศ 

จากไตรจีวรลวงราตรี) ของอยูในหัตถบาส 

วา “อิท  เม  ภนฺเต  จีวรํ  รตฺติวิปฺปวุตฺถํ    
อฺตฺร ภิกฺขุสมฺมติยา นิสฺสคฺคิย, อิมาห  
อายสฺมโต นิสฺสชฺชามิ.”, ถา ๒ ผืน วา 

“ทฺวิจีวรํ” ถาท้ัง ๓ ผืน วา “ติจีวรํ” (คํา
คืนผาให และคําเปลี่ยนท้ังหลาย พึง

ทราบเหมือนในสิกขาบทแรก)

โกสยิวรรค สกิขาบทที ่ ๘ (รับทอง

เงนิ - ตองสละในสงฆ)  วา  “อหํ   ภนฺเต   
รูปยํ   ปฏิคฺคเหสึ,   อิทํ   เม   นิสฺสคฺคิย,  
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อิมาห  สงฺฆสฺส  นิสฺสชฺชามิ.”
โกสิยวรรค สิกขาบทท่ี ๙ (แลก

เปลีย่นดวยรูปยะ - ตองสละในสงฆ)  วา  

“อห ภนฺเต นานปฺปการก รูปยสโวหาร    
สมาปชฺชึ, อิทํ เม นิสฺสคฺคิยํ, อิมาห   
สงฺฆสฺส นิสฺสชฺชามิ.”

ปตตวรรค สกิขาบทที ่๓ (เกบ็เภสชั

ไวฉนัลวง ๗ วนั)  วา  “อิทํ  เม  ภนฺเต  
เภสชฺชํ  สตฺตาหาติกฺกนฺตํ  นิสฺสคฺคิยํ,    
อิมาห อายสฺมโต นิสฺสชฺชามิ.” คําคืนให 
วา “อิมํ เภสชฺชํ อายสฺมโต ทมฺมิ” (เภสชั
ท่ีไดคนืมา มใิหฉนั พงึใชในกจิอืน่)

นิสสัคคิยวัตถุ ของท่ีเปนนิสสัคคีย, ของ

ท่ีตองสละ, ของท่ีทําใหภิกษุตองอาบัติ

นิสสัคคิยปาจิตตีย จําตองสละกอนจึง

จะปลงอาบัติตก

นิสสัคคีย ดู นิสสัคคิยะ
นิสสันท, นิสสันทะ “สภาวะที่หลั่งไหล

ออก”, สิ่งท่ีเกิดตามมา, สิ่งท่ีออกมาเปน

ผล, ผลสืบเนื่อง หรือผลตอตาม เชน 

แสงสวางและควัน เปนนิสสันทของไฟ,

มูตรและคูถ เปนตน เปนนิสสันทของสิ่ง

ท่ีไดดื่มกิน, อุปาทายรูปเปนนิสสันทของ

มหาภูตรูป, โทสะเปนนิสสันทของโลภะ 

(เพราะโลภะถูกขัด โทสะจึงเกิด), อรูป-

ฌานเปนนสิสนัทของกสณิ, นโิรธสมาบัติ

เปนนิสสันทของสมถะและวิปสสนา

นิสสันท ใชกับผลดีหรือผลรายก็ได 

เชนเดียวกับวิบาก แตวิบากหมายถึงผล
ของกรรมท่ีเกิดข้ึนแกกระแสสืบตอแหง

ชีวติของผูทํากรรมน้ัน (คอื แกชีวติสนัตติ 

หรือแกเบญจขันธ) สวนนสิสนัทนี้ ใชกับ

ผลของกรรมก็ได ใชกับผลของธรรม

และเร่ืองราวท้ังหลายไดท่ัวไป ถาใชกับ

ผลของกรรม นิสสันทหมายถึงผลพวง

พลอย ผลขางเคยีง หรือผลโดยออม ซ่ึง

สืบเนื่องตอออกไปจากวิบาก (คือ 

อิฏฐารมณหรืออนิฏฐารมณท่ีเกิดพวง

มาขางนอก อันจะกอใหเกิดความสุข

หรือความทุกข) เชน ทํากรรมดีแลว เกิด

ผลดีตอชีวิต เปนวิบาก จากนั้นพลอยมี

ลาภมีความสะดวกสบายเกิดตามมา 

เปนนิสสันท หรือทํากรรมช่ัวแลว ชีวิต

สืบตอแปรเปลี่ยนไปในทางท่ีไมนา

ปรารถนา เปนวิบาก และเกิดความโศก

เศราเสียใจ เปนนิสสันท และนิสสันท

นั้นหมายถึงผลท่ีพลอยเกิดแกคนอื่น

ดวย เชน บุคคลเสวยวิบากของกรรมชั่ว

มีชีวิตท่ีไมดีแลว ครอบครัวญาติพี่นอง

ของเขาเกิดความเดือดรอนเปนอยูยาก

ลําบาก เปนนิสสันท; นิสสันท หมายถึง
ผลสืบเนื่องหรือผลพวงพลอยท่ีดีหรือ

รายก็ได ตางจากอานิสงสซ่ึงหมายถึง
ผลไดพิเศษในฝายดีอยางเดียว; ดู ผล,
เทียบ วิบาก, อานิสงส

นิสสัย ปจจัยเคร่ืองอาศัยของบรรพชิต
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๔ อยาง คอื ๑. ปณฑิยาโลปโภชนะ 
โภชนะที่ไดมาดวยกําลังปลีแขง คือ

เท่ียวบิณฑบาต รวมท้ังภัตตาหารที่เปน

อติเรกลาภ ๑๐ อยาง ๒. บังสุกุลจีวร 
ผานุงหมท่ีทําจากของเขาท้ิง รวมท้ังผาท่ี

เปนอติเรกลาภ ๖ อยาง ๓. รุกขมูล-
เสนาสนะ ท่ีอยูอาศัยคือโคนไม รวมท้ัง
ท่ีอยูอาศัยท่ีเปนอติเรกลาภ ๕ อยาง  

๔. ปูติมุตตเภสัช ยาน้ํามูตรเนา รวมท้ัง
เภสัชท่ีเปนอติเรกลาภ ๕ อยาง (เรียก

สัน้ๆ 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. ท่ีพึ่ง, ท่ีอาศัย เชน ขอนิสัยใน

การอุปสมบท (คือกลาวคําขอรองตอ

อุปชฌายในพิธีอุปสมบท ขอใหทานเปน

ท่ีพึ่งท่ีอาศัยของตน ทําหนาท่ีปกครอง

สัง่สอนใหการศกึษาอบรมตอไป), อาจารย

ผูใหนิสัย เรียกวา นิสสยาจารย (อาจารย

ผูรับท่ีจะเปนท่ีพึ่งท่ีอาศัย ทําหนาท่ีปก

ครองแนะนําในการศกึษาอบรม); คําบาลี

วา “นิสฺสย” ในภาษาไทย เขียน นิสสัย 

หรือ นิสัย ก็ได

การขอนสิยั (ขออยูในปกครองหรือ

ขอใหเปนท่ีพึ่งในการศึกษา) สําเร็จดวย

การถืออุปชฌาย (ขอใหเปนอุปชฌาย) 

นัน่เอง ในพธีิอปุสมบทอยางท่ีปฏบัิติกนั

อยู การขอนสิยัถอือปุชฌายเปนบุพกจิตอน

หนึ่งของการอุปสมบท กอนจะทําการ

สอนซอมถามตอบอันตรายิกธรรม ผูขอ

อุปสมบทเปลงวาจาขอนิสัยถืออุปชฌาย

ดังนี้ (เฉพาะขอความท่ีพิมพตัวหนาเทา

นั้นเปนวินัยบัญญัติ นอกนั้นทานเสริม

เขามาเพื่อใหหนักแนน): “อหํ ภนฺเต 
นสฺิสย ํยาจามิ, ทุติยมฺป อหํ ภนเฺต นสฺิสยํ
ยาจามิ, ตติยมฺป อหํ ภนเฺต นสฺิสย ํยาจามิ, 
อุปชฺฌาโย เม ภนฺเต โหหิ, อุปชฺฌาโย เม 
ภนฺเต โหหิ, อุปชฺฌาโย เม ภนฺเต โหหิ”
ลําดับนั้นผูจะเปนอุปชฌายะกลาวตอบ

วา “สาหุ” (ดลีะ) “ลหุ” (เบาใจดอก) 

“โอปายกํิ” (ชอบแกอบุาย) “ปฏริปู” (สม
ควรอยู) “ปาสาทิเกน สมฺปาเทหิ” (จง

ใหถึงพรอมดวยอาการอันนาเลื่อมใส

เถิด) คําใดคําหนึ่ง หรือใหรูเขาใจดวย

อาการทางกายก็ตาม ก็เปนอันไดถือ

อุปชฌายแลว แตนิยมกันมาใหผูขอ

กลาวรับคําของทานแตละคําวา “สาธุ 
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ภนฺเต” หรือ “สมฺปฏิจฺฉามิ” แลวกลาว
ตอไปอีกวา “อชฺชตคฺเคทาน ิ เถโร มยฺหํ 
ภาโร, อหมฺป เถรสฺส ภาโร” (วา ๓ หน) 

(= ต้ังแตวันนี้เปนตนไป พระเถระเปน

ภาระของขาพเจา แมขาพเจาก็เปนภาระ

ของพระเถระ)

ภิกษุนวกะถาไมไดอยูในปกครอง

ของอุปชฌายดวยเหตุอยางใดอยางหนึ่ง

ท่ีทําใหนิสัยระงับ เชน อุปชฌายไปอยู

เสยีท่ีอืน่ ตองถอืภกิษอุืน่ท่ีมคีณุสมบติั

สมควร เปนอาจารย และอาศัยทานแทน 

วิ ธี ถื อ อ า จ า รย ก็ เ หมื อนกั บ วิ ธี ถื อ

อุปชฌาย เปลี่ยนแตคําขอวา “อาจรโิย เม 
ภนเฺต โหหิ, อายสมฺโต นิสฺสาย วจฺฉามิ” 
(ขอทานจงเปนอาจารยของขาพเจา 

ขาพเจาจักอยูอาศัยทาน)

2. ปจจัยเคร่ืองอาศยัของบรรพชิต ๔ 

อยาง ดู นิสสัย 3. ความประพฤติท่ีเคย
ชิน เชน ทําจนเปนนิสัย

นิสัยมุตตกะ ภิกษุผูพนการถือนิสัย 

หมายถึงภิกษุมีพรรษาพน ๕ แลว มี

ความรูธรรมวินัยพอรักษาตัวไดแลว ไม

ตองถือนิสัยในอุปชฌาย หรืออาจารย

ตอไป; เรียกงายวา นิสัยมุตก
นิสัยสีมา คามสีมาเปนท่ีอาศัยของ 

พัทธสีมา

นิสิต ศิษยผูเลาเรียนอยูในสํานัก, ผู

อาศัย, ผูถือนิสัย

นิสิตสีมา พัทธสีมาอาศัยคามสีมา
นิสีทนะ ผาปูนั่งสําหรับภิกษุ
นีตัตถะ ดู อัตถะ 2.
เนกขัมมะ การออกจากกาม, การออก

บวช, ความปลอดโปรงจากสิ่งลอเราเยา

ยวน (พจนานุกรมเขียน เนกขัม); (ขอ 

๓ ในบารมี ๑๐)

เนกขัมมวิตก ความตรึกท่ีจะออกจาก

กาม หรือตรึกท่ีจะออกบวช, ความดําริ 

หรือความคิดท่ีปลอดจากความโลภ (ขอ 

๓ ในกุศลวิตก ๓)

เนตติ แบบแผน, เยี่ยงอยาง, ขนบธรรม-

เนียม (พจนานุกรม เขียน เนติ)
เนตร ตา, ดวงตา
เนปาล ช่ือประเทศอันเคยเปนท่ีต้ังของ

แควนศากยะบางสวน รวมท้ังลุมพินีอัน

เปนท่ีประสติูของเจาชายสทิธัตถะ ต้ังอยู

ทางทิศเหนือของประเทศอินเดียและ

ท า ง ใต ข อ งปร ะ เ ทศ จีน  มี เ นื้ อ ท่ี  

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
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เนรัญชรา ช่ือแมน้ําสําคัญ พระพุทธเจา

ไดตรัสรูพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ

ท่ีภายใตตนโพธ์ิ ซ่ึงอยูริมแมน้ําสายนี้ 

และกอนหนานั้นในวันตรัสรูทรงลอย

ถาดขาวมธุปายาสท่ีนางสุชาดาถวายใน

แมน้ําสายนี้

เนวสัญญานาสัญญายตนะ ภาวะท่ีมี

สัญญาก็ไมใช ไมมีสัญญาก็ไมใช เปน

ชื่ออรูปฌาน หรืออรูปภพท่ี ๔

เนวสัญญีนาสัญญี มีสัญญาก็ไมใช ไม
มีสัญญาก็ไมใช

เนสัชชิกังคะ องคแหงภิกษุผูถือการนั่ง

เปนวัตร คือ ถือ นั่ง ยืน เดิน เทานั้น 

ไมนอน (ขอ ๑๓ ในธุดงค ๑๓)

เนา เอาผาทาบกันเขา เอาเข็มเย็บเปนชวง
ยาวๆ พอกันผาเคลื่อนจากกัน คร้ันเย็บ

แลวก็เลาะเนานั้นออกเสีย

บ

บทภาชนะ บทไขความ, บทขยายความ

บทภาชนีย บทท่ีต้ังไวเพื่อขยายความ, 

บทท่ีตองอธิบาย

บรม อยางยิ่ง, ท่ีสุด

บรมธาตุ กระดูกพระพุทธเจา

บรมพุทโธบาย อุบายคือวิธีของพระ

พุทธเจาผูยอดเยี่ยม จากศัพทวา บรม
(ปรม) + พุทธ (พุทฺธ) + อบุาย (อุปาย)

บรมศาสดา ศาสดาที่ยอดเยี่ยม, พระผู

เปนครูท่ีสูงสุด, พระบรมครู หมายถึง

พระพุทธเจา

บรมสารีริกธาตุ ดู สารีริกธาตุ
บรมสุข สุขอยางยิ่ง ไดแก พระนิพพาน

บรมอัฏฐิ กระดูกกษัตริย
บรรจถรณ ผาปูนอน, เคร่ืองลาด (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
ซ่ึงกาย โดยบรรพ ๑๔ ขอ ม ีอานาปาน-

บรรพ ขอท่ีวาดวยการกําหนดลมหายใจ

เขาออก เปนตน

บรรพชา การบวช (แปลวา “เวนความช่ัว
ทุกอยาง”) หมายถึง การบวชท่ัวไป, 

การบวชอัน เปน บุรพประโยคแห ง

อุปสมบท, การบวชเปนสามเณร (เดิมที

เดียว คําวา บรรพชา หมายความวา 
บวชเปนภิกษุ เชน เสด็จออกบรรพชา 



บรรพชิต บริขาร๑๗๔

๑๗๔

อัครสาวกบรรพชา เปนตน ในสมัยตอ

มาจนถึงปจจุบันนี้ คําวา บรรพชา
หมายถึง บวชเปนสามเณร ถาบวชเปน

ภิกษุ ใชคําวา อุปสมบท โดยเฉพาะเมื่อ

ใชควบกันวา บรรพชาอุปสมบท)

บรรพชิต ผูบวช, นักบวช เชน ภิกษุ 

สมณะ ดาบส ฤษี เปนตน แตเฉพาะใน

พระพุทธศาสนา ไดแก ภิกษุและ

สามเณร (และภิกษุณี สิกขมานา 

สามเณรี) มักใชคูกับ คฤหัสถ (ในภาษา
ไทยปจจุบันใหใชหมายเฉพาะนักบวชใน

พระพุทธศาสนา ไมวาในฝายเถรวาท 

หรือฝายมหายาน)

บรรพต ภูเขา

บรรยาย การสอน, การแสดง, การชี้

แจง; นัยโดยออม, อยาง, ทาง

บรรลุ ถึง, สําเร็จ
บริกรรม 1. (ในคําวา “ถาผากฐินนั้นมี

บริกรรมสําเร็จดีอยู”) การตระเตรียม, 

การทําความเรียบรอยเบ้ืองตน เชน ซัก 

ยอม กะ ตัด เย็บ เสร็จแลว 2. สถานท่ี

เขาลาดปูน ปูไม ขัดเงา หรือชักเงา โบก

ปูน ทาสี เขียนสี แตงอยางอื่น เรียกวา 

ท่ีทําบริกรรม หามภิกษุถมน้ําลาย หรือ

นั่งพิง 3. การนวดฟน ประคบ หรือถู

ตัว 4. การกระทําข้ันตนในการเจริญ

สมถกรรมฐานคือ กําหนดใจโดยเพง

วัตถุ หรือนึกถึงอารมณท่ีกําหนดนั้น วา

ซํ้าๆ อยูในใจอยางใดอยางหนึ่ง เพื่อทํา

ใจใหสงบ 5. เลือนมาเปนความหมายใน

ภาษาไทย หมายถึงทองบน, เสกเปา

บริกรรมภาวนา ภาวนาข้ันตนหรือข้ัน

ตระเตรียม คือ กําหนดใจ โดยเพงดู

วัตถุ หรือนึกวาพุทธคุณ ธรรมคุณ 

สังฆคุณ เปนตน ซํ้าๆ อยูในใจ

บริขาร ของใชสวนตัวของพระ, เคร่ืองใช
สอยประจําตัวของภิกษุ; บริขารท่ีจําเปน

แทจริง คือ บาตร และ[ไตร]จีวร ซ่ึงตอง

มพีรอมกอนจงึจะอปุสมบทได แตไดยดึ

ถอืกนัสบืมาใหม ี บรขิาร ๘ (อัฐบริขาร) 
คือ ไตรจวีร (สังฆาฏิ อุตราสงค อันตร-
วาสก) บาตร มดีเล็ก (วาส,ี อรรถกถามกั

อธิบายวาเปนมีดตัดเหลาไมสีฟน แตเรา

นิยมพูดกันมาวามีดโกนหรือมีดตัดเล็บ) 

เข็ม ประคดเอว ผากรองน้ํา (ปริส-

สาวนะ, หรือกระบอกกรองน้าํคอื ธมกรก,

ธมกรณ, ธัมมกรก หรือธัมมกรณ) ดัง

กลาวในอรรถกถา (เชน วินย.อ.๑/๒๘๔) วา

ติจีวร ฺจ ปตฺโต จ วาสี สูจิ จ พนธฺน
ปรสฺิสาวเนนฏเเต ยตฺุตโยคสฺส ภกฺิขุโน.
ตามปกติ อรรถกถากลาวถึงบริขาร ๘ 

เมื่อเลาเร่ืองของทานผูบรรลุธรรมเปนพระ

ปจเจกพุทธเจา ซ่ึงมีบริขาร ๘ เกิดข้ึนเอง

พรอมกับการหายไปของเพศคฤหัสถ และ

เร่ืองของพระสาวกในยุคตนพุทธกาล ซ่ึงมี

บริขาร ๘ เกิดข้ึนเอง เมื่อไดรับอุปสมบท



บริขารโจล บริจาค๑๗๕

๑๗๕

เปนเอหิภิกขุ นอกจากนี้ ทานอธิบาย

ลักษณะของภิกษุผู สันโดษวา ภิกษุผู

สันโดษท่ีพระพุทธเจาทรงมุงหมายในพระ

สูตร (เชน สามัญญผลสูตร, ที.สี.๙/๙๑/๖๑) ซ่ึง

เบาตัวจะไปไหนเมื่อใดก็ไดตามปรารถนา

ดังนกท่ีมีแตปกจะบินไปไหนเมื่อใดไดดัง

ใจนั้น คือทานท่ีมีบริขาร ๘ สวนผูท่ีมี

บริขาร ๙ (เพิ่มผาปูลาด หรือลูกกุญแจ) มี

บริขาร ๑๐ (เพิ่มผานิสีทนะ หรือแผนหนัง) 

มีบริขาร ๑๑ (เพิ่มไมเทา หรือทะนานน้ํา

มัน) หรือมีบริขาร ๑๒ (เพิ่มรม หรือรอง

เทา) ก็เรียกวามักนอย สันโดษ แตมิใชผู

ท่ีทรงมุงหมายในพระสูตรดังกลาวนั้น

รายการบริขารในพระไตรปฎก ท่ีมีช่ือ

และจํานวนใกลเคียงกับบริขาร ๘ นี้ พบ

ในสิกขาบทที่ ๑๐ แหงสุราปานวรรค 

ปาจิตตีย (ภิกษุซอนบริขารของภิกษุอ่ืน) 

ไดแก บาตร [ไตร]จีวร ผานิสีทนะ กลอง

เข็ม ประคดเอว (นับได ๗ ขาดมีด และ

เคร่ืองกรองน้ํา แตมีนิสีทนะเพิ่มเขามา), 

ในคราวจะมีสังคายนาครั้งท่ี ๒ พวกภิกษุ

วัช ชี บุตรได เ ท่ียวหาพวกดวยการจัด

เตรียมบริขารเปนอันมากไปถวายพระ

เถระบางรูป (วินย.๗/๖๔๓/๔๑๐) ไดแก บาตร 

จีวร นิสีทนะ กลองเข็ม ประคดเอว ผา

กรองน้ํา และธมกรก (ครบ ๘ แตมี

นิสีทนะมาแทนมีด)

คัมภีรอปทาน (ขุ.อป.๓๓/๒๐๘/๕๔๙) 

นอกจากบรรยายเร่ืองพระบรมสารีริกธาตุ 

ท่ีไดรับการอัญเชิญไปบรรจุไว  ณ  สถูป-

เจดียสถานตางๆ แลว  ยังไดกลาวถึง

บริขารของพระพุทธเจา ซ่ึงประดิษฐานอยู

ในท่ีตางๆ (หลายแหงไมอาจกําหนดไดวา

ในบัดนี้คือท่ีใด) คือ บาตร ไมเทา และ

จีวรของพระผูมีพระภาค อยูในวชิรานคร 

สบงอยู ในกุลฆรนคร ( เมืองหนึ่ งใน

แควนอวันตี) บรรจถรณอยูเมืองกบิล 

ธมกรกและประคดเอวอยูนครปาฏลิบุตร 

ผาสรงอยูท่ีเมืองจัมปา ผากาสาวะอยูใน

พรหมโลก ผาโพกอยู ท่ีดาวดึงส ผา

นิสีทนะอยูในแควนอวันตี ผาลาดอยูใน

เทวรัฐ ไมสีไฟอยูในมิถิลานคร ผากรอง

น้ําอยูในวิเทหรัฐ มีดและกลองเข็มอยูท่ี

เมืองอินทปตถ บริขารเหลือจากนั้นอยูใน

อปรันตกชนบท (สันนษิฐานวาเปนดนิแดน

แถบรัฐ Gujarat ในอินเดยี ถงึ Sind ใน

ปากีสถานปจจุบัน)

บริขารโจล ทอนผาใชเปนบริขาร เชน 

ผากรองน้ํา ถุงบาตร ยาม ผาหอของ

บริจาค สละให, เสียสละ, สละออกไป

จากตัว, การสละใหหมดความเห็นแก

ตัว หรืออยางมิใหมีความเห็นแกตน 

โดยมุงเพื่อประโยชนของผูอื่น เพื่อ

ความดีงาม หรือเพื่อการกาวสูงข้ึนไปใน

ธรรม เชน ธนบริจาค (การสละทรัพย) 

ชีวิตบริจาค (การสละชีวิต) กามสุข-



บริจาริกา บอกวัตร๑๗๖

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

ท่ีท่ีพระพุทธเจาเคยทรงใชสอยเกี่ยว

ของ ไดแก ตุมพสตูป อังคารสตูป และ

สังเวชนียสถานทั้ง ๔ ตลอดถึงบาตร 

จีวร เตียง ต่ัง กุฎี วิหาร ท่ีพระพุทธเจา

ทรงใชสอย

บริวาร 1. ผูแวดลอม, ผูหอมลอมติด

ตาม, ผูรับใช 2. สิง่แวดลอม, ของสมทบ, 

สิ่งประกอบรวม เชน ผาบริวาร บริวาร

กฐิน เปนตน 3. ช่ือคัมภีรพระวินัยปฎก 

หมวดสุดทายใน ๕ หมวดคือ อาทิกัมม 

ปาจิตตีย มหาวรรค จุลวรรค บริวาร;

เรียกตามรูปเดิมในบาลีวา ปริวาร ก็มี
บริษัท หมูเหลา, ท่ีประชุม, คนรวมกัน, 

กลุมชน

บริษัท ๔ ชุมชนชาวพุทธ ๔ พวก คือ 

ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา

บริสุทธ, บริสุทธิ์ สะอาด, หมดจด, 

ปราศจากมลทิน, ผุดผอง; ครบถวน, 

ถูกตองตามระเบียบอยางบริบูรณ

บริหาร ดูแล, รักษา, ปกครอง
บริหารคณะ ปกครองหมู, ดูแลหมู
บวงสรวง บูชา (ใชแกผีสาง เทวดา)
บวงแหงมาร ไดแก วัตถุกาม คือ รูป 

เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ท่ีนารักใคร

นาพอใจ

บวช การเวนท่ัว คือเวนความช่ัวทุกอยาง 

(ออกมาจากคาํวา ป + วช) หมายถงึการ
ถือเพศเปนนักพรตท่ัวไป; บวชพระ คือ

บวชเปนภิกษุ เรียกวา อุปสมบท, บวช
เณร คอืบวชเปนสามเณร เรียกวา บรรพชา

บอก ในประโยควา “ภิกษุใด ไมไดรับ

บอกกอน กาวลวงธรณีเขาไป” ไมไดรับ

บอก คือยังไมไดรับอนุญาต

บอกวัตร บอกขอปฏิบัติในพระพุทธ-

ศาสนา เมื่อทําวัตรเย็นเสร็จแลว ภิกษุ

รูปเดียวเปนผูบอก อาจใชวิธีหมุนเวียน

กนัไปทีละรูป ขอความทีบ่อก วาเปนภาษา

บาลี กลาวถึงปฏิบัติบูชา คาถา โอวาท-

ปาฏิโมกข คุณานิสงสแหงขันติธรรม คํา

เตือนใหใสใจในธรรมในเมื่อไดมีโอกาส

เกิดมาเปนมนุษยพบพระพุทธศาสนา 

ความไมประมาท เรงเพียรพยายามใน

ทางธรรมเพ่ือนอมไปสูพระนิพพาน 

และพนจากทุคติ แลวกลาวถึงพุทธกิจ

ประจําวัน ๕ ประการ ลําดับกาลในพระ



บอกศักราช บอกศักราช๑๗๗

๑๗๗

พุทธประวัติ สิ่งแทนพระองคภายหลัง

พุทธปรินิพพาน ช่ือ วัน เดือน ป และ

ดาวนักษัตร ๒๗ จบลงดวยคําเช้ือเชิญ

ใหต้ังอยูในพระพุทธโอวาท บําเพ็ญ

ปฏิบัติบูชา เพื่อบรรลุสมบัติท้ังท่ีเปน

โลกียะและโลกุตตระ; ธรรมเนียมนี้ บัด

นี้เลือนลางไปแลว

บอกศักราช เปนธรรมเนียมของพระ

สงฆไทยแตโบราณ มีการบอกกาลเวลา 

เรียกวา บอกศักราช ตอนทายสวดมนต 
และกอนจะแสดงพระธรรมเทศนา (หลงั

จากใหศีลจบแลว) วาท้ังภาษาบาลีและ

คําแปลเปนภาษาไทย การบอกอยางเกา 

บอกป ฤดู เดือน วัน ท้ังท่ีเปนปจจุบัน 

อดีต และอนาคต คือบอกวาลวงไปแลว

เทาใด และยงัจะมมีาอกีเทาใด จึงจะครบ

จํานวนอายุพระพุทธศาสนา ๕ พันป 

โดยเปลี่ยนศักราชใหม และนับจํานวนป 

เ ร่ิมต้ังแตวันวิสาขบูชา เพราะพุทธ

ศักราชนั้น ตามแบบของไทย นับต้ังแต

พระพุทธเจาปรินิพพานลวงแลว ๑ ป 

เปน พ.ศ. ๑ แตตอมา ในป พ.ศ. 

๒๔๘๓ รัฐบาลไดประกาศใหถือวันท่ี ๑ 

มกราคม เปนวันข้ึนปใหม เร่ิมต้ังแตวัน

ท่ี ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๔๘๔ เปนตนมา 

(ป พ.ศ. ๒๔๘๓ มี ๙ เดือน) จึงไดมีวิธี

บอกศักราชอยางใหมข้ึนใชแทน โดย

บอกเฉพาะป พ.ศ. เดือน วันท่ี และวัน

ในปจจุบัน ท้ังบาลีและคําแปล (ถาบอก

แบบเครงครัด คือ จะใหตัวเลขตรงตาม

ราชการดวย และใหเวลาของพุทธ

ศักราชตรงแทดวย มิใหการนับปของ

พระพุทธศาสนาคลาดเคลื่อน โดยถือ

วันวิสาขบูชาเปนวันเปลี่ยนศักราช ก็

ตองบอกศักราชในปหนึ่งๆ แยกเปน ๒ 

ชวง คือ ชวงท่ี ๑ ต้ังแตวันวิสาขบูชา 

ถึงวันท่ี ๓๑ ธันวาคม และชวงท่ี ๒ ต้ัง

แตวันท่ี ๑ มกราคม ถึงวันข้ึน ๑๔ ค่ํา 

ของเดือนท่ีทําวิสาขบูชา และปรับ

เปลี่ยนถอยคําใหสอดคลองกับกาลเวลา

ในชวงนั้นๆ แตโดยท่ัวไป อนุโลมให

บอกแบบเดียวกันตามปของราชการ) 

บัดนี้ ไมนิยมบอกศักราชกันแลว คง

เปนเพราะมีปฏิทินและเคร่ืองบอกเวลา

อยางอื่นใชกันดื่นท่ัวไป

ในท่ีนี ้ แสดงคาํบอกศกัราชอยางใหม

ไวเปนตัวอยาง (เมื่อใกล พ.ศ.๒๕๐๐ 

ยังถือปฏิบัติกันอยู) ดังนี้

อิทานิ ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมา-

สมฺพุทฺธสฺส, ปรินิพฺพานโต ปฏฐาย,   

เอกสํวจฺฉรุตฺตรปฺจสตาธิกานิ, เทฺว   

สํวจฺฉรสหสฺสานิ อติกฺกนฺตานิ, ปจฺจุปฺ-

ปนนฺกาลวเสน, จิตฺรมาสสสฺ เตรสม ํ ทิน,ํ

วารวเสน ปน รวิวาโร โหติ. เอวํ ตสฺส 

ภควโต ปรินิพฺพานา, สาสนายุกาล-

คณนา สลฺลกฺเขตพฺพาติ.



บังคม บังสุกุลตาย-บังสุกุลเปน๑๗๘

๑๗๘

ศุภมัสดุ พระพุทธศาสนายุกาล, 

จําเดิมแตปรินิพพาน, แหงพระองค

สมเด็จพระผูมีพระภาค, อรหันตสัมมา

สัมพุทธเจานั้น, บัดนี้ ลวงแลว ๒๕๐๑  

พรรษา, ปจจุบันสมัย, เมษายนมาส,

สุรทินท่ี ๑๓ อาทิตยวาร, พระพทุธ-

ศาสนายุกาล, จําเดิมแตปรินิพพาน, 

แหงพระองคสมเด็จพระผูมีพระภาค, 

อรหันตสัมมาสัมพุทธเจานั้น, มีนัยอัน

จะพึงกําหนดนับ ดวยประการฉะนี้.

[วัน เรียงลําดับจากวันอาทิตยไป เปน

คําบาลีวา: รว ิจนทฺ ภุมมฺ วธุ คร ุสกฺุก
โสร; เดือน เรียงลําดับจากเมษายนไป 

เปนคําบาลีวา: จติรฺ  วสิาข  เชฏ      
อาสาฬหฺ สาวน โปฏปท (หรือ ภททฺ-
ปท) อสสฺยชุ กตตฺกิ มคิสริ ปุสสฺ มาฆ 
ผคฺคุณ; สวนวันท่ี และเลขป พึง

ประกอบตามหลักบาลีไวยากรณ]

บังคม ไหว

บังสุกุล ผาบังสุกุล หรือ บังสุกุลจีวร; ใน

ภาษาไทยปจจุบัน มักใชเปนคํากริยา 

หมายถึงการท่ีพระสงฆชักเอาผาซ่ึงเขา

ทอดวางไวท่ีศพ ท่ีหีบศพ หรือท่ีสายโยง

ศพ โดยกลาวขอความท่ีเรียกวา คํา

พิจารณาผาบังสุกุล ดังนี้

อนิจฺจา วต สงฺขารา อุปฺปาทวยธมฺมิโน
อุปฺปชฺชิตฺวา นิรุชฺฌนฺติ เตสํ วูปสโม สุโข

บังสุกุลจีวร ผาท่ีเกลือกกลั้วดวยฝุน, 

ผาท่ีไดมาจาก กองฝุน กองหยากเยื่อซ่ึง

เขาท้ิงแลว ตลอดถึงผาหอคลุมศพท่ีเขา

ท้ิงไวในปาชา ไมใชผาท่ีชาวบานถวาย,

ปจจุบันมักหมายถึงผาท่ีพระชักจากศพ

โดยตรงก็ตาม จากสายโยงศพก็ตาม

บังสุกุลตาย-บังสุกุลเปน ตามประเพณี
เกี่ยวกับการศพ หลังจากเผาศพแลว 

เมื่อจะเก็บอัฐิ (เก็บในวันท่ีเผาก็ได แต

นิยมเก็บตอนเชาวันรุงข้ึน) มีการนิมนต

พระมาบังสุกุลอัฐ ิเรียกวา “แปรรูป” หรือ 

“แปรธาตุ” (พระกี่รูปก็ได แตนิยมกันวา 

๔ รูป, บางทานวา ท่ีจริงไมควรเกิน ๓ 

รูป คงจะเพื่อใหสอดคลองกับกรณีท่ีมี

การทําบุญสามหาบ ซ่ึงถวายแกพระ ๓ 

รูป) ในการแปรรูปนั้น กอนจะบังสุกุล 

บางทีก็นิมนตพระสงฆทําน้ํามนตมา

ประพรมอัฐิ เรียกวาดับธาตุกอน แลว

เจาหนาท่ี (สัปเหรอ) จัดอัฐิท่ีเผาแลวนั้น

ใหรวมเปนสวนๆ ตามรูปของรางกาย 

หันศีรษะไปทศิตะวนัตก พรอมแลว 

ญาติจุดธูปเคารพ บอกกลาว และเอา

ดอกพิกุลเงินพิกุลทองหรือสตางควาง

กระจายลงไปท่ัวร างของอัฐิ แลว

ประพรมดวยน้ําอบน้ําหอม จากนั้นจึง

ทอดผาบังสุกุล และพระสงฆก็กลาวคํา

พิจารณาวา “อนิจฺจา วต สงฺขารา”  

เปนตน อยางท่ีวาตามปกติท่ัวไป เรียก

วา บังสุกุลตาย เสร็จแลวเจาหนาท่ีก็



บัญญัติ บาตร๑๗๙

๑๗๙

หมุนรางอัฐิใหหันศีรษะไปทิศตะวัน
ออก และพระสงฆกลาวคําพิจารณา

เปลี่ยนเปนบังสุกลุเปน มีความหมาย

วาตายแลวไปเกิด จบแลว เมื่อถวาย

ดอกไมธูปเทียนแกพระสงฆเสร็จ เจา

ภาพก็เก็บอัฐิ (เลือกเก็บจากศีรษะลงไป

ปลายเทา), คาํพจิารณาบังสกุลุเปนนัน้วา

อจิรํ วตยํ กาโย ปวึ อธิเสสฺสติ
ฉุฑฺโฑ อเปตวิฺาโณ นิรตฺถํว กลิงฺครํ
บังสุกุลตาย-บังสุกุลเปนนี้ ตอมามี

การนําไปใชในการสะเดาะเคราะหดวย 

ทํานองจะใหมีความหมายวา ตายหรือ

วบัิติแลว กใ็หกลบัฟนข้ึนมา, อยางไรกด็ี

ถาไมระวังไว แทนท่ีจะเปนการใชใหมี

ความหมายเชิงปริศนาธรรม ก็จะกลาย

เปนการใชในแงถือโชคลาง; ดู บังสุกุล
บัญญัติ การตั้งข้ึน, ขอท่ีต้ังข้ึน, การ

กําหนดเรียก, การเรียกช่ือ, การวางเปน

กฎไว, ขอบังคับ

บัณฑิต ผูมีปญญา, นักปราชญ, ผู

ดําเนินชีวิตดวยปญญา

บัณฑิตชาติ เผาพันธุบัณฑิต, เหลานัก

ปราชญ, เช้ือนักปราชญ

บัณฑุกัมพลศิลาอาสน แทนหินมีสีดุจ

ผากัมพลเหลือง เปนท่ีประทับของพระ

อินทรในสวรรคช้ันดาวดึงส (อรรถกถา

วา สีแดง)

บัณเฑาะก [บัน-เดาะ] กะเทย, คนไม

ปรากฏชัดวาเปนเพศชายหรือเพศหญิง 

ไดแก กะเทยโดยกําเนิด ๑ ชายผูถูก

ตอนท่ีเรียกวาขันที ๑ ชายมีราคะกลา

ประพฤตินอกจารีตในทางเสพกามและ

ยั่วยวนชายอื่นใหเปนเชนนั้น ๑

บัณเฑาะว [บัน-เดาะ] 1. กลองเล็กชนิด

หนึ่งมีหนังสองหนาตรงกลางคอด ริม

ท้ังสองใหญ พราหมณใชในพิธีตางๆ 

ขับโดยใชลูกตุมกระทบหนากลองท้ัง

สองขาง; 2. สีมามีสัณฐานดุจบัณเฑาะว 

คอืมลีกัษณะทรวดทรงเหมอืนบัณเฑาะว

บันดาล ใหเกิดมีข้ึนหรือใหเปนไปอยาง

ใดอยางหนึ่ งดวยฤทธ์ิหรือดวยแรง

อํานาจ

บัลลังก ในคําวา “นั่งขัดบัลลังก” หรือ 

“นั่งคูบัลลังก” คือ นั่งขัดสมาธิ; ความ

หมายท่ัวไปวา แทน, พระแทน, ท่ีนั่งผู

พิพากษาเมื่อพิจารณาคดีในศาล, สวน

ของสถูปเจดียบางแบบ มีรูปเปนแทน

เหนือคอระฆัง

บัว ๔ เหลา ดู บุคคล ๔ จําพวก
บาตร ภาชนะที่ภิกษุสามเณรใชรับอาหาร
บิณฑบาต เปนบริขารประจําตัวคูกับ

ไตรจีวร ซ่ึงผูจะอุปสมบทจําเปนตองมี

จึงจะบวชได ดังท่ีเรียกรวมกันวา “ปตฺต-

จีวรํ” และจัดเปนอยางหนึ่งในบริขาร ๘ 

ของภกิษ,ุ บาตรท่ีทรงอนญุาต ม ี๒ อยาง

(วินย.๗/๓๔/๑๗) คือ บาตรเหล็ก (อโย-



บาตรอธิษฐาน บารมี๑๘๐

๑๘๐

ปตฺต) และบาตรดิน (มตฺติกาปตฺต, 

หมายเอาบาตรดินเผาซ่ึงสุมดําสนิท)

บาตรอธิษฐาน บาตรท่ีพระพุทธเจา

อนุญาตใหภิกษุมีไวใชประจําตัวหนึ่งใบ

บาทยุคล คูแหงบาท, พระบาทท้ังสอง 

(เทาสองขาง)

บาน ท่ีอยูของคนครัวเดียวกัน มีเรือน

หลังเดียว สองหลัง สามหลัง หรือมาก

กวานัน้ หรือรวมบานเหลานัน้เขาเปนหมู

ก็เรียกวา บาน คําวา คามสีมา หมายถึง
แดนบานตามนัยหลังนี้

บาป ความชั่ว, ความราย, ความชั่วราย, 

กรรมช่ัว, กรรมลามก, อกุศลกรรมท่ีสง

ใหถึงความเดือดรอน, สภาพท่ีทําใหถึง

คติอันช่ัว, สิ่งท่ีทําจิตใหตกสูท่ีช่ัว คือ 

ทําใหเลวลง ใหเสื่อมลง

บารมี คุณความดีท่ีบําเพ็ญอยางยิ่งยวด 

เพื่อบรรลุจุดหมายอันสูงยิ่ง, บารมีท่ี

พ ร ะ โพ ธิ สั ต ว ต อ ง บําเ พ็ญ 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

สําเร็จ) ๕.วิริยะ (ความเพียรแกลวกลา 

บากบ่ันทําการ ไมทอดท้ิงธุระหนาท่ี) ๖.
ขันติ (ความอดทน ควบคุมตนอยูไดใน

ธรรม ในเหตุผล และในแนวทางเพื่อจุด

หมายอันชอบ ไมยอมลุอํานาจกิเลส) ๗.
สัจจะ (ความจริง ซ่ือสัตย จริงใจ จริง
จัง) ๘.อธิษฐาน (ความต้ังใจมั่น ต้ังจุด

หมายไวดีงามชัดเจนและมุงไปเด็ดเดี่ยว

แนวแน)  ๙.เมตตา (ความรักความ

ปรารถนาดี คิดเกื้อกูลหวังใหสรรพสัตว

อยูดีมีความสุข) ๑๐.อุเบกขา (ความวาง
ใจเปนกลาง อยูในธรรม เรียบสงบ

สม่ําเสมอ ไมเอนเอียง ไมหวั่นไหวไป

ดวยความยินดียินรายชอบชังหรือแรง

เยายวนยั่วยุใดๆ)

บารมี ๑๐ นั้น จะบริบูรณตอเมื่อ

พระโพธิสัตวบําเพ็ญแตละบารมีครบ

สามข้ันหรือสามระดับ จึงแบงบารมีเปน 

๓ ระดับ คือ ๑.บารม ีคือคุณความดีท่ี

บําเพ็ญอยางยิ่งยวด ข้ันตน ๒.อปุบารมี
คือคุณความดีท่ีบําเพ็ญอยางยิ่งยวด 

ข้ันจวนสูงสุด ๓.ปรมตัถบารม ี คือคุณ

ความดีท่ีบําเพ็ญอยางยิ่งยวด ข้ันสูงสุด

เกณฑในการแบงระดับของบารมี

นั้น มีหลายแงหลายดาน ขอยกเกณฑ

อยางงายมาใหทราบพอเขาใจ เชน ใน

ขอทาน สละทรัพยภายนอกทุกอยางได

เพื่อประโยชนแกผูอื่น เปนทานบารมี



บารมี ๓๐ ทัศ บิณฑจาริกวัตร๑๘๑

๑๘๑

สละอวัยวะเพื่อประโยชนแกผูอื่น เปน

ทานอุปบารมี สละชีวิตเพื่อประโยชนแก

ผูอื่น เปนทานปรมัตถบารมี

บารมีในแตละข้ันมี ๑๐ จึงแยกเปน 

บารมี ๑๐ (ทศบารม)ี อุปบารมี ๑๐ 

(ทศอปุบารม)ี และปรมัตถบารมี ๑๐ 

(ทศปรมตัถบารม)ี รวมท้ังสิ้นเปนบารมี 

๓๐ เรียกเปนคําศัพทวา สมดึงสบารมี
(หรือสมติงสบารมี) แปลวา บารมี

สามสิบถวน หรือบารมีครบเต็มสามสิบ 

แตในภาษาไทย บางทีเรียกสืบๆ กันมา

วา “บารมี ๓๐ ทัศ”; ดู ทัศ, สมดึงส-
บารมี ๓๐ ทัศ ดู บารมี, สมดึงส-
บาลี 1. “ภาษาอันรักษาไวซ่ึงพุทธพจน”, 

ภาษาท่ีใชทรงจําและจารึกรักษาพทุธพจน

แตเดมิมา อนัเปนหลกัในพระพทุธศาสนา

ฝายเถรวาท ถือกันวาไดแกภาษามคธ

2. พระพุทธวจนะ ซ่ึงพระสังคีติกาจารย

รวบรวมไว คือ พระธรรมวินัยท่ีพระ

อรหันต ๕๐๐ องคประชุมกันรวบรวม

จัดสรรใหเปนหมวดหมูในคราวปฐม-

สงัคายนา และรักษาไวดวยภาษาบาล ีสบื

ตอกันมาในรูปท่ีเรียกวาพระไตรปฎก 

อนัเปนคมัภรีพระพทุธศาสนาตนเดิม ท่ี

เปนหลักของพระพุทธศาสนาเถรวาท, 

พทุธพจน, ขอความท่ีมาในพระไตรปฎก;

ในการศกึษาพระพทุธศาสนา มปีระเพณี

ท่ีปฏบัิติกนัมาในเมืองไทย ใหแยกคาํวา 

“บาล”ี ในความหมาย ๒ อยางนี ้ ดวย

การเรียกใหตางกนั คอื ถาหมายถึงบาลี

ในความหมายที ่1. ใหใชคาํวา ภาษาบาลี
(หรือ ศพัทบาล ีคาํบาล ีหรือบาล)ี แตถา

หมายถงึบาลใีนความหมายท่ี 2. ใหใชคาํ

วา พระบาลี
บาลีประเทศ ขอความตอนหนึ่งแหง

บาลี, ขอความจากพระไตรปฎก

บาลีพุทธอุทาน คําอุทานท่ีพระพุทธเจา

ทรงเปลงเปนบาลี เชนท่ีวา

ยทา หเว ปาตุภวนฺติ ธมฺมา
อาตาปโน ฌายโต พฺราหฺมณสฺส
อถสฺส กงฺขา วปยนฺติ สพฺพา

ฯเปฯ
(“ในกาลใดแล ธรรมท้ังหลายปรากฏแก

พราหมณผูเพียรเพงพิจารณา ในกาล

นั้น ความสงสัยท้ังปวงของพราหมณนั้น

ยอมสิ้นไป ...”)

บําบวง บนบาน, เซนสรวง, บูชา

บําเพ็ญ ทํา, ทําดวยความต้ังใจ, ปฏิบัติ, 

ทําใหเต็ม, ทําใหมีข้ึน, ทําใหสําเร็จผล 

(ใชแกสิ่งท่ีดีงามเปนบุญกุศล)

บิณฑจารกิวตัร วตัรของผูเท่ียวบิณฑบาต,
ธรรมเนียมหรือขอควรปฏิบัติสําหรับ

ภิกษุท่ีจะไปรับบิณฑบาต เชน นุงหมให

เรียบรอย สํารวมกิริยาอาการ ถือบาตร

ภายในจีวรเอาออกเฉพาะเมื่อจะรับ

บิณฑบาต กําหนดทางเขาออกแหงบาน



บิณฑบาต บุญ๑๘๒

๑๘๒

และอาการของชาวบานท่ีจะใหภิกขา

หรือไม รับบิณฑบาตดวยอาการสํารวม 

รูปท่ีกลับมากอน จัดท่ีฉัน รูปท่ีมาทีหลัง 

ฉันแลวเก็บกวาด

บิณฑบาต อาหารท่ีใสลงในบาตรพระ, 

อาหารถวายพระ; ในภาษาไทยใชใน

ความหมายวา รับของใสบาตร เชนท่ีวา 

พระไปบิณฑบาต คือ ไปรับอาหารท่ีเขา

จะใสลงในบาตร

บุคคล “ผูกลืนกินอาหารอันทําอายุให

ครบเต็ม”, คนแตละคน, คนรายตัว;

อัตตา, อาตมัน; ในพระวินัย โดยเฉพาะ

ในสังฆกรรม หมายถึงภิกษุรูปเดียว;

เทียบ สงฆ, คณะ
บุคคล ๔๑ บุคคล ๔ จําพวก คือ ๑. อุค-
ฆฏิตัญ ู ผูรูเขาใจไดฉับพลัน แตพอ

ทานยกหัวขอข้ึนแสดง ๒. วิปจิตัญ ูผู

รูเขาใจตอเมือ่ทานขยายความ ๓. เนยยะ
ผูท่ีพอจะแนะนําตอไปได ๔. ปทปรมะ
ผูไดแคตัวบทคือถอยคําเปนอยางยิ่ง 

ไมอาจเขาใจความหมาย

พระอรรถกถาจารยเปรียบบุคคล 

๔ จําพวกนี้กับบัว ๔ เหลาตามลําดับคือ 

๑. ดอกบัวท่ีต้ังข้ึนพนน้ํา รอสัมผัสแสง

อาทิตยก็จะบานในวันนี ้๒. ดอกบัวท่ีต้ัง

อยูเสมอน้ํา จักบานในวันพรุงนี้ ๓. 

ดอกบัวท่ียังอยูในน้ํา ยังไมโผลพนน้ํา 

จักบานในวันตอๆ ไป ๔. ดอกบัวจมอยู

ในน้ําท่ีกลายเปนภักษาแหงปลาและเตา 

(ในพระบาลี ตรัสถึงแตบัว ๓ เหลาตน

เทานั้น)

บุคคล ๔๒ บุคคล ๔ จําพวกท่ีแบงตาม

ประมาณ ไดแก ๑. รปูปปมาณิกา ๒. โฆ-
สัปปมาณิกา ๓. ลูขัปปมาณิกา และ ๔. 
ธัมมัปปมาณิกา; ดู ประมาณ

บุคคลหาไดยาก ๒ คือ ๑. บุพการี ๒. 
กตัญกูตเวที

บุคคลาธิษฐาน มีบุคคลเปนท่ี ต้ัง , 

เทศนายกบุคคลขึ้นต้ัง คือ วิธีแสดง

ธรรมโดยยกบุคคล ข้ึนอ า ง ;  คู กั บ

ธรรมาธิษฐาน
บุคคลิกาวาส ดู ปุคคลิกาวาส
บุคลิก เนื่องดวยบุคคล, จําเพาะคน (=

ปุคคลิก)
บุญ เคร่ืองชําระสนัดาน, ความด,ี กรรมด,ี

ความประพฤติชอบทางกายวาจาและใจ, 

กุศลกรรม, ความสุข, กุศลธรรม

ท่ีกลาวนั้น เปนความหมายท่ัวไป

โดยสรุป ตอนี้พึ งทราบคําอธิบาย

ละเอียดข้ึน เร่ิมแตความหมายตามรูป

ศัพทวา “กรรมท่ีชําระสันดานของผู

กระทําใหสะอาด”, “สภาวะอันทําใหเกิด

ความนาบูชา”, “การกระทําอันทําใหเต็ม

อิ่มสมน้ําใจ”, ความด,ี กรรมท่ีดงีามเปน

ประโยชน, ความประพฤตชิอบทางกาย

วาจาใจ, กุศล (มักหมายถึงโลกียกุศล 



บุญกิริยาวัตถุ บุญกิริยาวัตถุ๑๘๓
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หรือความดีท่ียังกอปรดวยอุปธิ คือ

เกี่ยวของกับสิ่งท่ีปรารถนากันในหมูชาว

โลก เชน โภคสมบัติ); บางทีหมายถึงผล

ของการประกอบกุศล หรือผลบุญนั่น

เอง เชนในพุทธพจน (ที.ปา.๑๑/๓๓/๖๒) 

วา “ภิกษุท้ังหลาย เพราะการสมาทาน

กุศลธรรมท้ังหลายเปนเหตุ บุญนี้ยอม

เจริญเพิ่มพูนอยางนี้”, และมีพทุธพจน

(ข.ุอติิ.๒๕/๒๐๐/๒๔๐) ตรัสไวดวยวา “ภิกษุ

ท้ังหลาย เธอท้ังหลายอยาไดกลวัตอบุญ

เลย คําวาบุญนี้ เปนช่ือของความสุข” 

(บุญ ในพทุธพจนนี ้ ทรงเนนท่ีการเจริญ

เมตตาจิต), พระพุทธเจาตรัสสอนให

ศกึษาบุญ (“ปุ ฺเมว โส สกิเฺขยยฺ” -  

ข.ุอติิ.๒๕/๒๐๐/๒๔๑; ๒๓๘/๒๗๐) คอืฝก

ปฏิบัติหัดทําใหชีวิตเจริญงอกงามข้ึนใน

ความดแีละสมบูรณดวยคณุสมบัติท่ีดี

ในการทาํบุญ ไมพงึละเลยพ้ืนฐานท่ี

ตรงตามสภาพความเปนจริงของชีวติ ให

ชีวิตและสิ่งแวดลอมเจริญงอกงามหนุน

กนัข้ึนไปสูความดงีามท่ีสมบูรณ เชน พงึ

ระลกึถงึพทุธพจน (ส.ํส.๑๕/๑๔๖/๔๖) ท่ีวา 

“ชนเหลาใด ปลกูสวน ปลกูปา สราง

สะพาน (รวมท้ังจัดเรือขามฟาก) จัด

บริการน้าํดืม่ และบึงบอสระน้าํ ใหท่ีพกั

อาศยั บุญของชนเหลานัน้ ยอมเจริญ

งอกงาม ท้ังคนืท้ังวนั ตลอดทุกเวลา, ชน

เหลานัน้ ผูต้ังอยูในธรรม ถงึพรอมดวย

ศีล เปนผูเดินทางสวรรค”, คัมภีรท้ัง

หลายกลาวถึงบุญกรรมท่ีชาวบานควร

รวมกนัทําไวเปนอนัมาก เชน (ชา.อ.๑/๒๙๙) 

การปรับปรุงซอมแซมถนนหนทาง สราง

สะพาน ขุดสระน้ํา สรางศาลาท่ีพักและ

ท่ีประชุม ปลูกสวนปลูกปา ใหทาน 

รักษาศีล

พระพทุธเจาตรัสประมวลหลกัการทํา

บุญท่ีพงึศกึษาไว เรียกวา บุญกิริยาวัตถุ
๓ (ข.ุอติิ.๒๕/๒๓๘/๒๗๐) ซ่ึงพระอรรถกถา-

จารยไดแจกแจงใหเห็นตัวอยางในการ

ขยายความออกไปเปน บุญกิรยิาวตัถ ุ๑๐
(เชน สงคฺณ.ีอ.๒๐๘); ตรงขามกบั บาป, เทียบ

กุศล, ดู บุญกิริยาวัตถุ, อุปธิ
บุญกิริยาวัตถุ สิ่งท่ีเปนท่ีต้ังแหงการทํา

บุญ, เร่ืองท่ีจัดเปนการทําบุญ, ทางทํา

ความดี, หมวด ๓ คือ ๑. ทานมัย ทํา
บุญดวยการให ๒. สีลมัย ทําบุญดวย
การรั กษาศีลและประพฤติดี  ๓ .  
ภาวนามัย ทําบุญดวยการเจริญภาวนา; 
หมวด ๑๐ คือ ๑. ทานมัย ๒. สีลมัย ๓. 
ภาวนามยั ๔. อปจายนมัย ดวยการประพฤติ
ออนนอม ๕. เวยยาวัจจมัย ดวยการ
ชวยขวนขวายรับใช ๖. ปตติทานมัย
ดวยการเฉลี่ยสวนความดีใหผูอื่น ๗. 
ปตตานุโมทนามัย ดวยความยินดี

ความดีของผูอื่น ๘. ธัมมัสสวนมัย ดวย
การฟงธรรม ๙. ธัมมเทสนามัย ดวย



บุญเขต บุพจริยา๑๘๔

๑๘๔

การสั่งสอนธรรม ๑๐. ทิฏุชุกัมม ดวย
การทําความเห็นใหตรง

บุญเขต เนื้อนาบุญ; ดู สังฆคุณ
บุญญาภิสังขาร ดู ปุญญาภิสังขาร
บุญนิธิ ขุมทรัพยคือบุญ
บุญราศี กองบุญ
บุญฤทธิ ์ความสาํเร็จดวยบุญ, อาํนาจบุญ

บุณฑริก บัวขาว

บุณมี, บูรณมี ดิถีท่ีพระจันทรเต็มดวง, 
วันเพ็ญ, วันข้ึน ๑๕ ค่ํา, วันกลางเดือน;

ปุณม ีหรือ ปูรณม ีกเ็ขียน (บาล:ี ปุณณฺม;ี

สันสกฤต: ปูรฺณมี)

บุถุชน ดู ปุถุชน
บุทคล บุคคล (เขียนอยางรูปสันสกฤต)

บุปผวิกัติ ดอกไมท่ีทําใหแปลก, ดอกไม

ท่ีทําใหวิจิตร โดยประดิษฐเปนรูปตางๆ

บุพกรณ ธุระอนัจะพงึทําในเบ้ืองตน, งาน

ท่ีจะตองกระทําทีแรก , เ ร่ืองท่ีควร

ตระเตรียมใหเสร็จกอน เชน บุพกรณ

ของการทําอุโบสถ ไดแก เมื่อถึงวัน

อโุบสถ พระเถระลงอุโบสถกอน สัง่ภกิษุ

ใหปดกวาดโรงอโุบสถ ตามไฟ ต้ังน้าํฉนั

น้าํใช ต้ังหรือปูลาดอาสนะไว; บุพกรณ

แหงการกรานกฐิน คอื ซักผา ๑ กะผา ๑ 

ตัดผา ๑ เนาหรือดนผาท่ีตัดแลว ๑ เยบ็

เปนจีวร ๑ ยอมจวีรท่ีเยบ็แลว ๑ ทํา

กปัปะคอืพนิทุ ๑ ดงันีเ้ปนตน

บุพการ 1. “อุปการะกอน”, การชวย

เหลือเกื้อกูลท่ีริเร่ิมทําข้ึนกอนเอง โดยมิ

ไดคํานึงถึงเหตุเกาเชนวาเขาเคยทําอะไร

ใหเราไว และมไิดหวังขางหนาวาเขาจะ

ใหอะไรตอบแทนเรา (ในคําวา บุพการี) 
2. ความเกื้อหนุนชวยเหลือโดยถือเปน

สําคัญอันดับแรก, การอุปถัมภบํารุง

เกื้อกูลนับถือรับใช ท่ีทําโดยต้ังใจให

ความสําคัญนําหนาหรือกอนอื่น (เชนใน

ขอ ๕ แหง สมบัติของอุบาสก ๕)

บุพการี บุคคลผูทําอุปการะกอน คือ ผูมี

พระคุณ ไดแก มาดาบิดา ครูอาจารย 

เปนตน (ขอ ๑ ในบุคคลหาไดยาก ๒);

ดู บุพการ 1.
บุพกิจ กิจอันจะพึงทํากอน, กิจเบ้ืองตน

เชน บุพกจิในการทําอโุบสถ ไดแก กอน

สวดปาฏิโมกขตองนําปาริสุทธิของภิกษุ

อาพาธมาแจงใหสงฆทราบ นาํฉนัทะของ

ภกิษอุาพาธมา บอกฤด ู นบัภกิษ ุ ให

โอวาทนางภิกษุณี ; บุพกิจแหงการ

อปุสมบท ไดแก การใหบรรพชา ขอนสิยั 

ถืออุปชฌาย จนถึงสมมติภิกษุผูสอบ

ถามอันตรายิกธรรมกะอปุสมัปทาเปกขะ

ทามกลางสงฆ ดงันีเ้ปนตน

บุพจริยา ความประพฤติปฏิบัติตนท่ีสืบ
มาแตเดิม, การท่ีไดเคยดําเนินชีวิต 

ประพฤติปฏิบัติหรือทําการอยางนั้นๆ 

มาในกาลกอน, บางแหง หมายถึงการ

ทรงบําเพ็ญประโยชนทําความดีในปาง



บุพนิมิต บุรณะ, บูรณะ๑๘๕

๑๘๕

กอนของพระพุทธเจาเมื่อคร้ังยังเปน

พระโพธิสัตวโดยเฉพาะ

บุพนิมิต เคร่ืองหมายใหรูลวงหนา, สิ่งท่ี

ปรากฏใหเห็นกอนเปนเคร่ืองหมายวา

จะมีเร่ืองดีหรือรายบางอยางเกิดข้ึน, 

ลาง; บุรพนิมิตต ก็เขียน
บุพนิมิตแหงมรรค เคร่ืองหมายท่ีบอก

ลวงหนาวามรรคจะเกิดข้ึน, ธรรม ๗ 

ประการ ซ่ึงแตละอยางเปนเคร่ืองหมาย

บงบอกลวงหนาวาอริยอัฏฐังคิกมรรค

จะเกิดข้ึนแกผูนั้น ดุจแสงอรุณเปน

บุพนิมิตของดวงอาทิตยท่ีจะอุทัย, แสง

เงนิแสงทองของชีวติท่ีดงีาม, รุงอรุณของ

การศกึษา ๗ อยาง คอื ๑. กัลยาณมิตตตา
ความมีกัลยาณมิตร ๒. สีลสัมปทา
ความถงึพรอมดวยศลี ๓. ฉันทสัมปทา
ความถึงพรอมดวยฉันทะ ๔. อัตต-
สัมปทา ความถงึพรอมดวยตนท่ีฝกไวดี 
๕. ทิฏฐิสัมปทา ความถึงพรอมดวย

ทิฏฐิ (มีหลักความคิดความเช่ือท่ีถูก

ตอง) ๖. อัปปมาทสัมปทา ความถึง
พร อมด วยความไมประมาท  ๗ .  
โยนิโสมนสิการสัมปทา ความถึง

พรอมดวยโยนิโสมนสิการ

บุพประโยค อาการหรือการทําความ

พยายามเบ้ืองตน, การกระทําทีแรก

บุพเปตพลี การบําเพ็ญบุญอุทิศแกญาติ
ท่ีลวงลับไปกอน, การทําบุญอุทิศใหแก

ผูตาย; เขียนเต็มเปน บุพพเปตพลี
หรือ ปุพพเปตพลี; ดู ปุพพเปตพลี

บุพพสิกขาวัณณนา หนังสืออธิบาย

พระวินัย พระอมราภิรักขิต (อมร เกิด) 

วัดบรมนิวาส เปนผูแตง

บุพพัณณะ ดู ธัญชาติ; เทียบ อปรัณณะ
บุพพัณหสมัย เวลาเบ้ืองตนแหงวัน, 

เวลาเชา

บุพพาจารย 1. อาจารยกอนๆ, อาจารย

รุนกอน, อาจารยปางกอน 2. อาจารย

ตน, อาจารยคนแรก คือ มารดาบิดา

บุพพาราม วัดท่ีนางวิสาขาสรางถวาย

พระพุทธเจาและภิกษุสงฆท่ีกรุงสาวัตถี 

พระพุทธเจาประทับท่ีวัดนี้ รวมท้ังสิ้น ๖ 

พรรษา (ในชวงพรรษาท่ี ๒๑–๔๔ ซ่ึง

ประทับสลับไปมาระหวางวัดพระเชตวัน 

กับวัดบุพพารามนี้); ดู วิสาขา
บุพเพนิวาส “ขันธท่ีเคยอาศยัอยูในกอน”, 

ภพกอน, ชาติกอน, ปุพเพนวิาส กเ็ขียน; ดู

ปุพเพนิวาสานุสติญาณ
บุพเพนิวาสานุสติญาณ ด ู ปุพเพนวิาสา-
นุสติญาณ

บุพเพสันนิวาส การเคยอยูรวมกันใน

กาลกอน เชน เคยเปนพอแมลูกพี่นอง

เพื่อนผัวเมียกันในภพอดีต (ดู ชาดกท่ี 

๖๘ และ ๒๓๗ เปนตน)

บุพภาค สวนเบ้ืองตน, ตอนตน

บุรณะ, บูรณะ ทําใหเต็ม, ซอมแซม



บุรณมี บูรณมี๑๘๖

๑๘๖

บุรณมี วันเพ็ญ, วันกลางเดือน, วันข้ึน 

๑๕ ค่ํา

บุรพทิศ ทิศตะวันออก

บุรพนิมิตต ดู บุพนิมิต
บุรพบุรุษ คนกอนๆ, คนรุนกอน, คน

เกากอน, คนผูเปนตนวงศตระกูล, 

บรรพบุรุษ; คําวา บุรุษ ในท่ีนี้ หมาย

รวมท้ังชายและหญิง

บุรพประโยค ดู บุพประโยค
บุรพาจารย ดู บุพพาจารย
บุรพาราม ดู บุพพาราม
บูชนียสถาน สถานท่ีควรบูชา

บูชา นําดอกไม ของหอม อาหาร ทรัพย

สินเงินทอง หรือของมีคา มามอบให 

เพื่อแสดงความซาบซ้ึงพระคุณ มอง

เห็นความดีงาม เคารพนับถือ ช่ืนชม

เชิดชู หรือนํามาประกอบกิริยาอาการ 

ในการแสดงความยอมรับนับถือ ตลอด

จนจัดกิจกรรมตางๆ เพื่อแสดงความ

เคารพนับถือเชนนั้น, แสดงความเคารพ

เทิดทูน, เชิดชูคุณความด,ี ยกยองให

ปรากฏความสําคญั; บูชา ม ี๒ (อง.ฺทุก.๒๐/ 

๔๐๑/๑๑๗) คอื อามิสบูชา (บูชาดวยอามิส 

คือดวยวัตถุสิ่งของ) และ ธรรมบูชา 
(บูชาดวยธรรม คือดวยการปฏิบัติให

บรรลุจุดหมายท่ีพระพุทธเจาไดทรง

แสดงธรรมไว), ในอรรถกถาแหงมงคล-

สูตร (ขุทฺทก.อ.๑๑๓; สุตฺต.อ.๒/๘๓) ทานกลาว

ถึงบูชา ๒ อยาง เปน อามิสบูชา และ 
ปฏิบัติบูชา (บูชาดวยการปฏิบัติ คือ 

บูชาพระพุทธเจาดวยสรณคมน การรับ

สิกขาบทมารักษาเพื่อใหเปนผูมีศีล การ

ถืออุโบสถ และคุณความดีตางๆ ของตน 

มีปาริสุทธิศีล ๔ เปนตน ตลอดจนการ

เคารพดูแลมารดาบิดา และบูชาปูชนีย-

บุคคลท้ังหลาย) โดยเฉพาะปฏิบัติบูชา

นั้ น  ท า น อ า งพุ ท ธพจน ใ นมห า -

ปรินิพพานสูตร (ที.ม.๑๐/๑๒๙/๑๖๐) ท่ีตรัส

วา “ดูกรอานนท ผูใดแล จะเปนภิกษุ 

ภิกษุณี อุบาสก หรืออุบาสิกา ก็ตาม 

เปนผูปฏิ บั ติธรรมสมควรแกธรรม 

ปฏิบัติชอบ ปฏิบัติตามธรรมอยู ผูนั้น

ช่ือวาสักการะ เคารพ นับถือ บูชา

ตถาคตดวยการบูชาอยางยิ่ง” กลาวยอ 

ปฏิบัติบูชา ไดแก ธรรมานุธรรมปฏิบัติ
บูชามยบุญราศี กองบุญท่ีสําเร็จดวย

การบูชา

บูชายัญ  พิ ธี เซนสรวงเทพเจ าของ

พราหมณ, การเซนสรวงเทพเจาดวยวิธี

ฆาคนหรือสัตวเปนเคร่ืองบูชา; ในภาษา

บาลี ไมใชคําวา “บูชา” กับคําวา “ยัญ” 

ท่ีพูดกันวา “บูชายัญ” นั้น แปลจากคํา

บาลีวา “ยัญญยชนะ”
บูร ทิศตะวันออก
บูรณะ ดู บุรณะ
บูรณมี ดู บุณมี



บูรพาจารย ใบฎีกา๑๘๗

๑๘๗

บูรพาจารย ดู บุพพาจารย
เบญจกัลยาณี หญิงมีลักษณะงาม ๕ 

อยาง คือ ผมงาม เนื้องาม (คือเหงือก

และริมฝปากแดงงาม) ฟนงาม ผิวงาม 

วัยงาม (คือดูงามทุกวัย)

เบญจกามคุณ สิ่งท่ีนาปรารถนานาใคร 

๕ อยาง คือ รูป เสียง กลิ่น รส และ

โผฏฐัพพะ (สัมผัสทางกาย)

เบญจขันธ ขันธ ๕, กองหรือหมวดท้ัง ๕

แหงรูปธรรมและนามธรรมท่ีประกอบ

เขาเปนชีวิต ไดแก ๑. รูปขันธ กองรูป 

๒. เวทนาขันธ กองเวทนา ๓. สัญญา-
ขันธ 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 อยางท่ีควรประพฤติคูกันไปกับการ

รักษาเบญจศีลตามลําดับขอดังนี้ ๑. 
เมตตากรุณา ๒. สัมมาอาชีวะ ๓. กาม-
สังวร (สํารวมในกาม) ๔. สัจจะ ๕. สติ-
สัมปชัญญะ; บางตําราวาแปลกไปบางขอ

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 

มือท้ัง ๒ เทาท้ัง ๒

เบญจางคประดิษฐ การกราบดวยต้ัง

อวัยวะทั้ง ๕ อยางลงกับพื้น คือกราบ

เอาเขาท้ังสอง มือท้ังสอง และศีรษะ 

(หนาผาก) จดลงกับพื้น

เบียดบัง การถือเอาเศษ เชนทานใหเก็บ

เงินคาเชาตางๆ เก็บไดมากแตใหทาน

แตนอย ใหไมครบจํานวนท่ีเก็บได

โบกขรณี สระบัว

โบกขรพรรษ “ฝนดุจตกลงบนใบบัว 

หรือในกอบัว”, ฝนท่ีตกลงมาในกาละ

พเิศษ มสีแีดง ผูใดตองการใหเปยก ก็

เปยก ผูใดไมตองการใหเปยก กไ็มเปยก 

แตเมด็ฝนจะกลิง้หลนจากกาย ดจุหยาด

น้าํหลนจากใบบัว เชน ฝนท่ีตกในพระ

ญาติสมาคมคราวเสด็จกรุงกบิลพัสดุ

คร้ังแรก อนัเหมอืนกบัท่ีตกในพระญาติ

สมาคมของพระเวสสนัดร

โบราณ มีในกาลกอน, เปนของเกาแก

โบราณัฏฐกถา ดู โปราณัฏฐกถา
ใบฎีกา 1. หนังสือนิมนตพระ ตัวอยาง 



ใบปวารณา ปกาสนียกรรม๑๘๘

๑๘๘

“ขออาราธนาพระคุณเจา (พรอมดวย

พระสงฆในวัดนี้อีก ... รูป) เจริญพระ

พุทธมนต (หรือสวดมนต หรือแสดง

พระธรรมเทศนา) ในงาน ... ท่ีบาน เลข

ท่ี ... ตําบล ... อําเภอ ... ในวันท่ี ... 

เดือน ... พ.ศ. ... เวลา ... น.” (หากจะ

อาราธนาใหรับอาหารบิณฑบาตเชาหรือ

เพลหรือมกีารตกับาตรใชปนโต กใ็หระบุ

ไวดวย) 2. ตําแหนงพระฐานานุกรมรอง

จากสมุหลงมา

ใบปวารณา ใบแจงแกพระวาใหขอได ตัว
อยาง “ขาพเจาขอถวายจตุปจจัยอนัควร

แกสมณบริโภค แดพระคุณเจาเปนมลู

คา ... บาท ... สต. หากพระคณุเจาตอง

ประสงคสิ่งใดอันควรแกสมณบริโภค

แลว ขอไดโปรดเรียกรองจากกัปปย-

การก ผูปฏบัิติของพระคณุเจา เทอญ”

ป

ปกครอง คุมครอง, ดแูล, รักษา, ควบคมุ
ปกตัตตะ, ปกตัตต “ผูมีตนเปนปกติ”,

ภิกษุผูมีภาวะของตนกลาวคือศีลเปน

ปกติ คือ ไมตองอาบัติปาราชิก หรือถูก

สงฆลงอุกเขปนียกรรม รวมท้ังมิใช

ภิกษุผูกําลังประพฤติวุฏฐานวิธีเพื่อออก

จากอาบัติสังฆาทิเสส และภิกษุท่ีถูก

สงฆลงนิคหกรรมอื่นๆ; ดู กัมมปตตะ, 
กัมมารหะ, ฉันทารหะ

ปกตอิโุบสถ ดู อุโบสถ 2.๑.
ปกรณ คัมภีร, ตํารา, หนังสือ
ปกาสนียกรรม กรรมอันสงฆพึงทําแก

ภิกษุผูท่ีพึงถูกประกาศ (แปลวา กรรม

อันเปนเคร่ืองประกาศ ก็ได) หมายถึง

การที่สงฆมีมติและทําการประกาศให

เปนท่ีรูกันท่ัวไป ถึงสถานภาพในเวลา

นั้นของภิกษุรูปนั้นในสงฆ เชน ความไม

เปนท่ียอมรับ หรือการท่ีสงฆไมยอมรับ

และไมรับผิดชอบตอการกระทําของ

ภิกษุรูปนั้น, เปนกรรมท่ีพระพุทธเจา

ตรัสบอกใหเปนวิธีปฏิบัติตอพระเทวทัต 

และสงฆก็ไดกระทําตอพระเทวทัตใน

เมืองราชคฤห ตามเร่ืองวา เมื่อพระเทว-

ทัตแสดงฤทธ์ิแกเจาชายอชาตศัตรู ทํา

ใหราชกุมารนั้นเลื่อมใสแลว ก็ไดช่ือ

เสียง มีลาภสักการะเปนอันมาก ตอมา

วันหนึ่ง ขณะท่ีพระพุทธเจาประทับนั่ง

ทรงแสดงธรรมอยู ในท่ีประชุมใหญซ่ึง

มีพระราชาประทับอยูดวย พระเทวทัต

ไดกราบทูลวา พระพุทธเจาทรงพระชรา 

เปนผูเฒา แกหงอมแลว ขอใหทรงพัก

ผอน โดยมอบภิกษุสงฆใหพระเทวทัต 



ปกาสนียกรรม ปกาสนียกรรม๑๘๙

๑๘๙

บริหารตอไป แตพระพุทธเจาทรงหามวา 

“อยาเลย เทวทัต เธออยาพอใจท่ีจะ

บริหารภิกษุสงฆเลย” แมกระนั้น พระ

เทวทัตก็ยังกราบทูลอยางเดิมอีกจนถึง

คร้ังท่ี ๓ พระพุทธเจาจึงตรัสวา แมแต

พระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ พระ

องคก็ยังไมทรงปลอยมอบภิกษุสงฆให 

แลวจะทรงปลอยมอบภิกษุสงฆนั้นให

แกพระเทวทัต ผูกินเขฬะ (คือบริโภค

ปจจัยซ่ึงเกิดจากอาชีวะท่ีไมบริสุทธ์ิ อัน

อริยชนจะพึงคายท้ิง) ไดอยางไร พระ

เทวทัตโกรธวาพระพุทธเจาตรัสใหตน

เสียหนาในท่ีประชุม แลวยังยกยองพระ

สารีบุตรและพระโมคคัลลานะเสียอีก

ดวย ก็ผูกอาฆาต และทูลลาไป ถึงตอน

นี้ พระพุทธเจาจึงไดตรัสบอกวิธีท่ีสงฆ

จะปฏิบัติตอพระเทวทัตดวยการทํา 

ปกาสนียกรรม และใหสงฆสมมติ คือ

ต้ั ง ใหพระสา รี บุตร เป นผู ไ ปกล า ว

ประกาศ (พระสารีบุตรเปนผูท่ีไดยก

ยองสรรเสริญพระเทวทัตไวในเมือง

ราชคฤหนั้น ) คําประกาศมีวาดังนี้  

(วินย.๗/๓๖๒/๑๗๓) “ปกติของพระเทวทัต

แตกอนเปนอยางหนึ่ง เดี๋ยวนี้เปนอีก

อยางหนึ่ง พระเทวทัตทําการใด ดวย

กาย วาจา ไมพึงมองเห็นพระพุทธ พระ

ธรรม หรือพระสงฆ ดวยการนั้น พึง

เห็นเปนการเฉพาะตัวพระเทวทัตเอง”

ทางดานพระเทวทัต ตอมา ก็ไดไป

แนะนําเจาชายอชาตศัตรูใหปลงพระ

ชนมพระราชบิดาแลวข้ึนครองราชย 

โดยตนเองก็จะปลงพระชนมพระพุทธ

เจาแลวเปนพระพุทธเจาเสียเอง มา

ประสานบรรจบกัน เจาชายอชาตศัตรูได

เหน็บกริชแนบพระเพลาเขาไปเพื่อทํา

การตามแผน แตมีพิรุธ ถูกจับได เมื่อ

ถูกสอบสวนและสารภาพวาทรงทําตาม

คํายุยงของพระเทวทัต มหาอํามาตย

พวกหนึ่งมีมติวา ควรประหารชีวิตราช-

กุมาร และฆาพระเทวทัตกับท้ังประดา

พระภิกษุเสียใหหมดสิ้น มหาอํามาตย

พวกหนึ่งมีมติวา ไมควรฆาภิกษุท้ัง

หลาย เพราะพวกภิกษุไมไดทําความผิด

อะไร แตควรประหารชีวิตราชกุมาร 

และฆ าพระเทวทัตเสีย สวนมหา

อํามาตยอีกพวกหนึ่งมีมติวา ไมควร

ประหารราชกุมาร ไมควรฆาพระเทวทัต 

และไมควรสังหารภิกษุท้ังหลาย แตควร

กราบทูลพระราชา แลวพระองครับสั่ง

อยางใด กทํ็าอยางนัน้ จากน้ัน พวกมหา

อํามาตยก็คุมตัวอชาตศัตรูกุมารเขาไป

เฝาพระเจาพิมพิสาร กราบทูลร่ืองนั้นให

ทรงทราบ พระราชาทรงถามมติของ

พวกมหาอาํมาตย ทรงตําหนพิวกท่ีใหฆา

ภกิษท้ัุงปวงเสยีใหหมด โดยทรงทวงวา 

พระพุทธเจาไดใหประกาศไปแลวมิใช



ปกาสนียกรรม ปกาสนียกรรม๑๙๐

๑๙๐

หรือวาสงฆมิไดยอมรับการกระทําของ

พระเทวทัต การกระทํานั้นเปนเร่ือง

เฉพาะตัวของพระเทวทัตเอง จากนั้น 

เมื่อทรงซักถามราชกุมาร ไดความวาจะ

ปลงพระชนมพระองคเพราะตองการ

ราชสมบัติ ก็ไดทรงมอบราชสมบัติแก

เจาชายอชาตศัตรู เมื่อพระเจาอชาต-

ศัตรูครองราชยแลว พระเทวทัตก็ได

กําลังจากฝายบานเมืองมาดําเนินการ

พยายามปลงพระชนมพระพุทธเจา ท้ัง

จัดพรานธนูไปดักสังหาร ท้ังกลิ้งกอน

ศิลาลงมาจากเขาคิชฌกูฏจะใหทับ และ

ปลอยชางดุนาฬาคีรีใหเขามาทํารายบน

ทางเสด็จ แตไมสําเร็จ จนในคร้ังสุด

ทาย มหาชนรูเร่ืองกันมากขึ้น ก็ออกมา

แสดงความไมพอใจตอพระราชาวาเปน

ผูสงเสริม เปนเหตุใหพระเจาอชาตศัตรู

ตองทรงถอนพระองคจากพระเทวทัต 

ทําใหพระเทวทัตเสื่อมจากลาภสักการะ 

กอนถึงกาลจบสิ้นในท่ีสุด

ปกาสนียกรรมนี้ เปนสังฆกรรมหนึ่ง

ใน ๘ อยาง ท่ีเปน อสมัมขุากรณยี คือ
กรรมซ่ึงไมตองทําในท่ีตอหนา หรือ

พรอมหนาบุคคลท่ีถูกสงฆทํากรรม ได

แก ๑.ทเูตนปุสมัปทา (การอุปสมบท

โดยใชทูต คือ ภิกษุณีใหมท่ีอุปสมบทใน

ภิกษุณีสงฆเสร็จแลว จะไปรับการ

อุปสมบทจากภิกษุสงฆเพื่อใหครบการ

อุปสมบทจากสงฆสองฝาย แตถามีขอ

ติดขัดเกรงวาการเดินทางจะไมปลอด

ภัย ก็ใหภิกษุณีอื่นเปนทูต คือเปนตัว

แทนแจงการขอรับอุปสมบทของตนตอ

ท่ีประชุมภิกษุสงฆ โดยตนเองไมตองไป 

ก็ได) ๒.ปตตนกิกุชชนา (การคว่ําบาตร 
อุบาสกผูปรารถนารายตอพระรัตนตรัย)

๓.ปตตอกุกุชชนา (การหงายบาตร คือ
ประกาศระงับโทษอุบาสกผูเคยมุงราย

ตอพระรัตนตรัย ซ่ึงไดกลับตัวแลว) ๔.
อุมมัตตกสมมติ (การสวดประกาศ

ความตกลงใหถือภิกษุผูวิกลจริตใน

ระดับท่ีจําอะไรไดบางไมไดบาง วาเปนผู

วิกลจริต เพื่อวาเมื่อภิกษุนั้นระลึก

อุโบสถหรือสังฆกรรมไดก็ตาม ระลึกไม

ไดก็ตาม มารวมก็ตาม ไมมาก็ตาม 

สงฆจะพรอมดวยเธอ หรือปราศจาก

จากเธอก็ตาม ก็จะทําอุโบสถได ทําสังฆ-

กรรมได) ๕.เสกขสมมติ (การสวด

ประกาศความตกลงต้ังสกุลคือครอบ

ครัวท่ียิ่งดวยศรัทธาแตหยอนดวยโภคะ 

ใหถือวาเปนเสขะ เพื่อมิใหภิกษุรบกวน

ไปรับอาหารมาฉนั นอกจากไดรับนมินต

ไวกอน หรืออาพาธ) ๖.พรหมทณัฑ  
(“การลงโทษอยางสูงสง” คือการท่ีสงฆมี

มติลงโทษภิกษุหัวดื้อวายาก โดยวิธี

พรอมกันไมวากลาวสั่งสอนตักเตือน

ใดๆ ดังท่ีทําแกพระฉันนะเมื่อพระพุทธ



ปกิณณกทุกข ปฏิกรรม๑๙๑

๑๙๑

เจาปรินิพพานแลว) ๗.ปกาสนยีกรรม 
(การประกาศใหเปนท่ีรูท่ัวกัน ถึงสภาวะ

ของภิกษุรูปนั้นซ่ึงไมเปนท่ียอมรับของ

สงฆ อันพึงถือวาการใดท่ีเธอทําก็เปน

เร่ืองเฉพาะตัวของเธอ ไมผูกพันกับสงฆ

หรือตอพระศาสนา ดังท่ีทําแกพระเทว-

ทัต) ๘.อวนัทนยีกรรม (การที่ภิกษุณี

สงฆมีมติประกาศใหเปนท่ีรู ท่ัวกันถึง

ภิกษุผูมีพฤติกรรมหรือแสดงอาการอัน

ไมเปนท่ีนาเลื่อมใส และใหถือวาภิกษุ

นั้นเปนผูท่ีภิกษุณีท้ังหลายไมพึงไหว); ดู

เทวทัต, นิคหกรรม
ปกิณณกทุกข ทุกขเบ็ดเตล็ด, ทุกขเร่ีย

ราย, ทุกขจร ไดแก โสกะ ปริเทวะ 

ทุกข โทมนัส อุปายาส

ปกิรณกะ ขอเบ็ดเตล็ด, ขอเล็กๆ 

นอยๆ, ขอปลีกยอย

ปขาว ชายผูจําศีล
ปชาบดี 1. ภรรยา, เมยี 2. ด ูมหาปชาบด-ี
โคตมี

ปฏลิกา เคร่ืองลาดทําดวยขนแกะที่มี

สัณฐานเปนพวงดอกไม

ปฏาจารา พระมหาสาวิกาองคหนึง่ เปน
ธิดาเศรษฐีในพระนครสาวัตถีได รับ

วปิโยคทุกขอยางหนกัเพราะสามตีาย ลกู

ตาย พอแมพีน่องตายหมด ในเหตุการณ

รายท่ีเกิดข้ึนฉับพลันทันทีและติดตอกัน 

ถึงกับเสียสติปลอยผานุงผาหมหลุดลุย 

เดนิบนเพอไปในท่ีตางๆ จนถงึพระเชตวนั

พระศาสดาทรงแผพระเมตตา เปลงพระ

วาจาใหนางกลับไดสติ แลวแสดงพระ

ธรรมเทศนา นางไดฟงแลวบรรลโุสดา-

ปตติผล บวชเปนพระภกิษณุ ี ไมชาก็

สําเร็จพระอรหัต ไดรับยกยองวาเปน

เอตทคัคะในทางทรงพระวินยั

ปฏิกโกสนา การกลาวคัดคานจังๆ (ตาง

จากทิฏฐาวิกัมม ซ่ึงเปนการแสดงความ
เห็นแยง ช้ีแจงความเห็นท่ีไมรวมดวย

เปนสวนตัว แตไมไดคัดคาน)

ปฏิกรรม “การทําคืน”, “การแกกรรม”, 

การแกไข, การกลับทําใหมใหเปนดี, 

เปนคําสอนสําคัญสวนหนึ่งในการทํา

กรรม มีสาระสําคัญ คือ ยอมรับความ

ผิดพลาดท่ีไดทําไปแลว ละเลิกบาป

อกุศลหรือการกระทําผิดพลาดเสียหาย

ท่ีเคยทํานั้น และหันมาทําความดีงาม

ถูกตองหรือบุญกุศล แกไขปรับปรุงตน

เปลี่ยนแปรกรรมใหดี, ในทางปฏิบัติ 

พระพุทธเจาไดทรงนําหลักปฏิกรรมมา

วางเปนระบบวิธีปฏิบัติทางสังคม คือใน

ดานวินัย ข้ันพื้นฐาน ๓ ประการ ไดแก 

๑. วินัยบัญญัติ (สําหรับพระสงฆ) เร่ือง

อาปตติปฏิกรรม ซ่ึงแปลกันวาการทํา

คืนอาบัติ คือการท่ีภิกษุหรือภิกษุณี

บอกแจงความผิดของตน เพื่อจะสังวร

ตอไป แมแตแคสงสัย ดังเชน เมื่อถึง



ปฏิกัสสนา ปฏิกัสสนา๑๙๒

๑๙๒

วันอุโบสถ ภิกษุรูปหนึ่งเกิดความสงสัย

วาตนอาจจะไดตองอาบัติ ก็บอกแจงแก

ภิกษุอื่นรูปหนึ่งวา (เชน วินย.๔/๑๘๖/๒๔๖) 

“อห อาวุโส อิตฺถนฺนามาย อาปตฺติยา   

เวมติโก, ยทา นิพฺเพมติโก ภวิสฺสามิ,  

ตทา ต อาปตฺตึ ปฏกิริสสฺาม”ิ (ทานครับ

ผมมีความสงสัยในอาบัติช่ือนี้ หาย

สงสัยเมื่อใด จักทําคืนอาบัตินั้นเมื่อนั้น, 

“ปฏกิริสสฺาม”ิ เปนรูปกริยาของปฏกิรรม)

๒. วินัยบัญญัติ (สําหรับพระสงฆ) เร่ือง

ปวารณากรรม คือหลังจากอยูรวมกัน

มาตลอดพรรษา ภิกษุหรือภิกษุณีท้ัง

หลายประชุมกัน และแตละรูปกลาวคํา

เปดโอกาสหรือเชิญชวนแกท่ีประชุม 

เร่ิมดวยรูปท่ีเปนผูใหญท่ีสุดวา (วินย.๔/ 

๒๒๖/๓๑๔) “สงฺฆ อาวุโส ปวาเรมิ ทิฏเน 

วา สุเตน วา ปริสงฺกาย วา, วทนฺตุ ม 

อายสฺมนฺโต อนกุมปฺ อปุาทาย, ปสสฺนโฺต

ปฏกิริสสฺาม”ิ (เธอท้ังหลาย  ฉนัปวารณา

ตอสงฆ ดวยไดเห็นก็ดี ดวยไดฟงก็ดี  

ดวยสงสัยก็ดี ขอเธอท้ังหลายจงอาศัย

ความกรุณาวากลาวฉัน ฉันเห็นอยู จัก

ทําคืน, “ปฏกิริสสฺาม”ิ เปนรูปกริยาของ 

ปฏกิรรม) ๓. อริยวินัย (สําหรับท้ังพระ

สงฆและคฤหัสถ) เร่ืองอัจจยเทศนา
คือการแสดงความยอมรับหรือสํานึกผิด

ในการที่ตนไดทําความผิดละเมิดหรือ

ลวงเกินผูอื่น และมาบอกขอใหผูอื่นนั้น

ยอมรับความสํานึกของตน เพื่อท่ีตนจะ

ไดสํารวมระวังตอไป ดังเชนในกรณี

นายขมังธนูท่ีรับจางมาเพื่อสังหารพระ

พุทธเจา แลวสํานึกผิด และเขามากราบ

ทูลความสํานึกผิดของตน พระพุทธเจา 

ไดตรัสขอความท่ีเปนหลักในเร่ืองนี้วา 

(วินย.๗/๓๖๙/๑๘๐) “ยโต จ โข ตฺว อาวุโส 

อจฺจย อจฺจยโต ทิสวฺา ยถาธมมฺ ปฏกิโรส,ิ 

ตนฺเต มย ปฏิคฺคณฺหาม, วุทฺธิ เหสา 

อาวุโส อริยสสฺ วนิเย, โย อจฺจย อจฺจยโต

ทิสวฺา ยถาธมฺม ปฏิกโรติ, อายตึ สวร    

อาปชฺชติ” (เพราะการท่ีเธอมองเห็นโทษ 

โดยความเปนโทษ แลวทําคืนตามธรรม 

เราจึงยอมรับโทษนั้นของเธอ การที่ผูใด

เห็นโทษโดยความเปนโทษ แลวทําคืน

ตามธรรม ถึงความสังวรตอไป ขอนั้น 

เปนความเจริญในอริยวินัย, “ปฏกิโรส”ิ

และ “ปฏกิโรต”ิ เปนรูปกริยาของปฏกิรรม)

ปฏิกัสสนา กิริยาชักเขาหาอาบัติเดิม, 

เปนช่ือวุฏฐานวิธีสําหรับอันตราบัติคือ

ระเบียบปฏิบัติในการออกจากอาบัติ

สังฆาทิเสสสําหรับภิกษุผูตองอาบัติ

สังฆาทิเสสข้ึนใหมอีก ในเวลาใดเวลา

หนึ่งต้ังแตเร่ิมอยูปริวาสไปจนถึงกอน

อัพภาน ทําใหเธอตองกลับอยูปริวาส

หรือประพฤติมานัตต้ังแตเ ร่ิมตนไป

ใหม; สงฆจตุรวรรคใหปฏิกัสสนาได; ดู

อันตราบัติ
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ปฏิกา เคร่ืองลาดทําดวยขนแกะที่มีสีขาว
ลวน

ปฏกิาร การตอบแทน, การสนองคณุผูอืน่

ปฏิกูล นาเกลียด, นารังเกียจ

ปฏคิม ผูตอนรับ, ผูรับแขก, ผูดแูลตอนรับ

ปฏิคาหก ผูรับทาน, ผูรับของถวาย

ปฏิฆะ ความขัดใจ, แคนเคือง, ความข้ึง
เคียด, ความกระทบกระท่ังแหงจิต ได

แกความท่ีจิตหงุดหงิดดวยอํานาจโทสะ 

(ขอ ๕ ในสังโยชน ๑๐, ขอ ๒ ใน

สังโยชน ๑๐ ตามนัยพระอภิธรรม, ขอ 

๒ ในอนุสัย ๗)

ปฏิจจสมุปบาท [ปะ-ติด-จะ-สะ-หมุบ-

บาด] “การที่ธรรมท้ังหลายอาศัยกัน เกิด

ข้ึนพรอม”, สภาพอาศัยปจจัยเกิดข้ึน, 

การที่สิ่งท้ังหลายอาศัยกันจึงเกิดมีข้ึน, 

การที่ทุกขเกิดข้ึนเพราะอาศัยปจจัยตอ

เนือ่งกนัมา มอีงคคอืหัวขอ ๑๒ ดงันี้

๑. อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา
เพราะอวิชชา เปนปจจัย สังขารจึงมี

๒.สงฺขารปจฺจยา วิฺาณํ
เพราะสังขาร เปนปจจัย วิญญาณจึงมี

๓. วิฺาณปจฺจยา นามรูป
เพราะวิญญาณ เปนปจจัย นามรูปจึงมี

๔.นามรูปปจฺจยา สฬายตนํ
เพราะนามรปู เปนปจจยั สฬายตนะจึงมี

๕.สฬายตนปจฺจยา ผสฺโส
เพราะสฬายตนะ เปนปจจัย ผัสสะจึงมี

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 ทุกฺขกฺขนธฺสฺส 
สมุทโย โหติ
ความเกิดข้ึนแหงกองทุกขท้ังปวงน้ีจึง

มีดวยประการฉะน้ี

ปฏิจจสมุปบาทท่ีธรรมท้ังหลาย

เปนปจจัยแกกันไปตามลําดับอยางนี้ 

แสดงทุกขสมุทัยคือความเกิดข้ึนแหง

ทุกข จึงเรียกวา สมทุยัวาร (พึงสังเกต

วา คําวา สมุปบาท กับสมุทัย มีความ

หมายเหมือนกันว า ความเกิด ข้ึน

พรอม), เมื่อทุกขเกิดข้ึนอยางนี้ การที่

จะดับทุกข ก็คือดับธรรมท่ีเปนปจจัยให
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เกิดทุกข ดังนั้น ทานจึงแสดงกระบวน

ธรรมแบบท่ีตรงขามไวดวย คือ ปฏิจจ-

สมุปบาทท่ีธรรมอันเปนปจจัยดับตอๆ

กันไป (เร่ิมต้ังแตวา “เพราะอวิชชาดับ 

สังขารจึงดับ, เพราะสังขารดับ วิญญาณ

จึงดับ ฯลฯ”) เปนการแสดงทุกขนิโรธ

คือความดับไปแหงทุกข จึงเรียกวา 

ปฏิจจสมุปบาทแบบ นโิรธวาร
ปฏิจจสมุปบาทนี้ บางทีเรียกช่ือ

เ ต็มเปนคําซอนว า  อิ ทัปปจจยตา  
ปฏิจจสมุปบาท (ภาวะท่ีอันนี้ๆ มี เพราะ

อันนี้ๆ เปนปจจัย [หรือประชุมแหง

ปจจัยเหลานี้ๆ] กลาวคือการท่ีธรรมท้ัง

หลายอาศัยกันเกิดข้ึนพรอม), ในคัมภีร

ทายๆ ของพระสุตตันตปฎก และใน

พระอภธิรรมปฎก มคีาํเรียกปฏจิจสมปุ-

บาทเพิ่มข้ึนอีกอยางหนึ่งวา ปจจยาการ 
(อาการที่เปนปจจัยแกกัน), เนื่องจาก 

ปฏิจจสมุปบาทแสดงอาการท่ีธรรมท้ัง

หลายเปนปจจัยแกกันตอเนื่องไปเปน

วงจรหรือหมุนเปนวงวน และเมื่อมอง

ตอข้ึนมาอีกช้ันหนึ่ง ก็เห็นสภาพชีวิต

ของสัตวท้ังหลายท่ีเรรอนวายวนเวียน

ไปในภพภูมิตางๆ ดวยเหตุนี้ กไ็ดเกดิมี

คาํเรียกความเปนไปตามปฏิจจสมุปบาท

นั้นวา “วัฏฏะ” (สภาพหมุนวน) บาง  

“สังสาระ” (การเท่ียวเรรอนไป) บาง 

“สงัสารวฏัฏ” (วงวนแหงการเท่ียวเรรอน

ไป) บาง ตลอดจนคาํในช้ันอรรถกถา ซ่ึง

บางทีเรียกปฏจิจสมปุบาทวา “ภวจักร” 

และ “สังสารจักร”

ในการอธิบายหลักปฏิจจสมุปบาท

ท่ีพระพุทธเจาเองก็ตรัสไววาเปนธรรม

ลึกซ้ึงนี้ พระอรรถกถาจารยไดพยายาม

ช้ีแจงโดยจัดองค ๑๒ ของปฏิจจสมุป-

บาทนั้น เปนกลุมเปนประเภทและเปน

ชวงๆ คือ องคท่ี ๑ อวิชชา องคท่ี ๘ 

ตัณหา และองคท่ี ๙ อุปาทาน สาม
อยางนี้เปน กิเลส, องคท่ี ๒ สังขาร 

และองคท่ี ๑๐ ภพ สองอยางนี้เปน 

กรรม, องคท่ี ๓-๗ วิญญาณ นามรูป 

สฬายตนะ ผัสสะ เวทนา และองคท่ี 

๑๑–๑๒ ชาติ ชรามรณะ เจ็ดองคนี้เปน 

วิบาก, เมื่อมองตามกลุมหรือตาม

ประเภทอยางนี้ จะเห็นไดงายวา กิเลส

เปนเหตุใหกอกรรม แลวกรรมก็ทําให

เกิดผลท่ีเรียกวาวิบาก (แลววิบากก็เปน

ปจจัยใหเกิดกิเลส), เมื่อมองความเปน

ไปตลอดปฏิจจสมุปบาทครบท้ัง ๑๒ 

องค เปนการหมุนวนหนึ่งรอบ ก็คือ 

ครบ ๑๒ องคนั้น เปนวัฏฏะ ก็จะเห็น
วาวัฏฏะนั้นแบงเปน ๓ ชวง คือชวง

กิเลส ชวงกรรม และชวงวิบาก เมื่อ

วัฏฏะมีสามชวงอยางนี้ ก็จึงเ รียก 

ปฏิจจสมุปบาทวาเปน ไตรวัฏฏ (วงวน
สามสวน หรือวงวนสามซอน) ประกอบ



ปฏิจฉันนปริวาส ปฏิบัติบูชา๑๙๕

๑๙๕

ดวย กิเลสวัฏฏ กรรมวัฏฏ และวิปาก-

วัฏฏ, การอธิบายแบบไตรวัฏฏนี้ เปน

วิธีท่ีชวยใหเขาใจงายข้ึนอยางนอยในข้ัน

เบ้ืองตน ตอจากนั้น อธิบายใหลึกลงไป 

โดยแยกแยะอีกช้ันหนึ่งวา ในรอบใหญ

ท่ีครบ ๑๒ องคนั้น มองใหชัดจะเห็นวา 

มีไตรวัฏฏตอกัน ๒ รอบ คือ รอบท่ี ๑

องคที่ ๑ อวิชชา เปนกิเลส, องคท่ี ๒ 

สังขาร เปนกรรม, องคท่ี ๓-๗ 

วิญญาณ นามรูป สฬายตนะ ผัสสะ 

เวทนา เปนวิบาก, รอบท่ี ๒ องคท่ี ๘ 

ตัณหา และองคท่ี ๙ อุปาทาน เปนกิเลส, 

องคท่ี ๑๐ ภพ เปนกรรม, องคท่ี ๑๑–

๑๒ ชาติ ชรามรณะ เปนวิบาก, จากน้ัน 

อธิบายตอไปวา องคท่ีเปนกิเลส เปน

กรรม เปนวิบาก ในรอบท่ี ๑ มองดู

แตกตางกับองคท่ีเปนกิเลส เปนกรรม 

เปนวิบาก ในรอบท่ี ๒ แตท่ีจริง โดย

สาระไมตางกัน ความแตกตางท่ีปรากฏ

นั้น คือการพูดถึงสภาวะอยางเดียวกัน 

แตใชถอยคําตางกัน เพื่อระบุช้ีองค

ธรรมท่ีออกหนามีบทบาทเดนเปนตัว

แสดงในวาระนั้น สวนองคธรรมท่ีไม

ระบุ ก็มีอยูดวยโดยแฝงประกบอยู 

หรือถูกรวมเขาไวดวยคําสรุปหรือคําท่ี

ใชแทนกันได เชน ในรอบ ๑ ที่ระบุ

เฉพาะอวิชชาเปนกิเลสนั้น ท่ีแทตัณหา

อุปาทานก็พวงพลอยอยูดวย สวนใน

รอบ ๒ ท่ีวาตัณหาอุปาทานเปนกิเลส

นั้น ในขณะที่ตัณหาอุปาทานเปนเจาบท

บาทออกโรงอยู ก็มีอวิชชาอยูเบ้ืองหลัง

ตลอดเวลา, ในรอบ ๑ ท่ียกสังขารข้ึน

มาระบุวาเปนกรรม ก็เพราะเนนท่ีการ

ทํางาน สวนในรอบ ๒ ท่ีระบุวาภพเปน

กรรม ก็เพราะจะใหมองที่ผลรวมของ

งานท่ีทําคือกรรมภพ, และ ชาติ ชรา-

มรณะ ท่ีวาเปนวิบากในรอบ ๒ นั้น ก็

หมายถึงการเกิดเปนตน ของวิญญาณ 

นามรูป ฯลฯ ท่ีระบุวาเปนวิบากในรอบ 

๑ นั่นเอง ดังนี้เปนตน; ดู ไตรวัฏฏ
ปฏิจฉันนปริวาส ปริวาสเพื่อครุกาบัติท่ี

ปดไว, ปริวาสท่ีภิกษุผูปรารถนาจะออก

จากอาบัติสังฆาทิเสสอยูใชเพื่ออาบัติท่ี

ปดไว ซ่ึงนับวันไดเปนจํานวนเดียว

ปฏิจฉันนาบัติ อาบัติ (สังฆาทิเสส) ท่ี

ภิกษุตองแลวปดไว

ปฏชิาครอโุบสถ ดู อุโบสถ 2.๒.
ปฏิญญา ใหคํามั่น, แสดงความยืนยัน, 

ใหการยอมรับ

ปฏิญญาตกรณะ “ทําตามรับ” ไดแก

ปรับอาบัติตามปฏิญญาของจําเลยผูรับ

เปนสตัย การแสดงอาบัติกจั็ดเขาในขอนี้

ปฏิญาณ การใหคํามั่นโดยสุจริตใจ, การ

ยืนยัน

ปฏิบัติ ประพฤติ, กระทํา; บํารุง, เลี้ยงดู

ปฏิบัติบูชา การบูชาดวยการปฏิบัติ คือ 



ปฏิบัติสัทธรรม ปฏิรูปเทสวาสะ๑๙๖

๑๙๖

ประพฤติตามธรรมคําสั่งสอนของพระ

ทาน, บูชาดวยการประพฤติปฏิบัติ 

กระทําสิ่งท่ีดีงาม (ขอ ๒ ในบูชา ๒)

ปฏิบัติสัทธรรม ดู สัทธรรม
ปฏิปทา ทางดําเนิน, ความประพฤติ, ขอ

ปฏิบัติ

ปฏิปทา ๔ การปฏิบัติของทานผูไดบรรลุ

ธรรมพิเศษ มี ๔ ประเภท คือ ๑. ทุกฺขา 
ปฏิปทา ทนฺธาภิฺา ปฏิบัติลําบาก ท้ัง
รูไดชา ๒. ทุกฺขา ปฏิปทา ขิปฺปาภิฺา
ปฏิบัติยาก แตรูไดเร็ว ๓. สุขา ปฏิปทา 
ทนฺธาภิฺา ปฏิบัติสะดวก แตรูไดชา 
๔. สุขา ปฏิปทา ขิปฺปาภิฺา ปฏิบัติ
สะดวก ท้ังรูไดเร็ว

ปฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธิ ความหมด
จดแหงญาณเปนเคร่ืองเห็นทางปฏิบัติ 

ไดแกวิปสสนาญาณ ๙ (ขอ ๖ ในวิสุทธิ 

๗)

ปฏิปทานุตตริยะ การปฏิบัติอันยอด

เยี่ยม ไดแกการปฏิบัติธรรมท่ีไดเห็น

แลวในขอทัสสนานุตตริยะ ท้ังสวนท่ีจะ

พึงละและพึงบําเพ็ญ; ดู อนุตตริยะ
ปฏิปกข, ปฏิปกษ ฝายตรงกันขาม, คู

ปรับ, ขาศึก, ศัตรู

ปฏิปกขนัย นัยตรงกันขาม
ปฏิปสสัทธิวิมุตติ ความหลุดพนดวย

สงบระงับ ไดแก การหลุดพนจากกิเลส

ดวยอริยผล เปนการหลุดพนท่ียั่งยืน 

ไมตองขวนขวายเพื่อละอีก เพราะกิเลส

นั้นสงบไปแลว เปนโลกุตตรวิมุตติ (ขอ 

๔ ในวิมุตติ ๕)

ปฏิพัทธ เนื่องกัน, ผูกพัน, รักใคร

ปฏิภาค สวนเปรียบ, เทียบเคียง, 

เหมือน

ปฏิภาคนิมิต นิมิตเสมือน, นิมิตเทียบ

เคียง เปนภาพเหมือนของอุคคหนิมิต

เกิดจากสัญญา สามารถนึกขยายหรือ

ยอสวน ใหใหญหรือเล็กไดตามความ

ปรารถนา

ปฏิภาณ  โตตอบได ทันที ทันควัน ,  

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 สัทธรรม-
ปฏิรูป แปลวา “สัทธรรมเทียม” หรือ 

“ธรรมปลอม”

ปฏิรูปเทสวาสะ อยูในประเทศอันสม

ควร, อยูในถิ่นท่ีเหมาะ หมายถึงอยูใน

ถิ่นเจริญ มีคนดี มีนักปราชญ (ขอ ๑ 



ปฏิโลม ปฏิสัมภิทามรรค๑๙๗

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
เร่ืองทวนจากผลเขาไปหาเหตุเชน วญิญาณ

ม ีเพราะสงัขารเปนปจจัย, สงัขารมี เพราะ

อวิชชาเปนปจจัย เปนตน; ตรงขามกับ

อนุโลม 2.
ปฏิวัติ การเปลี่ยนแปลงอยางพลิกกลับ, 

การหมุนกลับ, การผันแปรเปลี่ยนหลัก

มูล

ปฏิเวธ เขาใจตลอด, แทงตลอด, ตรัสรู, 

รูทะลุปรุโปรง, ลุลวงผลปฏิบัติ

ปฏิเวธสัทธรรม ดู สัทธรรม
ปฏิสนธิ เกิด, เกิดใหม, แรกเกิดข้ึนใน

ครรภ

ปฏิสนธิจิต, ปฏิสนธิจิตต จิตท่ีสืบตอ
ภพใหม, จิตท่ีเกิดทีแรกในภพใหม

ปฏิสสวะ การฝนคํารับ, รับแลวไมทํา

ตามรับ เชน รับนิมนตวาจะไปแลวหาไป

ไม (พจนานุกรม เขียน ปฏิสวะ)
ปฏิสสวทุกกฏ ทุกกฏเพราะรับคํา, 

อาบัติทุกกฏเพราะไมทําตามท่ีรับปากไว 

เชน ภิกษุรับนิมนตของชาวบาน หรือ

ตกลงกันไว วาจะอยูจําพรรษาในท่ีหนึ่ง  

แตแลว โดยมิไดต้ังใจพูดเท็จ เธอพบ

เหตุผลอันทําใหไมอยูในท่ีนั้น เมื่อทําให

คลาดจากท่ีรับปากไว จึงตองปฏิสสว- 

ทุกกฏ (ถาพูดเท็จท้ังท่ีรู เปนปาจิตตีย)

ปฏิสังขรณ ซอมแซมทําใหกลับดี

เหมือนเดิม

ปฏิสังขานุปสสนาญาณ ญาณอันคํานึง

พิจารณาหาทาง, ปรีชาคํานึงพิจารณา

สังขาร เพื่อหาทางเปนเคร่ืองพนไปเสีย;

ดู วิปสสนาญาณ
ปฏิสันถาร การทักทายปราศรัย, การ

ตอนรับแขก มี ๒ อยางคือ ๑. อามิส-
ปฏิสันถาร ตอนรับดวยสิ่งของ ๒. 
ธรรมปฏิสันถาร ตอนรับดวยธรรม คือ 

กลาวแนะนําในทางธรรม อีกนัยหนึ่งวา 

ตอนรับโดยธรรม คือ การตอนรับท่ีทํา

พอดีสมควรแกฐานะของแขก มีการลุก

รับเปนตน หรือชวยเหลือสงเคราะห

ขจัดปญหาขอติดขัด ทํากศุลกจิใหลลุวง

ปฏิสันถารคารวตา ดู คารวะ
ปฏิสัมภิทา ความแตกฉาน, ความรูแตก

ฉาน, ปญญาแตกฉาน ม ี๔ คอื ๑. อตัถ-
ปฏิสัมภิทา ปญญาแตกฉานในอรรถ 

๒. ธัมมปฏิสัมภิทา ปญญาแตกฉานใน
ธรรม ๓. นริตุติปฏสัิมภทิา ปญญาแตก
ฉานในทางนรุิกติ คอื ภาษา ๔. ปฏภิาณ-
ปฏิสัมภิทา ปญญาแตกฉานในปฏิภาณ

ปฏิสัมภิทามรรค ทางแหงปฏิสัมภิทา, 

ขอปฏิบัติท่ีทําใหมีความแตกฉาน; ช่ือ

คัมภีรหนึ่งแหงขุททกนิกาย ในพระ



ปฏิสัลลานะ ปฐมสมโพธิกถา๑๙๘

๑๙๘

สตุตันตปฎก เปนภาษติของพระสารีบุตร

ปฏิสัลลานะ การหลีกเรน, การปลีกตัว

ออกไปจากความพลกุพลานวุนวาย หรือ

จากอารมณหลากหลายท่ีอาจรบกวน สู

ความสงัดวิเวก, การอยูลําพัง

ปฏิสารณียกรรม กรรมอันสงฆพึงทําแก

ภิกษุอันจะพึงใหกลับไป หมายถึงการท่ี

สงฆลงโทษใหภิกษุไปขอขมาคฤหัสถ 

กรรมนี้สงฆทําแกภิกษุปากกลา ดาวา

คฤหัสถผูมีศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธ-

ศาสนาเปนทายกอุปฐากสงฆดวยปจจัย 

๔ เปนทางจะยังคนผูยังไมเลื่อมใสมิให

เลื่อมใส จะยังคนผูเลื่อมใสอยูแลวให

เปนอยางอื่นไปเสีย; ปฏิสาราณียกรรม
ก็เขียน

ปฏเิสธ การหาม, การไมรับ, การไมยอม

รับ, การกีดกั้น

ปฐพี แผนดิน; ดู ปฐวี
ปฐพีมณฑล แผนดิน, ผืนแผนดิน

ปฐม ท่ีหนึ่ง, ทีแรก, เบ้ืองตน

ปฐมฌาน ฌานท่ี ๑ มีองค ๕ คือ วิตก 
(ความตรึก) วิจาร (ตรอง) ปติ (ความ
อิ่มใจ) สุข (ความสบายใจ) เอกัคคตา 
(ความมีอารมณเปนหนึ่ง)

ปฐมเทศนา เทศนาคร้ังแรก หมายถึง

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตรท่ีพระพุทธเจา

ทรงแสดงแกพระปญจวัคคีย ในวันข้ึน 

๑๕ ค่ํา เดือน ๘ หลังจากวันตรัสรูสอง

เดือน ท่ีปาอิสิปตนมฤคทายวัน เมือง

พาราณสี

ปฐมโพธิกาล เวลาแรกตรัสรู, ระยะ

เวลาชวงแรกหลังจากพระพุทธเจาตรัสรู

แลว คือระยะประดิษฐานพระพุทธ-

ศาสนา นับคราวๆ ต้ังแตตรัสรูถึงได

พระอัครสาวก; ดู พุทธประวัติ
ปฐมยาม ยามตน, ยามที่หนึ่ง, สวนท่ี

หนึ่งแหงราตรี เมื่อแบงกลางคืนเปน ๓ 

สวน; เทียบ มัชฌิมยาม, ปจฉิมยาม
ปฐมวัย วัยตน, วัยแรก, วัยซ่ึงยังเปน

เด็ก; ดู วัย
ปฐมสมโพธิกถา ช่ือคัมภีรแสดงเร่ือง

ราวของพระพุทธเจา ต้ังแตประทับอยู

บนสวรรคช้ันดุสิต เทวดาอัญเชิญใหมา

อุบัติในมนุษยโลก แลวออกบวชตรัสรู 

ประกาศพระศาสนา ปรินิพพาน จนถึง

แจกพระธาตุ ตอทายดวยเร่ืองพระเจา

อโศกยกยองพระศาสนา และการ

อันตรธานแหงพระศาสนาในท่ีสุด

ปฐมสมโพธิกถาท่ีรูจักกันมากและ

ใชศึกษาอยางเปนวรรณคดีสําคัญนั้น 

คือฉบับท่ีเปนพระนิพนธของสมเด็จ

พระมหาสมณเจา กรมพระปรมานุชิต-

ชิโนรส วัดพระเชตุพน ทรงรจนาถวาย

ฉลองพระราชศรัทธาพระบาทสมเด็จ

พระนั่งเกลาเจาอยูหัวท่ีไดทรงอาราธนา 

เมื่อ พ.ศ. ๒๓๘๗ ฉบับท่ีทรงรจนานี้ 



ปฐมสังคายนา ปติวัตร๑๙๙

๑๙๙

ทรงชําระปฐมสมโพธิกถาฉบับของเกา 

ทรงตัดและเติม ขยายความสําคัญบาง

ตอน เนื้อหามีคติท้ังทางมหายานและ

เถรวาทปนกันมาแตเดิม และทรงจัด

เปนบทตอนเพิม่ข้ึน รวมมี ๒๙ ปริจเฉท

มีท้ังฉบับภาษาบาลีและฉบับแปลเปน

ภาษาไทย (ฉบับภาษาบาลีแบงเปน ๓๐ 

ปริจเฉท โดยแบงปริจเฉทท่ี ๑ เปน ๒ 

ตอน)

ปฐมสังคายนา การสังคายนาคร้ังท่ี ๑; ดู

สังคายนาครั้งท่ี ๑
ปฐมสังคีติ การสังคายนาคร้ังแรก; ดู

สังคายนาครั้งท่ี ๑
ปฐมสาวก สาวกองคแรก คือพระ 

อัญญาโกณฑัญญะ

ปฐมอบุาสก อบุาสกคนแรกในพระพทุธ-

ศาสนา หมายถงึ ตปุสสะ กบัภลัลกิะ ซ่ึง

ถึงสรณะ ๒ คือพระพุทธเจาและพระ

ธรรม; บิดาของพระยสะเปนคนแรกท่ี

ถึงสรณะครบ ๓

ปฐมอุบาสิกา อุบาสิกาคนแรก หมายถึง
มารดาและภรรยาเกาของพระยสะ

ปฐมาปตติกะ ใหตองอาบัติแตแรกทํา 

หมายถึง อาบัติสังฆาทิเสส ๙ สิกขาบท

ขางตนซ่ึงภิกษุลวงเขาแลว ตองอาบัติ

ทันที สงฆไมตองสวดสมนุภาสน; คูกับ

ยาวตติยกะ
ปฐวี ดิน, แผนดิน; ปถวี ก็เขียน

ปฐวีธาตุ ธาตุดิน, สภาวะที่มีลักษณะ

แขนแข็ง; ในรางกายท่ีใชเปนอารมณ

กรรมฐาน ไดแก ผม ขน เล็บ ฟน หนัง 

เนื้อ เอ็น กระดูก เยื่อในกระดูก มาม 

หัวใจ ตับ พังผืด ไต ปอด ไสใหญ ไส

นอย อาหารใหม อาหารเกา, อยางนี้เปน

การกลาวถึงปฐวีธาตุในลักษณะท่ีคน

สามัญท่ัวไปจะเขาใจได และท่ีจะให

สําเร็จประโยชนในการเจริญกรรมฐาน 

แตในทางพระอภิธรรม ปฐวีธาตุเปน

สภาวะพื้นฐานท่ีมีอยู ในรูปธรรมทุก

อยาง แมแตในน้ําและในลมท่ีเรียกกัน

สามัญ ซ่ึง รูสึกถูกตองไดดวยกาย

สัมผัส; ปถวีธาตุ ก็เขียน; ดู ธาตุ, รูป ๒๘
ปณามคาถา คาถานอมไหว, คาถาแสดง
ความเคารพพระรัตนตรัย เรียกกนังายๆ 

วา คาถาไหวครู ซ่ึงตามปกติ พระอาจารย

ผูแตงคมัภรีภาษาบาล ี เชน อรรถกถา 

ฎีกา เปนตน ถือเปนธรรมเนียมท่ีจะ

เรียบเรียงไวเปนเบ้ืองตน กอนข้ึนเนื้อ

ความของคัมภีรนั้นๆ ประกอบดวยคํา

สรรเสริญคุณพระรัตนตรัย คําบอก

ความมุงหมายในการแตง คําอางถึง

บุคคลท่ีเกี่ยวของ เชน ผูอาราธนาให

แตง และขอควรทราบอื่นๆ เปนอยาง

คํานํา หรือคําปรารภ

ปณิธาน การตั้งความปรารถนา

ปติวัตร ความจงรักในสามี, ความซ่ือ



ปถวี ปรนิมมิตวสวัตดี๒๐๐

๒๐๐

สัตยและภักดีตอสามี, ขอควรปฏิบัติตอ

สามี

ปถวี ดู ปฐวี
ปถวีธาตุ ดู ปฐวีธาตุ
ปทปรมะ “ผูมีบท (คือถอยคํา) เปน

อยางยิ่ง”, บุคคลผูดอยปญญาเลาเรียน

ไดอยางมากท่ีสุดก็เพียงถอยคํา หรือขอ

ความ ไมอาจเขาใจความหมาย ไมอาจ

เขาใจธรรม; ดู บุคคล ๔
ปทุม บัวหลวง

ปธาน ความเพียร, ความเพียรชอบ ท่ี

เปนสัมมาวายามะ มี ๔ อยาง คือ ๑. 
สังวรปธาน เพียรระวังบาปอกุศลท่ียัง

ไมเกิด มิใหเกิดข้ึน ๒. ปหานปธาน 
เพียรละบาปอกุศลท่ีเกิดข้ึนแลว ๓. 
ภาวนาปธาน เพียรเจริญทํากุศลธรรมท่ี

ยังไมเกิดใหเกิดข้ึน ๔. อนุรกัขนาปธาน
เพียรรักษากุศลธรรมท่ีเกิดข้ึนแลวไมให

เสื่อมไปและใหเพิ่มไพบูลย; สัมมัป-
ปธาน ก็เรียก

ปปญจะ กิเลสเคร่ืองเนิ่นชา, กิเลสท่ีปน
ใหเชือนแชชักชาอยูในสังสารวัฏ หรือ

ปนสังสารวัฏใหเวียนวนยืดเร้ือ, กิเลสท่ี

เปนตัวการปนเร่ืองทําใหคิดปรุงแตงยืด

เยื้อแผกเพี้ยนพิสดาร พาใหเขวออกไป

จากความเปนจริง และกอปญหาความ

ยุงยากเดือดรอนเพิ่มขยายทุกข มี ๓ 

คือ ตัณหา มานะ ทิฏฐิ

ปปญจสูทนี ช่ือคัมภีรอรรถกถาท่ี

อธิบายความในมัชฌิมนิกาย แหงพระ

สุตตันตปฎก พระพุทธโฆสาจารยเรียบ

เรียงข้ึน โดยอาศัยอรรถกถาเกาภาษา

สงิหฬท่ีสบืมาแตเดมิเปนหลกั 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; บางท่ีกลาววา

เจาหญิงปมิตาเปนเชษฐภคินี ของพระ

นางอมิตา แตตามคัมภีรมหาวงส ซ่ึง

เปนหลักฐานเดียวท่ีพบพระนามของเจา

หญิงปมิตา นาจะเปนกนิษฐภคินี (ใน

คัมภีรอื่นบางแหง พระนามปมิตากลาย

เปนปาลิตา และในท่ีนั้น เจาหญิงปาลิตา

ก็เปนกนิษฐภคินีของพระนางอมิตา)

ปรทาริกกรรม การประพฤติลวงเมียคน

อื่น, การเปนชูเมียเขา

ปรนปรอื บํารุงเลีย้ง, เลีย้งดอูยางถงึขนาด
ปรนิมมติวสวัตดี สวรรคช้ันท่ี ๖ มี

ทาวปรนมิมติวสวตัดปีกครอง เทวดาช้ัน



ปรภพ ปรมัตถธรรม๒๐๑

๒๐๑

นีป้รารถนาสิง่ใดสิง่หนึง่ไมตองนริมติเอง 

มเีทวดาอืน่นริมติใหอกีตอหนึง่

ปรภพ ภพหนา, โลกหนา

ปรมตัถ, ปรมตัถะ 1. ประโยชนอยางยิง่,

จุดหมายสูงสุด คือ พระนิพพาน 2. ก)
ความหมายสูงสุด, ความหมายที่แทจริง 

เชน ในคําวา ปรมัตถสัจจะ ข) สภาวะ
ตามความหมายสูงสุด, สภาวะที่มีใน

ความหมายที่แทจริง, สภาวธรรม บางที

ใชวา ปรมัตถธรรม
ปรมัตถท่ีพบในพระไตรปฎก ตาม

ปกติใชในความหมายนัยท่ี 1. คือจุด

หมาย หรือประโยชนสูงสุด เฉพาะอยาง

ยิ่ง ไดแกนิพพาน แตในคัมภีรสมัยตอ

มา มีการใชในนัยท่ี 2. บอยข้ึน คือใน

ความหมายวาเปนจริงหรือไม แตไมวา

จะใชในแงความหมายอยางไหน ก็

บรรจบท่ีนิพพาน เพราะนิพพานนั้น ท้ัง

เปนประโยชนสูงสุด และเปนสภาวะท่ี

จริงแท (นิพพานเปนปรมัตถในท้ังสอง

นัย); ดู อัตถะ
ปรมัตถโชติกา ช่ือคัมภีรอรรถกถา

อธิบายความใน ขุททกปาฐะ ธรรมบท 
สุตตนิบาต และชาดก แหงพระ

สุตตันตปฎก ซ่ึงพระพุทธโฆสาจารยนํา

เนื้อความในอรรถกถาเกาท่ีใชศึกษาและ

รักษาสืบตอกันมาในลังกาทวีป อันเปน

ภาษาสิงหฬ เอามาเรียบเรียงกลับข้ึน

เปนภาษาบาลี เพื่อใหใชประโยชนในท่ี

อื่นนอกจากลังกาทวีปไดดวย เมื่อ พ.ศ. 

ใกลจะถึง ๑๐๐๐, มีบางทานสันนิษฐาน

วา พระพุทธโฆสาจารยอาจจะมีคณะ

ทํางาน โดยทานเปนหัวหนาในการ

ดําเนินงานแปลและเรียบเรียงท้ังหมด

นั้น; ดู อรรถกถา, โปราณัฏฐกถา
ปรมัตถทีปนี ช่ือคัมภีรอรรถกถาอธิบาย

ความใน อทุาน อติวิตุตกะ วมิานวัตถุ 
เปตวตัถุ เถรคาถา เถรคีาถา และ

จรยิาปฎก แหงพระสุตตันตปฎก พระ

ธรรมปาละอาศัยแนวของโปราณัฏฐกถา

ท่ีรักษาสืบตอกันมาในลังกาทวีป ซ่ึงเปน

ภาษาสิงหฬ รจนาข้ึนเปนภาษาบาลี ใน

สมัยภายหลังพระพทุธโฆสาจารยไมนาน

นกั; ด ูอรรถกถา, โปราณัฏฐกถา
ปรมัตถธรรม ธรรมท่ีเปนปรมัตถ, 

ธรรมท่ีเปนประโยชนสูงสุด, สภาวะที่มี

อยูโดยปรมัตถ, สิ่งท่ีเปนจริงโดยความ

หมายสงูสดุ, สภาวธรรม, นยิมพดูกนัมา

เปนหลักทางพระอภิธรรมวามี ปรมัตถ-

ธรรม ๔ คือ จิต เจตสิก รูป นิพพาน
พึงสังเกตเคาความท่ีเปนมาวา คําวา 

“ปรมตัถธรรม” (บาล:ี ปรมตฺถธมมฺ) นี้

ไมพบท่ีใชในพระไตรปฎกมาแตเดิม (ใน

พระไตรปฎก ใชเพียงวา “ปรมตฺถ” หรือ

รวมกับคําอื่น, สวนในพระไตรปฎกแปล

ภาษาไทย มีคําวาปรมตัถธรรม ซ่ึงทาน



ปรมัตถธรรม ปรมัตถธรรม๒๐๒

๒๐๒

ผูแปลใสหรือเติมเขามาตามคําอธิบาย

ของอรรถกถาบาง ตามท่ีเห็นเหมาะบาง)

ตอมาในช้ันอรรถกถา “ปรมัตถธรรม” 

จึงปรากฏบาง ๒-๓ แหง แตหมายถึง

เฉพาะนิพพาน หรือไมก็ใชอยางกวางๆ 

ทํานองวาเปนธรรมอันใหลุถึงนิพพาน 

ดังเชนสติปฏฐานก็เปนตัวอยางของ  

ปรมตัถธรรม ท้ังนี้ เห็นไดวาทานมุง

ความหมายในแงวาประโยชนสูงสุด

ตอมา ในคัมภีรช้ันฎีกาลงมา มีการ

ใชคําวาปรมัตถธรรมบอยคร้ังข้ึนบาง 

(ไมบอยมาก) และใชในความหมายวา

เปนธรรมตามความหมายอยางสงูสดุ คอื

ในความหมายทีแ่ทจริง มจีริง เปนจริง ซ่ึง

ตรงกับคําวาสภาวธรรม ยิ่งเมื่อคัมภีร

อภิธัมมัตถสังคหะเกิดข้ึนแลว และมี

การศึกษาพระอภิธรรมตามแนวของอภิ-

ธัมมัตถสังคหะนั้น ก็มีการพูดกันท่ัวไป

ถึงหลักปรมัตถธรรม ๔ จนกลาวไดวา

อภิธัมมัตถสังคหะเปนแหลงเร่ิมตนหรือ

เปนท่ีมาของเร่ืองปรมัตถธรรม ๔

อยางไรก็ดี ถาพูดอยางเครงครัด

ตามตัวอักษร ในคัมภีรอภิธัมมัตถ-

สังคหะนั้นเอง ทานไมใชคําวา “ปรมตัถ-

ธรรม” เลย แมแตในคาถาสาํคญัเร่ิม

ปกรณหรือตนคมัภรี ซ่ึงเปนบทต้ังหลกัท่ี

ถอืวาจัดประมวลปรมตัถธรรม ๔ ข้ึนมา

ใหศกึษานัน้ แทจริงกไ็มมคีาํวา “ปรมตถฺ-

ธมมฺ” แตอยางใด ดงัคาํของทานเองวา

ตตฺถ วุตฺตาภิธมฺมตฺถา จตุธา ปรมตฺถโต
จิตฺต เจตสิก รูป นิพฺพานมิติ สพฺพถา
แปล: “อรรถแหงอภิธรรม ท่ีตรัสไว

ในพระอภิธรรมนั้น ท้ังหมดท้ังสิ้น โดย

ปรมัตถ มี ๔ อยาง คือ จิต ๑ เจตสิก 

๑ รูป ๑ นิพพาน ๑”

(นี้เปนการแปลกันตามคาํอธิบายของ

คัมภีรอภิธัมมัตถวิภาวินี แตมีอีกฎีกา

หนึ่งในยุคหลังคานวาอภิธัมมัตถวิภาวินี

บอกผิด ท่ีถูก ตองแปลวา “อภิธัมมัตถะ 

ท่ีขาพเจาคือพระอนุรุทธาจารยกลาวใน

คําวาอภิธัมมัตถสังคหะนั้น …”)

ทายปริจเฉทท่ี ๖ คือรูปสังคหวิภาค 

ซ่ึงเปนบทท่ีแสดงปรมัตถมาครบ ๔ ถึง

นิพพาน ก็มีคาถาคลายกัน ดังนี้

อิติ จิตฺต เจตสิก รูป นิพฺพานมิจฺจป
ปรมตฺถ ปกาเสนฺติ จตุธาว ตถาคตา
แปล: “พระตถาคตเจาท้ังหลาย  

ยอมทรงประกาศปรมัตถไวเพียง ๔ 

อยาง คือ จิต ๑ เจตสิก ๑ รูป  

นิพพาน ๑ ดวยประการฉะนี้”

เมื่อพินิจดูก็จะเห็นไดท่ีนี่วา คําวา 

“ปรมตัถธรรม” เกดิข้ึนจาก ประการแรก

ผูจัดรูปคัมภีร (อยางท่ีปจจุบันเรียกวา

บรรณกร) จับใจความตอนนัน้ๆ ต้ังข้ึน

เปนหัวขอ เหมือนอยางในกรณีนี้ ใน

คัมภีรบางฉบับ ต้ังเปนหัวขอข้ึนเหนือ



ปรมัตถธรรม ปรมัตถธรรม๒๐๓

๒๐๓

คาถานัน้วา “จตุปรมตฺถธมโฺม” (มใีนฉบบั

อกัษรพมา, ฉบับไทยไมม)ี และประการ

ท่ีสอง ผูแปลเติมหรือใสเพิม่เขามา เชน 

คําบาลีวา “ปรมตฺถ” ก็แปลเปนไทยวา

ปรมตัถธรรม ซ่ึงเปนกรณท่ีีเปนกนัท่ัวไป

ในคัมภีรรุนตอมาท่ีอธิบายอภิธัม-

มัตถสังคหะ เชน อภิธัมมัตถวิภาวินี มี

การใชคําบาลีเปน “ปรมตฺถธมมฺ” บาง 

แมจะไมมาก แตก็ไมมีท่ีใดระบุจํานวน

วาปรมตัถธรรมสี ่ จนกระท่ังในสมยัหลงั

มาก มคีมัภรีบาลแีตงในพมาบอกจาํนวน 

กบ็อกเพยีงวา “ปรมตัถ ๔” (จตฺตาโร 

ปรมตฺเถ, ปรมตถฺทีปนี สงคฺหมหาฏีกาปาฐ, ๓๓๑) 

แลวก็มีอีกคัมภีรหนึ่งแตงในพมายุคไม

นานนี ้ ใชคาํวาปรมัตถธรรมโดยระบุวา 

สังขารและนิพพาน เปนปรมัตถธรรม 

(นมกกฺารฏีกา, ๔๕) ยิง่กวานัน้ ยอนกลบัไป

ยุคเกา อาจจะกอนพระอนุรุทธาจารย

แตงอภิธัมมัตถสังคหะเสียอีก คัมภีร

ฎีกาแหงอรรถกถาของสังยุตตนิกาย 

แหงพระสุตตันตปฎก ซ่ึงถือวารจนา

โดยพระธรรมปาละ ผูเปนอรรถกถา-

จารยใหญทานหนึ่ง ใชคําปรมตัถธรรม

ในขอความท่ีระบุวา “ปรมัตถธรรมอัน

แยกประเภทเปน ขันธ อายตนะ ธาตุ 

สจัจะ อนิทรีย และปฏจิจสมปุบาท” (สํ.ฏี. 

๒/๓๓๐๓/๖๕๑) นีก่ค็อืบอกวา ปรมตัถธรรม

ไดแกประดาธรรม ชุดท่ีเรียกกันวา

ปญญาภูมิ หรือวิปสสนาภูมิ นั่นเอง

ตามขอสังเกตและความท่ีกลาวมา 

พึงทราบวา ๑. การแปลขยายศัพทอยาง

ท่ีแปลปรมัตถะวาปรมัตถธรรมนี้ มิใช

เปนความผิดพลาดเสียหาย แตเปน

เร่ืองท่ัวไปท่ีควรรูเทาทันไว อันจะเปน

ประโยชนในบางแงบางโอกาส (เหมือน

ในการอานพระไตรปฎกฉบับแปลภาษา

ไทย ผูอานก็ควรทราบเปนพื้นไววา คํา

แปลอาจจะไมตรงตามพระบาลีเดิมก็ได 

เชน ในพระไตรปฎกบาลีเดิมวา พระ

พุทธเจาเสด็จออกจากพระวิหาร [คือท่ี

ประทับ] แตในฉบับแปล บางทีทานแปล

ผานคําอธิบายของอรรถกถาวา พระ

พุทธเจาเสด็จออกจากพระคันธกุฎี) ๒.
การประมวลอรรถแหงอภิธรรม (โดย

ท่ัวไปก็ถือวาเปนการประมวลธรรมท้ัง

หมดท้ังปวงนั่นเอง) จัดเปนปรมัตถ ๔ 

(ท่ีเรียกกันมาวาปรมัตถธรรม ๔) ตาม

นัยของอภิธัมมัตถสังคหะนี้ เปนท่ียอม

รับกันวาเปนระบบอันเยี่ยม ซ่ึงเกื้อกูล

ตอการศึกษาธรรมอยางยิ่ง เรียกไดวา

เปนแนวอภิธรรม แตถาพบการจัดอยาง

อื่น ดังท่ียกมาใหดูเปนตัวอยาง [เปน

สังขารและนิพพาน บาง เปนอยางท่ี

เรียกวาปญญาภูมิ บาง] ก็ไมควรแปลก

ใจ พึงทราบวาตางกันโดยวิธีจัดเทานั้น 

สวนสาระก็ลงเปนอันเดียวกัน เหมือน



ปรมัตถบารมี ปรมัตถสัจจะ๒๐๔

๒๐๔

จะวาเบญจขันธ หรือวานามรูป ก็อัน

เดียวกัน ก็ดูแตวาวิธีจัดแบบไหนจะงาย

ตอการศึกษาหรือเอื้อประโยชนท่ีมุง

หมายมากกวากัน ๓. ในคาถาเร่ิมปกรณ 

(ในฉบับอักษรไทย ผูชําระ คือผูจัดรูป

คัมภีร ต้ังช่ือใหวา “ปกรณารมฺภคาถา”

แตฉบับอักษรพมาต้ังช่ือวา “คนฺถารมฺภ-

กถา”) มีขอความท่ีเปนบทต้ัง ซ่ึงบอกใจ

ความท้ังหมดของคัมภีรอภิธัมมัตถ-

สังคหะ คาถานี้จึงสําคัญมาก ควรตั้งอยู

ในความเขาใจท่ีชัดเจนประจําใจของผู

ศกึษาเลยทีเดยีว ในกรณนีี ้ การแปลโดย

รักษารูปศพัท อาจชวยใหชัดข้ึน เชนอาจ

แปลวา “อภิธัมมัตถะ ท่ีกลาวในคําวา

‘อภิธัมมัตถสังคหะ’ นั้น ท้ังหมดท้ังสิ้น 

โดยปรมัตถ มี ๔ อยาง คือ จิต เจตสิก 

รูป นิพพาน” (พึงสังเกตวา ถาถือเครง

ตามตัวอักษร ในคาถาเร่ิมปกรณนี้ ทาน

วามีอภิธัมมัตถะ ๔ สวนในคาถาทาย

ปริจเฉทท่ีหก ทานกลาวถึงปรมัตถะ ๔ 

แตโดยอรรถ ท้ังสองนัน้กอ็ยางเดียวกนั)

โดยเฉพาะคําวาอภิธัมมัตถะ จะชวยโยง

พระอภิธรรมปฎกท้ังหมดเขามาสูเร่ืองท่ี

ศึกษา เพราะทานมุงวาสาระในอภธิรรม-

ปฎกท้ังหมดนั่นเอง ประมวลเขามาเปน 

๔  อยางนี้  ดังจะเห็นชัดต้ังแตพระ

อภิธรรมปฎกคัมภีรแรก คือธัมมสังคณี 

ตลอดหมดท้ัง ๒๕๘ หนา ท่ีแจงกุสลัต-

ติกะ อันเปนปฐมอภิธัมมมาติกา ก็

ปรากฏออกมาชัดเจนวาเปนการแจง

เร่ือง จิต เจตสกิ รูป และนิพพาน นี้เอง;

ดู ปรมัตถ, อภิธัมมัตถสังคหะ
ปรมัตถบารมี บารมียอดเยี่ยม, บารมี

ในความหมายสูงสุด, บารมีท่ีเต็มความ

หมายแทจริง, บารมีข้ันสูงสุด เหนืออุป-

บารมี เชน การสละชวีติเพือ่ประโยชน

แกผูอืน่ เปนทานปรมตัถบารม;ี ดู บารมี
ปรมัตถปฏิปทา ขอปฏิบัติมีประโยชน

อันยิ่ง, ทางดําเนินใหถึงปรมัตถ, ขอ

ปฏิบัติเพื่อใหเขาถึงประโยชนสูดสุดคือ

บรรลุนิพพาน

ปรมัตถประโยชน ประโยชนอยางยิ่งคอื
พระนพิพาน; เปนคาํเรียกกนัมาติดปาก

ความจริงคอื ปรมัตถะ แปลวา “ประโยชน
อยางยิง่” เหมอืน ทิฏฐธัมมิกัตถะ แปลวา 
“ประโยชนปจจุบัน” และ สัมปรายกัิตถะ
แปลวา “ประโยชนเบ้ืองหนา” ก็มักเรียก

กันวา ทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน และ 
สัมปรายิกัตถประโยชน

ปรมัตถมัญชุสา ช่ือคัมภีรฎีกาท่ีพระ

ธรรมปาละรจนาข้ึน เพือ่อธิบายความใน

คัมภีรวิสุทธิมรรคของพระพุทธโฆสา-

จารย; นิยมเรียกวา มหาฎีกา
ปรมัตถสัจจะ จริงโดยปรมัตถ คือ

ความจริงโดยความหมายสูงสุด เชน รูป 

เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ; ตรงขาม



ปรมาตมัน ประณม๒๐๕

๒๐๕

กับ สมมติสัจจะ จริงโดยสมมติ เชน 

สัตว บุคคล ฉัน เธอ มา รถ นาย ก. 

นาง ข. เปนตน

ปรมาตมัน อาตมันสูงสุด หรืออัตตาสูง

สุด (บรมอาตมัน หรือบรมอัตตา) เปน

สภาวะแทจริงและเปนจุดหมายสูงสุด

ตามหลักความเชื่อของศาสนาฮินดู 

(เดิมคือศาสนาพราหมณ) ซ่ึงถือวา ใน

บุคคลแตละคนนี้ มีอาตมัน คืออัตตา

หรือตัวตน สิงสูอยูครอง เปนสภาวะ

เท่ียงแทถาวร เปนผูคิดผูนึกผูเสวย

เวทนา เปนตน ซ่ึงเปนสวนยอยท่ีแบง

ภาคออกมาจากปรมาตมันนั้นเอง เมื่อ

คนตาย อาตมันนี้ออกจากรางไปสิงอยู

ในรางอื่นตอไป เหมือนถอดเสื้อผาเกา

สวมเสื้อผาใหม หรือออกจากเรือนเกา

ไปอยูในเรือนใหม ไดเสวยสุขหรือทุกข 

เปนตน สุดแตกรรมท่ีไดทําไว เวียน

วายตายเกิดเร่ือยไป จนกวาจะตระหนัก

รู ว าตนเองเปนอันหนึ่ งอันเดียวกับ

ปรมาตมัน และเขาถึงความบริสุทธ์ิจาก

บาปโดยสิ้นเชิง จึงจะไดกลับเขารวมกับ

ปรมาตมันดังเดิม ไมเวียนตายเวียน

เกิดอีกตอไป; ปรมาตมันนี้ ก็คือ พรหม 

หรือ พรหมัน นั่นเอง

ปรหิตปฏิบัติ ดู ปรัตถปฏิบัติ
ประคด ผาใชคาดเอวหรือคาดอกสําหรับ

พระ (เรียก ประคดอก ประคดเอว) มี 

๒ อยาง คือ ประคดแผน ๑ ประคดไส

สุกร ๑

ประเคน สงของถวายพระภายในหตัถบาส,

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

ผาเช็ดหนาท่ีสะอาดรับ)

ประจักษ ชัดเจน, แจมแจง, ตอหนาตอตา
ประชวร เจ็บ, ปวย

ประชวรพระครรภ ปวดทองคลอดลกู
ประชุมชาดก ประมวลความบรรจบเร่ือง

ทายชาดก, เปนคําของอรรถกถาที่ลําดับ

ความในชาดกวา เมื่อพระพุทธเจาตรัส

เลาชาดกเร่ืองนัน้ๆ จบแลว กท็รงประชุม

ชาดก (ชาตกสโมธาน หรือขอความใน

ประโยคบาลีวา “ชาตกํ สโมธาเนสิ”) คือ 

บอกใหทราบวา บุคคลท้ังหลายในเร่ือง

อดีตของชาดกนั้น มาเปนใครบางใน

ปจจุบันแหงพุทธกาลคือในเวลาที่พระ

องคกําลังตรัสเลาเร่ืองนั้น

ประณต นอมไหว

ประณม ยกกระพุมมือแสดงความ



ประณาม ประมาณ๒๐๖

๒๐๖

เคารพ, ยกมือไหว (พจนานุกรมเขียน 

ประนม)

ประณาม 1. การนอมไหว 2. การขับไล

3. พูดวากดใหเสียหาย

ประณีต ดี, ดียิ่ง, ละเอียด

ประดิษฐ ต้ังข้ึน, จัดทําข้ึน, สรางข้ึน, 

คิดทําข้ึน

ประดิษฐาน ต้ังไว, แตงต้ัง, การตั้งไว, 

การแตงต้ัง

ประเด็น ขอความสําคัญ, หัวขอหลัก

ประถมวัย ดู ปฐมวัย
ประทม นอน

ประทมอนุฏฐานไสยา นอนชนิดไมลุก
ข้ึนอีก

ประทักษิณ เบ้ืองขวา, การเวียนขวาคือ 

เวียนเลี้ยวไปทางขวาอยางเข็มนาฬิกา 

เปนอาการแสดงความเคารพ

ประทับ อยู เชนประทับแรม (ใชแกเจา

นาย); แนบอยู เชน เอาปนประทับบา;

กดลง เชน ประทับตรา

ประทาน ให

ประทปี ตะเกียง, โคม, ไฟท่ีมเีปลวสวาง

ประทุม บัวหลวง
ประทุษรายสกุล ดู กุลทูสก
ประเทศบัญญัติ บัญญัติจําเพาะถิ่น, 

สิกขาบทท่ีพระพุทธเจาทรงต้ังไวเฉพาะ

สําหรับมัธยมประเทศ คือจังหวัดกลาง

แหงชมพูทวีป เชน สิกขาบทที่ ๗ แหง

สุราปานวรรค ในปาจิตติยกัณฑ ไมให

ภิกษุอาบน้ําในเวลาหางกันหยอนกวากึ่ง

เดือน เวนแตสมัย

ประเทศราช เมอืงอสิระท่ีสงักดัประเทศอืน่

ประธาน หัวหนา, ผูเปนใหญในหมู

ประธานาธิบดี หัวหนาผูปกครองบาน

เมืองแบบสาธารณรัฐ

ประนม ยกกระพุมมือ

ประนีประนอม ปรองดองกัน, ยอมกัน, 

ตกลงกันดวยความไกลเกลี่ย

ประพฤติ ความเปนไปที่เกี่ยวกับการ

กระทําหรือปฏิบัติตน; กระทํา, ทําตาม, 

ปฏิบัติ, ปฏิบัติตน, ดําเนินชีวิต

ประพฤติ ในคณะอันพรอง  เปน

ประการหนึ่งในรัตติเฉท คือเหตุขาด

ราตรีแหงมานัต ๔ ประการ หมายถึง

ประพฤติมานัตในถิ่นเชนอาวาสท่ีมี 

ปกตัตตภิกษุไมครบจํานวนสงฆ คือ

หยอน ๔ รูป

ประพาส ไปเท่ียว, เท่ียวเลน, อยูแรม

ประเพณี ขนบธรรมเนียม, แบบแผน, 

เช้ือสาย

ประมาณ การวัด, การกะ, เคร่ืองวัด, 

เกณฑ, การถือเกณฑ; บุคคลในโลก

แบงตามประมาณคือหลักเกณฑในใจท่ี

ใชวัดในการท่ีจะเกิดความเช่ือถือหรือ

ความนยิมเลือ่มใส ทานแสดงไว ๔ จําพวก

คอื ๑. รปูประมาณ หรือ รปูปปมาณิกา ผู



ประมาท ปรัปวาท๒๐๗

๒๐๗

ถือรูปราง เปนประมาณ ๒. โฆษ-
ประมาณ หรือ โฆสัปปมาณิกา ผูถือ
เสียงหรือช่ือเสียงเปนประมาณ ๓. ลูข-
ประมาณ หรือ ลูขัปปมาณิกา ผูถือ
ความครํ่าหรือปอนๆ เปนประมาณ ๔. 
ธรรมประมาณ หรือ ธัมมัปปมาณิกา ผู
ถือธรรมคือเอาเนื้อหาสาระเหตุผลหลัก

การและความถูกตองเปนประมาณ

ประมาท ดู ปมาทะ
ประมุข ผูเปนหัวหนา

ประโยค การประกอบ, การกระทํา, การ

พยายาม

ประโยชน (เกิดแตการถอืเอาโภคทรพัย) ๕; ดู
โภคอาทิยะ ๕

ประลัย ความตาย, ความยอยยับ, ความ

ปนป

ประวัติ ความเปนไป, เร่ืองราว

ประศาสนวธิ ี วธีิการปกครอง, ระเบียบ

แหงการปกครองหมูคณะ

ประสก เปนคําเลือนมาจาก อุบาสก
พระสงฆคร้ังกอนมักใชเรียกคฤหัสถผู

ชาย คูกับ  สีกา แตบัดนี้ไดยินใชนอย
ประสบ พบ, พบเห็น, เจอะ, เจอ

ประสพ กอ, ทําใหเกดิ, เผลด็ผล, ไดรับ

เปนผลตอบแทน (ปสวติ = นิปฺผาเทติ, 

ผลติ, อปฺุปาเทติ, อปุจินติ, ปฏลิภติ)

ประสาท 1. เคร่ืองนําความรูสึกสําหรับ

คนและสตัว, ในอภธิรรมวาเปน ประสาท-

รูป (คาํบาลวีา ปสาทรูป) 2. ความ

เลื่อมใส; ดู ปสาท 3. ยินดีให, โปรดให

ประสาทรูป รูปคือประสาท

ประสาธน ทําใหสําเร็จ, เคร่ืองประดับ
ประสิทธิ์ ความสําเร็จ, ทําใหสําเร็จ, ให
ประสิทธิ์พร ใหพร, ทําพรใหสําเร็จ
ประสูติ เกิด, การเกิด, การคลอด

ประเสริฐ ดีท่ีสุด, ดีเลิศ, วิเศษ

ประหาณ ละ, กําจัด; การละ, การกําจัด;

เปนรูปท่ีเขียนอยางสันสกฤต 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

แกสัตวท้ังหลาย เปนท่ีพึ่งของชาวโลก 

(โลกนาถ) ซ่ึงสําเร็จดวยพระมหากรุณา

คุณเปนสําคัญ มักเขียนเปน ปรหิต-
ปฏิบัติ ซ่ึงแปลเหมือนกัน; เปนคูกันกับ 

อัตตัตถสมบัติ หรือ อัตตหิตสมบัติ
ปรัปวาท [ปะ-รับ-ปะ-วาด] คํากลาวของ



ปรัมปรโภชน ปริญญา๒๐๘

๒๐๘

คนพวกอื่นหรือลัทธิอื่น, คํากลาวโทษ

คัดคานโตแยงของคนพวกอื่น, หลัก

การของฝายอื่น, ลัทธิภายนอก; คําสอน

ท่ีคลาดเคลื่อนหรือวิปริตผิดเพี้ยนไป

เปนอยางอื่น

ปรัมปรโภชน โภชนะทีหลัง คือ ภิกษุ
รับนิมนตในท่ีแหงหนึ่งดวยโภชนะทั้ง ๕ 

อยางใดอยางหนึ่งแลวไมไปฉันในท่ี

นิมนตนั้น ไปฉันเสียในท่ีอื่นท่ีเขานิมนต

ทีหลังซ่ึงพองเวลากัน

ปราการ กําแพง, เคร่ืองลอมกั้น
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 ต้ังตน, ดําริ, กลาวถึง

ปรารมภ เร่ิม, ปรารภ, เร่ิมแรก, วิตก, 

รําพึง, ครุนคิด

ปราศรัย พูดดวยความเอ็นดู, กลาว
ปราสาท เรือนหลวง, เรือนช้ัน

ปริกถา คําพูดหวานลอม, การพูดใหรู

โดยปริยาย, การพูดออมไปออมมาเพื่อ

ใหเขาถวายปจจัย ๔ เปนการกระทําท่ี

ไมสมควรแกภิกษุ ถาทําปริกถาเพื่อให

เขาถวายจีวรและบิณฑบาต ช่ือวามี

อาชีวะไมบริสุทธ์ิ แตทานวาทําปริกถา

ในเร่ืองเสนาสนะไดอยู เชน พูดวา 

“เสนาสนะของสงฆคับแคบ” อยางไรก็

ตาม ถาถือธุดงคไมพึงทําปริกถาอยาง

หนึ่งอยางใดเลย

ปริกรรมนิมิต นิมิตแหงบริกรรม, นิมิต

ข้ันตระเตรียมหรือ เ ร่ิมเจ ริญสมถ -

กรรมฐานไดแกสิ่งท่ีกําหนดเปนอารมณ

เชน ดวงกสิณท่ีเพงดู หรือพุทธคุณท่ีนึก
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, ขอความท่ีกําหนด

ไวเปนตอนๆ, ขอความท่ีรวบรวมเอามา

จัดเปนหมวดๆ, บท, ตอน; การกําหนด

แยก, การพิจารณาตัดแยกออกใหเห็น

แตละสวน (พจนานุกรมเขียน ปริเฉท)

ปริจเฉทรูป รูปท่ีกําหนดเทศะ ไดแก 

อากาสธาตุ หรืออากาศ คือ ชองวางเชน 

ชองวางในสวนตางๆ ของรางกาย

ปริจเฉทากาศ ดู อากาศ ๓, ๔
ปริจาริกา หญิงรับใช, บริจาริกา ก็วา
ปริญญา การกําหนดรู, การทําความเขา
ใจโดยครบถวน มี ๓ คือ ๑. ญาต-
ปริญญา กําหนดรูข้ันรูจัก ๒. ตีรณ-



ปริณายก ปริตต, ปริตร๒๐๙

๒๐๙

ปริญญา กําหนดรูข้ันพิจารณา ๓. 
ปหานปริญญา กําหนดรูถึงข้ันละได

ปริณายก ผูนํา, ผูเปนหัวหนา

ปริตต, ปริตร 1. [ปะ-ริด] นอย, เล็ก

นอย, นิดหนอย, ตํ่าตอย, ดอย, คับ

แคบ, ไมสําคัญ (ตรงขามกับ มหา หรือ

มหันต) 2. [ปะ-ริด] สภาวะที่ดอย หรือ

คับแคบ หมายถึงธรรมท่ีเปนกามาวจร, 

พงึทราบวา ธรรมท้ังปวง หรือสิง่ท้ังหลาย

ประดามนีัน้ นยัหนึง่ประมวลจัดแยกได

เปน ๓ ประเภท ไดแก ปรติตะ (ธรรมท่ี

ดอยหรือคับแคบ คือเปนกามาวจร)

มหัคคตะ หรือมหรคต (ธรรมท่ีถงึความ

ยิง่ใหญ คอืเปนรูปาวจร หรืออรูปาวจร) 

และ อัปปมาณะ (ธรรมท่ีประมาณมิได 

คือเปนโลกุตตระ); ดู กามาวจร 3.

[ปะ-หริด] “เคร่ืองคุมครองปองกัน”, 

บทสวดท่ีนับถือเปนพระพุทธมนต คือ

บาลีภาษิตดั้งเดิมในพระไตรปฎก ซ่ึงได

ยกมาจัดไวเปนพวกหนึ่งในฐานะเปนคํา

ขลัง หรือคําศักดิ์สิทธ์ิ ท่ีมีอานุภาพคุม

ครองปองกันชวยใหพนจากภยันตราย 

และเปนสิริมงคลทําใหเกษมสวัสดีมี

ความสุขความเจริญ (ในยุคหลังมีการ

เรียบเรียงปริตรเพิ่มข้ึนนอกเหนือจาก

บาลีภาษิตในพระไตรปฎกบาง พึงทราบ

ตามคําอธิบายตอไป และพึงแยกวา บท

สวดท่ีมักสวดเพิ่มหรือพวงกับพระ

ปริตรในพิธีหรือในโอกาสเดียวกัน มีอีก

มาก มิใชมาจากพระไตรปฎก แตเปน

ของนิพนธข้ึนภายหลัง ไมใชพระปริตร 

แตเปนบทสวดประกอบ โดยสวดนําบาง 
สวดตอทายบาง), กลาวไดวา การสวด

พระปริตรเปนการปฏิบัติสืบเนื่องจาก

คว ามนิ ยม ในสั งคม ซ่ึ งมี ก า รสวด

สาธยายรายมนต (มันตสัชฌายน,

มันตปริชัปปน) ท่ีแพรหลายเปนหลัก

สําคัญอยางหนึ่งในศาสนาพราหมณ แต

ไดปรับแกจัดและจํากัดท้ังความหมาย

เนื้อหาและการปฏิบัติใหเขากับคติแหง

พระพุทธศาสนา อยางนอยเพื่อชวยให

ชนจํานวนมากท่ีเคยยึดถือมาตามคติ

พราหมณและยังไมเขมแข็งมั่นคงใน

พุทธคติ หรืออยูในบรรยากาศของคติ

พราหมณนั้น และยังอาจหวั่นไหว ใหมี

เคร่ืองมั่นใจและใหมีหลักเช่ือมตอท่ีจะ

ชวยพาพัฒนากาวตอไป, ท้ังนี้ ในฝาย

ภิกษุ มีพุทธบัญญัติ (วินย.๗/๑๘๓-๔/๗๑)

หามมิใหเรียนมิใหบอกติรัจฉานวิชา 

หากฝาฝน ตองอาบัติทุกกฏ โดยมิได

แสดงขอยกเวนไว สวนในฝายภิกษุณี 

(วินย.๓/๓๒๒-๗/๑๗๖–๑๗๘) มีพุทธบัญญัติ

หามมิใหเรียนมิใหบอกติรัจฉานวิชา 

หากฝาฝน ตองอาบัติปาจิตตีย แตมี

ขอยกเวนวาเรียนหรือบอกปริตรเพื่อคุม

ครอง (แกตนเองหรือแกผูอืน่กต็าม) ไม



ปริตต, ปริตร ปริตต, ปริตร๒๑๐

๒๑๐

ตองอาบัติ, มคีาํอธิบายวา ติรัจฉานวชิา

คือวิชา ทําร ายคนอื่น  รวมท้ังมนต

อาถรรพ (อาถรรพณมนต ตามคัมภีร

อถรรพเวทของพราหมณ) เชน มนตใน

การฝงรูปฝงรอย มนตสะกดคนใหอยู

ใตอํานาจ มนตแผดเผาสรีรธาตุใหเขา

ผอมแหง มนตชักลากเอาทรัพยของคน

อื่นมา มนตทําใหมิตรผิดใจแตกกัน 

ฯลฯ มนตเหลานี้ภิกษุณีจะเรียนหรือ

สอนไมได เปนการผิดพุทธบัญญัติ แต

เรียนหรือสอนปริตรเพื่อคุมครองตนเอง

หรือผูอื่นก็ตาม ไมผิด, นอกจากนั้น 

หลายคร้ัง พระพุทธเจาทรงแนะนําพระ

สาวก ใหเจริญเมตตาตอสัตวท้ังหลาย 

เชนตองู บาง ใหทําสัจกิริยาคืออาง

สัจจะอางคุณธรรมบาง ใหระลึกถึงคุณ

และเคารพนบนอมพระรัตนตรัยบาง 

เปนกําลังท่ีคุมครองรักษา แลวพระ

ดํารัสนั้นก็ได รับความนับถือจัดเปน

ปริตรช่ือตางๆ, ท่ีกลาวนี้ พอใหเห็น

ความเปนมาของพระปรติร ตอไปนี ้ จะ

สรุปขอควรทราบเกี่ยวกับพระปริตรไว

เปนความรูประกอบ

๑) โดยช่ือ: เรียกวา “ปริตร” ตามความ
หมายท่ีเปนเคร่ืองคุมครองปองกันอัน

ชอบธรรม ซ่ึงตางจากมนต ท่ีไดมีความ

หมายโนมไปในทางเปนอาถรรพณมนต

ตามลัทธิของพราหมณ อยางท่ีเรียกใน

บัดนี้วาเปนไสยศาสตร ซ่ึงมักใชทําราย

ผูอื่น และสนองความโลภ เปนตน

๒) โดยเนือ้หา: ปริตรเปนเร่ืองของคุณ
ธรรมท้ังในเนื้อหาและการปฏิบัติ คุณ

ธรรมท่ีเปนพื้นท่ัวไปคือเมตตา บาง

ปริตรเปนคําแผเมตตาท้ังบท (เชน 

กรณียเมตตปริตร และขันธปริตร) แม

แตเมื่อจะเร่ิมสวดพระปริตร ก็มีคํา

ประพันธ ท่ีแตง ข้ึนมาใหสวดสําหรับ

ชุมนุมเทวดากอน ซ่ึงบอกใหผูสวดตั้ง

จิตแผเมตตาแตตน อยางท่ีเรียกวามี

เมตตาเปนปุเรจาริก (และคําท่ีเชิญ

เทวดามาฟง ก็บอกวาเชิญมาฟงธรรม) 

คุณธรรมสําคัญอีกอยางหนึ่งท่ีเปนแกน

ของปริตรคือสัจจะ บางปริตรเปนคําต้ัง

สจักิรยิาท้ังบท (เชน อังคุลิมาลปริตร 

และวฏัฏกปริตร) บางปริตรเปนคาํระลกึ

คณุพระรัตนตรยั (รตนปริตร โมรปริตร 

ธชัคคปริตร อาฏานาฏิยปริตร) บาง

ปริตรเปนคําสอนหลักธรรมท่ีจะปฏิบัติ

ใหชีวิตสังคมเจริญงอกงามและหลัก

ธรรมท่ีเจริญจิตเจริญปญญา (มงคลสตูร 

โพชฌังคปริตร, โพชฌังคปริตรนั้นทาน

นําสาระจากพระสูตรเดิมมาเรียบเรียง

และเติมคําอางสัจจะตอทายทุกทอน)

๓) โดยหลักการ: ปริตรเปนไปตามหลัก
พระพุทธศาสนาท่ีถือธรรมเปนใหญสูง

สุด ไมมีการรองขอหรืออางอํานาจของ
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เทพเจา (เทพท้ังหลายแมแตท่ีนับถือวา

สูงสุด ก็ยังทํารายกัน ไมบริสุทธ์ิแท 

และไมเปนมาตรฐานท่ีแนนอน ตองข้ึน

ตอธรรม มีธรรมเปนตัวตัดสินในท่ีสุด 

เชนวา กอนโนน พราหมณถือวาพระ

พรหมเปนใหญ สรางทุกสิ่งทุกอยาง แต

ตอมาลัทธินับถือพระศิวะเลาวา เดิมที

พระพรหมมี ๕ พักตร กระท่ังคราวหนึ่ง

ถูกพระศิวะกร้ิวและทําลายพักตรท่ีหา

เสีย จึงเหลือสี่พักตร) ปริตรไมองิและ

ไมเอือ้ตอกเิลสโลภะ โทสะ โมหะเลย เนน

แตธรรม เฉพาะอยางยิง่เมตตาและสจัจะ

อยางท่ีกลาวแลว และอางพทุธคณุหรือ

คุณพระรัตนตรัยท้ังหมดเปนอํานาจคุม

ครองรักษาอํานวยความเกษมสวัสดี ใน

หลายปริตรมีคําแทรกเสริม บอกให

เทวดามีเมตตาตอหมูมนุษย ท้ังเตือน

เทวดาวามนุษยไดพากันบวงสรวงบูชา 

จึงขอใหทําหนาท่ีดูแลรักษาเขาดวยดี

๔) โดยประโยชน: ความหมายและการ
ใชประโยชนจากปริตร ตางกันไปตาม

ระดับการพัฒนาของบุคคล ต้ังแตชาว

บานท่ัวไป ท่ีมุงใหเปนกาํลงัอาํนาจปกปก

รักษาคุมครองปองกัน จนถึงพระ

อรหันตซ่ึงใชเจริญธรรมปติ แตท่ียืน

เปนหลักคือ ชวยใหจิตของผูสวดและผู

ฟงเจริญกุศล เชน ศรัทธาปสาทะ ปติ

ปราโมทยและความสุข ตลอดจนต้ังมั่น

เปนสมาธิ รวมท้ังเตรียมจิตใหพรอมท่ี

จะกาวสูภูมิธรรมท่ีสูงข้ึนไป คือเปน

กุศลภาวนา เปนจิตตภาวนา

๕) โดยทีม่า: แหลงท่ีมาของพระปริตร
ไดแกคําแนะนําสั่งสอนของพระพุทธเจา 

กลาวคอื พระสตูร พทุธานญุาต ชาดก 

เร่ืองไหนตอนใดมีเนื้อความซ่ึงไดความ

หมายตรงตามท่ีตองการ กน็าํมาสวดและ

นิยมสืบกันมา เชน มหาโจรองคุลิมาล

เมื่อกลับใจมาบวชแลว วันหนึ่งไป

บิณฑบาต พบสตรีครรภแกคลอดยาก

มีอาการทุลักทุเลลําบาก ทานสงสาร 

กลับจากบิณฑบาตแลวก็มาเฝาทูลความ

แดพระผูมีพระภาคเจา พระองคจึงทรง

แนะนําใหทานเขาไปหาสตรีนั้นและ

กลาวคําเปนสัจกิริยาวา “ดูกรนองหญิง 

ต้ังแตอาตมาไดเกิดแลวในอริยชาติ มิ

ไดรูสึกเลยวาจะจงใจปลงสัตวเสียจาก

ชีวิต ดวยสัจวาจานี้ ขอความสวัสดีจงมี

แกทาน ขอความสวัสดีจงมีแกครรภ

ของทานเถิด” พระองคุลิมาลไดปฏิบัติ

ตาม สตรีนั้นก็คลอดบุตรไดงายโดย

สวสัด ี (ม.ม.๑๓/๕๓๑/๔๘๕) คาํบาลท่ีีกลาว

สจักริิยานีก้เ็ปนท่ีนยิมนาํมาใช โดยมช่ืีอ

วาอังคุลิมาลปริตร ถือวาเปนมหาปริตร

ทีเดียว, บางทีมีเหตุรายเกิดข้ึน เชน 

คราวหนึ่งมีภิกษุถูกงูกัดถึงมรณภาพ 

เมื่อทรงทราบ ไดตรัสอนุญาตใหภิกษุ
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ท้ังหลายแผเมตตาจิตไปยังพญางูสี่

ตระกูล (วิรูปกข เอราบถ ฉัพยาบุตร 

กัณหาโคตมกะ) เพือ่คุมครองรักษาและ

ปองกันตัว และไดตรัสคาถาแผเมตตา

แกตระกูลพญางูท้ังสี่นั้น ตลอดจนแก

สรรพสตัว ลงทายดวยคณุพระรัตนตรัย 

และนมสัการพระพทุธเจา ๗ พระองค 

(วนิย.๗/๒๖/๑๑; อง.ฺจตุกกฺ.๒๑/๖๗/๙๔) เปนท่ีมา

ของขันธปริตร (คาถาท่ีเปนปรติรน้ีมาในขนัธ-

ปริตตชาดกดวย, ขุ.ชา.๒๗/๒๕๕/๗๔), หรือ

อยางพระพุทธเจาตรัสสอนธรรมโดย

ทรงเลาเร่ืองชาดกเปนตัวอยาง แลว

ชาดกบางเร่ืองท่ีมีถอยคําซ่ึงไดชวยให

บุคคลหรือสัตวในเร่ืองรอดพนอันตราย 

ก็มาเปนปริตร ดังเชน “คาถานกคุม” ท่ี

ลูกนกคุมกลาวเปนสัจกริิยา ทําใหไฟปา

ไมลกุลามเขามาไหมรัง (ขุ.ชา.๒๗/๓๕/๑๒ มี

คาถาแตไมครบ, มาครบใน ข.ุจรยิา.๓๓/๒๓๗/๕๘๘) 

ก็มาเปนวัฏฏกปริตร, หรืออยางมงคล-

สูตร (ขุ.ขุ.๒๕/๕/๓; ขุ.สุ.๒๕/๓๑๗/๓๗๖) ท่ีวา

พระพุทธเจา เมื่อเหลาเทวดาทูลขอให

ตรัสแสดงยอดมงคล แทนท่ีจะตรัสถึง

สิ่งท่ีพบเห็นไดยนิดรีายวาเปนมงคลหรือ

ไมเปนมงคลอยางท่ีคนยึดถือกัน กลับ

ทรงสอนหลักความประพฤติปฏิบัติใน

ชีวิตและสงัคม เชน การไมคบคนพาล 

การคบบัณฑิต การยกยองเชิดชูคนท่ี

ควรยกยองเชดิชู ฯลฯ จนถงึความมีจิต

ใจเกษมศานตเปนอิสระไมหวั่นไหวดวย

โลกธรรม วาเปนอุดมมงคล มงคลสูตร

นี้ก็เปนท่ีนิยมนับถือ นํามารวมไวในชุด

พระปริตรเต็มท้ังพระสูตร

พระปริตรท่ีช่ือวา อาฏานาฏิยปริตร 

จากอาฏานาฏยิสตูร (ที.ปา.๑๑/๒๐๗/๒๐๘)

นบัวามกีาํเนดิแปลกออกไป คอื มใิชเปน

พุทธดํารัสท่ีตรัสเอง แตมีเร่ืองในพระ

สูตรนั้นวา ณ ยามดึก ราตรีหนึ่ง ทาว

มหาราชสี ่ (จาตุมหาราช หรือจตุโลกบาล) 

พรอมดวยบริวารจาํนวนมาก ไดมาเฝา

พระพุทธเจา ท่ีเขาคิชฌกูฏ เมือง

ราชคฤห คร้ันแลว ทาวเวสสวณั ผูครอง

ทิศอดุร (ไทยมักเรียก เวสสวุณั, มอีกีช่ือ

หนึง่วา กเุวร) ไดกราบทูล (ในนามของผู

มาเฝาท้ังหมด) วา พวกยกัษท่ีไมเลือ่มใส

พระผูมพีระภาคเจา กม็ ี ท่ีเลือ่มใส กม็ ี

สวนมากที่ไมเลื่อมใสเพราะตนเองทํา

ปาณาติบาต เปนตน จนถงึดืม่สรุาเมรัย 

เมือ่พระผูมพีระภาคเจาทรงสอนใหงดเวน

กรรมช่ัวเหลานั้น จึงไมชอบใจ ทาว

มหาราชทรงหวงใยวา มพีระสาวกท่ีไปอยู

ในปาดงเงียบเปลี่ยวหางไกลอันนากลัว

จึงขอถวายคาถา “อาฏานาฏยิา รกขฺา” 

(อาฏานาฏิยรักขา เรียกงายๆ วา 

อาฏานาฏยิารักข โดยเรียกตามชือ่เทพ-

นครอาฏานาฏา ท่ีทาวมหาราชประชุมกัน

ประพันธอาฏานาฏิยรักขานี้ข้ึน) โดยขอ



ปริตต, ปริตร ปริตต, ปริตร๒๑๓

๒๑๓

ใหทรงรับไว เพื่อทําใหยักษพวกนั้น

เลือ่มใส เปนเคร่ืองคุมครองรักษาภิกษุ 

ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา ใหอยูผาสุก

ปลอดจากการถูกเบียดเบียน แลวทาว

เวสสวัณก็กลาวคําอารักขานั้น เร่ิมตน

ดวยคาํนมสัการพระพทุธเจา ๗ พระองค 

มพีระวปิสส ี เปนตน ตอดวยเร่ืองของ

ทาวมหาราชสี่รายพระองคท่ีพรอมดวย

โอรสและเหลาอมนุษยพากันนอมวันทา

พระพุทธเจา, เมื่อจบแลว ทาวเวสสวณั

กราบทูลย้าํวา คาถาอาฏานาฏิยรักขานี้ 

เพื่ อ เปนเคร่ืองคุมครองรักษาภิกษุ 

ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา ใหอยูผาสุก

ปลอดจากการถูกเบียดเบียน เมื่อเรียน

ไวแมนยําดีแลว หากอมนุษยเชนยักษ

เปนตนตนใดมีใจประทุษรายมากล้ํา

กราย อมนุษยตนนั้นก็จะถูกตอตาน

และถูกลงโทษโดยพวกอมนุษยท้ังหลาย 

หากตนใดไมเช่ือฟง ก็ถือวาเปนขบถตอ

ทาวมหาราชสี่นั้น กลาวแลวก็พากัน

กราบทูลลากลับไป คร้ันผานราตรีนั้นไป

แลว พระพทุธเจาไดตรัสเลาเร่ืองท้ังหมด

แกภกิษท้ัุงหลาย ตรัสวาอาฏานาฏยิรักขา

นั้นกอปรดวยประโยชนในการคุมครอง

รักษาดังกลาวแลว และทรงแนะนาํให

เรียนไว, คาถาอาฏานาฏยิรักขานีเ้องได

มาเปนอาฏานาฏิยปริตร และอาฏานาฏยิ-

ปริตรนี้นับวาเปนตัวอยางอันชัดเจนท่ี

แสดงถึงวิธีสอนท่ีนําประชาชนใหฝก

ศึกษาพัฒนาชีวิตข้ึนมาตามลําดับ จาก

จุดเช่ือมตอกับความเช่ือถือพื้นฐานของ

เขา เพื่อกาวเขามาสูคติแหงพระพุทธ

ศาสนา คือในแงความเช่ืออํานาจศักดิ์

สทิธ์ิ ถอืวาตองเปนอาํนาจท่ีทรงธรรมจึง

จะศักดิ์สิทธ์ิจริงจังยั่งยืน และชําระ

อํานาจนั้นใหบริสุทธ์ิเปนกุศลปราศจาก

การใชกเิลสเชนโลภะและโทสะ ใหอาํนาจ

ท่ีเปนกุศลชนะอํานาจอกุศล และท่ี

สําคัญยิ่งคือไมใหขัดหลักกรรม แตให

สนบัสนนุความเพยีรในการทาํกศุลกรรม 

โดยมีความหมายในแงคุมครองปองกัน

ใหปลอดโปรงปราศจากสิ่งขัดขวางกังวล

ท้ังภายนอกและในใจ เพือ่ใหพรอมหรือ

มั่นใจมีกําลังใจท่ีจะเพียรทํากิจท่ีมุง

หมาย เชน ภกิษกุจ็ะเจริญสมณธรรมได

เต็มท่ี (มใิชรออาํนาจศกัดิส์ทิธ์ิมาบันดาล

ผลนัน้ให)

เ ร่ืองราวอันเปนท่ีมาของปริตรท้ัง

หลายตามท่ีเลาในพระไตรปฎก มีเพียง

สั้นๆ ตรงๆ อยางท่ีกลาวแลว แตท่ีมา

ของบางปริตรปรากฏในอรรถกถาเปน

เร่ืองราวยืดยาวพิสดาร โดยเฉพาะรตน-

ปริตร จากรตนสูตร (ขุ.ขุ.๒๕/๗/๕; ขุ.สุ.๒๕/ 

๓๑๔/๓๖๗) ซ่ึงอรรถกถาเลาวา คราวหนึ่ง 

ท่ีเมืองเวสาลี ไดเกิดทุพภิกขภัยใหญ ผู

คนลมตาย ซากศพเกลื่อนเมือง พวก



ปริตต, ปริตร ปริตต, ปริตร๒๑๔

๒๑๔

อมนุษยก็เขามา แถมอหิวาตกโรคซํ้าอกี

ในท่ีสดุ กษตัริยลจิฉวตีกลงไปอาราธนา

พระพุทธเจา ซ่ึงเวลานั้นประทับท่ีเมือง

ราชคฤห (ยังอยูในรัชกาลของพระเจา

พมิพสิาร) ขอใหเสดจ็มา พระพทุธองค

ประทับเรือเสดจ็มา เมือ่ถงึเขตแดน พอ

ยางพระบาทลงทรงเหยยีบฝงแมน้าํคงคา 

ฝนโบกขรพรรษก็ตกลงมาจนน้ําทวม 

พดัพาซากศพลอยลงแมน้าํคงคาไปหมด

และเมื่อเสด็จถึงเมืองเวสาลี ทาวสักกะ

และประดาเทพก็มาชุมนุมรับเสดจ็ เปน

เหตุใหพวกอมนษุยหวาดกลัว พากนัหนี

ไป คร้ังนัน้ พระพทุธเจาไดตรัสรตนสูตร

ใหพระอานนทเรียนและเดินทําปริตรไป

ในระหวางกําแพงเมืองท้ัง ๓ ช้ัน พระ

อานนทเรียนรตนสูตรนั้นแลวสวดเพื่อ

เปนปริตร คือเปนเคร่ืองคุมครองปอง

กัน พรอมท้ังถือบาตรของพระพุทธเจา

ใสน้ําเดินพรมไปท่ัวท้ังเมือง เปนอันวา 

ท้ังภัยแลง ภัยอมนุษย และภัยจากโรค 

ก็สงบสิ้นไป พระพุทธเจาประทับท่ีเมือง

เวสาลีคร่ึงเดือนจึงเสด็จกลับ มีการ

ชุมนุมคร้ังใหญเพื่อสงเสด็จ  เรียกวา  

“คงฺโคโรหณสมาคม” (เปนไทย=คงคา-

โรหณสมาคม, การชุมนุมในคราวเสด็จ

ลงแมน้ําคงคาเพื่อเสด็จกลับสู เมือง

ราชคฤห; การชุมนุมใหญอยางนี้มีอีก 

๒ คร้ัง คือ ยมกปาฏิหาริยสมาคม 

และเทโวโรหณสมาคม), พระสูตรนี้

แสดงคุณของพระรัตนตรัย จึงเรียกวา 

รตนสตูร (ในมลินิทปญหาบางฉบับเรียก

วา สวุตัถสิตูร เพราะแตละคาถาลงทาย

วา “สุวตฺถิ โหตุ” – ดวยสัจจะนี้ ขอ

ความสวัสดีจงมี), เร่ืองท่ีอรรถกถาเลานี้ 

นาจะเปนท่ีมาของประเพณีการเอาน้ําใส

บาตรทําน้ํามนต แลวพรมน้ํามนตเพื่อ

ความสุขสวัสดี

๖) โดยความเปนมา: เดิมนั้น “ปริตต” 

มคีวามหมายวา “เคร่ืองคุมครองปองกนั” 

เชนกลาวขอความน้ันๆ เพื่อเปนปริตร 

หรือใหเปนปริตร (เปนเครื่องคุมครอง

ปองกัน) ยังไมเรียกขอความนั้นเองวา

ปริตร  จึงใชคาํวา  “ทําปริตต”  (ปริตต-

กรณะ) เชนทําการแผเมตตา หรือทําการ

นอมรําลึกหรือนมัสการอยางนั้นๆ ให

เปนเคร่ืองคุมครองปองกัน ไมใชคาํวา

กลาวหรือสวดปริตต ตอมาจึงคอยๆ

เรียกขอความท่ีสวดหรือบทสวดนั้นเอง

วาปริตร แลวปริตรก็มีความหมายวา 

“บทสวดเพือ่เปนเคร่ืองคุมครองปองกนั” 

ดงัท่ีในบัดนี ้ใชคาํวา “กลาวปริตร” หรือ 

“สวดพระปรติร” (ปริตตภณนะ) เปนพืน้

ปริตรไดเปนคําเรียกบทสวด โดยมี

รายช่ือปรากฏในคัมภีรช้ันหลังจากพระ

ไตรปฎก เร่ิมแตมลินิทปญหา ซ่ึงถอืกนั

วาเกดิข้ึนประมาณ พ.ศ.๕๐๐ ในมลินิท-
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ปญหานัน้ มรีายช่ือ ๕-๗ ปริตร (ฉบับ

หนึง่ท่ีเปนอกัษรพมาม ี ๗ ปริตร คอื 

รตนสตูร เมตตสตูร ขันธปริตร โมรปริตร 

ธชัคคปริตร อาฏานาฏยิปริตร องคลุมิาล-

ปริตร, ฉบับอกัษรไทยม ี ๕ ปริตร คอื 

ขันธปริตร สวุตัถปิริตร [=รตนสตูร] โมร-

ปริตร ธชัคคปริตร อาฏานาฏยิปริตร), 

ตอมาในช้ันอรรถกถา (ถงึ พ.ศ.๙๐๐ 

เศษ) พบรายชือ่อยางมาก ๘ ปริตร คอื 

อาฏานาฏยิปริตร อสิคิลิปิริตร ธชัคค-

ปริตร โพชฌงัคปริตร ขันธปริตร โมร-

ปริตร เมตตปริตร รตนปริตร (อง.ฺอ.

๒/๒๑๐; นิทฺ
๑
.อ.๓๓๖), ตอนีไ้ป จะกลาวขอ

สงัเกตตามลาํดบั ดงันี้

ก. ปริตรท่ียืนตัวอยูในทุกรายช่ือต้ังแต
มิลินทปญหามาจนวิสุทธิมัคคกระท่ังถึง

คัมภีรแมแตช้ันฎีกา มีเพียง ๕ คือ 

รตนปริตร ขันธปริตร ธชัคคปริตร 

อาฏานาฏยิปริตร และโมรปริตร

ข. ตลอดยุคท่ีกลาวมา รายช่ือหลักข้ึน

ตนดวยรตนปริตร ซ่ึงบางทีเรียกช่ือเดมิ

เปนรตนสตูร และในรายช่ือทุกบัญชี ไม

มมีงคลสตูรเลย

ค. ไมชัดวามีมงคลสตูรเพิม่เขามาในราย
ช่ือปริตรเม่ือใด แตคงเพิม่ในยุคสมยัท่ี

ไมนานนกั นาสงัเกตวา ทานเพิม่เขามา

โดยจัดเปนปริตรแรกทีเดยีวนาํหนารตน-

ปริตร อีกท้ังเปนบทเดียวท่ีคงเรียกช่ือ

เปนสูตรคงท่ียนืตัว ไมเรียกช่ือวาปริตร 

ท้ังนี้ พอเห็นเหตุผลไดชัดวา เนื้อความ

ในมงคลสูตรไมมีลักษณะเปนปริตรโดย

ตรง คอืมใิชมุงจะปองกนัภยัใดๆ อยาง

ปริตรอื่น แตเปนเร่ืองของสิริมงคลคือ

เปนไปเพื่อความสุขความเจริญงอกงาม

กวางๆ ครอบคลมุท่ัวไปหมด ถงึจะไม

เปนปริตร ก็ดีมีคุณไมนอยกวาปริตร 

และควรเอามาสวดนํากอนดวยซํ้า เพือ่

ใหเกิดสิริมงคลเปนพื้นฐานหรือเปน

บรรยากาศไวกอน แลวจะแกหรือกัน

อันตรายอยางไหนก็คอยวากันตอไป 

(และในแงเนือ้ความ มงคลสตูรกค็รอบ

คลุมความดีงามสุขสวัสดีทุกประการ 

โดยมีหลักธรรมท่ีเหมาะแกทุกบุคคล 

ครบทุกข้ันตอนของชีวติ) อกีท้ังทานเอา

มาใชเต็มท้ังพระสูตร ไมไดคัดตัดมา

เพยีงบางสวน จึงเปนอนัไดเหตุผลท่ีนาํ

มาสวดเขาชุดปริตร และจัดเปนบทแรก 

โดยเรียกช่ือคงเดิมวามงคลสูตร, ใน

คมัภรีขุททกปาฐะแหงพระไตรปฎก ทาน

เรียงลําดับมงคลสูตรและรตนสูตรไว

ถัดกัน โดยมีมงคลสูตรเปนสูตรแรก 

อรรถกถาอธิบายวาลาํดบันีเ้ขากบัเหตผุล

วา มงคลสตูรเปนอตัตรักษ (รักษาตัว) 

รตนสูตรเปนปรารักษ (รักษาผูอืน่)

ง. สวนปริตรอื่นนั้นชัดอยูแลววา ปริตร
ใดเดิมเปนพระสูตร และนํามาใชสวด
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เต็มท้ังสูตร ปริตรนั้นจะเรียกช่ือเปน

สูตร หรือเรียกเปนปริตร กไ็ด คือ รตน-

สูตร/ปริตร กรณียเมตตสูตร/ปริตร 

(บางทีเรียกสั้นๆ วา เมตตสูตร/ปริตร) 

และธชัคคสูตร/ปริตร, ปริตรนอกนี้ มิ

ใชมาจากพระสูตร (เชน มาจากชาดก) 

หรือถามาจากพระสูตร ก็ไมนํามาเต็ม

ท้ังสูตร แตคัดตัดมาเฉพาะสวนท่ีเกี่ยว

ของ จึงเรียกวาปริตรอยางเดียว

จ. อาฏานาฏยิปริตร มาจากอาฏานาฏยิ-
สตูร แตนาํมาใชเฉพาะคาถา “อาฏานาฏยิา

รกขฺา” ท่ีทาวมหาราชสี่ถวาย ไมนํามา

เต็มท้ังสูตร (คือนํามาเพียงเอกเทศของ

พระสูตร) จึงเรียกวาปริตรเทานั้น ไม

เรียกวาสูตร ในแงนี้ อาฏานาฏยิปริตรก็

เหมือนกับปริตรอื่นๆ ท่ีเรียกวาปริตร

อยางเดียว แตแงท่ีแปลกกวานั้นก็คือ 

นํามาเฉพาะคาถานมัสการพระพุทธเจา

เจ็ดพระองค ๖ คาถา สวนคาถาตอจาก

นั้นซ่ึงวาดวยเร่ืองของทาวมหาราชสี่ 

ทานตัดออก แลวประพันธคาถาใหมซ่ึง

สวนใหญพรรณนาพระคุณของพระ

พุทธเจามากมายหลายพระองค นบ

วันทาพระพุทธเจาเหลานั้น ขอใหพระ

คุณของพระองคปกปกรักษา และขอให

ทาวมหาราชท้ังสี่มารักษาดวย, การที่

พระโบราณาจารยกระทําอยางนี้ คงเปน

เพราะทานเห็นวา คาถาอาฏานาฏยิรักขา

มิใชเปนพระพุทธวจนะ แตเปนคาํของ

เทพเทานั้น เมื่อจะนํามาใชในกิจนอก

พระไตรปฎก ทานจึงแตงเพิ่มและเติม

แทนได โดยเฉพาะคาถาทีท่านแตงนัน้ ก็

เปนการ เส ริม เจตนารมณของท าว

มหาราชท้ังสีท่ี่แสดงออกใน ๖ คาถาแรก 

ใหปริตรหนักแนนมีกําลังมากยิ่งข้ึน, 

โพชฌังคปริตรมีลักษณะพิเศษตางออก

ไปอีก เนื่องจากวา เร่ืองท่ีพระพุทธองค

เอง พระมหากัสสปะ และพระมหา-

โมคคัลลานะ สดับคําแสดงโพชฌงค

แลวหายจากอาพาธนั้น กระจายอยูใน

สามพระสูตรตางหากกัน (สํ.ม.๑๙/๔๑๕-

๔๒๘/๑๑๓-๗) พระโบราณาจารยจึงใชวิธี

ประพันธคาถาประมวลเร่ืองสรุปความ

รวมไวเปนปริตรเดยีวกนั โพชฌงัคปริตร

จึงมิใชเปนบาลีภาษิตจากพระไตรปฎก

โดยตรง, เร่ืองของอาฏานาฏิยปริตร 

(รวมท้ังโพชฌังคปริตร) นี ้ นาจะเปนตัว

อยางใหในยคุหลงัมกีารแตงคาถาใหมข้ึน

เปนปริตรช่ือใหมๆ  โดยนาํเอาพทุธพจน

หรือขอความในพระไตรปฎกมาต้ังเปน

แกน กม็ ี ไมมขีอความจากพระไตรปฎก

โดยตรงเลย กม็ ี ไดแก อภยปริตร และ

ชยปริตร ในประมวลบทสวดท่ีเรียกวา 

“สบิสองตํานาน”

๗) โดยการจดัเปนแบบแผน: ตอมา 
ในบานเมืองท่ีพระพุทธศาสนาเจริญ
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แพรหลาย มีคนทุกหมูเหลานับถือแลว 

ความนิยมสวดพระปริตรก็แพรหลาย

มากข้ึนๆ จนเกิดเปนประเพณีข้ึนโดยมี

พิธีกรรมเก่ียวกับการสวดพระปริตรนั้น 

และประเพณีนั้นก็พัฒนาตอๆ มา เชน 

มีการสวดปริตรนี้ในโอกาสนั้น สวด

ปริตรนั้นในโอกาสนี้ มีการสวดปริตร

เปนชุดในงานสําคัญ มีการแยกวาพึง

สวดชุดใดในงานไหนระดับใด ตลอด

จนจัดลําดับในชุดพรอมดวยบทสวด

ประกอบตางๆ เปนตน, ในคมัภรีมลินิท-

ปญหา ซ่ึงเลาเร่ืองราวเมือ่ใกล พ.ศ.๕๐๐ 

แมจะมไิดกลาวถงึพธีิสวดพระปริตรโดย

ตรง แตปญหาหนึง่ท่ีพญามลินิทตรัสถาม

พระนาคเสนวา ถาปริตรทําใหคนพนจาก

บวงมัจจุราชได จะไมขัดกันหรือกับคาํ

สอนท่ีวา ถงึจะเหาะเหินไปในฟากฟา ถงึ

จะซอนตัวลกึถงึกลางมหาสมุทร หรือจะ

หนไีปท่ีไหน กห็าพนจากบวงมจัจุราชไป

ไดไม และระบุช่ือปริตรไวดวยหลายบท 

(ฉบับอกัษรพมาระบุไว ๗, ฉบับอกัษร

ไทยระบุไว ๕ ดงักลาวขางตน) นีแ้สดง

วา การสวดพระปริตรคงจะเปนท่ีนิยม

ท่ัวไปแลวในชมพูทวีป รวมท้ังแควน

โยนก (โยนกเวลานั้นขยายกวางต้ังแต

แถบเหนือของอาฟกานิสถานและปากี-

สถาน มาจนถงึตะวันตกเฉยีงเหนอืของ

อนิเดยีปจจุบัน) ตอมา ในลังกาทวีป มี

เร่ืองราวเปนหลักฐานชัดเจนตามคัมภีร

มหาวงส (พงศาวดารลงักายคุตน) วา

ในรัชกาลพระเจาอุปติสสะ ท่ี 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

พงึใหเขารับสกิขาบทกอน (เราเรียกวาให

ศลี) แลวกลาวธรรมแกเขา พงึทําปริตร

ใหแกผูท่ีต้ังอยูในศีล ถาคนถูกผีเขา ไม

ควรสวดอาฏานาฏิยปริตรกอน แตพึง

สวดเมตตสตูร ธชัคคสตูร และรตนสตูร 

ตลอดสัปดาห ถาผีไมยอมออก จึงควร

สวดอาฏานาฏิยปริตร ดังนี้เปนตน

ปริตรท่ีจัดเปนหมวดหรือเปนชุด 

ตอมาก็มีการแยกเปนชุดเล็กและชุด

ใหญ ดังท่ีเรียกวา “เจ็ดตํานาน” (ใชคํา

บาลีเปน สัตตปริตต) และ “สิบสอง

ตํานาน” (ทวาทสปริตต) แตมีขอนา

สงสัยวา “ตํานาน” ในท่ีนี้หมายถึงเร่ือง

ราวเลาขานสืบกันมาใชแนหรือไม พอดี
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วา “ปริตต” คือเคร่ืองคุมครองปองกันนี้ 

มคีาํบาลท่ีีเปนไวพจนวา รักขา ตาณ เลณ 

ทีปะ นาถ สรณะ เปนตน โดยเฉพาะ 

“ตาณ” นั้น บางทีใชอธิบายหรือใชแทน 

“ปริตฺต” อยางชัดเจน (เชน ในโยชนา

แหงอรรถกถาวินัยวา ยกฺขปริตฺตนฺติ   

ยกเฺขหิ สมนตฺโต ตาณ)ํ จึงนาสนันษิฐาน

วา อาจเปน “ตํานาณ” ท่ีแผลงจาก 

“ตาณ” นี้เอง (คือเปน เจด็ตาํนาณ และ

สบิสองตาํนาณ) และเมื่อใชเปนแบบ

แผนในพระราชพิธี ก็ไดมีช่ือเปนคํา

ศัพทเฉพาะขึ้นวา “ราชปริตร” เรียก

สัตตปริตตวา จุลราชปรติร (ปริตรหลวง

ชุดเล็ก) และเรียกทวาทสปริตตวา 

มหาราชปรติร (ปริตรหลวงชุดใหญ)
เจ็ดตํานาน

๑. มงคลสตูร

๒. รตนปริตร (มักเรียก รตนสตูร)

๓. เมตตปรติร (มักเรียก กรณยีเมตตสตูร)

๔/๐. ขันธปริตร

๕/๐. โมรปริตร

๖/๐. ธชัคคปริตร (มกัเรียก ธชัคคสตูร)

๗/๐. อาฏานาฏยิปริตร

๐/๗. โพชฌงัคปริตร มีองัคลุมิาลปริตรนาํ

(ลาํดบัทายนี ้อาจเขาแทนลาํดบัใดหนึง่ใน ๔-๗)

สิบสองตํานาน
๑. มงคลสตูร

๒. รตนปริตร (มักเรียก รตนสตูร)

๓. เมตตปรติร (มกัเรียก กรณยีเมตตสตูร)

๔. ขันธปริตร มี ฉทัทันตปริตร ตาม

๕. โมรปริตร

๖. วฏัฏกปริตร

๗. ธชัคคปริตร (มกัเรียก ธชัคคสตูร)

๘. อาฏานาฏยิปริตร

๙. องัคลุมิาลปริตร

๑๐. โพชฌงัคปริตร

๑๑. อภยปริตร (มข้ึีนในยคุหลงั)

๑๒. ชยปริตร (มข้ึีนในยคุหลงั)

(พงึทราบวา องคฺลุมิาลปริตฺต และ

โพชฺฌงคฺปริตฺต นัน้ เรียกเปนภาษาไทย 

วา องัคลุมิาลปริตร หรือองคลุมิาลปริตร 

และโพชฌงัคปริตร หรือโพชฌงคปริตร 

กไ็ด ยงัไมมกีาํหนดเปนยติุ)

๘) โดยเครือ่งประกอบเสรมิ: อยางท่ี
ไดกลาววา นอกจากตัวปริตรเองแลว มี

บทสวดเสริมประกอบท่ีแตงหรือจัดเติม

เพิ่มข้ึนมาตามกาลเวลาอกีมาก ใชสวด

นาํกอนกม็ ี สวดแทรกก็ม ี สวดตอทายก็

ม ี เชน กอนเร่ิมสวด กม็กีารชุมนมุ
เทวดา คอืกลาวคาํเชิญชวนเทวดามาฟง 

เรียกวามาฟงธรรมหรือมาฟงพุทธวจนะ 

และเมือ่เร่ิมสวด กอนจะถงึตัวพระปริตร 

กส็วดตนตาํนาน ซ่ึงมีประมาณ ๔ บท 

แลวจึงสวดตัวตํานานคือพระปริตรไป
ตามลําดับ คร้ันจบปริตรท้ังหมดแลว ก็

สวดทายตํานาน ทํานองบทแถมอีก
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จํานวนหนึ่ง (อาจจะถึง ๑๐ บท) เสร็จ

แลวจึงเปนอันจบการสวด

ยิ่งกวานั้น ถามีเวลาท่ีจะสวดอยาง

เต็มพิธีจริงๆ นอกจากชุมนุมเทวดา 

(เรียกวาขัดนํา) ตอนจะเร่ิมสวดแลว ใน

ชวงท่ีสวดตัวตํานาน ก็มีการขัดตํานาน
แทรกคั่นไปตลอดดวย คือ ระหวางท่ี

สวดปริตรหนึ่งจบแลว กอนจะสวด

ปริตรลําดับตอไป ก็หยุดใหหัวหนา (บัด

นี้นิยมใหรูปท่ี ๓ ผูขัดนํา คือรูปท่ี

ชุมนุมเทวดา) ขัดตํานาน คือสวดบท

แนะนําใหรูจักปริตรบทท่ีจะสวดตอไป

นั้น (บทขัดของปริตรใด ก็เรียกตามชื่อ

ของปริตรนั้น เชน บทขัดมงคลสูตร 

บทขัดรตนปริตร ฯลฯ ซ่ึงบอกใหรูวา

ปริตรนั้นเกิดข้ึนมาอยางไร มีคุณหรือ

อานสิงสในการสวดอยางไร และเชิญชวน

ใหสวด) ขัดคัน่อยางนีไ้ปจนจบปริตรท้ัง

หมด, อยางไรก็ตาม ทุกวันนี้ แมแตใน

พิ ธีใหญๆ ก็นอยนักท่ีจะมีการขัด

ตํานานในการสวดเจ็ดตํานานหรือสิบ

สองตํานาน เพราะจะทําใหการสวดยาว

นานมาก, แตท่ียังนิยมปฏิบัติกันอยู ก็

คือ ในกรณีท่ีมีการสวดบทพิเศษเพิ่ม

เขามา เชน สวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 

ในงานทําบุญอายุคร้ังสําคัญ เมื่อขัดนํา

ตํานาน คือชุมนุมเทวดาแลว ก็ตอดวย

บทขัดธัมมจักกัปปวัตตนสูตรติดไปเลย 

จากนั้นสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 

และเจ็ดตํานานยอไปจนจบ โดยไมมีการ

ขัดตํานานใดๆ อกี, ท่ีกลาวมานี ้ เปนเร่ือง

ของแบบแผนในพิธีท่ีเพิ่มขยายข้ึนมา 

เปนเร่ืองของประเพณีและเนื่องดวย

สงัคม แตผูปฏบัิติในทางสวนตัว เมือ่มุง

สาระ พงึกาํหนดชัดอยูท่ีตัวพระปริตร

นอกจากแบบแผนพิธีในการสวด

แลว เคร่ืองประกอบสําคัญท่ีรูกันดีก็คือ 

น้ํามนต และสายสิญจน ซ่ึงมีมาแต

โบราณ แตในคมัภรีภาษาบาล ีทานเรียก

วา ปริตโตทก (น้าํปริตร) และปริตตสตูร 

(สายหรือดายปริตร) ตามลาํดบั

รวมแลว ในเร่ืองปริตรนี ้ ขอสาํคญั

อยูท่ีตองมีจิตใจเปนกุศล นอกจากมี

เมตตานําหนาและมั่นในสัจจะบนฐาน

แหงธรรมแลว ก็พึงรูเขาใจสาระของ

ปริตรนัน้ๆ โดยมกีมัมสัสกตาปญญาอนั

มองเห็นความมกีรรมเปนของตน ซ่ึงผล

ท่ีประสงคจะสาํเร็จดวยความพากเพียร

ในการกระทําของตน เมือ่มจิีตใจโลงเบา

สดช่ืนผองใสดวยมัน่ใจในคุณพระปริตร

ท่ีคุมครองปองกนัภยัอนัตรายใหแลว  ก็

จะไดมีสติมั่นมีสมาธิแนวมุงหนาทําการ

นั้นๆ ใหกาวตอไปดวยความเขมแข็งมี

กําลังหนักแนนและแจมใสชัดเจนจนถึง

ความสาํเร็จ, สาํหรับพระภกิษ ุตองต้ังใจ

ปฏิบัติในเร่ืองปริตรนี้ตอคฤหัสถดวยจติ
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เมตตากรุณา พรอมไปกับความสังวร

ระวงั มใิหผิดพลาดจากพระวนิยั ในแง

ดรัิจฉานวชิา และเวชกรรม เปนตน; ดู

ภาณยักษ, ภาณวาร
ปริเทวะ ความรํ่าไรรําพัน, ความครํ่า

ครวญ, ความรําพันดวยเสียใจ, ความ

บนเพอ

ปริเทวนาการ ดู ปริเทวะ
ปรินิพพาน การดับรอบ, การดับสนิท 

1. ดับกิเลสและทุกขสิ้นเชิง, บรรลุ

อรหัตตผล (ไดแก กิเลสปรินิพพาน) 2.

ตาย (ไดแก ขันธปรินิพพาน, ใชแกพระ

พุทธเจาและพระอรหันต; ในภาษาไทย 

บางทีแยก ใหใชแกพระพุทธเจาวา 

ปรินิพพาน และใหใชแกพระอรหันตท่ัว

ไปวา นิพพาน แตในภาษาบาลี ไมมีการ

แยกเชนนั้น); ดู นิพพาน
ปรินิพพานบริกรรม การกระทําข้ันตน

กอนท่ีจะปรินิพพาน ,  การเตรียม

ปรินิพพาน ในพุทธประวัติ ไดแก การ

ทรงเขาอนุปุพพวิหารสมาบัติกอน แลว

เสด็จปรินิพพาน

ปรินิพพานสมัย เวลาท่ีพระพุทธเจา

เสด็จปรินิพพาน

ปริปุจฉา การสอบถาม, การคนควา, 

การสืบคนหาความรู

ปริพาชก นักบวชผูชายนอกพระพุทธ-

ศาสนาพวกหนึ่งในชมพูทวีปชอบสัญจร

ไปในท่ีตางๆ สําแดงทรรศนะทางศาสนา

ปรัชญาของตน เขียนอยางรูปเดิมใน

ภาษาบาลีเปน ปริพพาชก
ปริพาชิกา ปริพาชกเพศหญิง เขียนอยาง
รูปเดิมในภาษาบาลีเปน ปริพพาชิกา

ปริภัณฑ ดู สัตตบริภัณฑ
ปริมณฑล วงรอบ, วงกลม; เรียบรอย

ปริยัติ พุทธพจนอันจะพึงเลาเรียน, สิ่งท่ี

ควรเลาเรียน (โดยเฉพาะหมายเอาพระ

บาลีคือพระไตรปฎก พุทธพจนหรือพระ

ธรรมวินัย); การเลาเรียนพระธรรมวินัย

ปริยัติสัทธรรม ดู สัทธรรม
ปริยาย การเลาเร่ือง, บรรยาย; อยาง, 
ทาง, นัยออม, แง

ปรยิายสทุธ ิ ความบริสทุธ์ิโดยปริยายคอื 

จัดเปนความบริสุทธ์ิไดบางแงบางดาน 

ยงัไมบริสทุธ์ิสิน้เชิง ยงัมกีารละ และการ

บําเพญ็อยู; ตรงขามกบั นปิปรยิายสุทธิ; ดู

สุทธิ
ปริยุฏฐานกิเลส ดู กิเลส ๓ ระดับ
ปรเิยสนา การแสวงหา ม ี๒ คอื ๑. อนรยิ-
ปริเยสนา แสวงหาอยางไมประเสริฐ 

ตนยังมีทุกข ก็ยังแสวงหาสภาพท่ีมีทุกข 

๒ .  อริยปริ เยสนา  แสวงหาอย าง
ประเสริฐ ตนมีทุกข แตแสวงหาสภาพท่ี

ไมมีทุกข ไดแกนิพพาน; สําหรับคนท่ัว

ไป ทานอธิบายวา มิจฉาอาชีวะ เปน 

อนริยปริเยสนา สัมมาอาชีวะ เปนอริย-
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ปริเยสนา

ปริโยสาน ท่ีสุดลงโดยรอบ, จบ, จบ

อยางสมบูรณ

ปริวัฏฏ หมุนเวียน, รอบ; ญาณทัสสนะ

มีปริวัฏฏ ๓ หรือเวียนรอบ ๓ ใน

อริยสัจจ ๔ หมายถึง รูอริยสัจจ ๔ แต

ละขอโดยสัจจญาณ กิจจญาณและกต-

ญาณ รวม ๔ ขอเปน ๑๒ เรียกวา มี
อาการ ๑๒

ปริวารยศ ยศคือ(ความมี)บริวาร, ความ

เปนใหญโดยบริวาร ดู ยศ
ปริวาส “อยูรอบ”, อยูครบ, อยูจบ, อยู

ปรับตัวใหพรอม, อยูพอจนไดท่ี, บมตัว,

อบ, หมกอยู 1. ในพระวนิยั แปลกันมาวา 

“อยูกรรม” หรืออยูชดใช, เปนช่ือวฏุฐาน-

วิธี (ระเบียบปฏิบัติสําหรับการออกจาก

ครุกาบัติ) อยางหนึ่ง ซ่ึงภิกษุผูตอง

อาบัติสังฆาทิเสสแลวปกปดไว จะตอง

ประพฤติ เปนการลงโทษตนเองชดใชให

ครบเทาจํานวนวันท่ีปดอาบัติ กอนท่ีจะ

ประพฤติมานัตอันเปนข้ันตอนปกติของ

การออกจากอาบัติตอไป, ระหวางอยู

ปริวาส ตองประพฤติวัตรตางๆ เชน งด

ใชสิทธิบางอยาง ลดฐานะของตน และ

ประจานตัว เปนตน; ปริวาส มี ๓ อยาง 

คือ ปฏิจฉันนปรวิาส สโมธานปริวาส 
และ สุทธันตปริวาส; มปีริวาสอกีอยาง
หนึง่สาํหรับนกับวชนอกศาสนา จะตอง

ประพฤติ เปนการปรับตัวใหพรอม 

กอนท่ีจะบวชในพระธรรมวินัย เรียกวา 

ติตถยิปรวิาส ซ่ึงทานจดัเปน อปฏจิฉันน-
ปริวาส (เมื่อเทียบกับติตถิยปริวาสนี้ 

บางทีเรียกปริวาสของภิกษุเพื่อออกจาก

อาบัติสังฆาทิเสสขางตนนั้นวา “อาปตติ-

ปริวาส”); ดู ติตถิยปริวาส 2. ในคัมภีรช้ัน
อรรถกถาลงมา ทานนําคําวา “ปริวาส” 
ตามความหมายสามัญขางตนมาใช

อธิบายธรรม เพื่อชวยใหเขาใจงายข้ึน 

ต้ังแตเร่ืองพื้นๆ ไปจนถึงหลักธรรมท่ี

ลึกซ้ึง เชน อาหารที่บริโภคเขาไปแลว มี

ปริวาส คือการคางรวมกันอยูในทองจน

ยอยเสร็จ, การอบเคร่ืองใชหรือท่ีอยู

อาศัยดวยกลิ่นหอมของดอกไมเปนตน 

ก็เปนปริวาส, การเรียนมนตโดยอยูกับ

กจิกรรมท่ีเกีย่วกบัมนตนัน้ เชน สาธยาย

พิจารณา ทําความเขาใจ จนจบรอบหรือ

เขาถึง เรียกวามนตปริวาส, ในสมถ-

ภาวนา ผูเจริญฌาน จะกาวจากอุปจาร-

สมาธิข้ึนสูปฐมฌาน หรือกาวจากฌานท่ี

ตํ่ากวาข้ึนสูฌานช้ันท่ีสูงข้ึนไป คือมีองค

ฌานช้ันท่ีสูงตอข้ึนไปนั้นปรากฏ โดยอยู

จบรอบอัปปนาสมาธิ (หรือบมอัปปนา-

สมาธิจนไดท่ี) เรียกวาอัปปนาปริวาส, 

ในการเจริญวิปสสนา  ผูปฏิบัติจะยัง

มรรคใหเกิดข้ึน โดยอยูจบรอบวิปสสนา 

(หรือบมวิปสสนาจนไดท่ี) เรียกวา 



ปริวิตก ปลงบริขาร๒๒๒

๒๒๒

วิปสสนาปริวาส, ในการทํางานของจิต 

ซ่ึงดาํเนินไปโดยจิตข้ึนสูวิถีและตกภวงัค 

แลวข้ึนสูวถิแีละตกภวงัค เปนอยางนี้ตอ

เนื่องไปนั้น ชวงเวลาท่ีจิตอยูในภวังคจน

ข้ึนสูวิถีอีก เรียกวาภวังคปริวาส (บุคคล

ท้ังหลายมีภวังคปริวาส หรือชวงพัก

ภวังคนี้ ยาวหรือสั้น เร็วหรือชา ไม

เหมือนกัน ผูท่ีมีภวังคปริวาสสั้นรวดเร็ว 

จะรับรูและคิดการตางๆ ไดแคลวคลอง

รวดเร็ว จนดูเหมือนวาทําอะไรๆ ได

หลายอยางในเวลาเดียวกัน เชน พระ

พุทธเจาทรงมีภวังคปริวาสช่ัววิบแวบ 

แมจะมีผูทูลถามปญหาพรอมกันหลาย

คน ก็ทรงทราบความไดทันท้ังหมด 

และทรงจัดลําดับคําตอบได เหมาะ

จังหวะแกทุกคน)

ปริวิตก ความคิดนึก, คํานึง; ไทยใช

หมายความวานึกเปนทุกขหนักใจ, นึก

หวงใย

ปริสะ บริษัท, ท่ีประชุมสงฆผูทํากรรม

ปริสทูสโก ผูประทุษรายบริษัท เปนคน

พวกหนึ่งท่ีถูกหามบรรพชา หมายถึงผูมี

รูปรางแปลกเพื่อน เชน สูงหรือเต้ียจน

ประหลาด ศีรษะโตหรือหลิมเหลือเกิน 

เปนตน

ปริสวิบัติ เสียเพราะบริษัท, วิบัติโดย

บริษัท, บกพรองเพราะบริษัท หมายถึง

เมื่อสงฆจะทําสังฆกรรม ภิกษุ เขา

ประชุมไมครบองคกําหนด, หรือครบ

แตไมไดนําฉันทะของผูควรแกฉันทะ

มา, หรือมีผูคัดคานกรรมท่ีสงฆทํา

ปริสสมบัติ ความพรอมมูลแหงบริษัท, 

ถึงพรอมดวยบริษัท, ความสมบูรณของ

ท่ีประชุม คือไมเปนปริสวิบัติ (ตัวอยาง 
ประชุมภิกษุใหครบองคกําหนด เชน จะ

ทํากฐินกรรม ตองมีภิกษุอยางนอย ๕ 

รูป จะใหอุปสมบทในมัธยมประเทศ 

ตองมีภิกษุอยางนอย ๑๐ รูปเปนตน)

ปริสัญุตา ความเปนผูรูจักประชุมชน

และกิริยาท่ีจะตองปฏิบัติตอประชุมชน

นัน้ๆ เชนรูจักวา ประชมุชนนี ้เมือ่เขาไป

จะตองทํากิริยาอยางนี้จะตองพูดอยางนี้ 

เปนตน (ขอ ๖ ในสัปปุริสธรรม ๗)

ปริสุปฏฐาปกะ ภิกษุผูเปนนิสัยมุตก 

คอืพนจากการถอืนสิยัแลว มคีณุสมบติั

สมควรเปนผูปกครองหมู สงเคราะห

บริษัทได

ปรีชา ความรอบรู, ความหยั่งรู, ความ
กําหนดรู

ปฤษฎางค อวัยวะเบ้ืองหลัง, สวนหลัง, 
ขางหลัง

ปลงตก พิจารณาเห็นจริงตามสภาพของ

สังขาร แลววางใจเปนปกติได

ปลงบริขาร มอบบริขารใหแกผูอื่นใน

เวลาใกลจะตาย เปนการใหอยางขาด

กรรมสิทธ์ิไปทีเดียวต้ังแตเวลานั้น (ใช



ปลงผม ปลิโพธ๒๒๓

๒๒๓

สําหรับภิกษุผูจะถึงมรณภาพ เพื่อใหถูก

ตองตามพระวินัย)

ปลงผม โกนผม (ใชแกบรรพชิต)

ปลงพระชนมายสุงัขาร ดู อายุสังขาร-
โวสสัชชนะ

ปลงศพ เผาผี, จัดการเผาฝงใหเสร็จสิน้ไป

ปลงสังขาร ทอดอาลัยในกายของตนวา
จะตายเปนแนแทแลว

ปลงอาบัติ แสดงอาบัติเพื่อใหพนจาก

อาบัติ, ทําตนใหพนจากอาบัติดวยการ

เปดเผยอาบัติของตนแกสงฆหรือแก

ภิกษุอื่น, แสดงความผิดของตนเพื่อ

เปลื้องโทษทางวินัย, ใชสําหรับอาบัติท่ี

แสดงแลวพนได คอื ถลุลจัจัย ปาจติตีย

ปาฏิเทสนียะ ทุกกฏ และทุพภาสิต

ปลงอายสุงัขาร ด ูอายสัุงขารโวสสัชชนะ
ปละ [ปะ-ละ] ช่ือมาตราสาํหรับช่ังน้าํหนกั
ประมาณ ๕ ช่ัง มดีงันี้

๔ เมลด็ขาวเปลอืกเปน ๑ กญุชา (กลอม)

๒ กญุชา ” ๑ มาสก (กล่าํ)

๕ มาสก ” ๒ อกัขะ

๘ อกัขะ ” ๑ ธรณะ

๑๐ ธรณะ ” ๑ ปละ

๑๐๐ ปละ ” ๑ ตุลา

๒๐ ตุลา ” ๑ ภาระ

หนงัสอืเกาเขียน ปะละ
ปลา ในโภชนะ ๕ อยางคือ ๑. ขาวสุก  

๒. ขนมสด ๓. ขนมแหง ๔. ปลา ๕. เนือ้ 

ปลาในท่ีนี้หมายความรวมไปถึง หอย 

กุง และสัตวน้ําเหลาอื่นท่ีใชเปนอาหาร

ปลาสะ ตีเสมอ คอืยกตนเทียมทาน (ขอ 

๖ ในอปุกเิลส ๑๖)

ปลิโพธ เคร่ืองผูกพันหรือหนวงเหนี่ยว 

เปนเหตุใหใจพะวกัพะวนหวงกงัวล, เหตุ

กงัวล, ขอติดของ; ปลโิพธท่ีผูจะเจริญ

กรรมฐานพึงตัดเสียใหได เพื่อใหเกิด

ความปลอดโปร งพรอม ท่ีจะ เจ ริญ

กรรมฐานใหกาวหนาไปไดด ีม ี๑๐ อยาง 

คอื ๑. อาวาสปลิโพธ ความกงัวลเกีย่ว
กับวัดหรือท่ีอยู ๒. กุลปลโิพธ ความ
กังวลเกี่ยวกับตระกูลญาติหรืออุปฏฐาก 

๓. ลาภปลโิพธ ความกังวลเกี่ยวกับลาภ 

๔. คณปลิโพธ ความกังวลเก่ียวกับ
คณะศิษยหรือหมูชนท่ีตนตองรับผิด

ชอบ ๕. กรรมปลิโพธ ความกังวลเกี่ยว
กับการงาน เชน การกอสราง ๖. 
อัทธานปลิโพธ ความกังวลเก่ียวกับการ
เดินทางไกลเนื่องดวยกิจธุระ ๗. ญาติ-
ปลิโพธ ความกังวลเกี่ยวกับญาติหรือ
คนใกลชิดท่ีจะตองเปนหวงซ่ึงกําลังเจ็บ

ปวยเปนตน ๘. อาพาธปลิโพธ ความ
กังวลเกี่ยวกับความเจ็บไขของตนเอง ๙. 
คันถปลิโพธ ความกังวลเกี่ยวกับการ
ศึกษาเลาเรียน ๑๐. อิทธิปลิโพธ ความ
กังวลเกี่ยวกับฤทธ์ิของปุถุชนท่ีจะตอง

คอยรักษาไมใหเสื่อม (ขอทายนี้เปน



ปวัตตมังสะ ปวารณา๒๒๔

๒๒๔

ปลโิพธสาํหรับผูจะเจริญวปิสสนาเทานัน้)

ในทางพระวินัยเกี่ยวกับการกราน

กฐิน ปลิโพธ หมายถึงความกังวลท่ีเปน

เหตุใหกฐินยังไมเดาะ (คือยังรักษา

อานิสงสกฐินและเขตแหงจีวรกาลตาม

กาํหนดไวได) ม ี๒ อยางคอื ๑. อาวาส-
ปลิโพธ ความกังวลในอาวาส (ยังอยูใน
วัดนั้นหรือหลีกไปแตยังผูกใจวาจะกลับ

มา) ๒. จีวรปลิโพธ ความกังวลในจีวร 
(ยังไมไดทําจีวรหรือทําคางอยู หรือหาย

เสียในเวลาทําแตยังไมสิ้นหวังวาจะได

จีวรอีก) ถาสิ้นปลิโพธครบท้ังสองอยาง 

จึงเปนอันเดาะกฐิน (หมดอานสิงสและ

สิน้เขตจวีรกาลกอนกาํหนด)

ปวัตตมังสะ เนื้อท่ีมีอยูแลว คือเนื้อสัตว
ท่ีเขาขายอยูตามปกติสําหรับคนท่ัวๆ ไป 

ไมใชฆาเพื่อเอาเนื้อมาถวายพระ; ตรงขาม

กับ อุทิสสมังสะ
ปวัตตินี คําเรียกผูทําหนาท่ีอุปชฌายใน

ฝายภิกษุณี

ปวารณา 1. ยอมใหขอ, เปดโอกาสใหขอ
2. ยอมใหวากลาวตักเตือน, เปดโอกาส

ใหวากลาวตักเตือน, ช่ือสังฆกรรมท่ี

พระสงฆทําในวันสุดทายแหงการจํา

พรรษา คือ ในวันข้ึน ๑๕ ค่ํา เดือน ๑๑ 

เรียกวา วนัมหาปวารณา โดยภิกษทุุกรูป
จะกลาวปวารณา คอื เปดโอกาสใหกนัและ

กนัวากลาวตักเตือนไดดงันี ้“สงฺฆมฺภนฺเต

ปวาเรมิ, ทิฏเน วา สุเตน วา ปริสงฺกาย
วา; วทนฺตุ มํ,อายสฺมนฺโต อนุกมฺป อุปา-
ทาย; ปสฺสนฺโต ปฏิกฺกริสฺสามิ. ทุติยมฺป 
ภนฺเต สงฺฆํ ปวาเรมิ, ... ตติยมฺป ภนฺเต 
สงฺฆํ ปวาเรมิ, ...” แปลวา “ขาพเจาขอ

ปวารณากะสงฆ ดวยไดเห็นก็ตาม ดวย

ไดยินก็ตาม ดวยนาระแวงสงสัยก็ตาม, 

ขอทานผูมีอายุท้ังหลายจงวากลาวกะ

ขาพเจาดวยอาศยัความหวงัดเีอน็ด,ู เมือ่

ขาพเจามองเห็น จักแกไข แมคร้ังท่ีสอง 

... แมคร้ังท่ีสาม ...” (ภิกษุผูมีพรรษาสูง

สุดในท่ีประชุมวา อาวุโส แทน ภนฺเต)
ปวารณาเปนสังฆกรรมประเภท

ญตัติกรรม คอื ทําโดยต้ังญัตติ (คาํเผดียง

สงฆ) อยางเดียว ไมตองสวดอนุสาวนา 

(คําขอมติ); เปนกรรมท่ีตองทําโดยสงฆ

ปญจวรรค คอื มภีกิษต้ัุงแต ๕ รูปข้ึนไป

ปวารณา ถาเรียกช่ือตามวันท่ีทํา

แบงไดเปน ๓ อยาง คอื ๑. ปณณรสิกา

ปวารณา (ปวารณาท่ีทําโดยปกติในวัน

ข้ึน ๑๕ ค่ํา เดือน ๑๑ คือวันออก

พรรษา) ๒. จาตุททสิกา ปวารณา (ใน

กรณีท่ีมีเหตุสมควร ทานอนุญาตให

เลื่อนปวารณาออกไปปกษหนึ่งหรือ

เดือนหนี่งโดยประกาศใหสงฆทราบ ถา

เลื่อนออกไปปกษหนึ่งก็ตกในแรม ๑๔ 

ค่ํา เปนจาตุททสิกา แตถาเลื่อนไปเดือน

หนึ่งก็เปนปณณรสิกาอยางขอแรก) ๓. 



ปวารณา ปวารณา๒๒๕

๒๒๕

สามัคคีปวารณา (ปวารณาท่ีทําในวัน

สามัคคี คือ ในวันท่ีสงฆซ่ึงแตกกันแลว

กลับปรองดองเขากันได อันเปนกรณี

พิเศษ)

ถาแบงโดยการก คือ ผูทําปวารณา

แบงเปน ๓ อยาง คือ ๑. สังฆปวารณา

(ปวารณาท่ีทําโดยสงฆคือ มีภิกษุ ๕ รูป

ข้ึนไป) ๒. คณปวารณา (ปวารณาท่ีทํา

โดยคณะคอืมภีกิษ ุ๒–๔ รูป) ๓. ปุคคล-

ปวารณา (ปวารณาท่ีทําโดยบุคคลคือมี

ภิกษุรูปเดียว) และโดยนัยนี้ อาการที่ทํา

ปวารณาจึงมี ๓ อยาง คือ ๑. ปวารณา
ตอท่ีชุมนุม (ไดแก สังฆปวารณา) ๒. 
ปวารณากันเอง (ไดแก คณปวารณา) 

๓. อธิษฐานใจ (ไดแก ปุคคลปวารณา)
ในการทําสังฆปวารณา ตองต้ัง

ญัตติ คือ ประกาศแกสงฆกอน แลว

ภิกษุ ท้ังหลายจึงจะกลาวคําปวารณา

อยางท่ีแสดงไวขางตน ตามธรรมเนียม

ทานใหปวารณารูปละ ๓ หน แตถามี

อันตรายคือเหตุฉุกเฉินขัดของจะทํา

อยางนั้นไมไดตลอด (เชน แมแตทายก

มาทําบุญ จะปวารณารูปละ ๒ หน หรือ 

๑ หน หรือพรรษาเทากันวาพรอมกันก็

ได ท้ังนี ้จะปวารณาอยางไรกพ็งึประกาศ

ใหสงฆรูดวยญัตติกอน โดยนัยนี้ การ

ต้ังญัตติในสังฆปวารณาจึงมีตางๆ กัน 

ดังมีอนุญาตไวดังนี้ ๑. เตวาจกิา ญตัติ

คอื จะปวารณา ๓ หน พึงต้ังญัตติวา: 

“สุณาตุ เม ภนฺเต สงโฺฆ, อชฺช ปวารณา 
ปณฺณรสี, ยทิ สงฺฆสฺส ปตฺตกลลฺ,ํ สงโฺฆ 
เตวาจิกํ ปวาเรยฺย” แปลวา “ทานเจาขา 

ขอสงฆจงฟงขาพเจา ปวารณาวันนี้ท่ี 

๑๕ ถาความพร่ังพรอมของสงฆถงึท่ีแลว

สงฆพึงปวารณาอยางกลาววาจา ๓ หน” 

(ถาเปนวันแรม ๑๔ ค่ํา หรือวันสามัคคี

ก็พึงเปลี่ยน ปณฺณรสี เปน จาตุทฺทสี
หรือ สามคคีฺ ตามลาํดบั) ๒. เทฺววาจกิา

ญัตติ คือจะปวารณา ๒ หน ต้ังญัตติ

อยางเดียวกัน แตเปลี่ยน เตวาจิกํ เปน 

เทฺววาจิกํ ๓. เอกวาจิกา ญัตติ คือ จะ

ปวารณาหนเดียว ต้ังญตัติอยางเดียวกนั

นั้น แตเปลี่ยน เตวาจิกํ เปน เอกวาจิกํ
๔. สมานวัสสิกา ญัตติ คือ จัดใหภิกษุท่ี

มีพรรษาเทากัน ปวารณาพรอมกัน ต้ัง

ญัตติก็เหมือน แตเปลี่ยน เตวาจิกํ เปน 

สมานวสฺสิกํ (จะวา ๓ หน ๒ หน หรือ

หนเดียวไดท้ังนั้น) ๕. สัพพสังคาหกิา 

ญตัติ คอื แบบต้ังครอบท่ัวไป ไมระบุวา

กีห่น ต้ังญตัติคลมุๆ โดยลงทายวา ... 
สงโฺฆ ปวาเรยยฺ (ตัดคําวา เตวาจิกํ ออก
เสีย และไมใสคําใดอื่นแทนลงไป อยาง

นี้จะปวารณากี่หนกไ็ด); ธรรมเนียมคง

นิยมแตแบบท่ี ๑, ๒ และ ๔ และทาน

เรียกช่ือปวารณาตามนัน้ดวยวา เตวาจิกา
ปวารณา, เทฺววาจิกา ปวารณา, สมาน-



ปวิเวกกถา ปหานปธาน๒๒๖

๒๒๖

วัสสิกา ปวารณา ตามลําดับ
ในการทําคณปวารณา ถามีภิกษุ 

๓–๔ รูป พึงต้ังญัตติกอนวา: “สุณนฺตุ 
เม อายสมฺนโฺต, อชชฺ ปวารณา ปณณฺรสี,
ยทายสฺมนตฺาน ํปตฺตกลลฺ,ํ มยํ อฺมฺ 
ปวาเรยฺยาม” แปลวา “ทานเจาขา ทาน

ท้ังหลายจงฟงขาพเจา ปวารณาวันนี้ท่ี 

๑๕ ถาความพรอมพร่ังของทานท้ัง

หลายถึงท่ีแลว เราท้ังหลายพึงปวารณา

กันเถิด” (ถา ๓ รูปวา อายสฺมนตฺา แทน 
อายสฺมนโฺต) จากน้ันแตละรูปปวารณา 

๓ หน ตามลําดับพรรษาดังนี้: มี ๓ รูป

วา “อหํ อาวุโส อายสฺมนฺเต ปวาเรมิ 
ฯเปฯ วทนฺตุ มํ อายสฺมนฺตา อนุกมฺป  
อุปาทาย, ปสฺสนฺโต ปฏิกฺกริสฺสามิ, ทุติ-
ยมฺป อาวโุส ฯเปฯ ตติยมฺป อาวโุส ฯเปฯ
ปฏิกฺกริ สฺสามิ” (ถารูปออนกวาวา 

เปลี่ยน อาวุโส เปน ภนเฺต); ม ี ๔ รูป 

เปลีย่น อายสฺมนเฺต และ อายสฺมนตฺา เปน 

อายสฺมนฺโต อยางเดียว; ถามี ๒ รูป ไม

ตองต้ังญตัติ คาํปวารณากเ็หมอืนอยางนัน้

เปลีย่นแต อายสมฺนเฺต เปน อายสฺมนตํฺ,
อายสฺมนตฺา เปน อายสฺมา และ วทนฺตุ
เปน วทตุ.

ถาภกิษอุยูรูปเดยีว เธอพงึตระเตรียม

สถานท่ีไว และคอยภิกษุอื่นจนสิ้นเวลา 

เมือ่เห็นวาไมมใีครอืน่แลว พงึทํา ปุคคล-
ปวารณา โดยอธิษฐานคือกําหนดใจวา 

“อชฺช เม ปวารณา” แปลวา “ปวารณา

ของเราวันนี้”

เหตุท่ีจะอางเพื่อเลื่อนวันปวารณา

ได คือจะมีภิกษุจากท่ีอื่นมาสมทบ

ปวารณาดวย โดยหมายจะคัดคานผูนั้น

ผูนี้ใหเกิดอธิกรณข้ึน หรืออยูดวยกัน

ผาสุก ถาปวารณาแลวตางก็จะจาริกจาก

กันไปเสีย

ปวิเวกกถา ถอยคําท่ีชักนําใหสงัดกาย

สงัดใจ (ขอ ๓ ในกถาวัตถุ ๑๐)

ปศุสัตว, ปสุสัตว สัตวเลี้ยง เชนเปด 

ไก แพะ แกะ สุกร เปนตน

ปสาทะ ความเลื่อมใส, ความชื่นบาน

ผองใส, ความเช่ือถือมั่นใจ, ความรูสึก

ยอมรับนับถือ, ความเปดใจรับ, อาการ

ท่ีจิตเกิดความแจมใสโปรงโลงเบิกบาน

ปราศจากความอึดอัดขัดของขุนมัว 

โดยเกิดความรูสึกช่ืนชมนิยมนับถือ ตอ

บุคคลหรือสิ่ ง ท่ีพบเห็นสดับฟงหรือ

ระลึกถึง; มักใชคูกับ ศรัทธา; ดู สัทธา
ปเสนทิ [ปะ-เส-นะ-ทิ] พระเจาแผนดิน

แควนโกศล ครองราชสมบัติอยูท่ีพระ

นครสาวัตถี

ปหานะ ละ, กําจัด; การละ, การกําจัด;

เชน ละตัณหา, กําจัดกิเลส, กําจัดบาป

อกุศลธรรม

ปหานปธาน เพียรละบาปท่ีเกิดข้ึนแลว 

(ขอ ๒ ในปธาน ๔)



ปหานปริญญา ปงสุกูลิกังคะ๒๒๗

๒๒๗

ปหานปริญญา กําหนดรูถึงข้ันละได คือ 
กําหนดรูสังขารวาเปนอนิจจัง ทุกขัง 

อนัตตา  จนถึ ง ข้ันละนิ จจสัญญา  

เปนตน ในสังขารนั้นได (ขอ ๓ ใน 

ปริญญา ๓)

ปหานสัญญา กําหนดหมายเพื่อละ

อกุศลวิตก และบาปธรรมท้ังปวง (ขอ 

๕ ในสัญญา ๑๐)

ปะละ ดู ปละ
ปกขคณนา, ปกษคณนา “การนับ

ปกษ”, วิธีคํานวณดิถีตามปกษ คือ

คํานวณหาวันข้ึนแรมกี่ค่ําๆ ใหแมนยํา

ตรงตามการโคจรของดวงจันทรอยาง

แทจริง เฉพาะอยางยิ่งมุงใหไดวันพระ

จันทรเต็มดวงหรือวันเพ็ญ (ข้ึน ๑๔–

๑๕ ค่ํา) วันพระจันทรดับหรือวันดับ 

(แรม ๑๔–๑๕ ค่ํา) และวันพระจันทรกึ่ง

ดวง (ข้ึน ๘ ค่ํา และ แรม ๘ ค่ํา) ตรง

กับวันท่ีดวงจันทรเปนอยางนั้นจริงๆ ซ่ึง

บางเดือนขางข้ึนอาจมีเพียง ๑๔ วัน 

(วันเพ็ญ เมื่อข้ึน ๑๔ ค่ํา) ก็มี ขางแรม

อาจมีเต็ม ๑๕ วันติดตอกันหลายเดือน

ก็มี ตองตรวจดูเปนปกษๆ ไป จึงใชคํา

วา ปกษถวน ปกษขาด ไมใชเพียง

เดือนเต็ม เดือนขาด เปนวิธีคํานวณท่ี

สลับซับซอน ตางจากปฏิทินหลวง หรือ

ปฏิทินของราชการท่ีใชวิธีคํานวณเฉลี่ย

ใหขางข้ึนเต็ม ๑๕ วันเสมอไป สวนขาง

แรม เดือนคูมี ๑๕ วัน เดือนคี่เรียกวา

เดือนขาด มี ๑๔ วัน สลับกันไป (แมจะ

คํานวณดวยวิธีท่ีพิเศษออกไป แตวัน

เดือนเพ็ญเดือนดับท่ีตรงกันก็มาก ท่ี

คลาดกันก็เพียงวันเดียว); ปกขคณนา 

นี้ พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาฯ ทรง

คนคิดวิธีคํานวณข้ึนใชในพระสงฆคณะ

ธรรมยุต เพื่อเปนเคร่ืองกําหนดวัน

สําหรับพระสงฆทําอุโบสถ และสําหรับ

อุบาสกอุบาสิการักษาอุโบสถศีลฟง

ธรรม เปนขอปฏิบัติของคณะธรรมยุต

สืบมา

ปกฺขหตตา ความเปนผูชาไปซีกหนึ่ง ได
แกโรคอัมพาต

ปกขนัทิกาพาธ โรคทองรวง พระสารีบุตร
นิพพานดวยโรคนี้

ปกขิกะ อาหารท่ีเขาถวายปกษละคร้ัง 

คือสิบหาวันคร้ังหนึ่ง

ปกขิกภัต ดู ปกขิกะ
ปกษ ปก, ฝาย, ขาง, กึ่งของเดือนทาง
จันทรคติ คือเดือนหนึ่งมี ๒ ปกษ ขาง

ข้ึนเรียก ศุกลปกษ (“ฝายขาว” หมายเอา
แสงเดอืนสวาง) ขางแรมเรียก กาฬปกษ
(“ฝายดาํ” หมายเอาเดอืนมดื); ชณุหปกษ
และ กัณหปกษ ก็เรียก

ปคคหะ การยกยอง (พจนานุกรมเขียน

ปคหะ)
ปงสุกูลิกังคะ องคแหงผูถือผาบังสุกุล



ปจจยปฏิเสวนศีล ปจจัย๒๒๘

๒๒๘

เปนวัตร, ใชเฉพาะแตผาบังสุกุล คือ ไม

รับจีวรจากทายก เท่ียวแสวงหาผา

บังสุกุลมาเย็บยอมทําจีวรเอง (ขอ ๑ ใน

ธุดงค ๑๓)

ปจจยปฏิเสวนศีล ศีลในการเสพใช

สอยปจจัย ๔ คือ มีพฤติกรรมในการ

เสพบริโภคดวยปญญา ไมบริโภคดวย

ตัณหา โดยรูจักพิจารณาท่ีจะกินใชให

เปนไปเพื่อประโยชนท่ีแทจริงตามความ

หมายของสิ่งนั้น อันจะมีผลเปนการเสพ

บริโภคอยางพอดี ท่ีเรียกวา โภชเน- 
มัตตัญุตา (เปนปาริสุทธิศีล ขอท่ี ๔,

ปจจยสันนสิิตศีล กเ็รียก)
ปจจยปจจเวกขณะ การพิจารณาปจจัย, 
พิจารณากอนจึงบริโภคปจจัย ๔ คือ 

จีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และเภสัช ไม

บริโภคดวยตัณหา, เปนปาริสุทธิศีลขอ

ท่ี ๔ เรียกเต็มวา ปจจยสันนสิิตศีล หรือ 
ปจจยปฏิเสวนศีล

ปจจยสันนิสิตศีล ศีลท่ีอิงอาศัยปจจัย 

๔ หรือศีลท่ีเนื่องดวยปจจัย ๔ ไดแก 

พิจารณาเสพใชสอยปจจัยสี่ ใหเปนไป

เพื่อประโยชนท่ีแทจริงตามความหมาย

ของสิ่งนั้น ไมบริโภคดวยตัณหา (เปน

ปาริสุทธิศีล ขอท่ี ๔, ปจจยปฏิเสวนศีล ก็
เรียก)

ปจจยาการ อาการที่เปนปจจัยแกกัน, 

หมายถึง ปฏิจจสมุปบาท

ปจจเวกขณญาณ ญาณท่ีพิจารณาทบ

ทวน, ญาณหยั่งรูดวยการพิจารณาทบ

ทวนตรวจตรามรรคผล กิเลสท่ียังเหลือ

อยู และนิพพาน (เวนพระอรหันตไมมี

การพิจารณากิเลสท่ียังเหลืออยู); ญาณ

นี้เกิดแกผูบรรลุมรรคผลแลว คือ ภาย

หลังจากผลญาณ; ดู ญาณ ๑๖
ปจจัตตลักษณะ ลักษณะเฉพาะตน, 

ลักษณะเฉพาะของสิ่งตางๆ เชนเวทนามี

ลักษณะเสวยอารมณ สัญญามีลักษณะ

จําไดเปนตน; คูกับ สามัญลักษณะ 1.
ปจฺจตฺตํ เวทิตพฺโพ วิฺูหิ (พระธรรม) 

อันวิญูชนพึงรูเฉพาะตน ผูอื่นไม

พลอยตามรูตามเห็นดวย เหมือนรส

อาหาร ผูบริโภคเทานั้นจึงจะรูรส ผูไม

ไดบริโภคจะพลอยรูรสดวยไมได (ขอ 

๖ ในธรรมคุณ ๖)

ปจจัตถรณะ ผาปูนอน, บรรจถรณก็ใช

ปจจันตชนบท ถิ่นแควนชายแดนนอก 

มัชฌิมชนบทออกไป, ปจจันติมชนบท 

ก็ใช

ปจจันตประเทศ ประเทศปลายแดน, 

แวนแควนชายแดน, ถิ่นแดนช้ันนอก,

ถิน่ท่ียงัไมเจริญ คอื นอกมัธยมประเทศ
หรือ มัชฌิมชนบท

ปจจัย 1. เหตุท่ีใหผลเปนไป, เหตุ, 

เคร่ืองหนุนใหเกิด 2. ของสําหรับอาศัย

ใช, เคร่ืองอาศัยของชีวิต, สิ่งจําเปน



ปจจัยปริคคหญาณ ปจฉิมโพธิกาล๒๒๙

๒๒๙

สาํหรับชีวิต มี ๔ อยาง คือ จีวร (ผานุง
หม) บิณฑบาต (อาหาร) เสนาสนะ (ท่ี
อยูอาศัย) คิลานเภสัช (ยาบําบัดโรค)

ปจจัยปริคคหญาณ ดู นามรูปปจจัย-
ปริคคหญาณ

ปจจัยปจจเวกขณะ การพิจารณาปจจัย 
๔; ดู ปจจยปจจเวกขณะ

ปจจามิตร ขาศึก, ศัตรู
ปจจุทธรณ ถอนคืน, ยกเลิก, ถอน

อธิษฐาน คือ ยกเลิกบริขารเดิมท่ี

อธิษฐานไว เชน ไดอธิษฐานสบง คือต้ัง

ใจกําหนดสบงผืนหนึ่งไวใหเปนสบง

ครอง ภายหลังจะไมใชสบงผืนนั้นเปน

สบงครองอีกตอไป ก็ถอนคืนสบงนั้น 

คือยกเลิกการอธิษฐานเดิมนั้นเสีย 

เรียกวา ปจจุทธรณสบง, คําปจจุทธรณ
สบงวา “อิมํ อนฺตรวาสกํ ปจฺจุทฺธรามิ”
(เปลี่ยน อนฺตรวาสกํ เปน สงฺฆาฏึ, เปน
อุตฺตราสงฺคํ, เปน ปตฺตํ เปนตน สุดแตวา

จะถอนอะไร); ดู อธิษฐาน
ปจจุปปนนังสญาณ ญาณหยั่งรูสวน

ปจจุบัน, ปรีชากําหนดรูเหตุปจจัยของ

เร่ืองท่ีเปนไปอยู รูวาควรทําอยางไรใน

เมื่อมี เหตุหรือผลเกิดข้ึนในปจจุบัน

เปนตน (ขอ ๓ ในญาณ ๓)

ปจเจกพุทธะ พระพุทธเจาประเภทหนึ่ง
ซ่ึงตรัสรูเฉพาะตัว มิไดสั่งสอนผูอื่น; ดู

พุทธะ

ปจฉาภัต ทีหลังฉัน, เวลาหลังอาหาร 

หมายถึงเวลาเท่ียงไปแลว; เทียบ ปุเรภัต
ปจฉาสมณะ พระตามหลงั, พระผูติดตาม
เชน พระพุทธเจามักทรงมีพระอานนท

เปนปจฉาสมณะ เปนศัพทคูกับ ปุเร-
สมณะ พระนําหนา

ปจฉิมกิจ ธุระท่ีพึงทําภายหลัง, กิจท่ีพึง

ทําตอนท าย เชน ปจฉิมกิจแหง

อุปสมบทมี ๖ ไดแก วัดเงาแดด, บอก

ประมาณแหงฤดู, บอกสวนแหงวัน, 

บอกสังคีติ (บอกรวบหรือบอกประมวล

เชน วดัท่ีบวช อปุชฌาย กรรมวาจาจารย

และจํานวนสงฆ เปนตน) บอกนิสัย ๔ 

และบอกอกรณียกิจ ๔ (ท่ีรวมเรียก

อนุศาสน)
ปจฉิมชาติ ชาติหลัง คือ ชาติสุดทาย ไม

มีชาติใหมหลังจากนี้อีกเพราะดับกิเลส

ไดสิ้นเชิงแลว

ปจฉิมทัสสนะ ดูคร้ังสุดทาย, เห็นคร้ัง
สุดทาย

ปจฉิมทิส ทิศเบ้ืองหลัง หมายถึงบุตร

ภรรยา; ดู ทิศหก
ปจฉิมพรรษา ดู ปจฉิมิกา
ปจฉิมโพธิกาล โพธิกาลชวงหลัง, ระยะ

เวลาบําเพ็ญพุทธกิจตอนทายคือ ชวง

ใกลจนถึงปรินิพพาน กําหนดคราวๆ 

ตามมหาปรินิพพานสูตรต้ังแตปลงพระ

ชนมายุสังขารถึงปรินิพพาน; ดู พุทธ-



ปจฉิมภพ ปญจกัชฌาน๒๓๐

๒๓๐

ประวัติ
ปจฉิมภพ ภพหลัง, ภพสุดทาย; ดู

ปจฉิมชาติ
ปจฉิมภวิกสัตว สัตวผูเกิดในภพสุด

ทาย, ทานผูเกิดในชาตินี้เปนชาติสุด

ทาย คือผูท่ีไดบรรลุอรหัตตผลในชาตินี้

ปจฉิมยาม ยามสุดทาย, ชวงสุดทาย

แหงราตรี เมือ่แบงกลางคืนเปน ๓ สวน;

เทียบ ปฐมยาม, มัชฌิมยาม
ปจฉิมวัย วัยหลัง (มีอายุระยะ ๖๗ ป

ลวงไปแลว); ดู วัย
ปจฉิมวาจา ดู ปจฉิมโอวาท
ปจฉิมสักขิสาวก สาวกผูเปนพยานการ

ตรัสรูองคสุดทาย, สาวกท่ีทันเห็นองค

สุดทาย ไดแกพระสุภัททะ

ปจฉิมโอวาท คําสอนคร้ังสุดทาย หมาย

ถึง ปจฉิมวาจา คือ พระดํารัสสุดทาย
ของพระพุทธเจากอนจะปรินิพพานวา 

“วยธมมฺา สงขฺารา อปฺปมาเทน สมฺปาเทถ”
แปลวา “สังขารท้ังหลาย มีความเสื่อม

สลายไปเปนธรรมดา ทานท้ังหลายจง 

(ยังประโยชนตนและประโยชนผูอื่น) ให

ถึงพรอม ดวยความไมประมาทเถิด”

ปจฉิมาชนตา ชุมชนท่ีมีในภายหลัง, หมู
ชนท่ีจะเกิดตามมาภายหลัง, คนรุนหลัง;

โดยท่ัวไป มาในขอความเกี่ยวกับจริยา

ของพระพุทธเจาและพระอรหันต ท่ี

คํานึงถึงประโยชนของคนรุนหลัง หรือ

ปฏิบัติเพื่อใหคนรุนหลังมีแบบอยางท่ี

จะยึดถือ เชน ท่ีตรัสวา “ภิกษุท้ังหลาย 

เรามองเห็นอํานาจประโยชน ๒ ประการ 

จึงเสพเสนาสนะอันสงัด คือปาและปา

เปลีย่ว กลาวคอื มองเห็นความอยูเปนสขุ

ในปจจุบันของตน และจะอนเุคราะหหมู

ชนในภายหลัง” (อง.ทุก.๒๐/๒๗๔/๗๗) และ

ท่ีพระมหากัสสปะกราบทูลพระพุทธเจา

ถึงเหตุผลท่ีวา ถึงแมทานจะเปนผูเฒา

ชราลงแลว กย็งัขอถอืธุดงคตอไป ดงันีว้า 

“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 เปนวันเขาพรรษาในปท่ีมี

อธิกมาส (เดอืน ๘ สองหน); เทยีบ ปุรมิิกา, 
ปุรมิพรรษา

ปจฉิมิกาวัสสูปนายิกา วันเขาพรรษา

หลัง; ดู ปจฉิมิกา
ปญจกะ หมวด ๕

ปญจกัชฌาน ฌานหมวด ๕ หมายถึง 

รูปฌานท่ีตามปกติอยางในพระสูตรแบง

เปน ๔ ข้ัน แตในพระอภิธรรมนิยมแบง



ปญจขันธ ปญญา๒๓๑

๒๓๑

ซอยละเอียดออกไปเปน ๕ ข้ัน (ทานวา

ท่ีแบง ๕ นี้ เปนการแบงในกรณีท่ีผู

เจริญฌานมีญาณไมแกกลา จึงละวิตก

และวิจารไดทีละองค), “ฌานปญจกนัย”  

ก็เรียก; ดู ฌาน ๕; เทียบ จตุกกัชฌาน
ปญจขันธ ขันธหา คือ รูปขันธ เวทนา-
ขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธ วิญญาณ-

ขันธ

ปญจทวาราวัชชนะ ด ูวถิจิีต
ปญจพิธกามคุณ กามคุณ ๕ อยางคือ 

รูป, เสียง, กลิ่น, รส, โผฏฐัพพะท่ีนารัก

ใครนาชอบใจ

ปญจพิธพันธนะ เคร่ืองตรึง ๕ อยาง 

คือตรึงเหล็กอันรอนท่ีมือท้ัง ๒ ขาง ท่ี

เทาท้ัง ๒ ขาง และท่ีกลางอก ซ่ึงเปนการ

ลงโทษท่ีนายนริยบาลกระทําตอสตัวนรก

ปญจเภสัช เภสัชท้ัง ๕ คือ เนยใส เนย

ขน น้ํามัน น้ําผ้ึง น้ําออย

ปญจมฌาน ฌานท่ี ๕ ตามแบบท่ีนิยม

ในอภิธรรม ตรงกับฌานท่ี ๔ แบบท่ัว

ไป หรือแบบพระสูตร มีองค ๒ คือ 

อุเบกขา และเอกัคคตา; ดู ฌาน ๕
ปญจมหานที ดู มหานที ๕
ปญจมหาบริจาค ดู มหาบริจาค
ปญจมหาวิโลกนะ ดู มหาวิโลกนะ
ปญจมหาสุบิน ดู มหาสุบิน
ปญจวรรค สงฆพวกท่ีกําหนดจํานวน ๕ 

รูป จึงจะถือวาครบองค เชนท่ีใชในการ

กรานกฐนิ และการอปุสมบทในปจจันต-

ชนบท เปนตน

ปญจวัคคีย พระพวก ๕ คือ อัญญา-

โกณฑัญญะ วัปปะ ภัททิยะ มหานาม 

อัสสชิ เปนพระอรหันตสาวกรุนแรกของ

พระพุทธเจา

ปญจวิญญาณ วิญญาณ ๕ มีจักขุ-

วิญญาณ เปนตน ด ูวถิจิีต
ปญจโวการ, ปญจโวการภพ  ดู โวการ
ปญจสติกขันธกะ ช่ือขันธกะท่ี ๑๑ 

แหงจุลวรรค วินัยปฎก วาดวยเร่ืองการ

สังคายนาคร้ังท่ี ๑

ปญจังคะ เกาอี้มีพนักดานเดียว, เกาอี้
ไมมีแขน

ปญจาละ ช่ือแควนหนึ่งในบรรดา ๑๖ 

แควนใหญแหงชมพูทวีปคร้ังพุทธกาล 

ต้ังอยูทางดานตะวันออกของแควนกุรุ 

มีแมน้ําภาคีรถี ซ่ึงเปนแควหนึ่งของแม

น้ําคงคาตอนบน ไหลผาน นครหลวง

ช่ือ กัมปลละ
ปญญา ความรูท่ัว, ปรีชาหยั่งรูเหตุผล, 
ความรูเขาใจชัดเจน, ความรูเขาใจหยั่ง

แยกไดในเหตุผล ดี ช่ัว คุณโทษ 

ประโยชนมิใชประโยชน เปนตน และรูท่ี

จะจัดแจง จัดสรร จัดการ ดําเนินการ 

ทําใหลุผล ลวงพนปญหา, ความรอบรู

ในกองสังขารมองเห็นตามเปนจริง (ขอ 

๓ ในไตรสิกขา, ขอ ๔ ในบารมี ๑๐, 



ปญญา ปญญา๒๓๒

๒๓๒

ขอ ๕ ในพละ ๕, ขอ ๗ ในสัทธรรม ๗, 

ขอ ๕ ในเวสารัชชกรณธรรม ๕, ขอ ๑ 

ในอธิษฐานธรรม ๔, ขอ ๗ ในอริยทรัพย 

๗); ปญญา ๓ คอื ๑. จินตามยปญญา 
ปญญาเกดิจากการคดิพจิารณา (ปญญา

จากโยนิโสมนสิการท่ีต้ังข้ึนในตนเอง) 

๒. สุตมยปญญา ปญญาเกิดจากการ

สดับเลาเรียน (ปญญาจากปรโตโฆสะ) 

๓. ภาวนามยปญญา ปญญาเกิดจาก

การปฏิบัติบําเพ็ญ (ญาณอันเกิดข้ึนแกผู

อาศัยจินตามยปญญา หรือท้ังสุตมย-

ปญญาและจินตามยปญญานั่นแหละ 

ขะมักเขมนมนสิการในสภาวธรรมท้ัง

หลาย), ตามท่ีพูดกัน มักเรียงสุตมย-

ปญญาเปนขอแรก แตในท่ีนี ้ เรียงลาํดบั

ตามพระบาลีในพระไตรปฎก ท้ังในพระ

สตูร (ที.ปา.๑๑/๒๒๘/๒๓๑) และพระอภธิรรม 

(อภิ.ว.ิ๓๕/๗๙๗/๔๒๒) เรียงจินตามยปญญา

เปนขอแรก (แตในเนตตปิกรณ เรียงและ

เรียกตางไปเล็กนอยเปน ๑. สุตมยี-
ปญญา  ๒ .  จินตามยีปญญา  ๓ .

ภาวนามยีปญญา); การที่ทานเรียง   

จินตามยปญญากอน หรือสุตมยปญญา

กอนนั้น พอจับเหตุไดวา ทานมองท่ี

บุคคลเปนหลัก คือ ทานเร่ิมตนมองท่ี

บุคคลพิเศษประเภทมหาบุรุษกอน วา

พระพุทธเจา (และพระปจเจกพุทธเจา) 

ผูคนพบและเปดเผยความจริงข้ึนนั้น มิ

ไดอาศัยปรโตโฆสะคือการฟงจากผูอื่น 

แตรูจักโยนิโสมนสิการดวยตนเอง ก็

สามารถเรียงตอไลตามประสบการณท้ัง

หลายอยางถึงทันท่ัวรอบทะลุตลอดหยั่ง

เห็นความจริงได ทานจงึเร่ิมดวยจินตา-

มยปญญา แลวตอเขาภาวนามยปญญา

ไปเลย แตเมื่อมองท่ีบุคคลท่ัวไป ทาน

จะเร่ิมดวยสุตมยปญญาเปนขอแรก 

โดยมีคําอธิบายตามลําดบัวา บุคคลเลา

เรียนสดบัฟงธรรมแลวเกดิศรัทธา นาํไป

ใครครวญตรวจสอบช่ังตรองพิจารณา 

เกิดเปนสุตมยีปญญา อาศัยสิ่งท่ีได

เรียนสดับนั้นเปนฐาน เขาตรวจสอบช่ัง

ตรองเพงพินิจขบคิดลึกชัดลงไป เกิด

เปนจินตามยีปญญา เมื่อเขาใชปญญา
ท้ังสองนั้นขะมักเขมนมนสิการในสภาว-

ธรรมท้ังหลาย แลวเกิดญาณเปนมรรค

ท่ีจะใหเกิดผลข้ึน ก็เปนภาวนามยี-
ปญญา, นาสังเกตวา ในคัมภีรวิภังค

แหงอภธิรรมปฎก ทานอธิบายภาวนามย-

ปญญาวา ไดแก “สมาปนนฺสสฺ ป ฺา” 

(ปญญาของผูเขาสมาบัติ) แตมคีาํอธิบาย

ของคัมภีรตางๆ เชน ปรมัตถมัญชุสา

วา คาํอธิบายดงักลาวเปนเพยีงการแสดง

ตัวอยาง โดยสาระก็มุงเอาการเห็นแจง

ความจริงท่ีเปนมัคคปญญานั่นเอง;

ปญญา ๓ อีกหมวดหนึ่งท่ีนารู ไดแก

ปญญาท่ีมช่ืีอวา โกศล คอืความฉลาด ๓ 



ปญญากถา ปณฑกะ๒๓๓

๒๓๓

อยาง; ดู โกศล, อธิปญญาสิกขา
ปญญากถา ถอยคําท่ีชักนําใหเกิดปญญา 
(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

พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณดวย

ปญญาจักขุ (ขอ ๓ ในจักขุ ๕)

ปญญาธฏิฐาน ท่ีมัน่คอืปญญา, ธรรมท่ี

ควรตั้งไวในใจใหเปนฐานท่ีมั่น คือ

ปญญา, ผูมปีญญาเปนฐานท่ีมัน่ (ขอ ๑ 

ในอธิฏฐาน ๔); ดู อธิษฐานธรรม
ปญญาภาวนา ดู ภาวนา
ปญญาภูมิ ธรรมท่ีเปนภมูขิองปญญา; ดู

วิปสสนาภูมิ 2.
ปญญาวิมุต “ผูหลุดพนดวยปญญา” 

หมายถงึ พระอรหันตผูสาํเร็จดวยบําเพญ็

วปิสสนาโดยมไิดอรูปสมาบัติมากอน

ปญญาวิมุตติ  ความหลุดพนดวย

ปญญา, ความหลุดพนท่ีบรรลุดวยการ

กําจัดอวิชชาได ทําใหสําเร็จอรหัตตผล 

และทําใหเจโตวิมุตติ เปนเจโตวิมุตติท่ี

ไมกําเริบ คือไมกลับกลายไดอีกตอไป;

เทียบ เจโตวิมุตติ
ปญญาสมวาร วาระท่ี ๕๐, คร้ังท่ี ๕๐;

ในภาษาไทย นิยมใชในประเพณีทําบุญ

อุทิศแกผูลวงลับ โดยมีความหมายวา 

วันท่ี ๕๐ หรือวันท่ีครบ ๕๐ เชน ในขอ

ความวา “บําเพ็ญกุศลปญญาสมวาร”, 

ท้ังนี้ มีคําท่ีมักใชในชุดเดียวกันอีก ๒ 

คํา คือ สัตมวาร (หรือสัตตมวาร, วันท่ี 

๗ หรือวันท่ีครบ ๗) และ ศตมวาร
(วันท่ี ๑๐๐ หรือวันท่ีครบ ๑๐๐), อนึ่ง 

คําวา “ปญญาสมวาร” นี้ ไมพึงสับสน

กับคําวา “ปณรสมวาร” ท่ีแปลวา วาระ

ท่ี ๑๕ คร้ังท่ี ๑๕ หรือวันท่ี ๑๕

ปญญาสัมปทา ความถึงพรอมดวย

ปญญา คือ รูจักบาป บุญ คุณ โทษ 

ประโยชน มิใชประโยชน และเขาใจชีวิต

นี้ตามความเปนจริง ท่ีจะไมใหลุมหลง

มัวเมา (ขอ ๔ ในธรรมท่ีเปนไปเพื่อ

สัมปรายิกัตถะ ๔)

ปญญาสิกขา สิกขา คือ ปญญา, ขอ
ปฏิบัติสําหรับฝกอบรมปญญา เพื่อให

เกิดความรูเขาใจเหตุผล รอบรูสิ่งท่ีเปน

ประโยชน และไมเปนประโยชน ตลอด

จนรูแจงสภาวะของสิง่ท้ังหลายตามความ

เปนจริง ท่ีถกูตองเขยีน อธิปญญาสิกขา
ปญหา คําถาม, ขอสงสัย, ขอติดขัดอัด

อั้น, ขอท่ีตองคิดตองแกไข

ปณฑกะ บัณเฑาะก, กะเทย



ปณฑุกะ ปพพาชนียกรรม๒๓๔

๒๓๔

ปณฑุกะ ช่ือภกิษรูุปหนึง่อยูในพวกภกิษุ

เหลวไหลท้ัง ๖ ท่ีเรียกวาฉัพพัคคีย 

(พระพวก ๖ ท่ีชอบกอเร่ืองเสียหาย ทํา

ใหพระพุทธเจาตองทรงบัญญัติสิกขาบท

หลายขอ)

ปณฑุปลาส ใบไมเหลือง (ใบไมแก); คน

เตรียมบวช, คนจะขอบวช

ปณณเภสัช พืชมีใบเปนยา, ยาทําจากใบ

พืช เชน ใบสะเดา ใบมูกมัน ใบ

กระดอม ใบกะเพรา เปนตน

ปณณัตติวัชชะ อาบัติท่ีเปนโทษทางพระ
บัญญติั คอืคนสามญัทําเขาไมเปนความ

ผิดความเสยีหาย เปนความผิดเฉพาะแก

ภิกษุ โดยฐานละเมิดพระบัญญัติ เชน 

ฉันอาหารในเวลาวิกาล ขุดดิน ใชจีวรท่ี

ไมไดพินทุ นั่งนอนบนเตียงต่ังท่ีไมได

ตรึงเทาใหแนน เปนตน; เทียบ โลกวัชชะ
ปตตคาหาปกะ ภิกษุผูไดรับสมมติคือ

แตงต้ังจากสงฆใหมีหนาท่ีเปนผูแจก

บาตร

ปตตนิกกุชชนา การคว่ําบาตร; ดู คว่ํา
บาตร, ปกาสนียกรรม

ปตตปณฑิกังคะ องคแหงผูถือฉัน

เฉพาะในบาตรเปนวัตร คือ ถือการฉัน

เฉพาะในบาตร ไมใชภาชนะอื่น (ขอ ๖ 

ในธุดงค ๑๓)

ปตตวรรค หมวดอาบัติกําหนดดวย

บาตร, ช่ือวรรคท่ี ๓ แหงนิสสัคคิย-

ปาจิตตีย

ปตตอุกกุชชนา การหงายบาตร; ดู หงาย
บาตร, ปกาสนียกรรม

ปตตานุโมทนามัย บุญสําเร็จดวยการ

อนุโมทนาสวนบุญ, ทําบุญดวยการยิน

ดีในการทําดีของผูอื่น (ขอ ๗ ในบุญ-

กิริยาวัตถุ ๑๐)

ปตติทานมัย บุญสําเร็จดวยการใหสวน
บุญ, ทําบุญดวยการเฉลี่ยสวนแหง

ความดีใหแกผูอื่น (ขอ ๖ ในบุญกิริยา-

วัตถุ ๑๐)

ปปผาสะ ปอด
ปพพชาจารย อาจารยผูใหบรรพชา; 

เขียนเต็มรูปเปน ปพพัชชาจารย จะ

เขียน บรรพชาจารย ก็ได
ปพพชาเปกขะ กลุบุตรผูเพงบรรพชา, ผู
ต้ังใจจะบวชเปนสามเณร, ผูขอบวชเปน

สามเณร; เขียนเตม็รูปเปน ปพพัชชา-
เปกขะ

ปพพัชชา การถือบวช, บรรพชาเปน

อุบายฝกอบรมตนในทางสงบ เวนจาก

ความช่ัวมีการเบียดเบียนกันและกัน 

เปนตน (ขอ ๒ ในสัปปุริสบัญญัติ ๓)

ปพพาชนียกรรม กรรมอันสงฆพึงทํา

แกภิกษุอันพึงจะไลเสีย, การขับออก

จากหมู, การไลออกจากวัด, กรรมนี้

สงฆทําแกภิกษุผูประทุษรายสกุลและ

ประพฤติเลวทรามเปนขาวเซ็งแซหรือ



ปสสัทธิ ปาฏิโมกข๒๓๕

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 คร้ัง, คราว, เมื่อ; เรียกพระพุทธรูป
ท่ีสรางอุทิศเหตุการณในพุทธประวัติ 

เฉพาะคร้ังนั้นๆ  โดยมีรูปลักษณเปน

พระอิริยาบถหรือทา ท่ีสื่อความหมาย

ถึงเหตุการณเฉพาะคร้ังนั้นๆ วาเปนปาง

ช่ือนั้นๆ เชน พระพุทธรูปปางหามญาติ 

พระพุทธรูปปางไสยาสน

ปาจิตติยุทเทส หมวดแหงปาจิตติย-

สิกขาบท ท่ียกข้ึนแสดง คือท่ีสวดใน 

ปาฏิโมกข

ปาจิตตีย “การละเมิดอันยังกุศลใหตก”, 

ช่ืออาบัติจําพวกหนึ่ง จัดไวในจําพวก

อาบัติเบา (ลหุกาบัติ) พนไดดวยการ

แสดง; เปนช่ือสกิขาบท ไดแกนสิสคัคยิ-

ปาจิตตีย ๓๐ และสุทธิกปาจิตตีย ซ่ึง

เรียกกันสั้นๆ วา ปาจิตตีย อีก ๙๒ 

ภิกษุลวงละเมิดสิกขาบท ๑๒๒ ขอเหลา

นีย้อมตองอาบัติปาจิตตีย เชน ภกิษพุดู

ปด ฆาสตัวดรัิจฉาน วายน้าํเลน เปนตน 

ตองอาบัติปาจิตตีย; ดู อาบัติ
ปาจีน ทางทิศตะวันออก, ชาวตะวัน

ออก; ดู ชาวปาจีน
ปาจีนทิศ ทิศตะวันออก

ปาฏลีบุตร เมืองหลวงของแควนมคธ

สมัยพระเจาอโศกมหาราช

ปาฏิเทสนียะ “จะพึงแสดงคืน”, อาบัติท่ี

จะพึงแสดงคืน เปนช่ือลหุกาบัติ คือ 

อาบั ติ เบาอย างหนึ่ งถัดรองมาจาก

ปาจิตตีย และเปนช่ือสิกขาบท ๔ ขอซ่ึง

แปลไดวา พงึปรับดวยอาบัติปาฏเิทสนยีะ

เชน ภิกษุรับของเค้ียวของฉัน จากมือ

ของภิกษุณีท่ีมิใชญาติ ดวยมือของตน 

มาบริโภค ตองอาบัติปาฏิเทสนียะ; ดู

อาบัติ
ปาฏบิท วนัข้ึนค่าํหนึง่ หรือวนัแรมค่าํหนึง่ 

แตมกัหมายถงึอยางหลงั คอืแรมค่าํหนึง่

ปาฏิบุคลิก ดู ปาฏิปุคคลิก
ปาฏิปทิกะ อาหารถวายในวันปาฏิบท
ปาฏิปุคคลิก เฉพาะบุคคล, ไมท่ัวไป, 

ถวายเปนสวนปาฏิปุคคลิก ถือถวาย

เจาะจงบุคคลไมใชถวายแกสงฆ

ปาฏิโมกข ช่ือคัมภีรท่ีประมวลพุทธ-

บัญญติัอนัทรงต้ังข้ึนเปนพทุธอาณา ไดแก

อาทิพรหมจริยกาสกิขา มพีระพทุธานญุาต

ใหสวดในท่ีประชุมสงฆทุกกึง่เดอืน เรียก

กนัวา พระสงฆทําอโุบสถ, คมัภรีท่ีรวม
วินัยของสงฆ สําหรับภิกษุ เรียก ภิกขุ-



ปาฏิโมกขยอ ปาฏิหาริย๒๓๖

๒๓๖

ปาฏิโมกข มสีกิขาบท ๒๒๗ ขอ และ

สาํหรับภกิษณุ ี เรียก ภิกขุนปีาฏิโมกข
มสีกิขาบท ๓๑๑ ขอ; ปาฏิโมกข ๒ คอื 

๑.อาณาปาฏิโมกข ปาฏิโมกขท่ีเปนพระ
พุทธอาณา ไดแก ภิกขุปาฏิโมกข และ

ภิกขุนีปาฏิโมกข ๒.โอวาทปาฏิโมกข 
ปาฏิโมกขท่ีเปนพระพุทธโอวาท ไดแก 

พุทธพจน ๓ คาถากึ่ง ดังท่ีไดตรัสในท่ี

ประชุมพระอรหันต ๑,๒๕๐ องค ในวัน

มาฆปุณมี หลังตรัสรูแลว ๙ เดือน, 

อรรถกถากลาววา พระพุทธเจาทรง

แสดงโอวาทปาฏิโมกขในท่ีประชุมพระ

สงฆเปนประจําตลอด ๒๐ พรรษาแรก 

ตอจากนั้น จึงไดรับสั่งใหพระสงฆสวด

อาณาปาฏิ โมกข กั น เอ งสื บต อมา ;

(พจนานกุรมเขยีน ปาติโมกข); ดู โอวาท-
ปาฏิโมกข

ปาฏิโมกขยอ มีพุทธานุญาตใหสวด 

ปาฏิโมกขยอได ในเมื่อมีเหตุจําเปน

อยางใดอยางหนึ่งในเหตุ ๒ อยาง คือ 

๑. ไมมภีกิษจํุาปาฏโิมกขไดจนจบ (พงึ

สวดเทาอเุทศท่ีจําได) ๒. เกดิเหตฉุกุเฉนิ

ขัดของที่เรียกวาอันตรายอยางใดอยาง

หนึ่งในอันตรายท้ัง ๑๐ (กําลังสวดอเุทศ

ใดคางอยู เลกิอเุทศนัน้กลางคันได และ

พึงยอต้ังแตอุเทศนั้นไปดวยสุตบท คือ 

คําวา สุต ท่ีประกอบรูปเปน สุตา ตาม
ไวยากรณ ท้ังนี้ยกเวนนิทานุทเทสซ่ึง

ตองสวดใหจบ)

สมมติวาสวดปาราชิกุทเทสจบแลว 

ถาสวดยอตามแบบท่ีทานวางไวจะไดดงันี:้

“สุตา โข อายสฺมนเฺตหิ เตรส สงฆฺาทิเสสา 
ธมฺมา, สุตา โข อายสมฺนเฺตหิ เทฺว อนยิตา 
ธมฺมา, ฯเปฯ ลงทายวา เอตฺตกํ ตสฺส 
ภควโต ฯเปฯ สิกฺขิตพฺพํ”

แบบท่ีวางไวเดมินี ้สมเดจ็พระมหา-

สมณเจา กรมพระยาวชริญาณวโรรส ไม

ทรงเห็นดวยในบางประการ และทรงมีพระ

มติวาควรสวดยอดงันี ้ (สวดปาราชิกทุเทส

จบแลว สวดคาํทายทีเดยีว):  “อทฺุทิฏ ํ โข
อายสมฺนโฺต  นทิาน,ํ  อทฺุทิฏา จตฺตาโร
ปาราชกิา  ธมฺมา,  สุตา เตรสสงฆฺาทิเสสา
ธมฺมา, ฯเปฯ สุตา สตฺตาธิกรณสมถา 
ธมฺมา, เอตฺตกํ ฯเปฯ สิกฺขิตพฺพํ”; ดู

อันตราย ๑๐
ปาฏโิมกขสงัวร สาํรวมในพระปาฏโิมกข

เวนขอท่ีพระพุทธเจาหาม ทําตามขอท่ี

พระองคอนญุาต ประพฤติเครงครัดใน

สกิขาบทท้ังหลาย (ขอ ๑ ในปาริสทุธิศลี ๔, 

ขอ ๑ ในสังวร ๖, ขอ ๑ ในองคแหง

ภิกษุใหม ๕), ท่ีเปนขอ ๑ ในปาริสุทธิศีล 

๔ นั้น เรียกเต็มวา ปาฏิโมกขสังวรศีล 
(ปาติโมกขสังวรศีล ก็เขียน) แปลวา ศีล

คือความสํารวมในพระปาฏิโมกข

ปาฏิหาริย สิ่งท่ีนาอัศจรรย, เร่ืองท่ีนา

อัศจรรย, การกระทําท่ีใหบังเกิดผลเปน



ปาฏิหาริยปกษ ปานะ๒๓๗

๒๓๗

อัศจรรย มี ๓ คือ ๑. อิทธิปาฏิหาริย 
แสดงฤทธ์ิไดเปนอศัจรรย ๒. อาเทศนา-
ปาฏิหาริย ทายใจไดเปนอัศจรรย ๓. 
อนุสาสนีปาฏิหาริย คําสอนมีผลจริง

เปนอัศจรรย ใน ๓ อยางนี้ขอสุดทายดี

เยี่ยมเปนประเสริฐ

ปาฏิหาริยปกษ “ปกษท่ีพงึหวนกลับไป

นํามารักษาซํ้าทุกปๆ”, เปนช่ือวิธีรักษา

อุโบสถแบบหนึ่งสําหรับคฤหัสถ เรียก

ตามกําหนดระยะเวลาที่ ต้ังไวสําหรับ

รักษาประจาํป แตระยะเวลาท่ีกาํหนดนัน้

อรรถกถาท้ังหลายมีมติแตกตางกันไป

หลายแบบหลายอยาง จนบางแหงบอกวา

พึงเลือกตามมติท่ีพอใจ เพราะความ

สาํคญัอยูท่ีการต้ังใจรักษาดวยจิตปสาทะ

ใหเต็มอิม่สมบูรณ (เชน มติหนึง่วาคอื

อุโบสถท่ีรักษาประจาํตอเนือ่งตลอดไตร-

มาสแหงพรรษา ถาไมสามารถ ก็รักษา

ตลอดเดือนหนึ่งระหวางวันปวารณาทั้ง

สอง คอืต้ังแตแรม ๑ ค่าํ เดอืน ๑๑ ถงึ

ข้ึน ๑๕ ค่าํ เดอืน ๑๒ ถาไมสามารถ ก็

รักษาคร่ึงเดือนถัดจากวันปวารณาแรก 

คอืต้ังแตแรม ๑ ค่าํ เดอืน ๑๑ เปนตนไป 

ตลอดกาฬปกษ คือตลอดขางแรม, แต

มติหนึ่งวารักษา ๕ เดือน คือต้ังแตกอน

พรรษา ๑ เดอืน ตลอดพรรษา ๓ เดอืน 

กบัหลงัพรรษาอีก ๑ เดอืน, อกีมติหนึง่

วารักษา ๓ เดอืน คอืเดอืน ๘ เดอืน ๑๒ 

และเดอืน ๔, อกีมติหนึง่วาคอื ๔ วนั

กอนและหลังวันอุโบสถปกติ ไดแกวัน 

๑๓ ๑ ๗ และ ๙ ค่าํ มติทายนีก้ลายเปน

มวีนัรับ-วนัสง ซ่ึงจะสบัสนกบัปฏชิาคร-

อโุบสถ), ปาฏหิาริยปกษนีบ้างทีกเ็รียกวา 

ปาฏิหาริยอุโบสถ ซ่ึงเปนอยางหนึ่งใน

อุโบสถ ๓ ประเภท ของคฤหัสถ; ดู

อุโบสถ 2.๓.
ปาฏิหาริยอโุบสถ ดู อุโบสถ 2.๓.
ปาฐา ช่ือเมืองหนึ่งในมัธยมประเทศคร้ัง
พุทธกาล ภิกษุชาวเมืองนี้คณะหนึ่ง 

เปนเหตุปรารภใหพระพุทธเจาทรง

อนุญาตการกรานกฐิน; พระไตรปฎก

บางฉบับเขียนเปน ปาวา
ปาณาติบาต ทําชีวิตสัตวใหตกลวงไป, 

ฆาสัตว

ปาณาติปาตา เวรมณี เวนจากการทํา

ชีวิตสัตวใหตกลวง, เวนจากการฆาสัตว 

(ขอ ๑ ในศีล ๕ ฯลฯ)

ปาตลีบุตร ช่ือเมืองหลวงของพระเจา
อโศกมหาราช; เขียน ปาฏลีบุตร ก็มี

ปาตาละ นรก, บาดาล (เปนคําท่ีพวก

พราหมณใชเรียกนรก)

ปาติโมกข ดู ปาฏิโมกข
ปาทุกา รองเทาประเภทหนึ่ง แปลกันมา
วา “เขียงเทา” เปนรองเทาท่ีตองหามทาง

พระวินัย อันภิกษุไมพึงใช; ดู รองเทา
ปานะ เคร่ืองดื่ม, น้ําสําหรับดื่ม โดย



ปานะ ปานะ๒๓๘

๒๓๘

เฉพาะที่คั้นจากลูกไม (รวมท้ังเหงาพืช

บางชนิด), น้ําคั้นผลไม (จัดเปนยาม

กาลิก); มีพุทธานุญาตปานะ ๘ อยาง 

(นยิมเรียกเลยีนเสยีงคาํบาลวีา อฏัฐบาน
หรือ น้าํอฏัฐบาน) พรอมท้ังน้ําคั้นพืช

ตางๆ ดังพุทธพจนวา (วินย.๕/๘๖/๑๒๓) 

“ภกิษท้ัุงหลาย เราอนญุาตปานะ ๘ อยาง

คือ ๑. อมฺพปานํ น้ํามะมวง ๒. ชมฺพุ-
ปานํ น้ําชมพูหรือน้ําหวา ๓. โจจปานํ
น้ํากลวยมีเม็ด ๔. โมจปานํ น้ํากลวยไม
มเีมด็ ๕. มธุกปาน ํน้าํมะซาง ๖. มุทฺทิก-
ปาน ํน้าํลกูจันทนหรือองุน ๗. สาลุกปาน ํ
น้าํเหงาอบุล ๘. ผารสุกปาน ํน้าํมะปราง

หรือลิ้นจ่ี, …เราอนุญาตน้ําผลไม (ผลรส) 
ทุกชนดิ เวนน้าํผลธัญชาติ, …เราอนญุาต

น้าํใบไม (ปตตรส) ทุกชนดิ เวนน้ําผัก

ตม, …เราอนุญาตน้ําดอกไม (บปุผรส) 
ทุกชนิด เวนน้ําดอกมะซาง ,  … เรา

อนุญาตน้ําออยสด (อจุฉุรส)”
พึงทราบคําอธิบายเพิ่มเติมวา น้าํผล

ธัญชาติท่ีตองหาม ไดแกน้าํจากผลของ

ธัญชาติ ๗ เชน เมลด็ขาว (น้าํซาวขาว, 

น้าํขาว) นอกจากนัน้ ผลไมใหญ (มหาผล) 
๙ ชนดิ (จําพวกผลไมท่ีทํากบัขาว) ไดแก 

ลกูตาล มะพราว ขนนุ สาเก (“ลพชุ” 

แปลกันวา สาเก บาง ขนนุสาํมะลอ บาง) 

น้าํเตา ฟกเขียว แตงไทย แตงโม ฟกทอง 

และพวกอปรณัณะ เชน ถัว่เขียว ทานจดั

อนุโลมเขากับธัญผล เปนของตองหาม

ดวย; จะเห็นวา มะซางเปนพืชท่ีมีขอ

จํากัดมากสกัหนอย น้ําดอกมะซางน้ัน

ตองหามเลยทีเดียว สวนน้าํผลมะซาง

จะฉนัลวนๆ ไมได ตองผสมน้าํ จึงจะควร 

ท้ังนีเ้พราะกลายเปนของเมาไดงาย

วิธีทําปานะที่ทานแนะไว คือ ถาผล

ยังดิบ ก็ผาฝานห่ันใสในน้ํา ใหสุกดวย

แดด ถาสุกแลว ก็ปอกหรือควาน เอา

ผาหอ บิดใหตึงอัดเนื้อผลไมใหคายน้ํา

ออกจากผา เติมน้ําลงใหพอดี (จะไม

เติมน้ําก็ได เวนแตผลมะซางซ่ึงทานระบุ

วาตองเจือน้ําจึงควร) แลวผสมน้ําตาล

และเกลือเปนตนลงไปพอใหไดรสดี ขอ

จํากัดท่ีพึงทราบคือ ๑. ปานะนี้ใหใชของ

สด หามมใิหตมดวยไฟ ใหเปนของเยน็

หรือสุกดวยแดด (ขอนี้พระมติสมเด็จ

พ ร ะมห า สมณ เ จ า  ก รมพร ะย า  

วชิรญาณวโรรสวา ในบาลไีมไดหามน้าํสกุ 

แมสกุกไ็มนารังเกยีจ) ๒. ตองเปนของท่ี

อนุปสัมบันทํา จึงควรฉันในเวลาวิกาล 

(ถาภิกษุทํา ถือเปนเหมือนยาวกาลิก 

เพราะรับประเคนมาท้ังผล) ๓. ของ

ประกอบเชนน้ําตาลและเกลือ ไมใหเอา

ของท่ีรับประเคนคางคืนไวมาใช (แสดง

วามุงใหเปนปานะที่อนุปสัมบันทําถวาย

ดวยของของเขาเอง)

ในมหานิทเทส (ขุ.ม.๒๙/๗๔๒/๔๔๙)



ปาปโรโค ปาริวาสิกขันธะ๒๓๙

๒๓๙

ทานแสดงปานะ ๘ (อฏัฐบาน) ไว ๒ ชุดๆ

แรกตรงกับท่ีเปนพุทธานุญาตในพระ

วนิยั สวนชุดท่ี ๒ อนัตางหาก ไดแก น้าํ

ผลสะครอ น้าํผลเลบ็เหยีย่ว น้าํผลพทุรา 

ปานะทําดวยเปรียง ปานะน้าํมนั ปานะ

น้าํยาค ู (ยาคปุานะ) ปานะน้าํนม (ปโย-

ปานะ) ปานะน้าํคัน้ (รสปานะ), ในพระ

วินัย เคยมีเร่ืองท่ีพราหมณผูหนึ่งจัด

ถวายปโยปานะ คอืปานะน้าํนม แกสงฆ 

(ในเร่ืองไมแจงวาเปนเวลาใด) และภกิษุ

ท้ังหลายด่ืมน้ํานมมีเสียงดัง “สุรุสุรุ” 

เปนตนบัญญัติแหงเสขิยวัตรสิกขาบทท่ี 

๕๑ (วินย.๒/๘๕๑/๕๕๓)

ปาปโรโค คนเปนโรคเลวราย, บางท่ีแปล

วา “โรคเปนผลแหงบาป” อรรถกถาวาได

แกโรคเร้ือรัง เชน ริดสีดวงกลอน 

เปนตน เปนโรคท่ีหามไมใหรับบรรพชา

ปาปสมาจาร ความประพฤติเหลวไหล

เลวทราม ชอบสมคบกับคฤหัสถดวย

การอันมชิอบ ท่ีเรียกวาประทุษรายสกลุ;

ดู กุลทูสก
ปาพจน “คําเปนประธาน” หมายถึงพระ

พุทธพจน ซ่ึงไดแกธรรมและวินัย

ปายาส ขาวสุกหุงดวยนมโค นางสุชาดา

ถวายแกพระมหาบุรุษในเวลาเชาของวัน

ท่ีพระองคจะไดตรัสรู, ในคัมภีรท้ัง

หลาย นิยมเรียกเต็มวา “มธุปายาส”; ดู

สุชาดา, สูกรมัททวะ

ปาราชิก เปนช่ืออาบัติหนักท่ีภิกษุตอง

เขาแลวขาดจากความเปนภิกษุ, เปนช่ือ

บุคคลผู ท่ีพายแพ คือ ตองอาบัติ

ปาราชิกท่ีทําใหขาดจากความเปนภิกษุ, 

เปนช่ือสิกขาบท ท่ีปรับอาบัติหนักข้ัน

ขาดจากความเปนภิกษุมี ๔ อยางคือ 

เสพเมถุน ลักของเขา ฆามนุษย อวด

อุตริมนุสธรรมท่ีไมมีในตน

ปาริจริยานุตตริยะ การบําเรออันเยี่ยม 

ไดแก การบํารุงรับใชพระตถาคตและ

ตถาคตสาวกอันประเสริฐกวา การท่ีจะ

บูชาไฟหรือบํารุงบําเรออยางอื่น เพราะ

ชวยใหบริสุทธ์ิหลุดพนจากทุกขไดจริง 

(ขอ ๕ ในอนุตตริยะ ๖)

ปาริฉัตตก “ตนทองหลาง”, ช่ือตนไม

ประจําสวรรคช้ันดาวดึงส อยูในสวน    

นันทวันของพระอนิทร; ปารฉัิตร หรือ 

ปารชิาต ก็เขียน
ปาริเลยยกะ ช่ือแดนบานแหงหนึ่งใกล

เมืองโกสัมพีท่ีพระพุทธเจาเสด็จเขาไป

อาศัยอยูในปารักขิตวันดวยทรงปลีก

พระองค จากพระสงฆผูแตกกันในกรุง

โกสมัพ;ี ชางท่ีปฏบัิติพระพทุธเจาท่ีปานัน้

กช่ื็อ ปารเิลยยกะ; เราเรียกกนัในภาษา
ไทยวา ปาเลไลยก กม็ ี ปาเลไลยก กม็ี
ควรเขียน ปาริไลยก หรือ ปาเรไลยก

ปาริวาสิกขันธะ ช่ือขันธกะท่ี ๒ แหง 

จุลวรรค ในพระวินัยปฎก วาดวยเร่ือง



ปาริวาสิกภิกษุ ปาริสุทธิอุโบสถ๒๔๐

๒๔๐

ภิกษุอยูปริวาส

ปาริวาสิกภิกษุ ภิกษุผูอยูปริวาส; ดู

ปริวาส
ปาริวาสิกวัตร  ธรรมเ นียมท่ีควร

ประพฤติของภิกษุผูอยูปริวาส

ปาริสุทธิ ความบริสุทธ์ิของภิกษุ; เปน

ธรรมเนียมวา ถามีภิกษุอาพาธอยูใน

สีมาเดียวกัน เมื่อถึงวันอุโบสถไม

สามารถไปรวมประชุมได ภิกษุผูอาพาธ

ตองมอบปาริสุทธิแกภิกษุรูปหนึ่งมาแจง

แกสงฆ คือใหนําความมาแจงแกสงฆวา

ตนมีความบริสุทธ์ิทางพระวินัยไมมี

อาบัติติดคาง หรือในวันอุโบสถ มีภิกษุ

อยูเพียงสองหรือสามรูป (คือเปนเพียง

คณะ )  ไมครบองคสงฆ ท่ีจะสวด  

ปาฏิโมกขได ก็ใหภิกษุสองหรือสามรูป

นั้นบอกความบริสุทธ์ิแกกันแทนการ

สวดปาฏิโมกข

ปารสิทุธศิลี ศลีเปนเคร่ืองทําใหบริสทุธ์ิ,

ศีลเปนเหตุ ใหบริสุท ธ์ิ หรือความ

ประพฤติบริสทุธ์ิท่ีจัดเปนศลี ม ี ๔ อยาง

คือ ๑. ปาฏิโมกขสังวรศีล ศีลคือความ
สํารวมในพระปาฏิโมกข เวนจากขอหาม 

ทําตามขออนญุาต ประพฤติเครงครัดใน

สิกขาบทท้ังหลาย ๒. อินทรียสังวรศีล
ศีลคือความสํารวมอินทรีย ระวังไมให

บาปอกุศลธรรมครอบงํา เมื่อรับรู

อารมณดวยอินทรียท้ัง ๖   ๓. อาชีว-

ปาริสุทธิศีล ศีลคือความบริสุทธ์ิแหง
อาชีวะ เลี้ยงชีวิตโดยทางสุจริตชอบ

ธรรม เชน ไมหลอกลวงเขาเลี้ยงชีพ ๔. 
ปจจยสันนิสิตศีล ศีลอันเนื่องดวย
ปจจัย ๔ ไดแกปจจัยปจจเวกขณ คือ

พิจารณาใชสอยปจจัยสี่ ใหเปนไปเพื่อ

ประโยชนตามความหมายของสิ่งนั้น ไม

บริโภคดวยตัณหา

ปารสิทุธอิโุบสถ อโุบสถท่ีภกิษทํุาปาริสทุธิ

คือแจงแตความบริสุทธ์ิของกันและกัน 

ไมตองสวดปาฏิโมกข ปาริสทุธิอโุบสถนี้

กระทําเมือ่มภีกิษอุยูในวดัเพยีงเปนคณะ 

คอื ๒–๓ รูป ไมครบองคสงฆ ๔ รูป

ถามีภิกษุ ๓ รูปพึงประชุมกันใน

โรงอุโบสถแลว รูปหนึ่งต้ังญัตติดังนี้: 

“สุณนฺตุ เม ภนฺเต อายสฺมนฺตา, อชฺชุ-
โปสโถ ปณฺณรโส ยทายสฺมนฺตานํ 
ปตฺตกลฺลํ, มยํ อฺมฺ ปาริสุทฺธิ- 
อุโปสถํ กเรยฺยาม” แปลวา: “ทานท้ัง

หลาย อโุบสถวนันีท่ี้ ๑๕ ถาความพรอม

พร่ังของทานถึงท่ีแลว เราท้ังหลายพึงทํา

ปาริสุทธิอุโบสถดวยกัน” (ถารูปท่ีต้ัง

ญตัติแกกวาเพือ่นวา อาวโุส แทน ภนเฺต,
ถาเปนวัน ๑๔ ค่ํา วา จาตุทฺทโส แทน 

ปณฺณรโส) ภกิษผูุเถระพงึหมผาเฉวยีง

บานั่งกระหยงประนมมือบอกปาริสุทธิ

วา: “ปริสุทฺโธ อหํ อาวุโส, ปริสุทฺโธติ 
มํ ธาเรถ” (๓ หน) แปลวา: “ฉันบริสุทธ์ิ



ปาริหาริยกัมมัฏฐาน ปณฑปาติกธุดงค๒๔๑

๒๔๑

แลวเธอ ขอเธอท้ังหลายจงจําฉันวาผู

บริสุทธ์ิแลว” อีก ๒ รูปพึงทําอยางเดียว

กันนั้นตามลําดับพรรษา คําบอกเปลี่ยน

เฉพาะ อาวุโส เปน ภนฺเต แปลวา “ผม
บริสุทธ์ิแลวขอรับ ขอทานท้ังหลายจงจํา

ผมวาผูบริสุทธ์ิแลว”

ถามี ๒ รูป ไมตองต้ังญัตติพึงบอก

ปาริสุทธิแกกัน ผูแกวา: “ปริสุทฺโธ อหํ 
อาวุโส, ปริสุทฺโธติ มํ ธาเรหิ” (๓ หน) 

ผูออนกวาวา: “ปรสุิทฺโธ อหํ ภนเฺต, ปร-ิ
สุทฺโธติ มํ ธาเรถ” (๓ หน); ดู อุโบสถ

ปารหิารยิกมัมฏัฐาน กรรมฐานท่ีจะตอง

บริหาร; ด ูกัมมัฏฐาน ๒; เทยีบ สัพพัตถก-
กัมมัฏฐาน

ปาวา นครหลวงของแควนมัลละ คูกับ 

กุสินารา คือนครหลวงเดิมของแควน

มัลละช่ือกุสาวดี แตภายหลังแยกเปน 

กุสินารา กับ ปาวา

ปาวาริกัมพวัน ดู นาลันทา
ปาวาลเจดีย ช่ือเจดียสถานอยูท่ีเมือง

เวสาลี พระพุทธเจาทรงทํานิมิตตโอภาส

คร้ังสุดทายและทรงปลงพระชนมายุ

สังขาร ณ เจดียนี้ กอนปรินิพพาน ๓ 

เดือน; ถาเขียนตามพระไตรปฎกฉบับ

อักษรพมา เปน จาปาลเจดีย

ปาสราสิสูตร ช่ือสูตรท่ี ๒๖ ในคัมภีร

มัชฌิมนิกาย มูลปณณาสก พระ

สุตตันตปฎก; เรียกอีกช่ือหนึ่งวา อริย-

ปรเิยสนาสูตร เพราะวาดวย อริยปริเยสนา
ปาสาณเจดีย เจดียสถานแหงหนึ่งอยูใน
แควนมคธ มาณพ ๑๖ คนซ่ึงเปนศิษย

ของพราหมณพาวรี ไดเฝาพระศาสดา

และทูลถามปญหา ณ ท่ีนี้

ปาสาทิกสตูร ช่ือสตูรท่ี ๖ ในคมัภรีทีฆ-

นิกาย ปาฏิกวรรค พระสุตตันตปฎก

ปาหุเนยฺโย (พระสงฆ) เปนผูควรแกของ
ตอนรับ คือมีคุณความดีนารักนาเคารพ

นับถือ ควรแกการขวนขวายจัดถวาย

ของตอนรับ เปนแขกท่ีนาตอนรับ หรือ

เปนผูท่ีเขาภูมิใจอยากใหไปเปนแขกท่ี

เขาจะไดตอนรับ (ขอ ๖ ในสังฆคุณ ๙)

ปงคิยมาณพ ศิษยคนหนึ่งในจํานวน 

๑๖ คนของพราหมณพาวรี ท่ีไปทูลถาม

ปญหากะพระศาสดา ท่ีปาสาณเจดีย

ปฎก ตามศัพทแปลวา “กระจาด” หรือ 

“ตะกราอันเปนภาชนะสําหรับใสของ

ตางๆ” เอามาใชในความหมายเปนท่ี

รวบรวมคําสอนในพระพุทธศาสนาท่ีจัด

เปนหมวดหมูแลว ม ี๓ คอื ๑. วนิยัปฎก
รวบรวมพระวินัย ๒. สุตตันตปฎก รวบ
รวมพระสูตร ๓. อภิธรรมปฎก รวบ
รวมพระอภิธรรม เรียกรวมกันวาพระ

ไตรปฎก (ปฎก ๓) ดู ไตรปฎก
ปณฑปาติกธุดงค องคคุณเคร่ืองขจัด

กิเลสแหงภิกษุเปนตนผูถือการเท่ียว

บิณฑบาตเปนวตัร หมายถงึ ปณฑปาติ-



ปณฑปาติกังคะ ปลินทวัจฉะ๒๔๒

๒๔๒

กังคะ นั่นเอง
ปณฑปาติกังคะ องคแหงผูถือเท่ียว

บิณฑบาตเปนวัตร คือ ไมรับนิมนต

หรือลาภพิเศษอยางอื่นใด ฉันเฉพาะ

อาหารท่ีบิณฑบาตมาได (ขอ ๓ ใน

ธุดงค ๑๓)

ปณโฑลภารทวาชะ พระมหาสาวกองค
หนึง่ เปนบุตรพราหมณมหาศาล ภารทวาช-

โคตร ในพระนครราชคฤห เรียนจบ

ไตรเพท ออกบวชในพระพุทธศาสนา 

ไดสาํเร็จพระอรหัต เปนผูบริบูรณดวย

สติ สมาธิ ปญญา มกัเปลงวาจาวา “ผูใด

มีความเคลือบแคลงสงสัยในมรรคก็ดี 

ผลก็ดี ขอผูนั้นจงมาถามขาพเจาเถิด” 

พระศาสดาทรงยกยองวาเปนเอตทัคคะ

ในทางบันลือสีหนาท, ทานเปนตน

บัญญัติแหงสิกขาบท ซ่ึงหามภิกษุ มิให

แสดงอิทธิปาฏิหาริย  อันเปนอุตตริ-  

มนุสสธรรม แกคฤหัสถท้ังหลาย และ

สกิขาบท ซ่ึงหามภิกษุ มิใหใชบาตรไม

(ท้ังสองสกิขาบทนี ้ ทรงบัญญติัในโอกาส

เดียวกัน โดยทรงปรารภกรณีเดียวกัน

วนิย.๗/๓๓/๑๖); ดู ยมกปาฏิหาริย
ปตฺตสมุฏานา อาพาธา ความเจ็บไขมี
ดีเปนสมุฏฐาน; ดู อาพาธ

ปตตะ น้าํด,ี น้าํจากตอมตับ, โรคดีเดอืด

ปตติวสิยั แดนเปรต, ภมูแิหงเปรต (ขอ ๓ 

ในทุคติ ๓, ขอ ๓ ในอบาย ๔); เปตติวสัิย

กเ็รียก; ด ูเปรต, ทุคติ, อบาย
ปตุฆาต ฆาบิดา (ขอ ๒ ในอนันตริย-

กรรม ๕)

ปปผลิ, ปปผลิมาณพ ช่ือของพระมหา-

กัสสปเถระ เมื่อกอนออกบวช; สวน

กัสสปะ เปนช่ือท่ีเรียกตามโคตร
ปปาสวินโย ความนําออกไปเสียซ่ึง

ความกระหาย, กําจัดความกระหายคือ

ตัณหาได (เปนไวพจนของวิราคะ)

ปยรูป สาตรูป สภาวะที่นารักนาช่ืนใจ 

มุงเอาสวนท่ีเปนอิฏฐารมณซ่ึงเปนบอ

เกิดแหงตัณหามี ๑๐ หมวด หมวดละ 

๖ อยาง คอื อายตนะภายใน ๖ อายตนะ

ภายนอก ๖ วญิญาณ ๖ สมัผสั ๖ 

เวทนา ๖ สัญญา ๖ สัญเจตนา ๖ มี

รูปสญัเจตนา เปนตน ตัณหา ๖ มรูีป-

ตัณหา เปนตน วิตก ๖ มีรูปวิตก

เปนตน วิจาร ๖ มีรูปวิจาร เปนตน

ปยวาจา วาจาเปนท่ีรัก, พูดจานารัก นา

นิยมนับถือ, วาจานารัก, วาจาท่ีกลาว

ดวยจิตเมตตา, คําท่ีพูดดวยความรัก

ความปรารถนาดี เชน คําพูดสุภาพออน

โยน คําแนะนําตักเตือนดวยความหวังดี 

(ขอ ๒ ในสังคหวัตถุ ๔)

ปยารมณ อารมณอันเปนท่ีรัก เปนท่ีนา
ปรารถนา นาชอบใจ เชน รูปท่ีสวยงาม 

เปนตน

ปลินทวัจฉะ พระมหาสาวกองคหนึ่ง 



ปลินทวัจฉคาม ปุณณชิ๒๔๓

๒๔๓

เกิดในตระกูลพราหมณวัจฉโคตร ใน

เมืองสาวัตถี ไดฟงพระธรรมเทศนาของ

พระพุทธเจา มีศรัทธาเลื่อมใสออกบวช

ในพระพุทธศาสนา เจริญวิปสสนาแลว

ไดบรรลุอรหัตตผล ตอมาไดรับยกยอง

วาเปนเอตทัคคะในทางเปนท่ีรักของ

พวกเทวดา

ปลินทวัจฉคาม ช่ือหมูบานของคนงาน

วัดจํานวน ๕๐๐ ท่ีพระเจาพิมพิสารพระ

ราชทานใหเปนผูชวยทําท่ีอยูของพระ

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 วกักะ
ปติ ความอิม่ใจ, ความดืม่ด่าํในใจ ม ี๕ คอื

๑. ขุททกาปติ ปติเล็กนอยพอขนชันน้าํ
ตาไหล ๒. ขณกิาปติ ปติช่ัวขณะรูสกึ

แปลบๆ ดจุฟาแลบ ๓. โอกกนัติกาปติ
ปติเปนระลอกรูสึกซูลงมาๆ ดุจคลื่นซัด

ฝง ๔. อุพเพคาปติ ปติโลดลอย ใหใจฟู
ตัวเบาหรืออุทานออกมา ๕. ผรณาปติ
ปติซาบซาน เอิบอาบไปท่ัวสรรพางค

เปนของประกอบกับสมาธิ (ขอ ๔ ใน

โพชฌงค ๗)

ปฬกะ พุพอง, ฝ, ตอม
ปุกกุสะ บุตรของกษัตริยมัลละ เปนศิษย
ของอาฬารดาบส กาลามโคตร ไดถวาย

ผาสิงคิวรรณแดพระพุทธเจาในวัน

ปรินิพพาน

ปุคคลสัมมุขตา ความเปนตอหนา

บุคคล, ในวิวาทาธิกรณ หมายความวา

คูวิวาทอยูพรอมหนากัน; ดู สัมมุขาวินัย
ปุคคลญัตุา ความเปนผูรูจักบุคคล คอื
รูความแตกตางแหงบุคคล วาโดย

อัธยาศัย ความสามารถ และคุณธรรม

เปนตน เปนอยางไร ควรคบควรใชควร

สอนอยางไร (ขอ ๗ ในสปัปุริสธรรม ๗)

ปุคคลิก ดู บุคลิก
ปุคคลิกาวาส ท่ีอยูท่ีเปนของบุคคล, ท่ี

อยูท่ีเปนของสวนตัว; เทียบ สังฆิกาวาส
ปุจฉา ถาม, คําถาม

ปุญญาภิสังขาร อภิสังขารท่ีเปนบุญ, 

สภาพท่ีปรุงแตงกรรมฝายดี ไดแก

กุศลเจตนา (เฉพาะที่เปนกามาวจรและ

รูปาวจร) (ขอ ๑ ในอภิสังขาร ๓)

ปุณณกมาณพ ศิษยคนหนึ่งในจํานวน 

๑๖ คนของพราหมณพาวรี ท่ีไปทูลถาม

ปญหากะพระศาสดา ท่ีปาสาณเจดีย

ปุณณชิ บุตรเศรษฐีเมืองพาราณสี เปน

สหายของยสกุลบุตร ไดทราบขาว

ยสกุลบุตรออกบวช จึงไดบวชตาม

พรอมดวยสหายอีก ๓ คน คือวิมละ



ปุณณมันตานีบุตร ปุณณสุนาปรันตะ๒๔๔

๒๔๔

สุพาหุ และควัมปติ ไดเปนองคหนึ่งใน

อสีติมหาสาวก

ปุณณมันตานีบุตร พระมหาสาวกองค

หนึ่ง ไดช่ืออยางนี้ เพราะเดิมช่ือปุณณะ 

เปนบุตรของนางมันตานี ทานเกิดใน

ตระกูลพราหมณมหาศาลในหมูบาน

พราหมณช่ือโทณวัตถุ ไมไกลจากเมือง

กบิลพัสดุ ในแควนศากยะที่เปนชาติภูมิ

ของพระพุทธเจา เปนหลานของพระ

อัญญาโกณฑัญญะ ไดบรรพชาเม่ือพระ

เถระผูเปนลงุเดนิทางมายงัเมอืงกบิลพสัดุ 

บวชแลวไมนานก็บรรลุอรหัตตผล เปน

ผูปฏิบัติตนตามหลักกถาวัตถุ ๑๐ และ

สอนศิษยของตนใหปฏิบัติเชนนั้นดวย 

ทานได รับยกยองเปนเอตทัคคะใน

บรรดาพระธรรมกถึก หลักธรรมเร่ือง

วิสุทธิ ๗ ก็เปนภาษิตของทาน

ปุณณมาณพ คือพระปุณณมันตานีบุตร

เมื่อกอนบวช

ปุณณสนุาปรนัตะ, ปุณณสนุาปรนัตกะ
พระมหาสาวกองคหนึ่ง ในจํานวนอสติี-

มหาสาวก ช่ือเดมิวา ปุณณะ เกดิท่ีเมอืง
ทา ช่ือ สุปปารกะ ในแควนสุนาปรันตะ 
เมื่อเติบโตข้ึน ไดประกอบการคาขาย

รวมกับนองชาย ผลัดกันนํากองเกวียน 

๕๐๐ เลม เท่ียวคาขายตามหัวเมือง

ตางๆ คราวหนึ่ง นองชายอยูเฝาบาน 

ปุณณะนํากองเกวียนออกคาขายผาน

เมืองตางๆ มาจนถึงกรุงสาวัตถี พักกอง

เกวียนอยูใกลพระเชตวัน รับประทาน

อาหารเชาแลวก็นั่ งพักผอนกันตาม

สบาย ขณะนั้นเอง ปุณณะมองเห็นชาว

พระนครสาวัตถีแตงตัวสะอาดเรียบรอย 

พากันเดินไปยังพระเชตวันเพื่อฟงธรรม 

ไตถามทราบความก็ดีใจ จึงพาบริวาร

เดินตามเขาเขาไปสูพระวิหาร ยืนอยู

ทายสุดท่ีประชุม ไดฟงพระธรรม-

เทศนาของพระพุทธเจาแลวเลื่อมใส

อยากจะบวช วันรุงข้ึนถวายมหาทานแด

พระสงฆมีพระพุทธเจาเปนประมุขแลว 

มอบหมายธุระแกเจาหนาท่ีคุมของใหนํา

สมบัติไปมอบใหแกนองชาย แลวออก

บวชในสํานักพระศาสดา ต้ังใจทํา

กรรมฐาน แตก็ไมสําเร็จ คิดจะไป

บําเพ็ญภาวนาท่ีถิ่นเดิมของทานเอง จึง

เขาไปเฝาพระพุทธเจา กราบทูลขอพระ

โอวาท ดังปรากฏเนื้อความในปุณโณ-

วาทสูตร พระผูมีพระภาคเจาประทาน

พระโอวาทแสดงวิธีปฏิบัติตอรูป เสียง 

กลิ่น รส โผฏฐัพพะ และธรรมารมณ 

โดยอาการท่ีจะมิใหทุกขเกิดข้ึน แลว

ตรัสถามทานวาจะไปอยูในถิ่นใด ทาน

ทูลตอบวาจะไปอยูในแควนสุนาปรันตะ 

ตรัสถามวาชาวสุนาปรันตะเปนคนดุราย 

ถาเขาดาวาทานจะวางใจตอคนเหลานั้น

อยางไร ทูลตอบวา จะคิดวายังดีนัก



ปุณณสุนาปรันตะ ปุณณสุนาปรันตะ๒๔๕

๒๔๕

หนาท่ีเขาไมตบตี ตรัสถามวา ถาเขาตบ

ตีจะวางใจอยางไร ทูลตอบวา จะคิดวา

ยังดีนักหนาท่ีเขาไมขวางปาดวยกอนดิน 

ตรัสถามวา ถาเขาขวางปาดวยกอนดิน

จะวางใจอยางไร ทูลตอบวา จะคิดวายัง

ดีนักหนาท่ีเขาไมทุบตีดวยทอนไม ตรัส

ถามวา ถาเขาทุบตีดวยทอนไมจะวางใจ

อยางไร ทูลตอบวา จะคิดวายังดีนัก

หนาที่เขาไมฟนแทงดวยศัสตรา ตรัส

ถามวา ถาเขาฟนแทงดวยศัสตราจะวาง

ใจอยางไร ทูลตอบวา จะคิดวายังดีนัก

หนาที่ เขาไมเอาศัสตราอันคมฆาเสีย 

ตรัสถามวา ถาเขาเอาศัสตราอันคมปลิด

ชีพเสียจะวางใจอยางไร ทูลตอบวา จะ

คิดวา มีสาวกบางทานเบ่ือหนายรางกาย

และชีวิตตองเท่ียวหาศัสตรามาสังหาร

ตนเอง แตเราไมตองเท่ียวหาเลย ก็ได

ศัสตราแลว พระผูมีพระภาคประทาน

สาธุการ และตรัสวาทานมีทมะและ 

อุปสมะอยางนี้ สามารถไปอยูในแควน 

สุนาปรันตะได พระโอวาทและแนวคิด

ของพระปุณณะนี้ เปนคติอันมีคายิ่ ง

สําหรับพระภิกษุผูจะจาริกไปประกาศ

พระศาสนาในถิ่นไกล

พระปณุณะกลบัสูแควนสนุาปรันตะ

แลว ไดยายหาท่ีเหมาะสําหรับการทํา

กรรมฐานหลายแหง จนในท่ีสดุแหงท่ี ๔

ไดเขาจําพรรษาแรกท่ีวัดมกุฬการาม ใน

พรรษานั้น นองชายของทานกับพอคา

รวม ๕๐๐ คน เอาสินคาลงเรือจะไปยัง

ทะเลอ่ืน ในวันลงเรือ นองชายมาลา

และขอความคุมครองจากทาน ระหวาง

ทางเรือไปถึงเกาะแหงหนึ่ง พากันแวะ

บนเกาะพบปาจันทนแดงอันมีคาสูง จึง

ลมเลิกความคิดท่ีจะเดินทางตอ ชวย

กันตัดไมจันทนบรรทุกเรือจนเต็มแลว

ออกเดินทางกลับถิ่นเดิม แตพอออก

เรือมาไดไมนาน พวกอมนุษยท่ีสิงในปา

จันทนซ่ึงโกรธแคน ไดทําใหเกิดลมพายุ

อยางแรงและหลอกหลอนตางๆ นอง

ชายของพระปุณณะระลึกถึงพระพี่ชาย 

พระปุณณะทราบ จึงเหาะมายืนอยูท่ี

หนาเรือ พวกอมนุษยก็พากันหนีไป ลม

พายุก็สงบ

พวกพอคาท้ัง ๕๐๐ คน กลับถึง

ถิ่นเดิมโดยสวัสดีแลว ไดพรอมท้ัง

ภรรยาพากันประกาศนับถือพระปุณณะ

และถึงพระรัตนตรัยเปนสรณะ แลว

แบงไมจันทนแดงสวนหนึ่งมาถวายทาน 

พระปุณณะตอบวาทานไมมีกิจท่ีจะตอง

ใชไมเหลานั้น และแนะใหสรางศาลา

ถวายพระพุทธเจา ศาลานั้นเรียกวา 

จันทนศาลา เมื่อศาลาเสร็จแลว พระ

ปุณณะไดไปทูลอาราธนาพระพุทธเจา

เสด็จมายังแควนสุนาปรันตะพรอมดวย

พระสาวกจํานวนมาก ระหวางทางพระผู



ปุณมี ปุพเพกตปุญญตา๒๔๖

๒๔๖

มีพระภาคทรงแวะหยุดประทับโปรด

สัจจพันธดาบส ท่ีภูเขาสัจจพันธกอน

แลวนาํพระสจัจพนัธ ซ่ึงบรรลอุรหัตตผล

แลวมายังสุนาปรันตะดวย ทรงแสดง

ธรรมโปรดชาวสุนาปรันตะ และประทับ

ท่ีจันทนศาลา ในมกุฬการาม ๒–๓ วัน 

เสด็จเท่ียวบิณฑบาตในหมูบาน แลว

ทรงเดินทางกลับ ระหวางทางเสด็จถึง

ฝงแมน้ํานัมมทา ไดแสดงธรรมโปรด

นัมมทานาคราช นาคราชขอของท่ีระลึก

ไวบูชา จึงประทับรอยพระบาทไวท่ีริม

ฝงแมน้ํานัมมทานั้น จากนั้นเสด็จตอไป

ถึงภูเขาสัจจพันธ ตรัสสั่งพระสัจจพันธ

ใหอยูสั่งสอนประชาชน ณ ท่ีนั้น พระ

สัจจพันธทูลขอสิ่งท่ีระลึกไวบูชา จึงทรง

ประทับรอยพระบาทไวท่ีภูเขานั้นดวย 

อันนับวาเปนประวัติการเกิดข้ึนของรอย

พระพุทธบาท

เหตุการณท่ีเลานี้เกิดข้ึนในพรรษา

แรกท่ีพระปุณณะกลับมาอยูในแควน 

สุนาปรันตะ และทานเองก็ไดบรรลุ

อรหัตตผลในพรรษาแรกน้ันเชนกัน 

ทานพระปุณณเถระบําเพ็ญจริยาเพื่อ

ประโยชนสุขแกประชาชนสืบมาจนถึง

ปรินิพพาน ณ แควนสุนาปรันตะนั้น 

กอนพุทธปรินิพพาน

ปุณมี ดู บุณมี
ปุตตะ เปนช่ือนรกขุมหนึ่งของลัทธิ

พราหมณ พวกพราหมณถือวาชายใดไม

มีลูกชาย ชายนั้นตายไปตองตกนรกขุม 

“ปุตตะ” ถามีลูกชาย ลูกชายนั้นชวย

ปองกันไมใหตกนรกขุมนั้นได ศัพทวา 

บุตร จึงใชเปนคําเรียกลูกชายสืบมา 

แปลวา “ลูกผูปองกันพอจากขุมนรก 

ปุตตะ”
ปุถุชน คนท่ีหนาแนนไปดวยกิเลส, คนท่ี

ยังมีกิเลสมาก หมายถึงคนธรรมดาท่ัวๆ 

ไป ซ่ึงยังไมเปนอริยบุคคลหรือพระ

อริยะ; บุถุชน ก็เขียน
ปุนัพพสุกะ ช่ือภิกษุรูปหนึ่งอยูในภิกษุ

เหลวไหล ๖ รูป ท่ีเรียกวาพระฉพัพคัคยี 

คูกับพระอัสสชิ

ปุปผวิกัติ ดอกไมท่ีแตงเปนชนิดตางๆ 

เชน รอยตรึง รอยคุม รอยเสียบ รอย

ผูก รอยวง รอยกรอง เปนตน

ปุพพเปตพล ี การทําบุญอทิุศใหแกผูตาย, 
การจัดสรรสละรายไดหรือทรัพยสวนหนึง่

เปนคาใชจายสาํหรับบูชาคณุหรือแสดงนํ้า

ใจตอญาติท่ีลวงลบัไปกอนดวยการทาํบุญ

อทิุศให, การใชรายไดหรือทรัพยสวนหนึง่

เพื่อบําเพ็ญบุญอุทิศแกญาติท่ีลวงลับไป

กอน (ขอ ๓ ในพล ี๕ แหงโภคอาทิยะ ๕)

ปุพพัณณะ ดู บุพพัณณะ, ธัญชาติ
ปุพเพกตปุญญตา ความเปนผูไดทํา

ความดีไวในกอน, ทําความดีใหพรอม

ไวกอนแลว (ขอ ๔ ในจักร ๔)



ปุพเพนิวาสานุสติญาณ ปูชนียวัตถุ๒๔๗

๒๔๗

ปุพเพนิวาสานุสติญาณ ความรูเปน

เคร่ืองระลึกไดถึงปุพเพนิวาส คือขันธท่ี

เคยอาศัยอยูในกอน, ระลึกชาติได (ขอ 

๑ ในญาณ ๓ หรือวิชชา ๓, ขอ ๔ ใน

อภิญญา ๖, ขอ ๖ ในวิชชา ๘, ขอ ๘ ใน

ทศพลญาณ), ใชวา บุพเพนิวาสานุสติ-
ญาณ กม็,ี เขียนเต็มอยางรูปเดมิในภาษา

บาลเีปน ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ
ปุรณมี วันเพ็ญ, วันพระจันทรเต็มดวง, 

วันข้ึน ๑๕ ค่ํา

ปุรัตถิมทิส “ทิศเบ้ืองหนา” หมายถึง

มารดาบิดา; ดู ทิศหก
ปุราณจีวร จีวรเกา
ปุราณชฎิล พระเถระสามพี่นองพรอม

ดวยบริวาร คือ อุรุเวลกัสสป นทีกัสสป 

คยากัสสป ซ่ึงเคยเปนชฎิลมากอน

ปุริมกาล เร่ืองราวในพุทธประวัติท่ีมีข้ึน

ในกาลกอนแตบําเพ็ญพุทธกิจ; ดู พุทธ-
ประวัติ

ปุริมพรรษา ดู ปุริมิกา
ปุรมิกิา พรรษาตน เร่ิมแตวนัแรมค่าํหนึง่

เดอืนแปด ในปท่ีไมมอีธิกมาสเปนตนไป 

เปนเวลา ๓ เดือนคือถึงข้ึน ๑๕ ค่ํา

เดือน ๑๑; เทียบ ปจฉิมิกา, ปจฉิมพรรษา
ปุริสภาวะ ความเปนบุรุษ หมายถึงภาวะ

อันใหปรากฏมีลักษณะอาการตางๆ ท่ี

แสดงถึงความเปนเพศชาย; คูกับ อิตถี-
ภาวะ; ด ูอปุาทายรปู

ปุริสเมธ ความฉลาดในการบํารุงขา 

ราชการ รู จักสงเสริมคนดีมีความ

สามารถ เปนสงัคหวตัถปุระการหนึง่ของ

ผูปกครองบานเมือง (ขอ ๒ ในราช-

สังคหวัตถุ ๔)

ปุริสสัพพนาม คําทางไวยากรณ หมาย

ถึงคําแทนช่ือเพื่อกันความซํ้าซาก ใน

ภาษาบาลีหมายถึง ต, ตุมฺห, อมฺห, ศัพท
ในภาษาไทย เชน ฉัน, ผม, ทาน, เธอ, 
เขา, มัน เปนตน

ปุเรจารกิ “อนัดาํเนนิไปกอน”, เปนเคร่ือง

นาํหนา, เปนตัวนาํ, เปนเคร่ืองชักพาให

มุงใหแลนไป  เชน ในคาํวา “ทําเมตตาให

เปนปุเรจาริก แลวสวดพระปริตร”, 

“ความเพยีรอนัมศีรัทธาเปนปุเรจาริก”

ปุเรภัต กอนภัต, กอนอาหาร หมายถึง

เวลากอนฉันของภิกษุรูปใดรูปหนึ่งก็ได 

แตเมื่อพูดอยางกวาง หมายถึง กอน

หมดเวลาฉัน คือ เวลาเชาจนถึงเท่ียง 

ซ่ึงเปนระยะเวลาท่ีภิกษุฉันอาหารได;

เทียบ ปจฉาภัต
ปุเรสมณะ พระนาํหนา เปนศพัทคูกบั 

ปจฉาสมณะ พระตามหลัง
ปุโรหิต พราหมณผูเปนท่ีปรึกษาของ

พระราชา

ปุสสมาส เดือน ๒, เดือนยี่

ปูชนียบุคคล บุคคลท่ีควรบูชา

ปูชนียวัตถุ วัตถุท่ีควรบูชา



ปูชนียสถาน โปราณัฏฐกถา๒๔๘

๒๔๘

ปูชนียสถาน สถานท่ีควรบูชา

ปูรณมี ดู บุณมี
เปตติวิสัย ด ูปตติวสัิย, เปรต
เปรต 1. ผูละโลกนี้ไปแลว, คนท่ีตายไป
แลว 2. สัตวจําพวกหนึ่งซ่ึงเกิดอยูใน

อบายช้ันท่ีเรียกวาปตติวสัิย หรือ เปตติ-
วิสัย (แดนเปรต) ไดรับความทุกขทรมาน

เพราะอดอยาก ไมมจีะกนิ แมเมือ่ม ีกก็นิ

ไมได หรือกนิไดโดยยาก; ด ูอบาย, ทุคติ
เปลี่ยวดํา หนาวอยางใหญ, โรคอยาง

หนึ่งเกิดจากความเย็นมาก

เปสละ ภิกษุผูมีศีลเปนท่ีรัก, ภิกษุผูมี

ความประพฤติดีนานิยมนับถือ

เปสญุญวาท ถอยคาํสอเสยีด; ด ูปสุณา-
วาจา

โปกขรพรรษ ด ูโบกขรพรรษ
โปตลิ นครหลวงของแควนอัสสกะ อยู
ลุมน้าํโคธาวรี ทิศเหนอืแหงแควนอวนัตี

โปราณฏัฐกถา อรรถกถาเกาแก, คมัภรี
หรือบันทึกคําอธิบายความในพระไตร-

ปฎก ท่ีใชในการศกึษาและรักษาตอกนั

มาในลงักาทวปี เปนภาษาสงิหฬ อนัถอื

วาสืบแตคร้ังพระมหินทเถระพรอมดวย

คณะพระสงฆเดนิทางมาประดษิฐานพระ

พุทธศาสนาในลังกาทวีป ซ่ึงไดนําพระ

ไตรปฎกและอรรถกถามาต้ังไวเปนหลัก 

แตอรรถกถาเดิมท่ีนํามานั้น เปนภาษา

บาล ี จึงสบืตอกนัมาเปนภาษาสงิหล เพือ่

ใหชาวเกาะลงักาสามารถใชเปนสือ่ในการ

ศึกษาพระไตรปฎกท่ีตองรักษาไวอยาง

เดมิเปนภาษาบาล ี ตอมา ในกึง่ศตวรรษ

สดุทายท่ีจะถงึ พ.ศ.๑๐๐๐ พระพทุธ-

ศาสนาในชมพทูวปีเสือ่มลงมากแลว แม

พระไตรปฎกบาลจีะยงัคงอยู แตอรรถ-

กถาไดหมดสิ้นไป พระพทุธโฆสาจารย

ไดรับมอบหมายจากพระเรวตเถระผูเปน

อาจารย ใหเดนิทางจากชมพทูวปี มายงั

ลงักาทวปี เพือ่แปลอรรถกถาจากภาษา

สงิหฬเปนภาษามคธ ท่ีจะนาํไปใชศกึษา

ในชมพทูวปีสบืไปไดอกี พระพทุธโฆสา-

จารย เมือ่ผานการทดสอบความรูความ

สามารถและไดรับอนุญาตจากสงัฆะแหง

มหาวหิารใหทํางานท่ีประสงคไดแลว ก็

ไดเรียบเรียงอรรถกถาจากของเดิมท่ีเปน

ภาษาสงิหฬ ข้ึนมาเปนภาษาบาล ีจนเกอืบ

ครบบริบูรณ ขาดแตบางสวนของขุททก-

นกิาย แหงพระสตุตันตปฎก ซ่ึงกไ็ดมี

พระเถระอืน่อกีประมาณ ๔ รูป มพีระ

ธรรมปาละ เปนตน จัดทําข้ึนดวยวธีิการ

คลายคลงึกนั จนจบครบตามคมัภรีของ

พระไตรปฎก ในชวงเวลาไมหางจากพระ

พทุธโฆสาจารยมากนกั

เมื่ออรรถกถาท่ีเปนภาษาบาลีเกิดมี

ข้ึนใหมอกี กช็วยเปนหลกัในการศกึษา

พระไตรปฎกสบืตอมา ไมเฉพาะในลงักา

ทวปีเทานัน้ แตขยายออกไปในประเทศ



โปสาลมาณพ โปสาลมาณพ๒๔๙
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อืน่ๆ กวางขวางท่ัวไป ตอมา เมือ่พดูถงึ

อรรถกถา กเ็ขาใจกนัวาหมายถึงอรรถ-

กถาภาษาบาลรุีนประมาณ พ.ศ.๑๐๐๐ ท่ี

กลาวมานี ้ บางทีถงึกบัเรียกกาลเวลาของ

พระศาสนาชวงนี ้วาเปนยคุอรรถกถา ซ่ึง

แทจริงนั้น เนื้อตัวของอรรถกถาก็เปน

ของท่ีมสีบืตอมาแตเดมิ

สวนอรรถกถาเกาแกของเดิมใน

ภาษาสิงหล ท่ีพระพุทธโฆสาจารยและ

พระอรรถกถาจารยอื่นในเวลาใกลเคียง

กัน ไดใชเปนหลักและเปนแนวในการ

เรียบเรียงอรรถกถาภาษาบาลีข้ึนใหม   

ก็จึงหมายรูกันโดยใชคําเรียกวาเปน   

“โปราณฏัฐกถา” (อรรถกถาโบราณ, 

อรรถกถาของเกา) ซ่ึงมีช่ือท่ีอางอิงหรือ

กลาวถึงในอรรถกถาภาษาบาลีบอยคร้ัง 

โดยเฉพาะ มหาอัฏฐกถา มหาปจจรี 
กุรุนที สังเขปฏฐกถา อันธกฏัฐกถา

โปราณฏัฐกถาสาํคญัท่ีสดุ คอื มหา-
อัฏฐกถา ซ่ึงเปนอรรถกถาท่ีอธิบาย

ตลอดพระไตรปฎกท้ังหมด และเกาแก

ท่ีสุด ถือวาเปนอรรถกถาเดิมท่ีพระ  

มหินทเถระนํามาจากชมพูทวีป และ

ทานไดแปลเปนภาษาสิงหลดวยตนเอง 

เพื่อใหชาวลังกาทวีปมีเคร่ืองมือท่ีจะ

ศึกษาพระไตรปฎกไดโดยสะดวก เมื่อ

พระพุทธโฆสาจารยเรียบเรียงอรรถกถา

ภาษาบาลีข้ึนใหมนั้น ก็อาศัยมหา- 
อัฏฐกถานี่เองเปนหลัก ดังท่ีทานกลาว
ถึงการจัดทําอรรถกถาแหงพระวินัย

ปฎก (คือสมันตปาสาทิกา) วาทานนํา

เอามหาอัฏฐกถานั้นมาเปนสรีระ คือ

เปนเนื้อหาหลัก หรือเปนเนื้อเปนตัวของ

หนังสือใหมท่ีจะทํา  พรอมท้ังปรึกษา 

โปราณัฏฐกถาและมติหลักท่ีถือกันมา

ของสงัฆะดวย

พงึทราบดงัท่ีกลาวแลววา เวลานี ้เมือ่

พูดถึงอรรถกถา เราหมายถงึอรรถกถา

ภาษาบาลีท่ีพระพุทธโฆสาจารยเปนตน

ไดเรียบเรียงไว และเราใชกนัอยู แตพงึ

ทราบตอไปอีกข้ันหนึ่งวา ในอรรถกถา

ภาษาบาลนีัน้เอง เมือ่มกีารกลาวอางถงึ

อรรถกถา เชนบอกวา “ในอรรถกถา 

ทานกลาววา ‘…’ ดงันี”้ คาํวา “อรรถกถา” 

ท่ีคัมภีรอรรถกถาภาษาบาลีกลาวถึงนั้น 

มักหมายถึงโปราณัฏฐกถาภาษาสิงหล 

เฉพาะอยางยิง่ มหาอัฏฐกถานีเ้อง; ดู

อรรถกถา
โปสาลมาณพ ศิษยคนหนึ่งในจํานวน 

๑๖ คน ของพราหมณพาวรี ท่ีไปทูลถาม

ปญหากะพระศาสดา ท่ีปาสาณเจดีย



ผทม ผล๒๕๐
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ผ

ผทม นอน (ใชแกเจา)

ผนวช บวช (ใชแกเจา)

ผรณาปติ ความอิ่มใจซาบซาน เมื่อเกิด

ข้ึนทําใหรูสึกซาบซานท่ัวสารพางค (ขอ 

๕ ในปติ ๕)

ผรุสวาจา วาจาหยาบ, คําพูดเผ็ดรอน, 

คําหยาบคาย (ขอ ๖ ในอกุศลกรรมบถ 

๑๐)

ผรุสาย วาจาย เวรมณี เวนจากพูดคํา
หยาบ (ขอ ๖ ในกุศลกรรมบถ ๑๐)

ผล 1. สิ่งท่ีเกิดจากเหตุ, ประโยชนหรือ

โทษท่ีไดรับสนองหรือตอบแทน; “ผล” มี

ช่ือเรียกหลายอยางตามความหมายท่ี

จําเพาะหรือท่ีมนียัตางกนัออกไป เฉพาะ

อยางยิ่งคือ วิบาก (วิบากผล) นิสสันท
(นิสสันทผล) อานิสงส (อานิสงสผล);

คําเหลานี้ มีความหมายกายเกยกันอยู

บาง และบางทีก็ใชอยางหลวมๆ ทําให

ปะปนสับสนกัน แตวาตามความหมาย

พื้นฐาน วิบาก หมายถึงผลโดยตรงของ
กรรมตอชีวิตของตัวผูกระทํา ไมวาจะ

เปนผลดีหรือผลรายสุดแตกรรมดีหรือ

กรรมช่ัวท่ีเขาไดทํา, นิสสันท หมายถึง
ผลโดยออมท่ีสืบเนื่องหรือพวงพลอยมา

กับผลแหงกรรมนั้น ไมว าจะเปน

อิฏฐารมณหรืออนิฏฐารมณ อันนํามาซ่ึง

สุขหรือโศก ท้ังท่ีเกิดแกตัวเขาเอง และ

แกคนอื่นท่ีเกี่ยวของ (ตัวอยางดังใน 

หลักปฏิจจสมุปบาทวา ภพ เปนวิบาก 

ขาติชรามรณะ เปนนสิสนัท, และ โสกะ

ปริเทวะ เปนตน เปนนิสสันทพวงตอ

ออกไปอกี ซ่ึงอาจจะไมเกดิข้ึนกไ็ด) และ

นสิสนัทนัน้ใชไดกบัผลในเร่ืองท่ัวไป เชน

เอาวัตถุดิบมาเขาโรงงานอุตสาหกรรม 

เกิดเปนนิสสันทหลั่งไหลออกมา ท้ังท่ี

นาปรารถนาคือผลิตภัณฑ และท่ีไมนา

ปรารถนา เชน กากและของเสียตางๆ, 

อานิสงส หมายถึงผลดีท่ีงอกเงย หรือ
คุณคาประโยชนแถมเหมือนเปนกําไร 

ซ่ึงพลอยไดหรือพวงเพิ่มสืบเนื่องจาก

กรรมท่ีดี เชน เอาความรูท่ีเปนประโยชน

ไปสอนเขา แลวเกิดมีอานิสงส เชน เขา

รักใครนับถือ ตลอดจนไดลาภบางอยาง 

ดงันี ้กไ็ด หมายถงึผลด ีคณุคา ประโยชน

ของการอยางใดอยางหนึ่งหรือสิ่งใดสิ่ง

หนึ่ง โดยท่ัวไป ก็ได, อานิสงสนี้ ตรง

ขามกับอาทีนพ (หรืออาทีนวะ) ซ่ึงหมาย
ถึงโทษ ผลราย สวนเสีย ขอบกพรอง,

พึงเห็นตัวอยางดังพุทธพจนวา (อง.ปฺจก. 

๒๒/๒๒๗/๒๘๗) “ภิกษุท้ังหลาย อาทีนพ



ผลญาณ ผลเหตุสนธิ๒๕๑
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ในเพราะโภคทรัพย ๕ ประการนี้ … คือ 

โภคทรัพยเปนของท่ัวไปแกไฟ ๑ เปน

ของท่ัวไปแกน้ํา ๑ เปนของท่ัวไปแกผู

ครองบานเมือง ๑ เปนของท่ัวไปแกโจร 

๑ เปนของท่ัวไปแกทายาทอัปรีย ๑ … 

ภิกษุท้ังหลาย อานิสงสในเพราะโภค-

ทรัพย ๕ ประการนี้ … คือ อาศัยโภค-

ทรัพย บุคคลเลี้ยงตนใหเปนสุข … ๑ 

เลี้ยงมารดาบิดาใหเปนสุข … ๑ เลี้ยง

บุตรภรรยา คนใช กรรมกร และคนงาน

ใหเปนสุข … ๑ เลี้ยงมิตรสหายและคน

ใกลชิดชวยกิจการ ใหเปนสุข ใหอิ่มพอ 

บริหารใหเปนสุขโดยชอบ ๑ บําเพ็ญ

ทักษิณาในสมณพราหมณ ท้ังหลาย 

อยางท่ีมีผลเลิศ อันใหประสบสิ่งดีงาม 

มีผลเปนสุข เปนไปเพื่อสวรรค ๑ …”

ดังท่ีกลาวแลววา การใชคําเหลานี้ 

เมือ่ลงสูรายละเอยีด บางทีกม็คีวามแตก

ตางและซับซอนสบัสนบาง เชน ในกรณี

ท่ีคําวา “ผล” กับ “วิบาก” มาดวยกัน 

อยางในคําวา “ผลวบิาก (คือผลและ

วิบาก) ของกรรมท่ีทําดีทําช่ัว…” ทาน

อธิบายวา “ผล” หมายถึงนิสสันทผล

(รวมท้ังอานิสงสผล) และ “วิบาก” ก็คือ

วิบากผล แตในสํานวนวา “มีผลมาก มี

อานิสงสมาก” บางคัมภีร (ดู ปฏิสํ.อ.๒/ 

๖๒/๕๔; ที.อ.๒/๔๓๘/๔๒๙) อธิบายวา “ท่ีวา

ไมมีผลมาก คือโดยวิบากผล ท่ีวาไมมี

อานิสงสมาก คือโดยนิสสันทผล (หรือ

โดยอานิสงสผล)” แตบางคัมภีร (ดู ม.อ. 

๑/๖๕/๑๗๑; ๒/๘๙/๒๒๐; องฺ.อ.๓/๖๖๓/๓๕๗) 

อธิบายวา “ท่ีวามีผลมาก มีอานิสงสมาก

นั้น ท้ังสองอยาง โดยความหมายก็

อยางเดียวกัน” และบางทีก็ใหความ

หมายเพิ่มอีกนัยหนึ่งวา “มีผลมาก คือ

อํานวยโลกียสุขมาก มีอานิสงสมาก คือ

เปนปจจัยแหงโลกุตตรสุขอันยิ่งใหญ”; ดู

นิสสันท, วิบาก, อานิสงส
2. ช่ือแหงโลกุตตรธรรมคูกับมรรค 

และเปนผลแหงมรรค มี ๔ ช้ัน คือ

โสดาปตติผล ๑ สกทาคามิผล ๑ 

อนาคามิผล ๑ อรหัตตผล ๑; คูกับ มรรค   

ผลญาณ ญาณในอริยผล, ญาณท่ีเกิด

ข้ึนในลําดับ ตอจากมัคคญาณและเปน

ผลแหงมัคคญาณนั้น ซ่ึงผูบรรลุแลวได

ช่ือวาเปนพระอริยบุคคลข้ันนั้นๆ มี

โสดาบัน เปนตน; ดู ญาณ ๑๖
ผลภาชกะ ภกิษผูุไดรับสมมติ คอืแตงต้ัง

จากสงฆใหเปนผูมีหนาท่ีแจกผลไม

ผลเภสัช มีผลเปนยา, ยาทําจากลูกไม

เชน ดีปลี พริก สมอไทย มะขามปอม 

เปนตน

ผลสมังคี ดู สมังคี
ผลเหตุสนธ ิ “ตอผลเขากบัเหตุ” หมายถงึ

เงื่อนตอระหวางผลในปจจุบัน กบัเหตุใน

ปจจุบัน ในวงจรปฏิจจสมุปบาท คือ 



ผลาสโว ผาปา๒๕๒

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

กนั ทําใหเกดิเวทนา คอื สขุบาง ทุกขบาง 

เปนอุเบกขาบาง (ขอ ๒ ในอาหาร ๔)

ผากฐิน ผาผืนหนึ่งท่ีใชเปนองคกฐิน

สําหรับกราน แตบางทีพูดคลุมๆ หมาย

ถึงผาท้ังหมดท่ีถวายพระในพิธีทอด

กฐิน, เพื่อกันความสับสน จึงเรียกแยก

เปนองคกฐิน หรือผาองคกฐินอยางหนึ่ง 

กับผาบริวารหรือผาบริวารกฐินอีกอยาง

หนึ่ง; ดู กฐิน
ผากรองนํ้า ผาสําหรับกรองนํ้ากันตัว

สัตว; ดู ธมกรก
ผากาสายะ ดู กาสาวะ
ผากาสาวะ ดู กาสาวะ
ผาจํานําพรรษา ผาท่ีทายกถวายแกพระ
สงฆผูอยูจําพรรษาครบแลวในวัดนั้น 

ภายในเขตจีวรกาล; เรียกเปนคําศัพท

วา ผาวัสสาวาสิกา วัสสาวาสิกสาฎก 
หรือ วัสสาวาสิกสาฏิกา; ดู อัจเจกจีวร

ผาณิต รสหวานเกิดแตออย, น้ําออย (ขอ 

๕ ในเภสัช ๕)

ผาติกรรม “การทําใหเจริญ” หมายถึง

การจําหนายครุภัณฑ เพื่อประโยชน

สงฆอยางหนึ่งอยางใด โดยเอาของเลว

แลกเปลี่ยนเอาของดีกวาใหแกสงฆ 

หรือเอาของของตนถวายสงฆเปนการ

ทดแทนท่ีตนทําของสงฆชํารุดไป, ร้ือ

ของท่ีไมดีออกทําใหใหมดีกวาของเกา 

เชน เอาที่วัดไปทําอยางอื่นแลวสรางวัด

ถวายใหใหม; การชดใช, การทดแทน

ผาไตร, ผาไตรจีวร ดู ไตรจีวร
ผาทรงสะพัก ผาหมเฉียงบา

ผาทิพย ผาหอยหนาตักพระพุทธรูป 

(โดยมากเปนปูนปนมีลายตางๆ)

ผานิสีทนะ ดู นิสีทนะ
ผาบริวาร ผาสมทบ; ดู บริวาร
ผาบังสุกุล ดู บังสุกุล
ผาปา ผาท่ีทายกถวายแกพระโดยวิธี

ปลอยท้ิงใหพระมาชักเอาไปเอง อยาง

เปนผาบังสกุลุ, ตามธรรมเนียมจะถวาย

หลงัเทศกาลกฐนิออกไป; คาํถวายผาปา

วา “อิมานิ มยํ ภนฺเต, ปสุกูลจีวรานิ,
สปริวารานิ, ภิกฺขุสงฺฆสฺส, โอโณชยาม, 
สาธุ โน ภนฺเต, ภิกฺขุสงฺโฆ, อิมานิ, ปสุ-



ผาวัสสาวาสิกสาฏิกา แผเมตตา๒๕๓

๒๕๓

กูลจีวรานิ, สปริวารานิ, ปฏิคฺคณฺหาตุ, 
อมฺหากํ, ทีฆรตฺตํ, หิตาย, สุขาย” แปล
วา “ขาแตพระสงฆผูเจริญ ขาพเจาท้ัง

หลายขอนอมถวายผาบังสุกุลจีวร กับ

ท้ังบริวารเหลานี้แกพระภิกษุสงฆ ขอ

พระภิกษุสงฆจงรับ ผาบังสุกุลจีวรกับ

ท้ังบริวารเหลานี้ของขาพเจาท้ังหลาย 

เพื่อประโยชนและความสุขแกขาพเจา

ท้ังหลาย สิ้นกาลนาน เทอญฯ”

ผาวัสสาวาสิกสาฏิกา ดู ผาจํานําพรรษา
ผาวัสสิกสาฏิกา ดู ผาอาบน้ําฝน
ผาสาฏิกา ผาคลุม, ผาหม

ผาสุก ความสบาย, ความสําราญ

ผาสุวิหารธรรม ธรรมเปนเคร่ืองอยู

สบาย

ผาอาบนํ้าฝน ผาสําหรับอธิษฐานไวใชนุง

อาบน้ําฝนตลอด ๔ เดือนแหงฤดูฝน ซ่ึง

พระภิกษุจะแสวงหาไดในระยะเวลา ๑ 

เดือน ต้ังแตแรม ๑ ค่ําเดือน ๗ ถึงข้ึน 

๑๕ ค่ําเดือน ๘ และใหทํานุงไดในเวลา

กึ่งเดือน ต้ังแตข้ึน ๑ ถึง ๑๕ ค่ําเดือน 

๘, เรียกเปนคาํศพัทวา วสัสิกสาฏิกา
หรือ วัสสิกสาฎก, มีขนาดท่ีกําหนดตาม
พุทธบัญญัติในสิกขาบทที่ ๙ แหงรตน-

วรรค (ปาจิตตีย ขอท่ี ๙๑; วินย.๒/๗๗๒/๕๐๙)

คอื ยาว ๖ คบื กวาง ๒ คบืคร่ึง โดยคบื

พระสุคต;  ปจจุบันมีประเพณีทายก
ทายิกาทําบุญถวายผาอาบน้ําฝนตามวัด

ตางๆ ในวันข้ึน ๑๕ ค่ําเดือน ๘, คํา

ถวายผาอาบน้ําฝนเหมือนคําถวายผาปา 

เปลี่ยนแต ปสุกูลจีวรานิ เปน วสฺสิก-
สาฏิกานิ และ “ผาบังสุกุลจีวร” เปน 

“ผาอาบน้ําฝน”

ผูมีราตรีเดียวเจริญ ผูมีความเพียรไม

เกียจครานท้ังกลางวันกลางคืน อยูดวย

ความไมประมาท

เผดียง บอกแจงใหรู, บอกนิมนต, บอก
กลาวหรือประกาศเชื้อเชิญเพื่อใหรวม

ทํากิจโดยพรอมเพรียงกัน; ประเดียง ก็

วา; ดู ญัตติ
แผเมตตา ต้ังจิตปรารถนาดีขอใหผูอื่นมี
ความสุข; คําแผเมตตาท่ีใชเปนหลักวา 

“สพฺเพ สตฺตา อเวรา อพฺยาปชฌฺา อนฆีา
สุขี อตฺตานํ ปริหรนฺตุ” แปลวา “ขอสัตว

ท้ังหลาย, (ท่ีเปนเพื่อนทุกข เกิด แก 

เจ็บ ตาย ดวยกัน) หมดท้ังสิ้น, (จงเปน

สุขเปนสุขเถิด), อยาไดมีเวรแกกันและ

กันเลย, (จงเปนสุขเปนสุขเถิด), อยาได

เบียดเบียนซ่ึงกันและกันเลย, (จงเปน

สุขเปนสุขเถิด), อยาไดมีทุกขกายทุกข

ใจเลย, จงมีความสุขกายสุขใจ, รักษา

ตน (ใหพนจากทุกขภัยท้ังสิ้น) เถิด.” 

[ขอความในวงเล็บเปนสวนท่ีเพิ่มเขามา

ในคําแปลเปนไทย]

ผูเจริญเมตตาธรรมอยูเสมอ จน

จิตมั่นในเมตตา มีเมตตาเปนคุณสมบัติ



โผฏฐัพพะ พยาน๒๕๔

๒๕๔

ประจําใจ จะไดรับอานิสงส คือผลดี 

๑๑ ประการ คือ ๑. หลับก็เปนสุข ๒. 

ต่ืนก็เปนสุข ๓. ไมฝนราย ๔. เปนท่ีรัก

ของมนุษยท้ังหลาย ๕. เปนท่ีรักของ

อมนุษยท้ังหลาย ๖. เทวดายอมรักษา 

๗. ไมตองภัยจากไฟ ยาพิษ หรือ

ศัสตราอาวุธ ๘. จิตเปนสมาธิงาย ๙. สี

หนาผองใส ๑๐. เมื่อจะตาย ใจก็สงบ 

ไมหลงใหลไรสติ ๑๑. ถายงัไมบรรลคุณุ

พเิศษท่ีสงูกวา ยอมเขาถงึพรหมโลก

อนึ่ง การแผเมตตานี้ สําหรับทานท่ี

ชํานาญ เมื่อฝกใจใหเสมอกันตอสัตวท้ัง

หลายไดแลว จะทําจิตใหคลองในการ

แผไปในแบบตางๆ แยกไดเปน ๓ อยาง

(ข.ุปฏิ.๓๑/๕๗๕/๔๘๓) คือ ๑.แผไปท่ัวอยาง

ไมมีขอบเขต เรียกวา “อโนธิโสผรณา” 

(อยางคําแผเมตตาท่ียกมาแสดงขางตน) 

๒.แผไปโดยจํากัดขอบเขต เรียกวา   

“โอธิโสผรณา” เชนวา ขอใหคนพวกนั้น

พวกนี้ ขอใหสัตวเหลานั้นเหลานี้ จงเปน

สุข ๓.แผไปเฉพาะทิศเฉพาะแถบ เรียก

วา “ทิสาผรณา” เชนวา ขอใหมนุษยทาง

ทิศนั้นทิศนี้ ขอใหประดาสัตวในแถบ

นั้นแถบนี้ หรือยอยลงไปอีกวา ขอให

คนจนคนยากไรในภาคนั้นภาคนี้ จงมี

ความสขุ ฯลฯ; ด ู เมตตา, อโนธิโสผรณา,   
โอธิโสผรณา, ทิสาผรณา, วิกุพพนา,    
สีมาสัมเภท

โผฏฐัพพะ อารมณท่ีจะพึงถูกตองดวย

กาย, สิ่งท่ีถูกตองกาย เชน เย็น รอน 

ออน แข็ง เปนตน (ขอ ๕ ในอายตนะ

ภายนอก ๖ และในกามคุณ ๕

พ

พจน ดู วจนะ
พนาสณฑ, พนาสัณฑ ดู ไพรสณฑ
พยัญชนะ 1. อักษร, ตัวหนังสือท่ีไมใช

สระ 2. กับขาวนอกจากแกง; คูกับ สูปะ
3. ลักษณะของรางกาย

พยากรณ ทําใหแจงชัด, บอกแจง, ช้ีแจง, 

ตอบปญหา (คัมภีรท้ังหลายมักแสดง

ความหมายวาตรงกับคําวา วิสัชนา); ใน
ภาษาไทย นิยมใชในความหมายวา  

ทาย, ทํานาย (ความหมายเดิมคือ บอก

ความหมายของสิ่งนั้นๆ เชน ลักษณะ

รางกาย ใหแจมแจงออกมา)

พยากรณศาสตร วิชาหรือตําราวาดวย

การทํานาย (ในภาษาบาลี ตามปกติใช

ในความหมายวา ตําราไวยากรณ)

พยาธิ ความเจ็บไข
พยาน ผูรูเห็นเหตุการณ, คน เอกสาร 

หรือสิ่งของท่ีอางเปนหลักฐาน



พยาบาท พร๒๕๕

๒๕๕

พยาบาท ความขัดเคืองแคนใจ, ความ

เจ็บใจ, ความคิดราย; ตรงขามกับ เมตตา; 
ในภาษาไทยหมายถึง ผูกใจเจ็บและคิด

แกแคน

พยาบาทวิตก ความตริตรึกในทางคิด

รายตอผูอื่น, ความคิดนึกในทางขัด

เคืองชิงชัง ไมประกอบดวยเมตตา (ขอ 

๒ ในอกุศลวิตก ๓)

พยุหะ กระบวน, เหลาทหารที่ระดมจัด

ข้ึน, กองทัพ (บาลี: พฺยูห)

พยุหแสนยากร เหลาทหารท่ีระดมจัด

ยกมาเปนกระบวนทัพ, กองทัพ (บาลี:

พฺยูห+เสนา+อากร; สันสกฤต: วฺยูห+

ไสนฺย+อากร)

พร สิ่งท่ีอนุญาตหรือใหตามท่ีขอ, สิ่ง

ประสงค ท่ีขอใหผูอื่นอนุญาตหรือ

อํานวยให, สิ่งท่ีปรารถนา ซ่ึงเมื่อไดรับ

โอกาสแลว จะขอจากผูมศีกัดิห์รือมฐีานะ 

ท่ีจะยอมให หรือเอื้ออํานวยใหเปนขอ

อนุญาตพิเศษ เปนรางวัล หรือเปนผล

แหงความโปรดปรานหรือเมตตาการุณย, 

ดงัพรสาํคญัตอไปนี ้เปนตัวอยาง

พร ท่ีพระเจาสุทโธทนะทรงขอจาก
พระพุทธเจา กลาวคอื เมือ่เจาชายราหุล

ทูลขอทายัชชะ (สมบัติแหงความเปน

ทายาท) พระพทุธเจาไดโปรดใหเจาชาย

ราหุลบรรพชา เพือ่จะไดโลกตุตรสมบัติ 

โดยพระสารีบุตรเปนพระอปุชฌาย คร้ัน

พระพทุธบิดาทรงทราบ กไ็ดเสดจ็มาทรง

ขอพรจากพระพทุธเจา ขอใหพระภกิษุ

ท้ังหลายไมบวชบุตรท่ีมารดาบิดายังมิได

อนญุาต จึงไดมพีทุธบัญญติัขอนีส้บืมา 

(วนิย.๔/๑๑๘/๑๖๘)

พร ๘ ประการ ท่ีนางวิสาขาทูลขอ 
คือ ตลอดชีวิตของตน ปรารถนาจะขอ

ถวายผาวัสสิกสาฏิกา ถวายอาคนัตุกภตั 

ถวายคมิกภัต  ถวายคิลานภัต  ถวาย   

คิลานปุฏฐากภตั ถวายคลิานเภสชั ถวาย

ธุวยาค ูแกสงฆ และถวายอุทกสาฏกิาแก

ภิกษุณีสงฆ จึงไดมีพุทธานุญาตผา ภัต 

และเภสัชเหลานี้สืบมา (วินย.๕/๑๕๓/๒๑๐)

พร ๘ ประการ ท่ีพระอานนททูลขอ 
(ทํานองเปนเงือ่นไข) ในการทีจ่ะรับหนาท่ี

เปนพระพทุธอปุฐากประจาํ แยกเปน ก)

ดานปฏเิสธ ๔ ขอ คอื ๑. ถาพระองคจัก

ไมประทานจีวรอันประณีตท่ีพระองคได

แลวแกขาพระองค ๒. ถาพระองคจักไม

ประทานบิณฑบาตอันประณีตท่ีพระองค

ไดแลวแกขาพระองค ๓. ถาพระองคจัก

ไมโปรดใหขาพระองคอยูในพระคันธกุฎี

ท่ีประทับของพระองค ๔. ถาพระองคจัก

ไมทรงพาขาพระองคไปในท่ีนมินต และ 

ข) ดานขอรับ ๔ ขอ คอื ๕. ถาพระองค

จะเสด็จไปสูท่ีนิมนตท่ีขาพระองครับไว  

๖. ถาขาพระองคจักพาบริษัทซ่ึงมาเพื่อ

เฝาพระองคแตท่ีไกลนอกรัฐนอกแควน



พร พร๒๕๖

๒๕๖

เขาเฝาไดในขณะท่ีมาแลว ๗. ถาขาพระ

องคจักไดเขาเฝาทูลถามในขณะเมื่อ

ความสงสยัของขาพระองคเกดิข้ึน ๘. ถา

พระองคทรงแสดงธรรมอันใดในท่ีลับ

หลังขาพระองค จักเสด็จมาตรัสบอก

ธรรมอนันัน้แกขาพระองค, พระพทุธเจา

ตรัสถามทานวาเห็นอาทีนพคือผลเสีย

อะไรใน  ๔  ขอตน และเห็นอานสิงสคอื

ผลดอีะไรใน ๔ ขอหลงั  จึงขออยางนี ้ 

เมื่อพระอานนททูลช้ีแจงแลว ก็ทรง

อนญุาตตามท่ีทานขอ (เชน ที.อ.๒/๑๔)

(ขอช้ีแจงของพระอานนท คือ ถาขา

พระองคไมไดพร ๔ ขอตน จักมีคนพูด

ไดวา พระอานนทไดลาภอยางนั้น  จึง

บํารุงพระศาสดา ผูอุปฐากอยางนี้จะเปน

ภาระอะไร ถาขาพระองคไมไดพรขอขาง

ปลาย จักมีคนพูดไดวา พระอานนท

บํารุงพระศาสดาอยางไรกัน ความ

อนุเคราะหแมเพียงเทานี้ พระองคก็ยัง

ไมทรงกระทํา สําหรับพรขอสุดทาย จัก

มีผูถามขาพระองคในท่ีลับหลังพระองค

วา ธรรมนี้ๆ พระองคทรงแสดงท่ีไหน 

ถาขาพระองคบอกไมได ก็จะมีผูพูดได

วา แมแตเร่ืองเทานี้ทานยังไมรู ทานจะ

เท่ียวตามเสด็จพระศาสดาดุจเงาไมละ

พระองคตลอดเวลายาวนาน ไปทําไม)

พรตามตัวอยางขางตนนี้ เปนขอท่ี

แสดงความประสงคของอริยสาวกและ

อริยสาวิกา จะเห็นวาไมมีเร่ืองผลไดแก

ตนเองของผูขอ สวนพรท่ีปุถุชนขอ มี

ตัวอยางท่ีเดน คือ

พร ๑๐ ประการ (ทศพร) ท่ีพระผุสดี
เทวีทูลขอกะทาวสักกะ เมื่อจะจุติจาก

เทวโลกมาอบัุติในมนษุยโลก ไดแก ๑.

อคคฺมเหสภิาโว ขอใหไดประทับในพระ

ราชนเิวศน (เปนอคัรมเหส)ี ของพระเจา

สวีริาช ๒. นลีเนตฺตตา ขอใหมดีวงเนตร

ดาํดงัตาลกูมฤคี  ๓. นลีภมกุตา ขอใหมี

ขนคิว้สดีาํนลิ ๔. ผุสสฺตีติ นาม ํขอใหมี

นามวา  ผุสด ี๕. ปุตฺตปฏลิาโภ ขอใหได

พระราชโอรส ผูใหสิง่ประเสริฐ มพีระทัย

โอบเอือ้ ปราศความตระหนี ่ ผูอนัราชาท่ัว

ทุกรัฐบูชา มเีกยีรติยศ ๖. อนนุนฺตกจฺุฉติา 

เมือ่ทรงครรภขออยาใหอทุรปองนนู แต

พึงโคงดังคันธนูท่ีนายชางเหลาไวเรียบ

เกลีย้งเกลา ๗. อลมพฺตฺถนตา ขอยคุล

ถนัอยาไดหยอนยาน ๘. อปลติภาโว ขอ

เกศาหงอกอยาไดม ี ๙. สขุุมจฺฉวติา ขอ

ใหมีผิวเนื้อละเอียดเนียนธุลีไมติดกาย 

๑๐. วชฺฌปฺปโมจนสมตฺถตา ขอใหปลอย

นกัโทษประหารได (ข.ุชา.๒๘/๑๐๔๘/๓๖๕)

ในภาษาไทย  “พร” มีความหมาย

เพี้ยนไป กลายเปนคําแสดงความ

ปรารถนาดี ซ่ึงกลาวหรือใหโดยไมตอง

มีการขอหรือการแสดงความประสงค

ของผูรับ และมักไมคํานึงวาจะมีการ



พรต พรหมจรรย๒๕๗

๒๕๗

ปฏิบัติหรือทําใหสําเร็จเชนนั้นหรือไม

“พร” ท่ีนิยมกลาวในภาษาไทย เชน

วา “จตุรพิธพร” (พรสี่ประการ) นั้น ใน

ภาษาบาลเีดมิไมเรียกวา “พร” แตเรียกวา 

“ธรรม” บาง วา “ฐานะ” บาง ดงัในพุทธ-

พจนวา “ธรรม ๔ ประการ คือ อายุ 

วรรณะ สุขะ พละ ยอมเจริญแกบุคคล

ผูมีปกติอภิวาท ออนนอมตอวุฒชนเปน

นิตย” (ข.ุธ.๒๕/๑๘/๒๙)

ธรรม หรือฐานะที่เรียกอยางไทยได

วาเปนพรอยางนี้ ในพระไตรปฎกมีอีก

หลายชุด มีจํานวน ๕ บาง ๖ บาง ๗ บาง 

ท่ีควรทราบ คือ ฐานะ ๕ อันเรียกไดวา

เปน “เบญจพิธพร” (พรหาประการ) ดงั

ในพุทธพจนวา “ทายกผูใหโภชนะ ช่ือวา

ยอมใหฐานะ ๕ ประการ แกปฏิคาหก 

กลาวคือ ใหอายุ วรรณะ สุขะ พละ 

ปฏิภาณ คร้ันให ... แลว ยอมเปนภาคี

แหงอายุ ... วรรณะ ... สุขะ ... พละ ... 

ปฏิภาณ ท่ีเปนทิพย หรือเปนของ

มนุษย ก็ตาม” (อง.ฺปจฺก.๒๒/๓๗/๔๔)

ธรรม หรือฐานะ ๕ อันเรียกไดวา

เปน “เบญจพิธพร” (พรหาประการ) อีก

ชุดหนึ่งท่ีควรนํามาปฏิบัติ พึงศึกษาใน

พุทธพจนวา “ภิกษุท้ังหลาย เธอท้ังหลาย

จงเท่ียวไปในแดนโคจรของตน อันสืบ

มาแตบิดา... เมื่อเท่ียวไปในแดนโคจร

ของตน อันสืบมาแตบิดา เธอท้ังหลาย

จักเจริญ ท้ังดวยอายุ ...ท้ังดวยวรรณะ 

...ท้ังดวยสุข ...ท้ังดวยโภคะ ...ท้ังดวย

พละ” และทรงไขความไววา สําหรับ

ภิกษุ อายุ อยูท่ีอิทธิบาท ๔  วรรณะ

อยูท่ีศีล สุข อยูท่ีฌาน ๔ โภคะ อยูท่ี

อปัปมัญญา (พรหมวหิาร) ๔ พละ อยูท่ี

วมุิตติ (เจโตวมิตุติและปญญาวิมุตติท่ี

หมดสิ้นอาสวะ) (ที.ปา.๑๑/๕๐/๘๕) สวน

แดนโคจรของตน ท่ีสืบมาแตบิดา กค็อื

สติปฏฐาน ๔  (ส.ํม.๑๙/๗๐๐/๑๙๘)

พรต ขอปฏิบัติทางศาสนา, ธรรมเนียม

ความประพฤติของผูถือศาสนาท่ีคูกัน

กับศีล, วัตร, ขอปฏิบัติประจํา

พรรณนา เลาความ, ขยายความ, กลาว

ถอยคําใหผูฟงนึกเห็นเปนภาพ

พรรษกาล ฤดูฝน (พจนานุกรมเขียน 

พรรษากาล)
พรรษา ฤดฝูน, ป, ปของระยะเวลาท่ีบวช

พรรษาธษิฐาน อธิษฐานพรรษา, กาํหนด

ใจวาจะจําพรรษา; ดู จําพรรษา
พรหม ผูประเสริฐ, เทพในพรหมโลก 

เปนผูไมเกี่ยวของดวยกาม มี ๒ พวก

คือ รูปพรหมมี ๑๖ ช้ัน อรูปพรหมมี ๔ 

ช้ัน; ดู พรหมโลก; เทพสูงสุดหรือพระผู
เปนเจาในศาสนาพราหมณ

พรหมจรรย “จริยะอันประเสริฐ”, “การ

ครองชีวิตประเสริฐ”, ตามท่ีเขาใจกันท่ัว

ไป หมายถึงความประพฤติเวนเมถุน 



พรหมจรรย พรหมโลก๒๕๘

๒๕๘

หรือการครองชีวิตดังเชนการบวชท่ีละ

เวนเมถุน แตแทจริงนั้น พรหมจรรย
คอืพรหมจรยิะ เปนหลกัการใหญท่ีใชใน
แงความหมายมากหลาย ดงัท่ีอรรถกถา

แหงหนึง่ประมวลไว ๑๐ นยั คอืหมายถึง 

ทาน ไวยาวจัจ (คอืการขวนขวายชวย

เหลอืรับใชทําประโยชน) เบญจศลี อปัป-

มญัญาสี ่ (คอืพรหมวหิารสี)่ เมถนุวรัิติ 

(คือการเวนเมถนุ) สทารสนัโดษ (คอื

ความพอใจเฉพาะภรรยาหรือคูครองของ

ตน) ความเพียร การรักษาอุโบสถ 

อริยมรรค พระศาสนา (อนัรวมไตรสกิขา

ท้ังหมด) เฉพาะอยางยิง่ ความหมาย

สาํคญัท่ีพระพทุธเจาตรัสเปนหลกั คอื ๒ 

นยัสดุทาย (อริยมรรค และพระศาสนา); 

ในศาสนาพราหมณ พรหมจรรย หมาย
ถึงการครองชีวิตเวนเมถุนและประพฤติ

ปฏิบัติตนเครงครัดตางๆ ท่ีจะควบคุม

ตนใหมุงมั่นในการศึกษาไดเต็มท่ี โดย

เฉพาะในการเรียนพระเวท โดยนยัหมาย

ถึงการศึกษาพระเวท และหมายถึงชวง

เวลาหรือข้ันตอนของชีวิตท่ีพึงอุทิศเพื่อ

การศึกษาอยางนั้น (บาลี: พฺรหฺมจริย)
พรหมจริยะ ดู พรหมจรรย
พรหมจารี ผูประพฤติพรหมจรรย, นัก
เรียนพระเวท, ผูประพฤติธรรมมีเวน

จากเมถุน เปนตน; ดู อาศรม
พรหมทัณฑ โทษอยางสูง คือ สงฆ 

ตกลงกันลงโทษภิกษุรูปใดรูปหนึ่งโดย

ภิกษุท้ังหลายพรอมใจกันไมพูดดวย ไม

วากลาวตักเตือน หรือสั่งสอนภิกษุรูป

นั้น, พระฉันนะซ่ึงเปนภิกษุเจาพยศ ถือ

ตัววาเปนคนเกาใกลชิดพระพุทธเจามา

กอนใครอื่น ใครวาไมฟง ภายหลังถูก

สงฆลงพรหมทัณฑถึงกับเปนลมลม

สลบหายพยศได; ดูที่ ปกาสนียกรรม, 
อสัมมุขากรณีย

พรหมไทย ของอันพรหมประทาน, ของ

ใหท่ีประเสริฐสดุ หมายถงึ ท่ีดนิหรือบาน

เมืองท่ีพระราชทานเปนบําเหน็จ เชน 

เมืองอุกกุฏฐะที่พระเจาปเสนทิโกศล

พระราชทานแกโปกขรสาติพราหมณ 

และนครจัมปาท่ีพระเจาพิมพิสารพระ

ราชทานใหโสณทัณฑพราหมณปกครอง

พรหมบุญ บุญอยางสูง เปนคําแสดง

อานิสงสของผู ชักนําใหสงฆสามัคคี

ปรองดองกัน ไดพรหมบุญจักแชมช่ืน

ในสวรรคตลอดกัลป

พรหมโลก ท่ีอยูของพรหม ตามปกติหมาย
ถงึ รูปพรหม ซ่ึงม ี๑๖ ช้ัน (เรียกวา รปู-
โลก) ตามลาํดบัดงันี ้ ๑. พรหมปารสัิชชา
๒. พรหมปุโรหิตา ๓. มหาพรหมา ๔. 
ปรติตาภา ๕. อปัปมาณาภา ๖. อาภัสสรา
๗. ปริตตสุภา ๘. อัปปมาณสุภา ๙. สุภ-
กิณหา ๑๐. อสัญญีสัตตา ๑๑. เวหัปผลา 
๑๒. อวหิา ๑๓. อตัปปา ๑๔. สุทัสสา



พรหมวิหาร พระเจา๒๕๙

๒๕๙

๑๕. สุทัสสี ๑๖. อกนิฏฐา; นอกจากนี้
ยงัม ีอรูปพรหม ซ่ึงแบงเปน ๔ ช้ัน (เรียก

วา อรปูโลก) คอื ๑. อากาสานัญจายตนะ
๒. วิญญาณัญจายตนะ ๓. อากิญจัญ-
ญายตนะ ๔. เนวสัญญานาสัญญายตนะ

พรหมวิหาร ธรรมเคร่ืองอยูของพรหม, 

ธรรมประจําใจอันประเสริฐ, ธรรม

ประจําใจของทานผูมีคุณความดียิ่งใหญ

มี ๔ คือ เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา
พรหมายุ ช่ือพราหมณคนหนึ่ง อายุ 

๑๒๐ ป เปนผูเช่ียวชาญไตรเพท อยู ณ 

เมืองมิถิลา ในแควนวิเทหะ ไดสงศิษย

มาตรวจดูมหาบุรุษลักษณะของพระ

พุทธเจา ตอมาไดพบกับพระพุทธเจา 

ทูลถามปญหาตางๆ มีความเลื่อมใส 

และไดบรรลุธรรมเปนพระอนาคามี

พรอมหนาธรรมวินัย (ระงับอธิกรณ) 

โดยนําเอาธรรมวินัย และสัตถุสาสนท่ี

เปนหลักสําหรับระงับอธิกรณนั้นมาใช

โดยครบถวน คอืวนิจิฉยัถกูตองโดยธรรม

และถูกตองโดยวินัย (ธัมมสัมมุขตา- 
วินยสัมมุขตา)

พรอมหนาบุคคล บุคคลผูเกี่ยวของใน

เร่ืองนั้นอยูพรอมหนากัน เชน คูวิวาท

หรือคูความพรอมหนากนัในววิาทาธิกรณ

และในอนุวาทาธิกรณ เปนตน (ปุคคล-
สัมมุขตา)

พรอมหนาวัตถุ ยกเร่ืองท่ีเกิดนั้นข้ึน

พิจารณาวินิจฉัย เชน คํากลาวโจทเพื่อ

เร่ิมเร่ือง และขอวิวาทท่ียกข้ึนแถลง

เปนตน (วัตถุสัมมุขตา)
พรอมหนาสงฆ ตอหนาภิกษุเขาประชุม
ครบองค และไดนําฉันทะของผูควรแก

ฉันทะมาแลว (สังฆสัมมุขตา)
พระ- คํานําหนา ท่ีใชประกอบหนาคําอื่น
เพื่อแสดงความยกยอง เคารพ นับถือ 

หรือใหความสําคัญ เชน นารายณ เปน 

พระนารายณ ราชา เปน พระราชา

(คําท่ีขึ้นตนดวย พระ- ซึ่งไมพบ
ในลําดับ ใหตัด พระ ออก แลวดูใน
ลําดับของคํานั้น เชน พระนารายณ ดู
นารายณ พระราชา ดู ราชา)

พระเครื่อง พระเคร่ืองราง, พระพุทธรูป
องคเล็กๆ ท่ีนับถือเปนเคร่ืองราง มักใช

เปนของติดตัว ดู เครื่องราง
พระโคดม, พระโคตมะ พระนามของ
พระพุทธเจา เรียกตามพระโคตร

พระเจา พระพุทธเจา, พระพุทธรูป, เทพ

ผูเปนใหญ; คนไทยใชคําวาพระเจา 

หมายถึงพระพุทธเจา มาแตโบราณ เชน

วา “พระเจาหาพระองค” ก็คือ พระพุทธ

เจา ๕ พระองค แตคงเปนดวยวา ตอ

มาเมื่อศาสนิกแหงศาสนาท่ีนับถือเทพ

เปนใหญ ใชคํานี้เรียกเทพเปนใหญของ

ตนกันแพรหลายข้ึน พุทธศาสนิกชนจึง

ใชคํานี้นอยลงๆ จนบัดนี้แทบไมเขาใจ



พระชนม พระพุทธเจา๒๖๐

๒๖๐

วาเปนคําท่ีใชมาในพระพุทธศาสนา

พระชนม อายุ, การเกิด, ระยะเวลาท่ี

เกิดมา

พระชนมายุ อายุ
พระดาบส ดู ดาบส
พระธรรม คําสั่งสอนของพระพุทธเจา

ท้ังหลกัความจริงและหลกัความประพฤติ

พระนม แมนม

พระนาคปรก พระพทุธรูปปางหนึง่มรูีป

นาคแผพังพานอยูขางบน; ดู มุจจลินท
พระบรมศาสดา พระผูเปนครูผูยิ่ง

ใหญ, พระผูเปนครูสูงสุด หมายถึงพระ

พุทธเจา

พระบาน  ดู คามวาสี
พระปา  ดู อรัญวาสี
พระผูเปนเจา พระภิกษุ, เทพผูเปน

ใหญ, เทพสูงสุดท่ีนับถือวาเปนผูสราง

สรรคบันดาลทุกสิ่งทุกอยาง; คนไทยใช

คําวาพระผูเปนเจา เปนคําเรียกพระ

ภิกษุ มาแตโบราณ เชนวา “ขออาราธนา

พระผูเปนเจาแสดงพระธรรมเทศนา” 

แตคงเปนดวยวา ตอมา เมื่อศาสนิก

แหงศาสนาท่ีนับถือเทพเปนใหญ ใชคํา

นี้เรียกเทพสูงสุดของตนกันแพรหลาย

ข้ึน พุทธศาสนิกชนจึงใชคํานี้นอยลงๆ 

จนบัดนี้แทบไมเขาใจวาเปนคําท่ีใชมาใน

พระพุทธศาสนา

พระผูมีพระภาคเจา พระนามของพระ

พุทธเจา

พระพรหม ดู พรหม
พระพุทธเจา พระผูตรัสรูเองโดยชอบแลว
สอนผูอื่นใหรูตาม, ทานผูรูดีรูชอบดวย

ตนเองกอนแลว สอนประชุมชนให

ประพฤติชอบดวยกาย วาจา ใจ; พระ

พุทธเจา ๗ พระองคท่ีใกลกาลปจจุบัน

ท่ีสุดและคัมภีรกลาวถึงบอยๆ คือ พระ

วปิสส ีพระสขีิ พระเวสสภ ูพระกกสุนัธะ

พระโกนาคมน พระกสัสป และพระโคดม;

พระพุทธเจา ๕ พระองคแหงภัทรกัป
ปจจุบันนี้ คือ พระกกุสันธะ พระ
โกนาคมน พระกัสสป พระโคดม และ

พระเมตเตยยะ (เรียกกันสามัญวา พระ
ศรีอารย หรือ พระศรีอริยเมตไตรย); 
พระพุทธเจา ๒๕ พระองคนับแตพระ

องคแรกท่ีพระโคตมพุทธเจา (พระ 

พุทธเจาองคปจจุบัน) ไดทรงพบและ

ทรงไดรับการพยากรณวาจะไดสําเร็จ

เปนพระพทุธเจา (รวม ๒๔ พระองค) จน

ถงึพระองคเองดวย คอื ๑. พระทีปงกร

๒. พระโกณฑัญญะ ๓. พระมังคละ ๔. 

พระสมุนะ ๕. พระเรวตะ ๖. พระโสภติะ

๗. พระอโนมทัสสี ๘. พระปทุมะ ๙. 

พระนารทะ ๑๐. พระปทุมุตตระ ๑๑. 

พระสุเมธะ ๑๒. พระสุชาตะ ๑๓. พระ

ปยทัสสี ๑๔. พระอัตถทัสสี ๑๕. พระ

ธัมมทัสสี ๑๖. พระสิทธัตถะ ๑๗. พระ



พระพุทธเจา พระพุทธเจา๒๖๑

๒๖๑

ติสสะ ๑๘. พระปุสสะ ๑๙. พระวิปสสี 

๒๐. พระสิขี ๒๑. พระเวสสภู ๒๒. 

พระกกุสันธะ ๒๓. พระโกนาคมน ๒๔. 

พระกัสสปะ ๒๕. พระโคตมะ (เร่ืองมา

ในคัมภีรพุทธวงส แหงขุททกนิกาย 

พระสุตตันตปฎก); ดู พุทธะ ดวย
พระนามตางๆ เพื่อกลาวถึงพระ

พทุธเจา ซ่ึงเปนคาํกลางๆ ใชแกพระองค

ใดก็ได มีมากมาย เชน ท่ีประมวลไวใน

คัมภีรอภิธานัปปทีปกา (คาถาท่ี ๑-๔) 

มี ๓๒ คํา (ในท่ีน้ี ไดปรับตัวสะกด และจัดเรียง

ตามลําดับอักษรอยางภาษาไทย) คือ จักขุมา, 

ชินะ,  ตถาคต,  ทศพล,  ทิปทุตตมะ     

(ทิปโทดม), เทวเทพ, ธรรมราชา, ธรรม-

สวามี, นรวระ, นรสีห, นาถะ, นายก, 

พุทธะ, ภควา (พระผูมีพระภาค),      

ภูริปญญะ, มหามุนี, มเหสิ (มเหสี ก็

ใช), มารชิ, มุนี, มุนินท, (มุนินทร ก็ใช),

โลกครุ, โลกนาถ, วรปญญะ, วินายก,

สมนัตจักขุ (สมนัตจกัษ)ุ, สยมัภู, สัตถา 

(พระศาสดา), สพัพญั,ู สมัมาสมัพทุธ,

สุคต, อนธิวร, อังคีรส; และสําหรับพระ

พุทธเจาพระองคปจจุบัน มีพระนาม

เฉพาะเพิ่มอีก ๗ คํา คือ โคตมะ สักกะ 

(ศากยะ) สักยมุนิ (ศากยมุนี) สักยสีห 

(ศากยสิงห ) สิทธัตถะ สุทโธทนิ   

อาทิจจพันธุ; ดู อังคีรส ดวย
ขอควรทราบบางประการเกี่ยวกับ

พระพุทธเจาพระองคปจจุบัน ตามท่ีตรัส

ไวในคัมภีรพุทธวงส (โคตมพุทฺธวส, ขุ.พุทธ. 

๓๓/๒๖/๕๔๓) คือ พระองคเปนพระสัม-

พุทธเจาพระนามวาโคดม (โคตมพุทธ) 

เจริญในศากยสกุล พระนครอันเปนถิ่น

กําเนิดช่ือกบิลพัสดุ พระบิดาคอืพระเจา

สุทโธทนะ พระมารดามีพระนามวา 

มายาเทว ี ทรงครองฆราวาสอยู ๒๙ ป 

มปีราสาท ๓ หลงัช่ือ สจัุนทะ โกกนุท 

และโกญจะ มเหสีพระนามวายโสธรา 

โอรสพระนามวาราหุล ทอดพระเนตร

เห็นนิมิต ๔ ประการแลว เสด็จออก

ผนวชดวยมาเปนราชยาน บําเพ็ญทุกร-

กิริยาอยู ๖ ป ประกาศธรรมจักรท่ีปา

อสิปิตนมฤคทายวนั แขวงเมืองพาราณสี 

พระอคัรสาวกท้ังสอง คอื พระอุปติสสะ 

(พระสารีบุตร) และพระโกลิตะ (พระ

มหาโมคคัลลานะ) พุทธอุปฏฐากช่ือวา 

พระอานนท พระอัครสาวิกาท้ังสอง คือ 

พระเขมา และพระอุบลวรรณา อัคร-

อุปฏฐากอุบาสก คือ จิตตคฤหบดี และ

หัตถกะอาฬวกะ อคัรอปุฏฐายิกาอบุาสกิา 

คือ นันทมารดา (หมายถึง เวฬุกัณฏกี 

นันทมารดา) และอุตตรา (หมายถึง  

ขุชชุตตรา) บรรลสุมัโพธิญาณท่ีควงไม

อัสสัตถพฤกษ (คือ ไมอัสสัตถะ 

เปนตนโพธิ์) มีสาวกสันนิบาต (การ

ประชุมพระสาวก) คร้ังใหญ คร้ังเดียว 



พระมหาบุรุษลักษณะ พราหมณทํานายพระมหาบุรุษ๒๖๒

๒๖๒

ภิกษุผูเขารวมประชุม ๑,๒๕๐ รูป ถึงจะ

ดํารงชนมอยูภายในอายุขัยเพียงรอยป 

ก็ชวยใหหมูชนขามพนวัฏสงสารไดมาก

มาย ท้ังต้ังคบเพลิงธรรมไวปลุกคนภาย

หลังใหเกิดมีปญญาไดตรัสรูตอไป

พระมหาบุรุษลักษณะ ดู มหาบุรุษ-
ลักษณะ

พระยม ดู ยม
พระยส ดู ยส
พระรัตนตรัย ดู รัตนตรัย
พระวินัย ดู วินัย
พระศาสดา ผูสอน เปนพระนามเรียก

พระพุทธเจา; ดู ศาสดา
พระสงฆ หมูชนท่ีฟงคําสั่งสอนของพระ
พุทธเจาแลวปฏิบัติชอบตามพระธรรม

วินัย, หมูสาวกของพระพุทธเจา; ดู สงฆ
พระสมณโคดม คําท่ีคนภายนอกนิยม

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
แลวดูในลําดับของคําน้ัน

พราหมณ คนวรรณะหนึ่งใน ๔ วรรณะ 

คือ กษัตริย พราหมณ แพศย ศูทร; 

พราหมณเปนวรรณะนักบวชและเปน

เจาพิธี ถือตนวาเปนวรรณะสูงสุด เกิด

จากปากพระพรหม; ดู วรรณะ
พราหมณคหบดี พราหมณและคหบดี 

คือ ประดาพราหมณ และชนผูเปนเจา

บานครองเรือนท้ังหลายอื่น ท่ีนอกจาก

กษัตริยและพราหมณนั้น เฉพาะอยาง

ยิ่งคือพวกแพศย; ดู วรรณะ
พราหมณดาบส ดาบสท่ีมีชาติตระกูล

เปนพราหมณ ออกมาบําเพ็ญพรตถือ

เพศเปนดาบส, มีบันทึกในอรรถกถาวา 

คร้ังอดีตสมัยพระเจาโอกกากราช ใน

ดนิแดนแถบทกัขิณาบถ อนัเปนทักษณิ-

ชนบท มีพวกพราหมณดาบสอยูมาก

พราหมณทํานายพระมหาบุรุษ ใน

พระพุทธประวัติ มีความตามท่ีเลาไวใน

อรรถกถา (เชน ชา.อ.๑/๘๘) วา เมื่อพระ

โพธิสัตวประสูติแลวผานมาถึงวันท่ี ๕ 

เปนวนัขนานพระนาม พระเจาสทุโธทนะ

โปรดให เ ชิญพราหมณผูจบไตรเพท 

จํานวน ๑๐๘ คนมาฉันโภชนาหารแลว  

ทํามงคลรับพระลักษณะ และขนานพระ

นามวา “สิทธัตถะ”, ในบรรดาพราหมณ

รอยแปดคนนั้น พราหมณท่ีเปนผูรับ

พระลักษณะมี ๘ คน คือ ราม ธัช 

ลักขณ สุชาติมนตรี โภช สุยาม สุทัตต 



พราหมณมหาสาล พละ๒๖๓

๒๖๓

และโกณฑัญญะ ในแปดคนนี้ เจ็ดทาน

แรกชูนิ้วข้ึน ๒ นิ้ว และพยากรณเปน 

๒ อยาง คือ ถาทรงอยูครองฆราวาส 

จะทรงเปนพระเจาจักรพรรดิราช แต

หากออกผนวช จะเปนพระพุทธเจา 

สวนทานท่ี ๘ ซ่ึงมีอายุนอยท่ีสุด คือ

โกณฑญัญะ ชูนิว้เดยีว และพยากรณวา

จะทรงเปนพระพุทธเจาอยางแนนอน; ดู

มหาบุรษุลกัษณะ; เทียบ อสิตดาบส
พราหมณมหาสาล พราหมณผูมั่งคั่ง

พราหมณลัทธิ ลัทธิพราหมณ คือ หลัก
การ หรือขอยึดถือของพวกพราหมณ ท่ี

กําหนดวา พราหมณเปนวรรณะท่ี

ประเสริฐ เลิศ สูงสุด อันใหวัดหรือตัด

สินความเลิศประเสริฐนั้น โดยชาติ คือ

กําเนิด โดยโคตร คือสายตระกูล ซ่ึงผูก

พันกับอาวาหะวิวาหะ คือการแตงงาน ท่ี

อางออกมาวา ทานคูควรกับเรา หรือ

ทานไมคูควรกับเรา ตางกับพระพุทธ

ศาสนาซึ่งใหวัดหรือตัดสินคนดวยกรรม 

คือการกระทําความประพฤติ โดยถือวา 

สิ่งท่ีทําใหเลิศใหประเสริฐคือวิชชาจรณะ 

(วิชชาและจรณะ; พราหมณบอกวา เขา

ก็ถือวิชชาและจรณะดวย แตวิชชาของ

เขาหมายถึงไตรเพท และจรณะท่ีเขาถือ

อยูเพียงศีล ๕), พราหมณสมัย หรือ 
พราหมณวาท  ก็เรียก

พราหมณสมัย ลัทธิพราหมณ ; ดู

พราหมณลัทธิ
พราหมณี นางพราหมณ, พราหมณผู

หญิง

พละ กําลัง 1. พละ ๕ คือธรรมอันเปน

กําลัง ซ่ึงทําใหเกิดความเขมแข็งมั่นคง 

ดํารงอยูไดในสัมปยุตตธรรมท้ังหลาย

อย างไมหวั่นไหว  อันธรรมท่ี เปน

ปฏิปกษจะเขาครอบงําไมได เปนเคร่ือง

เกื้อหนุนแกอริยมรรค จัดอยูในจําพวก

โพธิปกขิยธรรม มี ๕ คือ ศรัทธา วิริยะ 

สติ สมาธิ ปญญา; ดู อินทรีย ๕, โพธิ-
ปกขิยธรรม 2. พละ ๔ คือธรรมอันเปน

พลังทําใหดําเนินชีวิตดวยความมั่นใจ 

ไมตองหวาดหวั่นกลัวภัยตางๆ ไดแก 

๑. ปญญาพละ กําลังปญญา ๒. วิริย-
พละ กาํลงัความเพยีร ๓. อนวชัชพละ
กําลังคือการกระทําท่ีไมมีโทษ (กําลัง

ความสุจริตและการทําแตกรรมท่ีดีงาม) 

๔. สังคหพละ กําลังการสงเคราะห คือ
ชวยเหลือเกื้อกูลอยูรวมกับผูอื่นดวยดี 

ทําตนใหเปนประโยชนแกสังคม 3. 

พละ ๕ หรือ ขัตติยพละ ๕ ไดแกกําลัง

ของพระมหากษัตริย หรือกําลังท่ีทําใหมี

ความพรอมสําหรับความเปนกษัตริย ๕ 

ประการ ดังแสดงในคัมภีรชาดก คือ ๑. 
พาหาพละ หรือ กายพละ กําลังแขนหรือ

กําลังกาย คือแข็งแรงสุขภาพดี สามารถ

ในการใชแขนใชมือใชอาวุธ มีอุปกรณ



พลความ พหุลธรรมีกถา๒๖๔

๒๖๔

พร่ังพรอม ๒. โภคพละ กาํลงัโภคสมบัติ

๓. อมัจจพละ กาํลังขาราชการท่ีปรึกษา

และผูบริหารท่ีสามารถ ๔. อภิชัจจพละ 
กําลังความมีชาติสูง ตองดวยความนิยม

เชิดชูของมหาชน และไดรับการศึกษา

อบรมมาดี ๕. ปญญาพละ กําลังปญญา 
ซ่ึงเปนขอสําคัญท่ีสุด

พลความ ขอความท่ีไมใชสาระสําคัญ

พลววิปสสนา วิปสสนาที่มีกําลัง ท่ีแรง
กลา หรืออยางเขม; ดู วิปสสนูปกิเลส, 
ญาณ ๑๖

พล ีทางพราหมณ คอื บวงสรวง, ทางพทุธ
คือ สละเพื่อชวยหรือบูชา หมายถึงการ

จัดสรรสละรายไดหรือทรัพยบางสวน

เปนคาใชจายประจําสําหรับการทําหนาท่ี

เกื้อกูลตอผูอื่นและการสงเคราะหชวย

เหลือกันในดานตางๆ, การทําหนาท่ี

เกื้อกูลตอผูอื่นและการสงเคราะหชวย

เหลอืกนั ท่ีพงึปฏบัิติยามปกติเปนประจํา

โดยใชรายไดหรือทรัพยท่ีจัดสรรสละ

เตรียมไวสําหรับดานนั้นๆ มี ๕ คือ ๑. 
ญาติพลี สงเคราะหญาติ ๒. อติถิพลี
ตอนรับแขก ๓. ปุพพเปตพล ี ทําบุญ
อุทิศใหผูตาย ๔. ราชพลี ถวายเปน

หลวง หรือบํารุงราชการ เชน เสยีภาษี

อากร ๕. เทวตาพล ีทําบุญอทิุศใหเทวดา
พหุชน, พหูชน ชนจํานวนมาก, ประชา

ชนท่ัวไป

พหุบท “มีเทามาก” หมายถึงสัตว

ดิรัจฉานท่ีมีเทามากกวาสองเทาและสี่

เทา เชน ตะขาบ กิ้งกือ เปนตน

พหุปุตตเจดีย เจดียสถานแหงหนึ่งอยู

ทางเหนือของเมืองเวสาลี นครหลวง

ของแควนวัชชี เปนสถานท่ีท่ีพระพุทธ-

เจา เคยทรงทํานิมิตตโอภาสแกพระ

อานนท

พหุปุตตนิโครธ ตนไทรอยูระหวางกรุง

ราชคฤหและเมืองนาลันทา ปปผลิ-

มาณพไดพบพระพุทธเจาและขอบวชที่

ตนไทรนี้ เขียนวา พหุปุตตกนิโครธ ก็มี

พหุพจน, พหูพจน คําท่ีกลาวถึงสิ่งมาก
กวาหนึ่ง คือต้ังแตสองสิ่งข้ึนไป, เปนคํา

ท่ีใชใน ไวยากรณบาลีและไทย คูกับ

เอกพจน ซ่ึงกลาวถึงสิ่งเดียว; แตใน

ไวยากรณสันสกฤตจํานวนสองเปน 

ทวิพจน หรือทวิวจนะ จํานวนสามข้ึน
ไป จึงจะเปนพหุพจน

พหุลกรรม กรรมทํามาก หรือกรรมชิน 

ไดแก กรรมท้ังท่ีเปนกุศลและอกุศลท่ี

ทําบอยๆ จนเคยชิน ยอมใหผลกอน

กรรมอื่นเวนครุกรรม เรียกอีกอยางวา 

อาจิณณกรรม (ขอ ๑๐ ในกรรม ๑๒)

พหลุธรรมกีถา ธรรมกีถา หรือธรรมกถา

ท่ีตรัสมาก, พระพุทธดํารัสบรรยาย

อธิบายธรรม ท่ีตรัสเปนอันมาก, ความ

ในมหาปรินิพพานสูตร เลาเหตุการณ



พหุลานุสาสนี พากุละ๒๖๕

๒๖๕

เมื่อพระพุทธเจาเสด็จผานและทรงหยุด

ประทับในท่ีหลายแหง โดยกลาวเพียง

สั้นๆ อยางรวบรัด วา ณ ท่ีนั้นๆ (มี ๘ 

แหง เร่ิมแต ที.ม.๑๐/๗๕/๙๕) พระพุทธ

เจาตรัสพหุลธรรมีกถา คือ ศีล สมาธิ 
ปญญา แกภิกษุท้ังหลาย ดังตัวอยาง
วา “ไดทราบวา พระผูมีพระภาคเจา เมือ่

ประทับอยู ณ ภเูขาคชิฌกฏู เขตพระ

นครราชคฤห แมนั้น ทรงกระทําธรรมี-

กถาอันนี้แหละเปนอันมากแกภิกษุท้ัง

หลายวา ‘ศีลเปนอยางนี้ สมาธิเปนอยาง

นี้ ปญญาเปนอยางนี้, สมาธิ อันศีลบม

แลว ยอมมีผลมาก มีอานิสงสมาก, 

ปญญา อันสมาธิบมแลว ยอมมีผลมาก 

มีอานิสงสมาก, จิตอันปญญาบมแลว 

ยอมหลุดพนโดยชอบ จากอาสวะท้ัง

หลาย คือ จากกามาสวะ ภวาสวะ 

อวิชชาสวะ’”, โดยใจความ ก็คือหลัก 

ไตรสิกขา; จะใชวา พหุลธัมมีกถา หรือ 

พหุลธรรมกถา ก็ได; เทียบ พหุลานุสาสนี
พหุลานุสาสนี คําแนะนําพรํ่าสอนท่ีตรัส

เปนอันมาก, ตามเร่ืองในจูฬสัจจกสูตร 

(ม.มู.๑๒/๓๙๓/๔๒๓) วา สจัจกนิครนถไดต้ัง

คาํถามกะพระอสัสชิดงันี ้ “ทานพระอสัสชิ

ผูเจริญ พระสมณะโคดม แนะนาํใหเหลา

สาวกศกึษาอยางไร และคาํสัง่สอน (อน-ุ

ศาสน)ี ของพระสมณะโคดม สวนอยาง

ไหน เปนไปมากแกเหลาสาวก” ทานพระ

อสัสชิตอบวา “ดกูรอคัคเิวสสนะ พระผูมี

พระภาค ทรงแนะนําใหสาวกท้ังหลาย

ศกึษาอยางนี ้ และอนศุาสนีของพระผูมี

พระภาค สวนอยางนี้ เปนไปมากแก

สาวกท้ังหลาย ดงันีว้า ‘ภกิษท้ัุงหลาย รูป

ไมเท่ียง เวทนาไมเท่ียง สญัญาไมเท่ียง 

สงัขารท้ังหลายไมเท่ียง วญิญาณไมเท่ียง 

รูปไมใชตน เวทนาไมใชตน สญัญาไมใช

ตน สงัขารท้ังหลายไมใชตน วญิญาณไม

ใชตน สงัขารท้ังปวงไมเท่ียง (อนจิจา) 

ธรรมท้ังปวงไมใชตน (อนตัตา)’”, โดยใจ

ความ ก็คือหลัก ไตรลักษณ; พหลุาน-ุ
ศาสนี กเ็ขียน; เทียบ พหุลธรรมีกถา

พหุวจนะ ดู พหุพจน
พหุสูต, พหูสูต ผูไดยินไดฟงมามาก 

คือทรงจําธรรมและรูศิลปวิทยามาก, ผู

เลาเรียนมาก, ผูศึกษามาก, ผูคงแก

เรียน; ดู พาหุสัจจะ ดวย
พหูชน ชนจํานวนมาก, ประชาชนท่ัวไป 

(บาลี: พหุชน)

พักมานัต ดู เก็บวัตร
พัทธสีมา “แดนผูก” ไดแก เขตท่ีสงฆ

กําหนดข้ึนเอง โดยจัดต้ังนิมิตคือสิ่งท่ี

เปนเคร่ืองหมายกําหนดเอาไว; ดู สีมา
พันธุ เหลากอ, พวกพอง
พัสดุ สิ่งของ, ท่ีดิน

พากุละ พระมหาสาวกองคหนึ่ง เปนบุตร
เศรษฐีเมืองโกสัมพี มีเร่ืองเลาวาเมื่อยัง



พาณิช พาหิยทารุจีริยะ๒๖๖

๒๖๖

เปนทารกขณะท่ีพี่เลี้ยงนําไปอาบน้ําเลน

ท่ีแมน้ํา ทานถูกปลาใหญกลืนลงไปอยู

ในทอง ตอมาปลานั้นถูกจับไดท่ีเมือง

พาราณสี และถูกขายใหแกภรรยา

เศรษฐีเมืองพาราณสี ภรรยาเศรษฐีผา

ทองปลาพบเด็กแลวเลี้ยงไวเปนบุตร 

ฝายมารดาเดิมทราบขาวจึงขอบุตรคืน 

ตกลงกันไมได จนพระราชาทรงตัดสิน

ใหเด็กเปนทายาทของท้ังสองตระกูล 

ทานจึงไดช่ือวา พากุละ แปลวา “คน

สองตระกูล” หรือ “ผูท่ีสองตระกูล

เลี้ยง” ทานอยูครองเรือนมาจนอายุ ๘๐ 

ป จึงไดฟงพระศาสดาทรงแสดงพระ

ธรรมเทศนา มีความเลื่อมใสขอบวช

แลวบําเพ็ญเพียรอยู ๗ วันไดบรรลุพระ

อรหัตไดรับยกยองวาเปนเอตทัคคะใน

ทางเปนผูมีอาพาธนอย คือสุขภาพดี; 

พักกุละ ก็เรียก
พาณิช พอคา

พาณิชย การคาขาย
พาราณสี ช่ือเมืองหลวงของแควนกาสี 

อยูริมแมน้าํคงคา ปจจุบันเรียก Banaras
หรือ Benares (ลาสุด ร้ือฟนช่ือในภาษา

สันสกฤตข้ึนมาใชวา Varanasi), ปาอิสิ-
ปตนมฤคทายวัน ท่ีพระพุทธเจาทรง

แสดงปฐมเทศนา ซ่ึงปจจุบันเรียกวา 

สารนาถ อยูหางจากตัวเมืองพาราณสี

ปจจุบันประมาณ ๖ ไมล

พาวรี พราหมณผูเปนอาจารยใหญต้ัง

อาศรมสอนไตรเพทแกศิษยอยูท่ีฝงแม

น้าํโคธาวรี ณ สดุเขตแดนแควนอสัสกะ

ไดสงศิษย ๑๖ คนไปถามปญหาพระ

ศาสดา เพื่อจะทดสอบวาพระองคเปน

พระสมัมาสมัพทุธะจริงหรือไม ภายหลงั

ไดรับคําตอบแลวศิษยช่ือปงคิยะซ่ึงเปน

หลานของทานไดกลับมาเลาเร่ืองและ

แสดงคาํตอบปญหาของพระศาสดา ทํา

ใหทานไดบรรลธุรรมเปนพระอนาคามี

พาหันตะ ขัณฑดานขอบนอกทั้งสองขาง 
ของจีวร เวลาหม ปลายจะพาดบนแขน 

หรืออยูสุดแขน, คําอธิบายในวินัยมุข

เลม ๒ ตามท่ีสมเดจ็พระมหาสมณเจา

กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ทรงไววา 

ในจีวรหาขัณฑๆ ถัดออกมา (ตอจาก 

ชังเฆยยกะ) อกีท้ัง ๒ ขาง ช่ือพาหนัตะ  
เพราะอฑัฒมณฑลของ ๒ ขัณฑนัน้ อยู

ท่ีแขนในเวลาหม; ดู จีวร
พาหยิทารจีุรยิะ พระมหาสาวกองคหนึง่
เกิดในครอบครัวคนมีตระกูลในแควน

พาหิยรัฐ ลงเรือเดินทะเลเพื่อจะไปคา

ขาย เรือแตกกลางทะเลรอดชีวิตไปได 

แตหมดเนื้อหมดตัว ตองแสดงตนเปน

ผูหมดกิเลสหลอกลวงประชาชนเลี้ยง

ชีวิต ตอมาพบพระพุทธเจาทูลขอใหทรง

แสดงธรรม พระองคทรงแสดงวิธี

ปฏิบัติตออารมณท่ีรับรูทางอายตนะทั้ง



พาหิรทาน, พาหิรกทาน พิมพา๒๖๗

๒๖๗

หก พอจบพระธรรมเทศนายนยอนั้น 

พาหิยะก็สําเ ร็จอรหัต แตไมทันได

อุปสมบท กําลังเ ท่ียวหาบาตรจีวร 

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

สมบัติท้ังหมด; ดู ทานบารมี
พาหิรทุกข ทุกขภายนอก
พาหิรภัณฑ, พาหิรกภัณฑ สิ่งของภาย
นอก, ของนอกกาย; ดู ทานบารมี

พาหิรรูป ดูที่ รูป ๒๘
พาหริลทัธ ิลทัธิภายนอกพระพทุธศาสนา
พาหุสัจจะ ความเปนผูไดยินไดฟงมาก, 
ความเปนผูไดเรียนรูมาก หรือคงแกเรียน

มีองค ๕ คือ ๑. พหุสฺสุตา ไดยินไดฟง
มาก ๒. ธตา ทรงจําไวได ๓. วจสา ปรจิิตา
คลองปาก ๔. มนสานเุปกฺขิตา เจนใจ ๕. 
ทิฏ ิยา สุปฏิวิทฺธา ขบไดดวยทฤษฎี; ดู

พหูสูต (ขอ ๒ ในนาถกรณธรรม ๑๐, 

ขอ ๓ ในเวสารัชชกรณธรรม ๕, ขอ ๔ 

ในสัทธรรม ๗, ขอ ๕ ในอริยทรัพย ๗)

พาเหียร ภายนอก (บาล:ี พาหิร)
พิกัด กําหนด, กําหนดท่ีจะตองเสียภาษี

พิณ เคร่ืองดนตรีชนดิหนึง่ มสีายสาํหรับดดี

พิทยาธร ดู วิทยาธร
พิทักษ ดูแลรักษา, คุมครอง, ปองกัน
พินทุ จุด, วงกลมเล็กๆ ในท่ีนี้หมายถึง 

พินทุกัปปะ
พินทุกัปปะ การทําพินทุ, การทําจุดเปน

วงกลม อยางใหญเทาแววตานกยูง 

อยางเล็กเทาหลังตัวเรือด ท่ีมุมจีวรดวย

สีเขียวคราม โคลน หรือดําคล้ํา เพื่อทํา

จีวรใหเสยีสหีรือมตํีาหนติามวนิยับัญญติั

และเปนเคร่ืองหมายชวยใหจําไดดวย; 

เขียนพินทุกัป ก็ได, คําบาลีเดิมเปน 

กัปปพินทุ, เรียกกันงายๆ วา พินทุ
พินัยกรรม หนังสือสําคัญท่ีเจาทรัพยทํา

ไวกอนตาย แสดงความประสงควาเมื่อ

ตายแล วขอมอบมรดกที่ ระ บุ ไว ใน

หนังสือสําคัญนั้น ใหแกคนนั้นๆ, ตาม

พระวินัย ถาภิกษุทําเชนนี้ ไมมีผล ตอง

ปลงบริขาร จึงใชได

พิปลาส ดู วิปลาส, วิปลลาส
พิพากษา ตัดสินอรรถคดี
พิมพา บางแหงเรียก ยโสธรา เปนพระ
ราชบุตรีของพระเจาสุปปพุทธะ กรุง

เทวทหะ เปนพระชายาของพระสทิธัตถะ

เปนพระมารดาของพระราหุล ภายหลัง

ออกบวชมีนามวา พระภัททกัจจานา



พิมพิสาร พุทธกิจ ๔๕ พรรษา๒๖๘

๒๖๘

หรือ ภัททา กัจจานา
พิมพิสาร พระเจาแผนดินมคธครองราช
สมบัติอยูท่ีพระนครราชคฤห เปนผู

ถ ว ายพระร าชอุ ทย าน เ วฬุ วั น เป น  

สังฆาราม นับเปนวัดแรกในพระพุทธ-

ศาสนา ตอมา ถูกพระราชโอรสนามวา

อชาตศัตรู ปลงพระชนม

พิรุธ ไมปรกติ, มีลักษณะนาสงสัย

พิโรธ โกรธ, เคือง

พิสดาร กวางขวางละเอียดลออ, ขยาย
ความออกไป; ดู วิตถาร, คูกับ สังเขป

พีชคาม พืชพันธุอันถูกพรากจากท่ีแลว

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. สัพพัญพุูทธะ ๒.
ปจเจกพุทธะ ๓. จตุสัจจพุทธะ (= พระ

อรหันต) และ ๔. สุตพุทธ (= ผูเปน

พหูสูต)

พุทธการกธรรม ธรรมท่ีทําใหเปนพระ

พุทธเจา ตามปกติหมายถึง บารมี ๑๐ 

นั่นเอง (ในคาถาบางทีเรียกสั้นๆ วา

พุทธธรรม)

พุทธกาล คร้ังพระพุทธเจายังดํารงพระ

ชนมอยู

พุทธกิจ กิจท่ีพระพุทธเจาทรงบําเพ็ญ, 

การงานท่ีพระพุทธเจาทรงกระทํา

พุทธกิจประจําวัน ๕ พุทธกิจท่ีพระ

พุทธเจาทรงบําเพ็ญเปนประจําในแตละ

วันมี ๕ อยาง คือ ๑. ปุพฺพณฺเห ปณฺฑ-
ปาตฺจ เวลาเชาเสด็จบิณฑบาต ๒. 
สายณฺเห ธมฺมเทสน ํ เวลาเย็นทรงแสดง

ธรรม ๓. ปโทเส ภิกฺขุโอวาทํ เวลาค่ํา

ประทานโอวาทแกเหลาภิกษุ ๔. อฑฺฒ-
รตฺเต เทวปฺหนํ เท่ียงคืนทรงตอบ
ปญหาเทวดา ๕. ปจฺจุสฺเสว คเต กาเล 
ภพฺพาภพฺเพ วโิลกน ํ จวนสวางทรงตรวจ

พิจารณาสัตว ท่ีสามารถและที่ยังไม

สามารถบรรลุธรรมอันควรจะเสด็จไป

โปรดหรือไม (สรุปทายวา เอเต ปจฺวเิธ 
กิจฺเจ วโิสเธติ มุนปุิงคฺโว พระพุทธเจา
องคพระมุนีผูประเสริฐทรงยังกิจ ๕ 

ประการนี้ใหหมดจด)

พุทธกิจ ๔๕ พรรษา ในระหวางเวลา 
๔๕ ปแหงการบําเพ็ญพุทธกิจ พระพุทธ

เจาไดเสด็จไปประทับจําพรรษา ณ 

สถานท่ีตางๆ ซ่ึงทานไดประมวลไว 

พรอมท้ังเหตุการณสําคัญบางอยางอัน

ควรสงัเกต ดงันี ้พรรษาท่ี ๑ ปาอสิปิตน-

มฤคทายวัน ใกลกรุงพาราณสี (โปรด



พุทธคารวตา พุทธคุณ๒๖๙

๒๖๙

พระเบญจวัคคยี) พ. ๒, ๓, ๔ พระเวฬวุนั

กรุงราชคฤห (ระยะประดิษฐานพระ

ศาสนา เร่ิมแตโปรดพระเจาพิมพิสาร 

ไดอัครสาวก ฯลฯ เสด็จนครกบิลพัสดุ

คร้ังแรก ฯลฯ อนาถบิณฑิกเศรษฐีเปน

อุบาสกถวายพระเชตวัน; ถาถือตามพระ

วนิยัปฎก พรรษาท่ี ๓ นาจะประทบัท่ีพระ

เชตวนั นครสาวตัถ)ี พ. ๕ กฏูาคารในปา

มหาวัน นครเวสาลี (โปรดพุทธบิดา

ปรินิพพานท่ีกรุงกบิลพัสดุ โปรดพระ

ญาติท่ีววิาทเร่ืองแมน้าํโรหิณ ีมหาปชาบดี

ผนวช เกดิภกิษณุสีงฆ) พ. ๖ มกลุบรรพต

(ภายหลังทรงแสดงยมกปาฏิหาริย ท่ี

นครสาวัตถี) พ. ๗ ดาวดึงสเทวโลก 

(แสดงพระอภธิรรมโปรดพระพทุธมารดา)

พ. ๘ เภสกลาวัน ใกลเมืองสุงสุมารคีรี 

แควนภัคคะ (พบนกุลบิดาและนกุล-

มารดา) พ. ๙ โฆสิตาราม เมืองโกสัมพี 

พ. ๑๐ ปาตําบลปาริเลยยกะ ใกลเมือง

โกสมัพ ี (ในคราวท่ีภกิษชุาวเมอืงโกสมัพี

ทะเลาะกัน) พ. ๑๑ หมูบานพราหมณ

ช่ือเอกนาลา พ. ๑๒ เมืองเวรัญชา พ. 

๑๓ จาลิยบรรพต พ. ๑๔ พระเชตวัน 

(พระราหุลอุปสมบทคราวนี้) พ. ๑๕

นิโครธาราม นครกบิลพัสดุ พ. ๑๖

เมืองอาฬวี (ทรมานอาฬวกยักษ) พ. 

๑๗ พระเวฬุวัน นครราชคฤห พ. ๑๘, 

๑๙ จาลิยบรรพต พ. ๒๐ พระเวฬุวัน 

นครราชคฤห (โปรดมหาโจรองคุลิมาล, 

พระอานนท ได รับหน า ท่ี เปนพุทธ -

อุปฏฐากประจํา) พ. ๒๑–๔๔ ประทับ

สลบัไปมา ณ พระเชตวนั กบับุพพาราม

พระนครสาวัตถี (รวมท้ังคราวกอนนี้

ดวย อรรถกถาวาพระพุทธเจาประทับท่ี

เชตวนาราม ๑๙ พรรษา ณ บุพพาราม 

๖ พรรษา) พ. ๔๕ เวฬุวคาม ใกลนคร

เวสาลี

พุทธคารวตา ดู คารวะ
พุทธคุณ คุณของพระพุทธเจา มี ๙ คือ 

๑. อรหํ เปนพระอรหันต ๒. สมฺมา- 
สมฺพุทฺโธ ตรัสรูเองโดยชอบ ๓. วชิชฺา-
จรณสมฺปนฺโน ถึงพรอมดวยวิชชาและ

จรณะ ๔. สุคโต เสด็จไปดีแลว ๕. 
โลกวิทู เปนผูรูแจงโลก ๖. อนุตฺตโร
ปุรสิทมฺมสารถ ิ เปนสารถีฝกคนท่ีฝกได
ไมมใีครยิง่กวา ๗. สตฺถา เทวมนสฺุสานํ
เปนศาสดาของเทวดาและมนุษย ท้ัง

หลาย ๘. พุทฺโธ เปนผูต่ืนและเบิกบาน
แลว ๙. ภควา เปนผูมีโชค

พุทธคุณท้ังหมดนั้น โดยยอมี ๒ 

คือ ๑. พระปญญาคุณ พระคุณคือพระ

ปญญา ๒. พระกรุณาคุณ พระคุณคือ

พระมหากรุณา หรือตามท่ีนิยมกลาวกัน

ในประเทศไทย ยอเปน ๓ คือ ๑. พระ
ปญญาคุณ พระคุณคือพระปญญา ๒. 
พระวิสุทธิคุณ พระคุณคอืความบริสุทธ์ิ 
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๓. พระมหากรุณาคุณ พระคุณคือพระ
มหากรุณา

พุทธโฆสาจารย ดู วิสุทธิมรรค; พุทธ-
โฆษาจารย ก็เขียน

พุทธจรยิา พระจริยาวตัรของพระพทุธเจา,
การบําเพ็ญประโยชนของพระพุทธเจา 

มี ๓ คือ ๑. โลกัตถจริยา การบําเพ็ญ
ประโยชนแกโลก ๒. ญาตัตถจริยา การ
บําเพญ็ประโยชนแกพระญาติ ๓. พุทธัตถ-
จริยา การบําเพ็ญประโยชนโดยฐานเปน
พระพุทธเจา

พุทธจักขุ จักษุของพระพุทธเจา ไดแก
ญาณท่ีหยั่งรูอัธยาศัย อุปนิสัยและ

อินทรียท่ียิ่งหยอนตางๆ กันของเวไนย-

สัตว (ขอ ๔ ในจักขุ ๕)

พุทธจักร วงการพระพุทธศาสนา
พุทธจาริก การเสด็จจาริกคือเท่ียวไป

ประกาศพระศาสนาของพระพุทธเจา

พุทธเจา ๕, ๗, ๒๕ ดู พระพุทธเจา และ 
พุทธะ

พุทธชัยมงคลคาถา ดู ชยมังคลัฏฐก-
คาถา

พุทธธรรม 1. ธรรมของพระพทุธเจา, 

พระคณุสมบติัของพระพทุธเจา คมัภรี

มหา นิท เทสระ บุ จํานวนไว ว ามี  ๖  

ประการ แตไมไดจําแนกขอไว อรรถ-

กถาโยงความใหวาไดแก ๑. กายกรรม

ทุกอยางของพระพทุธเจาเปนไปตามพระ

ญาณ (จะทําอะไรกทํ็าดวยปญญา ดวย

ความรูเขาใจ) ๒. วจีกรรมทุกอยางเปน

ไปตามพระญาณ ๓. มโนกรรมทุกอยาง

เปนไปตามพระญาณ ๔. ทรงมีพระ

ญาณไมติดขัดในอดตี ๕. ทรงมพีระ

ญาณไมติดขัดในอนาคต ๖. ทรงมพีระ

ญาณไมติดขัดในปจจุบัน; คมัภรีสมุงั-

คลวิลาสินี อรรถกถาแหงทีฆนิกาย 

จําแนกพทุธธรรมวาม ี๑๘ อยาง คอื ๑. 

พระตถาคตไมทรงมกีายทุจริต ๒. ไม

ทรงมีวจีทุจริต ๓. ไมทรงมมีโนทจุริต 

๔. ทรงมีพระญาณไมติดขัดในอดตี ๕. 

ทรงมีพระญาณไมติดขัดในอนาคต ๖. 

ทรงมีพระญาณไมติดขัดในปจจุบัน ๗. 

ทรงมีกายกรรมทุกอยางเปนไปตามพระ

ญาณ ๘. ทรงมวีจีกรรมทุกอยางเปนไป

ตามพระญาณ ๙. ทรงมีมโนกรรมทกุ

อยางเปนไปตามพระญาณ ๑๐. ไมมี

ความเสื่อมฉันทะ (ฉันทะไมลดถอย) 

๑๑. ไมมคีวามเสือ่มวริิยะ (ความเพยีร

ไมลดถอย) ๑๒. ไมมีความเสื่อมสติ 

(สติไมลดถอย) ๑๓. ไมมกีารเลน ๑๔. 

ไมมีการพูดพลาด ๑๕. ไมมีการทํา

พลาด ๑๖. ไมมคีวามผลนุผลนั ๑๗. 

ไมมีพระทัยท่ีไมขวนขวาย ๑๘. ไมมี

อกุศลจิต 2. ธรรมท่ีทําใหเปนพระ 

พทุธเจา ไดแก พุทธการกธรรม คอื 

บารม ี ๑๐ 3. ธรรมท่ีพระพทุธเจาทรง
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แสดงไว คอื สติปฏฐาน ๔ ฯลฯ มรรคมี

องค ๘ ขันธ ๕ ปจจัย ๒๔ เปนอาทิ

พุทธบริวาร บริวารของพระพุทธเจา, ผู
เปนบริวารของพระพุทธเจา

พุทธบริษัท หมูชนท่ีนับถือพระพุทธ-

ศาสนามี ๔ จําพวก คือ ภิกษุ ภิกษุณี 

อุบาสก อุบาสิกา

พุทธบัญญัติ ขอท่ีพระพุทธเจาทรง

บัญญัติไว, วินัยสําหรับพระ

พุทธบาท รอยเทาของพระพุทธเจา 

อรรถกถาวาทรงประทับแหงแรกท่ีบน

หาดชายฝงแมน้ํานัมมทา แหงท่ีสองท่ีภู

เขาสัจจพันธคีรี นอกจากนี้ตํานานสมัย

ตอๆ มาวามีท่ีภูเขาสุมนกูฏ (ลังกาทวีป) 

สุวรรณบรรพต (สระบุรี ประเทศไทย) 

และเมืองโยนก รวมเปน ๕ สถาน

พุทธปฏิมา รูปเปรียบของพระพุทธเจา, 

พระพุทธรูป

พุทธประวัติ ประวัติของพระพุทธเจา; 

ลําดับกาลในพุทธประวัติตามท่ีทานแบง

ไวในอรรถกถา จัดไดเปน ๓ ชวงใหญ 

คอื ๑. ทูเรนทิาน เร่ืองราวต้ังแตเร่ิมเปน

พระโพธิสัตว เสวยพระชาติในอดีต จน

ถึงอุบัติในสวรรคช้ันดุสิต ๒. อวิทูเร-
นิทาน เร่ืองราวต้ังแตจุติจากสวรรคช้ัน

ดุสิต จนถึงตรัสรู ๓. สันติเกนิทาน
เ ร่ืองราวตั้งแตตรัสรูแลว จนเสด็จ

ปรินิพพาน ในสวนของสันติเกนิทานนั้น 

ก็คือ โพธิกาล นั่นเอง ซ่ึงแบงยอยได
เปน ๓ ชวง ไดแก ๑. ปฐมโพธิกาล คือ
ต้ังแตตรัสรู จนถึงไดพระอัครสาวก ๒. 
มัชฌมิโพธิกาล คอืต้ังแตประดิษฐานพระ
ศาสนาในแควนมคธ จนถึงปลงพระชน

มายุสังขาร ๓. ปจฉิมโพธิกาล คือต้ัง
แตปลงพระชนมายุสั งขาร จนถึง

ปรินิพพาน ตอมาภายหลัง พระเถระผู

เลาพุทธประวัติไดกลาวถึงเร่ืองราวท่ี

เปนมาในชมพูทวีป กอนถึงการตรัสรู

ของพระพุทธเจา และเรียกเวลาชวงนี้วา 

ปุริมกาล กับท้ังเลาเหตุการณหลังพุทธ-
ปรินิพพาน เชน การถวายพระเพลิงและ

สังคายนา และเรียกเวลาชวงนี้วา อปร-
กาล; ในการแบงโพธิกาล ๓ ชวงนี้ 

อรรถกถายังมีมติแตกตางกันบาง เชน 

พระอาจารยธรรมบาลแบง ๓ ชวงเทา

กัน ชวงละ ๑๕ พรรษา แตบางอรรถ-

กถานับ ๒๐ พรรษาแรกของพุทธกิจ

เปนปฐมโพธิกาล โดยไมระบุชวงเวลา

ของ ๒ โพธิกาลท่ีเหลือ (ไดแกชวงเวลา 

แรกท่ีพระพุทธเจายังมิไดทรงมีพระ

อานนทเปนพุทธอุปฏฐากประจํา และยัง

ไมไดทรงบัญญัติสิกขาบทแกพระสงฆ)

พุทธปรินิพพาน การเสด็จดับขันธ-

ปรินิพพานของพระพุทธเจา, การตาย

ของพระพุทธเจา

ลําดับเหตุการณชวงสุดทายวา ในป



พุทธพจน พุทธมามกะ๒๗๒

๒๗๒

ท่ี ๔๕ แหงพุทธกิจ พระพุทธเจาทรงจํา

พรรษาสุดทายท่ีเวฬุวคาม เมืองเวสาลี 

ในพรรษานั้น พระองคประชวรหนัก

แทบจะปรินิพพาน ทรงพระดําริวาพระ

องคควรจะทรงบอกกลาวเลาความแก

ประดาอุปฏฐากและแจงลาสงฆกอน จึง

ทรงระงับเวทนาไว คร้ันออกพรรษาแลว 

ก็ เสด็จจา ริกไปจนถึ ง เมืองสาวัตถี  

ประ ทับอยู ท่ี นั่ นจนผ าน เห ตุการณ

ปรินิพพานของพระสารีบุตร หลังจาก

โปรดใหสรางธาตุเจดียของพระธรรม-

เสนาบดีท่ีพระเชตวันแลว ก็เสด็จลง

มายังเมืองราชคฤห ตรงกับชวงเวลาท่ี

พระมหาโมคคัลลานะปรินิพพาน คร้ัน

โปรดใหสรางธาตุเจดียของทานไว ณ 

พระเวฬุวันแลว ก็เสด็จตอข้ึนไปเวสาลี 

ประทับท่ีกูฏาคารศาลา ปามหาวัน พอ

บรรจบครบเวลา ๔ เดือน นับแตออก

พรรษาสุดทายท่ีเวฬุวคาม ก็ทรงปลง

พระชนมายุสังขารท่ีปามหาวันนั้น วาอีก 

๓ เดือนขางหนาจะปรินิพพาน คร้ันใกล

ครบเวลา ๓ เดือน ในวันหนึ่ง ไดเสด็จ

เขาไปบิณฑบาตในเมืองเวสาลีเปนคร้ัง

สุดทาย เสด็จกลับจากบิณฑบาต ทอด

พระเนตรเมืองเวสาลีเปนปจฉิมทัศน

โดยนาคาวโลก จากนั้นเสด็จออกจาก

เวสาลี ผานภัณฑคาม หัตถิคาม อัมพ-

คาม ชัมพุคาม และโภคนคร ตามลําดับ 

จนถึงเมืองปาวา ประทับพักแรมท่ีอัมพ-

วัน ของนายจุนทะกัมมารบุตร แลวใน

เชาวันวิสาขบุณมี เสด็จพรอมภิกษุสงฆ

ไปฉันภัตตาหารท่ีบานของนายจุนทะ

ตามท่ีเขานมินตไว นายจุนทะถวายสกูร-

มัททวะ หลังจากเสวยแลว ทรงอาพาธ

หนัก ลงพระโลหิต เสด็จตอไปยังเมือง

กุสินารา ผานแมน้ํากกุธา ไปถึงแมน้ํา

หิรัญญวดี เสด็จขามแมน้ํานั้น เขาไป

ประทับในสาลวโนทยานของกษัตริย

มัลละ เมืองกุสินารา บรรทมโดยสีห-

ไสยา ภายใตคูตนสาละ และเสด็จดับ

ขันธปรินิพพาน ในราตรีแหงวันวิสาข-

บุณมี คือวันข้ึน ๑๕ ค่ํา เดือน ๖ เมื่อมี

พระชนมายุครบ ๘๐ พรรษา; ดู พระ
พุทธเจา, นาคาวโลก, สูกรมัททวะ

พุทธพจน พระดํารัสของพระพุทธเจา, 

คําพูดของพระพุทธเจา

พุทธภาษิต ภาษติของพระพทุธเจา, คาํพดู

ของพระพุทธเจา, ถอยคําท่ีพระพุทธเจา

พูด

พุทธมามกะ “ผูถือพระพุทธเจาวาเปน

ของเรา”, ผูรับเอาพระพทุธเจาเปนของตน,

ผูประกาศตนวาเปนผูนับถือพระพุทธ-

ศาสนา; พธีิแสดงตนเปนพทุธมามกะนัน้

สมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระยา

วชิรญาณวโรรส ไดทรงเรียบเรียงต้ัง

เปนแบบไว ในคราวท่ีพระบาทสมเด็จ
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พระมงกฎุเกลาเจาอยูหัว ทรงพระกรุณา

โปรดจะสงเจานายคณะหนึ่งออกไป

ศึกษาในทวีปยุโรป ทรงถือตามคําแสดง

ตนเปนอบุาสกของเดมิแตแกบท อบุาสก
ท่ีเฉพาะผูใหญผูไดศรัทธาเลื่อมใสดวย

ตนเอง เปน พุทธมามกะ และไดเกดิเปน

ประเพณีนิยมแสดงตนเปนพุทธมามกะ

สืบตอกันมา โดยจัดทําในกรณีตางๆ 

โดยเฉพาะ ๑. เมื่อบุตรหลานพนวัย

ทารก อาย ุ ๑๒–๑๕ ป ๒. เมือ่จะสง

บุตรหลานไปอยูในถิ่นท่ีมิใชดินแดน

ของพระพุทธศาสนา ๓. โรงเรียน

ประกอบพิธีใหนักเรียนท่ีเขาศึกษาใหม

แตละปเปนหมู ๔. เมื่อบุคคลผูเคยนับ

ถือศาสนาอื่นตองการประกาศตนเปนผู

นับถือพระพุทธศาสนา

ทานวางระเบียบพิธีไว สรุปไดดังนี้ 

ก. มอบตัว (ถาเปนเด็ก ใหผูปกครองนํา
ตัวหรือครูนํารายช่ือไป) โดยนําดอกไม

ธูปเทียนใสพานไปถวายพระอาจารยท่ี

จะใหเปนประธานสงฆในพิธี พรอมท้ัง

เผดียงสงฆรวมท้ังพระอาจารยเปนอยาง

นอย ๔ รูป ข. จัดสถานท่ี ในอุโบสถ 

หรือวิหาร ศาลาการเปรียญ หรือหอ

ประชุม ท่ีมี โตะบูชามีพระพุทธรูป

ประธาน และจดัอาสนะสงฆใหเหมาะสม

ค. พิธีการ ใหผูแสดงตน จุดธูปเทียน 

เปลงวาจาบูชาพระรัตนตรัยวา “อมิินา 

สกฺกาเรน, พุทฺธํ  ปูเชมิ” (แปลวา) 

“ขาพเจาขอบูชาพระพุทธเจาดวยเคร่ือง

สักการะนี้” (กราบ) “อมิินา สกฺกาเรน,
ธมฺมํ ปูเชมิ” (แปลวา) “ขาพเจาขอบูชา

พระธรรมดวยเคร่ืองสกัการะนี”้ (กราบ) 

“อมิินา สกฺกาเรน, สงฺฆ ํปูเชมิ” (แปลวา) 
“ขาพเจาขอบูชาพระสงฆดวยเคร่ือง

สักการะนี้” (กราบ) จากนั้นเขาไปสูท่ี

ประชุมสงฆ ถวายพานเคร่ืองสักการะ

แกพระอาจารย กราบ ๓ คร้ังแลว คงนัง่

คกุเขา กลาวคาํปฏญิาณวา: “นโม ตสฺส 
ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส” (๓ 

หน) “ขาพเจาขอนอบนอม แดพระผูมี

พระภาคอรหันตสมัมาสมัพทุธเจานัน้” (๓ 

หน) “เอสาห ํภนเฺต, สุจิรปรนิพฺิพุตมฺป, ตํ 
ภควนตํฺ สรณ ํคจฺฉามิ, ธมฺมจฺ สงฆฺจฺ, 
พุทฺธมามโกติ มํ สงฺโฆ ธาเรตุ” แปลวา 
“ขาแตพระสงฆผูเจริญ ขาพเจาถึงพระผู

มพีระภาคเจาพระองคนัน้ แมปรินพิพาน

นานแลว ท้ังพระธรรมและพระสงฆ 

เปนสรณะที่ระลึกนับถือ ขอพระสงฆจง

จําขาพเจาไววาเปนพุทธมามกะ ผูรับเอา

พระพทุธเจาเปนของตน คอืผูนบัถอืพระ

พุทธเจา” (ถาเปนหญิงคนเดียวเปลีย่น 

พุทฺธมามโกติ เปน พุทฺธมามกาติ; ถา
ปฏิญาณพรอมกันหลายคน ชายเปลี่ยน 

เอสาหํ เปน เอเต มยํ หญิงเปน เอตา 
มยํ; และท้ังชายและหญิงเปลีย่น คจฺฉามิ



พุทธรัตนะ, พุทธรัตน พุทธันดร๒๗๔

๒๗๔

เปน คจฺฉาม, พุทฺธมามโกติ เปน พุทฺธ-
มามกาติ, มํ เปน โน) จากนั้นฟงพระ

อาจารยใหโอวาท จบแลวรับคําวา 

“สาธุ” คร้ันแลวกลาวคาํอาราธนาเบญจศลี
และสมาทานศีลพรอมท้ังคําแปล จบ

แลวกราบ ๓ หน ถวายไทยธรรม (ถามี) 

แลวกรวดน้ําเมื่อพระสงฆอนุโมทนา รับ

พรเสร็จแลว คุกเขากราบพระสงฆ ๓ 

คร้ัง เปนเสร็จพิธี

พุทธรัตนะ, พุทธรัตน รัตนะคือพระ
พุทธเจา, พระพุทธเจาอันเปนอยางหนึ่ง

ในรัตนะ ๓ ท่ีเรียกวาพระรัตนตรัย; ดู

รัตนตรัย
พุทธรูป รูปพระพุทธเจา

พุทธฤทธานุภาพ ฤทธ์ิและอานุภาพ

ของพระพุทธเจา

พุทธเวไนย ผูท่ีพระพุทธเจาควรแนะนํา
สั่งสอน, ผูท่ีพระพุทธเจาพอแนะนําสั่ง

สอนได

พุทธศักราช ปนับแตพระพุทธเจาเสด็จ

ปรินิพพาน

พุทธศาสนา คําสั่งสอนของพระพุทธ-

เจา, อยางกวางในบัดนี้ หมายถึง ความ

เช่ือถือ การประพฤติปฏิบัติและกิจการ

ท้ังหมดของหมูชนผูกลาววาตนนับถือ

พระพุทธศาสนา

พุทธศาสนิก ผูนับถือพระพุทธศาสนา, 

ผูปฏิบัติตามคําสั่งสอนของพระพุทธเจา

พุทธศาสนิกมณฑล วงการของผูนับถือ

พระพุทธศาสนา

พุทธสรีระ รางกายของพระพุทธเจา
พุทธสาวก สาวกของพระพุทธเจา, ศิษย

ของพระพุทธเจา

พุทธอาณา อํานาจปกครองของพระ

พุทธเจา, อํานาจปกครองฝายพุทธจักร

พุทธอาสน ท่ีประทับนัง่ของพระพทุธเจา
พุทธอิทธานุภาพ ฤทธ์ิและอานุภาพ

ของพระพุทธเจา

พุทธอุปฐาก ผูคอยรับใชพระพุทธเจาใน

คร้ังพุทธกาล มีพระอานนทพุทธอนุชา

เปนผูเลิศในเร่ืองนี้

พุทธโอวาท คําสั่งสอนของพระพุทธเจา 

มหีลกัใหญ ๓ ขอ คอื ๑. สพฺพปาปสฺส
อกรณ ํ ไมทําความช่ัวท้ังปวง ๒. กุสลสฺ-
สูปสมฺปทา ทําความดีใหเพยีบพรอม ๓. 
สจิตฺตปริโยทปนํ ทําใจของตนให

สะอาดบริสุทธ์ิ

พุทธตัถจรยิา ทรงประพฤติเปนประโยชน
แกสัตวโลก โดยฐานเปนพระพุทธเจา 

เชน ทรงแสดงธรรมแกเวไนยสัตวและ

บัญญัติวินัยข้ึนบริหารหมูคณะ ทรง

ประดิษฐานพระพุทธศาสนาใหยั่งยืนมา

ตราบเทาทุกวันนี้

พุทธันดร ชวงเวลาในระหวางแหงสอง

พุทธุปบาทกาล, ชวงเวลาในระหวาง นับ

จากท่ีศาสนาของพระพุทธเจาพระองค



พุทธาณัติ พุทฺโธ๒๗๕

๒๗๕

หนึ่งสูญสิ้นแลว จนถึงพระพุทธเจาพระ

องคใหมเสด็จอุบัติ คือชวงเวลาท่ีโลก

วางพระพุทธศาสนา, คํานี้ บางทีใชใน

การนับเวลา เชนวา “บุรุษนั้น … เท่ียว

เวียนวายอยูตลอด ๖ พุทธันดร … ”

พุทธาณัติ คําสั่งของพระพุทธเจา

พุทธาณัติพจน พระดํารัสสั่งของพระ

พุทธเจา, คําสั่งของพระพุทธเจา

พุทธาทิบัณฑิต บัณฑิตมีพระพุทธเจา

เปนตน (พุทธ + อาทิ + บัณฑิต)
พุทธาธิบาย พระประสงคของพระพุทธ-
เจา, พระดํารัสช้ีแจงของพระพุทธเจา

พุทธานุญาต ขอท่ีพระพุทธเจาทรง

อนุญาต

พุทธานุพุทธประวัติ ประวัติของพระ

พุทธเจาและพระสาวก

พุทธานุสติ ตามระลึกถึงคุณของพระ

พทุธเจา เขียนอยางรูปเดมิในภาษาบาลี

เปน พุทธานสุสติ (ขอ ๑ ในอนสุติ ๑๐)

พุทธาวาส “อาวาสของพระพุทธเจา”,

สวนของวัดท่ีจัดใหเปนเขตท่ีพุทธบริษัท

ประกอบกิจกรรมอุทิศคือต้ังใจมุงไปท่ี

องคพระพทุธเจา เสมอืนมาเฝาพระองค 

เชน พระสงฆมาทําสงัฆกรรม มาพบปะ

ฉลองศรัทธาของประชาชน มาแสดง

ธรรม ชาวบานมาเลีย้งพระ ถวายทาน 

รักษาศลี ฟงธรรม และทําการบูชาตางๆ 

จึงเปนเขตท่ีมีสิ่งกอสรางสําคัญ เชน

โบสถ วหิาร สถปู เจดยี และมกีารจดัแตง

อยางประณีตบรรจง ใหงดงามเปนท่ี

เจริญศรัทธา ตางจากอีกสวนหนึง่ท่ีเปนคู

กนั คอื สังฆาวาส ซ่ึงจัดไวเปนท่ีอยูอาศยั

ของพระภิกษุสามเณร อันเนนท่ีความ

เรียบงาย เปนท่ีเหมาะแกการหลกีเรน มี

สปัปายะเอ้ือตอการเจริญไตรสกิขา, ตาม

ท่ีเปนมา การจัดแบงเชนนีด้าํเนนิมาอยาง

รูกนัเปนประเพณี ในวดัท่ัวไป จึงมกัไม

ไดทําเคร่ืองกัน้เขต และไมมคีาํเรียกแยก

ใหตางกนัออกไป แตในพระอารามหลวง 

มีการทํากําแพงแยกกันตางหากชัดเจน 

โดยใชคาํเรียกวาพทุธาวาส กบัสงัฆาวาส 

ดงัท่ีกลาวมา, นอกจากนัน้ มวีดัท่ีสราง

ข้ึนเปนท่ีประกอบสังฆกรรมและเปนท่ี

เจริญกุศลของพุทธบริษัทโดยเฉพาะ 

โดยไมมสีงัฆาวาส เชน วดัพระศรีรัตน-

ศาสดาราม (วัดพระแกว) , คําวา 

“พทุธาวาส” และ “สงัฆาวาส” นี ้ไมพบวา

มใีชในคมัภรีใด; ดู สังฆาวาส
พุทธิจริต พื้นนิสัยท่ีหนักในความรู มัก

ใชความคดิ พงึสงเสริมดวยแนะนาํใหใช

ความคดิในทางท่ีชอบ (ขอ ๕ ในจริต ๖)

พุทธุปบาทกาล [พุด-ทุบ-บาด-ทะ-กาน] 

กาลเปนท่ีอุบัติของพระพุทธเจา, เวลาท่ี

มีพระพุทธเจาเกิดข้ึนในโลก

พุทฺโธ (พระผูมีพระภาคเจานั้น) ทรงเปน

ผูต่ืน ไมหลงงมงายเองดวย และทรงปลกุ



เพ็ญ เพื่อน๒๗๖

๒๗๖

ผูอื่นใหต่ืนพนจากความหลงงมงายนั้น

ดวย ทรงเปนผูเบิกบาน มีพระทัยผอง

แผว บําเพ็ญพุทธกิจไดถูกตองบริบูรณ 

(ขอ ๘ ในพทุธคณุ ๙)

เพ็ญ เต็ม หมายถึง พระจันทรเต็มดวง

คือวันข้ึน ๑๕ ค่ํา

เพทางค วชิาประกอบกบัการศกึษาพระเวท
มี ๖ อยาง คือ ๑. ศิกษา (วิธีออกเสียง
คาํในพระเวทใหถกูตอง) ๒. ไวยากรณ
๓. ฉันทัส (ฉนัท) ๔. โชยติษ (ดารา-

ศาสตร) ๕. นิรุกติ (กําเนิดของคํา) ๖. 
กัลปะ (วิธีจัดทําพิธี)

เพลาะ เย็บริมตอใหติดกัน; ผาเพลาะ คือ 

ผาท่ีเอามาเย็บริมตอเขา (บาลี: อนฺวาธิกํ)

เพลิงทิพย ไฟเทวดา, ไฟท่ีเปนของ

เทวดา, เพลิงคราวถวายพระเพลิงพระ

พุทธสรีระ

เพศ ลักษณะท่ีใหรูวาหญิงหรือชาย, 

เคร่ืองหมายวาเปนชายหรือเปนหญิง, 

ลักษณะและอาการท่ีปรากฏใหเห็นวา

เปนบุคคลประเภทนี้ ประเภทนี้เชน 

โดยเพศแหงฤษี เพศบรรพชิต เพศแหง

ชางไม เปนตน, ขนบธรรมเนียม

เพียรชอบ เพียรในท่ี ๔ สถาน; ดู ปธาน
เพ่ือน ผูรวมธุระรวมกิจรวมการหรือรวม

อยูในสภาพอยางเดียวกัน, ผูชอบพอ 

รักใครคบหากัน, ในทางธรรม เนื้อแท

ของความเปนเพื่อน อยูท่ีความมีใจหวัง

ดีปรารถนาดีตอกัน กลาวคือ เมตตา

หรือไมตรี เพื่อนท่ีมีคุณสมบัติเชนนี้ 

ทานเรียกวา มิตร การคบเพื่อนเปน

ปจจัยสําคัญยิ่งอยางหนึ่งท่ีจะนําชีวิตไป

สูความเสื่อมความพินาศ หรือสูความ

เจริญงอกงาม พึงหลีกเลี่ยงมิตรเทียม

และเลือกคบหาคนที่เปนมิตรแท; ดู

มิตตปฏิรูป, มิตรแท
บุคคลท่ีชวยช้ีแนะแนวทาง ชักจูง 

ตลอดจนแนะนาํสั่งสอน ชักนาํผูอื่นให

ดาํเนินชีวิตท่ีดีงาม ใหประสบผลดีและ

ความสขุ ใหเจริญกาวหนา ใหพฒันาใน

ธรรม แมจะเปนบุคคลเสมอกนั หรือเปน

มารดาบิดาครูอาจารย ตลอดท้ังพระสงฆ 

จนถงึพระพทุธเจา กน็บัวาเปนเพือ่น แต

เปนเพือ่นใจด ีหรือเพือ่นมธีรรม เรียกวา 

กัลยาณมิตร แปลวา “มิตรดีงาม” 

กัลยาณมิตรมีคุณสมบัติ ท่ี เ รียกว า   

กัลยาณมติรธรรม หรือธรรมของกัลยาณ-

มติร ๗ ประการ คอื ๑. ปโย นารัก ดวย
มเีมตตา เปนท่ีสบายจติสนทิใจ ชวนให

อยากเขาไปหา ๒. คร ุ นาเคารพ ดวย

ความประพฤติหนักแนนเปนท่ีพึ่งอาศัย

ได ใหรูสกึอบอุนใจ ๓. ภาวนโีย นา
เจริญใจ ดวยความเปนผูฝกฝนปรับปรุง

ตน ควรเอาอยาง ใหระลกึและเอยอาง

ดวยซาบซ้ึงภมูใิจ ๔. วตัตา รูจักพดูใหได
ผล รูจักช้ีแจงแนะนาํ เปนท่ีปรึกษาท่ีด ี



แพศย โพธิปกขิยธรรม๒๗๗

๒๗๗

๕. วจนกฺขโม อดทนตอถอยคาํ พรอมท่ี
จะรับฟงคาํปรึกษาซักถาม ตลอดจนคาํ

เสนอแนะวิพากษวิจารณ ๖. คมฺภรีจฺ 
กถ ํ กตฺตา แถลงเร่ืองล้าํลกึได สามารถ
อธิบายเร่ืองยุงยากซับซอนใหเขาใจและ

สอนใหเรียนรูเร่ืองราวท่ีลึกซ้ึงยิ่งข้ึนไป

๗. โน จฏาเน นโิยชเย ไมชักนาํในอฐาน

คอื ไมชักจูงไปในทางเสือ่มเสียหรือเร่ือง

เหลวไหลไมสมควร

แพศย คนวรรณะที่สาม ในวรรณะสี่ของ

คนในชมพูทวีป  ตามหลักศาสนา

พราหมณ หมายถงึพวกชาวนาและพอคา

แพศยา หญิงหากินในทางกาม, หญิงหา

เงินในทางรวมประเวณี

โพชฌงค ธรรมท่ีเปนองคแหงการตรัสรู
หรือองคของผูตรัสรู มี ๗ ขอ คือ ๑. 
สติ ๒. ธัมมวิจยะ (การสอดสองเลือก

เฟนธรรม) ๓. วริยิะ ๔. ปติ ๕. ปสสัทธิ ๖.
สมาธิ ๗. อุเบกขา; ดู โพธิปกขิยธรรม

โพธิ์, โพธิพฤกษ ตนโพธ์ิ, ตนไมท่ีพระ
พุทธเจาไดประทับ ณ ภายใตรมเงาใน

คราวตรัสรู, ตนไมเปนท่ีตรัสรูและตน

ไมอื่นท่ีเปนชนิดเดียวกันนั้น สําหรับ

พระพุทธเจาองคปจจุบัน ไดแก พันธุไม

อัสสัตถะ (ตนโพ) ตนท่ีอยู ณ ฝงแมน้ํา

เนรัญชรา ตําบลคยา; ตนโพธ์ิตรัสรูท่ี

เปนหนอของตนเดิม ท่ีคยาไดปลูก

เปนตนแรกในสมยัพทุธกาล (ปลกูจาก

เมล็ด) ท่ีประตูวัดพระเชตวันโดยพระ

อานนทเปนผูดาํเนนิการตามความปรารภ

ของอนาถบิณฑกิเศรษฐี และเรียกช่ือวา 

อานนัทโพธิ; หลงัพทุธกาล ในสมยัพระ
เจาอโศกมหาราช พระนางสังฆมิตตาเถรี
ไดนํากิ่งดานขวาของตนมหาโพธิท่ีคยา

นั้นไปมอบแดพระเจาเทวานัมปยติสสะ 

ทรงปลูกไว ณ เมืองอนุราธปุระ ใน

ลังกาทวีป ซ่ึงไดช่ือวาเปนตนไมเกาแกท่ี

สุดในประวัติศาสตรท่ียังคงมีชีวิตอยูใน

ปจจุบัน; ในประเทศไทย สมยัราชวงศ

จักรี พระสมณทูตไทยในสมยัรัชกาลท่ี 

๒ ไดนาํหนอพระศรีมหาโพธ์ิ ท่ีเมือง 

อนรุาธปุระมา ๖ ตนใน พ.ศ. ๒๓๕๗ 

โปรดใหปลูกไวท่ีเมืองนครศรีธรรมราช 

๒ ตน นอกนัน้ปลกูท่ีวดัมหาธาตุ วดั

สุทัศน วัดสระเกศและท่ีเมืองกลันตัน 

แหงละ ๑ ตน; ตอมาในสมยัรัชกาลท่ี ๕ 

ประเทศไทยไดพันธุตนมหาโพธิจากคยา

โดยตรงคร้ังแรก ไดปลูกไว ณ วัด 

เบญจมบพิตรและวัดอัษฎางคนิมิตร

โพธิญาณ ญาณคือความตรัสรู, ญาณ

คือปญญาตรัสรู, มรรคญาณท้ังสี่มี

โสดาปตติมัคคญาณ เปนตน

โพธปิกขยิธรรม ธรรมอนัเปนฝกฝายแหง

ความตรสัรู, ธรรมท่ีเกือ้หนนุแกอริยมรรค 

มี ๓๗ ประการคือ สติปฏฐาน ๔,
สัมมัปปธาน ๔, อิทธิบาท ๔, อินทรีย 



โพธิมัณฑะ ฟูมฟาย๒๗๘

๒๗๘

๕, พละ ๕, โพชฌงค ๗, มรรคมีองค ๘;

ในจํานวน ๓๗ นี้ ถานับตัวสภาวธรรม

แทๆ ตัดจํานวนท่ีซํ้าออกไป มี ๑๔ คือ 

สติ วิริยะ ฉันทะ จิตตะ ปญญา สัทธา 

สมาธิ ปติ ปสสัทธิ อุเบกขา สัมมา-

สังกัปปะ สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ 

สัมมาอาชีวะ (วิสุทฺธิ.ฏี.๓/๖๐๐)

โพธิมัณฑะ ประเทศเปนท่ีผองใสแหง

โพธิญาณ, บริเวณตนโพธ์ิเปนท่ีตรัสรู

โพธิราชกุมาร เจาชายโพธิ พระราช-

โอรสของพระเจาอุเทน พระเจาแผนดิน

แควนวังสะ

โพธิสมภาร คุณความดีท่ีเปนเคร่ือง

ประกอบของโพธิ, คุณความดีท้ังหลาย 

เฉพาะอยางยิ่ง ประดาบารมีท่ีเปนสวน

ประกอบอันรวมกันใหสําเร็จโพธิ คือ

ความตรัสรู, ตามปกติ หมายถึงประดา

บารมีท่ีพระโพธิสัตวบําเพ็ญ อันจะให

สําเร็จความเปนพระพุทธเจา ซ่ึงบางที

เรียกวา มหาโพธิสมภาร อันประมวล

เขาไดในธรรมใหญ ๒ ประการ คือ 

กรุณา และปญญา, เมื่อใชอยางกวางๆ 

หมายถึงโพธิปกขิยธรรม ก็ได

ในภาษาไทย มักใชในความหมายวา 

บุญบารมีของพระมหากษัตริย (โดยถือ

มาวา พระมหากษัตริย คือทานผูกําลัง

บําเพ็ญคุณความดีแหงพระโพธิสัตว)

โพธิสัตว ทานผูท่ีจะไดตรัสรูเปนพระ

พุทธเจา ซ่ึงกําลังบําเพ็ญบารมี ๑๐ คือ 

ทาน ศีล เนกขัมมะ ปญญา วิริยะ ขันติ 

สัจจะ อธิษฐาน เมตตา อุเบกขา

โพนทนา กลาวโทษ, ติเตียน, พูดกลาว

โทษทานตอหนาผูอื่น (พจนานุกรม

เขียน โพนทะนา)
ไพบูลย ความเต็มเปยม, ความเจริญ

เต็มท่ี มี ๒ คือ ๑. อามิสไพบูลย ความ
ไพบูลยแหงอามิส ๒. ธรรมไพบูลย 
ความไพบูลยแหงธรรม; ดู เวปุลละ

ไพรสณฑ, ไพรสัณฑ  ปาทึบ, ปาดง;

คําบาลีวา “วนสณฑฺ” (วน [ปา] + สณฺฑ
[ดง, ทึบ, แนนหนา], เมือ่นาํมาใชในภาษา

ไทย ไดเพี้ยนไปตางๆ เชน ไพรสาณฑ, 

พนาสณฑ, พนาสัณฑ, วนาสณฑ,

วนาสัณฑ)

ไพศาลี ดู เวสาลี

ฟ

ฟนเฝอ เคลือบคลุม, พัวพันกัน, ปน

คละกัน, ยุง

ฟูมฟาย มากมาย, ลนเหลือ, สุรุยสุราย;
น้ําตาอาบหนา



ภควา ภวัคค, ภวัคร๒๗๙

ภ

ภควา พระผูมีพระภาค, เปนพระนาม

หนึ่งของพระพุทธเจา และเปนคําแสดง

พระพุทธคุณอยางหนึ่ง แปลวา “ทรง

เปนผูมีโชค” คือ หวังพระโพธิญาณก็ได

สมหวัง ประกาศพระศาสนาก็ชักจูงผู

คนใหไดบรรลุธรรมสมปรารถนา มีผู

คิดรายก็ไมอาจทํารายได; อีกนัยหนึ่งวา

ทรงเปนผูจําแนกแจกธรรม (ขอ ๙ ใน

พทุธคณุ ๙)

ภคันทลา โรคริดสีดวงทวารหนัก
ภคินี พี่หญิง นองหญิง

ภคุ ดู ภัคคุ
ภพ โลกเปนท่ีอยูของสัตว, ภาวะชีวิตของ

สัตว มี ๓ คือ ๑. กามภพ ภพของผูยัง

เสวยกามคุณ ๒. รูปภพ ภพของผูเขา

ถึงรูปฌาน ๓. อรูปภพ ภพของผูเขาถึง

อรูปฌาน; เทียบ ภูมิ, คติ
ภพหลัง โลกท่ีสัตวเกิดมาแลวในชาติท่ี

ผานมา, ภพกอน, ชาติกอน; ตรงขามกับ

ภพหนา
ภยตูปฏฐานญาณ ปรีชาหยั่งเห็นสังขาร

ปรากฏโดยอาการเปนของนากลัวเพราะ

สังขารท้ังปวงนั้นลวนแตจะตองแตก

สลายไป ไมปลอดภัยท้ังสิ้น (ขอ ๓ ใน

วิปสสนาญาณ ๙)

ภยันตราย ภัยและอันตราย, อันตรายท่ี
นากลัว

ภยาคติ ลําเอียงเพราะกลัว (ขอ ๔ ใน

อคติ ๔)

ภวจักร วงลอแหงภพ,  อาการหมุนวน

ตอเนื่องไปแหงภาวะของชีวิตท่ีเปนไป

ตามเหตุปจจัย ในหลักปฏิจจสมุปบาท;

“ภวจักร” เปนคาํในช้ันอรรถกถาลงมา 

เชนเดยีวกบัคาํวา สงัสารจกัร ปจจยาการ-

จักร ตลอดจนปฏจิจสมปุบาทจักร ซ่ึง

ทานสรรมาใชในการอธิบายหลักปฏิจจ-

สมปุบาทนัน้, อาการหมนุวนของภวจกัร 

หรือสังสารจักรนี ้ ทานอธิบายตามหลกั

ไตรวัฏฏ; ด ูไตรวัฏฏ, ปฏจิจสมุปบาท
ภวตัณหา ความอยากเปนนั่นเปนนี่ หรือ
อยากเกดิอยากมอียูคงอยูตลอดไป, ความ

ทะยานอยากท่ีประกอบดวยภวทิฏฐิ

หรือสัสสตทิฏฐิ (ขอ ๒ ในตัณหา ๓)

ภวทิฏฐิ ความเห็นเนื่องดวยภพ, ความ

เห็นวาอัตตาและโลกจักมีอยูคงอยูเท่ียง

แทตลอดไป เปนพวกสัสสตทิฏฐิ

ภวราคะ ความกําหนัดในภพ, ความติด

ใครในภพ (ขอ ๗ ในสังโยชน ๑๐ ตาม

นัยพระอภิธรรม, ขอ ๖ ในอนุสัย ๗)

ภวัคค, ภวัคร ภพสูงสุด ตามปกติ หมาย



ภวังค ภังคะ๒๘๐

๒๘๐

ถึงอรูปภพ ช้ันเนวสัญญายตนะ ซ่ึงไมมี

ภพใดสูงกวา คือสูงท่ีสุดในไตรภพ หรือ

ในไตรภมู,ิ แตบางคร้ัง ทานแยกละเอยีด

ออกไปวามี ภวัคค (ภวัคคะ หรือ ภวัคร)
๓ คือ ๑. ปุถุชชนภวัคค ภพสูงสุดของ
ปุถุชนในรูปโลก ไดแก เวหัปผลภูมิ  

๒. อริยภวัคค ภพสูงสุดของพระอริยะ 
(ท่ีเกิดของพระอนาคามี) ไดแก อกนิฏฐ-

ภูม ิ๓. สัพพภวคัค (หรือโลกภวคัค) ภพ
สูงสุดของสรรพโลก ไดแก เนวสัญญา-

นาสัญญายตนภูมิ, ในภาษาไทย นิยม

พูดวา ภวัคคพรหม; ดู ภพ, ภูมิ ๔, ๓๑
ภวังค ดู ภวังคจิต
ภวังคจลนะ ด ูวถิจิีต
ภวงัคจิต จิตท่ีเปนองคแหงภพ, ตามหลกั

อภิธรรมวา จิตท่ีเปนพื้นอยูระหวาง

ปฏสินธิและจุติ คอื ต้ังแตเกดิจนถงึตาย

ในเวลาท่ีมิไดเสวยอารมณทางทวารท้ัง 

๖ มีจักขุทวารเปนตน แตเมื่อใดมีการ

รับรูอารมณ เชน เกิดการเห็น การได

ยิน เปนตน ก็เกิดเปนวิถีจิตข้ึนแทน

ภวังคจิต เมื่อวิถีจิตดับไป ก็เกิดเปน

ภวังคจิตข้ึนอยางเดิม

ภวังคจิต นี้ คือมโน ท่ีเปนอายตนะ

ท่ี ๖ หรือมโนทวาร อันเปนวิบาก เปน

อัพยากฤต ซ่ึงเปนจิตตามสภาพ หรือ

ตามปกติของมัน ยังไมข้ึนสูวิถีรับรู

อารมณ (เปนเพียงมโน ยังไมเปนมโน-

วิญญาณ)

พทุธพจนวา “จิตนีป้ระภสัสร (ผุด

ผอง ผองใส บริสทุธ์ิ) แตเศราหมอง

เพราะอปุกเิลสท่ีจรมา” มคีวามหมายวา  

จิตนี้โดยธรรมชาติของมนัเอง มใิชเปน

สภาวะทีแ่ปดเปอนสกปรก หรือมสีิง่เศรา

หมองเจือปนอยู แตสภาพเศราหมองนัน้

เปนของแปลกปลอมเขามา ฉะนัน้ การ

ชําระจิตใหสะอาดหมดจดจึงเปนสิ่งท่ี

เปนไปได; จิตท่ีประภสัสรนี ้ พระอรรถ-

กถาจารยอธิบายวา ไดแก ภวงัคจิต; เทียบ
วิถีจิต

ภวังคปริวาส ด ูปรวิาส 2.
ภวังคุปจเฉท ด ูวถิจิีต
ภวาสวะ อาสวะคอืภพ, กเิลสท่ีหมกัหมม

หรือดองอยูในสันดาน ทําใหอยากเปน

อยากเกิดอยากมีอยูคงอยูตลอดไป (ขอ 

๒ ในอาสวะ ๓ และ ๔)

ภักษา, ภักษาหาร เหยื่อ, อาหาร
ภัคคะ ช่ือแควนหนึ่งในชมพูทวีปคร้ัง

พุทธกาล นครหลวงช่ือ สุงสุมารคีระ

ภัคคุ เจาศากยะองคหนึ่ง ท่ีออกบวช

พรอมกับพระอนุรุทธะ ไดบรรลุพระ

อรหัต และเปนพระมหาสาวกองคหนึ่ง 

เขียน ภคุ ก็มี
ภังคะ ผาทําดวยของเจือกัน คือ ผาทํา

ดวยเปลือกไม ฝาย ไหม ขนสัตว 

เปลือกปาน ๕ อยางนี้ อยางใดก็ไดปน
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กัน เชน ผาดายแกมไหม เปนตน

ภังคญาณ ปญญาหยั่งเห็นความยอยยับ 

คือ เห็นความดับแหงสังขาร; ภังคา- 
นุปสสนาญาณ ก็เรียก

ภงฺคํ ดู ภังคะ
ภังคานุปสสนาญาณ ญาณตามเห็น

ความสลาย, ปรีชาหยั่งเห็นเฉพาะความ

ดับของสังขารเดนชัดข้ึนมาวาสังขารท้ัง

ปวงลวนจะตองแตกสลายไปทั้งหมด 

(ขอ ๒ ในวิปสสนาญาณ ๙)

ภัณฑไทย ของท่ีจะตองให (คืน) แกเขา, 

สินใช, การที่จะตองชดใชทรัพยท่ีเขา

เสียไป

ภัณฑาคาริก ภิกษุผูไดรับสมมติ คือแตง

ต้ังจากสงฆ ใหเปนผูมีหนาท่ีรักษาเรือน

คลงัเกบ็พสัดขุองสงฆ, ผูรักษาคลงัสิง่ของ, 

เปนตําแหนงหนึ่งในบรรดา เจาอธิการ
แหงคลัง

ภัณฑูกรรม ดู ภัณฑูกัมม
ภัณฑูกัมม การปลงผม, การบอกขอ

อนุญาตกะสงฆเพื่อปลงผมคนผูจะบวช 

ในกรณท่ีีภกิษจุะปลงใหเอง เปนอปโลกน-

กรรมอยางหนึง่

ภัต, ภัตร อาหาร, ของกิน, ของฉัน, 

อาหารท่ีรับประทาน (หรือฉัน) เปนมื้อๆ

ภัตกาล เวลาฉันอาหาร, เวลารับประทาน

อาหาร เดิมเขียน ภัตตกาล
ภตักจิ การบริโภคอาหาร เดมิเขียน ภตัตกิจ

ภัตตัคควัตร ขอควรปฏิบัติในหอฉัน, 

ธรรมเนียมในโรงอาหาร ทานจัดเขาเปน

กิจวัตรประเภทหนึ่ง กลาวยอ มี ๑๑ 

ขอ คือ นุงหมใหเรียบรอย, รูจักอาสนะ

อันสมควรแกตน, ไมนั่งทับผาสังฆาฏิ

ในบาน, รับน้ําและโภชนะของถวายจาก

ทายกโดยเอื้อเฟอ และคอยระวังใหได

รับท่ัวถึงกัน, ถาพอจะแลเห็นท่ัวกัน 

พระสังฆเถระพึงลงมือฉันเมื่อภิกษุท้ัง

หมดไดรับโภชนะท่ัวกันแลว, ฉันดวย

อาการเรียบรอยตามหลักเสขิยวัตร, อิ่ม

พรอมกัน (หัวหนารอยังไมบวนปากและ

ลางมือ), บวนปากและลางมือระวังไมให

น้ํากระเซ็น, ฉันในท่ีมีทายกจัดถวาย 

เสร็จแลวอนุโมทนา, เมื่อกลับ อยา

เบียดเสียดกันออกมา, ไมเทน้ําลาง

บาตรมีเมล็ดขาวหรือของเปนเดนใน

บานเขา

ภัตตาหาร อาหารคือขาวของฉัน, อาหาร

ท่ีสําหรับฉันเปนมื้อๆ

ภัตตุทเทสกะ ผูแจกภัตต, ภิกษุท่ีสงฆ
สมมติ คือแตงต้ังใหเปนเจาหนาท่ีจัด

แจกภัต, นิยมเขียน ภัตตุเทศก, เปน
ตําแหนงหนึ่งในบรรดา เจาอธิการแหง
อาหาร

ภัตตุเทศก ดู ภัตตุทเทสกะ
ภัตร ดู ภัต
ภัทกัป ดู กัป
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ภัททกาปลานี พระมหาสาวิกาองคหนึ่ง 

เปนธิดาพราหมณโกสยิโคตรในสาคลนคร

แหงมัททรัฐ (คัมภีรอปทานวาไวชัดดังนี้ 

แตอรรถกถาองัคตุตรนกิายคลาดเคลือ่น

เปนแควนมคธ) พออายุ ๑๖ ป ได

สมรสกบัปปผลมิาณพ (พระมหากสัสปะ)

ตอมามคีวามเบือ่หนายในฆราวาส จึงออก

บวชเปนปริพาชิกา เมือ่พระมหาปชาบดี

ผนวชเปนภิกษุณีแลว นางไดมาบวชอยู

ในสํานักของพระมหาปชาบดี เจริญ

วปิสสนากมัมฏัฐานดวยความไมประมาท 

ไดบรรลพุระอรหตั ไดรับยกยองวาเปน

เอตทคัคะในทางปุพเพนวิาสานสุติ เรียก 

ภทัทากาปลาน ีบาง ภทัทากปลาน ีบาง

ภัททปทมาส เดือน ๑๐ เรียกงายวา 

ภัทรบท
ภัททวัคคีย พวกเจริญ, เปนช่ือคณะ

สหาย ๓๐ คนท่ีพากันเขามาในไรฝาย

แหงหนึ่งเพื่อเท่ียวตามหาหญิงแพศยาผู

ลักหอเคร่ืองประดับหนีไป และไดพบ

พระพุทธเจาซ่ึงพอดีเสด็จแวะเขาไป

ประทับพักอยูท่ีไรฝายนั้น ไดฟงเทศนา

อนุบุพพิกถา และอริยสัจจ ๔ ไดดวงตา

เห็นธรรมแลวขออุปสมบท

ภัททากัจจานา พระมหาสาวิกาองคหนึ่ง 
เปนธิดาของพระเจาสุปปพุทธะแหง

โกลิยวงศ พระนามเดิมวา ยโสธรา หรือ
พิมพา เปนพระมารดาของพระราหุล

พุทธชิโนรส ไดนามวา ภัททากัจจานา
เพราะทรงมีฉวีวรรณดุจทองคําเนื้อ

เกลี้ยง บวชเปนภิกษุณีในพระพุทธ-

ศาสนาเจริญวิปสสนากัมมัฏฐาน ไมชาก็

ไดสําเร็จพระอรหัต ไดรับยกยองวา 

เปนเอตทัคคะในทางบรรลุมหาภิญญา 

เรียก ภัททกัจจานา ก็มี
ภัททากุณฑลเกสา พระมหาสาวิกาองค
หนึ่ง เปนธิดาของเศรษฐีในพระนคร

ราชคฤห เคยเปนภรรยาของโจรผูเปน

นักโทษประหารชีวิต โจรคิดจะฆานาง

เพื่อเอาทรัพยสมบัติ แตนางใชปญญา

คิดแกไขกําจัดโจรได แลวบวชในสํานัก

นิครนถ ตอมาไดพบกับพระสารีบุตร 

ไดถาม-ตอบปญหากัน จนนางมีความ

เลื่อมใสในพระพุทธศาสนา ตอมาไดฟง

พระธรรมเทศนาท่ีพระศาสดาทรงแสดง

ไดสําเร็จพระอรหัต แลวบวชในสํานัก

ภิกษุณี ไดรับยกยองวาเปนเอตทัคคะ

ในทางขิปปาภญิญา คอื ตรัสรูฉับพลัน

ภทัทิยะ 1. ช่ือภกิษรูุปหนึง่ในคณะปญจ-
วัคคีย เปนพระอรหันตรุนแรก 2.

กษัตริยศากยวงศ โอรสของนางกาฬิ-

โคธา สละราชสมบัติท่ีมาถงึตามวาระแลว

ออกบวชพรอมกับพระอนุรุทธะ สําเร็จ

อรหัตตผล ไดรับยกยองวาเปนเอตทัคคะ

ในบรรดาภกิษผูุมาจากตระกลูสงู และจดั

เปนมหาสาวกองคหนึง่ในจํานวน ๘๐
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ภัททิยศากยะ ดู ภัททิยะ 2.
ภทัเทกรตัตสตูร ช่ือสตูรหนึง่ในมชัฌมิ-

นิกาย  อุป ริปณณาสก  แหงพระ

สุตตันตปฎก แสดงเร่ืองบุคคลผูมีราตรี

เดียวเจริญ คือ คนท่ีเวลาวันคืนหนึ่งๆ 

มีแตความดีงามความเจริญกาวหนา ได

แก ผูท่ีไมมัวครุนคํานึงอดีต ไมเพอหวัง

อนาคต ใชปญญาพิจารณาใหเห็นแจง

ประจักษสิ่งท่ีเปนปจจุบัน ทําความดี

เพิ่มพูน ข้ึนเ ร่ือยไป มีความเพียร

พยายาม ทํากิจท่ีควรทําเสียแตวันนี้ไม

รอวันพรุง

ภัทราวุธมาณพ ศิษยคนหนึ่งในจํานวน 

๑๖ คน ของพราหมณพาวรี ท่ีไปทูลถาม

ปญหากะพระศาสดา ท่ีปาสาณเจดีย

ภันเต “ขาแตทานผูเจริญ” เปนคําท่ีภิกษุ

ผูออนพรรษากวาเรียกภิกษุผูแกพรรษา

กวา (ผูนอยเรียกผูใหญ) หรือคฤหัสถ

กล า ว เ รียกพระภิกษุ ,  คู กั บคําว า  

อาวุโส; บัดนี้ใชเลือนกันไปกลายเปน

คําแทนตัวบุคคล ก็มี

ภัพพบุคคล คนท่ีควรบรรลุธรรมพิเศษ

ได; เทียบ อภัพบุคคล
ภัลลิกะ พอคาท่ีมาจากอุกกลชนบท คู

กับ ตปุสสะ พบพระพุทธเจาขณะ

ประทับอยู ณ ภายใตตนไมราชายตนะ 

ไดถวายเสบียงเดินทาง คือ ขาวสัตตุผง 

ขาวสัตตุกอน แลวแสดงตนเปนอุบาสก

ถึงพระพุทธเจากับพระธรรมเปนสรณะ 

นับเปนปฐมอุบาสกประเภทเทฺววาจิก

ภาคี ผูมีสวน, ผูมีสวนรวม, ผูมีสวนแบง, 

ผูรวมได, ผูเขารวม

ภาชกะ ผูแจก, ผูจัดแบง
ภาณพระ ดู ภาณยักษ
ภาณยักษ บทสวดของยักษ, คําบอกของ
ยักษ, สวดหรือบอกแบบยักษ; เปนคําท่ี

คนไทยเรียกอาฏานาฏิยสตูร ท่ีนํามาใช
เปนบทสวดมนตในจําพวกพระปริตร 

(เปนพระสูตรขนาดยาวสูตรหนึ่ง นิยม

คัดตัดมาเฉพาะตอนท่ีมีสาระเกี่ยวกับ

ความคุมครองปองกันโดยตรง และ

เ รี ย ก ส ว น ท่ี ตั ด ต อ นม า ใ ช นั้ น ว า  

อาฏานาฏิยปรติร)
การที่นิยมเรียกช่ือพระสูตรนี้ใหงาย

วา “ภาณยักษ” นั้น เนื่องจากพระสูตรนี้

มีเนื้อหาซ่ึงเปนคํากลาวของยักษ คือ

ทาวเวสสวัณ ท่ีมากราบทูลถวายคํา

ประพันธ ของพวกตน  ท่ี เ รี ยกว า  

“อาฏานาฏิยา รกฺขา” (อาฏานาฏิยรกัขา
หรือ อาฏานาฏิยารกัข) แดพระพุทธเจา 
ดังมีความเปนมาโดยยอวา ยามดึก

ราตรีหนึ่ง ทาวมหาราชสี่ (จาตุมหาราช 

หรือจตุโลกบาล) พรอมดวยบริวาร

จํานวนมาก ไดมาเฝาพระพุทธเจา คร้ัน

แลว ทาวเวสสวัณ ในนามของผูมาเฝา

ท้ังหมด ไดกราบทูลวา พวกยักษสวน
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มากยังทําปาณาติบาต ตลอดจนดื่มสุรา

เมรัย เมื่อพระผูมีพระภาคเจาทรงสอน

ใหงดเวนกรรมช่ัวเหลานั้น จึงไมชอบใจ

ไมเลื่อมใส ทาวมหาราชทรงหวงใยวา มี

พระสาวกท่ีไปอยูในปาดงเงียบหางไกล

อันเปลี่ยวนากลัว จึงขอถวายคาถา 

“อาฏานาฏิยา รกฺขา” ท่ีทาวมหาราช

ประชุมกันประพันธข้ึน โดยขอใหทรง

รับไว เพื่อทําใหยักษพวกนั้นเลื่อมใส 

เปนเคร่ืองคุมครองรักษาภิกษุ ภิกษุณี 

อุบาสก อุบาสิกา ใหอยูผาสุกปลอดจาก

การถูกเบียดเบียน แลวทาวเวสสวัณก็

กลาวคาถาคําอารักขานั้น เร่ิมตนดวยคํา

นมัสการพระพุทธเจา ๗ พระองค มี

พระวิปสสี เปนตน ตอดวยเร่ืองของ

ทาวมหาราชสี่รายพระองคท่ีพรอมดวย

โอรสและเหลาอมนุษยพากันนอมวันทา

พระพุทธเจา คาถาอาฏานาฏิยารักขนี้ 

เมื่อเรียนไวแมนยําดีแลว หากอมนุษย

เชนยักษเปนตนตนใดมีใจประทุษราย

มากล้ํากราย อมนุษยตนนั้นก็จะถูก

ตอตานและถูกลงโทษโดยพวกอมนุษย

ท้ังหลาย หากตนใดไมเช่ือฟง ก็ถือวา

เปนขบถตอทาวมหาราชสี่นั้น กลาวแลว

ก็พากันกราบทูลลากลับไป คร้ันผาน

ราตรีนั้นไปแลว พระพุทธเจาไดตรัสเลา

เร่ืองท้ังหมดแกภิกษุท้ังหลาย ตรัสวา

อ า ฏ า น า ฏิ ย า รั ก ข นั้ น ก อ ป ร ด ว ย

ประโยชนในการคุมครองรักษาดังกลาว

แลว และทรงแนะนําใหเรียนไว

พึงสังเกตวา ความในอาฏานาฏิย-

สูตรนี้ท้ังหมด แยกเปน ๒ ตอนใหญ
คือ ตอนแรก เปนเร่ืองของทาวเวสสวัณ

และทาวมหาราชอื่นพรอมท้ังบริวาร 

(เรียกงายๆ วา พวกยักษ) ท่ีมาเฝาและ

กราบทูลถวายอาฏานาฏิยารักขจนจบ 

แลวกราบลากลับไป ตอนหลัง คือ เมื่อ
พวกทาวมหาราชกลับไปแลว ผานราตรี

นั้น ถึงวันรุงข้ึน พระพุทธเจาไดตรัสเลา

เร่ืองแกภิกษุท้ังหลายซํ้าตลอดท้ังหมด 

พรอมท้ังทรงแนะนําใหเรียนจําอาฏานา-

ฏิยารักขเปนเคร่ืองคุมครองรักษาพุทธ

บริษัทท้ังสี่

ในพระไตรปฎกบาลี ทานเลาเร่ือง

และแสดงเนื้อความเต็มท้ังหมดเฉพาะ

ในตอนแรก สวนตอนหลัง แสดงไว

เฉพาะพระพุทธดํารัสท่ีเร่ิมตรัสเลาแก

ภิกษุท้ังหลาย และพระดํารัสสรุปทายท่ี

ใหเรียนจําอาฏานาฏิยารักขนั้นไว สวน

เนื้อความท่ีทรงเลาซํ้า ทานทําไปยาล

ใหญ (ฯเปฯ คือ ฯลฯ) แลวขามไปเลย 

ตอนหลังนั้นจึงสั้นนิดเดียว

แตในหนังสือสวดมนตแบบคอนขาง

พิสดารสมัยกอน ท่ีเรียกวาแบบ “จตุ-

ภาณวาร” ทานนําอาฏานาฏิยสูตรมา

รวมเขาในชุดบทสวดมนตนั้นดวย โดย



ภาณยักษ ภาณยักษ๒๘๕

๒๘๕

บรรจุลงไปเต็มท้ังสูตร 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, ปุพพภาคคือตอนแรกท่ีเปนคําของ

ยักษกราบทูลถวายอาฏานาฏิยารักข 

เรียกวา ยกัขภาณวาร สวนปจฉิมภาค
คือตอนหลังท่ีเปนพระพุทธดํารัสตรัส

เลาเร่ืองนั้นแกภิกษุท้ังหลาย เรียกวา 

พทุธภาณวาร  นี้คือท่ีคนไทยเรียกให

สะดวกปากของตนวา ภาณยักษ และ 

ภาณพระ ตามลําดับ โดยนัยนี้ เมื่อจะ

เรียกใหถูกตอง อาฏานาฏิยสูตรจึงมิใช

เปนภาณยักษเทานั้น แตตองพูดใหเต็ม

วามี “ภาณยักษ” กับ “ภาณพระ”

กอนเปลี่ยนแปลงการปกครองใน 

พ.ศ.๒๔๗๕ เมือ่ถงึวาระจะข้ึนปใหม คอื

ในชวงตรุษ-สงกรานต (ปรับเขากบัปฏทิิน

สากลเปนข้ึนปใหม ๑ เมษายน) ในพระ

บรมมหาราชวังเคยนิมนตพระสงฆมา

สวดภาณยักษในวันสิ้นปเกาตลอดคืน
จนรุง โดยสวดทํานองขูตวาดภูตผีปศาจ

ดวยเสียงโฮกฮากดุดันบาง แหงแหบ

โหยหวนบาง และในสมยั ร.๕ โปรดฯ ให

นิมนตพระอีกสํารับหนึ่งสวดภาณพระ

ดวยทํานองสรภัญญะท่ีไพเราะช่ืนใจขึ้น

เปนคูกัน ท้ังนี้ เพื่อเปนขวัญและกําลัง

ใจแกประชาราษฎร วาไดขับไลภัย

อันตรายสิ่งราย และอวยพรชัยสิริมงคล

ในกาลเวลาสําคัญแหงการเปลี่ยนป

[“จตภุาณวาร” เปนประมวลบทสวด
มนตของโบราณแบบหนึ่ง (นํามาจัด

พิมพรวมไวดวย ในหนังสือสวดมนต

ฉบับหลวง ยาวประมาณ  ๕๓ หนา)  

ประกอบดวยบทสวด ๒๒ อยาง (ทาน

ใชคําวา ธรรมประเภท ๒๒ ภาค) จัด

เปน ๔ ภาณวาร คือ ปฐมภาณวาร
(ภาณตน) มี ๑๖ ธรรมประเภท ไดแก 

ติสรณคมนปาฐะ ทสสิกขาปทปาฐะ 

สามเณรปญหปาฐะ ทวัตติงสาการปาฐะ 

ตังขณิกปจจเวกขณปาฐะ ทสธัมมสุตต-

ปาฐะ มังคลสุตตปาฐะ รตนสุตตปาฐะ 

กรณียเมตตสุตตปาฐะ อหิราชสุตต-

ปาฐะ เมตตานิสังสสุตตปาฐะ เมตตานิ-

สังสคาถาปาฐะ โมรปริตตปาฐะ จันท-

ปริตตปาฐะ สริุยปริตตปาฐะ และธชัคค-

สุตตปาฐะ ทตุยิภาณวาร (ภาณวารท่ี ๒) 

มีโพชฌังคสูตรท้ัง ๓ คือ มหากัสสป-

โพชฌังคสุตตปาฐะ มหาโมคคัลลาน-

โพชฌังคสุตตปาฐะ และมหาจุนทโพช-

ฌังคสุตตปาฐะ ตตยิภาณวาร (ภาณ-

วารที่ ๓) มี ๒ พระสูตร คือ คิริมานันท-

สุตตปาฐะ  และอิสิคิลิ สุตตปาฐะ     



ภาณวาร ภาวนา๒๘๖

๒๘๖

จตตุถภาณวาร (ภาณวารท่ี ๔) ไดแก 

อาฏานาฏิยสุตตปาฐะ ท่ีแบงเปน ๒ ภาค 

คอื ปุพพภาค ซ่ึงในหนงัสอืท่ีพมิพ เรียก

วา “ยกฺขภาควาร” และปจฉิมภาค เรียก

วา “พทฺุธภาควาร” (นาจะเปน “ยกขฺภาณ-

วาร” คือภาณยักษ และ “พุทฺธภาณวาร” 

คือภาณพระ ท้ังนี้ จะตองสืบคนตรวจ

สอบหลักฐานตอไป)]; ดู ปริตร
ภาณวาร “วาระแหงการสวด”, ขอความใน

คมัภรีตางๆ เชน ในพระสตูรขนาดยาวท่ี

ทานจัดแบงไวเปนหมวดหนึ่งๆ สําหรับ

สาธยายเปนคราวๆ หรือเปนตอนๆ

แมวาการนับจํานวนภาณวารจะไม

เปนมาตราท่ีลงตัวเด็ดขาด แตก็มีหลัก

ตามท่ีทานคํานวณไวและถือกันมา ดังท่ี

บันทึกไวในคัมภีรตางๆ วา (เชน สทฺทนีติ. 

ธาตุมาลา ฉบับอักษรพมา หนา ๖๐) “๘ อักขระ 

เปน ๑ บท (บาทคาถา), ๔ บท เปน ๑ 

คาถา ซ่ึงถอืเปน ๑ คนัถะ คอืเทากบั ๓๒ 

อักขระ, ๒๕๐ คันถะ (๒๕๐ คาถา) เปน 

๑ ภาณวาร คือเทากับ ๘,๐๐๐ อักขระ” 

(อักขระ ในท่ีน้ี คือหนวยออกเสียงครั้งหน่ึง ตรง

กับ ‘พยางค’ ในภาษาไทย จึงเปน ๘,๐๐๐ พยางค;

จะเห็นวา เมือ่ถอื ๒๕๐ คาถา เปน ๑ ภาณ-

วาร จํานวนอักขระจะไมแนลงไปอยาง

เดยีว เพราะบาทคาถามใิชมแีต ๘ อกัขระ

ท่ีมี ๙ หรือ ๑๒ อักขระ เปนตน ก็มี)

พระไตรปฎกบาลี ท่ีไดประมวลไว

และสืบกันมา โดยผานการสังคายนา 

และความทรงจํานั้น อาศัยการสาธยาย

เปนวิธีดํารงรักษาที่สําคัญ ดังท่ีทาน

บันทึกการจัดแบงพระไตรปฎกไวเปน

ภาณวาร (เชน ที.อ.๑/๐/๑๒) เชน ใน พระ

วินัยปฎก อภุโตวภัิงค (มหาวิภังค และ
ภิกขุนีวิภังค) มี ๖๔ ภาณวาร ขันธกะ
๘๐ ภาณวาร ปรวิาร ๒๕ ภาณวาร, ใน 

พระสุตตันตปฎก ทีฆนิกาย มี ๖๔ 

ภาณวาร มชัฌมินกิาย ๘๐ ภาณวาร 

สงัยตุตนกิาย ๑๐๐ ภาณวาร องัคตุตร-
นกิาย ๑๒๐ ภาณวาร (ขุททกนกิาย
ประกอบดวยคัมภีรปลีกยอยเปนอัน

มาก ทานไมไดจาระไนตัวเลขไว สวน

พระอภิธรรมปฎก แตละคัมภีรมีการ

สาธยายทํานองบอกหนังสือ กับการ

แจกแจงอยางพิสดาร ซ่ึงตางกันมาก

มาย ทานจึงบอกไวเพียงคราวๆ)

ภาระ “สิ่งท่ีตองนําพา”, ธุระหนัก, การ

งานท่ีหนัก, หนาท่ีท่ีตองรับเอา, เร่ืองท่ี

พึงรับผิดชอบ, เร่ืองหนักท่ีจะตองเอาใจ

ใสหรือจัดทํา

ภารทวาชโคตร ตระกูลภารทวาชะ เปน
ตระกูลพราหมณเกาแก มีมาแตสมัย

รอยกรองพระเวท แตในพุทธกาล ตาม

พระวินัยปฎก ปรากฏวาเปนตระกูลตํ่า

ภาวนา การทําใหมีข้ึนเปนข้ึน, การทําให

เกิดข้ึน, การเจริญ, การบําเพ็ญ, การ



ภาวนาปธาน ภิกขุนีวิภังค๒๘๗

๒๘๗

พัฒนา 1. การฝกอบรม หรือการเจริญ

พัฒนา มี ๒ อยาง คือ ๑. สมถภาวนา 
ฝกอบรมจิตใจใหอยูกับความดีงามเกิด

ความสงบ ๒. วปิสสนาภาวนา ฝกอบรม

เจริญปญญาใหเกิดความรูแจงชัดตาม

เปนจริง, อีกนัยหน่ึง จัดเปน ๒ เหมือน

กันคือ ๑. จิตตภาวนา การฝกอบรมจติ
ใจใหเจริญงอกงามดวยคณุธรรม มคีวาม

เขมแข็งมัน่คง เบิกบาน สงบสุขผองใส

พรอมดวยความเพียร สติ และสมาธิ 

๒. ปญญาภาวนา การฝกอบรมเจริญ
ปญญา ใหรูเทาทันเขาใจสิ่งท้ังหลาย

ตามความเปนจริง จนมีจิตใจเปนอิสระ 

ไมถูกครอบงําดวยกิเลสและความทุกข;

ดู กัมมัฏฐาน 2. การเจริญสมถกรรมฐาน

เพื่อใหเกิดสมาธิ มี ๓ ข้ัน คือ ๑. 
บรกิรรมภาวนา ภาวนาข้ันตระเตรียม คอื
กําหนดอารมณกรรมฐาน ๒. อุปจาร-
ภาวนา ภาวนาข้ันจวนเจียน คือ เกิด

อุปจารสมาธิ ๓. อัปปนาภาวนา ภาวนา
ข้ันแนวแน คือ เกิดอัปปนาสมาธิเขาถึง

ฌาน 3. ในภาษาไทย ความหมายเลือน

มาเปนการทองบนหรือวาซํ้าๆ ใหขลงั กม็ี

ภาวนาปธาน เพียรเจริญ, เพียรทํากุศล

ธรรมท่ียังไมมียังไมเกิด ใหเกิดใหมีข้ึน 

(ขอ ๓ ในปธาน ๔)

ภาวนามัย บุญท่ีสําเร็จดวยการเจริญ

ภาวนา, ความดีท่ีทําดวยการฝกอบรม

จิตใจใหสขุสงบมคีณุธรรม เชน เมตตา

กรุณา (จิตตภาวนา) และฝกอบรมเจริญ
ปญญาใหรูเทาทันเขาใจสิ่งท้ังหลายตาม

เปนจริง (ปญญาภาวนา); ดู ภาวนา (ขอ 
๓ ในบุญกิริยาวัตถุ ๓ และ ๑๐)

ภาวนามยปญญา ดู ปญญา ๓
ภาวรูป รูปท่ีเปนภาวะแหงเพศ มี ๒ คือ 

อิตถีภาวะ ความเปนหญิง และ ปุริส-
ภาวะ ความเปนชาย

ภาษา เสียงหรือกิริยาอาการซึ่งทําความ

เขาใจซ่ึงกันและกันได, ถอยคําท่ีใชพูด

จากัน, คําพูด

ภาษามคธ ภาษาท่ีใชพูดในแควนมคธ, 

ภาษาของชาวมคธ หมายถึงภาษาบาลี

ภาษิต คํากลาว, คําหรือขอความท่ีพูดไว

ภาษี คาสิ่งของท่ีเก็บตามจํานวนสินคาเขา

ออก

ภิกขา การขออาหาร; อาหารอันพึงขอ, 

อาหารท่ีขอไดมา, อาหารบิณฑบาต

ภิกขาจาร เท่ียวไปเพื่อภิกษา, เท่ียวไป
เพื่ออาหารอันพึงขอ, เท่ียวบิณฑบาต

ภิกขุ ดู ภิกษุ
ภิกขุนี ดู ภิกษุณี
ภิกขุนีปาฏิโมกข ประมวลสิกขาบทที่

พระพุทธเจ าทรงบัญญั ติ ไวสําห รับ

ภิกษุณี มี ๓๑๑ ขอ

ภิกขุนีวิภังค คัมภีรท่ีจําแนกความแหง

สิกขาบทท้ังหลายในภิกขุนีปาฏิโมกข 



ภิกขุนูปสสยะ ภิกษุณีสงฆ๒๘๘

๒๘๘

อยูในพระวินัยปฎก

ภิกขุนูปสสยะ สํานักนางภิกษุณี, เขตท่ี
อยูอาศัยของภิกษุณีซ่ึงเปนสวนหนึ่งอยู

ในวัด

ภิกขุปาฏิโมกข ประมวลสิกขาบทท่ีพระ
พุทธเจาทรงบัญญัติไวสําหรับภิกษุ มี 

๒๒๗ ขอ

ภิกขุวิภังค คัมภีรจําแนกความแหง

สิกขาบทในภิกขุปาฏิโมกข อยูในพระ

วินัยปฎก มักเรียกวา มหาวิภังค
ภิกษา ดู ภิกขา
ภิกษาจารกาล เวลาเปนท่ีเท่ียวไปเพื่อ

ภิกษา, เวลาบิณฑบาต

ภิกษุ ชายผูไดอุปสมบทแลว, ชายท่ีบวช

เปนพระ, พระผูชาย; แปลตามรูปศัพท

วา “ผูขอ” หรือ “ผูมองเห็นภยัในสงสาร”

หรือ “ผูทําลายกิเลส”; ดู บริษัท ๔,
สหธรรมิก, บรรพชิต, อุปสัมบัน

ภิกษุสาวกรูปแรก ไดแก พระ

อัญญาโกณฑัญญะ

ภิกษุณี หญิงท่ีไดอุปสมบทแลว, พระผู
หญิงในพระพุทธศาสนา; เทียบ ภิกษุ

ภิกษุณีสงฆ หมูแหงภิกษุณี, ประดา

ภิกษุณีท้ังหมดกลาวโดยสวนรวมหรือ

โดยฐานเปนชุมนมุหนึง่, ภกิษณุต้ัีงแต ๔ 

รูปข้ึนไป ประชุมกันเนื่องในกิจพิธี; 

ภิกษุณีสงฆเกิดข้ึนในพรรษาท่ี ๕ แหง

การบําเพญ็พทุธกจิโดยม ีพระมหาปชาบด-ี

โคตมี พระมาตุจฉาซ่ึงเปนพระมารดา

เลี้ยงของเจาชายสิทธัตถะ เปนพระ

ภิกษุณีรูปแรก ดังเร่ืองปรากฏในภิกขุนี-

ขันธกะและในอรรถกถา สรุปไดความวา

หลังจากพระเจาสุทโธทนะปรินิพพาน

แลว วันหนึ่งขณะท่ีพระพุทธเจาประทับ

อยูท่ีนิโครธารามในเมืองกบิลพัสดุ พระ

นางมหาปชาบดีโคตมีเสด็จเขาไปเฝา

และทูลขออนุญาตใหสตรีสละเรือนออก

บวชในพระธรรมวินัย แตการณนั้นมิใช

งาย พระพทุธเจาตรัสหามเสยีถงึ ๓ คร้ัง

ตอมาพระพุทธเจาเสดจ็ไปยงัเมอืงเวสาลี

ประทับท่ีกฏูาคารศาลาในปามหาวนั พระ

นางมหาปชาบดโีคตมไีมละความพยายาม

ถึงกับปลงผมนุงหมผากาสาวะเอง ออก

เดินทางพรอมดวยเจ าหญิงศากยะ

จํานวนมาก (อรรถกถาวา ๕๐๐ นาง) 

ไปยังเมืองเวสาลี และไดมายืนกันแสง

อยูท่ีซุมประตูนอกกูฏาคารศาลา พระ

บาทบวม พระวรกายเปรอะเปอนธุลี 

พระอานนทมาพบเขา สอบถามทราบ

ความแลวรีบชวยไปกราบทูลขออนุญาต

ให แตเมื่อพระอานนทกราบทูลตอพระ

พุทธเจาก็ถูกพระองคตรัสหามเสียถึง ๓ 

คร้ัง ในท่ีสุดพระอานนทเปลี่ยนวิธีใหม 

โดยกราบทูลถามวาสตรีออกบวชในพระ

ธรรมวินัยแลวจะสามารถบรรลุโสดา-

ปตติผลจนถึงอรหัตตผลไดหรือไม พระ



ภิกษุณีสงฆ ภิกษุณีสงฆ๒๘๙

๒๘๙

พุทธเจาตรัสตอบวาได พระอานนทจึง

อางเหตุผลนั้น พรอมท้ังการท่ีพระนาง

มหาปชาบดีเปนพระมาตุจฉาและเปน

พระมารดาเลี้ยง มีอุปการะมากตอพระ

องค แลวขอใหทรงอนุญาตใหสตรีออก

บวช พระพุทธเจาทรงอนุญาตโดยมี

เงื่อนไขวาพระนางจะตองรับปฏิบัติตาม

ครุธรรม ๘ ประการ พระนางยอมรับ

ตามพุทธานุญาตท่ีใหถือวา การรับครุ-

ธรรมนั้นเปนการอุปสมบทของพระนาง 

สวนเจาหญิงศากยะท่ีตามมาท้ังหมด 

พระพุทธเจาตรัสอนุญาตใหภิกษุสงฆ

อุปสมบทให ในคราวนั้นพระพุทธเจาได

ตรัสแกพระอานนทวาการใหสตรีบวชจะ

เปนเหตุใหพรหมจรรย คือพระศาสนา

หรือสัทธรรมต้ังอยูไดไมยั่งยืน จะมีอายุ

สั้นเขา เปรียบเหมือนตระกูลท่ีมีบุรุษ

นอยมีสตรีมาก ถูกผูรายทําลายไดงาย 

หรือเหมือนนาขาวท่ีมีหนอนขยอกลง 

หรือเหมือนไรออยท่ีมีเพลี้ยลง ยอมอยู

ไดไมยืนนาน พระองคทรงบัญญัติครุ-

ธรรม ๘ ประการกํากับไวก็เพื่อเปน

หลักคุมกันพระศาสนา เหมือนสรางคัน

กั้นสระใหญไวกอนเพื่อกันไมใหน้ําไหล

ทนออกไป (พระศาสนาจักอยูไดยั่งยืน

เชนเดิม) และไดทรงแสดงเหตุผลท่ีไม

ใหภิกษุไหวภิกษุณี ใหภิกษุณีไหวภิกษุ

ไดฝายเดียว เพราะนักบวชในลัทธิ

ศาสนาอื่นท้ังหลายไมมีใครไหวสตรีกัน

เลย กลาวโดยสรุปวา หากถือเหตุผล

ทางดานสภาพสังคม–ศาสนาแลว จะไม

ทรงอนุญาตใหสตรีบวชเลย แตดวย

เหตุผลในดานความสามารถโดยธรรม

ชาติ จึงทรงยอมใหสตรีบวชได เมื่อ

ภิกษุณีสงฆเกิดข้ึนแลว สตรีท่ีจะบวช

ตอมาตอง เปน  สิกขมานา  รักษา
สิกขาบท ๖ (คือ ๖ ขอแรกในศีล ๑๐) 

ไมใหขาดเลยตลอด ๒ ปกอน จึงขอ

อุปสมบทได และตองรับการอุปสมบท

โดยสงฆท้ังสองฝาย คือบวชโดยภิกษุณี

สงฆแลว ตองบวชโดยภิกษุสงฆอีกช้ัน

หนึ่ง เมื่อเปนภิกษุณีแลว ตองรักษา

สิกขาบท ๓๑๑ ขอ (ศีล ๓๑๑) ภิกษุณี

สงฆเจริญแพรหลายในชมพูทวีปอยูชา

นาน เปนแหลงใหการศึกษาแหลงใหญ

แกสตรีท้ังหลาย

ภิกษุณีสงฆประดิษฐานในลังกา-

ทวีปในรัชกาลของพระเจาเทวานัมปย-

ติสสะ โดยพระสังฆมิตตาเถรี พระราช-

ธิดาของพระเจาอโศกมหาราชเดินทาง

จากชมพูทวีปมาประกอบอุปสมบท

กรรมแกพระนางอนุฬาเทวี ชายาของ

เจามหานาค อนุชาของพระเจาเทวานัม-

ปยติสสะ พรอมดวยสตรีอื่นอีก ๑ พัน

คน ภิกษุณีสงฆเจริญรุงเรืองในลังกา

ทวีปยาวนานไมนอยกวา ๑,๐๐๐ ป แต



ภิกษุบริษัท ภุมมเทวะ๒๙๐

๒๙๐

ในท่ีสุดไดสูญสิ้นไป ดวยเหตุใดและ

กาลใดไมปรากฏชัด

สวนในประเทศไทย ไมปรากฏหลัก

ฐานวาไดเคยมีภิกษุณีสงฆ แมวาในการ

ท่ี พ ร ะ โ สณ ะ แ ล ะพ ร ะ อุ ต ต ร ะ ม า

ประดิษฐานพระพุทธศาสนาในสุวรรณ-

ภูมิ จะมีเร่ืองเลาท่ีทําใหฉงนและชวนให

ตีความกัน ก็เปนการเลาอยางตํานาน

เพียงสั้นๆ แบบท่ีเต็มไปดวยอิทธิฤทธ์ิ

ปาฏิหาริยวา (วินย.อ.๑/๖๘) ท่ีนั่นมีนาง

ผีเสื้อน้ําซ่ึงเมื่อมีทารกเกิดในราชสกุล

เมื่อใด ก็จะข้ึนมาจากทะเลและจับทารก

กินเสีย เมื่อพระเถระทั้งสองไปถึงนั้น ก็

พอดีมีทารกเกิดในราชสกุลคนหนึ่ง เมื่อ

นางผีเสื้อน้ําและบริวารขึ้นมาจากทะเล 

พระเถระไดเนรมิตรางท่ีใหญโตเปนสอง

เทาของพวกรากษสขึ้นมาจํานวนหนึ่ง

เข าลอมพวกรากษสไว ทําใหพวก

รากษสกลัวพากันหนีไป แลวพระเถระก็

แสดงธรรมแกมหาชน มีคนบรรลุธรรม

ถึงหกหมื่นคน มีกุลทารก ๓๕๐๐ คน 

และกุลธิดา ๑๕๐๐ คน บรรพชา (นา

สังเกตทานใชคําวา “กุลทารก”) เปนอัน

วา พระโสณกเถระไดประดิษฐานพระ

พุทธศาสนาในสุวรรณภูมิแลวอยางนี้ 

เร่ืองท่ีเลานี้แตกตางมากจากเรื่องการ

ประดิษฐานพระพุทธศาสนาในลังกา

ทวีป ซ่ึงแมจะมีเร่ืองอัศจรรยแทรกอยู

ไมนอย แตมีความเปนมาของเร่ืองเปน

ลําดับนับวาชัดเจน เฉพาะอยางยิ่ง เมื่อ

ชาวเกาะลังกานับถือพระพุทธศาสนา

แลว พระนางอนุฬาเทวีตองการจะ

ผนวช (วินย.อ.๑/๙๑) และทูลแจงแกพระ

ราชา พระองคไดตรัสขอใหพระมหินท-

เถระบวชใหแกพระเทวีนั้น แตพระเถระ

ไดถวายพระพรวา ทานจะบรรพชาให

แกสตรี เปนการไมสมควร และไดช้ีแจง

ใหพระราชานิมนตพระสังฆมิตตาเถรีมา

บวชให พระเจาเทวานัมปยติสสะแหง

ลังกาทวีปจึงไดทรงสงสาสนไปนิมนต

พระภิกษุณีสังฆมิตตาเถรีเดินทางจาก

ชมพูทวีปพรอมดวยกิ่งพระศรีมหาโพธ์ิ

มายังลังกาทวีป และประดิษฐานภิกษุณี

สงฆข้ึนในดินแดนนัน้ แลวกม็เีร่ืองสบืตอ

มาอีกยาว แตในดานสุวรรณภูมิ ไมวาจะ

อยางไรก็ตาม หลังจากเร่ืองเลาท่ีไมชัด

ขางตนนั้นแลว ก็ไมมีหลักฐานวาเคยมี

ภิกษุณีหรือสามเณรีแตอยางใด

ภิกษุบริษัท ชุมนุมภิกษุ, ชุมชนชาวพุทธ

ฝายภิกษุ (ขอ ๑ ในบริษัท ๔)

ภิกษุผูควรชักเขาหาอาบัติเดิม ดู

มูลายปฏิกัสสนารหภิกษุ
ภิกษุสงฆ หมูภิกษุ, หมูพระ; ดู สงฆ
ภุมมชกภิกษุ ช่ือภิกษุผูโจทพระทัพพ-

มัลลบุตร คูกับพระเมตติยะ

ภุมมเทวะ เทวดาผูอาศัยอยูบนแผนดิน



ภูต, ภูตะ ภูมิ๒๙๑

๒๙๑

เชน พระภูมิ เปนตน

ภูต, ภูตะ 1. สัตวผูเกิดแลว หรือเกิด

เสร็จไปแลว, นัยหนึ่ง หมายถึงพระ

อรหันต เพราะไมแสวงหาภพเปนท่ีเกิด

อีก อีกนัยหนึ่งหมายถึงสัตวท่ีเกิดเต็ม

ตัวแลว เชน คนคลอดจากครรภแลว 

ไกออกจากไขแลว เปนตน ตางกับ 

สัมภเวสี คือสัตวผูยังแสวงหาท่ีเกิด ซ่ึง

ไดแกปุถุชนและพระเสขะผูยังแสวงหา

ภพท่ีเกิดอีก หรือสัตวในครรภและในไข

ท่ียังอยูระหวางจะเกิด 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

อยูกับท่ี มี ๕ ชนิด ๑. พืชเกิดจากเหงา 
คือใชเหงาเพาะ เชน ขมิ้น ๒. พืชเกิด
จากตน คือตอนออกไดจากไมตนท้ัง

หลาย เชน ตนโพธ์ิ 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 หมวดท่ีวาดวยภูตคาม 

เปนวรรคท่ี ๒ แหงปาจิตติยกัณฑใน

มหาวิภังคแหงพระวินัยปฎก

ภูตรูป ดู มหาภูต
ภูมิ 1. พื้นเพ, พื้น, ช้ัน, ท่ีดิน, แผนดิน

2. ช้ันแหงจิต, ระดับจิตใจ, ระดับชีวิต 

มี ๔ คือ ๑. กามาวจรภูมิ ช้ันท่ียังทอง

เท่ียวอยูในกาม ๒. รูปาวจรภูมิ ช้ันท่ี

ทองเท่ียวอยูในรูป หรือช้ันของพวกท่ีได

รูปฌาน ๓. อรูปาวจรภูมิ ช้ันท่ีทอง

เท่ียวอยูในอรูป หรือช้ันของพวกท่ีได

อรูปฌาน ๔. โลกุตตรภูมิ ช้ันท่ีพนโลก

หรือระดบัพระอริยบุคคล, เรียกใหสัน้วา

กามภูมิ รูปภูมิ อรูปภูมิ และโลกุตตร-

ภูมิ, ภูมิ ๔ นี้ จัดประเภทไดเปน ๒ 

ระดับ คือ สามภูมิแรก เปนโลกียภูมิ 

สวนภมูท่ีิสี ่ เปนโลกุตตรภมู,ิ บางทีเรียก

โลกียภูมิ ๓ นั้นรวมกันวา “ไตรภูมิ”

ใน ภูมิ ๔ นี ้ สามภูมิแรก คือโลกีย-

ภูมิ ๓ แยกยอยออกไปไดเปน ภูมิ ๓๑
คือ ๑. กามาวจรภูมิ ๑๑ แบงเปน 

อบายภมู ิ๔ (นิรยะ – นรก, ติรัจฉาน-

โยนิ – กําเนิดดิรัจฉาน, ปตติวิสัย – 

แดนเปรต,  อสุรกาย - พวกอสูร) และ

กามสคุตภูิม ิ ๗ (กามาวจรภูมิท่ีเปน

สุคติ คือ มนุษย และเทพช้ันจาตุมหา-

ราชิกา ดาวดึงส ยามา ดุสิต นิมมานรดี 

ปรนิมมิตวสวัตดี) ๒. รูปาวจรภูมิ ๑๖
ระดบัของรูปพรหม แบงเปน ก. ปฐม-
ฌานภูม ิ๓ (พรหมระดบัปฐมฌาน ๓ 



ภูษา เภสัชชขันธกะ๒๙๒

๒๙๒

คอื พรหมปาริสชัชา พรหมปุโรหิตา มหา-

พรหมา) ข. ทตุยิฌานภมู ิ ๓ (พรหม

ระดับทุติยฌาน ๓ คือ ปริตตาภา อัป-

ปมาณาภา อาภัสสรา) ค. ตตยิฌานภมูิ
๓ (พรหมระดับตติยฌาน ๓ คือ ปริตต-

สุภา อัปปมาณสุภา สุภกิณหา) ง. 
จตตุถฌานภมู ิ๗ (พรหมระดับจตุตถ-

ฌาน ๗ คือ เวหัปผลา อสัญญีสัตว 

สุทธาวาส ๕ [ท่ีเกิดของพระอนาคามี ๕ 

คือ  อวิหา  อตัปปา  สุทัสสา  สุทัสสี  

อกนิฏฐา]) ๓. อรูปาวจรภูมิ ๔ ระดับ
ของอรูปพรหม (พรหมระดบัอรูปฌาน ๔

คือ อากาสานัญจายตนภูมิ วญิญาณญั-

จายตนภมู ิ อากญิจัญญายตนภมู ิ เนว-

สญัญานาสญัญายตนภมู)ิ

คาํวา “ภมู”ิ นี ้มคีวามหมายใกลเคยีง

กบัคาํวา “ภพ” ซ่ึงบางทีกพ็ดูควบคูไป

ดวยกัน แตท่ีแทนั้น ภูมิหมายถึงระดับ

ของจิตใจ สวนภพหมายถึงภาวะชีวิต

ของสัตว หรือโลกท่ีอยูของสัตว ดังนั้น 

ภมูจึิงม ี ๔ เพราะนบัโลกุตตรภมูดิวย 

สวนภพมเีพยีง ๓ เพราะโลกตุตรภพไมม ี

แตในท่ีท่ัวไป เมือ่ยกโลกตุตรภมูอิอกไป

แลว ภมู ิ๓ ท่ีเปนโลกีย บางทีกใ็ชอยาง

คลมุๆ รวมไปถงึโลกท่ีอยูของสตัว มี

ความหมายคลายกบัคาํวา ภพ ๓ ดวย 

(เชนคาํวา “ไตรภมู”ิ ท่ีนาํมาพดูกนัใน

ภาษาไทย); เทียบ ภพ, คติ ; ดู อริยบุคคล

ภูษา เคร่ืองนุงหม, ผาทรง

ภูษามาลา ชางแตงผม (ใชเมื่อกลาวถึง

พระอุบาลี)

เภทกรวัตถุ เร่ืองทําความแตกกัน, เร่ือง

ท่ีจะเปนสาเหตุกอใหเกิดความแตกแยก

ในสงฆ, เหตุใหสงฆแตกกัน ทานแสดง

ไว ๑๘ อยาง; ดู อัฏฐารสเภทกรวัตถุ
เภทนกปาจิตตีย อาบัติปาจิตตียท่ีตอง

ทําลายสิ่งของท่ีเปนเหตุใหตองอาบัติ

เสียกอน จึงแสดงอาบัติได ไดแก 

สิกขาบทท่ี ๔ แหงรตนวรรคท่ี ๙ แหง

ปาจิตติยกัณฑ (ปาจิตตีย ขอท่ี ๘๖ ทํา

กลองเข็มดวยกระดูก งา หรือ เขาสัตว)

เภริ, เภรี กลอง
เภสัช ยา, ยารักษาโรค, ยาแกโรค เปน

อยางหนึ่งในปจจัย ๔, เภสัช ๕ ท่ีเปน

สัตตาหกาลิก รับไวฉันไดตลอด ๗ วัน 

คือ ๑. สัปป เนยใส ๒. นวนีตะ เนยขน 

๓. เตละ น้ํามัน ๔. มธุ น้ําผ้ึง ๕. ผาณิต
น้ําออย; สวนยาแกโรคท่ีทําจากรากไม 

เปลือกไม ใบไม เปนตน จัดเปน 

ยาวชีวิก คือรับประเคนไวแลวเก็บไวฉัน
ไดตลอดชีวิต; ด ูเวชกรรม

เภสัชชขันธกะ ช่ือขันธกะท่ี ๖ แหง

คัมภีรมหาวรรค วินัยปฎก วาดวยเร่ือง

เภสัชคือ ยาบําบัดโรค ตลอดจนเร่ือง

ยาคู อุทิสสมังสะ กัปปยอกัปปยะ และ

กาลิก ๔



โภคอาทิยะ, โภคาทิยะ โภชเนมัตตัญตุา๒๙๓

๒๙๓

โภควิภาค การจัดสรรแบงทรัพยซ่ึงหามา

ไดดวยความขยันหมั่นเพียรออกเปน ๔ 

สวน คือ ๑ สวน เลี้ยงตัว เลี้ยงครอบ

ครัว ดูแลคนท่ีเกี่ยวของ และทําความดี 

๒ สวน ใชทําหนาท่ีการงานประกอบกิจ

การอาชีพ ๑ สวน เกบ็ไวเปนหลกัประกนั

ชีวติและกจิการคราวจาํเปน; ด ูคิหิวินัย
โภคอาทิยะ, โภคาทิยะ ประโยชนท่ีควร
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

กบัอาหารหนกั เชนขาวสวย ตางจากยาคู

ท่ีกลาวถึงตามปกติในพระวินัย ซ่ึงเปน

ของเหลวใชสาํหรับดืม่ ภกิษรัุบนมินตใน

ท่ีแหงหนึ่งไว ฉันยาคูสามัญไปกอนได 

แตจะฉันโภชชาคูไปกอนไมได; ดู ยาคู
โภชนะ ของฉัน, ของกิน, โภชนะท้ัง ๕ ท่ี

กลาวถึงบอยในพระวินัย เฉพาะอยางยิ่ง 

ในโภชนวรรค ไดแก ขาวสุก ขนมสด 

ขนมแหง ปลา เนื้อ (ป ฺจ โภชนานิ:
โอทโน กุมฺมาโส สตฺตุ มจฺโฉ มํสํ)

โภชนปฏิสังยุต ธรรมเนียมท่ีเกี่ยวกับ

โภชนะ, ขอท่ีภกิษสุามเณรควรประพฤติ

ปฏิบัติเกี่ยวกับการรับบิณฑบาตและฉัน

อาหาร, เปนหมวดท่ี ๒ แหงเสขิยวัตร 

มี ๓๐ สิกขาบท

โภชนวรรค หมวดท่ีวาดวยเร่ืองอาหาร 

เปนวรรคท่ี ๔ แหงปาจิตติยกัณฑ ใน

มหาวิภังค แหงพระวินัยปฎก

โภชนะทีหลัง ดู ปรัมปรโภชน
โภชนะเปนของสมณะ (ในสิกขาบทท่ี 

๒ แหงโภชนวรรค) พวกสมณะดวยกัน

นิมนตฉัน (ฉันเปนหมูได ไมตองอาบัติ

ปาจิตตีย)

โภชนะอันประณีต ตามพุทธบัญญัติใน

สิกขาบทท่ี ๙ แหงโภชนวรรค (วินย.๒/ 

๕๑๗/๓๔๑) ดังนี้ “ภิกษุใด ไมอาพาธ ขอ

โภชนะอันประณีตเห็นปานนี้ คือ เนยใส 

เนยขน น้ํามัน น้ําผ้ึง น้ําออย ปลา เนื้อ 

นมสด นมสม เพื่อประโยชนแกตน แลว

ฉัน เปนปาจิตตีย” (ปณีตโภชนาน:ิ สปฺป 

นวนีตํ เตล ํมธุ ผาณิตํ มจฺโฉ มํสํ ขีรํ ทธิ)

โภชนาหาร อาหารคือของกิน
โภชนียะ ของควรบริโภค, ของสําหรับฉัน 

ไดแก ขาวสกุ ขนมสด ขนมแหง ปลา เนือ้

โภชเนมัตตัญุตา ความเปนผูรูจัก

ประมาณในการบริโภคอาหาร, รูจัก

ประมาณในการกิน คือ กินเพื่อหลอ

เลี้ยงรางกายใหชีวิตเปนอยูไดผาสุก มิ

ใชเพื่อสนุกสนานมัวเมา (ขอ ๒ ใน 

อปณณกปฏิปทา ๓)



มกุฏพันธนเจดีย มงคล๒๙๔

ม

มกุฏพันธนเจดีย ท่ีถวายพระเพลิงพระ
พุทธสรีระ อยูทิศตะวันออกของนคร

กุสินารา

มคธ 1. ช่ือแควนหนึ่งในบรรดา ๑๖ 

แควนใหญแหงชมพูทวีปคร้ังพุทธกาล 

ต้ังอยูฝงใตของแมน้ําคงคาตอนกลาง 

เปนแควนท่ีมีอํานาจมากแขงกับแควน

โกศล และเปนท่ีพระพุทธเจาทรง

ประดิษฐานพระพุทธศาสนา ในสมัย

พุทธกาล มคธมีนครหลวงช่ือ ราชคฤห
ราชาผูปกครองพระนามวา พิมพิสาร 
ตอนปลายพุทธกาล พระเจาพิมพิสาร

ถูกโอรสช่ือ อชาตศัตร ู ปลงพระชนม 

และขึ้นครองราชยสืบแทน ตอมาใน

สมัยพระเจากาลาโศก หรือกอนนั้น 

เมืองหลวงของมคธ ยายไปต้ังท่ีเมือง

ปาฏลีบุตร บนฝงแมน้ําคงคา เหนือ

เมืองราชคฤหข้ึนไป มคธรุงเรืองถึงท่ีสุด

ในสมัยพระเจาอโศกมหาราช ซ่ึงแควน

ใหญอื่นท้ังหมดไดรวมเขาอยูภายใน

มหาอาณาจักรของพระองคท้ังหมดแลว 

บัดนี้ บริเวณท่ีเคยเปนแควนมคธใน

สมัยพุทธกาล เรียกวา แควนพิหาร 2.

เรียกภาษาท่ีใชพูดในแควนมคธ หรือ

ภาษาของชาวแควนมคธวา ภาษามคธ 

และถือกันวา ภาษาบาลีท่ีใชรักษาพระ

พุทธพจนสืบมาจนบัดนี้ คือ ภาษามคธ

มคธชนบท แควนมคธ, ประเทศมคธ

มคธนาฬี ทะนานท่ีใชอยูในแควนมคธ, 

ทะนานชาวมคธ

มคธภาษา ภาษาของชนชาวมคธ, ภาษา
ของชนผูอยูในแควนมคธ

มคธราช ราชาผูครองแควนมคธ, หมาย

ถึงพระเจาพิมพิสาร

มฆะ, มฆมาณพ หัวหนากลุมผูรวมกัน

ทําบุญบําเพ็ญประโยชน ๓๓ คน ท่ีได

เกิดในสวรรคช้ันดาวดึงส; ดู ดาวดึงส
มฆเทวะ พระเจาแผนดินผูครองแควน

วิเทหะพระองคหนึ่ง สมัยกอนพุทธกาล

เรียก มขาเทวะ ก็มี
มฆวัน, มฆวา, มัฆวา, มัฆวาน พระ
อินทร เรียกพระนามตามตํานานท่ีได

เคยเปนหัวหนากลุมผูรวมกันทําบุญ

บําเพ็ญประโยชน ๓๓ คน กอนจะได

เกิดในสวรรคช้ันดาวดึงส; ดู ดาวดึงส
มงคล สิ่งท่ีทําใหมีโชคดี, ตามหลักพระ

พุทธศาสนา หมายถึง ธรรม ท่ีนํามาซ่ึง

ความสุขความเจริญ, มงคล ๓๘ 

ประการ หรือเรียกเต็มวา อุดมมงคล 

(มงคลอันสูงสุด) ๓๘ ประการ ท่ีพระ



มงคล มงคล๒๙๕

๒๙๕

พทุธเจาตรัสไวในมงคลสตูร (ข.ุข.ุ๒๕/๕/๓;

ขุ.สุ.๒๕/๓๑๗/๓๗๖) มีดังนี้

คาถาท่ี ๑ = ๑. อเสวนา จ พาลาน ํไมคบ

คนพาล ๒. ปณฑิฺตานจฺ เสวนา คบ
บัณฑิต ๓. ปูชา จ ปูชนียาน ํ บูชาคนท่ี
ควรบชูา คาถาที ่๒ = ๔. ปฏริปูเทสวาโส
จ อยูในปฏิรูปเทศ, อยูในถิ่นมีสิ่งแวด

ลอมดี ๕. ปุพฺเพ จ กตปฺุตา ไดทํา
ความดีใหพรอมไวกอน, ทําความดี

เตรียมพรอมไวแตตน ๖. อตฺตสมฺมา-
ปณิธิ จ ต้ังตนไวชอบ คาถาท่ี ๓ = ๗. 
พาหุสจฺจจฺ เลาเรียนศึกษามาก, ทรง
ความรูกวางขวาง, ใสใจสดับตรับฟงคน

ควาหาความรูอยูเสมอ ๘. สิปฺปจฺ มี
ศิลปวิทยา, ชํานาญในวิชาชีพของตน ๙. 
วินโย จ สุสิกฺขิโต มีระเบียบวินัย, ได
ฝกอบรมตนไวด ี๑๐. สุภาสิตา จ ยา วาจา
วาจาสภุาษติ, รูจักใชวาจาพดูใหเปนผลด ี

คาถาที ่๔ = ๑๑. มาตาปตุอปุฏานํ  บํารุง
มารดาบิดา ๑๒/๑๓. ปุตฺตทารสฺสสงคฺโห
= ปุตฺตสงคฺห สงเคราะหบุตรและ ทาร-
สงฺคห สงเคราะหภรรยา ๑๔. อนากุลา จ 
กมฺมนตฺา  การงานไมอากลู คาถาที ่ ๕ =

๑๕. ทานจฺ รูจักให, เผ่ือแผแบงปน, 

บริจาคสงเคราะหและบําเพ็ญประโยชน 

๑๖. ธมฺมจริยา จ ประพฤติธรรม, ดํารง

อยูในศีลธรรม ๑๗. าตกานจฺ สงคฺโห 
สงเคราะหญาติ ๑๘. อนวชฺชานิ กมฺมานิ

การงานท่ีไมมีโทษ, กิจกรรมท่ีดีงาม 

เปนประโยชน ไมเปนทางเสียหาย คาถา

ท่ี ๖ = ๑๙. อารตี วิรตี ปาปา เวนจาก
ความช่ัว ๒๐. มชชฺปานา จ สฺโม เวน
จากการดืม่น้าํเมา ๒๑. อปฺปมาโท จ ธมฺเมสุ
ไมประมาทในธรรมท้ังหลาย คาถาท่ี ๗

= ๒๒. คารโว จ ความเคารพ, การแสดง

ออกท่ีแสดงถึงความเปนผูรูจักคุณคา

ของบุคคล สิ่งของ หรือกิจการนั้นๆ 

และรูจักใหความสําคัญและความใสใจ

เอื้อเฟอโดยเหมาะสม ๒๓. นิวาโต จ 
ความสุภาพออนนอม, ถอมตน ๒๔. 
สนตฺุฏ ี จ ความสนัโดษ, ความเอิบอิ่ม

พงึพอใจในผลสาํเร็จท่ีไดสรางข้ึนหรือใน

ปจจัยลาภท่ีแสวงหามาได ดวยเร่ียวแรง

ความเพียรพยายามของตนเองโดยทาง

ชอบธรรม ๒๕. กตฺุตา มีความ
กตัญู ๒๖. กาเลน ธมฺมสฺสวน ํ ฟง
ธรรมตามกาล, หาโอกาสแสวงความรู 

ในเร่ืองท่ีแสดงหลักความจริง คาถาท่ี ๘ 

= ๒๗. ขนฺตี จ มีความอดทน ๒๘. 
โสวจสฺสตา เปนผูวางายสอนงาย ๒๙. 
สมณานฺจ ทสฺสนํ พบเห็นสมณะ, 
เยี่ยมเยือนเขาหาทานผูสงบกเิลส ๓๐. 
กาเลน ธมฺมสากจฺฉา สนทนาธรรมตาม
กาล, หาโอกาสสนทนาถกเถียงเกี่ยวกับ

หลักความจริงและหลักความถูกตองดี

งาม คาถาท่ี ๙ = ๓๑. ตโป จ มีความ



มงคลสูตร มธุรสูตร๒๙๖

๒๙๖

เพียรเผากิเลส, รูจักบังคับควบคุมตน 

ไมปรนเปรอตามใจอยาก ๓๒. พฺรหฺม-
จรยิจฺ ประพฤติพรหมจรรย, ดําเนิน

ตามอริยมรรค, การรูจักควบคุมตนใน

ทางเพศ หรือถือเมถุนวิรัติตามควร 

๓๓. อริยสจฺจาน ทสฺสน ํ เห็นอริยสัจจ, 
เขาใจความจริงของชีวิต ๓๔. นิพฺพาน-
สจฺฉิกิรยิา จ ทําพระนพิพานใหแจง, บรรลุ
นิพพาน คาถาท่ี ๑๐ = ๓๕. ผุฏสฺส
โลกธมฺเมหิ  จิตฺตํ  ยสฺส  น  กมฺปติ  ถูก
โลกธรรมจิตไมหวั่นไหว ๓๖. อโสกํ จิต
ไรเศรา ๓๗. วิรชํ จิตปราศจากธุลี ๓๘.
เขมํ จิตเกษม

มงคลสูตร ดู ปริตร
มณฑป เรือนยอดท่ีมีรูปสี่เหลี่ยม

มณฑล วง, ดวง (เชน อักขิมณฑล คือ

ดวงตา), ผืน (เชน ปฐวีมณฑล คือผืน

แผนดิน เขตตมณฑล คือผืนนา), 

บริเวณ, ขอบเขต, เขตปกครองขนาด

ใหญ, ดินแดน, แวนแควน (เชน โจฬ-

มณฑล คือแดนหรือแวนแควนของชาว

โจฬะ), วงการ; ช้ินสวนของจีวรพระ ท่ี

เรียกเปนคําไทยวา กระทงใหญ, มีคํา

อธิบายวา ช้ินสวนของจีวรพระที่เปนผืน

ผารูปสี่เหลี่ยม มีแผนผาแคบคั่นแตละ

ดาน ลักษณะเหมอืนกระทงนามคีนันา

กัน้, ม ี๒ ขนาด กระทงใหญเรียก มณฑล 

กระทงเล็กเรียก อัฑฒมณฑล, กระทง

เล็กหรือกระทงนอย มีขนาดคร่ึงหนึ่ง

ของกระทงใหญ ในจีวรผืนหนึ่ง มี

กระทงใหญและกระทงนอยอยางตํ่า

อยางละ ๕ ช้ิน; เทียบ อัฑฒมณฑล, ดู จีวร
มณฑารพ ดอกไมทิพย คือ ดอกไมใน

เมืองสวรรคท่ีตกลงมาบูชาพระพุทธเจา 

ในวนัปรินพิพาน ดาดาษท่ัวเมอืงกสุนิารา

และพระมหากสัสปไดเห็นอาชีวกคนหนึง่

ถืออยูขณะเดินทางระหวางเมืองกุสินารา 

กบัเมอืงปาวา จึงไดถามขาวเก่ียวกบัพระ

พุทธเจา และทราบการปรินิพพานจาก

อาชีวกนัน้ เมือ่ ๗ วนัหลงัพทุธปรินพิพาน

มณเฑียร ดู มนเทียร
มตกภตั “ภตัเพือ่ผูตาย”, อาหารท่ีถวายแก

สงฆเพื่ออุทิศกุศลแกผูตาย; ดู สังฆทาน
มติ ความคิด, ความเห็น

มทะ ความมวัเมา (ขอ ๑๕ ในอปุกเิลส ๑๖)

มทนิมฺมทโน ธรรมยังความเมาใหสราง, 

ความสรางเมา (ไวพจนอยางหนึ่งของ

วิราคะ)
มธุกะ มะทราง, น้ําคั้นมะทรางเจือน้ํา

แลว เรียก มธุกปานะ เปนสัตตาหกาลิก
อยางหนึ่ง; ดู ปานะ

มธุปายาส ปายาส (ขาวสุกหุงดวยนมโค) 

ซ่ึงปรุงปรายดวยน้ําผ้ึง นางสุชาดาถวาย

แกพระมหาบุรุษในเวลาเชาของวันท่ีพระ

องคจะไดตรัสรู; ดู สุชาดา, สูกรมัททวะ
มธุรสูตร พระสูตรท่ีพระมหากัจจายนะ



มธุรัตถวิลาสินี มโนทุจริต๒๙๗

๒๙๗

แสดงแกพระเจามธุรราช อวันตีบุตร 

กลาวถึงความไมตางกันของวรรณะ ๔ 

เหลา คือ กษัตริย พราหมณ แพศย 

ศูทร ใจความวาวรรณะ ๔ นี้ แมจะถือ

ตัวอยางไร เหยียดหยามกันอยางไร แต

ถาทําดีก็ไปสูท่ีดีเหมือนกันหมด ถาทํา

ช่ัวก็ตองไดรับโทษไปอบายเหมือนกัน

หมด ทุกวรรณะเสมอกันในพระธรรม-

วินยั ออกบวชบําเพ็ญสมณธรรมแลว 

ไมเรียกวาวรรณะไหน แตเปนสมณะ

เหมือนกันหมด เมื่อจบเทศนา พระเจา

มธุรราชประกาศพระองคเปนอุบาสก 

(สูตรท่ี ๓๔ ในมัชฌิมนิกาย มัชฌิม-

ปณณาสก พระสุตตันตปฎก)

มธุรัตถวิลาสินี ช่ืออรรถกถาอธิบาย

ความในคัมภีรพุทธวงส แหงพระ

สุตตันตปฎก พระพุทธทัตตเถระรจนา 

ท่ีเมอืงทาช่ือกาวรีปฏฏนะ ในแดนทมฬิ 

แหงอนิเดยีใต เมือ่ พ.ศ. ใกลจะถงึ 

๑๐๐๐ รวมสมยักบัพระพทุธโฆสาจารย 

ท้ังนี ้ไดเรียบเรียงเปนภาษาบาล ีตามแนว

โปราณฏัฐกถาภาษาสงิหฬ; ด ู โปราณฏัฐ-
กถา, อรรถกถา   

มนะ ใจ
มนตปริวาส ด ูปรวิาส 2.
มนตร คําท่ีเช่ือถือวาศักดิ์สิทธ์ิ, คํา

สําหรับสวด, คําสําหรับเสกเปา (มักใช

สําหรับศาสนาพราหมณ)

มนเทียร เ รือนหลวง ;  โบราณใช 

มณเฑียร
มนสิการ การทําในใจ, ใสใจ, พิจารณา
มนัส ใจ

มนุษย “ผูมีใจสูง” ไดแกคนผูมีมนุษย-

ธรรม เชน เมตตา กรุณา เปนตน, สัตว

ท่ีรูจักคิดเหตุผล, สัตวท่ีมีใจสูง, คน

มนุษยชาติ เหลาคน, มวลมนุษย

มนุษยธรรม ธรรมท่ีทําคนใหเปนมนุษย 

ไดแก ศีล ๕ และคุณธรรมเชน เมตตา 

กรุณา เปนตน

มนุษยโลก, มนุสสโลก โลกมนุษยคือ 

โลกท่ีเราอาศัยอยูนี้

มนุษยวิบัติ ผูมีความเปนมนุษยบก

พรองเชน คนท่ีถูกตอน เปนตน

มโน ใจ (ขอ ๖ ในอายตนะภายใน ๖)

มโนกรรม การกระทําทางใจ ทางช่ัว เชน 

คิดเพงเล็งจองจะเอาของเขา ทางดี เชน 

คิดชวยเหลือผูอื่น; ดู กุศลกรรมบถ, 
อกุศลกรรมบถ

มโนทวาร ทวารคือใจ, ทางใจ, ใจ โดย
ฐานเปนทางทํามโนกรรม คือ สําหรับ

คิดนึกตางๆ (ขอ ๓ ในทวาร ๓)

มโนทวาราวัชชนะ ด ูวถิจิีต
มโนทุจริต ความประพฤติช่ัวดวยใจ, 

ความทุจริตทางใจม ี๓ อยาง ๑. อภชิฌา 
ความเพงเล็งอยากไดจองจะเอาของเขา 

๒. พยาบาท ความขัดเคอืงคดิราย ๓. 



มโนภาวนีย มรณัสสติ๒๙๘

๒๙๘

มิจฉาทิฏฐ ิ ความเห็นผดิจากคลองธรรม 

(ขอ ๓ ในทุจริต ๓)

มโนภาวนีย ผูเปนท่ีเจริญใจ, ผูทําใหจิต
ใจของผูนึกถึงเจริญงอกงาม หมายถึง

บุคคลท่ีเมื่อเราระลึก คะนึง ใสใจถึง ก็

ทําใหสบายใจ จิตใจสดช่ืน ผองใส 

(ตามปกติ เปนคุณสมบัติของพระภิกษุ)

มโนมยิทธิ ฤทธ์ิทางใจ คือนิรมติกายอื่น
ออกจากกายนี้ได เหมือนชักดาบออก

จากฝก หรืองูออกจากคราบ (ขอ ๒ ใน

วิชชา ๘)

มโนรถ ความประสงค, ความหวัง

มโนรถปูรณี ช่ือคัมภีรอรรถกถาอธิบาย
ความในอังคุตตรนิกาย แหงพระ

สุตตันตปฎก พระพุทธโฆสาจารยเรียบ

เรียงข้ึน โดยอาศัยอรรถกถาเกาภาษา

สงิหฬท่ีสบืมาแตเดมิเปนหลกั เมือ่ พ.ศ.

ใกลจะถึง ๑๐๐๐; ดู โปราณัฏฐกถา, 
อรรถกถา

มโนรม, มโนรมย เปนท่ีชอบใจ, นาร่ืน
รมยใจ, งาม

มโนวิญญาณ ความรูท่ีเกิดข้ึนเพราะ

ธรรมารมณเกิดกับใจ, ธรรมเกิดกับใจ 

เกิดความรูข้ึน, ความรูอารมณทางใจ 

(ขอ ๖ ในวิญญาณ ๖)

มโนสัญเจตนาหาร ความจงใจเปน

อาหาร เพราะเปนปจจัยใหเกิดกรรม 

คือ ทําใหพูดใหคิด ใหทําการตางๆ (ขอ 

๓ ในอาหาร ๔)

มโนสัมผัส อาการที่ใจ ธรรมารมณ และ

มโนวิญญาณประจวบกัน; ดู สัมผัส
มโนสัมผัสสชาเวทนา เวทนาท่ีเกิดข้ึน

เพราะมโนสัมผัส, ความรูสึกท่ีเกิดข้ึน

เพราะการท่ีใจ ธรรมารมณ และมโน-

วิญญาณประจวบกัน; 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

สงบจากอกุศลธรรม เกิดความไม

ประมาทและไมหวาดกลัว คิดเรง

ขวนขวายบําเพ็ญกิจและทําความดี (ขอ 

๗ ในอนุสติ ๑๐)

มรณัสสติ ดู มรณสติ



มรรค มลทิน๒๙๙

๒๙๙

มรรค ทาง, หนทาง 1. มรรค วาโดยองค
ประกอบ คือ ขอปฏิบัติใหถึงความดับ

ทุกข เรียกเต็มวา อริยอัฏฐังคิกมรรค 
แปลวา  “ทางมีองค  ๘  ประการอัน

ประเสริฐ” เรียกสามัญวา มรรคมีองค ๘

คือ ๑. สัมมาทิฏฐิ เห็นชอบ ๒. สัมมา-
สังกัปปะ ดําริชอบ ๓. สัมมาวาจา 
เจรจาชอบ ๔. สัมมากัมมันตะ ทําการ
ชอบ ๕. สัมมาอาชีวะ เลี้ยงชีพชอบ ๖. 
สัมมาวายามะ เพียรชอบ ๗. สัมมาสติ 
ระลึกชอบ ๘. สัมมาสมาธิ ต้ังจิตมั่น
ชอบ; ดู โพธิปกขิยธรรม 2. มรรค วา
โดยระดับการใหสําเร็จกิจ คือ ทางอัน
ใหถึงความเปนอริยบุคคลแตละข้ัน, 

ญาณท่ีทําใหละสังโยชนไดขาด เปนช่ือ

แหงโลกตุตรธรรมคูกบัผล ม ี ๔ ช้ัน คอื 

โสดาปตติมรรค ๑ สกทาคามิมรรค ๑ 

อนาคามิมรรค ๑ อรหัตตมรรค ๑; คูกับ 

ผล
มรรคจิต จิตท่ีสัมปยุตดวยมรรค; ดู

มรรค 2, พระอริยบุคคลผูต้ังอยูในมรรค
มีโสดาปตติมรรคเปนตน ต้ังอยูช่ัวขณะ

มรรคจิตเทานัน้ พนจากนัน้กจ็ะเกดิผลจติ

กลายเปนผูต้ังอยูในผล มีโสดาปตติผล

เปนตน

มรรคนายก “ผูนาํทาง”, ผูแนะนาํจัดแจง

ในเร่ืองทางบุญทางกศุล และเปนหัวหนา

นําชุมชนฝายคฤหัสถในศาสนพิธี ตาม

ปกติทําหนาท่ีประจําอยูกับวัดใดวัดหนึ่ง 

เรียกวาเปนมรรคนายกของวัดนั้นๆ, ผู

นําทางบุญของเหลาสัปบุรุษ

มรรคสมังคี ดู สมังคี
มรัมมนิกาย นิกายพมา หมายถึงพระ

สงฆพมา เรียกช่ือโดยสัญชาติ

มรัมมวงศ ช่ือนิกายพระสงฆลังกาท่ีบวช
จากพระสงฆพมา

มฤคทายวัน ปาเปนท่ีใหอภัยแกเนื้อ 

หมายความวาหามทําอันตรายแกสัตว

ในปานี้ เขียน มิคทายวัน ก็ได เชน 

อสิิปตนมฤคทายวัน มัททกุจฉิมิคทายวนั
เปนตน

มฤตยุราช ยมราช, พญายม, ความตาย 

(พจนานุกรมเขียน มฤตยูราช)
มละ มลทิน, เคร่ืองทําใหมัวหมอง 

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, ความไมบริสุทธ์ิ

เชน ผาขาวเมื่อเปนจุดสีตางๆ ก็เรียกวา 

ผามีมลทิน นักบวชผิดศีลก็เรียกไดวา 

นักบวชมีมลทิน; ดู มละ



มลยชนบท มหากัปปนะ๓๐๐
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มลยชนบท ช่ือชนบทแหงหนึ่งในเกาะ

ลังกา เปนท่ีทําสังคายนาคร้ังท่ี ๕ จารึก

พระไตรปฎกเปนตัวอักษรลงในใบลาน

เปนคร้ังแรก

มหกรรม การฉลอง, การบูชา

มหรคต “อันถึงความเปนสภาพใหญ” 

“ซ่ึงถึงความยิ่งใหญ” หรือ “ซ่ึงดําเนินไป

ดวยฉันทะวิริยะจิตตะและปญญาอยาง

ใหญ” คอื เขาถงึฌาน, เปนรูปาวจร หรือ

อรูปาวจร, ถงึระดับวกิขัมภนวมิตุติ (เขียน

อยางบาลีเปน มหัคคตะ); ดู ปริตต 2.
มหรรณพ หวงน้ําใหญ, ทะเล

มหรสพ การเลนร่ืนเริง

มหหมัด, มุหัมมัด ช่ือนบีคนสุดทายซ่ึง

เปนผูประกาศศาสนาอิสลาม ปจจุบันให

เขียน มะหะหมัด
มหัคคตะ ดู มหรคต
มหัคฆภัณฑ ของมีคามาก เชน แกว 

แหวน เงิน ทอง เปนตน

มหันตโทษ โทษหนัก, โทษอยางหนัก; คู

กับ ลหุโทษ
มหัศจรรย แปลกประหลาดมาก, นา

พิศวงมาก

มหากรุณา ความกรุณายิ่งใหญ, กรุณา
มาก

มหากัจจายนะ พระมหาสาวกองคหนึ่ง 

เกิดในกัจจายนโคตรท่ีพระนครอุชเชนี 

เปนบุตรปุโรหิตของพระราชาแหงแควน 

อวันตี เรียนจบไตรเพทแลว ตอมาได

เปนปุโรหิตแทนบิดา พระเจาจัณฑปชโชต

ตรัสสั่งใหหาทางนําพระพุทธเจาเสด็จมา

สูกรุงอุชเชนี กัจจายนปุโรหิตจึงเดินทาง

ไปเฝาพระพุทธเจา ไดฟงพระธรรม-

เทศนาแลว บรรลุอรหัตตผล อุปสมบท

แลว แสดงความประสงคท่ีจะอัญเชิญ

เสด็จพระพุทธเจาสูแควนอวันตี พระ

พุทธองคตรัสสั่งใหทานเดินทางไปเอง 

ทานเดินทางไปยังกรุงอุชเชนี ประกาศ

ธรรม ยังพระเจาจัณฑปชโชตและชาว

เมืองท้ังหมดใหเลื่อมใสในพระศาสนา

แลว จึงกลับมาเฝาพระบรมศาสดา ตอ

มาไดรับยกยองวาเปนเอตทัคคะในทาง

ขยายความคํายอใหพิสดาร มีเร่ืองเลา

เปนเกร็ดวาทานมีรูปรางสวยงาม ผิว

พรรณดงัทองคาํ บุตรเศรษฐีคนหนึ่งช่ือ

โสเรยยะเห็นแลวเกิดมีอกุศลจิตตอทาน

วาใหไดอยางทานเปนภรรยาตนหรือให

ภรรยาตนมีผิวพรรณงามอยางทาน 

เพราะอกุศลจิตนั้น เพศของโสเรยยะ

กลายเปนหญิงไป นางสาวโสเรยยะแตง

งานมีครอบครัว มีบุตรแลว ตอมาได

พบและขอขมาตอทาน เพศก็กลับเปน

ชายตามเดิม โสเรยยะขอบวชในสํานัก

ของทาน และไดบรรลุธรรมเปนพระ

อรหันตองคหนึ่ง; มหากัจจานะ ก็เรียก
มหากัปปนะ พระมหาสาวกองคหนึ่ง 
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เปนกษัตริยครองราชสมบัติในนคร 

กุกกุฏวดีในปจจันตประเทศ ไดทราบ

ข าวการอุ บั ติของพระพุทธเจ าแลว

บังเกิดปติศรัทธา สละราชสมบัติทรงมา

เดินทางไกลถึง ๓๐๐ โยชนมาเฝาพระ

พทุธเจา สดบัธรรมกถา บรรลพุระอรหัต

แลวไดรับอุปสมบท สวนพระอัครมเหสี

ช่ืออโนชา เมื่อทราบขาวการอุบัติของ

พระพุทธเจาก็เกิดปติและศรัทธาเชน

เดียวกัน พระนางทรงรถเสด็จมาเฝา

พระพทุธเจา ฟงธรรมบรรลโุสดาปตติผล

แลว รับบรรพชาจากพระอบุลวรรณาเถรี

ไปอยูในสาํนักภิกษุณี ฝายมหากปัปน-

เถระชอบอยูสงบสงัดและมักอุทานวา 

สุขจริงหนอ สุขจริงหนอ ทานสามารถ

แสดงธรรมใหศิษยบรรลุอรหัตตผลได

พรอมคราวเดียวถึง ๑,๐๐๐ องค พระ

บรมศาสดายกยองวาทานเปนเอตทัคคะใน

ทางใหโอวาทแกภิกษุ

มหากปั ดู กัป
มหากัสสปะ พระมหาสาวกองคหนึ่ง 

เกิดท่ีหมูบานพราหมณช่ือมหาติตถะใน

แควนมคธ เปนบุตรของกปลพราหมณ 

มช่ืีอเดมิวาปปผลมิาณพ เมือ่อาย ุ๒๐ ป

ไดสมรสกับนางภัททกาปลานีตามความ

ประสงคของมารดาบิดา แตไมมีความ

ยินดีในชีวิตครองเรือน ตอมาท้ังสามี

ภรรยาไดสละเรือน นุงหมผากาสาวะ

ออกบวชกันเอง เดินทางออกจากบาน

แลวแยกกนัท่ีทางสองแพรง ปปผลมิาณพ

ไดพบพระพุทธเจาท่ีพหุปุตตนิโครธ

ระหวางเมืองราชคฤหกับเมืองนาลันทา 

ไดอุปสมบทดวยโอวาท ๓ ขอ และได

ถวายผาสังฆาฏิของตนแลกกับจีวรเกา

ของพระพุทธเจา แลวสมาทานธุดงค 

คร้ันบวชลวงไปแลว ๗ วัน ก็ไดบรรลุ

พระอรหัต เปนผูมีปฏิปทามักนอย 

สนัโดษ ไดรับยกยองวาเปนเอตทัคคะใน

ทางถือธุดงค เมือ่พระพทุธเจาปรินพิพาน

แลว ทานไดเปนผูริเร่ิมและเปนประธาน

ในปฐมสงัคายนา ทานดาํรงชีวติสบืมาจน

อาย ุ๑๒๐ ป จึงปรินพิพาน

มหากาล ช่ือพระสาวกรูปหนึ่งในคร้ัง

พุทธกาล ไดสําเร็จเปนพระอรหันต เปน

พี่ชายของพระจุลกาลท่ีถูกภรรยาเกา

สองคนรุมกันจับสึกเสีย

มหาโกฏฐิตะ พระมหาสาวกองคหนึ่ง 

เกิดในตระกูลพราหมณในเมืองสาวัตถี 

บิดาเปนมหาพราหมณช่ืออัสสลายนะ 

มารดาชื่อจันทวดี ทานเรียนจบไตรเพท 

ไดฟงเทศนาของพระศาสดามีความ

เลื่อมใส บวชแลว เจริญวิปสสนา ได

บรรลุพระอรหัต ไดรับยกยองวาเปน

เอตทัคคะในทางเปนผูแตกฉานใน

ปฏิสัมภิทา ๔

มหาโกลาหล เสียงกึกกองเอิกเกริก
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อยางมาก, เหตุการณท่ีกอใหเกิดความ

แตกต่ืนอยางมาก

มหาคณัฐ ีช่ือนกิายพระสงฆพมานกิายหนึง่
มหาคันธกุฎี พระคันธกุฎีใหญ หมายถึง

พระคันธกุฎีท่ีประทับของพระพุทธเจา 

ในวัดพระเชตวัน ณ พระนครสาวัตถี; ดู

คันธกุฎี
มหาชนบท แควนใหญ, ประเทศใหญ, 

มหาอาณาจักร; ในสมัยพุทธกาล ชมพู-

ทวีปประกอบดวยมหาชนบท ๑๖; ดู

ชนบท, ชมพูทวีป
มหาฎีกา ดู ปรมัตถมัญชุสา
มหานที ๕ แมน้ําใหญท่ีสําคัญ ๕ สาย 

แหงชมพูทวีป คือ คงคา ยมุนา อจิรวตี 
สรภู มหี, ตามท่ีถือสืบกันมา ดังบันทึก

ไวในอรรถกถาวา ท้ัง ๕ สาย มีตน

กําเนิดรวมกัน จากสระอโนดาต ซ่ึงมี

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;

วินย.ฏี.๓/๓๔๙ เปนตน แตวาตาม องฺ.อ.๑/๑๗๑ 

และ พุทฺธ.อ.๘๕ ซ่ึงขัดกับท่ีอื่นๆ และวาตาม

หนงัสอืเรียน เปนโอรสของเจาอมโิตทนะ) 

เปนเชฏฐภาดา (พี่ชาย) ของพระอนุรุทธะ 

ไดเปนราชาปกครองแควนศากยะใน

พุทธกาล (ภายหลังพระเจาสุทโธทนะ) 

และเปนอุบาสกผูมีศรัทธาแรงกลา ได

รับยกยองเปนเอตทัคคะในบรรดาผู

ถวายของประณีต

มหานามศากยะ ดู มหานาม 2.
มหานิกาย ดู คณะมหานิกาย
มหาบพิตร คําสําหรับพระสงฆใชพูด

แทนพระนามพระเจาแผนดินหรือพระ

มเหสี

มหาบริจาค การสละอยางใหญของพระ

โพธิสัตวตามท่ีอรรถกถาแสดงไวมี ๕ 

อยางคอื ๑. ธนบรจิาค สละทรัพยสมบัติ
เปนทาน ๒. องัคบรจิาค สละอวัยวะเปน
ทาน ๓. ชีวิตบริจาค สละชีวิตเปนทาน 

๔. บุตรบรจิาค สละลกูเปนทาน ๕. ทาร-
บริจาค สละเมียเปนทาน

มหาบันถก ดู มหาปนถกะ
มหาบุรุษ บุรุษผูยิ่งใหญ, คนท่ีควรบูชา, 

ผูมีมหาบุรุษลักษณะ เปนคําใชเรียก

พระพุทธเจาเมื่อกอนตรัสรู

มหาบุรษุลกัษณะ ลกัษณะของมหาบุรุษ
มี ๓๒ ประการ มาในมหาปทานสูตร 

แหงทีฆนกิาย มหาวรรค และลกัขณสตูร
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แหงทีฆนกิาย ปาฏกิวรรค พระสตุตันต-

ปฎก โดยยอ คอื ๑. สุปติฏ ิตปาโท มฝีา
พระบาทราบเสมอกัน ๒. เหฏาปาทตเลสุ
จกฺกาน ิชาตานิ ลายพืน้พระบาทเปนจักร
๓. อายตปณฺหิ มีสนพระบาทยาว (ถา

แบง ๔, พระชงฆต้ังอยูในสวนท่ี ๓) ๔. 
ทีฆงฺคุล ิมีนิ้วยาวเรียว (หมายถึงนิ้วพระ
หัตถและพระบาทดวย) ๕. มุทุตลนหตฺถ-
ปาโท ฝาพระหัตถและฝาพระบาทออน
นุม ๖. ชาลหตฺถปาโท ฝาพระหัตถและ
ฝาบาทมลีายดจุตาขาย ๗. อสฺุสงขฺปาโท
มีพระบาทเหมือนสังขคว่ํา อัฐิขอพระ

บาทต้ังลอยอยูหลังพระบาท กลับกลอก

ไดคลอง เมื่อทรงดําเนินผิดกวาสามัญ

ชน ๘. เอณิชงฺโฆ พระชงฆเรียวดจุแขง
เนือ้ทราย ๙.  ิตโก ว อโนนมนโฺต อโุภหิ 
ปาณติเลหิ ชณณฺกุาน ิ ปรามสติ เมือ่ยนื
ตรง พระหัตถท้ังสองลบูจับถึงพระชาน ุ

๑๐. โกโสหิตวตฺถคุยโฺห มพีระคยุหะเรน
อยูในฝก ๑๑. สุวณณฺวณโฺณ มีฉวีวรรณ
ดุจสีทอง ๑๒. สุขุมจฺฉวิ  พระฉวี
ละเอียด ธุลีละอองไมติดพระกาย ๑๓. 
เอเกกโลโม มีเสนพระโลมาเฉพาะขุมละ
เสนๆ ๑๔. อทฺุธคฺคโลโม เสนพระโลมาดํา
สนทิ เวยีนเปนทักษิณาวัฏ มีปลายงอน

ข้ึนขางบน ๑๕. พฺรหฺมุชคุตฺโต พระกาย
ต้ังตรงดจุทาวมหาพรหม ๑๖. สตฺตุสฺสโท
มีพระมังสะอูมเต็มในท่ี ๗ แหง (คือ

หลังพระหัตถท้ัง ๒, และหลังพระบาท

ท้ัง ๒, พระองัสาท้ัง ๒, กบัลาํพระศอ) 

๑๗. สีหปุพฺพฑฺฒกาโย มีสวนพระ
สรีรกายบริบูรณ (ล่ําพี) ดุจกึ่งทอนหนา

แหงพญาราชสีห ๑๘. ปตนฺตรํโส พระ
ปฤษฎางคราบเต็มเสมอกนั  ๑๙. นโิคฺรธ-
ปริมณฺฑโล สวนพระกายเปนปริมณฑล 
ดุจปริมณฑลแหงตนไทร (พระกายสูง

เทากับวาของพระองค) ๒๐. สมวฏฏกฺ-
ขนฺโธ มีลําพระศอกลมงามเสมอตลอด 

๒๑. รสคฺคสคฺคี มีเสนประสาทสําหรับ
รับรสพระกระยาหารอันดี ๒๒. สีหหนุ 
มีพระหนุดุจคางแหงราชสีห (โคง

เหมือนวงพระจันทร) ๒๓. จตฺตาฬีส- 
ทนโฺต มพีระทนต ๔๐ ซ่ี (ขางละ ๒๐ ซ่ี) 

๒๔. สมทนฺโต พระทนตเรียบเสมอกัน 

๒๕. อวิวรทนฺโต พระทนตเรียบสนิทมิ
ไดหาง ๒๖. สุสุกฺกทาโ เข้ียวพระทนต
ท้ัง ๔ ขาวงามบริสทุธ์ิ ๒๗. ปหูตชิวฺโห 
พระชิวหาออนและยาว (อาจแผปกพระ

นลาฏได) ๒๘. พฺรหฺมสโร กรวกิภาณี
พระสุรเสียงดุจทาวมหาพรหม ตรัสมี

สาํเนยีงดจุนกการเวก ๒๙. อภนิลีเนตฺโต
พระเนตรดาํสนทิ ๓๐. โคปขุโม ดวงพระ
เนตรแจมใสดุจตาลูกโคเพิ่งคลอด ๓๑. 
อุณฺณาภมุกนฺตเร ชาตา มีอุณาโลม
ระหวางพระโขนง เวยีนขวาเปนทักษณิา-

วฏั ๓๒.อุณฺหิสสีโส มีพระเศียรงาม



มหาบุรุษลักษณพยากรณศาสตร มหาปนถกะ๓๐๔

๓๐๔

บริบูรณดุจประดับดวยกรอบพระพักตร 

ด ูอนพุยญัชนะ

มหาบุรษุลกัษณพยากรณศาสตร วชิา

วาดวยการทํานายลักษณะของมหาบุรุษ

มหาปชาบดีโคตมี พระนานางของพระ

พทุธเจา เดมิเรียกวาพระนางปชาบดี เปน
ธิดาของพระเจาอัญชนะแหงโกลิยวงศ 

เปนพระภคินีของพระนางสิริมหามายา 

เมื่อพระมหามายาสิ้นพระชนมแลว พระ

เจาสุทโธทนะไดมอบพระสิตธัตถะให

พระนางเลี้ยงดู ตอมาเมื่อพระเจา

สุทโธทนะสวรรคตแลว พระนางไดออก

บวชเปนภิกษุณีองคแรก ไดรับยกยอง

เปนเอตทัคคะในทางรัตตัญ ู (บวชนาน

รูเหตุการณกอนใครๆ); ดู ภิกษุณีสงฆ
มหาปทานสูตร สูตรแรกในคัมภีรทีฆ-

นกิาย มหาวรรค พระสุตตันตปฎก วา

ดวยเร่ืองราวเกี่ยวกับพระพุทธเจา ๗ 

พระองค เฉพาะอยางยิ่ง พระวิปสสีซ่ึง

เปนองคแรกในจํานวน ๗ นั้น

มหาปเทส “ขอสําหรับอางใหญ” (ในทาง

พระวินัย) หลักอางอิงสําหรับเทียบเคียง 

๔ คือ

๑. สิ่งใดไมไดทรงหามไววาไมควร 

แตเขากับสิ่งเปนอกัปปยะ ขัดตอสิ่งเปน

กัปปยะ สิ่งนั้นไมควร

๒. สิ่งใดไมไดทรงหามไววาไมควร 

แตเขากันกับสิ่งเปนกัปปยะ ขัดตอสิ่ง

เปนอกัปปยะ สิ่งนั้นควร

๓. สิ่งใดไมไดทรงอนุญาตไววา

ควร แตเขากันกับสิ่งเปนอกัปปยะ ขัด

ตอสิ่งเปนกัปปยะ สิ่งนั้นไมควร

๔. สิ่งใดไมไดทรงอนุญาตไววา

ควร แตเขากันกับสิ่งเปนกัปปยะ ขัดตอ

สิ่งเปนอกัปปยะ สิ่งนั้นควร

มหาปรันตปะ นามหนึ่งท่ีทานถือมาวา

อยูในรายช่ืออสีติมหาสาวก แตไม

ปรากฏวามีชาติภูมิเปนมาอยางไร บางที

จะเกิดจากความสับสนกับพระนามพระ

ราชบิดาของพระเจาอุเทน (ท่ีถูก คือ 

ปุณณสุนาปรันตะ)
มหาปรนิิพพานสูตร สตูรท่ี ๓ ในคมัภรี

ทีฆนิกาย มหาวรรค พระสุตตันตปฎก 

วาดวยเหตุการณใกลพุทธปรินิพพาน 

จนถึงโทณพราหมณแจกพระบรม-

สารีริกธาตุเสร็จ

มหาปวารณา ดู ปวารณา
มหาปจจรี, มหาปจจริยะ ดู โปราณัฏฐ-
กถา, อรรถกถา

มหาปนถกะ พระมหาสาวกองคหนึ่ง 

เปนบุตรของธิดาเศรษฐี กรุงราชคฤห 

ไดไปวัดกับเศรษฐีผู เปนตา ไดฟง

เทศนาของพระศาสดาอยูเสมอ จิตก็

นอมไปทางบรรพชา  จึ งบวชเปน

สามเณรต้ังแตยังเด็ก เมื่ออายุครบ ก็

อุปสมบท ตอมาไดสําเร็จพระอรหัต 



มหาปุริสลักษณะ มหายาน๓๐๕

๓๐๕

พระศาสดาทรงยกยองวาเปนเอตทัคคะ

ทางดานเปนผูฉลาดในปญญาวิวัฏฏ 

เพราะทานชํานาญในอรูปาวจรฌานและ

เช่ียวชาญทางดานวิปสสนา ทานเคยรับ

หนาท่ีเปนภัตตุทเทสก คือ ผูจัดแจก

อาหารของสงฆดวย, ทานเปนพี่ชายของ

พระจุลลปนถกะ หรือจูฬบันถก

มหาปุรสิลกัษณะ ด ูมหาบุรษุลักษณะ
มหาปุริสวิตก ธรรมท่ีพระมหาบุรุษ

ตรึก, ความนึกคิดของพระโพธิสัตว

มหาปุริสอาการ อาการของพระมหา-

บุรุษ, ทาทางของบุรุษผูยิ่งใหญ

มหาโพธ ิ ตนโพธิเปนท่ีพระพทุธเจาตรัสรู
เรียกกันสั้นๆ วา โพธ์ิตรัสรู; ดู โพธ์ิ

มหาภารตะ ช่ือบทประพันธมหากาพย

เร่ืองใหญเร่ืองหนึ่งของอินเดีย แสดง

เร่ืองสงคราม ระหวางกษัตริยตระกูล

ปาณฑพกับกษัตริยตระกูลเการพ เพื่อ

แยงความเปนใหญ ในหัสตินาปุระ นคร

หลวงของกษตัริยจันทรวงศ ตระกลูเการพ

มหาภิเนษกรมณ การเสด็จออกเพื่อคุณ
อันยิ่งใหญ, การเสด็จออกบวชของพระ

พุทธเจา

มหาภูต รูปใหญ, รูปตนเดิม คือ ธาตุ ๔
ไดแก ปฐวี อาโป เตโช และวาโย ท่ี

เรียกกันใหงายวา ดิน น้ํา ไฟ ลม,     

ภูตรูป ก็เรียก (เรียกวา มหาภูตรูป บาง

ก็มี แตไมเปนคําท่ีนิยมใชในคัมภีร); ดู

ธาตุ ๔, ภูตรูป, รูป ๒๘
มหาภูตรูป ดู มหาภูต
มหาโมคคัลลานะ ช่ือพระอัครสาวก

เบ้ืองซายของพระพุทธเจา เกิดท่ีหมูบาน

โกลติคาม ไมไกลจากเมืองราชคฤห เปน

บุตรของพราหมณนายบานแหงนั้น 

มารดาช่ือนางโมคคัลลีพราหมณี เดิม

เรียกช่ือวาโกลติะ ตามช่ือหมูบานซ่ึงบิดา

ของตนเปนใหญ ตอมาเรียก โมคคลัลานะ

เพราะเปนบุตรของนางพราหมณีโมคคลัลี

หรือโมคคัลลานีนั้น ไดเปนสหายกับ

อุปติสสะ (คือพระสารีบุตร) มาแตเด็ก 

ตอมาทั้งสองไดออกบวชเปนปริพาชก

อยู ในสํานักของสญชัยปริพาชกจน

กระท่ังอุปติสสะไดพบพระอัสสชิ สหาย

ท้ังสองจึงไดมาเฝาพระพุทธเจา บวชใน

พระธรรมวินัย เมื่อบวชแลวถึงวันท่ี ๗ 

โกลติะ ซ่ึงบัดนีเ้รียกวา มหาโมคคัลลานะ
ก็ไดบรรลุอรหัตตผล ทานไดรับยกยอง

เปนเอตทัคคะในทางมีฤทธ์ิมาก ในตอน

ปลายพุทธกาล ทานถูกพวกโจรซึ่งไดรับ

จางจากพวกเดียรถีย ลอบสังหารดวย

การทุบตีจนรางแหลก พระพุทธเจา

โปรดใหกอสถูปบรรจุอัฐิธาตุของทานไว

ใกลซุมประตูวัดเวฬุวัน ในเขตเมือง

ราชคฤห, ช่ือของทานนิยมเรียกกัน

งายๆ วา พระโมคคัลลาน
มหายาน “ยานใหญ”, นิกายพระพุทธ-



มหารัฐ มหาวรรค๓๐๖

๓๐๖

ศาสนาที่ เกิดข้ึนหลังพุทธปรินิพพาน 

ประมาณ ๕๐๐–๖๐๐ ป โดยสืบสาย

จากนิกายท่ีแตกแยกออกไปเมื่อใกล 

พ.ศ.๑๐๐ (ถอืกันวาสืบตอไปจากนิกาย

มหาสังฆิกะ ท่ีสูญไปแลว) เรียกช่ือตน

วามหายาน และบางทีเรียกวาโพธิสัตว-

ยาน (ยานของพระโพธิสัตว) พรอมท้ัง

เรียกพระพุทธศาสนาแบบเกาๆ รวมท้ัง

เถรวาทท่ีมอียูกอนวา หีนยาน (คาํวาหีน-

ยาน จึงเปนคําท่ีเกิดข้ึนภายหลัง แตใช

เรียกสิ่งท่ีเกากวา) หรือเรียกวาสาวก

ยาน (ยานของสาวก), มหายานนั้นมผูี

นบัถอืมากในประเทศแถบเหนอืของทวปี

เอเชีย เชน จีน เกาหล ีญี่ปุน ทิเบต และ

มองโกเลีย บางทีจึงเรียกวา อุตรนิกาย
(นกิายฝายเหนอื) เปนคูกบั ทักษณินกิาย 
(นกิายฝายใต) คอื เถรวาท ท่ีนบัถอือยู

ในประเทศแถบใต เชน ไทยและลังกา 

ซ่ึงทางฝายมหายานเรียกรวมไวในคําวา

หีนยาน, เนื่องจากเถรวาท เปนพระพุทธ
ศาสนาแบบดั้งเดิม จึงมีคําเกาเขาคูกัน 

อันใชเรียกนิกายท้ังหลายท่ีแยกออกไป 

รวมท้ังนิกายยอยมากมายของมหายาน 

หรือเรียกมหายานรวมๆ ไปวา อาจรยิวาท
หรือ อาจารยวาท (ลทัธิของอาจารย ท่ี

เปนเจานิกายนั้นๆ), ลักษณะสําคัญ

อยางหนึ่งท่ีนาสังเกตคือ เถรวาท ไมวา

ท่ีไหน ในประเทศใด กถ็อืตามหลักการ

เดิมเหมือนกันหมด สวนมหายาน แยก

เปนนกิายยอยมากมาย มีคําสอนและขอ

ปฏิบัติแตกตางกันเองไกลกันมาก แม

แตในประเทศเดียวกัน เชน ในญี่ปุน

ปจจุบันมีนิกายใหญ ๕ แยกยอยออกไป

อกีราว ๒๐๐ สาขานกิาย และในญ่ีปุน 

พระมคีรอบครัวไดแลวทุกนิกาย แตใน

ไตหวัน เปนตน พระมหายานไมมีครอบ

ครัว; เทยีบ เถรวาท, หีนยาน
มหารฐั ด ูโมคคัลลบุีตรติสสเถระ, สาสน-
วงส

มหาราช, ทาว ดู จาตุมหาราช
มหาราชปรติร ปริตรหลวงชุดใหญ คอื 
สบิสองตํานาน ด ูปรติร, ปรติต

มหาราชสี่ ดู จาตุมหาราช
มหาวงส ช่ือหนังสือพงศาวดารลังกา

คัมภีร “ใหญ” แตงข้ึนในสมัยอรรถกถา 

(โดยพระมหานามเถระ) พรรณนาความ

เปนมาของพระพุทธศาสนาและชาติ

ลังกา ต้ังแตเร่ิมต้ังวงศกษตัริยสงิหล ใน

ตอนพทุธปรนิพิพาน จนถึงรัชกาลพระ

เจามหาเสน (พ.ศ. ๘๗๗-๙๐๔) ประวติั

ตอจากนั้นมีคัมภีรช่ือ จูฬวงส พรรณนา
ตอไป

มหาวรรค ช่ือคมัภรีอนัเปนหมวดท่ี ๓ ใน 

๕ หมวด แหงพระวนิยัปฎก คอื อาทิ-

กัมม ปาจิตตีย มหาวรรค จุลวรรค 

ปริวาร, มหาวรรค ม ี๑๐ ขันธกะ (หมวด 



มหาวัน มหาวิโลกนะ๓๐๗

๓๐๗

ตอน หรือบท) คอื ๑. มหาขันธกะ (วา
ดวยการบรรพชาอุปสมบท เร่ิมต้ังแต

เหตุการณหลังตรัสรูใหมๆ และการ

ประดิษฐานพระศาสนา) ๒. อุโปสถ-
ขันธกะ (วาดวยอุโบสถและสีมา) ๓. 
วัสสูปนายิกขันธกะ (วาดวยการเขา

พรรษา) ๔. ปวารณาขนัธกะ (วาดวย

ปวารณา) ๕. จัมมขันธกะ (วาดวยเคร่ือง
หนัง เชน รองเทาและเคร่ืองลาด) ๖. 
เภสัชชขันธกะ (วาดวยเร่ืองยาตลอดจน
เร่ืองกัปปยะ อกัปปยะ และกาลิกท้ัง ๔) 

๗. กฐินขันธกะ (วาดวยกฐิน) ๘. จีวร-
ขันธกะ (วาดวยเร่ืองจีวร) ๙. จัมเปยย-
ขันธกะ (วาดวยขอควรทราบบางอยาง

เกี่ยวกับนคิหกรรมตางๆ) ๑๐. โกสัมพิก-
ขันธกะ (วาดวยเร่ืองภิกษุชาวเมือง

โกสัมพีวิวาทกันและสังฆสามัคคี); ดู

ไตรปฎก
มหาวัน 1. ปาใหญใกลนครกบิลพัสดุท่ี

พระพุทธเจาเคยไปทรงพักผอนระหวาง

ประทับอยูท่ีนิโครธาราม 2. ปาใหญใกล

เมืองเวสาลี ณ ท่ีนี้พระศาสดาทรง

อนุญาตใหมีภิกษุณี ข้ึนเปนคร้ังแรก 

โดยประทานอนุญาตใหพระมหาปชาบดี

บวชเปนภิกษุณี ดวยวิธีรับครุธรรม ๘ 

ประการ

มหาวิกัฏ ยา ๔ อยาง คือ มูตร คูถ เถา 

ดิน ภิกษุอาพาธฉันไดโดยไมตองรับ

ประเคน คือไมตองอาบัติเพราะขาด

ประเคน

มหาวิโลกนะ “การตรวจดูอันยิ่งใหญ”, 

ขอตรวจสอบพิจารณาท่ีสําคัญ หมายถึง

สิง่ท่ีพระโพธิสตัวทรงพจิารณาตรวจดกูอน

จะตัดสินพระทัยประทานปฏิญาณรับ

อาราธนาของเทพยดาท้ังหลายวาจะจุติ

จากดุสิตเทวโลกไปบังเกิดในพระชาติ

สุดทายท่ีจะตรัสรูเปนพระพุทธเจา มี ๕ 

อยาง (นิยมเรียกวา ปญจมหาวิโลกนะ) 
คือ ๑. กาล คืออายุกาลของมนุษยจะ
ตองอยูระหวาง ๑๐๐ ถึง ๑ แสนป (ไม

สัน้กวารอยป ไมยาวเกนิแสนป) ๒. ทีปะ
คอืทวปีจะอบัุติแตในชมพทูวปี ๓. เทสะ
คือประเทศ หมายถึงถิ่นแดน จะอุบัติ

ในมัธยมประเทศ และทรงกําหนดเมือง

กบิลพัสดุเปนท่ีพึงบังเกิด ๔. กุละ คือ
ตระกูล จะอุบัติเฉพาะในขัตติยสกุล 

หรือในพราหมณสกุล และทรงกําหนด

วาเวลานั้นโลกสมมติวาตระกูลกษัตริย

ประเสริฐกวาตระกูลพราหมณ จึงจะ

อุบัติในตระกูลกษัตริย โดยทรงเลือก

พระเจาสุทโธทนะเปนพุทธบิดา ๕. 
ชเนตติอายุปริจเฉท คือมารดา และ

กําหนดอายุของมารดา มารดาจะตองมี

ศีลหาบริสุทธ์ิ ไมโลเลในบุรุษ ไมเปนนัก

ดื่มสุรา ไดบําเพ็ญบารมีมาตลอดแสน

กัลป ทรงกําหนดไดพระนางมหามายา 



มหาวิหาร มหาสุบิน๓๐๘

๓๐๘

และทรงทราบวาพระนางจะมีพระชนม

อยูเกิน ๑๐ เดือนไปได ๗ วัน (สรุป

ตามแนวอรรถกถาชาดก)

มหาวิหาร ช่ือวัดสําคัญวัดหนึ่ง เปน

ศูนยกลางการศึกษาพระพุทธศาสนาใน

ประเทศลงักาสมยัอดตี เคยเปนท่ีพาํนกั

ของพระพุทธโฆสาจารยชาวชมพูทวีป

เมือ่คร้ังทานมาแปลคมัภรีสงิหฬเปนมคธ

มหาศาล ผูมั่งคั่ง, ผูมั่งมี, ยิ่งใหญ

มหาศาลนคร ช่ือถิ่นท่ีกั้นอาณาเขตดาน
ตะวันออกของมัชฌิมชนบท

มหาศีล ดูที่ จูฬมัชฌิมมหาศีล
มหาสติปฏฐานสูตร ช่ือสูตรท่ี ๙ แหง

ทีฆนิกาย มหาวรรค พระสุตตันตปฎก 

วาดวยสติปฏฐาน ๔
มหาสมณะ พระนามหนึ่งสําหรับเรียก

สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา

มหาสังคาม ช่ือตอนหนึ่งในคัมภีรปริวาร 

พระวินัยปฎก

มหาสัจจกสูตร สูตรท่ี ๓๖ ในคัมภีร 

มชัฌมินกิาย มลูปณณาสก พระสตุตันต-

ปฎก วาดวยการอบรมกาย อบรมจิต 

และมีเร่ืองราวในพุทธประวัติตอนแสวง

หาโมกขธรรมคอื ตอนตรัสรูรวมอยูดวย

มหาสัตว “สัตวผูมีคุณความดีอันยิ่ง

ใหญ” หมายถึงพระโพธิสัตว

มหาสาล ดู มหาศาล
มหาสาวก สาวกผูใหญ, สาวกช้ันหัวหนา

เรียนกันมาวามี ๘๐ องค; ดู อสีติ-
มหาสาวก

มหาสมีา สมีาใหญผูกท่ัววดั มขัีณฑสมีา

ซอนภายในอกีช้ันหนึง่โดยมสีมีนัตริกคัน่

มหาสุทธันตปริวาส สุทธันตปริวาสท่ี

ภิกษุผูตองอาบัติสังฆาทิเสสหลายคราว

ดวยกันจนจําจํานวนอาบัติและจํานวน

วันท่ีปดไมไดเลย อยูปริวาสจนกวาจะ

เห็นวาบริสุทธ์ิ โดยกะเอาตั้งแตบวชมา

ถึงเวลาใดยังไมเคยตองสังฆาทิเสสเลย

เปนชวงแรก แลวถอยหลังจากปจจุบัน

ไปจนตลอดเวลาท่ีไมไดตองอีกชวงหนึ่ง 

กําหนดเอาระหวางชวงท้ังสองนี้

มหาสุทัศน พระเจาจักรพรรดิผูครอง

ราชสมบัติอยูท่ีกุสาวดีราชธานีในอดีต-

กาล กอนพทุธกาลชานาน เมืองกุสาวดี

นี้ในสมัยพุทธกาลมีช่ือวาเมืองกุสินารา, 

เร่ืองมาในมหาสุทัสสนสูตรแหงคัมภีร

ทีฆนิกาย มหาวรรค พระสุตตันตปฎก

มหาสบิุน ความฝนอนัยิง่ใหญ, ความฝน

คร้ังสาํคญั หมายถงึความฝน ๕ เร่ือง

(ปญจมหาสุบิน) ของพระโพธิสตัวกอนจะ
ไดตรัสรูเปนพระอรหันตสมัมาสมัพทุธเจา

(พระอรรถกถาจารยระบุวาทรงพระ

สุบินในคืนกอนตรัสรู คือข้ึน ๑๔ ค่ํา 

เดอืน ๖) ดงัตรัสไวในคมัภรีองัคตุตรนกิาย

ปญจกนิบาต พระสุตตันตปฎก ใน

ความวา ๑. เสดจ็บรรทมโดยมมีหาปฐพี



มหาอัฏฐกถา มหี๓๐๙

๓๐๙

นี้เปนพระแทนไสยาสน ขุนเขาหิมวันต

เปนเขนย พระหัตถซายเหยยีดหยัง่ลงใน

มหาสมุทรดานบูรพทิศ พระหัตถขวา

เหยียดหยั่งลงในมหาสมุทรดานปจฉิม-

ทิศ พระบาทท้ังสองเหยียดหยั่งลงใน

มหาสมุทรด านทักษิณ  (ขอนี้ เปน

บุพนิมิตหมายถึง การไดตรัสรูสัมมา-

สัมโพธิญาณอันไมมีสิ่งใดยิ่งใหญกวา) 

๒. มหีญาคางอกข้ึนจากนาภขีองพระองค

สงูข้ึนจดทองฟา (หมายถงึการท่ีไดตรัสรู

อารยอัษฎางคิกมรรคแลวทรงประกาศ

ออกไปถึงมวลมนุษยและหมูเทพ) ๓. 

หมูหนอนตัวขาวศีรษะดําพากันไตข้ึนมา

จากพระบาทคลุมเต็มถึงชานุมณฑล 

(หมายถึงการท่ีคนนุงขาวชาวคฤหัสถ

มากมายพากันถึงตถาคตเปนสรณะ

ตลอดชีวิต) ๔. นกท้ังหลายสี่จําพวกมีสี

ตางๆ กนับินมาแตทิศท้ังสี ่แลวมาหมอบ

จับท่ีเบ้ืองพระบาท กลับกลายเปนสีขาว

ไปหมดสิน้ (หมายถงึการท่ีชนท้ังสีว่รรณะ

มาออกบวชรวมกันในพระธรรมวินัย 

และไดประจักษแจงวิมุตติธรรม) ๕. 

เสด็จดําเนินไปมาบนภูเขาคูถลูกใหญ 

แตไมทรงแปดเปอนดวยคูถ (หมายถึง

การทรงเจริญลาภในปจจัยสี่พร่ังพรอม 

แตไมทรงลุมหลงติดพัน ทรงบริโภค

ดวยพระปญญาท่ีดํารงจิตปลอดโปรง

เปนอิสระ)

มหาอฏัฐกถา, มหาอรรถกถา ดู โปรา-
ณัฏฐกถา, อรรถกถา

มหาอุทายี พระเถระผูใหญองคหนึ่ง 

เปนบุตรพราหมณในเมืองกบิลพัสดุ 

เกิดความเลื่อมใสในพระพุทธเจาเมื่อ

คราวท่ีพระองคเสด็จไปโปรดพระญาติ 

จึงออกบวชและไดสําเร็จอรหัตตผล 

ทานเปนพระธรรมกถึกองคหนึ่ง มีเร่ือง

เกี่ยวกับการ ท่ีท านแสดงธรรมบ าง 

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

มหนิทเถระ พระเถระองคหนึง่ เปนราช-
โอรสของพระเจาอโศกมหาราช และเปน

ผูนําพระพุทธศาสนาไปประดิษฐานท่ี

เกาะลังกา

มหี แมน้ําใหญลําดับท่ี ๕ ในมหานที ๕ 

ของชมพทูวปี (คงคา ยมนุา อจิรวด ีสรภ ู



มเหสี มัจฉริยะ๓๑๐

๓๑๐

มหี) ไหลผานไปใกลแควนองัคตุตราปะ, 

บางทีเรียก มหามหี บาง มหามหีคงคา 

บาง, ปจจุบันนาจะอยูในหรือใกลเขต

บังคลาเทศ, ไมพงึสบัสนกบัแมน้าํท่ีเรียก

ในปจจุบันวา Mahi ซ่ึงอยูทางตะวันตก

ของอินเดีย และไหลลงทะเลที่อาว 

Khambhat หรือ Cambay; ด ู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 พอใจดวยของเพียงนอยท่ีสุด

เทาท่ีจําเปน (อัปปจฉะ)

มักมาก โลภ, อยากไดมากๆ

มักใหญ อยากเปนใหญเปนโต เกินคุณ-

ธรรมและความสามารถของตน

มคัคญาณ ญาณในอริยมรรค, ปญญาสงู

สุดท่ีกําจัดกิเลสเปนเหตุใหบรรลุความ

เปนอริยบุคคลช้ันหนึง่ๆ; ด ูญาณ ๑๖
มัคคสมังคี ดู สมังคี
มัคคามัคคญาณทัสสนวิสุทธิ ความ

หมดจดแหงญาณเปนเคร่ืองเห็นวาทาง

หรือมิใชทาง (ขอ ๕ ในวิสุทธิ ๗)

มังคลัตถทีปนี ช่ือคัมภีรอธิบายมงคล 

๓๘ ประการ ในมงคลสูตร พระสิริ- 

มังคลาจารยแหงลานนาไทย รจนาข้ึนท่ี

เมืองเชียงใหม เมื่อ พ.ศ. ๒๐๖๗ โดย

รวบรวมคําอธิบายจากอรรถกถา ฎีกา 

อนุฎีกาตางๆ เปนอันมาก พรอมท้ังคํา

บรรยายของทานเอง

มังสะ เนื้อ, ช้ินเนื้อ
มังสจักขุ จักษุคือดวงตา เปนคุณพิเศษ
ของพระพุทธเจา คือ มีพระเนตรที่งาม 

แจมใส ไว และเห็นไดชัดเจนแมใน

ระยะไกล (ขอ ๑ ในจักขุ ๕)

มังสวิรัติ การงดเวนกินเนื้อสัตว (เปนคํา

บัญญัติภายหลัง)

มัจจุ, มัจจุราช ความตาย

มัจจุมาร ความตายเปนมาร เพราะตัด

โอกาสท่ีจะทําความดีเสียท้ังหมด (ขอ ๕ 

ในมาร ๕)

มัจฉะ ช่ือแควนหนึ่งใน ๑๖ แควนใหญ

แหงชมพูทวีปคร้ังพุทธกาล อยูทิศใต

ของแควนสุรเสนะ นครหลวงช่ือ วิราฏ 
(บางแหงวา สาคละ แตความจริงสาคละ
เปนเมืองหลวงของแควนมัททะ)

มัจฉริยะ ความตระหนี่, ความหวง (ขอ 

๔ ในมละ ๙), มัจฉริยะ ๕ คือ ๑. 
อาวาสมัจฉริยะ ตระหนี่ท่ีอยู ๒. กุล-
มัจฉรยิะ ตระหนีส่กลุ ๓. ลาภมัจฉรยิะ
ตระหนีล่าภ ๔. วณัณมัจฉรยิะ ตระหนี่
วรรณะ ๕. ธัมมมัจฉรยิะ ตระหนีธ่รรม 

(ขอ ๙ ในสงัโยชน ๑๐ ตามนัยพระ

อภธิรรม)



มัชชะ มัชฌิมาปฏิปทา๓๑๑

๓๑๑

มัชชะ ของเมา, น้ําท่ีทําผูดื่มใหเมา 

หมายถึงสุราและเมรัย

มัชฌันติกสมัย เวลาเท่ียงวัน
มัชฌิมะ ภิกษุผูมีพรรษาครบ ๕ แลว 

แตยังไมถึง ๑๐ พรรษา (ตํ่ากวา ๕ เปน

นวกะ, ๑๐ พรรษาข้ึนไปเปนเถระ)

มัชฌิมชนบท ,  มัชฌิมประ เทศ
ประเทศท่ีต้ังอยูในทามกลาง, ถิ่นกลาง 

เปนอาณาเขตที่กําหนดวา มีความเจริญ

รุงเรือง มปีระชาชนหนาแนน มเีศรษฐกจิ

ดี เปนศูนยกลางแหงการคาขาย เปนท่ี

อยูแหงนักปราชญผูมีวิชาความรู เปนท่ี

รวมของการศึกษาเปนตน กําหนดเขต 

ทิศบูรพา ภายในนับแตมหาศาลนครเขา
มา อาคเนย นับแตแมน้ําสัลลวตีเขามา 
ทักษิณ นับแตเสตกัณณิกนิคมเขามา 

ปศจิม นับแตถูนคามเขามา อุดร นับแต
ภูเขาอุสีรธชะเขามา นอกจากนั้นไปเปน

ปจจันตชนบท หรือ ปจจันตประเทศ
มัชฌิมนิกาย นิกายท่ีสองแหงพระ

สุตตันตปฎก มีพระสูตรยาวปานกลาง 

๑๕๒ สูตร

มัชฌิมโพธิกาล ระยะเวลาบําเพ็ญ

พทุธกจิของพระพทุธเจาตอนกลางระหวาง

ปฐมโพธิกาลกบัปจฉมิโพธิกาล นบัคราวๆ 

ต้ังแตประดษิฐานพระพทุธศาสนาในแควน

มคธไปแลว ถงึปลงพระชนมายสุงัขาร; ดู

พุทธประวัติ

มัชฌิมภาณกาจารย อาจารยผูสาธยาย
คัมภีรมัชฌิมนิกาย คือ ผูไดศึกษาทรง

จําและชํานาญในมัชฌิมนิกาย

มชัฌมิภมู ิ ข้ัน ช้ัน หรือระดบัพระมชัฌมิะ

คือพระปูนกลาง, ระดับอายุ คุณธรรม 

ความรู ท่ีนับว า เปนพระปูนกลาง 

(ระหวางพระนวกะ กับพระเถระ) คือ มี

พรรษาเกิน ๕ แตยังไมครบ ๑๐ และมี

ความรูพอรักษาตวัเปนตน; เทยีบ เถรภมิู,
นวกภูมิ

มัชฌิมยาม ยามกลาง, สวนท่ี ๒ ของ

ราตรี เมื่อแบงคืนหนึ่งเปน ๓ สวน, 

ระยะเท่ียงคนื; เทยีบ ปฐมยาม, ปจฉิมยาม
มัชฌิมวัย ตอนทามกลางอายุ, วัยเมื่อ

เปนผูใหญหรือกลางคน, วัยกลางคน 

ระหวางปฐมวัยกับปจฉิมวัย; ดู วัย
มัชฌิมศีล ดูที่ จูฬมัชฌิมมหาศีล
มัชฌิมา ทามกลาง, กลาง
มัชฌิมาปฏิปทา ทางสายกลาง, ขอ

ปฏิบัติเปนกลางๆ ไมหยอนจนเกินไป 

และไมตึงจนเกินไป ไมของแวะท่ีสุด ๒ 

อยางคอื กามสุขัลลกิานโุยค และ อตัต-
กิลมถานุโยค, ทางแหงปญญา (เร่ิม

ดวยปญญา, ดําเนินดวยปญญา นําไปสู

ปญญา) อันพอดีท่ีจะใหถึงจุดหมาย คือ 

ความดับกิเลสและความทุกข หรือ

ความหลุดพนเปนอิสระสิ้นเชิง ไดแก

มรรคมีองค ๘ มีสัมมาทิฏฐิเปนตน 



มัณฑกัป มาตรา๓๑๒

๓๑๒

สัมมาสมาธิเปนท่ีสุด

มัณฑกัป ดู กัป
มัตตัญุตา ความเปนผูรูจักประมาณ 

คือความพอเหมาะพอดี เชน รูจัก

ประมาณในการแสวงหา รูจักประมาณ

ในการใชจายพอเหมาะพอควรเปนตน;

ดู สัปปุริสธรรม
มัตถลุงค มันสมอง
มัททกุจฉิมิคทายวัน ปาเปนท่ีใหอภัย

แกเนื้อ ช่ือมัททกุจฉิ อยูท่ีพระนคร

ราชคฤห เปนแหงหนึ่งท่ีพระพุทธเจา

เคยทํานิมิตตโอภาสแกพระอานนท

มัททวะ ความออนโยน, ความนุมนวล, 

ความละมุนละไม (ขอ ๕ ในราชธรรม 

๑๐)

มัธยม มีในทามกลาง; ระดับกลาง; เท่ียง

วัน หมายถึงเวลาเท่ียงท่ีปรากฏตามเงา

แดด ถาเปนเวลาที่คิดเฉลี่ยกันแลว

เรียกวา สมผุส
มัธยมชนบท ถิ่นแควนในทามกลาง

ชมพูทวปี; ดู มัชฌิมชนบท
มัธยมประเทศ ดู มัชฌิมชนบท
มันตานี นางพราหมณีผูเปนมารดาของ

ปุณณมาณพ

มันตานีบุตร บุตรของนางมันตานี 

หมายถึงพระปุณณมันตานีบุตร

มัลละ ช่ือแควนหนึ่งบรรดา ๑๖ แควน
ใหญแหงชมพทูวปีคร้ังพทุธกาล ปกครอง

แบบสามัคคีธรรม โดยมีพวกมัลล-

กษัตริยเปนผูปกครอง นครหลวงเดิม

ช่ือกสุาวด ี แตภายหลงัแยกเปน กสุนิารา

กับ ปาวา

มัลลกษัตริย คณะกษัตริยผูปกครอง

แควนมัลละ แบงเปน ๒ พวก คณะ

หนึ่งปกครองท่ีนครกุสินารา อีกคณะ

หนึ่งปกครองท่ีนครปาวา

มัลลชนบท แควนมัลละ
มัลลปาโมกข มัลลกษัตริยช้ันหัวหนา
มัสสุ หนวด
มาคสิรมาส เดือน ๑, เดือนอาย

มาฆบูชา การบูชาใหญในวันเพ็ญ เดือน 

๓ ในโอกาสคลายวนัประชุมใหญแหงพระ

สาวก ซ่ึงเรียกวา จาตุรงคสันนบิาต ณ 

พระเวฬุวันหลังจากพระพุทธเจาตรัสรู

แลว ๙ เดือน ท่ีพระองคทรงแสดง 

โอวาทปาฏโิมกข (การปลงพระชนมาย-ุ
สังขาร ก็ตรงในวันนี้)

มาฆมาส เดือน ๓

มาณพ ชายหนุม, ชายรุน, คนรุนหนุม 

(มักใชแกชายหนุมในวรรณะพราหมณ)

มาตรา ประมาณ, การกําหนดประมาณ, 

เกณฑวดัและนบัตางๆ เชน นบัเวลา วดั

ขนาด วัดระยะทาง, มาตราท่ีควรรูดังนี้

มาตราเวลา

(จันทรคติ)

๑๕ หรือ ๑๔ วัน เปน ๑ ปกษ



มาตรา มาตรา๓๑๓

๓๑๓

๒ ปกษ “ ๑ เดือน

๔ เดือน “ ๑ ฤดู

๓ ฤดู (๖ ฤดู ก็มี) “ ๑ ป

(๑๔ วัน คือ ขางแรมเดือนขาด)

ขางข้ึน เรียกศุกลปกษ หรือ ชุณหปกษ, 

ขางแรม เรียกกาฬปกษ หรือ กัณหปกษ; 

วนัเพญ็ (ขึน้ ๑๕ คํ่า) เรียกปุรณม ีหรือ บูรณม,ี 

วนัดบั (แรม ๑๕ หรือ  ๑๔ คํ่า) เรียกอมาวสี

เนื่องจากปจันทรคตสิัน้กวาปสริุยคติ 

ปละ ๑๑ วนัเศษ เพือ่ปรับระยะกาลของ

ปจันทรคติใหใกลเคียงกับปสุริยคติ จึง

เติมอธิกมาส ๗ คร้ัง ในรอบ ๑๙ ป 

ทําใหปท่ีเติมนั้นๆ มีเดือน ๘ สองหน

เดอืน (มาส) ๑๒ ต้ังแตเดอืน ๕ ดงันี:้

เดือน ๕ จิตต หรือ จิตร

เดือน ๖ วิสาข

 เดือน ๗ เชฏฐ 

เดือน ๘ อาสาฬห

เดือน ๙ สาวน หรือ สาวณ

เดือน ๑๐ ภัททปท หรือ โปฏฐปท

เดือน ๑๑ อสัสยชุ หรือ ปฐมกตัติก

 เดือน ๑๒ กตัติก

เดือน ๑ มาคสิร หรือ มิคสิร

เดือน ๒ ปุสส หรือ ผุสส

เดือน ๓ มาฆ

เดือน ๔ ผัคคุณ   

(แตละเดอืน นยิมเติม ‘มาส’ ตอทาย เชน 

จิตรมาส, วสิาขมาส เปนตน)

ฤดู (อุตุ) ๓ คือ
๑. วัสสานะ ฤดูฝน = แรม ๑ ค่ํา เดือน 

๘  ถึง ข้ึน ๑๕ ค่ํา เดือน ๑๒

๒. เหมันต ฤดูหนาว = แรม ๑ ค่ํา 

เดือน ๑๒  ถึง ข้ึน ๑๕ ค่ํา เดือน ๔

๓. คิมหะ, คิมหานะ ฤดูรอน = แรม ๑ 

ค่ํา เดือน ๔  ถึง ข้ึน ๑๕ ค่ํา เดือน ๘

ฤดู (อุตุ) ๖ คือ
๑. วัสสานะ ฤดูฝน = แรม ๑ ค่ํา เดือน 

๘  ถึง ข้ึน ๑๕ ค่ํา เดือน ๑๐

๒. สรทะ ฤดูทายฝน = แรม ๑ ค่ํา 

เดือน ๑๐  ถึง ข้ึน ๑๕ ค่ํา เดือน ๑๒

๓. เหมันต ฤดูหนาว = แรม ๑ ค่ํา 

เดือน ๑๒  ถึง ข้ึน ๑๕ ค่ํา เดือน ๒

๔. สิสิระ ฤดูเยือก = แรม ๑ ค่ํา เดือน 

๒  ถึง ข้ึน ๑๕ ค่ํา เดือน ๔

๕. วสันต ฤดูใบไมผลิ = แรม ๑ ค่ํา 

เดือน ๔  ถึง ข้ึน ๑๕ ค่ํา เดือน ๖

๖. คิมหะ, คิมหานะ ฤดูรอน = แรม ๑ 

ค่ํา เดือน ๖  ถึง ข้ึน 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 มาตรา๓๑๔

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 (เล็ดขาว) ” 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

(สิ่งท่ีมีขนาดถึง ๑ ลิกขาข้ึนไป จึงเห็น

ไดดวยตาเปลา; “ศอก” บาลีเรียก 

รตนะ บาง หัตถะ บาง, “ไมเทา” เรียก 
ยัฏฐิ บาง ทัณฑะ บาง, นาสังเกตวา 
ในช้ันอรรถกถา มักกลาวถึง ทณัฑะยาว 
๔ หัตถะ คือไมเทายาว ๔ ศอก, เชน ม.อ. 

๑/๑๖๙/๓๘๑ แตในคัมภีรช้ันหลังท่ีแสดง

เร่ืองมาตรา กลาววา ๑ ยัฏฐิ/ทัณฑะ
เทากับ ๕ หรือ ๗ รตนะ/หัตถะ)

ตัวอยางนัยท่ีเพียงฟงไว
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 มฏุฐ ิ(กํามือ) เปน ๑ กฑุวะ

๒ กุฑวะ (ฟายมือ) ” ๑ ปตถะ

๒ ปตถะ (กอบ) ” ๑ นาฬี

๔ นาฬี (ทะนาน) ” ๑ อาฬหกะ

หรือ
๔ มฏุฐ ิ(กํามือ) เปน ๑ กฑุวะ

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 ซ่ึง

บอกไวดวยวา ๑ วาหะ = ๑ สกฏะ (เกวยีน)

แตในอรรถกถาแหงฆฏิการสูตร, ม.อ. 

๓/๒๐๙ วา ในท่ีนัน้ ๒ สกฏะ เปน ๑

วาหะ ซ่ึงอาจจะหมายความเฉพาะในกรณี

นั้น แตก็ทําใหเกิดปมท่ีไมกระจาง)

มาตราช่ังของ

๔ วหิี (เล็ดขาวเปลือก) เปน ๑ คญุชา, กญุชา



มาตาปตุอุปฏฐาน มานะ๓๑๕

๓๑๕

๒ คญุชา, กญุชา ” ๑ มาสก

๕ มาสก ” ๒ อักขะ

๘ อักขะ ” ๑ ธรณะ

๑๐ ธรณะ ” ๑ ปละ

๑๐๐ ปละ ” ๑ ตุลา

๒๐ ตุลา ” ๑ ภาระ

มาตราช่ังทอง

๔ วหิี (เล็ดขาวเปลือก) เปน ๑ คญุชา, กญุชา

๒ คญุชา, กญุชา ” 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

ข้ึนเพื่อใหพระภิกษุท่ีอยูในกาลเทศะ

หลากหลาย แมไมมีอุปกรณ ก็สามารถ

ปฏบัิติตามพระวนิยัได (ไมถึงแมนยาํเด็ดขาด)

นิ้วสุคต, คืบสุคต
ตามมติของอรรถกถา ๑ คืบสุคต = ๑ 

ศอกคร่ึง (ศอกคืบ) ของชางไม

หรือ ๑ ศอกชางไม = ๘ นิ้วสุคต

แตในวินัยมุขเลม ๑ ทรงช้ีถึงความยุง

ยากในการคํานวณตามสุคตประมาณนี้ 

และทรงมีพระมติซ่ึงสรุปไดวา เพื่อให

สะดวกและถอืขางนอยเปนการปลอดภยั 

ควรเทียบตามมาตราที่ใชกันเปนมาตร-

ฐานสากลในปจจุบัน คือ ระบบเมตริก 

(Metric system) อยางท่ีตกลงกันวา 

๑ วา = ๒ เมตร ดังนั้น ๑ คืบสุคต = 

๒๕ ซม. (๘ นิ้วสุคต = ๑๖.๖๗ ซม.)

อัพภันดร
๑ อัพภันดร = ๗ วา (= ๑๔ เมตร)

อุทกุกเขป
อุทกุกเขป “ช่ัววักน้ําสาด” คือ ระยะทาง

เทาท่ีบุรุษผูมีกําลังปานกลางวักน้ําสาด

เต็มแรง (ทานวาใชทรายก็ได) ไปตกถึง

เลฑฑุบาต
เลฑฑุบาต “ช่ัวขวางกอนดินตก” คือ 

ระยะทางเทาท่ีบุรุษผูมีกําลังปานกลาง

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 ในอนันตริย-

กรรม ๕)

มาตุจฉา พระนานาง, นาผูหญิง
มานะ 1. ความถอืตัว, ความสาํคญัตนวา



มานะ มานะ๓๑๖

๓๑๖

เปนนัน่เปนนี,่ เปนอทุธัมภาคยิสงัโยชน 

คอื สงัโยชนเบ้ืองสงู พระอรหันตจึงละ

ได (ขอ ๘ ในสงัโยชน ๑๐, ขอ ๓ ใน

สงัโยชน ๑๐ ตามนยัพระอภธิรรม, ขอ 

๕ ในอนสุยั ๗, ขอ ๑๓ ในอปุกเิลส ๑๖, 

ขอ ๒ ในปปญจะ ๓)

มานะนี ้ ในพระไตรปฎกแสดงไวมาก

หลายชุด มต้ัีงแตหมวด ๑ ถงึหมวด 

๑๐, อยางนอยพงึทราบ มานะ ๓ ท่ีตรัส

ไวดวยกนักบั ตัณหา ๓ (อง.ฺฉกกฺ.๒๒/ 

๓๗๗/๔๙๔) คอื ๑. มานะ ความถอืตัวอยู
ภายใน โดยมตัีวตนท่ีตองคอยใหความ

สาํคญั ท่ีจะพะนอจะบําเรอจะยกจะชูให

ปรากฏหรือใหเดนข้ึนไว อนัใหคาํนงึท่ีจะ

แบงแยกเราเขา จะเทียบ จะแขง จะรูสกึ

กระทบกระท่ัง ๒. อติมานะ ความถอืตัว
เกนิลวง โดยสาํคญัตนหยาบรนุแรงข้ึน

เปนความยกตัวเหนือเขา ดูถูกดูหมิ่น

เหยยีดหยามผูอืน่ ๓. โอมานะ ความ
ถือตัวตํ่าดอย โดยเหยียดตัวลงเปน

ความดถูกูดหูมิน่ตนเอง, มานะ ๓ นี ้พงึ

ทราบความหมายอยางสัน้ๆ ตามท่ีแสดง

ในมหานิทเทส (ขุ.ม.๒๙/๓๕๗/๒๓๖) วา 

“มานะ วา ‘เราเทากบัเขา’ อติมานะ วา 
‘เราดกีวาเขา’ โอมานะ วา ‘เราเลวกวา

เขา’ ยอมไมม ี ไมปรากฏ หาไมได ใน

พระอรหันตขีณาสพ…”

มานะ ๙ ซ่ึงมกีารอางองิบอยๆ (เชน 

ข.ุม.๒๙/๑๐๒/๙๔) ไดแก ๑. ดีกวาเขา
สําคัญตัววาดีกวาเขา ๒. ดีกวาเขา 

สําคัญตัววาเสมอเขา ๓. ดีกวาเขา 

สาํคญัตัววาเลวกวาเขา ๔. เสมอเขา
สาํคญัตัววาดกีวาเขา ๕. เสมอเขา สาํคญั

ตัววาเสมอเขา ๖. เสมอเขา สาํคญัตัววา

เลวกวาเขา ๗.   เลวกวาเขา สาํคญัตัว
วาดกีวาเขา ๘. เลวกวาเขา สาํคญัตัววา

เสมอเขา ๙. เลวกวาเขา สาํคญัตัววาเลว

กวาเขา; ขอ ๑, ๕ และ ๙ เปนการมอง

ตรงกับท่ีเปนจริง แตกย็งัเปนการถอืตัว 

เปนกเิลสอยางประณตี ซ่ึงพระอรหันตจึง

ละได สวนอกี ๖ ขอ เปนการถอืตัวโดย

มองไมตรงกับท่ีเปนจริง เปนกิเลสท่ี

หยาบกวา ข้ันพระโสดาบันกล็ะหมดแลว

มานะช่ืออืน่ท่ีควรทราบ คอื อธิมานะ
ความสาํคญัตนเกนิเปนจริง ความสําคัญ

ตนผิด เชน ผูประพฤติดปีฏบัิติชอบใน

ระดับหนึ่ง ซ่ึงท่ีแทยังเปนปุถุชน แต

สําคัญตนเปนพระอรหันตหรือเปนพระ

อริยะ, อสัมิมานะ ความถอืตัว โดยมี
ความยดึมัน่สาํคญัหมายในขันธ ๕ แม

อยางใดอยางหนึง่วาเปนตน, มิจฉามานะ
ความถอืตัวผิด โดยหยิง่ผยองลาํพองตน

ในความยึดถือหรือความสามารถในทาง

ช่ัวราย เชน ภมูใิจวาพดูเท็จเกงใครๆ จับ

ไมได ลาํพองวาสามารถใชวชิาของตนใน

ทางท่ีคนอื่นรูไมทันเพื่อหากินหรือกลั่น



มานัต, มานัตต มายา๓๑๗

๓๑๗

แกลงรังแกคนอืน่ได, อวมานะ การถอื
ตัวกดเขาลง ซ่ึงแสดงออกภายนอก โดย

อาการลบหลู ไมใหเกยีรติ ทําใหอบัอาย

ขายหนา ไมแยแส ไรอาทร เชน ผูมี

กําลังอํานาจท่ีทําการขูตะคอก ลูกท่ีเมิน

เฉยตอพอแม เปนคูตรงขามกับคําใน

ฝายดคีอื สัมมานะ อันไดแกการนับถือ 
ยกยอง ใหเกียรติแกผูมีคุณความดีโดย

เหมาะสมอยางจริงใจ

มานะเปนกิเลสเดนนําเนื่องกันและคู

กันกับตัณหา เปนแรงขับดันใหปุถุชนทํา

การตางๆ กอความขัดแยง ปญหาและ

ทุกขนานา แมหากรูจักใช จะปลุกเราให

เบนมาเพียรพยายามทําความดีได ก็

แฝงปญหาและไมปลอดทุกข จึงตองมี

การศึกษา เร่ิมแตฝกวินัยใหมีศีลท่ีจะ

ควบคุมพฤติกรรมไวในขอบเขตแหง

ความสงบเรียบรอยไมเบียดเบียนกัน 

แลวพัฒนาจิตปญญา ใหเจริญฉันทะขึ้น

มาเปนแรงขับเคลื่อนแทนท่ีตัณหาและ

มานะ เมื่อปฏบัิติเชนนี ้ ถงึจะยงัมมีานะ

อยูอยางละเอียดจนเปนพระอนาคามี ก็

จะแทบไมมีโทษภัย จนกวาจะพนจาก

ม านะ เป น อิ ส ร ะสิ้ น เ ชิ ง เ มื่ อ บ ร รลุ

อรหัตผล ซ่ึงจะเปนอยูดวยปญญา

บริสุทธ์ิสืบไป

2. ในภาษาไทย มานะมีความหมาย

เพี้ยนไปเปนวา เพียรพยายาม ขยันมุง

มั่น เชนในคําวา มานะพากเพียร มุมานะ

มานัต, มานัตต ช่ือวุฏฐานวิธี คือ

ระเบียบปฏิบัติในการออกจากครุกาบัติ 

แปลวา “นับ” หมายถึงการนับราตรี ๖ 

ราตรี คือ ภิกษุผูตองอาบัติสังฆาทิเสส

แลว เมื่อจะปลดเปลื้องตนจากอาบัติ 

ตามธรรมเนียมแหงอาบัติสังฆาทิเสส 

จะตองไปหาสงฆจตุรวรรค ทําผาหม

เฉวียงบาขางหนึ่ง กราบภิกษุแกกวา นั่ง

กระหยงประนมมือ กลาวคําขอมานัต

ตามอาบัติท่ีตอง ภิกษุรูปหนึ่งสวด

ประกาศใหมานัตแลว ภิกษุ รูปนั้น

ประพฤติมานัต ๖ ราตรี เปนวุฏฐานวิธี

เบ้ืองตน แหงการออกจากครุกาบัติ 

แลวสงฆจึงสวดระงับอาบัตินั้น (แตถา

ปกปดอาบัติไว ตองอยูปริวาสกอนจึง
ประพฤติมานัตได)

มานัตตจาริกภิกษุ ภิกษุผูประพฤติ

มานัต

มานัตตารหภิกษุ ภิกษุผูควรแกมานัต 

คือ ภิกษุท่ีอยูปริวาสครบกําหนดแลว มี

สิทธิขอมานัตกะสงฆ และสงฆจะให

มานัตเพื่อประพฤติในลําดับตอไป

มานานุสัย อนุสัยคือมานะ ไดแก มานะ 
๙ ประการ; ด ูมานะ, อนุสัย

มายา เจาหญิงแหงเทวทหนคร เปนพระ
ราชบุตรีของพระเจาอัญชนะ เปนพระ

มเหสีของพระเจาสุทโธทนะ แหงกรุง



มายา มิจฉากัมมันตะ๓๑๘

๓๑๘

กบิลพัสดุ เปนพระราชชนนี ของเจาชาย

สิทธัตถะ เปนพระพุทธมารดา เจาชาย

สิทธัตถะประสูติได ๗ วัน พระนางก็

สวรรคต, คําวา มายา ในท่ีนี้ มิไดหมาย
ความวามารยา ท่ีแปลวา เลหเหลี่ยม 

หรือลอลวง แตหมายถึงความงามท่ีทํา

ใหผูประสบงวยงงหลงใหล, นิยมเรียก

วา พระนางสิริมหามายา
มายา มารยา คือเจาเลห (ขอ ๕ ในมละ 

๙, ขอ ๙ ในอุปกิเลส ๑๖)

มาร 1. สิ่งท่ีฆาบุคคลใหตายจากความดี

หรือจากผลท่ีหมายอันประเสริฐ, ตัวการ

ท่ีกําจัดหรือขัดขวางไมใหบรรลุความดี 

มี ๕ คือ ๑. กิเลสมาร มารคือกิเลส ๒. 
ขันธมาร มารคือเบญจขันธ ๓. อภิ-
สังขารมาร มารคืออภิสังขารท่ีปรุงแตง

กรรม ๔. เทวปุตตมาร มารคือเทพบุตร 
๕. มัจจุมาร มารคอืความตาย 2. พระยา
มารที่มีเร่ืองราวปรากฏบอยๆ ในคัมภีร 

คอยมาแทรกแซงเหตุการณตางๆ ใน

พระพุทธประวัติ เชน ยกพลเสนามา

ผจญพระมหาบุรุษในวันท่ีจะตรัสรู พระ

องคชนะพระยามารไดดวยทรงนึกถึง

บารมี ๑๐ คือ ทาน ศีล เนกขัมมะ 

ปญญา วิริยะ ขันติ สัจจะ อธิฏฐาน 

เมตตา อุเบกขา มารในกรณีเชนนี้ บาง

ทีทานอธิบายออกช่ือวาเปนวสวัตดีมาร
ซ่ึงครองแดนหนึ่งในสวรรคช้ันสูงสุด

แหงระดับกามาวจรคือปรนิมมิตวสวัตดี 

เปนผูคอยขัดขวางเหนี่ยวร้ังบุคคลไว มิ

ใหลวงพนจากแดนกามซ่ึงอยูในอํานาจ

ครอบงาํของตน อยางไรก็ดี ผูศึกษาพึง

พิจารณาเทียบจากมาร ๕ ในความ

หมายท่ี 1. ดวย

มารยา การแสรงทํา, เลหเหลี่ยม, การลอ

ลวง, กิริยาท่ีแสดงอาการใหเขาเห็นผิด

จากท่ีเปนจริง

มารยาท กริิยา, กริิยาวาจาท่ีถอืวาเรียบรอย

มารวิชัย ชนะมาร, พิชิตมาร
มาลัย ดอกไมท่ีรอยเปนพวง
มาลา พวงดอกไม, ดอกไมท่ัวไป, สรอยคอ
มาล ีดอกไมท่ัวไป, ผูแตงดวยพวงดอกไม
มาส เดือน; ดู มาตรา, เดือน
มาสก ช่ือมาตราเงินในคร้ังโบราณ หา

มาสกเปนหนึ่งบาท

มิคจิรวัน พระราชอุทยานของพระเจา 

โกรัพยะ ผูครองแควนกุรุ

มจิฉัตตะ ความเปนผดิ, ภาวะท่ีผิดม ี๑๐ 

อยาง คือ ๑. มิจฉาทิฏฐิ ๒. มิจฉา-
สังกัปปะ ๓. มิจฉาวาจา ๔. มิจฉา- 
กัมมันตะ ๕. มิจฉาอาชวีะ ๖. มิจฉา-
วายามะ ๗. มิจฉาสติ ๘. มิจฉาสมาธิ ๙. 
มิจฉาญาณ ๑๐. มิจฉาวิมุตติ; ตรงขามกับ

สัมมัตตะ
มิจฉา ผิด
มจิฉากัมมนัตะ ทําการผดิไดแกกายทุจริต



มิจฉาจริยา, มิจฉาจาร มิตตปฏิรูป, มิตตปฏิรูปก๓๑๙

๓๑๙

๓ คอื ๑. ปาณาติบาต ฆาสตัว ๒. อทินนา-
ทาน ลักทรัพย ๓. กาเมสุมิจฉาจาร
ประพฤติผิดในกาม (ขอ ๔ ในมิจฉัตตะ 

๑๐)

มจิฉาจรยิา, มจิฉาจาร ความประพฤตผิิด
มิจฉาชีพ การหาเลี้ยงชีพในทางผิด; ดู

มิจฉาอาชีวะ
มิจฉาญาณ รูผิด เชน ความรูในการคิด

อุบายทําความช่ัวใหสําเร็จ (ขอ ๙ ใน 

มิจฉัตตะ ๑๐)

มิจฉาทิฏฐิ เห็นผิด, ความเห็นท่ีผิดจาก

คลองธรรม เชนเห็นวาทําดีไดช่ัว ทําช่ัว

ไดดี มารดาบิดาไมมี เปนตน และความ

เ ห็ น ท่ี ไ ม นํ า ไ ป สู ค ว า ม พ น ทุ ก ข  

(พจนานุกรมเขียน มิจฉาทิฐิ); (ขอ ๑ 

ในมิจฉัตตะ ๑๐)

มิจฉาวณิชชา การคาขายไมชอบธรรม, 

การคาขายท่ีผิดศลีธรรม หมายถงึอกรณยี-

วณิชชา (การคาขายท่ีอุบาสกไมควรทํา) 

๕ อยาง คือ ๑. สัตถวณิชชา คาอาวุธ 
๒. สัตตวณิชชา คามนษุย ๓. มังสวณชิชา
คาสัตวสําหรับฆาเปนอาหาร ๔. มัชช-
วณิชชา 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

มิจฉัตตะ ๑๐)

มิจฉาวายามะ พยายามผิด ไดแก

พยายามทําบาป พยายามทําอกุศลท่ียัง

ไมเกิดใหเกิดข้ึน เปนตน (ขอ ๖ ใน 

มิจฉัตตะ ๑๐)

มิจฉาวิมุตติ หลุดพนผิด เชนการระงับ

กิเลสบาปธรรมไดช่ัวคราว เพราะกลัว

อํานาจพระเจาผูสรางโลก การระงับ

กิเลสนั้นดี แตการระงับเพราะกลัว

อาํนาจพระเจาสรางโลกนัน้ ผิดทาง ไมทํา

ใหพนทุกขไดจริง (ขอ ๑๐ ในมิจฉัตตะ 

๑๐)

มิจฉาสติ ระลึกผิด ไดแกระลึกถึงการ

อันจะยั่วใหเกิดราคะ โทสะ โมหะ (ขอ 

๗ ในมิจฉัตตะ ๑๐)

มิจฉาสมาธิ ต้ังใจผิด ไดแกจดจอ ปก

ใจแนวในกามราคะ ในพยาบาท เปนตน 

(ขอ ๘ ในมิจฉัตตะ ๑๐)

มิจฉาสังกัปปะ ดําริผิด ไดแกดําริแสไป

ในกาม ดาํริพยาบาท ดาํริเบียดเบียนเขา 

(ขอ ๒ ในมจิฉตัตะ ๑๐)

มิจฉาอาชีวะ เลี้ยงชีพผิด ไดแกหาเลี้ยง

ชีพในทางทุจริตผิดวนิยัหรือผิดศลีธรรม

เชน หลอกลวงเขา เปนตน (ขอ ๕ ใน

มิจฉัตตะ ๑๐)

มิตตปฏิรูป, มิตตปฏิรูปก คนเทียม

มติร, มติรเทียมไมใชมติรแท ม ี๔ พวก

ไดแก ๑. คนปอกลอก มีลักษณะ ๔ คือ 



มิตร มิลินท๓๒๐

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

กิจ อางแตเหตุขัดของ ๓. คนหัว
ประจบ มีลักษณะ ๔ คือ ๑. จะทําช่ัวก็

เออออ ๒. จะทําดีก็เออออ ๓. ตอหนา

สรรเสริญ ๔. ลับหลังนินทา ๔. คนชวน
ฉิบหาย มีลักษณะ ๔ คือ ๑. คอยเปน

เพื่อนดื่มน้ําเมา ๒. คอยเปนเพื่อนเท่ียว

กลางคืน ๓. คอยเปนเพื่อนเท่ียวดูการ

เลน ๔. คอยเปนเพื่อนไปเลนการพนัน 

(เขียนวา มิตรปฏิรูป, มิตรปฏิรูปก ก็มี);
ด ูคิหิวินัย

มิตร เพื่อน, ผูมีความเยื่อใยดี, ผูมีน้ําใจ

เอื้อเฟอ แยกเปนมิตรแท ๔ พวก มิตร

เทียม (มิตตปฏิรูป) ๔ พวก

มิตรเทียม ด ูมิตตปฏิรูป
มิตรแท มิตรดวยใจจริง มี ๔ พวก ได

แก ๑. มิตรอุปการะ มีลักษณะ ๔ คือ 

๑. เพื่อนประมาท ชวยรักษาเพื่อน ๒. 

เพื่อนประมาท ชวยรักษาทรัพยของ

เพื่อน ๓. เมื่อมีภัย เปนท่ีพึ่งพํานักได 

๔. มีกิจจําเปน ชวยออกทรัพยใหเกิน

กวาท่ีออกปาก ๒. มิตรรวมสุขรวมทุกข
มีลักษณะ ๔ คือ ๑. บอกความลับแก

เพื่อน ๒. ปดความลับของเพื่อน ๓. มี

ภัยอันตรายไมละท้ิง ๔. แมชีวิตก็สละ

ใหได ๓. มิตรแนะประโยชน มีลักษณะ 
๔ คือ ๑. จะทําช่ัวเสียหายคอยหาม

ปรามไว ๒. คอยแนะนําใหต้ังอยูใน

ความดี ๓. ใหไดฟงไดรูสิ่งท่ีไมเคยไดรู

ไดฟง ๔. บอกทางสุขทางสวรรคให ๔. 
มิตรมีน้ําใจ มีลักษณะ ๔ คือ ๑. เพื่อน

มีทุกข พลอยทุกขดวย ๒. เพื่อนมีสุข 

พลอยดีใจ ๓. เขาติเตียนเพื่อน ชวย

ยับยั้งแกให ๔. เขาสรรเสริญเพื่อน ชวย

พูดเสริมสนับสนุน; ด ูคิหิวินัย
มิถิลา ช่ือนครหลวงของแควนวิเทหะ
มิทธะ ความทอแท, ความเช่ือมซึม, มาคู

กับถีนะ ในนิวรณ ๕; ดู ถีนมิทธะ
มิลักขะ คนปาเถื่อน, คนดอย, คนท่ียัง

ไมเจริญ, พวกเจาถิ่นเดิมของชมพูทวีป 

มิใชชาวอริยกะ

มิลินท มหากษัตริยเช้ือชาติกรีก ในชมพู
ทวีป ครองแควนโยนก ท่ีสาคลนคร 

(ปจจุบันเรียกวา Sialkot อยูในแควน

ปญจาบ ท่ีเปนสวนของปากีสถาน) ทรง

มีชาติภูมิท่ีเกาะอลสันทะ ซ่ึงสันนิษฐาน

กันวาตรงกับคําวา Alexandria คือเปน

เมืองหนึ่ ง ท่ีพระเจ าอเลกซานเดอร

มหาราชสรางข้ึนบนทางเดินทัพท่ีทรงมี



มิลินทปญหา มุจจลินท๓๒๑

๓๒๑

ชัย หางจากสาคลนครประมาณ ๒๐๐ 

โยชน ทรงเปนปราชญยิ่งใหญ โตวาทะ

ชนะนักปราชญท้ังหลายในสมัยนั้น จน

ในท่ีสุดไดโตกับพระนาคเสน ทรง

เลื่อมใสหันมานับถือพระพุทธศาสนา 

และเปนองคอุปถัมภกสําคัญ ชาวตะวัน

ตกเ รียกพระนามตามภาษากรีกวา 

Menander ครองราชย พ.ศ. ๔๒๓ 

สวรรคต พ.ศ. ๔๕๓; ด ูนาคเสน, โยนก
มิลินทปญหา คัมภีรสําคัญ บันทึกคํา

สนทนาโตตอบปญหาธรรม ระหวาง

พระนาคเสนกับพระยามิลินท

มิสสกสโมธาน การประมวลครุกาบัติ

ระคนกัน, เปนช่ือปริวาสสําหรับภิกษุผู

ปรารถนาจะออกจากอาบัติสังฆาทิเสส

ตางวัตถุกัน หมายความวาตองอาบัติ

สังฆาทิเสสหลายตัวตางสิกขาบทกัน ซ่ึง

มีวันปดเทากันบาง ไมเทากันบาง ภิกษุ

ผูตองอาบัติสังฆาทิเสสเหลานั้น ขอ

ปริวาสจากสงฆเพือ่อยูกรรมชดใชท้ังหมด

มื้อเดียว ด ูฉันม้ือเดยีว
มุข หัวหนา, หัวขอ, ปาก, ทาง

มขุปาฐะ “บอกดวยปาก”, การวาปาก

เปลา หมายถึง การสวด สาธยาย บอก

กลาว เลาเรียน สืบทอดกันมาดวยปาก

ตอปากโดยตรง ไมใชตัวหนังสือ, เปน

วิธีคร้ังโบราณ ในการรักษาคัมภีรให

เท่ียงตรงแมนยํา (เชน มีการกํากับ 

กําชับ ทบทวน และสอบทานกันตอหนา

ไดเต็มท่ี) เมื่อยังไมมีแมแบบท่ีจะพิมพ

ขอความออกมาใหตรงกันแนนอนท้ัง

หมด และถือวาการคัดลอกเปนวิธีสืบ

ทอดขอความท่ีไมอาจไววางใจ เชน ใน

มหาวงส (๑/๒๕๐๑/๒๓๕) วา “ภิกษุท้ัง

หลายผูมีความรูความคิดกวางขวาง ใน

กาลกอน นําพระบาลีแหงพระไตรปฎก

และแมอรรถกถาแหงพระไตรปฎกนั้น

มา โดยมุขปาฐะ”, ในภาษาไทย มุขปาฐะ 
มีความหมายเลือนลงมาในแงท่ีกลาย

เปนเร่ืองท่ีไมคอยหนักแนนหรือไมคอย

เปนหลักฐาน หมายถึง ขอความท่ีทอง

จํากันมาดวยปากเปลา ไมไดเขียนไว, 

เร่ืองท่ีเลาตอปากกันมา; มุขบาฐ ก็เขียน
มุขปุญฉนะ ผาเช็ดปาก
มุจจลินท 1. ตนจิก, ไมจิก ต้ังอยูทิศ

ตะวนัออกเฉยีงใตของตนพระศรีมหาโพธ์ิ 

พระพทุธเจาประทับนัง่เสวยวิมตุติสขุอยู

ใตตนไมนี้ ๗ วัน (สัปดาหท่ี ๓ ตาม

พระวนิยั, สปัดาหท่ี ๖ ตามคมัภรีชาดก)

2. ช่ือพระยานาคท่ีเขามาเฝาพระพทุธเจา

ขณะท่ีประทับเสวยวิมุตติสุขอยูใตตน

จิก (มุจจลินท) ฝนตกพรําเจือดวยลม

หนาวตลอด ๗ วัน พระยามุจจลินท-

นาคราชจึงแผพังพานปกพระพุทธเจา

เพื่อปองกันฝนและลมมิใหถูกตองพระ

กาย นี่เปนมูลเหตุของการสรางพระ



มุจจิตุกัมยตาญาณ มูลคันธกุฎี๓๒๒

๓๒๒

พุทธรูปนาคปรก

มจุจิตุกมัยตาญาณ ด ูมุญจิตุกัมยตาญาณ
มุจฉา ลมจับ, สลบ, สวิงสวาย

มุญจิตุกัมยตาญาณ ญาณอันคํานึงดวย

ใครจะพนไปเสีย, ความหยั่งรูท่ีทําให

ตองการจะพนไปเสีย คือ ตองการจะ

พนไปเสียจากสังขารท่ีเบ่ือหนายแลว 

ดวยนิพพิทานุปสสนาญาณ (ขอ ๖ ใน

วิปสสนาญาณ ๙)

มุฏฐิ กํามือ; ดู มาตรา
มุตตะ ดู มูตร
มุทธชะ อักษรเกิดในศีรษะหรือท่ีปุม
เหงือก คอื ฏ  ฑ ฒ ณ กับท้ัง ร และ ฬ

มุทิตา ความพลอยยินดีเมื่อผูอื่นไดดี, 

เห็นผูอื่นอยูดีมีสุข ก็แชมช่ืนเบิกบานใจ

ดวย เห็นเขาประสบความสําเร็จเจริญ

กาวหนายิ่งข้ึนไป ก็พลอยยินดีบันเทิง

ใจ พรอมท่ีจะสงเสริมสนับสนุน ไมกีด

กันริษยา; ธรรมตรงขามคือ อิสสา (ขอ 
๓ ในพรหมวิหาร ๔)

มุนี นักปราชญ, ผูสละเรือนและทรัพย

สมบัติแลว มีจิตใจต้ังมั่นเปนอิสระไม

เกาะเกีย่วติดพนัในส่ิงท้ังหลาย สงบเยน็

ไมทะเยอทะยานฝนใฝ ไมแสพรานหวั่น

ไหว มีปญญาเปนกําลังและมีสติรักษา

ตน, พระสงฆหรือนักบวชท่ีเขาถึงธรรม

และดําเนินชีวิตอันบริสุทธ์ิ

มุสา เท็จ, ปด, ไมจริง

มุสาวาท พูดเท็จ, พูดโกหก, พูดไมจริง 

(ขอ ๔ ในกรรมกิเลส ๔, ขอ ๗ ในมละ 

๙, ขอ ๔ ในอกุศลกรรมบถ ๑๐)

มสุาวาทวรรค ตอนท่ีวาดวยเร่ืองพดูปด

เปนตน เปนวรรคท่ี ๑ แหงปาจิตติย-

กัณฑ ในมหาวิภังค แหงวินัยปฎก

มุสาวาทา เวรมณี เวนจากการพูดเท็จ, 
เวนจากการพูดโกหก, เวนจากพูดไม

จริง (ขอ ๔ ในศีล ๕ ศีล ๘ ศีล ๑๐ 

และกุศลกรรมบถ ๑๐)

มูควัตร ขอปฏิบัติของผูใบ, ขอปฏิบัติ

ของผูเปนดังคนใบ, การถือไมพูดจากัน

เปนวัตรของเดียรถียอยางหนึ่ง มีพุทธ-

บัญญัติหามไวมิใหภิกษุถือ เพราะเปน

การเปนอยูอยางปศุสัตว

มูตร ปสสาวะ, น้ําเบา, เยี่ยว
มูรธาภิเษก พิธีหลั่งน้ํารดพระเศียรใน

งานราชาภิเษกหรือพระราชพิธีอื่น

มูล (ในคําวา “อธิกรณอันภิกษุจะพึงยก

ข้ึนวาไดนั้น ตองเปนเร่ืองมีมูล”) เคา, 

รองรอย, ลักษณะอาการที่สอวานาจะ

เปนอยางนั้น, เร่ืองท่ีจัดวามีมูลมี ๓ 

อยาง คือ ๑. เร่ืองท่ีไดเห็นเอง ๒. เร่ือง

ท่ีไดยินเอง หรือผูอื่นบอกและเชื่อวา

เปนจริง ๓. เร่ืองท่ีรังเกียจโดยอาการ

มูลคันธกุฎี “พระคันธกุฎีเดิม” เปนคําท่ี

ไมมีในคัมภีรมาแตเดิม ทานผูใชเร่ิม

แรก หมายถึงพระคันธกุฎีท่ีประทับของ



มูลคันธกุฎีวิหาร เมตตคูมาณพ๓๒๓

๓๒๓

พระพุทธเจาท่ีสารนาถ คือท่ีอิสิปตน-

มฤคทายวัน อันเปนท่ีมาของช่ือวัดมูล-
คันธกุฏีวิหาร ซ่ึงอนาคาริกธรรมปาละ 

แหงประเทศศรีลังกา สรางข้ึนท่ีสารนาถ 

(มีพิธีเปดใน พ.ศ. ๒๔๗๔) และถือได

วาเปนวัดแรกท่ีเกิดข้ึนในถิ่นพุทธสถาน

เดิมแหงประเทศอินเดีย หลังจากพระ

พุทธศาสนาไดสูญสิ้นไปจากชมพูทวีป

เมื่อประมาณ พ.ศ.๑๗๔๐; ดู คันธกุฎี
มูลคันธกุฎีวิหาร “วัดพระมูลคันธกุฎี”, 

วัดท่ีสรางข้ึนเปนอนุสรณแหงพระคันธ-

กุฎีเดิมของพระพุทธเจา ท่ีสารนาถ; ดู

มูลคันธกุฎี; คันธกุฎี
มูลคา ราคา
มูลเฉท “ตัดรากเหงา” หมายถึงอาบัติ

ปาราชิก ซ่ึงผูตองขาดจากความเปน

ภิกษุและภิกษุณี

มูลนาย (ในคําวา “เลขสม คือ เลขสมัคร

มีมูลนาย”) ผูอุปการะเปนเจาบุญนาย

คุณ อยางท่ีใชวา เจาขุนมูลนาย
มูลบัญญัติ ขอบัญญัติท่ีพระพุทธเจาทรง

ต้ังไวเดมิ, บัญญติัเดมิ; คูกบั อนบัุญญติั
(ตามปกติใชเพียงวา บัญญัติกับอนุ-
บัญญัติ)

มูลเภสัช “มีรากเปนยา” ยาทําจากรากไม 

เชน ขมิ้น ขิง วานน้ํา ขา แหวหมู 

เปนตน

มูลแหงพระบัญญัติ ตนเหตุใหพระ

พุทธเจาทรงบัญญัติพระวินัย

มลูายปฏกิสัสนา การชกัเขาหาอาบติัเดมิ

เปนช่ือวฏุฐานวธีิอยางหนึง่; ด ูปฏกัิสสนา
มูลายปฏิกัสสนารหภิกษุ ภิกษุผูควร

แกการชักเขาหาอาบัติเดิม หมายถึง

ภิกษุผูกําลังอยูปริวาส หรือประพฤติ

มานัตอยู ตองอาบัติสังฆาทิเสสขอเดียว

กันหรืออาบัติสังฆาทิเสสขออื่นเขาอีก

กอนท่ีสงฆจะอัพภาน ตองต้ังตนอยู

ปริวาสหรือประพฤติมานัตใหม

เมฆิยะ พระมหาสาวกองคหนึ่ง เคยเปน
อุปฏฐากของพระพุทธองค คราวหนึ่ง 

ไดเห็นสวนมะมวงริมฝงแมน้ํากิมิกาฬา 

นาร่ืนรมย จึงขอลาพระพุทธเจาไป

บําเพ็ญเพียรท่ีนั่น พระพุทธเจาหามไม

ฟง ทานไปบําเพ็ญเพียร ถูกอกุศลวิตก

ตางๆ รบกวน ในท่ีสุดตองกลับมาเฝา

พระพุทธเจา ไดฟงพระธรรมเทศนา

เร่ืองธรรม ๕ ประการสําหรับบมเจโต-

วิมุตติ เปนตน ท่ีพระศาสดาทรงแสดง

จึงไดสําเร็จพระอรหัต

เมณฑกานุญาต ขออนุญาตท่ีปรารภ

เมณฑกเศรษฐี คืออนุญาตใหภิกษุยินดี

ของท่ีกัปปยการก จัดซ้ือมาดวยเงินท่ีผู

ศรัทธาไดมอบใหไวตามแบบอยางท่ี

เมณฑกเศรษฐีเคยทํา

เมตตคูมาณพ ศิษยคนหนึ่งในจํานวน 

๑๖ คน ของพราหมณพาวรีท่ีไปทูลถาม



เมตตา เมรุ๓๒๔

๓๒๔

ปญหากะพระศาสดา ณ ปาสาณเจดีย

เมตตา ความรัก, ความปรารถนาใหเขามี
ความสุข, แผไมตรีจิตคิดจะใหสัตวท้ัง

ปวงเปนสขุท่ัวหนา (ขอ ๙ ในบารม ี๑๐, 

ขอ ๑ ในพรหมวิหาร ๔, ขอ ๒ ใน 

อารักขกรรมฐาน ๔); ดู แผเมตตา
เมตตากรุณา เมตตา และ กรุณา ความ
รักความปรารถนาดีและความสงสาร 

ความอยากชวยเหลือปลดเปลื้องทุกข 

(ขอแรกในเบญจธรรม)

เมตตาจิต จิตประกอบดวยเมตตา, ใจมี

เมตตา

เมตตยิะ ช่ือภกิษผูุโจทพระทัพพมลัลบุตร
คูกับพระภุมมชกะ

เมตติยาภิกษุณี ภิกษุณีผูเปนตัวการรับ

มอบหมายจากพระเมตติยะและพระ

ภมุมชกะมาเปนผูโจทพระทัพพมลัลบุตร

ดวยขอหาปฐมปาราชิก

เมตเตยยะ, เมตไตรย ดู ศรีอารย-
เมตไตรย

เมถุน “การกระทําของคนท่ีเปนคูๆ”, การ

รวมสังวาส, การรวมประเวณี

เมถุนวิรัติ การเวนจากการรวมประเวณี

เมถุนสังโยค อาการพัวพันเมถุน, ความ

ประพฤติท่ียังเกี่ยวเนื่องกับเมถุน มี ๗ 

ขอ โดยใจความคือ สมณะบางเหลาไม

เสพเมถุน แตยังยินดีในเมถุนสังโยคคือ 

ชอบการลูบไลและการนวดของหญิง, 

ชอบซิกซ้ี เลนหัวสัพยอกกับหญิง, ชอบ

จองดูตากับหญิง, ชอบฟงเสียงหัวเราะ

ขับรองของหญิง, ชอบนึกถึงการเกาท่ี

เคยหัวเราะพูดเลนกับหญิง, เห็นชาว

บานเขาบํารุงบําเรอกันดวยกามคุณแลว

ปลืม้ใจ, หรือแมแตประพฤติพรหมจรรย

โดยต้ังความปรารถนาท่ีจะเปนเทพเจา

เมทนีดล พื้นแผนดิน

เมทฬุปนิคม นิคมหนึ่งในสักกชนบท

เมโท, เมท มันขน

เมธี นักปราชญ, คนมีความรู
เมรัย น้ําเมาที่ยังไมไดกลั่น, น้ําเมาท่ีเกิด

จากการหมักหรือแช

เมรุ 1. ช่ือภูเขาท่ีเปนศูนยกลางของ

จักรวาล บางทีเรียกพระสุเมรุ ตามคติ

ของศาสนาฮินดู ถือวาเปนบริเวณท่ีมี

สวรรคอยูโดยรอบ เชน สวรรคของพระ

อินทรอยูทางทิศเหนือ ไวกูณฐแดนสถิต

ของพระวิษณุหรือพระนารายณอยูทาง

ทิศใต ไกลาสท่ีสถิตของพระศิวะหรือ

พระอิศวรก็อยูทางทิศใต เหนือยอดเขา

พระสุเมรุนั้น คือ พรหมโลก เปนท่ีสถิต

ของพระพรหม; ภูเขานี้เรียกช่ือเปน

ภาษาบาลีวา สิเนรุ และตามคติฝาย

พระพุทธศาสนา ในช้ันอรรถกถา ยอด

เขาสิเนรุเปนท่ีต้ังของสวรรคช้ันดาวดึงส 

ซ่ึงเปนท่ีสถิตของพระอินทร เชิงเขา

สิเนรุ ซ่ึงหยั่งลึกลงไปในมหาสมุทรเปน



แมหมายงานทาน โมคคัลลีบุตรติสสเถระ๓๒๕

๓๒๕

อสูรพิภพ สูงข้ึนไปกึ่งทางระหวางแดน

ท้ังสองนั้น เปนสวรรคของทาวจาตุ

มหาราช สวรรคช้ันอื่นๆ และโลกมนุษย 

เปนตน ก็เรียงรายกันอยูสูงบางตํ่าบาง 

รอบเขาสเินรุนี ้ (ในวรรณคดบีาลยีคุหลงั

เชน จูฬวงส พงศาวดารลงักา เรียก เมรุ
และ สุเมรุ อยางสันสกฤตก็มี) 2. ท่ีเผา
ศพ หลังคาเปนยอด มีร้ัวลอมรอบ ซ่ึง

คงไดคติจากภูเขาเมรุนั้น

แมหมายงานทาน พระสนมในรัชกาล

กอนๆ

โมกข 1. ความหลุดพนจากกิเลส คือ

นิพพาน 2. ประธาน, หัวหนา, ประมุข

โมกขธรรม ธรรมนําสัตวใหหลุดพนจาก

กิเลส, ความหลุดพน, นิพพาน

โมคคัลลานะ ดู มหาโมคคัลลานะ
โมคคัลลานโคตร ตระกูลพราหมณ 

โมคคัลลานะ

โมคคัลลี ช่ือนางพราหมณีผูเปนมารดา

ของพระมหาโมคคัลลานะ

โมคคลัลบุีตรติสสเถระ พระมหาเถระผู

เปนประธานในการสังคายนาคร้ังท่ี ๓

ซ่ึงพระเจาอโศกมหาราชทรงเปนองค

อุปถัมภก เมื่อ พ.ศ.๒๓๕, หลังจากการ

สังคายนาเสร็จสิ้นแลว ทานไดสงพระ

เถระ ๙ รูป รับมอบภาระไปประดิษฐาน

พระพุทธศาสนาในดินแดนตางๆ (บัดนี้

นิยมเรียกกันวาสงศาสนทูต ๙ สาย แต

ในเร่ืองเดิมไมไดใชคํานี้) ดังความใน

อรรถกถา (วินย.อ.๑/๖๓) วา “ทราบมา

วา พระโมคคัลลีบุตรติสสเถระ คร้ันทํา

ตติยสังคีตินี้แลว ไดดําริอยางนี้วา ‘ใน

อนาคต พระศาสนาจะพึงต้ังมั่นอยูดวย

ดี ณ ท่ีไหนหนอแล?’ ลําดับนั้น เมื่อ

ทานใครครวญอยู ก็ไดมีความคิดดังนี้

วา ‘พระศาสนาจักต้ังมั่นอยูดวยดี  ใน

ปจจันติมชนบทท้ังหลาย’ ทานจึงมอบ

ภาระแกภกิษเุหลานัน้ แลวสงภกิษเุหลา

นัน้ๆ ไปในถิน่นัน้ๆ คือ

๑. พระมัชฌันติกเถระ ไปยังรัฐกัสมีร-

คนัธาระ โดยสัง่วา “ทานไปยงัรัฐนัน่แลว  

จงประดษิฐานพระศาสนาท่ีนัน่”

๒. พระมหาเทวเถระ ไปยงัมหิสกมณฑล 

โดยสัง่อยางนัน้เหมอืนกนั

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 พรอมดวยพระอฏิฏยิเถระ  พระ



โมฆบุรุษ ไมมีสังวาส๓๒๖

๓๒๖

อตุติยเถระ พระสมัพลเถระ พระภัทท-

สาลเถระ ไปยังตัมพปณณิทวีป  โดยสั่ง

วา “พวกทานไปยังตัมพปณณิทวีปแลว 

จงประดิษฐานพระศาสนาในเกาะนั่น”

พระเถระแมท้ังหมด เมื่อจะไปยัง

ทิสาภาคนั้นๆ ตระหนักอยูวา  “ใน

ปจ จัน ติมชนบทท้ังหลาย คณะพระ

ภิกษุปญจวรรค จึงพอท่ีจะทําอุปสมบท

กรรมได” ดังนี้ จึงไดไปกันรวมท้ังตน

เปนคณะละ ๕”; ดู สังคายนา
โมฆบุรุษ บุรุษเปลา, คนเปลา, คนท่ีใช

การไมได, คนโงเขลา, คนท่ีพลาดจาก

ประโยชนอังพึงไดพึงถึง

โมฆราชมาณพ ศิษยคนหนึ่งในจํานวน 

๑๖ คน ของพราหมณพาวรี ท่ีไปทูลถาม

ปญหากะพระศาสดา ท่ีปาสาณเจดีย ได

บรรลุอรหัตตผลแลวอุปสมบท เปนพระ

มหาสาวกองคหนึ่ง และไดรับยกยอง

เปนเอตทัคคะในทางทรงจีวรเศราหมอง

โมทนา บันเทิงใจ, ยินดี; มักใชพูดเปน
คําตัดสั้น สําหรับคําวา อนุโมทนา 
หมายความวาพลอยยินดี หรือช่ืนชม

เห็นชอบในการกระทํานัน้ๆ ดวยเปนตน;

ดู อนุโมทนา
โมไนย ความเปนมุนี, ความเปนปราชญ, 
คุณธรรมของนักปราชญ, ธรรมท่ีทําให

เปนมุนี

โมริยกษัตริย กษัตริยผูครองเมือง 

ปปผลิวัน สงทูตมาไมทันเวลาแจกพระ

บรมสารีริกธาตุ จึงไดแตพระอังคารไป

สรางอังคารสตูป ท่ีเมืองของตน

โมล,ี เมาล ีจอม, ยอด, ผมท่ีมุนเปนจอม

โมหะ ความหลง, ความไมรูตามเปนจริง, 
อวิชชา (ขอ ๓ ในอกุศลมูล ๓)

โมหจริต พื้นนิสัยท่ีหนักในโมหะ โงเขลา

งมงาย พึงแกดวยใหมีการเรียน การ

ถาม การฟงธรรม สนทนาธรรมตามกาล 

หรืออยูกบัครู (ขอ ๓ ในจริต ๖)

โมหันธ มืดมนดวยความหลง, มืดมน

เพราะความหลง

โมหาคติ ลําเอียงเพราะเขลา (ขอ ๓ ใน

อคติ ๔)

โมหาโรปนกรรม กิริยาท่ีสวดประกาศ

ยกโทษภกิษวุา แสรงทําหลง คอืรูแลวทํา

เปนไมรู; เมือ่สงฆสวดประกาศแลว ยงั

แกลงทําไมรูอกี ตองปาจิตตีย (สกิขาบท

ท่ี ๓ แหงสหธรรมกิวรรค ปาจิตติยกณัฑ)

 โมโห โกรธ, ขุนเคือง; ตามรูปศัพทเปน

คําภาษาบาลี ควรแปลวา “ความหลง” 

แตท่ีใชกันมาในภาษาไทย ความหมาย

เพี้ยนไปเปนอยางขางตน

ไมมีสังวาส ไมมีธรรมเปนเหตุอยูรวม

กับภิกษุท้ังหลาย, ขาดสิทธิอันชอบ

ธรรม ท่ีจะถือเอาประโยชนแหงความ

เปนภิกษุ, ขาดจากความเปนภิกษุ, อยู

รวมกับสงฆไมได
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ไมตรี “คุณชาติ (ความดีงาม) ท่ีมีใน

มิตร”, ความเปนเพื่อน, ความรัก, 

ความหวังดีตอกัน, ความเยื่อใยตอกัน, 

มิตรธรรม, เมตตา

ไมอยูปราศจากไตรจีวร ไตรจีวรอยูกับ

ตัว คืออยูในเขตท่ีตัวอยู

ย

ยกนะ [ยะ-กะ-นะ] ตับ
ยชุพเพท ช่ือคัมภีรท่ี ๒ แหงพระเวทใน

ศาสนาพราหมณ เปนตํารับประกอบ

ดวยมนตรสําหรับใชสวดในยัญพิธีและ

แถลงพิธีทํากิจบูชายัญ เขียนอยาง

สนัสกฤตเปน ยชรุเวท; ด ูไตรเพท, เวท
ยติ ผูสํารวมอินทรีย, นักพรต, พระภิกษุ

ยถากรรม “ตามกรรม” ตามปกติใชในขอ

ความท่ีกลาวถึงคติหลังสิ้นชีวิต เมื่อเลา

เร่ืองอยางรวบรัด ทํานองเปนสํานวน

แบบในการสอนใหคํานึงถึงการทํากรรม

สวนมากใชในคัมภีรช้ันอรรถกถาลงมา

เชนวา “กลุบุตรนัน้ เมือ่เศรษฐลีวงลบัไป

แลว ก็ไดตําแหนงเศรษฐีในเมืองนั้น 

ดํารงอยูตลอดอายุแลว ก็ ไปตาม

ยถากรรม” (คอื ไปเกดิตามกรรมดแีละ

ช่ัวท่ีตัวไดทําไว), “พระราชาต้ังอยูใน

โอวาทของพระโพธิสตัว ทําบุญท้ังหลาย

แลวไปตามยถากรรม” (คือไปเกิดตาม

กรรมดท่ีีไดทํา), ขอความวา “ไปตาม

ยถากรรม” นี้ เฉพาะในอรรถกถาชาดก

อยางเดียวก็มีเกอืบรอยแหง, ในพระไตร

ปฎก คาํนีแ้ทบไมปรากฏทีใ่ช แตกพ็บ

บางสกั ๒ แหง คือในรัฐปาลสูตร (ม.ม. 

๑๓/๔๔๙/๔๐๙) และเฉพาะอยางยิ่งใน

อัยยิกาสูตร (สํ.ส.๑๕/๔๐๑/๑๔๒) ท่ีวา คร้ัง

หนึ่ง พระเจาปเสนทิโกศลเสด็จไปเฝา

พระพุทธเจาและกราบทูลวา พระ

อัยยิกาซ่ึงเปนท่ีรักมากของพระองค มี

พระชนมได ๑๒๐ พรรษา ไดทิวงคต

เสียแลว ถาสามารถเอาสิ่งมีคาสูงใดๆ 

แลกเอาพระชนมคืนมาได ก็จะทรงทํา 

พระพุทธเจาไดตรัสสอนเกี่ยวกับความ

จริงของชีวติ และทรงสรุปวา “สรรพสตัว

จักมวยมรณ เพราะชีวติมคีวามตายเปน

ท่ีสดุ ทุกคนจกัไปตามกรรม (ยถากรรม) 

เขาถงึผลแหงบุญและบาป คนมีกรรมช่ัว

ไปนรก คนมีกรรมดีไปสุคติ เพราะ

ฉะนั้น พึงทํากรรมดี …”; มีบางนอย

แหงท่ีใชยถากรรมในความหมายอื่น 

เชนในขอความวา “ไดเงินคาจางทุกวัน

ตามยถากรรม” (คือตามงานที่ตนทํา); 

ในภาษาไทย ยถากรรม ไดมีความหมาย

เพี้ยนไปมาก กลายเปนวา “แลวแตจะ
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เปนไป, เร่ือยเปอย, เลื่อนลอยไรจุด

หมาย, ตามลมตามแลง” ซ่ึงตรงขามกับ

ความหมายที่แทจริง

ยถาภูตญาณ ความรูตามความเปนจริง, 

รูตามท่ีมันเปน

ยถาภูตญาณทัสสนะ ความรูความเห็น
ตามเปนจริง

ยถาสันถติกังคะ องคแหงผูถือการอยู

ในเสนาสนะตามแตเขาจัดให ไมเลือก

เสนาสนะเอาตามพอใจตัวเอง (ขอ ๑๒ 

ในธุดงค ๑๓)

ยม พญายม, เทพผูเปนใหญแหงโลกของ

คนตาย และเปนเจานรก, ยมราช กเ็รียก

ยมกะ ช่ือภิกษุรูปหนึ่งท่ีมีความเห็นวา

พระขีณาสพตายแลวดับสูญ ซ่ึงเปน

ความเห็นท่ีผิด ภายหลังไดพบกับพระ

สารีบุตร พระสารีบุตรไดเปลื้องทานจาก

ความเห็นผิดนั้นได

ยมกปาฏิหารยิ ปาฏหิาริยเปนคูๆ  อนัเปน
ปาฏิหาริยพิเศษท่ีเฉพาะพระพุทธเจาเทา

นั้นทรงกระทําได ไมสาธารณะกับพระ

สาวกท้ังหลาย เชน ใหเปลวไฟกบัสายน้าํ

พวยพุงออกไป จากพระวรกายตางสวน

ตางดาน พรอมกนัเปนคูๆ  ใหลาํเพลงิ

พวยพุงจากพระวรกายขางขวา พรอมกบั

อุทกธาราพวยพุงจากพระวรกายขางซาย 

และสลบักนั บาง ใหลาํเพลงิพวยพุงจาก

พระเนตรขางขวา พรอมกับอุทกธารา

พวยพุงจากพระเนตรขางซาย และสลบั

กนั บาง จากพระโสต พระนาสกิ พระ

องัสา พระหัตถ พระบาท ขวา ซาย 

ตลอดจนชองพระองคุลี และขุมพระ

โลมา กเ็ชนเดยีวกนั นอกจากนัน้ ใน

ทามกลางพระฉพัพณัณรังส ีพระผูมพีระ

ภาค กบัพระพทุธนิมติ (พระพทุธรูปท่ี

ทรงเนรมิตข้ึน) ก็สาํเร็จพระอิริยาบถท่ี

ตางกนั เชน ขณะท่ีพระผูมพีระภาคทรง

จงกรม พระพุทธนิมิตประทับยืนบาง 

ประทับนัง่บาง ทรงไสยาสนบาง ขณะท่ี

พระพทุธนมิติทรงไสยาสน พระผูมพีระ

ภาคทรงจงกรมบาง ประทับยืนบาง 

ประทับนัง่บาง ดงันีเ้ปนตน

ยมกปาฏหิาริยนัน้ พระพทุธเจาทรง

แสดงท่ีใกลประตูเมืองสาวัตถี เพื่อ

กําราบหรือระงับความปรารถนารายของ

เหลาเดยีรถยี ดงัมเีร่ืองเปนมาวา คร้ัง

หนึ่ง เศรษฐีชาวเมืองราชคฤหไดปุมไม

แกนจันทนมรีาคามากมา (อรรถกถาวา

เปนปุมไมจันทนแดงท่ีลอยตามแมน้ํา

คงคามาติดตาขายปองกันบริเวณท่ีเลน

กีฬาน้ําของทานเศรษฐี) และเกิดความ

คดิวา จะใหกลงึเปนบาตร เกบ็เอาสวนท่ี

เหลอืไวใช และใหบาตรเปนทาน เมือ่ให

กลึงบาตรดวยปุมไมแกนจันทนนั้นแลว 

กใ็สสาแหรกแขวนไวท่ีปลายไมไผ ผูกลาํ

ไมตอๆ กนัข้ึนไป (อรรถกถาวาสงู ๖๐ 
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ศอก) ประกาศวา สมณะกต็าม พราหมณ

กต็าม ผูใด เปนพระอรหันตและมฤีทธ์ิ 

จงปลดบาตรท่ีเราใหแลวไปเถดิ (อรรถ-

กถาวา ทานเศรษฐทํีาเชนนีเ้พราะคดิวา 

มผูีอวดกนัมากวาตนเปนอรหันต แตไม

เห็นจริงสกัราย คราวนีจ้ะไดชัดกนัไป ถา

มีจริงก็จะยอมนับถือกันท้ังครอบครัว) 

พวกเดียรถียเจาลัทธิก็มาติดตอขอบาตร

นั้น ทานเศรษฐีก็บอกใหเหาะข้ึนไปเอา

เอง จนถงึวนัท่ี ๗ พระมหาโมคคัลลานะ 

และพระปณโฑลภารทวาชะเข า ไป

บิณฑบาตในเมืองราชคฤห ไดยินพวก

นักเลงพูดทํานองเยาะเยยวามีแตนักคุย

อวดวาเปนอรหันต แตเอาเขาจริง คราวนี้

กเ็ห็นชัดวาไมม ี พระมหาเถระเห็นวาถา

ปลอยไว คนจะดูหมิ่นพระศาสนา ในท่ี

สดุ พระปณโฑลภารทวาชะกเ็หาะข้ึนไป

ปลดบาตรนั้น  และเหาะเวียนกรุง

ราชคฤห ๓ รอบ (อรรถกถาวา พระเถระ

เหาะแสดงฤทธ์ิแลวมาหยุดท่ีเหนือบาน

ของเศรษฐีโดยมิไดเขาไปท่ีบาตร ทาน

เศรษฐีแสดงความเคารพและนิมนต

ทานลงมา แลวใหคนเอาบาตรลงมาและ

จัดถวาย) เหตุการณนีทํ้าใหคนแตกตืน่ 

พากนัตามพระเถระมาท่ีวดั สงเสยีงอือ้องึ

มาก พระพทุธเจาไดทรงสดบั เมือ่ทราบ

ความแลว ทรงใหประชุมสงฆ ทรงสอบ

ถามทานพระปณโฑลภารทวาชะ ได

ความจริงตามเร่ืองท่ีเกิดข้ึนแลว ทรง

ตําหนิวา การนั้นไมสมควรแกสมณะ 

การท่ีถือเอาบาตรไมเปนเหตุมาแสดง

อิทธิปาฏิหาริย อันเปนอุตตริมนุสสธรรม 

แกคฤหัสถท้ังหลายนัน้ กเ็หมอืนกบัสตรี

ยอมเปดแสดงของสงวนเพราะเห็นแก

ทรัพย แลวทรงบัญญติัสกิขาบท หาม

ภิกษุ มิใหแสดงอิทธิปาฏิหาริยแก

คฤหัสถท้ังหลาย และรับสั่งใหทําลาย

บาตรนั้น บดจนละเอียดผสมเปนยา

หยอดตาของภิกษุท้ังหลาย กับท้ังทรง

บัญญติัสกิขาบท หามภิกษุ มิใหใชบาตร

ไม (วนิย.๗/๓๓/๑๖) ในพระวนิยัปฎก มเีร่ือง

ตนเดมิเปนมาจบลงเพยีงนี้

อรรถกถาเลาเร่ืองตอไปวา (ธ.อ.๖/๗๐;

ชา.อ.๖/๒๓๑) ฝายพวกเดียรถีย เมื่อทราบ

วา พระพทุธเจาไดทรงบัญญติัสกิขาบท

หามภิกษุ มิใหแสดงอิทธิปาฏิหาริยแก

คฤหัสถท้ังหลายแลว กเ็ห็นวาพระสงฆ

ในพระพทุธศาสนาหมดโอกาสแสดงฤทธิ์

แลว จึงฉวยโอกาสโฆษณาวาพวกตนไม

เห็นแกบาตรไม จึงมิไดแสดงฤทธ์ิ เมื่อ

เร่ืองบาตรผานไปแลว ทีนี้ พวกตนก็จะ

แสดงความสามารถใหเห็นละ โดยจะ

แขงฤทธ์ิกับพระสมณะโคดม คร้ังนั้น 

พระเจาพิมพิสารทรงหวงใยวา พวก

เดียรถียทาอยางนี้ ในเมื่อทรงบัญญัติ

หามพระสงฆแสดงฤทธ์ิเสียแลว จะทํา
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อยางไร พระพุทธเจาตรัสวา สิกขาบท

นั้นทรงบัญญัติสําหรับพระสาวก พระ

องคจึงจะทรงแสดงฤทธ์ิเอง และตรัสแก

พระเจาพิมพิสารวาจะทรงแสดงในเวลา

อกี ๔ เดอืนขางหนา ในวนัเพญ็เดอืน ๘ 

ณ เมอืงสาวตัถ ีตอจากนัน้ พวกเดยีรถยี

ก็แสดงออกตางๆ ใหเห็นเหมือนกับวา 

พระพุทธเจาทรงหาทางผัดผอนเวลาและ

ยักยายสถานท่ีเพื่อหนีการทาทาย และ

พวกตนคอยไลตาม จนกระท่ังเมือ่มาสู

เมืองสาวัตถีและใกลเวลาเขาไป พวก

เดียรถียก็ใหสรางมณฑปท่ีจะทําการ

แสดงไวใหพรอม สวนของพระพทุธเจา

ยงัไมมกีารเตรียมการอะไร เมือ่พระเจา 

ปเสนทิโกศลตรัสถาม ก็ทรงตอบวาจะ

แสดงท่ีโคนตนมะมวงของนายคัณฑ 

(คณัฑามพพฤกษ = คณัฑ [นายคณัฑ 

เปนคนเฝาพระราชอุทยานของพระเจา 

ปเสนทิโกศล] + อมัพ [มะมวง] + พฤกษ 

[ตนไม], ฉบับอกัษรพมา เปนกณัฑามพ-

พฤกษ คอืคนสวนชือ่นายกณัฑ) พวก

เดียรถียไดขาวดังนั้น ก็ใหคนเท่ียว

ทําลายถอนตนมะมวงแมแตท่ีเพิง่เกดิใน

รัสมโียชนหนึง่ท้ังหมด (แตเขาไปถอนใน

พระราชอุทยานไมได) คร้ันถึงวันเพ็ญ

เดอืน ๘ นายคณัฑ คนเฝาพระราช

อทุยาน เกบ็มะมวงผลโตรสดไีดผลหนึง่ 

นาํไปจะถวายแกพระราชา พอดรีะหวาง

ทาง เห็นพระพทุธเจา เลยเปลีย่นใจ คดิ

วาถวายพระพทุธเจาดกีวา พระพทุธเจา

ทรงรับแลว พระอานนทคัน้ทําน้าํปานะ

ถวาย พระองคเสวยอมัพปานะ และรับ

สั่งใหนายคัณฑรับเอาเม็ดมะมวงไปคุย

ดินปลูกตรงท่ีนัน้เอง ทรงลางพระหัตถ

รดน้าํลงไป ตนมะมวงก็งอกโตขึ้นมาๆ 

จนสงูได ๑๕ ศอก ออกดอกออกผลพร่ัง

พรอม ขณะนัน้ พายใุหญพดัและฝน

หนักตกลงมา ทําใหประดาเดยีรถยีหนี

กระจดักระจาย แลวเมือ่ถงึวาระ พระ

พุทธเจาก็ทรงแสดงยมกปาฏิหาริยและ

แสดงธรรมแกประชาชน เมื่อเสร็จสิ้น

พุทธกิจนี้แลว ก็เสด็จข้ึนไปทรงจํา

พรรษาในดาวดึงสเทวโลก ณ บัณฑุ-

กมัพลศลิาอาสน ทรงแสดงพระอภธิรรม

โปรดพระพทุธมารดาและเหลาเทพ ถวน

ไตรมาส แลวในวันเพญ็เดอืน ๑๑ เสดจ็

เทโวโรหณะ คอืลงจากเทวโลก ท่ีสงักสัส-

นคร คืนสูพุทธกิจในการโปรดมนุษย-

นกิรสบืตอไป; ด ู ปาฏหิารยิ, ปณโฑล-
ภารทวาชะ, เทโวโรหณะ

ยมทูต ทูตของพญายม, สือ่แจงขาวของ

ความตาย หรือสภาวะท่ีเตือนใหนึกถึง

ความตายเพื่อจะไดไมประมาททําความ

ดีเตรียมไว เชน ความแกหงอม (ธ.อ.๗/๔)

ยมบาล ผูคมุนรก, ผูทําหนาท่ีลงโทษสตัว

นรก, ในคัมภีรภาษาบาลี ใชคําวา นิรย-
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บาล; ด ูนริยบาล
ยมบุรษุ คนของพญายม (บาล:ี ยมปุริส), 

ผูทําหนาท่ีลงโทษสัตวนรก, นิรยบาล, 

บางทีใชเชิงบุคลาธิษฐาน หมายถึง

สภาวะท่ีเตือนใหนึกถึงความตายเพื่อจะ

ไดไมประมาททําความดีเตรียมไว เชน 

ความแกหงอม (ข.ุธ.๒๕/๒๘/๔๖); ด ูยมทูต
ยมโลก โลกของพญายม, โลกของคนตาย;

ในบางแหง ซ่ึงกลาวถึงคูกับเทวโลก 

อรรถกถาอธิบายวา ยมโลกหมายถึง

อบายภมู ิ๔ (ธ.อ.๓/๒), โดยเฉพาะในคัมภรี

เปตวตัถ ุมกัหมายถงึแดนเปรต (เชน ข.ุเปต. 

๒๖/๙๒/๑๑๑)

ยมนุา แมน้ําใหญสายสําคัญลําดับท่ี ๒ 

ในมหานที ๕ ของชมพูทวีป มีตน

กําเนิดร วมกับแมน้ําคงคา  ท่ีสระ

อโนดาตในแดนหิมพานต และลงมา

บรรจบกับแมน้ําคงคาท่ีเมืองปยาคะ 

(ปจจุบันคือ Allahabad) ไหลผานเมือง

สําคัญ คือ Delhi เมืองหลวงปจจุบัน

ของอินเดีย ซ่ึงเช่ือกันวาอยูตรงท่ีต้ังของ

นครอนิทปตถ (เมอืงหลวงของแควนกรุุ) 

ในอดตี เมอืงมธรุา และเมอืงโกสมัพ ี

กอนจะถงึเมอืงปยาคะ, ปจจุบัน คนท่ัว

ไปรูจักในช่ือภาษาอังกฤษวา Yamuna 

หรือ Jumna; ดู มหานที ๕
ยศ ความเปนใหญและความยกยองนบัถอื;

ในภาษาไทย มักไดยินคําวา เกียรติยศ

ซ่ึงบางคร้ังมาคูกับ อิสริยยศ และอาจจะ
มี ปริวารยศ หรือ บริวารยศ มาเขาชุด
ดวย รวมเปน ยศ ๓ ประเภท

ยศกากณัฑกบุตร พระเถระองคสาํคญัผู

ชักชวนใหทําสงัคายนาคร้ังท่ี ๒ หลงัพทุธ

ปรินพิพาน ๑๐๐ ป เดมิช่ือยศ เปนบุตร

กากณัฑกพราหมณ; ด ูสังคายนาครัง้ท่ี ๒
ยส, ยสะ พระมหาสาวกองคหนึ่ง เปน
บุตรเศรษฐีเมืองพาราณสีมีความเปนอยู

อยางสุขสมบูรณ วันหนึ่งเห็นสภาพใน

หองนอนของตนเปนเหมือนปาชา เกิด

ความสลดใจคดิเบ่ือหนาย จึงออกจากบาน

ไปพบพระพุ ท ธ เ จ า ท่ี ป า อิ สิ ปตน -

มฤคทายวนั ในเวลาใกลรุง พระพทุธเจา

ตรัสเทศนาอนุบุพพิกถา และอริยสัจจ

โปรด ยสกุลบุตรไดดวงตาเห็นธรรม 

ตอมาไดฟงธรรมท่ีพระพุทธเจาแสดง

แก เศรษฐี บิดาของตน ก็ไดบรรลุ

อรหัตตผลแลวขออุปสมบท เปนภิกษุ

สาวกองคท่ี ๖ ของพระพุทธเจา

ยสกุลบุตร พระยสะเม่ือกอนอุปสมบท

เรียกวายสกุลบุตร
ยโสชะ พระมหาสาวกองคหนึ่ง เปนบุตร
หัวหนาชาวประมง ใกลประตูเมอืงสาวตัถี

ไดฟงพระธรรมเทศนากปลสูตร ท่ีพระ

พุทธเจาทรงแสดง (ในสุตตนิบาต เรียก

ตางไปวา ธัมมจริยสตูร) มคีวามเล่ือมใส

ขอบวช ตอมา ไปเจริญสมณธรรมท่ีฝง
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แมน้ําวัคคุมุทา ไดสําเร็จพระอรหัต

ยโสธรา 1. เจาหญิงศากยวงศ เปนพระ
ราชบุตรีของพระเจาชยเสนะ เปนพระ

มเหสีของพระเจาอัญชนะผูครองกรุง

เทวทหะ เปนพระมารดาของพระนาง 

สิริมหามายา และพระนางมหาปชาบดี

โคตมี 2. อีกช่ือหนึ่งวา พิมพา เปนเจา
หญิงแหงเทวทหนคร เปนพระราชบุตรี

ของพระเจาสุปปพุทธะ เปนพระชายา

ของพระสิทธัตถะ เปนมารดาของพระ

ราหุล ตอมาออกบวช เรียกช่ือวา พระ
ภัททากัจจานา

ยอพระเกียรติ ช่ือประเภทหนังสือท่ีแตง
เชิดชูเกียรติของพระมหากษัตริย

ยักยอก เอาทรัพยของผูอื่นท่ีอยูในความ

รักษาของตนไปโดยทุจริต

ยกัษ มคีวามหมายหลายอยาง แตท่ีใชบอย
หมายถึงอมนุษยพวกหนึ่งเปนบริวาร

ของทาวกุเวร หรือเวสสวัณ, ตามท่ีถือ

กันมาวามีรูปรางใหญโตนากลัวมีเข้ียว

งอกโงง ชอบกินมนุษยกินสัตว โดยมาก

มีฤทธ์ิเหาะได จําแลงตัวได

ยักษิณี นางยักษ
ยัญ การเซน, การบูชา, การบวงสรวง

ชนดิหนึง่ของพราหมณ เชน ฆาสตัวบูชา

เทพเจาเพื่อใหตนพนเคราะหรายเปนตน

ยัญพิธี พิธีบูชายัญ
ยาคุภาชกะ ภิกษุผูไดรับสมมติ คือแตง

ต้ังจากสงฆ ใหเปนผูมีหนาท่ีแจกยาคู, 

เปนตําแหนงหนึ่งในบรรดา เจาอธิการ
แหงอาหาร

ยาคู ขาวตม, เปนอาหารเบาสําหรับฉัน

รองทองกอนถึงเวลาฉันอาหารหนัก 

เปนของเหลว ดื่มได ซดได ไมใชของ

ฉันใหอิ่ม เชน ภิกษุดื่มยาคูกอนแลวไป

บิณฑบาต ยาคูสามัญอยางนี้ ท่ีจริงจะ

แปลวาขาวตมหาถูกแทไม แตแปลกัน

มาอยางนั้นพอใหเขาใจงายๆ ขาวตมท่ี

ฉันเปนอาหารมื้อหนึ่งไดอยางท่ีฉันกัน

อยูโดยมาก มีช่ือเรียกตางออกไปอีก

อยางหนึ่งวา โภชชยาคู
ยาจก ผูขอ, คนขอทาน, คนขอทานโดย

ไมมีอะไรแลกเปลี่ยน

ยาตรา เดิน, เดินเปนกระบวน

ยาน เคร่ืองนําไป, พาหนะตางๆ เชน รถ, 

เรือ, เกวียน เปนตน

ยาม คราว, เวลา, สวนแหงวันคืน

ยามะ, ยามา สวรรคช้ันท่ี ๓ มีทาว 

สุยามเทพบุตรปกครอง

ยามกาลิก ของท่ีใหฉันได ช่ัวระยะวัน

หนึ่ง กับคืนหนึ่ง; ดู กาลิก
ยาวกาลิก ของท่ีอนุญาตใหฉันไดต้ังแต

เชาถึงเท่ียงวัน; ดู กาลิก
ยาวชีวิก ของท่ีใหฉันไดไมจํากัดเวลา

ตลอดชีวิต; ดู กาลิก
ยาวตติยกะ แปลวา “ตองอาบัติเมื่อสวด
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สมนุภาสนจบคร้ังท่ี ๓” หมายความวา 

เมื่อภิกษุลวงละเมิดสิกขาบทเขาแลวยัง

ไมตองอาบัติ ตอเมื่อสงฆสวดประกาศ

สมนุภาสนหนท่ี ๓ จบแลว จึงจะตอง

อาบัตินั้น ไดแก สังฆาทิเสสขอท่ี ๑๐, 

๑๑, ๑๒, ๑๓ และสิกขาบทที่ ๘ แหง

สัปปาณกวรรคในปาจิตติยกัณฑ; คูกับ

ปฐมาปตติกะ
ยินราย ไมพอใจ, ไมชอบใจ
ยี่ สอง โบราณเขียน ญี ่ เดือนยี่ ก็คือ
เดือนท่ีสองตอจากเดือนอายอันเปน

เดือนท่ีหนึ่ง

ยุกติ ชอบ, ถูกตอง, สมควร

ยุค คราว, สมัย, ระยะกาลท่ีจัดแบงข้ึน

ตามเหตุการณหรือสภาพความเปนไป

ของโลก; ดู กัป
ยุคล คู, ท้ังสอง

ยคุลบาท, บาทยคุล เทาท้ังสอง, เทาท้ังคู

ยุติ ความถูกตองลงตัวตามเหตุผล, 

ความเหมาะควรโดยเหตุผล, ความมี

เหตุผลลงกันได (บาลี: ยุตฺติ)
ยุติธรรม “ธรรมโดยยุติ”, ความเปนธรรม

โดยความถูกตองลงตัวตามเหตุผลและ

หลักฐาน, ในภาษาไทย มักแปลกันวา

ความเท่ียงธรรม; ดู ยุติ
ยุทธนา การรบพุง, การตอสูกัน
ยุบล ขอความ, เร่ืองราว

ยุพราช พระราชกุมารที่ไดรับอภิเษกหรือ

แตงต้ังใหอยูในตําแหนงท่ีจะสืบราช-

สมบัติเปนพระเจาแผนดินสืบไป

เยภุยยสิกา กิริยาเปนไปตามขางมากได

แก วิธีตัดสินอธิกรณ โดยถือเอาตามคํา

ของคนขางมาก เชน วิธีจับสลากเพื่อช้ี

ขอผิดถูก ขางไหนมีภิกษุผูรวมพจิารณา

ลงความเห็นมากกวา กถ็อืเอาพวกขางนัน้

เปนวิธีอยางเดียวกับการโหวตคะแนน

เสียง, ใชสําหรับระงับวิวาทาธิกรณ; ดู

อธิกรณสมถะ
เยวาปนกธรรม “ก็หรือวาธรรมแมอื่น

ใด” หมายถึงธรรมจําพวกท่ีกําหนดแน

ไมไดวาขอไหนจะเกิดข้ึน ไดแก เจตสิก 

๑๖ เปนพวกท่ีเกิดในกุศลจิต ๙ คือ ๑. 
ฉันทะ ๒. อธิโมกข ๓. มนสิการ ๔. 
อุเบกขา (ตัตรมัชฌัตตตา) ๕. กรุณา ๖. 
มุทิตา ๗. สัมมาวาจา (วจีทุจริตวิรัติ) ๘. 
สัมมากัมมันตะ (กายทุจริตวิรัติ) ๙. 
สัมมาอาชีวะ (มิจฉาชีววิรัติ) เปนพวกท่ี
เกิดในอกุศลจิต ๑๐ คือ ๑. ฉันทะ ๒. 
อธิโมกข ๓. มนสิการ ๔. มานะ ๕. 
อิสสา ๖. มัจฉริยะ ๗. ถีนะ ๘. มิทธะ ๙. 
อุทธัจจะ ๑๐. กุกกุจจะ นับเฉพาะท่ีไมซํ้า 
(คือเวน ๓ ขอแรก) เปน ๑๖

เยี่ยง อยาง, แบบ, เชน

โยคะ 1. กิเลสเคร่ืองประกอบ คือ

ประกอบสัตวไวในภพ หรือผูกสัตวดุจ

เทียมไวกับแอก มี ๔ คือ ๑. กาม ๒.
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ภพ ๓. ทิฏฐิ ๔. อวิชชา 2. ความเพียร
โยคเกษม, โยคเกษมธรรม ธรรมอัน

เปนแดนเกษมจากโยคะ” ความหมาย

สามัญวาความปลอดโปรงโลงใจหรือสุข

กายสบายใจ เพราะปราศจากภัย

อันตรายหรือลวงพนสิ่งท่ีนาพร่ันกลัว 

มาถึงสถานท่ีปลอดภัย; ในความหมาย

ข้ันสูงสุด มุงเอาพระนิพพาน อันเปน

ธรรมท่ีเกษมคือโปรงโลงปลอดภัยจาก

โยคกิเลสท้ัง ๔ จําพวก; ดู โยคะ, เกษม
จากโยคธรรม

โยคธรรม ธรรมคือกิเลสเคร่ืองประกอบ 

ในขอความวา “เกษมจากโยคธรรม” คือ

ความพนภัยจากกิเลส; ดู โยคะ
โยคักเขมะ ดู โยคเกษม
โยคาวจร ผูหยัง่ลงสูความเพยีร, ผูประกอบ
ความเพยีร, ผูเจริญภาวนา คอืกาํลงัปฏบัิติ

สมถกรรมฐานและวิปสสนากัมมัฏฐาน 

เขียน โยคาพจร กม็ี
โยคี ฤษี, ผูปฏิบัติตามลัทธิโยคะ; ผู

ประกอบความเพียร; ดู โยคาวจร
โยชน ช่ือมาตราวัดระยะทาง เทากับ ๔ 

คาวุต หรือ ๔๐๐ เสน

โยธา ทหาร, นักรบ
โยนก อาณาจกัรโบราณทางทิศพายพัของ

ชมพูทวีป (ปจจุบันอยูในเขตอาฟกานิ-

สถาน และอุซเบกิสถานกับตาจิกิสถาน

แหง เอเ ชียกลาง )  ช่ือว าบากเตรีย 

(Bactria; เรียก Bactriana or 

Zariaspa กม็)ี มเีมอืงหลวงช่ือ บากตรา

(Bactra ปจจุบันเรียกวา Balkh อยูใน

ภาคเหนือของอาฟกานิสถาน), เปนดิน

แดนท่ีชนชาติอารยันเขามาครอง แลว

ตกอยูใตอํานาจของจักรวรรดิเปอรเซีย

โบราณ และคงเนือ่งจากมชีนชาติกรีกเผา 

Ionians มาอยูอาศยัมาก ทางชมพทูวปี

จึงเรียกวา “โยนก” (ในคมัภรีบาลเีรียกวา 

โยนก บาง โยนะ บาง ยวนะ บาง ซ่ึงมา

จากคําวา “Ionian” นั่นเอง)

เฉพาะอยางยิง่ เมือ่พระเจาอเลกซาน-

เดอรมหาราช (Alexander the Great)

กษัตริยกรีก ยกทัพแผอํานาจมาทาง

ตะวันออก ลมจักรวรรดิเปอรเซียลงได

ในปท่ี ๓๓๑ กอน ค.ศ. (ประมาณ 

พ.ศ.๑๕๘) แลวจะมาตีชมพทูวปี ผาน

บากเตรียซ่ึงเคยข้ึนกับเปอร เ ซียมา

ประมาณ ๒๐๐ ป ก็ไดบากเตรียคือ

แควนโยนกนั้นในปท่ี ๓๒๙ กอน ค.ศ. 

(พ.ศ. ๑๖๐) จากนัน้จึงไปต้ังทัพท่ีเมอืง

ตักศลิาในปท่ี ๓๒๖ กอน ค.ศ. เพือ่

เตรียมเขาตีอินเดีย แตในท่ีสุดทรงลม

เลิกพระดาํรินั้น และยกทัพกลับในปท่ี 

๓๒๕ กอน ค.ศ. ระหวางทางเมื่อพักท่ี

กรุงบาบิโลน ไดประชวรหนักและ

สวรรคตเมื่อปท่ี ๓๒๓ กอน ค.ศ. แม

ทัพกรีกท่ีพระเจาอเลกซานเดอรต้ังไวดู
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แลดนิแดนท่ีตีได กป็กครองโยนกตอมา 

โยนกตลอดจนคันธาระท่ีอยูใตลงมา 

(ปจจุบันอยูในอาฟกานิสถานและปากี-

สถาน) จึงเปนดินแดนกรีกและมีวัฒน-

ธรรมกรีกเต็มท่ี

ตอมาไมนาน เมื่อพระอัยกาของพระ

เจาอโศกมหาราช คือพระเจาจันทรคุปต 

(เอกสารกรีกเรียก Sandrocottos หรือ 

Sandrokottos) ข้ึนครองแควนมคธ 

ต้ังราชวงศโมริยะ (รูปสันสกฤตเปน  

เมารยะ) ข้ึนในปท่ี ๓๒๑ กอน ค.ศ. 

(พ.ศ. ๑๖๘) แลวยกทัพมาเผชิญกับแม

ทัพใหญของอเลกซานเดอร ช่ือซีลูคัส 

(Seleucus) ท่ีมีอํานาจปกครองดินแดน

แถบตะวนัออกรวมท้ังโยนกและคนัธาระ

นัน้ (ตอมาไดเปนกษตัริยแหงบาบิโลเนีย 

ถือกันวาเปนกษัตริยแหงซีเรียโบราณ) 

ซีลูคัสไดยอมยกคันธาระใหแกจันทร-

คุปต แมวาโยนกก็คงจะไดมาข้ึนตอ

มคธดวย ดังท่ีศิลาจารึกของพระเจา

อโศก (ครองราชยพ.ศ.๒๑๘–๒๖๐) 

กลาวถึงแวนแควนของชาวโยนกในเขต

พระราชอํานาจ แตผูคนและวิถีชีวิตท่ี

นั่นก็ยังเปนแบบกรีกสบืมา

เมื่อพระเจาอโศกทรงอุปถัมภการ

สังคายนาคร้ังท่ี ๓ ใน พ.ศ.๒๓๕ แลว 

พระโมคคัลลีบุตรติสสเถระไดมอบ

ภาระใหพระสงฆไปเผยแพรพระศาสนา

ในดนิแดนตางๆ ๙ สาย (เราเรียกกนัวา

พระศาสนทูต) อรรถกถากลาววา พระ

มหารักขิตเถระไดมายังโยนกรัฐ

หลังรัชกาลพระเจาอโศกมหาราชไม

เต็มคร่ึงศตวรรษ ราชวงศโมริยะกส็ลาย

ลง ในชวงเวลานั้น บากเตรียหรือโยนก

ก็ไดต้ังอาณาจักรของตนเองเปนอิสระ 

(ตําราฝายตะวันตกบอกในทํานองวา 

บากเตรียไมไดมาข้ึนตอมคธ ยงัข้ึนกบั

ราชวงศของซลีคูสั จนถงึปท่ี ๒๕๐ กอน 

ค.ศ. ซ่ึงยังอยูในรัชกาลพระเจาอโศก 

บากเตรียจึงแยกตัว จากราชวงศของ  

ซีลูคัส ออกมาต้ังเปนอสิระ แตศลิาจารึก

ของพระเจาอโศกก็บอกชัดวา มีแวน

แควนโยนกในพระราชอาํนาจ อาจเปนได

วา โยนกในสมยันัน้ มท้ัีงสวนท่ีข้ึนตอ

มคธ และสวนท่ีข้ึนตอราชวงศกรีก ของ

ซีลูคัส แลวแข็งขอแยกออกมา) จากนั้น

บากเตรียไดมีอํานาจมากขึ้น ถึงกับ

ขยายดินแดนเขามาในอินเดียภาคเหนือ 

ดัง ท่ี โยนกไดมี ช่ือเดนอยู ในประวัติ

ศาสตรพระพุทธศาสนาในสมัยของ

พระเจา  Menander  ท่ีพทุธศาสนกิชน

เรียกวา พญามิลินท ซ่ึงครองราชย 

(พ .ศ .๔๒๓-๔๕๓ )  ท่ี เมืองสาคละ 

(ปจจุบันเรียกวา Sialkot อยูในแควน

ปญจาบ ท่ีเปนสวนของปากีสถาน)

หลังรัชกาลพญามิลินทไมนาน บาก
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เตรียหรือโยนกตกเปนของชนเผาศกะท่ี

เรรอนรุกรานเขามา แลวตอมาก็เปนสวน

หนึ่งของอาณาจักรกุษาณ (ท่ีมีราชายิ่ง

ใหญพระนามวากนิษกะ, ครองราชย 

พ.ศ.๖๒๑–๖๔๔) หลังจากนั้นก็มีการรุก

รานจากภายนอกมาเปนระลอก จน

กระท่ังประมาณ ค.ศ.๗๐๐ (ใกล 

พ.ศ.๑๓๐๐) กองทัพมุสลิมอาหรับยก

มาถึงและเขาครอบครอง โยนกก็ได

กลายเปนสวนหนึ่งแหงดินแดนของชน

ชาวมสุลมิสบืมา ช่ือโยนกก็เหลืออยูแต

ในประวัติศาสตร

โยนิ กําเนิดของสัตว มี ๔ จําพวก คือ ๑. 
ชลาพุชะ เกิดในครรภ เชน คน แมว 

๒. อัณฑชะ เกิดในไข เชน นก ไก ๓. 
สังเสทชะ เกดิในไคล คอืท่ีช้ืนแฉะสกปรก 

เชน หนอนบางอยาง ๔. โอปปาติกะ
เกิดผุดข้ึน เชน เทวดา สัตวนรก

โยนิโส โดยแยบคาย, โดยถองแท, โดย

วิธีท่ีถูกตอง, ต้ังแตตนตลอดสาย, โดย

ตลอด

โยนิโสมนสกิาร การทาํในใจโดยแยบคาย, 
กระทําไวในใจโดยอบุายอนัแยบคาย, การ

พิจารณาโดยแยบคาย คือพิจารณาเพื่อ

เขาถึงความจริงโดยสืบคนหาเหตุผลไป

ตามลําดับจนถึงตนเหตุ แยกแยะองค

ประกอบจนมองเห็นตัวสภาวะและความ

สมัพนัธแหงเหตุปจจัย หรือตริตรองใหรู

จักสิ่งท่ีดีท่ีช่ัว ยังกุศลธรรมใหเกิดข้ึน

โดยอุบายท่ีชอบ ซ่ึงจะมิใหเกิดอวิชชา

และตัณหา, ความรูจักคดิ, คดิถกูวธีิ; 

เทียบ อโยนิโสมนสิการ   

โยม คําท่ีพระสงฆใชเรียกคฤหัสถท่ีเปน

บิดามารดาของตน หรือท่ีเปนผูใหญ

คราวบิดามารดา บางทีใชขยายออกไป 

เ รียกผูมีศรัทธาซ่ึงอยู ในฐานะเปนผู

อุปถัมภบํารุงพระศาสนา โดยท่ัวไปก็มี; 

คําใชแทนช่ือบิดามารดาของพระสงฆ; 

สรรพนามบุรุษท่ี ๑ สําหรับบิดามารดา

พูดกะพระสงฆ (บางทีผูใหญคราวบิดา

มารดา หรือผูเกื้อกูลคุนเคยก็ใช)

โยมวัด คฤหัสถท่ีอยูปฏิบัติพระในวัด

โยมสงฆ คฤหัสถผูอุปการพระท่ัวๆ ไป

โยมอุปฏฐาก คฤหัสถท่ีแสดงตนเปนผู

อุปการะพระสงฆโดยเจาะจง อุปการะ

รูปใด ก็เปนโยมอุปฏฐากของรูปนั้น

ร

รจนา แตง, ประพันธ เชน อาจารยผู

รจนาอรรถกถา คือผูแตงอรรถกถา

รตนะ ดู รัตนะ
รตนปริตร ดู ปริตร
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รตนวรรค ตอนท่ีวาดวยเร่ืองรัตนะ
เปนตน เปนวรรคท่ี ๙ แหงปาจิตติยกณัฑ

ในมหาวิภังค พระวินัยปฎก

รตนวรรคสกิขาบท สกิขาบทในรตนวรรค
รตนสูตร ดู ปริตร
รติ ความยินดี
รม สําหรับพระภิกษุ หามใชรมท่ีกาววาว 
เชน รมปกดวยไหมสีตางๆ และรมท่ีมี

ระบายเปนเฟอง ควรใชของเรียบๆ ซ่ึง

ทรงอนุญาตใหใชไดในวัดและอุปจาระ

แหงวัด หามกั้นรมเขาบาน หรือกั้นเดิน

ตามถนนหนทางในละแวกบาน เวนแต

เจ็บไข ถกูแดดถกูฝนอาพาธจะกาํเริบ เชน

ปวดศีรษะ ตลอดจน (ตามท่ีอรรถกถา

ผอนผันให) กั้นเพื่อกันจีวรเปยกฝนใน

เวลาฝนตก กั้นเพื่อปองกันภัย กั้นเพื่อ

รักษาตัว เชนในเวลาแดดจัด

รมณีย นาบันเทิงใจ, นาร่ืนรมย, นาสนุก
รส อารมณท่ีรูไดดวยลิ้น (ขอ ๔ ใน

อารมณ ๖), โดยปริยาย หมายถึงความ

รูสึกชอบใจ

รองเทา ในพระวินัยกลาวถึงรองเทาไว ๒ 

ชนิดคือ ๑. ปาทุกา แปลกันวา “เขียง

เทา” (รองเทาไมหรือเกี๊ยะ) ซ่ึงรวมไปถึง

รองเทาโลหะ รองเทาแกว หรือรองเทา

ประดับแกวตางๆ ตลอดจนรองเทาสาน 

รองเทาถักหรือปกตางๆ สําหรับพระ

ภิกษุหามใชปาทุกาทุกอยาง ยกเวน

ปาทุกาไม ท่ีตรึงอยูกับ ท่ีสําหรับถาย

อุจจาระหรือปสสาวะและเปนท่ีชําระข้ึน

เหยียบได ๒. อุปาหนา รองเทาสามัญ 

สําหรับพระภิกษุทรงอนุญาตรองเทา

หนังสามัญ (ถาช้ันเดียว หรือมากช้ันแต

เปนของเกาใชไดท่ัวไป ถามากช้ันเปน

ของใหม ใชไดเฉพาะแตในปจจันต-

ชนบท) มีสายรัด หรือใชคีบดวยนิ้ว ไม

ปกหลังเทา ไมปกสน ไมปกแขง นอก

จากนั้น ตัวรองเทาก็ตาม หูหรือสายรัด

ก็ตาม จะตองไมมีสีท่ีตองหาม (คือ สี

ขาบ เหลือง แดง บานเย็น แสด ชมพู 

ดํา) ไมขลิบดวยหนังสัตวท่ีตองหาม 

(คือ หนังราชสีห เสือโครง เสือเหลือง 

ชะมด นาค แมว คาง นกเคา) ไมยัด

นุน ไมตรึงหรือประดบัดวยขนนกกระทา

ขนนกยงู ไมมหูีเปนชอดงัเขาแกะเขาแพะ

หรืองามแมลงปอง รองเทาท่ีผิดระเบียบ

เหลานี้ถาแกไขใหถูกตองแลว เชน 

สํารอกสีออก เอาหนังท่ีขลิบออกเสยี 

เปนตน กใ็ชได รองเทาท่ีถกูลกัษณะทรง

อนุญาตใหใชไดในวัด สวนท่ีมิใชตอง

หามและในปา หามสวมเขาบาน และถา

เปนอาคันตุกะเขาไปในวัดอื่นก็ใหถอด 

ยกเวนแตฝาเทาบางเหยียบพื้นแข็งแลว

เจ็บ หรือในฤดูรอน พื้นรอนเหยียบแลว

เทาพอง หรือในฤดูฝนไปในท่ีแฉะ ภิกษุ

ผูอาพาธดวยโรคกษัยสวมกันเทาเย็นได



รอยกรอง รัตตัญู๓๓๘

๓๓๘

รอยกรอง ไดแกดอกไมท่ีรอยถักเปนตา 
เปนผืนท่ีเรียกวาตาขาย

รอยคุม คือเอาดอกไมรอยเปนสายแลว
ควบหรือคุมเขาเปนพวง เชน พวงอุบะ

สําหรับหอยปลายภู หรือสําหรับหอย

ตามลําพังเชน พะวง “ภูสาย” เปนตัว

อยาง; รอยควบ ก็เรียก

รอยตรึง คือเอาดอกไมเชนดอกมะลิ 
เปนตน เสียบเขาในระหวางใบตองท่ี

เจียนไว แลวตรึงใหติดกันโดยรอบ 

แลวรอยประสมเขากับอยางอื่นเปนพวง 

เชน พวงภูช้ันเปนตัวอยาง

รอยผูก คือชอดอกไมและกลุมดอกไมท่ี
เขาเอาไมเสียบกานดอกไมแลวเอาดาย

พันหรือผูกทําข้ึน

รอยวง คือดอกไมท่ีรอยสวมดอกหรือ
รอยแทงกานเปนสาย แลวผูกเขาเปนวง

นี้คือพวงมาลัย

รอยเสียบ คือดอกไมท่ีรอยสวมดอก เชน 

สายอุบะ หรือพวงมาลัย มีพวงมาลัย

ดอกปบและดอกกรรณิการเปนตน หรือ

ดอกไม ท่ี ใช เสียบไม เชนพุมดอก

พุทธชาด พุมดอกบานเย็นเปนตัวอยาง

ระยะบานหน่ึง ในประโยควา “โดยท่ีสุด
แมสิ้นระยะบานหนึ่ง เปนปาจิตติยะ” 

ระยะทางช่ัวไกบินถึง แตในท่ีคนอยูคับ

คัง่ ใหกาํหนดตามเคร่ืองกาํหนดท่ีมอียู

โดยปกติ อยางใดอยางหนึ่ง (เชน ช่ือ

หมูบาน)

ระลึกชอบ ดู สัมมาสติ
รักขิตวัน ช่ือปาท่ีพระพุทธเจาเสด็จหลีก
ไปสําราญพระอิริยาบถเมื่อสงฆเมือง 

โกสัมพีแตกกัน; ดู ปาริเลยยกะ
รังสฤษฏ สราง, แตงต้ัง
รังสี แสง, แสงสวาง, รัศมี
รัชกาล เวลาครองราชสมบัติแหงพระ
ราชาองคหนึ่งๆ

รัชทายาท ผูจะสืบราชสมบัติ, ผูจะได

ครองราชสมบัติสืบตอไป

รัฏฐานุบาลโนบายราชธรรม ธรรม
ของพระราชา ซ่ึงเปนวิธีปกครองบาน

เมือง, หลักธรรมสําหรับพระราชาใชเปน

แนวปกครองบานเมือง

รัฏฐปาสะ ดู รัฐบาล
รัฐชนบท ชนบทคือแวนแควน
รัฐบาล พระมหาสาวกองคหนึ่ง เปนบุตร
แหงตระกูลหัวหนาในถุลลโกฏฐิตนิคม

ในแควนกรุุ ฟงธรรมแลวมคีวามเล่ือมใส

ในพระพุทธศาสนามาก ลาบิดามารดา

บวช แตไมไดรับอนุญาต เสียใจมาก 

และอดอาหารจะไดตายเสีย บิดามารดา

จึงตองอนุญาต ออกบวชแลวไมนานก็

ไดสําเร็จพระอรหัต ไดรับยกยองวาเปน

เอตทัคคะในทางบวชดวยศรัทธา

รัตตัญู “ผูรูราตรี” คือ ผูเกาแก ผานคืน

วันมามาก รูกาลยืดยาว มีประสบการณ



รัตติกาล รากขวัญ๓๓๙

๓๓๙

ทันเร่ืองเดิม หรือรูเห็นเหตุการณมาแต

ตน เชน พระอัญญาโกณฑัญญะ ผูเปน

ปฐมสาวก ไดรับยกยองจากพระพุทธ

เจา วาเปนเอตทัคคะในทางรัตตัญู

รัตติกาล เวลากลางคืน

รตัติเฉท การขาดราตรี หมายถงึเหตุขาด

ราตรีแหงมานัต หรือปริวาส; สําหรับ

มานัต มี ๔ คือ ๑. สหวาโส อยูรวม 

๒. วิปฺปวาโส อยูปราศ ๓. อนาโรจนา
ไมบอก ๔. อเูน คเณ จรณ ํ ประพฤติใน
คณะอันพรอง; สําหรับปริวาส มี ๓ คือ 

๑. สหวาโส อยูรวม  ๒. วิปฺปวาโส อยู
ปราศ ๓. อนาโรจนา ไมบอก เมื่อขาด
ราตรีในวันใด กน็บัวนันัน้เขาในจํานวน

วันท่ีจะตองอยูปริวาสหรือประพฤติ

มานัตนั้นไมได; ดูความหมายที่คํานั้นๆ

รัตน, รัตนะ แกว, ของวิเศษหรือมีคา
มาก, สิ่งประเสริฐ, สิ่งมีคาสูงยิ่ง เชน 

พระรัตนตรัย และรัตนะของพระเจา

จักรพรรดิ; ในประโยควา “ท่ีรัตนะยังไม

ออก เปนปาจิตติยะ” หมายถึงพระ

มเหสี, พระราชินี

รัตนฆรเจดีย เจดียคือเรือนแกว อยูทาง
ทิศตะวันตกของรัตนจงกรมเจดีย หรือ

ทิศตะวันตกเฉียงเหนือของตนพระศรี-

มหาโพธ์ิ ณ ท่ีนี้พระพุทธเจาทรง

พิจารณาพระอภิธรรมปฎกสิ้น ๗ วัน 

(สัปดาหท่ี ๔ แหงการเสวยวิมุตติสุข); ดู

วิมุตติสุข
รัตนจงกรมเจดีย เจดียคือท่ีจงกรมแกว 
อยูทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของตน

พระศรีมหาโพธ์ิ ระหวางตนพระศรมีหาโพธ์ิ

กับอนิมิสเจดีย ณ ท่ีนี้พระพุทธเจา

เสด็จจงกรมตลอด ๗ วัน (สัปดาหท่ี ๓ 

แหงการเสวยวิมุตติสุข); ดู วิมุตติสุข
รัตนตรัย แกว ๓ ดวง, สิ่งมีคาและ

เคารพบูชาสูงสุดของพุทธศาสนิกชน ๓ 

อยาง คอื พระพทุธ พระธรรม พระสงฆ

รัตนบัลลังก  บัลลังก ท่ีพระพุทธเจา
ประทับนั่งตรัสรู, ท่ีประทับใตตนพระ 

ศรีมหาโพธิ

รัศมี แสงสวาง, แสงท่ีเห็นกระจายออก
เปนสายๆ, แสงสวางท่ีพวยพุงออกจาก

จุดกลาง; เขียนอยางบาลีเปน รังสี แต

ในภาษาไทยใชในความหมายที่ตางกัน

ออกไปบาง

รัสสะ (สระ) มีเสียงสั้น อันพึงวาโดย

ระยะสั้นกึ่งหนึ่งแหงสระที่มีเสียงยาว 

ในภาษาบาลี ไดแก อ อิ อ;ุ คูกับ ทีฆะ
รากขวัญ สวนของรางกายท่ีเรียกวาไห
ปลารา; ตํานานกลาววา ในบรรดาพระ

บรมสารีริกธาตุท้ังหลายนั้น พระราก

ขวัญเบ้ืองขวาข้ึนไปประดิษฐานอยูใน

จุฬามณีเจดีย ณ ดาวดึงสเทวโลก พระ

รากขวัญเบ้ืองซาย ข้ึนไปประดิษฐานอยู

ในทุสสเจดีย (เจดียท่ีฆฏิการพรหม



ราคะ ราชพลี๓๔๐

๓๔๐

สรางข้ึนไวกอนแลว ใหเปนท่ีบรรจุพระ

ภษูาเคร่ืองทรงในฆราวาสท่ีพระโพธิสัตว

สละในคราวเสด็จออกบรรพชา) ณ 

พรหมโลก

ราคะ ความกําหนัด, ความติดใจหรือ

ความยอมใจติดอยู, ความติดใครใน

อารมณ; ดู กามราคะ, รูปราคะ, อรูป-
ราคะ

ราคจรติ พืน้นสิยัท่ีหนกัในราคะ เชน รัก

สวย รักงาม แกดวยเจริญกายคตาสติ 

หรืออสุภกัมมัฏฐาน (ขอ ๑ ในจริต ๖)

ราคา ช่ือลูกสาวพระยามาร อาสาพระยา
มารเขาไปประโลมพระพุทธเจาดวย

อาการตางๆ พรอมดวยนางตัณหาและ

นางอรดี ในขณะที่พระพุทธเจาประทับ

อยูท่ีตนอชปาลนิโครธ หลังจากตรัสรู

ราคี ผูมีความกําหนัด; มลทิน, เศรา

หมอง, มัวหมอง

ราชการ กิจการงานของประเทศ หรือ

ของพระเจาแผนดิน, หนาท่ีหลั่งความ

ยินดีแกประชาชน

ราชกุมาร ลูกหลวง
ราชคฤห นครหลวงของแควนมคธ เปน
นครท่ีมีความเจริญรุงเรือง เต็มไปดวย

คณาจารยเจาลัทธิ พระพุทธเจาทรง

เลือกเปนภูมิท่ีประดิษฐานพระพุทธ-

ศาสนาเปนปฐม พระเจาพิมพิสาร ราชา

แหงแควนมคธ ครองราชสมบัติ ณ นครนี้

ราชทัณฑ โทษหลวง, อาญาหลวง
ราชเทวี พระมเหสี, นางกษัตริย
ราชธรรม ธรรมสําหรับพระเจาแผนดิน, 

คุณสมบัติของนักปกครองท่ีดี สามารถ

ปกครองแผนดินโดยธรรมและยัง

ประโยชนสุขใหเกิดแกประชาชนจนเกิด

ความชื่นชมยินดี มี ๑๐ ประการ (นิยม

เรียกวา ทศพิธราชธรรม) คือ ๑. ทาน 
การใหทรัพยสนิสิง่ของ ๒. ศีล ประพฤติ
ดีงาม ๓. ปริจจาคะ ความเสียสละ ๔. 
อาชชวะ ความซ่ือตรง ๕. มัททวะ 
ความออนโยน ๖. ตบะ ความทรงเดช
เผากิเลสตัณหา ไมหมกมุนในความสุข

สําราญ ๗. อักโกธะ ความไมกร้ิวโกรธ 
๘. อวิหิงสา ความไมขมเหงเบียดเบียน 

๙. ขันติ ความอดทนเขมแข็งไมทอถอย 
๑๐. อวโิรธนะ ความไมคลาดธรรม

ราชธานี เมืองหลวง, นครหลวง
ราชิธิดา ลูกหญิงของพระเจาแผนดิน
ราชนิเวศน ท่ีอยูของพระเจาแผนดิน, 

พระราชวัง

ราชบริวาร ผูแวดลอมพระราชา, ผูหอม
ลอมติดตามพระราชา

ราชบุตร ลูกชายของพระเจาแผนดิน
ราชบุตรี ลูกหญิงของพระเจาแผนดิน
ราชบุรุษ คนของพระเจาแผนดิน
ราชพลี ถวายเปนหลวง หรือบํารุงราชการ
มีเสียภาษีอากร เปนตน, การจัดสรรสละ



ราชภฏี ราธะ๓๔๑

๓๔๑

รายไดหรือทรัพยสวนหนึ่งเปนคาใชจาย

สําหรับชวยราชการดวยการเสียภาษี

อากร เปนตน, การบริจาครายไดหรือ

ทรัพยสวนหนึ่งเพื่อชวยเหลือกิจการ

บานเมือง (ขอ ๔ แหงพลี ๕ ในโภค-

อาทิยะ ๕)

ราชภฏี ราชภัฏหญิง, ขาราชการหญิง
ราชภฏั ผูอนัพระราชาเลีย้ง คอื 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

สมัมาชีพใหคนจนต้ังตัวได) ๔. วาชไปยะ
มีวาทะดูดดื่มใจ

ราชสาสน หนังสือทางราชการของพระ
ราชา

ราชอาสน ท่ีนั่งสําหรับพระเจาแผนดิน
ราชา “ผูยังเหลาชนใหอิ่มเอมใจ” หรือ “ผู
ทําใหคนอืน่มคีวามสขุ”, พระเจาแผนดนิ,

ผูปกครองประเทศ

ราชาณัติ คําสั่งของพระราชา
ราชาธิราช พระราชาผูเปนใหญกวาพระ
ราชาอื่นๆ

ราชาภเิษก พระราชพธีิในการข้ึนสบืราช-
สมบัติ

ราชายตนะ ไมเกต อยูทางทิศใตแหงตน

พระศรีมหาโพธ์ิ ณ ท่ีนี้พระพุทธเจา

ประทับนั่งเสวยวิมุตติสุข ๗ วัน พอคา 

๒ คน คือ ตปุสสะกับภัลลิกะ ซ่ึงมา

จากอกุกลชนบท ไดพบพระพทุธเจาท่ีนี;่

ดู วิมุตติสุข
ราชูปถัมภ การท่ีพระราชาทรงเก้ือกูล
อุดหนุน

ราชูปโภค เคร่ืองใชสอยของพระราชา
ราโชวาท คําสั่งสอนของพระราชา
ราตรี กลางคืน, เวลามืดค่ํา

ราธะ พระมหาสาวกองคหนึ่ง เดิมเปน

พราหมณในเมืองราชคฤห เมื่อชราลง

ถูกบุตรทอดท้ิง อยากจะบวชก็ไมมีภิกษุ

รับบวชให เพราะเห็นวาเปนคนแกเฒา 

ราธะเสียใจ รางกายซูบซีด พระศาสดา

ทรงทราบจึงตรัสถามวา มีใครระลึกถึง

อุปการะของราธะไดบาง พระสารีบุตร

ระลึกถึงภิกษาทัพพีหนึ่งท่ีราธะถวาย จึง

รับเปนอุปชฌาย และราธะไดเปนบุคคล

แรกท่ีอุปสมบทดวยญัตติจตุตถกรรม-

วาจา ทานบวชแลวไมนานก็ไดบรรลุ

พระอรหัต

พระราธะเปนผูวางาย ต้ังใจรับฟงคํา

สั่งสอน มีความสุภาพออนโยน เปนตัว

อยางของภิกษุผูบวชเมือ่แก ท้ังพระพทุธ
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เจาและพระสารีบุตรกช็มทาน ทานเคยได

ใกลชิดพระพุทธเจา เคยทําหนาท่ีเปน

พุ ท ธ อุ ป ฐ า ก  ไ ด รั บ ยกย อ ง เ ป น

เอตทัคคะในทางกอใหเกิดปฏิภาณ

รามคาม นครหลวงของแควนโกลิยะ บัด
นี้อยู ในเขตประเทศเนปาล เปนท่ี

ป ร ะดิ ษ ฐ านสถู ปบรรจุ พ ร ะบรม -

สารีริกธาตุแหงหนึ่ง

รามัญนิกาย นิกายมอญ หมายถึงพระ

สงฆผูสืบเช้ือสายมาจากรามัญประเทศ 

สวนมากเปนมอญเองดวยโดยสัญชาติ

รามัญวงศ ช่ือนิกายพระสงฆลังกาท่ีบวช
จากพระสงฆมอญ

รามายณะ เร่ืองราวของพระราม วาดวย

เร่ืองศึกระหวางพระรามกับทศกัณฐ 

พระฤษีวาลมีกิเปนผูแตง เปนท่ีมาเร่ือง

รามเกียรต์ิของไทย
ราศี 1. ช่ือมาตราวัดจักรราศีคือ ๓๐ 

องศาเปน ๑ ราศี และ ๑๒ ราศีเปน ๑ 

รอบจักรราศี (อาณาเขตโดยรอบดวง

อาทิตยท่ีดาวพระเคราะหเดิน); ราศี 

๑๒ นั้น คือ ราศีเมษ (แกะ), พฤษภ
(วัว), เมถุน (คนคู), กรกฏ (ปู), สิงห
(ราชสีห), กันย (หญิงสาว) ตุล (คั่นช่ัง), 
พฤศจิก (แมลงปอง), ธนู (ธนู), มกร
(มังกร), กุมภ (หมอน้ํา) มีน (ปลา ๒ 

ตัว) 2. อาการที่รุงเรือง, ลักษณะท่ีดีงาม

3. กอง เชน บุญราศี วากองบุญ

ราหุล พระมหาสาวกองคหนึ่ง เปนโอรส
ของเจาชายสิทธัตถะ คราวพระพุทธเจา 

เสด็จนครกบิลพัสดุ ราหุลกุมารเขาเฝา

ทูลขอทายาทสมบัติตามคําแนะนําของ

พระมารดา พระพุทธเจาจะประทาน

อริยทรัพย จึงใหพระสารีบุตรบวชราหุล

เปนสามเณร นับเปนสามเณรองคแรก

ในพระพุทธศาสนา ตอมาไดอุปสมบท

เปนภิกษุไดรับยกยองวาเปนเอตทัคคะ

ในทางเปนผูใครตอการศกึษา อรรถกถา

วาพระราหุลปรินิพพานในสวรรคช้ัน

ดาวดึงสกอนพุทธปรินิพพานและกอน

การปรินิพพานของพระสารีบุตร

ริบราชบาตร เอาทรัพยสินเปนของหลวง
ตามกฎหมาย เพราะเจาของตองโทษ

แผนดนิ

ริษยา ความไมอยากใหคนอื่นไดดี, เห็น
เขาไดดีทนอยูไมได, เห็นผูอื่นไดดีไม

สบายใจ, คาํเดิมในสันสกฤตเปน อีรฺษา
บาลีใชวา อิสฺสา (ขอ ๓ ในมละ ๙; ขอ 

๘ ในสังโยชน ๑๐ หมวด ๒; ขอ ๗ ใน

อุปกิเลส ๑๖)

รุกข, รุกขชาติ ตนไม
รุกขมูลิกังคะ องคแหงผูถืออยูโคนไม
เปนวัตร ไมอยูในท่ีมุงบัง (ขอ ๙ ใน

ธุดงค ๑๓)

รุจิ ความชอบใจ
รูป 1. สิ่งท่ีตองสลายไปเพราะปจจัย
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ตางๆ อันขัดแยง, สิ่งท่ีเปนรูปรางพรอม

ท้ังลักษณะอาการของมัน, สวนรางกาย 

จําแนกเปน ๒๘ คือ มหาภูต หรือ ธาตุ 
๔ และ อุปาทายรูป ๒๔ (= รูปขันธใน

ขันธ ๕); ดู รูป ๒๘ 2. อารมณท่ีรูได
ดวยจักษุ, สิ่งท่ีปรากฏแกตา (ขอ ๑ ใน

อารมณ ๖ หรือในอายตนะภายนอก ๖)

3. ลักษณนามใชเรียกพระภิกษุสามเณร 

เชน ภิกษุรูปหนึ่ง สามเณร ๕ รูป; ใน

ภาษาพูดบางแหงนิยมใช องค
รูป ๒๘ รูปธรรมท้ังหมดในรูปขันธ 
จําแนกออกไปตามนัยแหงอภิธรรมเปน 

๒๘ อยาง จัดเปน ๒ ประเภท คือ

ก. มหาภูต ๔ รูปใหญ, รูปตนเดิม คือ 

ธาตุ ๔ ไดแก ปฐวี อาโป เตโช และ

วาโย ท่ีเรียกกันใหงายวา ดิน น้ํา ไฟ 

ลม, ภูตรูป ๔ ก็เรียก (ในคัมภีรไมนิยม

เรียกวา มหาภูตรูป)

พึงทราบวา ธาตุ ๔ คือ ปฐวี อาโป 

เตโช วาโย หรือ ดิน น้ํา ไฟ ลม อยางท่ี

พูดกันในภาษาสามัญนั้น เปนการกลาว

ถึงธาตุในลักษณะท่ีคนท่ัวไปจะเขาใจ

และสื่อสารกันได ตลอดจนท่ีจะใชให

สําเร็จประโยชน เชน ในการเจริญ

กรรมฐาน เปนตน แตในความหมายที่

แทจริง ธาตุเหลานี้เปนสภาวะพื้นฐานท่ี

มีอยูในรูปธรรมทุกอยาง เชน ปฐวีธาตุ

ท่ีเรียกใหสะดวกวาดินนั้น มีอยูแมแต

ในสิ่ ง ท่ี เ รี ยกกันสามัญว าน้ําว าลม  

อาโปธาตุท่ีเรียกใหสะดวกวาน้ํา ก็เปน

สภาวะที่สัมผัสดวยกายไมได (เราไม

สามารถรับรูอาโปธาตุดวยประสาทท้ัง ๕ 

แตมันเปนสุขุมรูปท่ีรูดวยมโน) และ

อาโปนั้นก็มีอยูในรูปธรรมท่ัวไป แมแต

ในกอนหินแหง ในกอนเหล็กรอน และ

ในแผนพลาสติก ดังนี้เปนตน จึงมี

ประเพณีจําแนกธาตุสี่แตละอยางนั้น

เปน ๔ ประเภท ตามความหมายท่ีใชใน

แงและระดับตางๆ คือเปนธาตุในความ

หมายท่ีแทโดยลักษณะ (ลักขณะ) ธาตุ
ในสภาพมีสิ่งประกอบปรุงแตงท่ีมนุษย

เขาถึงเกี่ยวของตลอดจนใชงานใชการ 

ซ่ึงถือเปนธาตุอยางนั้นๆ ตามลักษณะ

เดนท่ีปรากฏ (สสมัภาร) ธาตุในความ
หมายท่ีใช เปนอารมณในการเจริญ

กรรมฐาน (นมิติ หรือ อารมณ) ธาตุใน
ความหมายตาม ท่ีสมมติ เ รียกกัน  

(สมมติ) ดังตอไปนี้

ปฐวธีาตุ ๔ อยาง คอื ๑.ลักขณปฐวี
ปฐวีโดยลักษณะ ไดแก ภาวะแขนแข็ง 

แผไป เปนท่ีต้ังอาศัยใหปรากฏตัวของ

ประดารูปท่ีเกิดรวม (เรียก ปรมัตถปฐวี 

บาง กักขฬปฐวี บาง ก็มี) ๒.สสมัภาร-
ปฐว ีปฐวีโดยพรอมดวยเคร่ืองประกอบ 

ภายในกาย เชน ผม ขน เล็บ ฟน หนัง 

ภายนอกตัว เชน ทอง เงิน เหล็ก กรวด 
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ศิลา ภเูขา ๓.อารมัมณปฐว ี ปฐวีโดย
เปนอารมณ คือดินเปนอารมณใน

กรรมฐาน โดยเฉพาะมุงเอาปฐวีกสิณท่ี

เปนปฏิภาคนิมิต (เรียก นิมิตตปฐวี บาง

กสิณปฐวี บาง ก็มี) ๔.สมมตปิฐว ีปฐวี
โดยสมมติเ รียกกันไปตามท่ีตกลง

บัญญัติ เชนท่ีนบัถอืแผนดนิเปนเทวดา 

วาแมพระธรณี (บัญญัติปฐวี ก็เรียก)

อาโปธาตุ ๔ อยาง คอื ๑.ลักขณ-
อาโป อาโปโดยลักษณะ ไดแก ภาวะ

ไหลซาน เอบิอาบ ซาบซึม เกาะกมุ (เรียก

ปรมัตถอาโป ก็ได) ๒.สสมัภารอาโป 
อาโปโดยพรอมดวยเคร่ืองประกอบ 

ภายในกาย เชน ดี เสมหะ หนอง เลือด 

เหงื่อ ภายนอกตัว เชน น้ําดื่ม น้ําชา น้ํา

ยา น้ําผลไม น้ําฝน น้ําผ้ึง น้ําตาล หวย 

ละหาน แมน้ํา คลอง บึง ๓.อารมัมณ-
อาโป อาโปโดยเปนอารมณ คือน้ําท่ี

เปนนิมิตในกรรมฐาน (เรียก นิมิตต-

อาโป หรือ กสิณอาโป ก็ได) ๔.สมมต-ิ
อาโป อาโปโดยสมมติเรียกกันไปตามท่ี

ตกลงบัญญัติ เชนท่ีนบัถอืน้าํเปนเทวดา

เรียกวาแมพระคงคา พระพรุิณ เปนตน  

(บัญญัติอาโป ก็เรียก)

เตโชธาตุ ๔ อยาง คอื ๑.ลักขณ-
เตโช เตโชโดยลักษณะ ไดแก สภาวะที่

รอน ความรอน ภาวะท่ีแผดเผา สภาวะที่

ทําใหยอยสลาย (เรียก ปรมตัถเตโช กไ็ด)

๒.สสมัภารเตโช เตโชโดยพรอมดวย

เคร่ืองประกอบ ภายในกาย เชน ไอรอน

ของรางกาย ไฟท่ีเผาผลาญยอยอาหาร  

ไฟท่ีทํากายใหทรุดโทรม ภายนอกตัว 

เชน ไฟถาน ไฟฟน ไฟน้ํามัน ไฟปา ไฟ

หญา ไฟฟา ไอแดด ๓.อารมัมณเตโช
เตโชโดยเปนอารมณ คือไฟท่ีเปนนิมิต

ในกรรมฐาน (เรียก นิมิตตเตโช หรือ

กสณิเตโช ก็ได) ๔.สมมตเิตโช เตโช

โดยสมมติเ รียกกันไปตามท่ีตกลง

บัญญัติ เชนท่ีนบัถอืไฟเปนเทวดา  เรียก

วาแมพระเพลงิ พระอคันเีทพ เปนตน

(บัญญัติเตโช กเ็รียก)

วาโยธาตุ ๔ อยาง คอื ๑.ลักขณ-
วาโย วาโยโดยลักษณะ ไดแก สภาวะที่

สัน่ไหว ค้าํจุน เครงตึง (เรียก ปรมัตถ-

วาโย ก็ได) ๒.สสมัภารวาโย วาโยโดย
พรอมดวยเคร่ืองประกอบ ภายในกาย 

เชน ลมหายใจ ลมในทอง ลมในไส ลม

หาว ลมเรอ ภายนอกตัว เชน ลมพัดลม 

ลมสูบยางรถ ลมเปาไฟใหโชน ลมรอน 

ลมหนาว ลมพาย ุลมฝน ลมเหนอื ลมใต

๓.อารมัมณวาโย วาโยโดยเปนอารมณ 

คือลมท่ีเปนนิมิตในกรรมฐาน (เรียก

นมิติตวาโย หรือ กสณิวาโย ก็ได) ๔.

สมมติวาโย วาโยโดยสมมติเรียกกันไป

ตามท่ีตกลงบัญญัติ เชนท่ีนบัถอืลมเปน

เทวดา เรียกวาพระมารุต พระพาย 
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เปนตน (บัญญัติวาโย ก็เรียก); ดู ธาตุ,
ปฐวธีาตุ, อาโปธาตุ, เตโชธาตุ, วาโยธาตุ
ข. อุปาทายรูป ๒๔ รูปอาศัย, รูปท่ีเกิด

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 

(รูปท่ีเปนอารมณ) ๕ ไดแก รูป เสียง 

กลิ่น รส โผฏฐัพพะ (โผฏฐัพพะไมนับ

เขาจํานวน เพราะตรงกับปฐวี เตโช 

วาโย ซ่ึงเปนมหาภูตรูป) ค. ภาวรูป ๒ 

ไดแก อิตถีภาวะ ความเปนหญิง และ 
ปุริสภาวะ ความเปนชาย ง. หทัยรูป คือ 

หทัยวัตถุ หัวใจ จ. ชีวิตรูป ๑ คือ 
ชีวิตินทรีย ภาวะท่ีรักษารูปใหเปนอยู ฉ. 

อาหารรูป ๑ คือ กวฬิงการาหาร อาหาร
ท่ีกินเกิดเปนโอชา ช. ปริจเฉทรูป ๑ คือ 
อากาศธาตุ ชองวาง ญ. วิญญัติรูป ๒ คือ 

กายวญิญติั ไหวกายใหรูความ วจีวญิญติั
ไหววาจาใหรูความ คอืพดู ฎ. วิการรปู ๕

อาการดัดแปลงตางๆ ไดแก ลหุตา
ความเบา, มุทุตา ความออน, กัมมัญญตา
ความควรแกงาน, (อกี ๒ คอื วญิญติัรปู
๒ นั่นเอง ไมนับอีก) ฏ. ลักขณรูป ๔ ได
แก อุปจยะ ความเติบข้ึนได, สันตติ
สบืตอได, ชรตา ทรุดโทรมได, อนจิจตา
ความสลายไมยั่งยืน (นับโคจรรูปเพียง 

๔ วิการรูปเพียง ๓ จึงได ๒๔)

รูป  ๒๘  นั้น  นอกจากจัดเปน  ๒

ประเภทหลักอยางนี้แลว ทานจัดแยก

ประเภทเปนคูๆ อีกหลายคู พึงทราบ

โดยสังเขป ดังนี้

คูท่ี ๑: นิปผันนรูป (รูปท่ีสําเร็จ คือเกิด

จากปจจัยหรือสมุฏฐาน อันไดแก 

กรรม จิต อุตุ อาหาร โดยตรง มีสภาว-

ลักษณะของมันเอง) มี ๑๘ คือท่ีมิใช 

อนิปผันนรูป (รูปท่ีมิไดสําเร็จจากปจจัย

หรือสมุฏฐานโดยตรง ไมมีสภาว-

ลักษณะของมันเอง เปนเพียงอาการ

สําแดงของนิปผันนรูป) ซ่ึงมี ๑๐ คือ 

ปริจเฉทรูป ๑ วิญญัตติรูป ๒ วิการรูป 

๓ ลักขณรูป ๔

คูท่ี ๒: อินทรียรูป (รูปท่ีเปนอินทรีย 

คือเปนใหญในหนาท่ี) มี ๘ คือ ปสาท-

รูป ๕ ภาวรูป ๒ ชีวิตรูป ๑ อนินทรีย-

รูป (รูปท่ีมิใชเปนอินทรีย) มี ๒๐ คือ ท่ี

เหลือจากนั้น

คูท่ี ๓: อุปาทินนรูป (รูปท่ีตัณหาและทิฏฐิ

ยึดครอง คือรูปซ่ึงเกิดแตกรรม ท่ีเปน

อกุศลและโลกียกุศล) ไดแกกัมมชรูป
มี ๑๘ คือ อินทรียรูป ๘ นั้น หทัยรูป 

๑ อวินิพโภครูป ๘ ปริจเฉทรูป ๑     

อนุปาทินนรูป (รูปท่ีตัณหาและทิฏฐิไม

ยึดครอง มิใชกัมมชรูป) ไดแกรูป ๑๐

อยางท่ีเหลอื (คอื สัททรูป ๑ วิญญัตติ-
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รูป ๒ วิการรูป ๓ ลักขณรูป ๔)

สาํหรับคูท่ี ๓ นี ้ มขีอท่ีตองทําความ

เขาใจซับซอนสกัหนอย คอื ท่ีกลาวมานัน้ 

เปนการอธิบายตามคัมภีรอภิธัมมัตถ-

วิภาวินี แตในโมหวิจเฉทนี ทานกลาววา 

อุปาทินนรูป มี ๙ เทานั้น ไดแกอินทรีย-

รูป ๘ และหทัยรูป ๑ อนุปาทินนรูป ได

แกรูป ๑๙ อยางท่ีเหลอื (คอื อวินิพโภค

รูป ๘ ปริจเฉทรูป ๑ สัททรูป ๑ 

วิญญัตติรูป ๒ วิการรูป ๓ ลักขณรูป 

๔); ท่ีทานวาอยางนี้ มิไดขัดกัน ดังท่ี

ปญจิกา ช้ีแจงวา ท่ีนบัอปุาทินนรูปเปน ๙ 

กเ็พราะเอาเฉพาะเอกันตกมัมชรูป คอืรูป

ท่ีเกดิจากกรรมอยางเดยีวแทๆ  (ไมมใีน

อตุุชรูป เปนตน) ซ่ึงมเีพยีง ๙ อยางดงัท่ี

กลาวแลว (คอื อินทรียรูป ๘ และหทัย-

รูป ๑) สวนกมัมชรูปอกี ๙ อยาง (อวิ-

นิพโภครูป ๘ ปริจเฉทรูป ๑) ไมนบัเขา

ดวย เพราะเปน อเนกันตกมัมชรูป คอืมิ

ใชเปนรูปท่ีเกิดจากกรรมอยางเดียวแท 

(จิตตชรูปกด็ ี อตุุชรูปกด็ ี อาหารชรูปกด็ ี

ลวนมรูีป ๙ อยางนีเ้หมอืนกบักมัมชรูป

ท้ังนัน้)

โดยนัยนี้ เมื่อนับอเนกนัตกมัมชรูป 

(ยอมนบัรูปท่ีซํ้ากนั) รวมเขามาดวย กจึ็ง

มีวิธีพูดแสดงความหมายของรูปคูท่ี ๓ 

นี้แบบปนรวมวา อุปาทินนรูป ไดแก

กัมมชรูป ๑๘ คือ อินทรียรูป ๘ หทัย-

รูป ๑ อวินิพโภครูป ๘ ปริจเฉทรูป ๑ 

อนุปาทินนรูป ไดแก จิตตชรูป ๑๕ (รูป

ท่ีเกิดแตจิต: วิญญัตติรูป ๒ วิการรูป ๓ 

สัททรูป ๑ อวินิพโภครูป ๘ ปริจเฉทรูป 

๑) อุตุชรูป ๑๓ (รูปท่ีเกิดแตอุตุ: วิการ-

รูป ๓ สัททรูป ๑ อวินิพโภครูป ๘ ปริจ-

เฉทรูป ๑) อาหารชรูป ๑๒ (รูปท่ีเกิด

แตอาหาร: วิการรูป ๓ อวินิพโภครูป ๘ 

ปริจเฉทรูป ๑)

คูท่ี ๔: โอฬาริกรูป (รูปหยาบ ปรากฏ

ชัด) มี ๑๒ คือ ปสาทรูป ๕ วิสัยรูป ๗

สุขุมรูป (รูปละเอียด รับรูทางประสาท

ท้ัง ๕ ไมได รูไดแตทางมโนทวาร) มี 

๑๖ คือ ท่ีเหลือจากนั้น

คูท่ี ๕: สันติเกรูป (รูปใกล รับรูงาย) มี 

๑๒ คือ ปสาทรูป ๕ วิสัยรูป ๗ ทูเรรูป

(รูปไกล รับรูยาก) มี ๑๖ คือ ท่ีเหลือ

จากนั้น [เหมือนคูท่ี ๔]

คูท่ี ๖: สัปปฏิฆรูป (รูปท่ีมีการกระทบ

ใหเกิดการรับรู) มี ๑๒ คือ ปสาทรูป ๕ 

วิสัยรูป ๗ อัปปฏิฆรูป (รูปท่ีไมมีการ

กระทบ ตองรูดวยใจ) มี ๑๖ คือ ท่ี

เหลือจากนั้น [เหมือนคูท่ี ๔]

คูท่ี ๗: สนิทัสสนรูป (รูปท่ีมองเห็นได) 

มี ๑ คือ วัณณะ ๑ (ไดแกรูปารมณ)

อนิทัสสนรูป (รูปท่ีมองเห็นไมได) มี 

๒๗ คือ ท่ีเหลือจากนั้น

คูท่ี ๘: วัตถุรูป (รูปเปนท่ีต้ังอาศัยของ
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จิตและเจตสิก) มี ๖ คือ ปสาทรูป ๕ 

หทัยรูป ๑ อวัตถุรูป (รูปอันไมเปนท่ีต้ัง

อาศัยของจิตและเจตสิก) มี ๒๒ คือ ท่ี

เหลือจากนั้น

คูท่ี ๙: ทวารรูป (รูปเปนทวาร คือเปน

ทางรับรูของวิญญาณหา และทางทํา

กายกรรมและวจีกรรม) มี ๗ คือ 

ปสาทรูป ๕ วิญญัตติรูป ๒ อทวารรูป

(รูปอันมิใชเปนทวาร) มี ๒๑ คือ ท่ี

เหลือจากนั้น

คูท่ี ๑๐: อัชฌตัติกรูป (รูปภายใน ฝาย

ของตนท่ีจะรับรูโลก) ม ี๕ คือ ปสาทรูป

๕ พาหิรรูป (รูปภายนอก เหมือนเปน

พวกอื่น) มี ๒๓ คือ ท่ีเหลือจากนั้น

คูท่ี ๑๑: โคจรัคคาหกิรูป (รูปท่ีรับโคจร

คอืรับรูอารมณหา) ม ี๕ คือ ปสาทรูป ๕ 

(แยกยอยเปน ๒ พวก ไดแก สัมปตต-
โคจรัคคาหิกรูป รูปซ่ึงรับอารมณท่ีไมมา
ถงึตนได ม ี๒ คอื จักขุ และโสตะ กบั 

อสัมปตตโคจรัคคาหิกรูป รูปซ่ึงรับ
อารมณท่ีมาถงึตน ม ี๓ คอื ฆานะ ชิวหา 

และกาย) อโคจรัคคาหิกรูป (รูปท่ีรับ

โคจรไมได) ม ี ๒๓ คือ ท่ีเหลือจากนั้น

[เหมือนคูท่ี ๑๐]

คูท่ี ๑๒: อวินิพโภครูป (รูปท่ีแยกจากกนั

ไมได) มี ๘ คือ ภูตรูป ๔ วัณณะ ๑ 

คันธะ ๑ รสะ ๑ โอชา (คืออาหารรูป) ๑ 

[ท่ีประกอบกันเปนหนวยรวมพื้นฐาน

ของรูปธรรม ท่ีเรียกวา “สทุธัฏฐกกลาป”]

วินิพโภครูป (รูปท่ีแยกจากกนัได) ม ี๒๐

คือ ท่ีเหลือจากนั้น

นอกจากรูปท่ีจัดประเภทเปนคูดังท่ี

กลาวมานี้แลว ในพระไตรปฎกกลาวถึง

รูปชุดท่ีมี ๓ ประเภท ซ่ึงเทียบไดกับท่ี

แสดงขางตน คอื (เชน ที.ปา.๑๑/๒๒๘/๒๒๙)

สนิทัสสนสัปปฏิฆรูป (รูปท่ีมองเห็นและ

มีการกระทบใหเกิดการรับรูได) มี ๑ ได

แกรูปารมณ คือวัณณะ อนิทัสสนสัป-

ปฏิฆรูป (รูปท่ีมองเห็นไมได แตมีการ

กระทบได) ไดแกโอฬาริกรูป ๑๑ ท่ี

เหลือ อนิทัสสนอัปปฏิฆรูป (รูปท่ีมอง

เห็นไมไดและไมมีการกระทบใหเกิดการ

รับรู ตองรูดวยใจ) ไดแก สุขุมรูป ๑๖

รูปอีกชุดหนึ่งท่ีกลาวถึงบอย และ

ควรทราบ คือชุดท่ีจัดตามสมุฏฐาน เปน 

๔ ประเภท ไดแก กัมมชรูป ๑๘ จิตตช-

รูป ๑๕ อุตุชรูป ๑๓ และอาหารชรูป ๑๒

พงึทราบตามท่ีกลาวแลวในคูท่ี ๓ วาดวย

อปุาทินนรูป และอนปุาทินนรูป ขางตน

รูปกลาป ดู กลาป 2.
รูปกัมมัฏฐาน กรรมฐานมีรูปธรรมเปน
อารมณ

รูปกาย ประชุมแหงรูปธรรม, กายท่ีเปน

สวนรูป โดยใจความไดแกรูปขันธหรือ

รางกาย; เทียบ นามกาย
รูปฌาน ฌานมีรูปธรรมเปนอารมณ มี ๔ 
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คือ ๑. ปฐมฌาน ฌานท่ี ๑ มีองค ๕ 

คือ วิตก (ตรึก) วิจาร (ตรอง) ปติ (อิ่ม

ใจ) สุข (สบายใจ) เอกัคคตา (จิตมี

อารมณเปนหนึ่ง) ๒. ทุติยฌาน ฌานท่ี 

๒ มีองค ๓ คือ ปติ, สุข เอกัคคตา ๓. 
ตติยฌาน ฌานท่ี ๓ มีองค ๒ คือ สุข, 

เอกัคคตา ๔. จตุตถฌาน ฌานท่ี ๔ มี

องค ๒ คือ อุเบกขา, เอกัคคตา

รูปตัณหา ความอยากในรูป
รูปธรรม สิ่งท่ีมีรูป, สภาวะที่เปนรูป; คูกับ

นามธรรม
รูปนันทา  พระราชบุตรีของพระเจา
สุทโธทนะและพระนางปชาบดีโคตมี 

เปนพระกนิฏฐภคินีตางพระมารดาของ

พระสิทธัตถะ

รูปปริจเฉทากาศ ดู อากาศ ๓, ๔
รูปพรรณ เงินทองท่ีทําเปนเคร่ืองใชหรือ
เคร่ืองประดับ, ลักษณะ, รูปราง และสี

รูปพรหม พรหมในช้ันรูปภพ, พรหมท่ี

เกิดดวยกําลังรูปฌาน มี ๑๖ ช้ัน; ดู

พรหมโลก
รูปภพ โลกเปนท่ีอยูของพวกพรหม; ดู

พรหมโลก
รูปราคะ ความติดใจในรูปธรรม คือ ติด

ใจในอารมณแหง รูปฌาน หรือใน

รูปธรรมอันประณีต (ขอ ๖ ในสังโยชน 

๑๐)

รูปรูป รูปท่ีเปนรูป หรือรูปแท คือ รูปท่ี

เกิดจากปจจัยหรือสมุฏฐานของมันโดย

ตรง มสีภาวลกัษณะของมนัเอง มใิชเปน

เพียงอาการสําแดง ไดแก นิปผันนรูป 
๑๘; ดูที่ รูป ๒๘

รูปวิจาร ความตรองในรูป เกิดตอจาก

รูปวิตก

รูปวิตก ความตรึกในรูป เกิดตอจากรูป-

ตัณหา

รูปสัญเจตนา ความคิดอานในรูป เกิด

ตอจากรูปสัญญา

รูปสัญญา ความหมายรูในรูป เกิดตอ

จากจักขุสัมผัสสชาเวทนา

รูปปปมาณิกา ผูถือรูปเปนประมาณ คือ 

พอใจในรูป ชอบรูปรางสวยสงางาม ผิว

พรรณหมดจดผองใส เปนตน

รูปารมณ อารมณคือรูป, สิ่งท่ีเห็นได

ดวยตา

รูปาวจร ซ่ึงทองเที่ยวไปในรูป, อยูใน

ระดับจิตช้ันรูปฌาน, ระดับท่ีมีรูปธรรม

เปนอารมณ, เนื่องในรูปภพ; ดู ภพ, ภูมิ
รูปยสังโวหาร การแลกเปลี่ยนดวย
รูปยะ, การซื้อขายดวยเงินตรา, ภิกษุ

กระทํา ตองอาบัตินิสสัคคิยปาจิตตีย 

(โกสิยวรรคท่ี ๒ สิกขาบทท่ี ๙)

รูปยะ, รูปยะ เงินตรา
เรวตะ ช่ือพระเถระองคหนึง่ในการกสงฆ
ทําสังคายนาคร้ังท่ี ๒

เรวตขทิรวนิยะ พระมหาสาวกองคหนึ่ง



โรหิณี ฤษี๓๔๙

๓๔๙

เปนบุตรพราหมณช่ือวังคันตะมารดาช่ือ

นางสารี เปนนองชายคนสุดทองของ

พระสารีบุตร บวชอยูในสํานักของภิกษุ

พวกอยูปา (อรัญวาสี) บําเพ็ญสมณ-

ธรรมอยูในปาไมตะเคียนประมาณ ๓ 

เดือนเศษ ก็ไดสําเร็จพระอรหัต ไดรับ

ยกยองเปนเอตทัคคะในทางอยูปา

โรหิณี 1. เจาหญิงองคหนึ่งแหงศากยวงศ
เปนกนิษฐภคินี คือนองสาวของพระ  

อนรุุทธะ (ตามหนังสือเรียนวาเปนพระ

ธิดาของเจาอมิโตทนะ แตเมื่อถือตาม   

ม.อ.๑/๓๘๔; วินย.ฏี.๓/๓๔๙ เปนตน ท่ีกลาววา

พระอนุรุทธะเปนโอรสของเจาสุกโกทนะ 

เจาหญิงโรหิณีก็เปนพระธิดาของเจา    

สุกโกทนะ) ไดบรรลุธรรมเปนพระ

โสดาบัน 2. ช่ือแมน้ําท่ีเปนเสนแบงเขต

แดนระหวางแควนศากยะ   กับแควน

โกลิยะ การแยงกันใชน้ําในการเกษตร

เคยเปนมูล เหตุให เกิดกรณีพิพาท

ระหวางแควนท้ังสองจนจวนเจียนจะ

เกิดสงครามระหวางพระญาติ ๒ ฝาย 

พระพุทธเจาเสด็จมาระงับศึก จึงสงบลง

ได สันนิษฐานกันวา เปนเหตุการณใน

พรรษาท่ี ๕ (บางทานวา ๑๔ หรือ ๑๕) 

แหงการบําเพ็ญพุทธกิจ และเปนท่ีมา

ของพระพุทธรูปปางหามญาติ; ปจจุบัน

เรียก Rowai หรือ Rohwaini

ฤ

ฤกษ คราวหรือเวลาซ่ึงถือวาเหมาะเปน
ชัยมงคล

ฤคเวท  ช่ือคัมภีร ท่ีหนึ่ ง ในไตรเพท 

ประกอบดวยบทมนตรสรรเสริญเทพ

เจาท้ังหลาย; ดู ไตรเพท
ฤดู คราว, สมัย, สวนของปซ่ึงแบงเปน ๓ 

คราวข้ึนไป เชน ฤดูฝน ฤดูหนาว ฤดู

รอน; ดู มาตรา
ฤทธิ์ อํานาจศักดิ์สิทธ, ความเจริญ, 

ความสําเร็จ, ความงอกงาม, เปนรูป

สันสกฤตของ อิทธิ; ฤทธ์ิ หรือ อิทธิ 
คือความสําเร็จ ความรุงเรือง มี ๒ คือ 

๑. อามิสฤทธ์ิ อามิสเปนฤทธิ์, ความ

สําเร็จหรือความรุงเรืองทางวัตถุ ๒. 
ธรรมฤทธ์ิ ธรรมเปนฤทธิ์, ความสําเร็จ
หรือความรุงเรืองทางธรรม

ฤษี ผูแสวงธรรม ไดแกนักบวชนอกพระ

ศาสนาซึ่งอยูในปา, ชีไพร, ผูแตงคัมภีร

พระเวท



ลกุณฏกภัททิยะ ลัชชินี๓๕๐

๓๕๐

ล

ลกณุฏกภทัทิยะ พระมหาสาวกองคหนึง่

เปนบุตรในตระกูลมั่งคั่ง ชาวพระนคร

สาวัตถี ไดฟงพระธรรมเทศนาของพระ

ศาสดาที่พระเชตวันมีความเลื่อมใสจึง

บวชในพระพุทธศาสนา ทานมีรูปราง

เต้ียคอมจนบางคนเห็นขัน วันหนึ่งมี

หญิงนั่ งรถผ านมาพอเห็นท านแลว

หัวเราะจนเห็นฟน ทานกําหนดฟนนั้น

เป นอารมณกรรมฐาน  ได สําเ ร็ จ

อนาคามิผล ตอมาทานไดบรรลุพระ

อรหัตในสํานักพระสารีบุตร แตเพราะ

ความท่ีมีรูปรางเล็กเต้ียคอม 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 อาบัติท่ีมีโทษ
เลก็นอย ไดแกอาบัติถลุลจัจัย ปาจิตตีย

ปาฏิเทสนียะ ทุกกฏ ทุพภาสิต; คูกับ ครุ-
กาบัติ

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 

เชนไมเปนภิกษุ แตนุงหมผาเหลือง 

แสดงตัวเปนภิกษุ

ลักษณะ สิ่งสําหรับกําหนดรู, เคร่ือง

กําหนดรู, อาการสําหรับหมายรู, เคร่ือง

แสดงสิ่งหนึ่งใหเห็นวาตางจากอีกสิ่ง

หนึ่ง, คุณภาพ, ประเภท

ลักษณะ ๓ ไมเท่ียง, เปนทุกข ไมใชตัว
ตน; ดู ไตรลักษณ

ลักษณพยากรณศาสตร ตําราวาดวย
การทายลักษณะ

ลักษณะตัดสินธรรมวินัย ดู หลักตัดสิน
ธรรมวินัย

ลัคน เวลาในดวงชาตาคนเกิดและในดวง
ทําการมงคล

ลัชชินี หญิงผูมีความละอายตอบาป เปน



ลัชชีธรรม ลุมพินีวัน๓๕๑

๓๕๑

อิตถีลิงค ถาเปนปุงลิงค เปน ลัชชี
ลัชชีธรรม ธรรมแหงบุคคลผูละอายตอ
บาป

ลัฏฐิวัน สวนตาลหนุม (ลัฏฐิ แปลวา

“ไมตะพด” ก็ได บางทานจึงแปลวา “ปา

ไมรวก”) อยูทิศตะวันตกเฉียงใตของ

กรุงราชคฤห พระพุทธเจาเสด็จไป

ประทับท่ีนั่น พระเจาพิมพิสารไปเฝา

พรอมดวยราชบริพารจํานวนมาก ทรง

สดับพระธรรมเทศนา ไดธรรมจักษุ 

ประกาศพระองคเปนอุบาสกท่ีนั่น

ลัทธิ ความเช่ือถือ, ความรูและประเพณี
ท่ีไดรับและปฏิบัติสืบตอกันมา

ลัทธิสมัย สมัยคือลัทธิ หมายถึงลัทธินั่น
เอง

ลาภ ของท่ีได, การได; ดู โลกธรรม
ลาภมัจฉริยะ ตระหนี่ลาภ ไดแกหวงผล

ประโยชน พยายามกีดกันผูอื่นไมใหได 

(ขอ ๓ ในมัจฉริยะ ๕)

ลาภานุตตริยะ การไดท่ียอดเยี่ยม เชน 

ไดศรัทธาในพระพุทธเจา ไดดวงตาเห็น

ธรรม (ขอ ๓ ในอนุตตริยะ ๖)

ลาสิกขา ปฏิญญาตนเปนผูอื่นจากภิกษุ 
ตอหนาภิกษุดวยกัน หรือตอหนาบุคคล

อื่นผูเขาใจความ แลวสละเพศภิกษุเสีย 

ถือเอาเพศท่ีปฏิญญานั้น, ละเพศภิกษุ

สามเณร, สึก; คําลาสิกขาท่ีใชในบัดนี้ 

คือ ต้ัง “นโม ฯลฯ” ๓ จบแลวกลาววา 

“สิกฺขํ ปจฺจกฺขามิ, คิหีติ มํ ธาเรถ” (วา ๓ 

คร้ัง) แปลวา “กระผมลาสิกขา, ขอทาน

ท้ังหลายจงทรงจํากระผมไวว า เปน

คฤหัสถ” (คิหีติ ออกเสียงเปน [คิ-ฮี-ติ])

ลําเอียง ดู อคติ
ลิขิตโก, ลิขิตกะ “ผูถูกเขียนไว” หมาย

ถึงโจรท่ีทางการมีประกาศบอกไว (เชน) 

วา “พบในท่ีใด พึงฆาเสียในท่ีนั้น”, โจร

หรือคนรายท่ีทางการบานเมอืงมปีระกาศ

หรือหมายสัง่ทํานองนี ้ไมพงึใหบวช

ลิงค เพศ, ในบาลีไวยากรณมี ๓ อยาง

คอื ปุงลงิค เพศชาย, อติถลีงิค เพศหญงิ 
นปุงสกลิงค มิใชเพศชายมิใชเพศหญิง

ลิจฉวี กษัตริยท่ีปกครองแควนวัชชี; ดู

วัชชี
ลุแกโทษ บอกความผิดของตนเพื่อขอ
ความกรุณา

ลุมพินีวัน ช่ือสวนเปนท่ีประสูติของพระ
พุทธเจา เปนสังเวชนียสถานหนึ่งในสี่

แหง ต้ังอยูระหวางกรุงกบิลพัสดุ และ

กรุงเทวทหะ บัดนี้เรียก Rummindei อยู
ท่ีปาเดเรีย ในเขตประเทศเนปาล หาง

จากเขตแดนประเทศอินเดียไปทาง

เหนือประมาณ ๖ กโิลเมตรคร่ึง พระสทิ

ธัตถะประสูติท่ีสวนนี้ เมื่อวันเพ็ญเดือน 

๖ กอนพุทธศก ๘๐ ป (มีปราชญ

คํานวณวาตรงกับวันศุกร ปจอ เวลา

ใกลเท่ียง); ดู สังเวชนียสถาน



ลูกถวิน โลกบาลธรรม๓๕๒

๓๕๒

ลูกถวิน ลูกกลมๆ ท่ีผูกติดสายประคด

เอว, หวงรอยสายประคด

ลูกหมู คนท่ีถูกเกณฑเขารับราชการเปน
กําลังงานของเจานายสมัยโบราณ

ลูขปฏิบัติ ประพฤติปอน, ปฏิบัติเศรา

หมอง คือใชของเศราหมอง ไมตองการ

ความสวยงาม (หมายถึงของเกาเรียบๆ 

สีปอนๆ แตสะอาด)

ลูขัปปมาณิกา ผูถือความเศราหมองเปน
ประมาณ ชอบผูท่ีประพฤติปอน ครอง

ผาเกา อยูเรียบๆ งายๆ

เลข คนสามัญ หรือชายฉกรรจ (พจนา- 

นุกรมเขียน เลก)
เลขทาส ชายฉกรรจท่ีเปนทาสรับทํางาน
ดวย

เลขวัด จําพวกคนท่ีทานผูปกครองแควน
จัดใหมีสังกัดข้ึนวัด สงฆอาจใชทํางาน

ในวัดได และไมตองถูกเกณฑทํางานใน

บานเมือง (พจนานุกรมเขียน เลกวัด)
เลขสม คนท่ียินยอมเปนกําลังงานของผู
มีอํานาจคนใดคนหนึ่งดวยความสมัคร

ใจในสมัยโบราณ

เลฑฑุบาต [เลด-ดุ-บาด] ระยะโยนหรือ

ขวางกอนดินตก

เลศ 1. อาการ ลกัษณะ หรือขอเทียบเคยีง
อยางใดอยางหนึ่ง ท่ีพอจะยกขึ้นอาง 

เพื่อผูกเร่ืองใสความ 2. ในภาษาไทย 

โดยท่ัวไป หมายถึงอาการท่ีแสดงอยาง

มีความหมายซอนเรนใหรูกนัในที มกัใช

ควบคูกบั “นยั” วา เลศนยั

เลียบเคียง พูดออมคอมหาทางใหเขา
ถวายของ

โลก แผนดนิเปนท่ีอาศยั, หมูสตัวผูอาศยั;
โลก ๓ คือ ๑. สังขารโลก โลกคือ
สังขาร ๒. สัตวโลก โลกคือหมูสัตว ๓. 
โอกาสโลก โลกคือแผนดิน; อีกนัยหนึ่ง 

๑. มนุษยโลก โลกมนุษย ๒. เทวโลก 
โลกสวรรค ท้ัง ๖ ช้ัน ๓. พรหมโลก 
โลกของพระพรหม

โลกธรรม ธรรมท่ีมีประจําโลก, ธรรมดา
ของโลก, ธรรมท่ีครอบงําสัตวโลกและ

สัตวโลกก็เปนไปตามมัน มี ๘ อยาง 

คือ มีลาภ ไมมีลาภ มียศ ไมมียศ 

นินทา สรรเสริญ สุข ทุกข

โลกธาตุ แผนดิน; จักรวาลหนึ่งๆ

โลกนาถ ผูเปนท่ีพึ่งของโลก หมายถึง

พระพุทธเจา

โลกบาล ผูคุมครองโลก, ผูเลีย้งรักษาโลก
ใหรมเยน็, ทาวโลกบาล ๔; ด ูจาตุมหาราช

โลกบาลธรรม ธรรมคุมครองโลก คือ 

ปกครองควบคุมใจมนุษยไวใหอยูใน

ความดี มิใหละเมิดศีลธรรม และใหอยู

กันดวยความเรียบรอยสงบสุข ไมเดือด

รอนสับสนวุนวาย มี ๒ คือ ๑. หิริ
ความละอายบาป ละอายใจตอการทํา

ความชั่ว ๒. โอตตัปปะ ความกลัวบาป 



โลกวัชชะ โลกียสุข๓๕๓

๓๕๓

เกรงกลวัตอความช่ัวและผลของกรรมช่ัว

โลกวัชชะ อาบัติท่ีเปนโทษทางโลก คือ
คนสามัญท่ีมิใชภิกษุทําเขาก็เปนความ

ผิดความเสียหาย เชน โจรกรรม ฆา

มนุษย ทุบตีกัน ดากัน เปนตน; บางที

วาเปนขอเสียหายท่ีชาวโลกเขาติเตียน

ถือวาไมเหมาะสมกับสมณะ เชน ดื่ม

สุรา เปนตน; เทียบ ปณณัตติวัชชะ
โลกวิทู (พระผูมีพระภาคเจานั้น) ทรงรู

แจงโลก คือทรงรูแจงสภาวะแหงโลกคือ

สังขารท้ังหลาย ทรงทราบอัธยาศัย

สันดานของสัตวโลกท่ีเปนไปตางๆ ทํา

ใหทรงบําเพ็ญพุทธกิจไดผลดี (ขอ ๕ 

ในพุทธคุณ ๙)

โลกตัถจรยิา พระพทุธจริยาเพือ่ประโยชน
แกโลก, ทรงประพฤติเปนประโยชนแก

โลก คือทรงอาศัยพระมหากรุณา เสด็จ

ไปประกาศพระศาสนาเพื่อประโยชนสุข

แกมหาชนในถิ่นฐานแวนแควนตางๆ 

เปนอันมาก และประดิษฐานพระศาสนา

ไวเพื่อประโยชนสุขแกชุมชนภายหลัง

ตลอดกาลนาน; ดู พุทธจริยา
โลกาธิปเตยยะ ดู โลกาธิปไตย
โลกาธิปไตย ความถือโลกเปนใหญ คือ 
ถือความนิยมหรือเสียงกลาววาของชาว

โลกเปนสําคัญ หวั่นไหวไปตามเสียง

นินทาและสรรเสริญ จะทําอะไรก็มุงจะ

เอาใจหมูชน หาความนิยม ทําตามท่ีเขา

นิยมกัน หรือคอยแตหวั่นกลัวเสียง

กลาววา , พึงใชแตในทางดีหรือใน

ขอบเขตท่ีเปนความดี คือ เคารพเสียง

หมูชน (ขอ ๒ ในอธิปไตย ๓)

โลกามิษ เหยื่อแหงโลก, เคร่ืองลอ ท่ีลอ
ใหติดอยูในโลก, เคร่ืองลอใจใหติดในโลก

ไดแก ปญจพิธกามคุณ คือ รูป, เสียง, 

กลิ่น, รส, โผฏฐัพพะ อันนาปรารถนา 

นาใครนาพอใจ; โลกามิส ก็เขียน
โลกิยะ, โลกียะ, โลกีย เกี่ยวกับโลก, 
ทางโลก, เนื่องในโลก, เร่ืองของชาว

โลก, ยังอยูในภพสาม, ยังเปนกามาวจร 

รูปาวจร หรืออรูปาวจร; คูกับ โลกุตตระ
โลกิยฌาน ฌานโลกีย, ฌานอันเปนวิสัย
ของโลก, ฌานของผูมีจิตยังไมเปน 

โลกุตตระ, ฌานท่ีปุถุชนได

โลกิยธรรม ธรรมอันเปนวิสัยของโลก, 

สภาวะเนื่องในโลก ไดแกขันธ ๕ ท่ียังมี

อาสวะทั้งหมด; คูกับ โลกุตตรธรรม
โลกิยวิมุตติ วิมุตติท่ีเปนโลกีย คือความ
พนอยางโลกๆ ไมเด็ดขาด ไมสิ้นเชิง 

กิเลสและความทุกขยังกลับครอบงําได

อีก ไดแกวิมุตติ ๒ อยางแรก คือ 

ตทังควิมุตติ และ วิกขัมภนวิมุตติ; ดู

วิมุตติ, โลกุตตรวิมุตติ
โลกียสุข ความสุขอยางโลกีย, ความสุขท่ี
เปนวสิยัของโลก, ความสขุท่ียงัประกอบ

ดวยอาสวะ เชน กามสขุ มนษุยสขุ ทิพย-



โลกียภูมิ ไลเบี้ย๓๕๔

๓๕๔

สขุ ตลอดจนถงึฌานสขุ และวปิสสนาสุข

โลกียภูมิ ภูมิท่ีเปนโลกิยะ ไดแก สามภูมิ
แรก ในภมู ิ ๔, บางทีเรียกรวมกันวา 

“ไตรภูมิ” ไดแก กามภูมิ รูปภูมิ และ

อรูปภูมิ สวนภูมิท่ีสี่ เปนโลกตุตรภมู;ิ ดู

ภูมิ 2.
โลกุดร, โลกุตตระ, โลกุตระ พนจาก
โลก, เหนือโลก, พนวิสัยของโลก, ไม

เนื่องในภพท้ังสาม (พจนานุกรม เขียน 

โลกุตร); คูกับ โลกิยะ
โลกุตตมาจารย อาจารยผูสูงสุดของ
โลก, อาจารยยอดเยี่ยมของโลก หมาย

ถึงพระพุทธเจา

โลกุตตรธรรม ธรรมอันมิใชวิสัยของ
โลก, สภาวะพนโลก มี ๙ ไดแก มรรค 

๔ ผล ๔ นิพพาน ๑; คูกับ โลกิยธรรม
โลกุตตรปญญา ปญญาท่ีสัมปยุตดวย 

โลกุตตรมรรค, ความรูท่ีพนวิสัยของ

โลก, ความรูท่ีชวยคนใหพนโลก

โลกุตตรภูมิ ช้ันท่ีพนจากโลก, ระดับจิต
ใจของพระอริยเจา (ขอ ๔ ในภูมิ ๔ อีก 

๓ ภูมิ คือ กามาวจรภูมิ รูปาวจรภูมิ 

อรูปาวจรภูมิ)

โลกุตตรวิมุตติ วิมุตติท่ีเปนโลกุตตระ
คือความหลุดพนท่ีเหนือวิสัยโลก ซ่ึง

กิเลสและความทุกขท่ีละไดแลวไมกลับ

คืนมาอีก ไมกลับกลาย ไดแกวิมุตติ ๓ 

อยางหลงั คอื สมุจเฉทวมุิตติ, ปฏปิสสัทธิ-

วิมุตติ และ นิสสรณวิมุตติ; ดู วิมุตติ, 
โลกิยวิมุตติ

โลกุตตรสุข, โลกุตรสุข ความสุขอยาง
โลกุตระ, ความสุขท่ีเหนือกวาระดับของ

ชาวโลก, ความสุขเนื่องดวยมรรคผล 

นิพพาน

โลกุตตราริยมรรคผล อริยมรรคและ
อริยผลท่ีพนวิสัยของโลก

โลณเภสัช เกลือเปนยา เชนเกลือทะเล 
เกลือดํา เกลือสินเธาว เปนตน

โลน กิริยาวาจาหยาบคายไมสุภาพ
โลภ ความอยากได (ขอ ๑ ในอกศุลมลู ๓)

โลภเจตนา เจตนาประกอบดวยโลภ, จง

ใจคิดอยากได, ต้ังใจจะเอา

โลมะ, โลมา ขน
โลมชาติชูชัน ขนลุก
โลลโทษ โทษคือความโลเล, ความมี

อารมณออนไหว โอนเอนไปตามสิ่งเยา

ยวนอันสะดุดตาสะดุดใจ

โลหิต เลือด; สีแดง

โลหิตกะ ช่ือภิกษุรูปหนึ่งในพวกเหลว
ไหลท้ัง ๖ ท่ีเรียกวา พระฉัพพัคคีย

โลหิตุปบาท ทํารายพระพุทธเจาจนถึงยัง
พระโลหิตใหหอ (ขอ ๔ ในอนันตริย-

กรรม ๕)

ไลเบ้ีย เรียกรองเอาคาเสียหายเปนลําดับ
ไปจนถึงคนท่ีสุด



วจนะ วโนทยาน๓๕๕

ว

วจนะ คําพูด; สิ่งท่ีบงจํานวนนามทาง

ไวยากรณ เชน บาลมี ี๒ วจนะ คอื เอก-
วจนะ บงนามจํานวนเพียงหนึ่ง และ 

พหุวจนะ บงนามจํานวนต้ังแตสองข้ึนไป 

ไวยากรณปจจุบันนยิมใชวา พจน
วจีกรรม การกระทําทางวาจา, การกระทํา

ดวยวาจา, ทํากรรมดวยคาํพดู, ท่ีด ี เชน 

พดูจริง พดูคาํสภุาพ ท่ีช่ัว เชน พดูเท็จ 

พดูคาํหยาบ; ด ู กุศลกรรมบถ, อกุศล-
กรรมบถ

วจีทวาร ทวารคือวาจา, ทางวาจา, ทาง
คําพูด (ขอ ๒ ในทวาร ๓)

วจีทุจรติ ประพฤติช่ัวดวยวาจา, ประพฤติ

ช่ัวทางวาจามี ๔ อยางคือ ๑. มุสาวาท 
พูดเท็จ ๒. ปสุณาวาจา พูดสอเสียด ๓. 
ผรสุวาจา พดูคาํหยาบ ๔. สัมผปัปลาปะ
พูดเพอเจอ; ดู ทุจริต; เทียบ วจีสุจริต

วจีวิญญัติ การเคลื่อนไหวใหรูความ

หมายดวยวาจา ไดแก การพูด การ

กลาวถอยคํา; เทียบ กายวิญญัติ
วจีสมาจาร ความประพฤติทางวาจา
วจีสังขาร 1. ปจจัยปรุงแตงวาจา ไดแก 
วิตก (ตรึก) และ วิจาร (ตรอง) ถาไมมี

ตรึกตรองกอนแลว พูดยอมไมรูเร่ือง 2. 

สภาพท่ีปรุงแตงการกระทําทางวาจา ได

แก วจีสัญเจตนา คือความจงใจทาง

วาจา ท่ีกอใหเกิดวจีกรรม; ดู สังขาร
วจีสุจริต ประพฤติชอบดวยวาจา , 

ประพฤติชอบทางวาจา มี ๔ อยางคือ 

เวนจากพูดเท็จ เวนจากพูดสอเสียด 

เวนจากพดูคาํหยาบ เวนจากพดูเพอเจอ;

ดู สุจริต; เทียบ วจีทุจริต
วณิพก คนขอทานโดยรองเพลงขอ คือ

ขับรองพรรณนาคุณแหงการใหทานและ

สรรเสริญผูใหทาน ท่ีเรียกวาเพลงขอทาน
วทัญู “ผูรูถอยคํา” คือ ใจดี เอื้ออารี 

ยอมรับฟงความทุกขยากเดือดรอนและ

ความตองการของผูอื่น เขาใจคําพูดของ

เขาไดดี

วน, วนะ, วนั ปา, ปาไม, ดง, สวน (บาล:ี

วน); วนะ คอื ปา ในความหมายทีเ่นน

ความเปนท่ีรวมอยูของตนไม หรือพฤกษ-

ชาติ ตลอดจนส่าํสตัวท่ีอาศยั สวน อรัญ

คอื ปา ในความหมายทีเ่นนความเปลา

เปลีย่ว หางไกล หรือความเปนตางหาก

จากบาน หรือจากชุมชน; เทียบ อรัญ
วนปรัสถะ ดู วานปรัสถ
วนาสณฑ, วนาสัณฑ  ดู ไพรสณฑ
วโนทยาน สวนปา เชน สาลวโนทยาน

คือ สวนปาไมสาละ



วรกัป วสี๓๕๖
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วรกัป ดู กัป
วรฺคานฺต พยัญชนะท่ีสุดวรรค ไดแก ง 
ญ ณ น ม

วรรค หมวด, หมู, ตอน, พวก; กําหนด

จํานวนภิกษุ ท่ีประกอบเข า เปนสงฆ

หมวดหนึ่งๆ ซ่ึงเมื่อครบจํานวนแลวจึง

จะทําสงัฆกรรมอยางนัน้ๆ ได ม ี๔ พวก

คือ ๑. สงฆจตุรวรรค (สงฆพวก ๔ คือ 

ตองมีภิกษุ ๔ รูปข้ึนไป ทํากรรมไดทุก

อยางเวนปวารณา ใหผากฐนิ อปุสมบท

และอัพภาน) ๒. สงฆปญจวรรค (สงฆ
พวก ๕ คือ ตองมีภิกษุ ๕ รูปข้ึนไปทํา

ปวารณา ใหผากฐิน และอุปสมบทใน

ปจจันตชนบท) ๓. สงฆทศวรรค (สงฆ
พวก ๑๐ คือ ตองมีภิกษุ ๑๐ รูปข้ึนไป 

ใหอุปสมบทในมัธยมชนบทได) ๔. สงฆ

วีสติวรรค (สงฆพวก ๒๐ คือ ตองมี

ภิกษุ ๒๐ รูปข้ึนไป ทําอัพภานได)

วรรณะ ผิว, สี, เพศ, ชนิด, พวก, เหลา, 

หนังสือ, คุณความดี, ความยกยอง

สรรเสริญ; ชนช้ันท่ีจัดแบงออกไปตาม

หลักศาสนาพราหมณเรียกวา วรรณะ ๔
คือ กษัตริย พราหมณ แพศย ศูทร

วรรณนา คําพรรณนา, คําช้ีแจงความ

หมายอธิบายความ คลายกับคําวา 

อรรถกถา (อฏกถา) บางทีก็ใชเสริมกัน
หรือแทนกันบาง (เชน ที.อ.๓/๓๖๐/๒๖๗:  

นิฏ ิตา จ ปาฏิกวคฺคสสฺ วณณฺนาติ. ปาฏิกวคฺคฏ-

กถา นิฏ ิตา.) แตคําวา อรรถกถา มกัใช
หมายถงึท้ังคมัภรี สวน วรรณนา มกัใช
แกคําอธิบายเฉพาะตอนๆ (คําเต็มรูปท่ี

มักใชแทนหรือใชแสดงความหมายของ 

อรรถกถา ไดแก อรรถสังวรรณนา [คํา
บาลีวา อตฺถสํวณฺณนา])

ววัตถิตะ ในทางอักขรวิธีภาษาบาลี  

หมายถึงบทท่ีแยกกัน เชน ตุณฺหี อสฺส
ตรงขามกับ สัมพันธ ท่ีตางบทนั้นมา
สนธิเช่ือมเขาดวยกัน เชน ตุณฺหี + อสฺส
เปน ตุณฺหิสฺส หรือ ตุณฺหสฺส

วสวตัดี, วสวดัดี ช่ือพระยามาร เปนเทพ

ในสวรรคช้ันสูงสุดแหงระดับกามาวจร 

เปนผูคอยขัดขวางเหนีย่วร้ังบุคคลไมให

ลวงพนจากแดนกาม ซ่ึงอยูในอํานาจ

ครอบงาํของตน; ด ูมาร 2, เทวปุตตมาร
วสนัต ฤดใูบไมผล ิ (แรม ๑ ค่าํ เดอืน ๔  

ถงึ ข้ึน ๑๕ ค่าํ เดอืน ๖); เทยีบ วสัสานะ
(ฤดฝูน), ด ูมาตรา

วสี ความชํานาญ มี ๕ อยาง คือ ๑. 
อาวัชชนวสี ความชํานาญคลองแคลว
ในการนึก ตรวจองคฌานท่ีตนไดออก

มาแลว ๒. สมาปชชนวสี ความชํานาญ
คลองแคลวในการท่ีเขาฌานไดรวดเร็ว

ทันที ๓. อธิฏฐานวสี ความชํานาญ

คลองแคลวในการท่ีจะรักษาไวมิให

ฌานจิตตนั้นตกภวังค ๔. วุฏฐานวสี 
ความชํานาญคลองแคลวในการจะออก



วักกะ วัจกุฎีวัตร๓๕๗

๓๕๗

จากฌานเมื่อใดก็ไดตามตองการ ๕. 
ปจจเวกขณวสี ความชํานาญคลองแคลว

ในการพิจารณาทบทวนองคฌาน

วักกะ ไต (เคยแปลกันวา มาม) ดู ปหกะ
วักกลิ พระมหาสาวกองคหนึ่ง เปนบุตร
พราหมณชาวพระนครสาวัตถีเรียนจบ

ไตรเพทตามลัทธิพราหมณ บวชในพระ

พุทธศาสนา ดวยความอยากเห็นพระ

รูปพระโฉมของพระศาสดา คร้ันบวช

แลวก็คอยติดตามดูพระองคตลอดเวลา 

จนไมเปนอันเจริญภาวนา พระพุทธเจา

ทรงรอเวลาใหญาณของเธอสกุงอม คร้ัน

แลวก็ตรัสเตือนเธอวา “จะมีประโยชน

อะไรท่ีไดเห็นกายเปอยเนานี้ ผูใดเห็น

ธรรม ผูนั้นเห็นเรา” ดังนี้เปนตน และ

ทรงสอนตอไปดวยอุบายวิธีจนในท่ีสุด

พระวักกลิก็ไดสําเร็จพระอรหัต และตอ

มาไดรับยกยองจากพระศาสดาวาเปน

เอตทัคคะในทางศรัทธาวิมุต คือ หลุด

พนดวยศรัทธา

วังคันตะ ช่ือพราหมณผูเปนบิดาของ

พระสารีบุตร

วังคีสะ พระมหาสาวกองคหนึ่ง เปนบุตร
พราหมณในพระนครสาวัตถี ไดศึกษา

ไตรเพทจนมีความชํานาญเปนท่ีพอใจ

ของอาจารย จึงไดเรียนมนตรพิเศษ

ช่ือฉวสีสมนตร สําหรับพิสูจนศีรษะซาก

ศพ เอานิ้วเคาะหัวศพก็ทราบวาผูนั้น

ตายแลวไปเกิดเปนอะไร ท่ีไหน ทานมี

ความชํานาญในมนตรนี้มาก ตอมาได

เขาเฝาพระพุทธเจา และไดแสดงความ

สามารถของตน แตเมื่อเคาะศีรษะของผู

ปรินิพพานแลวไมสามารถบอกคติได 

ดวยความอยากเรียนมนตรเพิ่มอีก จึง

ขอบวชในพระพุทธศาสนา ไมนานก็ได

บรรลุพระอรหัต ไดรับยกยองวาเปน

เอตทัคคะในทางมีปฏิภาณ

วังสะ ช่ือแควนหนึ่งในบรรดา ๑๖ แควน
ใหญแหงชมพูทวีป ต้ังอยูในเขตมัชฌิม-

ชนบท ทางทิศใตของแควนโกศล ทาง

ทิศตะวันตกของแควนกาสี และทางทิศ

เหนือของแควนอวันตี นครหลวงช่ือ 

โกสัมพี บัดนี้เรียกวา Kosam อยูบนฝง

ใตของแมน้ํายมุนา ในสมัยพุทธกาล 

วังสะเปนแควนท่ีรุงเรืองและมีอํานาจ

มากแควนหนึ่ง มีราชาปกครองพระนาม

วา พระเจาอุเทน

วัจกุฎี สวม, ท่ีถายอุจจาระสําหรับภิกษุ

สามเณร

วัจกุฎีวัตร ขอปฏิบัติอันภิกษุพึงกระทํา

ในวัจกุฎี, ขอปฏิบัติสําหรับภิกษุผูใช

สวม โดยยอมี ๗ ขอ คือ ใชตามลําดับ

ผูไปถึง, รักษากิริยาในการจะเขาจะออก

ใหสุภาพเรียบรอยและไมทําเสียงดัง, 

รักษาบริขารคือจีวรของตน, รักษาตัว

เชน ไมเบงแรง ไมใชสิ่ง ท่ีจะเปน



วัชชนียบุคคล วัฏฏคามณีอภัย๓๕๘
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อันตราย, ไมทํากิจอื่นไปพลาง, ระวังไม

ทําสกปรก, ชวยรักษาความสะอาด

วัชชนียบุคคล “บุคคลท่ีพึงเวน” คือ 

บุคคล ๒๑ ประเภท ซ่ึงไมควรรวมอยู

ในท่ีประชุมสงฆท่ีสวดปาฏิโมกข แตพึง

ใหอยูนอกหัตถบาส ทานถือตามพุทธ-

บัญญัติขอวา (วินย.๔/๑๗๓/๒๖๖) “ไมพึง

สวดปาฏิโมกขในบริษัทท่ีมีคฤหัสถ” จึง

นับคฤหัสถนั้นเปน ๑ และตามพุทธ-

บัญญัติขอวา (วินย.๔/๒๐๑/๒๖๘) “ไมพึง

สวดปาฏิโมกขในบริษัทท่ีมีภิกษุณี ฯลฯ 

อุภโตพยัญชนกะ นั่งอยูดวย” ซ่ึงมีอีก 

๒๐ บุคคล จึงรวมเปน ๒๑ (๒๐ บุคคล

ในขอหลัง ไดแก ภิกษุณี สิกขมานา 

สามเณร สามเณรี ภิกษุผูบอกลาสิกขา 

ภิกษุผูตองอันติมวัตถุ ภิกษุผูถูกสงฆ

ยกเสียฐานไมเห็นอาบัติ ภิกษุผูถูกสงฆ

ยกเสียฐานไมกระทําคืนอาบัติ ภิกษุผู

ถูกสงฆยกเสียฐานไมสละคืนทิฏฐิอันช่ัว 

บัณเฑาะก คนลักเพศ ภิกษุเขารีด

เดียรถีย สัตวดิรัจฉาน [รวมท้ังคนดุจ

ดิรัจฉาน] คนฆามารดา คนฆาบิดา คน

ฆาพระอรหันต คนประทุษรายภิกษุณี 

ภิกษุผูทําลายสงฆ คนผูทํารายพระ

ศาสดาจนถึงหอพระโลหิต และอุภโต-

พยญัชนก), แมในสงัฆกรรมท้ังหลายอืน่ 

กพ็งึเวนวชัชนยีบุคคล ๒๑ นี้

วัชชี ช่ือแควนหนึ่งในบรรดา ๑๖ แควน

ใหญแหงชมพูทวีป ต้ังอยูบนฝงทิศ

ตะวันออกของแมน้ําคันธกะ อยูทางทิศ

ตะวนัออกของแควนมลัละ ทางทิศเหนอื

ของแควนมคธ นครหลวงช่ือ เวสาลี
แควนวัชชีปกครองดวยระบอบสามัคคี-

ธรรม พวกกษัตริยท่ีปกครองเรียกวา 

กษัตริยลิจฉวี (นอกจากพวกลิจฉวแีลว 

ยังมีพวกวิเทหะซ่ึงปกครองอยูท่ีเมือง 

มถิลิา แตในสมยัพทุธกาลมอีาํนาจนอย) 

แควนวัชชีรุงเรืองเขมแข็งและมีอํานาจ

มากตอนปลายพทุธกาล ไดกลายเปนคู

แขงกบัแควนมคธ แตหลงัพุทธกาลไม

นาน ก็เสียอํานาจแกมคธเพราะอุบาย

ทําลายสามัคคี ของวัสสการพราหมณ

วชัชีบุตร ช่ือภกิษพุวกหนึง่ชาวเมอืงเวสาลี
แสดงวตัถ ุ๑๐ ประการ ละเมดิธรรมวินยั 

เปนตนเหตแุหงการสังคายนา ครัง้ท่ี ๒
วัชรยาน ดู หีนยาน
วัฏฏะ การวนเวียน, การเวียนเกิดเวียน

ตาย, การเวียนวายตายเกิด, ความเวียน

เกิด หรือวนเวียน ดวยอํานาจกิเลส 

กรรม และวิบาก เชน กิเลสเกิดข้ึนแลว

ใหทํากรรม เมือ่ทํากรรมแลว ยอมไดรับ

ผลของกรรม เมือ่ไดรับผลของกรรมแลว 

กเิลสกเ็กดิอกี แลวทํากรรม แลวเสวย

ผลกรรม หมนุเวยีนตอไป; ด ูไตรวฏัฏ
วัฏฏกปริตร ดู ปริตร
วัฏฏคามณีอภัย ช่ือพระเจาแผนดินแหง



วัฏฏปจเฉท วัตถุ ๑๐๓๕๙
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เกาะลังกาพระองคหนึ่ง ครองราชย

ประมาณ พ.ศ. ๕๐๕–๕๒๗ ถกูพวกทมฬิ

แยงชิงราชสมบัติ เสด็จไปซอนพระองค

อยูในปา และไดรับความชวยเหลือจาก

พระเถระรูปหนึ่ง ตอมาพระองคกูราช-

สมบัติคืนมา ไดทรงสรางอภัยคีรีวิหาร

และอาราธนาพระเถระรูปนั้นมาอยูครอง 

กับท้ังไดทรงทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา

อีกเปนอันมาก การสังคายนาคร้ังท่ี ๕ 

ท่ีจารึกพุทธพจนลงในใบลาน ก็จัดทํา

ในรัชกาลนี้

วัฏฏปจเฉท ความเขาไปตัดเสียซ่ึงวัฏฏะ 
(เปนไวพจนของ วิราคะ)

วัฑฒกีประมาณ ประมาณของชางไม, 
เกณฑหรือมาตราวัดของชางไม

วัฑฒลิจฉวี เจาลิจฉวีช่ือวาวัฑฒะ ถูก

พระเมตติยะ และพระภมุมชกะเสีย้มสอน

ใหทําการโจทพระทัพพมัลลบุตรดวย

อาบัติปฐมปาราชิก เปนตนเหตุใหพระ

พทุธเจาทรงบัญญติัการลงโทษคว่าํบาตร

วัฑฒิ, วัฑฒิธรรม หลักความเจริญ 

(ของอารยชน); ดู อริยวัฑฒิ
วัณณะ ดู วรรณะ
วัณณกสิณ ๔ กสิณท่ีเพงวัตถุมีสีตางๆ 

๔ อยาง คือ นีล ํสีเขียว, ปตํ สีเหลือง, 

โลหิตํ  สีแดง, โอทาตํ สีขาว; ดู กสิณ
วัณณมัจฉริยะ ตระหนี่วรรณะ คือหวง
ผิวพรรณ ไมพอใจใหคนอื่นสวยงาม 

หรือหวงคุณวัณณะ ไมพอใจใหใครมี

คุณความดีมาแขงตน (ขอ ๔ ใน

มัจฉริยะ ๕)

วัตตขันธกะ ช่ือขันธกะท่ี ๘ แหงคัมภีร

จุลวรรค วินัยปฎก วาดวยวัตรประเภท
ตางๆ

วัตตปฏิบัติ ดู วัตรปฏิบัติ
วัตตเภท ความแตกแหงวัตร หมาย

ความวาละเลยวัตร, ละเลยหนาท่ี คือ 

ไมทําตามขอปฏิบัติท่ีกําหนดไว เชน 

ภิกษุผูกําลังประพฤติมานัต หรือกําลัง

อยูปริวาส ละเลยวัตรของตน พระ 

อรรถกถาจารยปรับอาบัติทุกกฏ

วัตถิกรรม การผูกรัดท่ีทวารหนัก ผูกรัด
หัวริดสีดวงงอกท่ีทวารหนัก ทาน

สันนิษฐานวา อาจจะหมายถึงการสวน

ทวารเบาก็ได

วัตถุ เร่ือง, สิ่งของ, ขอความ, ท่ีดิน; ท่ีต้ัง

เร่ือง หมายถึงบุคคลผูเปนท่ีต้ังแหงการ

ทํากรรมของสงฆ เชน ในการอุปสมบท 

คนท่ีจะบวชเปนวตัถแุหงการใหอปุสมบท

วัตถุ ๑๐ เร่ืองท่ีเปนตนเหตุ, ขอซ่ึงเปนท่ี
ต้ังหรือเปนจุดเร่ิมตนเร่ือง, ขอปฏิบัติ 

๑๐ ประการของพวกภิกษุวัชชีบุตร ชาว

เมืองเวสาลี ท่ีผิดเพี้ยนยอหยอนทาง

พระวนิยั แปลกจากสงฆพวกอืน่ เปนเหตุ

ปรารภใหมีการสังคายนาคร้ังท่ี ๒ เมื่อ 

พ.ศ. ๑๐๐ มีดังนี้ ๑. สิงคิโลณกัปปะ 



วัตถุกาม วัตถุสัมมุขตา๓๖๐
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เร่ืองเกลือเขนง ถือวา เกลือท่ีเก็บไวใน

เขนง (คร้ังนั้นภิกษุเก็บเกลือไวในเขนง 

ความหมายคือ รับประเคนไวคางคืน

แลว) เอาออกผสมอาหารฉันได ๒. 
ทวังคุลกัปปะ เร่ืองสองน้ิว ถือวา เงา
แดดบายเลยเท่ียงเพียง ๒ นิ้ว ฉัน

อาหารได ๓. คามันตรกัปปะ เร่ืองเขา
ละแวกบาน ถือวา ภิกษุฉันแลว หาม

อาหารแลว ปรารภวาจะเขาละแวกบาน

เดี๋ยวนั้น ฉันโภชนะเปนอนติริตตะได 

๔. อาวาสกปัปะ เร่ืองอาวาส ถอืวา ภกิษุ
ในหลายอาวาสท่ีมีสีมาเดียวกันแยกทํา

อโุบสถตางหากกนัได ๕. อนมุติกัปปะ 
เร่ืองอนุมัติ ถือวา ภิกษุยังมาไมพรอม 

ทําสังฆกรรมไปพลาง ภิกษุท่ีมาหลงัจึง

ขออนมุติักไ็ด ๖. อาจิณณกัปปะ เร่ืองท่ี
เคยประพฤติมา ถอืวา ธรรมเนยีมใด

อุปชฌายอาจารยเคยประพฤติมาแลว 

ควรประพฤติตามอยางนั้น ๗. อมถิต-
กัปปะ เร่ืองไมกวน ถือวา น้ํานมสดแปร

ไปแลวแตยงัไมเปนทธิคอืนมสม ภกิษฉุนั

แลวหามอาหารแลว ดืม่น้าํนมอยางนั้น

อันเปนอนติริตตะได ๘. ชโลคิง ปาตุง
ถือวา สุราอยางออน ไมใหเมา ดื่มได 

๙. อทสกัง นิสีทนัง ถือวา ผานสิทีนะไม
มชีายกใ็ชได ๑๐. ชาตรปูรชตัง ถือวา 
ทองและเงินเปนของควร รับได

กรณีวัตถุ ๑๐ ประการนี้จัดเปน

วิวาทาธิกรณใหญเร่ืองหนึ่ง

วัตถุกาม พัสดุอันนาใคร ไดแกกามคุณ 

๕ คือ รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ 

อนันาใคร นาปรารถนา นาชอบใจ; ด ูกาม
วัตถุเทวดา เทวดาท่ีดิน, พระภูมิ

วัตถุมงคล ดู เครื่องราง
วัตถุรูป ดูที่ รูป ๒๘
วัตถุวิบัติ วิบัติโดยวัตถุ คือ บุคคลหรือ
วัตถุ ซ่ึงเปนท่ี ต้ังแหงสังฆกรรมนั้นๆ 

ขาดคุณสมบัติ ทําใหสังฆกรรมเสีย ใช

ไมได เชน ในการอุปสมบทผูอุปสมบท

อายุไมครบ ๒๐ ป หรือมีเร่ืองท่ีเปน

ความผิดรายแรง เชน ฆาบิดามารดา 

หรือเปนปาราชิกเมื่อบวชเปนภิกษุคราว

กอน หรือไปเขารีตเดียรถียท้ังเปนภิกษุ 

หรือเปนสตรี ดังนี้เปนตน

วัตถุสมบัติ ความถึงพรอมแหงวัตถุ, 
ความสมบูรณโดยบุคคลหรือวัตถุซ่ึง

เปนท่ีต้ังแหงการทําสังฆกรรมนั้นๆ มี

คุณสมบัติถูกตอง ทําใหสังฆกรรมใชได

ไมบกพรองในดานนี้ เชน ในการ

อุปสมบท ผูขอบวชเปนชายมีอายุครบ 

๒๐ ป ไมเปนมนุษยวิบัติเชนถูกตอน 

ไมไดทําความผิดรายแรงเชนฆาบิดา

มารดา ไมใชคนทําความเสียหายในพระ

พุทธศาสนาอยางหนัก เชนปาราชิก เมื่อ

บวชคราวกอน ดังนี้เปนตน

วัตถุสัมมุขตา ความพรอมหนาวัตถุ คือ



วัตร วัย๓๖๑

๓๖๑

ยกเร่ืองท่ีเกิดนั้นข้ึนวินิจฉัย; ดู สัมมุขา-
วินัย

วัตร กิจพึงกระทํา, หนาท่ี, ธรรมเนียม, 

ความประพฤติ, ขอปฏบัิติ จําแนกออกเปน

๑. กิจวัตร วาดวยกิจท่ีควรทํา (เชน

อุปชฌายวตัร สทัธิวหิาริกวตัร อาคนัตุก-

วัตร) ๒. จริยาวัตร วาดวยมารยาทอัน
ควรประพฤติ (เชน ไมท้ิงขยะทาง 

หนาตางหรือท้ิงลงนอกฝานอกกําแพง 

ไมจับวัตถุอนามาส) ๓. วิธีวัตร วาดวย
แบบอยางท่ีพึงกระทํา (เชน วิธีเก็บ

บาตร วิธีพับจีวร วิธีเปดปดหนาตาง

ตามฤด ู วิธีเดนิเปนหมู); วตัรสวนมากใน 
วตัตขันธกะ

วัตรบท ๗ หลักปฏิบัติ หรือขอท่ีถือ

ปฏบัิติประจํา ๗ ขอ ท่ีทําใหมฆมาณพได

เปนทาวสักกะหรือพระอินทรคือ ๑.
มาตาเปติภโร เลีย้งมารดาบิดา ๒. กุเล-
เชฏปจายี  เคารพผูใหญในตระกูล
๓. สณฺหวาโจ  พูดคําสุภาพออนหวาน
๔. อปสุณวาโจ หรือ เปสุเณยยฺปฺปหาย ีไม
พูดสอเสียด พูดสมานสามัคคี ๕. ทาน-
สํวิภาครโต หรือ มจฺเฉรวินย ชอบเผื่อ
แผใหปน ปราศจากความตระหนี่ ๖.
สจฺจวาโจ มีวาจาสัตย ๗. อโกธโน หรือ 
โกธาภิภ ูไมโกรธ ระงับความโกรธได

วัตรปฏิบัติ การปฏิบัติตามหนาท่ี, การ

ทําตามขอปฏิบัติท่ีพึงกระทําเปนประจํา, 

ความประพฤ ติ ท่ี เ ป น ไปตามขนบ  

ธรรมเนียมแหงเพศ ภาวะหรือวิถี

ดําเนินชีวิตของตน

วัน 1. ระยะเวลาต้ังแตพระอาทิตยข้ึนถึง
พระอาทิตยตก ซ่ึงตามปกติถือตาม

กําหนด ๑๒ ช่ัวโมง, กลางวัน ก็เรียก;

ระยะเวลา ๒๔ ช่ัวโมง ท่ีโลกหมนุตัวเอง

ครบรอบหนึง่ อยางท่ีถอืกนัมาแตเดมิวา 

ต้ังแตพระอาทิตยข้ึนถึงพระอาทิตยข้ึน

ใหมในวันถัดไป หรืออยางท่ีนิยมถือกัน

ในปจจุบันตามคติสมัยใหมวา ต้ังแต

เท่ียงคืนหนึ่งถึงเท่ียงคืนถัดไป; การท่ี

เรียกวา วนั นัน้ เพราะถือเอาเวลาพระ

อาทิตยซ่ึงเรียกวาตะวันข้ึน จนถึงตะวัน

ตกเปนกําหนด คอืมาจากคําวาตะวนันัน่
เอง (คลายกับระยะเวลาเดือนหนึ่ง ท่ี

ถือตามการโคจรของพระจันทร ซ่ึงมีช่ือ

วาเดือน) 2. ปา, ดง, สวน (บาลี: วน)

วันอุโบสถ ดู อุโบสถ
วปัปะ ช่ือพระภกิษรูุปหนึง่ในคณะปญจ-
วัคคีย เปนพระอรหันตรุนแรก

วัปปมงคล พิธีแรกนาขวัญ คือพิธีเร่ิมไถ

นาเพื่อเปนสิริมงคลแกขาวในนา

วยั สวนแหงอาย,ุ 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. 



วัสวดี วาสนา๓๖๒

๓๖๒

ปจฉิมวัย วัยปลาย ๓๓ ป คือ อายุ ๖๘ 

ป ถึง ๑๐๐ ป

วัสวดี ช่ือของพระยามาร; ดู วสวัตดี
วัสสานะ, วัสสานฤดู ฤดูฝน (แรม ๑ 

ค่ํา เดือน ๘  ถึง ข้ึน 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
วาจาช่ัวหยาบ ในวินัยหมายถึงถอยคํา
พาดพิงทวารหนักทวารเบาและเมถุน; ดู

ทุฏุลลวาจา
วาชเปยะ, วาชไปยะ “วาจาดูดดื่มใจ”, 

“น้ําคําควรดื่ม”, ความรูจักพูด คือ รูจัก

ทักทายปราศรัย ใชวาจาสุภาพนุมนวล 

ประกอบดวยเหตุผล มีประโยชน เปน

ทางแหงสามัคคี ทําใหเกิดความเขาใจ

อันดี ความเช่ือถือและความนิยมนับถือ 

(ขอ ๔ ในราชสังคหวัตถุ ๔)

วาตสมุฏานา อาพาธา ความเจ็บไขท่ี
มีลมเปนสมุฏฐาน; ดู อาพาธ

วานปรัสถ ผูอยูปา, เปนธรรมเนียมของ

พราหมณวา ผูท่ีครองเรือน มคีรอบครัว

เปนหลักฐาน คร้ันลูกหลานเติบโตก็จัด

แจงใหมีครอบครัว ตนเองชราลง ก็เขา

ป า จําศีลถือพรตบําเพ็ญตบะตอไป ,  

เขียน วนปรัสถะ บางก็มี; ดู อาศรม
วาโยธาตุ ธาตุลม, สภาวะที่มีลักษณะพัด

ไปมา, ภาวะสั่นไหว เครงตึง ค้ําจุน; ใน

รางกายนี้ สวนท่ีใชกําหนดเปนอารมณ

กรรมฐาน ไดแกลมพัดข้ึนเบ้ืองบน ลม

พัดลงเบ้ืองตํ่า ลมในทอง ลมในไส ลม

พัดไปตามตัว ลมหายใจ, อยางนี้เปน

การกลาวถึงวาโยธาตุในลักษณะท่ีคน

สามัญท่ัวไปจะเขาใจได และท่ีจะให

สําเร็จประโยชนในการเจริญกรรมฐาน 

แตในทางพระอภิธรรม วาโยธาตุเปน

สภาวะพื้นฐานท่ีมีอยู ในรูปธรรมทุก

อยาง ไดแกภาวะสั่นไหว เครงตึง ค้ํา

จุน; ดู ธาตุ, รูป ๒๘
วาร วันหนึ่งๆ ในสัปดาห, คร้ัง, เวลา

กําหนด

วาระ คร้ังคราว, เวลาท่ีกําหนดสําหรับ

ผลัดเปลี่ยน

วารี น้ํา
วาลิการาม ช่ือวัดหนึ่งในเมืองเวสาลี 
แควนวัชชี เปนท่ีประชุมทําสังคายนา

คร้ังท่ี ๒ ชําระวัตถุ ๑๐ ประการท่ีเปน

เสี้ยนหนามพระธรรมวินัย

วาสนา อาการกายวาจา ท่ีเปนลักษณะ



วาสภคามิกะ วิกัป, วิกัปป๓๖๓

๓๖๓

พิเศษของบุคคล ซ่ึงเกิดจากกิเลสบาง

อยาง และไดสั่งสมอบรมมาเปนเวลา

นานจนเคยชินติดเปนพื้นประจําตัว แม

จะละกิเลสนั้นไดแลว แตก็อาจจะละ

อาการกายวาจาที่เคยชินไมได เชน คํา

พูดติดปาก อาการเดินท่ีเร็วหรือเดิน

ตวมเต้ียม เปนตน ทานขยายความวา 

วาสนา ท่ีเปนกุศล ก็มี เปนอกศุล ก็มี 

เปนอัพยากฤต คือเปนกลางๆ ไมดีไม

ช่ัว ก็มี ท่ีเปนกุศลกับอัพยากฤตนั้น ไม

ตองละ แตท่ีเปนอกุศลซ่ึงควรจะละนั้น 

แบงเปน ๒ สวน คือ สวนท่ีจะเปนเหตุ

ใหเขาถึงอบาย กับสวนท่ีเปนเหตุใหเกิด

อาการแสดงออกทางกายวาจาแปลกๆ 

ตางๆ สวนแรก พระอรหันตทุกองคละ

ได แตสวนหลัง พระพุทธเจาเทานั้นละ

ได พระอรหันตอื่นละไมได จึงมีคํา

กลาววา พระพุทธเจาเทานั้นละกิเลสท้ัง

หมดไดพรอมท้ังวาสนา; ในภาษาไทย 

คําวา วาสนา มีความหมายเพี้ยนไป 

กลายเปนอํานาจบุญเกา หรือกุศลท่ีทํา

ใหไดรับลาภยศ

วาสภคามิกะ ช่ือพระเถระองคหนึ่งใน
การกสงฆ ผูทําสังคายนาครั้งท่ี ๒

วิกขัมภนวิมุตติ พนดวยขมหรือสะกด
ไว ไดแกความพนจากกิเลสและอกุศล-

ธรรมไดดวยกําลังฌาน อาจสะกดได

นานกวาตทังควิมุตติ แตเมื่อฌานเสื่อม

แลวกิเลสอาจเกิดข้ึนอีก จัดเปนโลกิย-

วิมุตติ (ขอ ๒ ในวิมุตติ ๕; ในบาลีเปน

ขอ ๑ ถึงช้ันอรรถกถา จึงกลายมาเปน

ขอ ๒)

วิกติกา เคร่ืองลาดท่ีเปนรูปสัตวราย เชน
ราชสีห เสือ เปนตน

วิกัป, วิกัปป ทําใหเปนของสองเจาของ 
คอืขอใหภกิษสุามเณรอืน่รวมเปนเจาของ

บาตรหรือจีวรนั้นๆ ดวย ทําใหไมตอง

อาบัติเพราะเก็บอติเรกบาตรหรืออติเรก

จีวรไวเกินกําหนด

วิกัปมี ๒ คือ วิกัปตอหนา และวกิัป

ลับหลัง

วิกัปตอหนา คือ วิกัปตอหนาผูรับ 

ถาจีวรผืนเดียว อยูในหัตถบาส วา “อิมํ 
จีวรํ ตุยฺหํ วิกปฺเปมิ” แปลวา “ขาพเจา

วกิปัจีวรผืนนีแ้กทาน” (ถาวกิปัจีวร ๒ ผืน

ข้ึนไป วา “อมิาน ิจีวราน”ิ แทน “อมิ ํจีวรํ”,

ถาจีวรท่ีวิกัปอยูนอกหัตถบาส วา “เอตํ” 

แทน “อิมํ” วา “เอตานิ” แทน “อิมานิ”, 

ถาวิกัปแกภิกษุผูแกกวา จะใชบทวา 

“อายสฺมโต” แทน “ตุยฺหํ” ก็ควร)

วกิปัลบัหลงั คอื วกิปัใหแกสหธรรมกิ

รูปใดรูปหนึ่ง ผูมิไดอยูเฉพาะหนา  โดย

เปลงวาจาตอหนาสหธรรมิกรูปอื่น ถา

จีวรผืนเดียว อยูในหัตถบาส วา “อิมํ 
จีวรํ อิตฺถนฺนามสฺส วิกปฺเปมิ”   แปลวา   
“ขาพเจาวิกัปจีวรผืนนี้ แกทานผูช่ือนี้”   



วิกัป, วิกัปป วิกัป, วิกัปป๓๖๔

๓๖๔

(ถาวิกัปแกภิกษุช่ือวาอุตตระ ก็บอกชื่อ

วา “อุตฺตรสฺส ภิกฺขุโน” หรือ “อายสฺมโต  

อุตฺตรสฺส” แทน “อิตฺถนฺนามสฺส” สุดแต

ผูรับออนกวาหรือแกกวา, ถาวิกัปจีวร

หลายผืน หรือจีวรอยูนอกหัตถบาส พึง

เปลี่ยนคํา โดยเทียบตามแบบวิกัปตอ

หนา)

จีวรท่ีวิกัปไว จะบริโภค ตองขอให

ผูรับถอนกอน มิฉะนั้น หากบริโภค จะ

ตองอาบัติปาจิตตีย เมื่อผูท่ีไดรับไวนั้น

ถอนแลว จึงใชได, คําถอนสําหรับจีวรท่ี

อยูในหัตถบาส วา “อมํิ จีวร ํมยหํฺ สนตฺกํ
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”, 

คําท่ีพึงเปลี่ยนท้ังหลาย เชน ช่ือของ 

จํานวนของ และท่ีของต้ังอยูในหรือนอก

หัตถบาส พึงเทียบเคียงกับคําท่ีกลาว

แลวขางตน)

ในเร่ืองเกี่ยวกับการวิกัปนี้ มีแนว

ทางปฏิบัติท่ีพระอาจารยนักวินัยแนะนํา

ไว และพระมติในหนังสือวินัยมุข อัน

ควรทราบวา ผาท่ีจะอธิษฐานเปนผาปู

นอนก็ดี เปนผาบริขารโจลก็ดี ตองเปน

ของท่ีไมใชนุงหม จึงอธิษฐานข้ึน เชน 

ภิกษุถอนผาอุตตราสงคผืนเกาเสีย ไม

คิดจะใชนุงหมอีก และอธิษฐานผืนใหม

แลว จะอธิษฐานผืนเกานั้นเปนผาปูนอน  

เชนนี้ได แตถายังจะใชนุงหม ควรวิกัป

ไวตามแบบ สวนผาบริขารโจลนั้น ก็เชน

ผากรองน้ํา ถุงบาตร และยาม อันมิใช

ของใชนุงหม และไมใชเปนของใหญ 

ตลอดจนผาบริขารอยางอื่น ซ่ึงมีสีและ

ดอกอันห ามในผ านุ งหม  อย า งนี้

อธิษฐานข้ึน สวนผาท่ีจะใชนุงหม แม

เพียงผืนเล็กพอใชเปนเคร่ืองประกอบ

เขาเปนผานุงหมได แมแตผาขาว มี

ประมาณต้ังแตยาว ๘  นิ้ว  กวาง  ๔  

นิ้วข้ึนไป จัดวาเปนจีวรตามกําหนด

อยางตํ่าท่ีจะตองวิกัป

อนึ่ง ผาอาบน้ําฝน เปนของท่ีทรง

อนุญาตเปนบริขารพิเศษช่ัวคราวของ

ภิกษุ  อธิษฐานไวใชไดตลอด ๔ เดือน

แหงฤดูฝน พนนั้นใหวิกัปไว

ท้ังนี ้มพีทุธานญุาตไวคราวหนึง่ (วนิย.

๕/๑๖๐/๒๑๘) ซ่ึงใชเปนท่ีอางองิในเร่ืองท่ีวา 

ผาอยางไหนจะตองอธิษฐาน หรือตอง

วิกัป อยางไร ใจความวา ไตรจีวร ผาปู

นั่ง (นิสีทนะ) ผาปูนอน (ปจจัตถรณะ) 

ผาเช็ดหนาเช็ดปาก (มุขปุญฉนโจละ) 

และผาบริขารโจล ใหอธิษฐาน ไมใชให

วิกัป, ผาอาบน้ําฝน (วัสสิกสาฎก) ให

อธิษฐานใชตลอด ๔ เดือนแหงฤดูฝน 



วิกัปปตจีวร วิขัมภนปหาน๓๖๕

๓๖๕

พนจากนั้น ใหวิกัปไว, ผาปดฝ (กัณฑุ-

ปฏิจฉาทิ) ใหอธิษฐานใชตลอดเวลาท่ี

อาพาธ พนจากนั้นใหวิกัปไว; ผาจีวร

ขนาดอยางตํ่ายาว ๘ นิ้ว กวาง ๔ นิ้ว 

โดยนิ้วพระสุคต ตองวิกัป

สวนในการวิกัปบาตร ถาบาตรใบ

เดยีว อยูในหัตถบาส วา “อมํิ ปตฺตํ ตุยหํฺ
วิกปฺเปมิ” (ถาบาตรหลายใบ วา “อิเม 

ปตฺเต” แทน “อิมํ ปตฺตํ”; ถาบาตรอยู

นอกหัตถบาส วา “เอตํ” แทน “อิมํ” 

บาตรหลายใบ วา “เอเต” แทน “อิเม”), 

บาตรท่ีวิกัปไวแลว  ไมมีกําหนดใหถอน

กอนจึงบริโภค  พึงใชเปนของวิกัป  แต

เมื่อจะอธิษฐาน พึงใหถอนกอน; ดู

อธิษฐาน, ปจจุทธรณ
วิกัปปตจีวร จีวรท่ีวิกัปปไว, จีวรท่ีไดทํา
ใหเปนของ ๒ เจาของแลว

วิการ 1. พิการ, ความแปรผัน, ความผิด

แปลก, ผิดปรกติ 2. ทําตางๆ, ขยับ

เขยื้อน เชน กวักมือ ดีดนิ้ว เปนตน

วิกาล ผิดเวลา, ในวิกาลโภชนสิกขาบท 

(หามฉันอาหารในเวลาวิกาล) หมายถึง

ต้ังแตเท่ียงแลวไปจนถึงกอนอรุณวัน

ใหม; สวนในอันธการวรรค สิกขาบทท่ี 

๗ ในภิกขุนีวิภังค (หามภิกษุณีเขาสู

ตระกูลในเวลาวิกาล เอาที่นอนปูลาดนั่ง

นอนทับโดยไมบอกกลาวขออนุญาตเจา

บาน) หมายถึงต้ังแตพระอาทิตยตกจน

ถึงกอนอรุณวันใหม; ในสิงคาลกสูตร 

ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค สุตตันตปฎก 

กลาวถึงการเท่ียวซอกแซกในเวลาวิกาล

วาเปนอบายมุขนั้น ก็หมายถึงเวลาค่ํา

วิกาลโภชน การกินอาหารในเวลาวิกาล, 
การฉันอาหารผิดเวลา; ดู วิกาล

วกิพุพนา การทําใหเปนไดตางๆ, การยกั

เยื้องยักยาย, การปรับแปลงแผลงผัน, 

เชน ผูท่ีเจริญอปัปมญัญาจนชํานาญ มี

จิตเสมอกันตอสรรพสัตว และเขาถึง

ฌานแลว สามารถแผเมตตา เปนตน ตอ

สตัวท้ังหลาย แผกผันไปไดตางๆ ท้ัง

แบบกวางขวางไมมีขอบเขต (อโนธิโส-

ผรณา) ท้ังแบบจํากดัขอบเขต (โอธิโส-

ผรณา) และแบบเฉพาะเปนทิศๆ (ทิสา-

ผรณา), คาํวา “วกิพุพนา” นี ้มกัพบในช่ือ

เรียกอทิธิ (ฤทธ์ิ) แบบหนึง่ คอื วกิพุพนา-

อทิธิ หรือวกิพุพนฤทธ์ิ; เทียบ อโนธิโส-
ผรณา, โอธิโสผรณา, ทิสาผรณา; ดู แผ
เมตตา, สีมาสัมเภท; วกุิพพนาอทิธิ

วกิพุพนาอทิธ,ิ วกิพุพนฤทธิ ์ ฤทธ์ิคอื
การแผลง, ฤทธ์ิบิดผนั, ฤทธ์ิผันแผลง 

คือการแผลงฤทธ์ิแปลงตัว เปลีย่นจาก

รูปรางปกติ แปลงเปนเดก็ เปนครุฑ เปน

เทวดา เปนเสอื เปนง ูเปนตน (ตองหาม

ทางพระวนิยั)

วิขัมภนปหาน การละกิเลสไดดวยขมไว
ดวยฌาน; มักเขียน วิกขัมภนปหาน



วิขัมภนวิมุติ วิญญาณ๓๖๖

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 มกัหมายถงึติชม, แสดง

ความคิดเห็นในเชิงตัดสินคุณคาช้ีขอดี

ขอดอย

วจิารณญาณ ปญญาท่ีไตรตรองพจิารณา
เหตุผล

วิจิกิจฉา ความลังเลไมตกลงได, ความ
ไมแนใจ, ความสงสัย, ความเคลือบ

แคลงในกศุลธรรมท้ังหลาย, ความลงัเล

เปนเหตุใหไมแนใจในปฏิปทาเคร่ือง

ดาํเนนิของตน (ขอ ๕ ในนวิรณ ๕, ขอ 

๕ ในสงัโยชน ๑๐ ตามนัยพระอภิธรรม, 

ขอ ๔ ในอนุสยั ๗)

วิจิตร งาม, งดงาม, แปลก, ตระการ, 

หรู, แพรวพราว

วิชชา ความรูแจง, ความรูวิเศษ; วิชชา ๓

คือ ๑. ปุพเพนิวาสานุสติญาณ ความรูท่ี

ระลึกชาติได ๒. จุตูปปาตญาณ ความรู
จุติและอบัุติของสตัวท้ังหลาย ๓. อาสวกั-
ขยญาณ ความรูท่ีทําอาสวะใหสิ้น วิชชา 

๘ คือ ๑. วิปสสนาญาณ ญาณใน

วิปสสนา ๒. มโนมยิทธิ ฤทธ์ิทางใจ ๓. 

อิทธิวิธิ แสดงฤทธ์ิไดตางๆ ๔. ทิพพ-
โสต หูทิพย ๕. เจโตปริยญาณ รูจัก
กาํหนดใจผูอืน่ได ๖. ปุพเพนวิาสานสุติ
๗. ทิพพจักขุ ตาทิพย (= จุตูปปาต-

ญาณ) ๘. อาสวักขยญาณ
วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน (พระผูมีพระภาค

เจานั้น) ทรงถึงพรอมดวยวิชชาและ

จรณะ ประกอบดวยวิชชา ๓ หรือวิชชา 

๘ และจรณะ ๑๕ อันเปนปฏิปทาเคร่ือง

บรรลุวิชชานั้น, มีความรูประเสริฐ 

ความประพฤติประเสริฐ (ขอ ๓ ใน

พุทธคุณ ๙)

วิชชาธร, วิชาธร ดู วิทยาธร
วิญญัติ 1. การเคลื่อนไหวใหรูความ

หมาย, การสื่อความหมาย มี ๒ คือ ๑. 
กายวญิญติั การใหรูความหมายดวยกาย
เชน พยักหนา กวักมือ ๒. วจีวิญญัติ
การใหรูความหมายดวยวาจา คือพูด 

หรือบอกกลาว 2. การออกปากขอของ 

ตอคนไมควรขอ หมายถึงภิกษุขอสิ่ง

ของตอคฤหัสถผูไมใชญาติ ผูไมใชคน

ปวารณา

วิญญาณ ความรูแจงอารมณ, จิต, ความรู

ท่ี เ กิ ด ข้ึน เมื่ ออายตนะภายในและ

อายตนะภายนอกกระทบกัน  เชนรู

อารมณในเวลาเมื่อรูปมากระทบตา

เปนตน ไดแก การเห็น การไดยินเปน

อาทิ; วิญญาณ ๖ คือ ๑. จักขุวิญญาณ 



วิญญาณฐิติ วิตถาร๓๖๗

๓๖๗

ความรูอารมณทางตา (เห็น) ๒. โสต-
วิญญาณ ความรูอารมณทางหู (ไดยิน) 

๓. ฆานวิญญาณ ความรูอารมณทาง
จมูก (ไดกลิ่น) ๔. ชิวหาวิญญาณ ความ
รูอารมณทางลิ้น (รูรส) ๕. กายวิญญาณ 
ความรูอารมณทางกาย (รูสิ่งตองกาย) 

๖. มโนวิญญาณ ความรูอารมณทางใจ 
(รูเร่ืองในใจ)

วิญญาณฐิติ ภูมิเปนท่ีต้ังของวิญญาณ มี 

๗ คือ ๑. สัตวเหลาหนึ่ง มีกายตางกัน 

มีสัญญาตางกัน เชนพวกมนุษย พวก

เทพบางหมู พวกวินิปาติกะ บางหมู ๒. 

สัตวเหลาหนึ่ง มีกายตางกัน มีสัญญา

อยางเดียวกัน เชน พวกเทพผูอยูใน

จําพวกพรหมผูเกดิในภูมปิฐมฌาน ๓. 

สัตวเหลาหนึ่ง มีกายอยางเดียวกัน มี

สญัญาตางกนั เชน พวกเทพอาภสัสระ

๔. สัตวเหลาหนึ่ง มีกายอยางเดียวกัน มี

สัญญาอยางเดียวกัน เชน พวกเทพสุภ-

กิณหะ ๕. สัตวเหลาหนึ่ง ผูเขาถึงช้ัน  

อากาสานัญจายตนะ ๖. สัตวเหลาหนึ่ง 

ผูเขาถึงช้ันวิญญาณัญจายตนะ ๗. สัตว

เหลาหนึง่ ผูเขาถงึช้ันอากญิจัญญายตนะ

วิญญาณธาตุ ธาตุรู, ความรูแจง, ความรู
อะไรได (ขอ ๖ ในธาตุ ๖)

วิญญาณัญจายตนะ ฌานอันกําหนด
วิญญาณหาท่ีสุดมิไดเปนอารมณหรือ

ภพของผูเขาถงึฌานนี ้(ขอ ๒ ในอรูป ๔)

วิญญาณาหาร  อาหารคือวิญญาณ , 

วิญญาณเปนอาหารคือ เปนป จ จัย

อุดหนุนหลอเลี้ยงใหเกิดนามรูป (ขอ ๔ 

ในอาหาร ๔)

วิญู ผูรู, บัณฑิต, นักปราชญ; ในพระ

วินัย ตามปาจิตติยสิกขาบทที่ ๗ แหง

มุสาวาทวรรค วา “อนึ่ง ภิกษุใดแสดง

ธรรมแกมาตุคามเกินกวา ๕-๖ คํา เวน

แตมี บุ รุษผู เปนวิญูอยูดวย เปน

ปาจิตตีย” คําวา วิญ ูในท่ีนี้ หมายถึง

ผูรูความ คือ “ผูสามารถรูเขาใจคําดีคํา

ราย คําหยาบคําไมหยาบ”, ในกฎหมาย

ไทย ใชคําวา วิญชูน หมายถึง บุคคล

ผูรูผิดรูชอบตามปรกติ หรืออยางภาษา

ชาวบานวา ผูรูผิดชอบช่ัวดี

วิญูชน ดู วิญู
วิตก ความตรึก, ตริ, การยกจิตข้ึนสู

อารมณ หรือปกจิตลงสูอารมณ (ขอ ๑ 

ในองคฌาน ๕), การคิด, ความดําริ;

ไทยใชวาเปนหวงกังวล

วิตกจริต พื้นนิสัยหนักในทางตรึก, มี

วิตกเปนปรกติ, มีปรกตินึกพลานหรือ

คิดจับจดฟุงซาน, ผูมีจริตชนิดนี้พึงแก

ดวย เพงกสิณ หรือเจริญอานาปานสติ-

กัมมฏัฐาน (ขอ ๖ ในจริต ๖)

วิตถาร ซ่ึงแผยืดขยายกวางขวางออกไป,

ขยายความ, พิสดาร; ตรงขามกับ สังเขป; 

ในการวัด หมายถึง ความกวาง (เทียบ
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กับความยาว คืออายาม และความสูง 

หรือความลึก คืออพุเพธ); ในภาษาไทย 
ความหมายเพี้ยนไป กลายเปนวา ผิด

ปกติ, พิลึก, นอกแบบ, นอกลูนอกทาง, 

เกินวิสัยแหงความยอมรับ

วิตถารนัย นัยอยางพิสดาร, แบบขยาย
ความ, แงความหมายซึ่งบรรยายอยาง

กวางขวางยืดยาว; ตรงขามกับ สังเขปนัย
วิติกกมะ ดู วีติกกมะ
วิถีจิต “จิตในวิถี” คือจิตในวิถีแหงการรับ
รูเสพอารมณ, จิตซ่ึงเกิดข้ึนเปนไปในวิถี 

คอืพนจากภวงัค หรือพนจากภาวะท่ีเปน

ภวังคจิต (และมิใชเปนปฏิสนธิจิต หรือ

จุติจิต), พูดอีกอยางหนึ่งวา จิต ๑๑ ช่ือ 

ซ่ึงทํากิจ ๑๑ อยาง นอกจากปฏิสนธิกิจ 

ภวังคกิจ และจุติกิจ, “วถีิจติ” เปนคํา

รวม เรียกจิตท้ังหลาย ซ่ึงทําหนาท่ีเกี่ยว

กับการรับรูอารมณ ๖ ทางทวารท้ัง ๖ 

(คําบาลีวา “วีถิจิตฺต”), อธิบายอยางงาย 

พอใหเขาใจเปนพื้นฐานวา สัตวท้ังหลาย 

หลังจากเกิดคือปฏิสนธิแลว จนถึงกอน

ตายคือจุติ ระหวางนั้น ชีวิตเปนอยูโดย

มีจิตท่ีเปนพื้น เรียกวาภวงัคจติ (จิตท่ี

เปนองคแหงภพ หรือจิตในภาวะท่ีเปน

องคแหงภพ) ซ่ึงเกิดดับสืบเนื่องตอกัน

ไปตลอดเวลา (มักเรียกวาภวงัคโสต
คือกระแสแหงภวังค) ทีนี้ ถาจิตอยูใน

ภาวะภวังค เปนภวังคจิต และเกิดดับ

สืบตอไปเปนภวังคโสตเทานั้น ก็เพียง

แคยังมีชีวิตอยู เหมือนหลับอยูตลอด

เวลา แตชีวิตนั้นเปนอยูดําเนินไป โดยมี

การรับรูและทํากรรมทางทวารตางๆ 

เชน เห็น ไดยิน ดู ฟง เคลื่อนไหว พูด

จา ตลอดจนคิดการตางๆ จิตจึงมิใชอยู

เพียงในภาวะท่ีเปนภวังค คือมิใชแค

เปนองคแหงภพไวเทานั้น แตตองมีการ

รับรูเสพอารมณทํากรรมทางทวารท้ัง

หลายดวย ดังนั้น เมื่อมีอารมณ คือ รูป 

เสียง ฯลฯ มาปรากฏแกทวาร (“มาสู

คลองในทวาร”) คือ ตา หู ฯลฯ ก็จะมี

การรับรู โดยภวังคจิตท่ีกําลังเกิดดับสืบ

ตอกระแสภพกันอยูนั้น แทนท่ีวา

ภวังคจิตหนึ่งดับไป จะเกิดเปนภวังคจิต

ใหมข้ึนมา ก็กลายเปนวา ภวังคจิตหนึ่ง

ดับไป แตเกิดเปนจิตหนึ่งท่ีเขาอยูในวิถี

แหงการรับรูเกิดข้ึนมา (ตอนนี้ พูด

อยางภาษาชาวบานใหเขาใจงายวา จิต

ออกจากภวังค หรือจิตข้ึนสูวิถี) แลวก็

จะมีจิตท่ีเรียกช่ือตางๆ เกิดข้ึนมาทํา

หนาท่ีตอๆ กนัไป ในวถิแีหงการรับรูเสพ

อารมณนั้น จนครบกระบวนจบวิถีไป

รอบหนึ่ง แลวก็เกิดเปนภวังคจิตข้ึนมา

อกี (พดูอยางภาษาชาวบานวา ตกภวังค),

จิตท้ังหลายท่ีเกิดข้ึนมาทําหนาท่ีแตละ

ขณะในวิถีแหงการรับรูเสพอารมณนั้น

จนจบกระบวน เรียกวา “วถีิจติ” และจิต
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แตละขณะในวิถีนั้น มีช่ือเรียกเฉพาะ

ของมัน ตามกิจคืองานหรือหนาท่ีท่ีมัน

ทํา, เมื่อตกภวังคอยางท่ีวานั้นแลว 

ภวังคจิตเกิดดับตอกันไป แลวก็เปลี่ยน 

(เรียกวาตัดกระแสภวังค) เกิดเปนวิถี

จิตข้ึนมารับรูเสพอารมณอีก แลวพอจบ

กระบวน ก็ตกภวังค เปนภวังคจิต แลว

ก็ตัดกระแสภวังค เกิดเปนวิถีจิตข้ึนอีก 

สลับกันหมุนเวียนไป โดยนัยนี้ ชีวิตท่ี

ดําเนินไปแมในกิจกรรมเล็กนอยหนึ่งๆ 

จึงเปนการสลับหมุนเวียนไปของกระแส

ภวังคจิต (ภวังคโสตะ) กับกระบวนวิถี

จิต (วถีจิิตตปวัตติ) ท่ีเกดิดบัสบืตอไป

มากมายไมอาจนบัได

ในการรับรูเสพอารมณทํากรรมคร้ัง

หนึง่ๆ ท่ีเปนการเปลีย่นจากภวงัคจิต มา

เปนวถิจิีต จนกระท่ังกลบัเปนภวงัคจิต

อีกนั้น แยกแยะใหเห็นลําดับข้ันตอน

แหงความเปนไป พอใหไดความเขาใจ

คราวๆ (ในท่ีนี ้ จะพดูถงึเฉพาะปญจ-

ทวารวถิ ี คอืการรับรูทางทวาร ๕ ไดแก 

ตา หู จมกู ลิน้ และกาย ในกรณท่ีีรับ

อารมณท่ีมกีาํลงัมาก คอือติมหันตารมณ 

เปนหลกั) ดงันี ้ก. ชวงภวงัคจติ  (เนือ่ง

จากเมื่อจบวิถี ก็จะกลับเปนภวังคอีก 

ตามปกติจึงเรียกภวังคจิตท่ีเอาเปนจุด

เร่ิมตนวา “อตีตภวงัค” คอืภวงัคท่ีลวง

แลว หรือภวงัคกอน) ม ี๓ ขณะ ไดแก 

๑. อตีตภวังค (ภวังคจิตท่ีสืบตอมาจาก
กอน) ๒. ภวงัคจลนะ (ภวงัคไหวตัวจาก

อารมณใหมท่ีกระทบ) ๓. ภวงัคปุจเฉท
(ภวงัคขาดจากอารมณเกา) ข. ชวงวิถจีติ 

ม ี๑๔ ขณะ ไดแก ๑. ปญจทวาราวชัชนะ
(การคํานึงอารมณใหมทางทวารนั้นๆ ใน

ทวารท้ัง ๕, ถาอยูในมโนทวารวถิ ีกเ็ปน

มโนทวาราวชัชนะ) ๒. ปญจวญิญาณ
(การรูอารมณนัน้ๆ ในอารมณท้ัง ๕ คอื

เปนจักขุวิญญาณ หรือโสตวิญญาณ 

หรือฆานวิญญาณ หรือชิวหาวิญญาณ 

หรือกายวญิญาณ อยางใดอยางหนึง่) ๓. 

สัมปฏิจฉนะ (สัมปฏิจฉันนะ ก็เรียก,

การรับอารมณจากปญจวิญญาณ เพื่อ

เสนอแกสันตีรณะ) ๔. สนัตรีณะ (การ

พจิารณาไตสวนอารมณ) ๕. โวฏฐพัพนะ 
(การตัดสินอารมณ) ๖.–๑๒. ชวนะ 
(การแลนไปในอารมณ คือรับรูเสพทํา

ตออารมณ เปนชวงท่ีทํากรรม โดยเปน

กุศลชวนะหรืออกุศลชวนะ หรือไมก็

กิริยา) ติดตอกัน ๗ ขณะ ๑๓.–๑๔. 

ตทารมณ (ตทาลมัพณะ หรือตทาลมัพนะ 

กเ็รียก, “มอีารมณนัน้” คอืมอีารมณเดยีว

กบัชวนะ ไดแกการเกดิเปนวปิากจิตท่ีได

รับอารมณตอจากชวนะ เหมอืนไดรับผล

ประมวลจากชวนะมาบนัทึกเกบ็ไว กอน

ตกภวงัค) ตอกนั ๒ ขณะ แลวกส็ิน้สดุวถิ ี

คอืจบกระบวนของวิถจิีต เกดิเปนภวงัค-
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จิตข้ึนใหม (ตกภวงัค), เมือ่นบัตลอด

หมดท้ังสองชวง คอืต้ังแตอตีตภวงัคจุด

เร่ิม มาจนจบวถิ ีกม็ ี๑๗ ขณะจติ

ในสวนรายละเอียด วิถีจิตมีความ

เปนไปแตกตางกนัหลายแบบ เชน ใน

ปญจทวารวถีิท่ีพูดมาขางตนนั้น เปน

กรณีท่ีรับอารมณซ่ึงมีกําลังเดนชัดมาก 

(อติมหันตารมณ) แตถาอารมณ ท่ี

ปรากฏเขามามีกําลังไมมากนัก (เปน

แคมหันตารมณ) ภวังคจะยังไมไหวตัว 

จนถึงภวังคจิตขณะท่ี ๓ หรือขณะท่ี ๔ 

จึงจะไหวตัวเปนภวังคจลนะ ในกรณี

อยางนี ้ก็จะมีอตีตภวังค ๒ หรือ ๓ ขณะ 

และเมือ่ข้ึนสูวถิ ี กจ็ะไปจบแคชวนะท่ี ๗

ดับ แลวก็ตกภวังค โดยไมมีตทารมณ

เกดิข้ึน, ยิง่กวานัน้ ถาอารมณท่ีปรากฏมี

กาํลงันอย (เปนปริตตารมณ) กจ็ะผาน 

อตีตภวงัคไปหลายขณะ (ต้ังแต ๔ ถงึ ๙ 

ขณะ) จึงเปนภวงัคจลนะ และเมือ่ข้ึนสูวถิี

แลว วิถีนั้นก็ไปสิน้สดุลงแคโวฏฐพัพนะ 

ไมทันเกิดชวนจิต ก็ตกภวังคไปเลย, 

และถาอารมณท่ีปรากฏนัน้ออนกาํลงัเกนิ

ไป (เปนอติปริตตารมณ) กจ็ะผานอตีต-

ภวังคไปมากหลายขณะ จนในท่ีสุด 

เกดิภวงัคจลนะข้ึนมาได ๒ ขณะ กก็ลบั

เปนภวังคตามเดมิ คอืภวงัคไมขาด (ไม

มีภวังคุปจเฉท) และไมมีวิถีจิตเกิดข้ึน

เลย จึงเรียกวาเปนโมฆวาระ, สวนใน

มโนทวารวิถี เมือ่ภวงัคไหวตัว (ภวงัค-

จลนะ) และภวงัคขาด (ภวงัคปุจเฉท) 

แลว ข้ึนสูวถิ ีจะมเีพยีงมโนทวาราวัชชนะ 

(การคํานึงอารมณใหมทางมโนทวาร) 

แลวเกดิเปนชวนจติ ๗ ขณะตอไปเลย 

(ไมมสีมัปฏจิฉนจิต เปนตน) เมือ่ชวนะ

ครบ ๗ แลว ในกรณท่ีีอารมณท่ีปรากฏ

เดนชัด (วภิตูารมณ) กจ็ะเกดิตทารมณ 

๒ ขณะ แลวตกภวงัค แตถาอารมณ

ออนแรงไมเดนชัด (อวภิตูารมณ) พอ

ครบ ๗ ชวนะแลว กต็กภวงัคไปเลย 

โดยไมมตีทารมณเกดิข้ึน, อน่ึง ท่ีกลาว

มาท้ังหมดน้ัน เปนวิถีจิตในกามภูมิท้ัง

สิน้ ยงัมวีถิจิีตในภูมท่ีิสงูข้ึนไปอีก ใน

ฝายมโนทวารวิถี (จิตในปญจทวารวิถี 

อยูในกามภูมิอยางเดียว) ซ่ึงเปนจิตท่ี

เปนสมาธิข้ันอปัปนา และมคีวามเปนไปท่ี

แตกตางจากวถิจิีตในกามภมู ิ เชน ชวนะ

ไมจํากดัเพยีงแค ๗ ขณะ เมือ่เขาฌาน

แลว ตราบใดยงัอยูในฌาน กม็ชีวนจิต

เกดิดบัสบืตอกนัไปตลอด นบัจํานวนไม

ได โดยไมตกภวังคเลย ถาเกิดเปน

ภวังคจิตข้ึนเมื่อใด ก็คือออกจากฌาน 

ดงันีเ้ปนตน รายละเอียดของวิถจิีตระดับ

นี ้จะไมกลาวในท่ีนี;้ ด ูชวนะ, ตทารมณ;
เทยีบ ภวังคจิต

วิทยา ความรู
วิทยาธร “ผูทรงวิทยา”, ผูมีวิชากายสิทธ์ิ, 
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ผูมีฤทธ์ิท่ีสําเร็จดวยวิทยาอาคมหรือ

ของวิเศษ, พอมด

วิเทหะ ช่ือแควนหนึ่งในชมพูทวีป นคร

หลวงช่ือ มิถิลา เปนดินแดนพวกวัชชี
อีกถิ่นหนึ่ง ต้ังอยูบนฝงแมน้ําคงคา 

ตรงขามกับแควนมคธ

วิธัญญา ช่ือนครหรือถิ่นหนึ่งในสักก-

ชนบท ปกครองโดยกษตัริยวงศศากยะ;

เวธัญญะ ก็เรียก
วินธยะ ช่ือเทือกเขาสําคัญในอินเดียภาค
กลาง (Vindhya Range) เร่ิมตนทาง

ตะวันออกท่ีพาราณสี ยาวลงไปทาง

ตะวันตกเฉียงใตประมาณ ๑,๐๘๖ กม. 

บางตอนเคียงคู ไปกับแมน้ํานัมมทา 

แลวสิ้นสุดลงในรัฐคุชราต ถือกัน

ทํานองเดียวกับแมน้ํานัมมทาวาเปนเสน

แบง ระหวางท่ีราบลุมแมน้ําคงคาใน

ภาคเหนือ (อุตราบถ) กับดินแดนท่ีราบ

สู งแห งอิน เดียภาคใต  (Deccan 

Plateau; ทักขิณาบถ); ดู นัมมทา
วินยวาที ผูมีปรกติกลาวพระวินัย
วินยสัมมุขตา ความเปนตอหนาพระ
วินัยในวิวาทาธิกรณ หมายความวา

ปฏิบัติตามธรรมวินัยและสัตถุศาสนอัน

เปนเคร่ืองระงับอธิกรณนั้น; ดู สัมมุขา-
วินัย

วินัย ระเบียบแบบแผนสําหรับฝกฝน
ควบคุมความประพฤติของบุคคลใหมี

ชีวิตท่ีดีงามเจริญกาวหนาและควบคุม

หมูชนใหอยูรวมกันดวยความสงบเรียบ

รอยดีงาม, ประมวลบทบัญญัติขอ

กําหนดสําหรับควบคุมความประพฤติ

ไมใหเสื่อมเสียและฝกฝนใหประพฤติดี

งามเปนคุณเกื้อกูลยิ่งข้ึน; วินัยมี ๒ 

อยางคือ ๑. อนาคาริยวินัย วินัยของผู
ไมครองเรือน คือ วินัยของบรรพชิต หรือ

วนิยัของพระสงฆ ไดแก การไมตองอาบัติ

ท้ัง ๗ หรือโดยสาระ ไดแก ปารสุิทธิศีล 
๔ ๒. อาคาริยวินัย วินัยของผูครอง

เรือน คอื วนิยัของชาวบาน ไดแก การงด

เวนจาก อกุศลกรรมบถ ๑๐ โดยนัยก็
คือ กุศลกรรมบถ ๑๐

วินัยกถา คําพูดเกี่ยวกับพระวินัย, คํา

บรรยาย คําอธิบาย หรือเร่ืองสนทนา

เกี่ยวกับพระวินัย

วินัยกรรม การกระทําเกี่ยวกับพระวินัย 
หรือการปฏิบัติตามวินัย เชน การ

อธิษฐานบริขาร การวิกัปบาตรและจีวร 

การปลงอาบัติ การอยูปริวาส เปนตน

วินัยธร “ผูทรงวินัย”, ภิกษุผูชํานาญ

วินัย; พระอุบาลีเถระ ไดรับยกยองจาก

พระพุทธเจาวาเปนเอตทัคคะในบรรดา

พระวินัยธร

วินัยปฎก ดู ไตรปฎก
วินัยมุข มุขแหงวินัย, หลักใหญๆ หรือ

หัวขอสําคัญๆ ท่ีเปนเบ้ืองตนแหงพระ
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วินัย หรือเปนปากทางนําเขาสูวินัย เปน

ช่ือหนังสือท่ีสมเด็จพระมหาสมณเจา 

กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ทรงรจนาข้ึน

เพื่ออธิบายความหมายและช้ีประโยชน

แหงพระวินัย มุงชวยใหพระภิกษุ

สามเณรต้ังอยูในปฏิบัติพอดีงาม ผูไม

เครงจะไดรูสึกสํารวมรักษามารยาทสม

เปนสมณะ ฝายผูเครงครัดเกนิไปจะได

หายงมงาย ไมสําคัญวาตนดีกวาผูอื่น 

ต้ัง รังเกียจผูอื่นเพราะเหตุเล็กนอย 

เพียงสักวาธรรมเนียม หรือแมหันไปชัก

นาํผูอืน่ในปฏบัิติอนัด ี ตางจะไดอานสิงส

คือไมมีวิปฏิสาร; ทรงมุงหมายเพือ่จะ

แตงแกหนงัสอื บุพพสิกขาวณัณนา ของ
พระอมราภรัิกขิต (อมร เกดิ) เจาอาวาส

วัดบรมนิวาส; จัดพิมพเปน ๓ เลม ใช

เปนแบบเรียนวิชาวินัย สําหรับนักธรรม

ช้ันตรี ช้ันโท และช้ันเอก ตามลําดับ

วินัยวัตถุ เร่ืองเกี่ยวกับพระวินัย
วินิจฉัย ไตรตรอง, ใครครวญ, ช้ีขาด, 

ตัดสิน, ชําระความ

วินิบาต “โลกหรือวิสัยเปนท่ีตกไปแหง

สัตวอยางไรอํานาจ [คือชวยตัวเองไมได

เลย]”, “แดนเปนท่ีตกลงไปพนิาศยอย

ยบั”, สภาพตกต่าํ, ภพคอืภาวะแหงชีวติ

ท่ีมีแตความตกตํ่าเสื่อมถอยยอยยับ;

อรรถกถาทั้งหลาย (เชน วินย.อ.๑/๑๘๗) 

แสดงความหมายไว ๒ นัย คือ พูด

แบบรวมๆ ก็เปนไวพจนคําหนึ่งของ

นรก นั่นเอง แตถาแยกความหมายออก
ไปตางหาก ก็หมายถึงกําเนิดอสุรกาย

วินิปาติกะ ทานวาไดแกพวกเวมานิก-

เปรต คือ พวกเปรตมีวิมานอยู ไดเสวย

สุขและตองทุกขทรมานเปนชวงๆ สลับ

กันไป มีสุขบางทุกขบางคละระคน

วินิพโภครูป รูปท่ีแยกจากกันได; เทียบ

อวินิพโภครูป; ดู รูป ๒๘
วินีตวัตถุ เร่ืองท่ีทานวินิจฉัยแลว, เร่ืองท่ี
ตัดสินแลว ทานแสดงไวเปนตัวอยาง

สําหรับเทียบเคียงตัดสิน ในการปรับ

อาบัติ (ทํานองคําพิพากษาของศาลสูง

สุดท่ีนํามาศึกษากัน)

วิบัติ ความเสีย, ความผิดพลาด, ความ

บกพรอง, ความเสียหายใชการไมได 1.

วิบัติ ความเสีย ของภิกษุ มี ๔ อยาง คือ 

๑. ศีลวบัิติ ความเสยีแหงศลี ๒. อาจาร-
วิบัติ ความเสียมรรยาท ๓. ทิฏฐิวิบัติ 
ความเห็นผิดธรรมผิดวินัย ๔. อาชีว-
วบัิติ ความเสียหายแหงการเลี้ยงชีพ 2.

วิบัติ คือความเสียหายใชไมได ของ
สังฆกรรม มี ๔ คือ ๑. วัตถุวิบัติ เสีย
โดยวัตถุ เชน อุปสมบทคนอายุตํ่ากวา 

๒๐ ป ๒. สีมาวิบัติ เสียโดยสีมา เชน 

สีมาไมมีนิมิต ๓. ปริสวิบัติ เสียโดย
บริษัทคือท่ีประชุม เชน ภิกษุเขาประชุม

ไมครบองคสงฆ ๔. กรรมวาจาวิบัติ 
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เสียโดยกรรมวาจา เชนสวดผิดพลาด

ตกหลน สวดแตอนุสาวนาไมไดต้ัง

ญัตติ เปนตน (ขอกรรมวาจาวิบัติบาง

กรณีแยกเปนญัตติวิบัติและอนุสาวนา

วิบัติ กลายเปนวิบัติ ๕ ก็มี; เทียบ สมบัติ
วบิาก ผลแหงกรรม, ผลโดยตรงของ

กรรม, ผลดีผลรายท่ีเกิดแกตน คือเกิด

ข้ึนในกระแสสืบตอแหงชีวิตของตน

(ชีวิตสันตติ)  อันเปนไปตามกรรมดี

กรรมช่ัวท่ีตนไดทําไว; “วิบาก” มีความ

หมายตางจากผลท่ีเรียกช่ืออยางอื่น ซ่ึง

เปนผลพวง ผลพลอยได ผลขางเคียง 

หรือผลสืบเนื่อง เชน “นิสสันท” และ 

“อานิสงส”; ดู ผล, เทียบ นิสสันท, อานิสงส
วิปจิตัญู  ผูอาจรูธรรมตอเมื่อทาน
อธิบายความหมายแหงหัวขอนั้น, รูตอ

เมื่อขยายความ (ขอ ๒ ในบุคคล ๔)

วิปฏิสาร ความเดือดรอน, ความรอนใจ 

เชนผูประพฤติผิดศีล เกิดความเดือด

รอนข้ึนในใจ ในเพราะความไมบริสุทธ์ิ

ของตนเรียกวา เกิดวิปฏิสาร
วิปปวาส “อยูปราศ” เปนประการหนึ่งใน

รัตติเฉท การขาดราตรีแหงการประพฤติ

มานัตและการอยูปริวาส; สําหรับผู

ประพฤติมานัต วิปปวาส หมายถึง อยู

ในถิ่น (จะเปนวัดหรือท่ีมิใชวัดเชนปา

เปนตนก็ตาม) ทีไมมีสงฆอยูเปนเพื่อน 

คืออยูปราศจากสงฆ, สําหรับผูอยู

ปริวาส หมายถึง อยูในถิ่นปราศจาก 

ปกตัตตภิกษุ (มีปกตัตตภิกษุอยูเปน

เพื่อนรูปเดียวก็ใชได) ; ดู รัตติเฉท
วิปริณาม ความแปรปรวน, ความผัน

แปรเปลี่ยนแปลงเร่ือยไป

วิปลาส, วิปลลาส กิริยาท่ีถือโดยอาการ

วิปริตผิดจากความเปนจริง, ความเห็น

หรือความเขาใจคลาดเคลื่อนจากสภาพ

ท่ีเปนจริง มีดังนี้: ก. วิปลาสดวยอํานาจ

จิตตและเจตสิก ๓ ประการ คือ ๑. 

วิปลาสดวยอํานาจสําคัญผิด เรียกวา 

สัญญาวิปลาส ๒. วิปลาสดวยอํานาจ

คิดผิด เรียกวา จิตตวิปลาส ๓. วปิลาส

ดวยอาํนาจเห็นผดิ เรียกวา ทิฏฐวิิปลาส 
ข. วิปลาสดวยสามารถวัตถุเปนท่ีต้ัง ๔ 

ประการ คือ ๑. วิปลาสในของท่ีไมเท่ียง 

วาเท่ียง ๒. วิปลาสในของท่ีเปนทุกขวา

เปนสุข ๓. วิปลาสในของท่ีไมใชตน วา

เปนตน ๔. วิปลาสในของท่ีไมงาม วา

งาม (เขียนวา พิปลาส ก็มี)

วิปสสนา ความเห็นแจง คือเห็นตรงตอ
ความเปนจริงของสภาวธรรม; ปญญาที่

เห็นไตรลักษณอันใหถอนความหลงผิด

รูผิดในสังขารเสียได, การฝกอบรม

ปญญาใหเกิดความเห็นแจงรูชัดภาวะ

ของสิ่งท้ังหลายตามท่ีมันเปน (ขอ ๒ ใน

กมัมฏัฐาน ๒ หรือภาวนา ๒); ดู ภาวนา, 
ไตรลักษณ
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วิปสสนากัมมัฏฐาน กรรมฐานคือ
วปิสสนา, งานเจริญปญญา; ด ู กัมมัฏฐาน, 
วปิสสนา

วิป สสนาญาณ  ญาณที่ นั บ เ ข า ใน

วิปสสนาหรือญาณท่ีจัดเปนวิปสสนามี 

๙ อยางคอื ๑. อทุยพัพยานปุสสนาญาณ
ญาณตามเห็นความเกิดและความดับ

แหงนามรูป ๒. ภังคานุปสสนาญาณ 
ญาณตามเห็นจําเพาะความดับเดนข้ึน

มา ๓. ภยตูปฏฐานญาณ ญาณอันมอง
เห็นสังขารปรากฏเปนของนากลัว ๔. 
อาทีนวานปุสสนาญาณ ญาณคาํนงึเห็น
โทษ ๕. นพิพิทานปุสสนาญาณ ญาณ
คํานึงเห็นดวยความหนาย ๖. มุญจิตุ-
กัมยตาญาณ ญาณหยั่งรูอันใหใครจะ
พนไปเสีย ๗. ปฏสัิงขานปุสสนาญาณ 
ญาณอนัพจิารณาทบทวนเพื่อจะหาทาง 

๘. สังขารุเปกขาญาณ ญาณอันเปนไป
โดยความเปนกลางตอสังขาร ๙. สัจจา-
นุโลมิกญาณ ญาณเปนไปโดยควรแก
การหยั่งรูอริยสัจจ; ด ูญาณ ๑๖

วิปสสนาธุระ ธุระฝายวิปสสนา, ธุระ

ดานการเจริญวปิสสนา, กจิพระศาสนาใน

ดานการสอนการฝกเจริญกรรมฐาน ซ่ึง

จบครบท่ีวิปสสนา, เปนคําท่ีใชในช้ัน

อรรถกถาลงมา (ไมมีในพระไตรปฎก);

เทียบ คันถธุระ, ดู คามวาสี, อรัญวาสี
วิปสสนาปริวาส ด ูปรวิาส 2.

วิปสสนาปญญา ปญญาท่ีถึงข้ันเปน
วิปสสนา, ปญญาท่ีใชในการเจริญ

วิปสสนา คือ ปญญาท่ีพิจารณาเขาใจ

สังขารตามความเปนจริง

วิปสสนาภาวนา การเจริญวิปสสนา; ดู

ภาวนา, วิปสสนา
วิปสสนาภูมิ ภูมิแหงวิปสสนา, ฐานท่ีต้ัง
อันเปนพื้นท่ีซ่ึงวิปสสนาเปนไป, พื้นฐาน

ท่ีดําเนินไปของวิปสสนา 1. การปฏิบัติ

อันเปนพื้นฐานท่ีวิปสสนาดําเนินไป คือ

การมองดูรูเขาใจ (สัมมสนะ, มักแปล

กันวาพิจารณา) หรือรูเทาทันสังขารท้ัง

หลายตามท่ีมันเปนอนิจจะ ทุกขะ 

อนัตตา อันดําเนินไปโดยลําดับ จนเกิด

ตรุณวิปสสนา ซ่ึงเปนพื้นของการกาวสู

วิปสสนาท่ีสูงข้ึนไป 2. ธรรมท่ีเปนภูมิ

ของวิปสสนา คือธรรมท้ังหลายอันเปน

พื้นฐานท่ีจะมองดูรูเขาใจ ใหเกิดปญญา

เห็นแจงตามเปนจริง ตรงกับคําวา 

“ปญญาภูมิ” ไดแก ขันธ ๕ อายตนะ 
๑๒ ธาต ุ๑๘ อนิทรยี ๒๒ อรยิสจัจ ๔ 
ปฏิจจสมปุบาท และ ปฏิจจสมปุปนน-

ธรรมท้ังหลาย, เฉพาะอยางยิ่ง ทานเนน 

ปฏิจจสมุปบาท ซ่ึงเปนท่ีรวมในการทํา

ความเขาใจธรรมท้ังหมดนั้น, วาโดย

สาระ กค็อื ธรรมชาติท้ังปวงท่ีมใีนภมู ิ๓;

ดู วิปสสนาญาณ
วิปสสนายานิก ผูมีวิปสสนาเปนยานคือ



วิปสสนูปกิเลส วิปสสนูปกิเลส๓๗๕

๓๗๕

ผู เ จ ริญวิปสสนาโดยยั ง ไม ไดฌาน

สมาบัติมากอน

วิปสสนูปกิเลส อุปกิเลสแหงวิปสสนา, 
สภาวะที่ทําใหวิปสสนามัวหมองของขัด, 

สภาพนา ช่ืนชม ซ่ึง เกิดแก ผู เจ ริญ

วิปสสนาในขั้นท่ีเปนวิปสสนาอยางออน

(ตรุณวปิสสนา) แตกลายเปนโทษเคร่ือง

เศราหมองแหงวปิสสนา โดยทาํใหเขาใจ

ผิดวาตนบรรลุมรรคผลแลว จึงชะงัก

หยุดเสีย ไมดําเนินกาวหนาตอไปใน

วปิสสนาญาณ ม ี ๑๐ คอื ๑. โอภาส
แสงสวาง ๒. ปติ ความอ่ิมใจปลาบปลื้ม
เต็มไปท้ังตัว ๓. ญาณ ความรูท่ีคมชัด

๔. ปสสัทธิ ความสงบเย็นกายใจ ๕.
สุข ความสุขฉ่ําช่ืนท่ัวท้ังตัวท่ีประณีต

อยางยิ่ง ๖. อธิโมกข ศรัทธาแรงกลาท่ี
ทําใหใจผองใสอยางยิ่ง ๗. ปคคาหะ 
ความเพยีรท่ีพอด ี ๘. อปุฏฐาน สติชัด 

๙. อุเบกขา ความวางจิตเปนกลางท่ีลง

ตัวสนิท ๑๐. นิกันติ ความติดใจพอใจ

ธรรมท้ังหมดนี้ (เวนแตนิกันติ ซ่ึง

เปนตัณหาอยางสุขุม) โดยตัวมันเอง มิ

ใชเปนสิ่งเสียหาย มิใชเปนอกุศล แต

เพราะเปนประสบการณประณีตล้ําเลิศท่ี

ไมเคยเกิดมีแกตนมากอน จึงเกิดโทษ

เนื่องจากผูปฏิบัติไปหลงสําคัญผิดเสีย

เองวาเปนการบรรลุมรรคผล

วิปสสนูปกิเลสนี้ ไมเกิดข้ึนแกทานท่ี

บรรลุมรรคผลแลว ไมเกิดข้ึนแกบุคคล

ท่ีปฏิบัติผิดทาง และไมเกิดข้ึนแกคน

เกียจครานผูทอดท้ิงกรรมฐาน แตเกิด

ข้ึนเฉพาะแกผูท่ีเจริญวิปสสนามาอยาง

ถูกตองเทานั้น

ในพระไตรปฎก เรียกอาการฟุงซานท่ี

เกดิจากความสาํคญัผิดเอาโอภาสเปนตน

นัน้เปนมรรคผลนพิพาน วา “ธัมมทุธัจจะ” 

(ธรรมุธัจจ ก็เขียน), แตทานระบุช่ือ

โอภาสเปนตนนั้น ทีละอยาง โดยไมมี

ช่ือเรียกรวม, “วิปสสนูปกิเลส” เปนคําท่ี

ใชในคัมภีรช้ันอรรถกถาลงมา (พูดสั้นๆ 

ธรรมุธัจจ ก็คือความฟุงซานท่ีเกิดจาก

ความสําคัญผิดตอวิปสสนูปกิเลส)

เมื่อวิปสสนูปกิเลสเกดิข้ึน ผูปฏิบัติ

ท่ีมีปญญานอย จะฟุงซานเขวไปและ

เกิดกิเลสอื่นๆ ตามมาดวย, ผูปฏิบัติท่ีมี

ปญญาปานกลาง ก็ฟุงซานเขวไป แมจะ

ไมเกิดกิเลสอื่นๆ แตจะสําคัญผิด, ผู

ปฏิบัติท่ีมีปญญาคมกลา ถึงจะฟุงซาน

เขวไป แตจะละความสําคัญผิดได และ

เจริญวิปสสนาตอไป, สวนผูปฏิบัติท่ีมี

ปญญาคมกลามาก จะไมฟุงซานเขวไป

เลย แตจะเจริญวิปสสนากาวตอไป

วธีิปฏบัิติในเร่ืองนี ้คอื เมือ่วปิสสนปู-

กิเลสเกิดข้ึน พึงรูเทาทันดวยปญญา

ตามเปนจริงวา สภาวะนี้ (เชนวาโอภาส) 

เกิดข้ึนแลวแกเรา มันเปนของไมเท่ียง 



วิปสสี วิภังค๓๗๖

๓๗๖

เกิดมีข้ึนตามเหตุปจจัย แลวก็จะตองดับ

สิ้นไป ฯลฯ เมื่อรูเทาทัน ก็ไมหวั่นไหว

ไมฟุงไปตามมัน คือกําหนดไดวามันไม

ใชมรรคไมใชทาง แตวิปสสนาท่ีพนจาก

วิปสสนูปกิเลสเหลานี้ ซ่ึงดําเนินไปตาม

วิถีนั่นแหละเปนมรรคเปนทางท่ีถูกตอง

นี่คือเปนญาณท่ีรูแยกไดวามรรค

และมิใชมรรค นับเปนวิสุทธิขอท่ี ๕ คือ 

มัคคามัคคญาณทัสสนวิสุทธิ
วิปสสนาตั้งแตญาณเร่ิมแรก (คือ

นามรูปปริจเฉทญาณ) จนถงึมคัคามคัค-

ญาณทัสสนวิสุท ธินี้  ท าน จัด เปน

วิปสสนาอยางออน (ตรุณวิปสสนา) 

สวนวิปสสนาตั้งแตพนจากวิปสสนูป-

กิเลสเหลานี้ไปแลว (จนถึงสังขารุเปกขา-

ญาณ) จัดเปนวิปสสนาที่มีกําลัง ท่ีแรง

กลา หรืออยางเขม (พลววปิสสนา); ดู

ญาณ ๑๖; วิปสสนาญาณ ๙; วิสุทธิ ๗
วิปสสี พระนามของพระพุทธเจาพระองค
หนึ่งในอดีต; ดู พระพุทธเจา ๗

วิปากญาณ ปรีชาหยั่งรูผลแหงกรรม คือ

รูจักแยกไดวา บรรดาผลท่ีสตัวท้ังหลาย

ไดรับอันซับซอน อันใดเปนผลของ

กรรมดีหรือกรรมช่ัวอยางใดๆ เรียก

เต็มวา กรรมวปิากญาณ (ขอ ๒ ใน 

ทสพลญาณ)

วิปากทุกข ทุกขท่ีเปนผลของกรรมช่ัว 
เชน ถูกลงอาชญาไดรับความทุกขหรือ

ตกอบาย หรือเกิดวิปฏิสารคือ เดือด

รอนใจ

วปิากวัฏฏ วนคอืวบิาก, วงจรสวนวบิาก,
หนึ่งในวัฏฏะ ๓ แหงปฏิจจสมุปบาท 

ประกอบดวยวิญญาณ นามรูป สฬาย-

ตนะ ผัสสะ เวทนา, ชาติ ชรามรณะ; ดู

ไตรวัฏฏ
วิปากสัทธา ดู สัทธา
วิภวตัณหา ความอยากในวิภพ คือความ

ทะยานอยากในความไมมีไมเปน อยาก

ไมเปนนัน่ไมเปนนี ่อยากตายเสยี อยาก

ขาดสูญ อยากพรากพนไปจากภาวะท่ี

ตนเกลียดชังไมปรารถนา, ความทะยาน

อยากท่ีประกอบดวยวิภวทิฏฐิหรือ

อุจเฉททิฏฐิ (ขอ ๓ ในตัณหา ๓)

วิภังค 1. (ในคําวา ”วิภังคแหงสิกขาบท”) 

คาํจําแนกความแหงสิกขาบทเพื่ออธิบาย

แสดงความหมายใหชัดข้ึน; ทานใชเปน

ช่ือเรียกคัมภีรท่ีจําแนกความเชนนั้นใน

พระวินัยปฎกวาคัมภีรวิภังค คือคัมภีร

จําแนกความสิกขาบทในภิกขุปาฏิโมกข 

เรียกวา มหาวิภังค หรือ ภิกขุวิภังค 
คัมภีร จําแนกความตามสิกขาบทใน

ภิกขุนีปาฏิโมกขเรียกวา ภิกขุนีวิภังค 
เปนหมวดตนแหงพระวินัยปฎก 2. ช่ือ

คัมภีรท่ี ๒ แหงพระอภิธรรมปฎกท่ี

อธิบายจําแนกความแหงหลักธรรม

สําคัญเชน ขันธ อายตนะ ธาตุ ปจจ- 



วิภัชชวาที วิมุตติ๓๗๗

๓๗๗

ยาการ เปนตน ใหชัดเจนจบไปทีละเร่ืองๆ

วิภัชชวาที “ผูกลาวจําแนก”, “ผูแยกแยะ
พดู”, เปนคณุบทคอืคาํแสดงคุณลกัษณะ

อยางหนึ่งของพระพุทธเจา หมายความ

วา ทรงแสดงธรรมแยกแยะแจกแจง

ออกไปใหเห็นวา สิ่งท้ังหลายเกิดจาก

สวนประกอบยอยๆ มาประชุมกันเขา

อยางไร เชน แยกแยะกระจายนามรูป

ออกเปนขันธ ๕ อายตนะ ๑๒ เปนตน 

สิ่งท้ังหลายมีดานท่ีเปนคุณและดานท่ี

เปนโทษอยางไร เร่ืองนั้นๆ มีขอจริงขอ

เท็จอะไรบาง การกระทําอยางนั้นๆ มีแง

ถูกแงผิดแงท่ีดีและแงไมดีประการใด 

เปนตน เพื่อใหผูฟงเขาใจสิ่งนั้นเร่ืองนั้น

อยางชัดเจน มองเห็นสิ่งท้ังหลายตามท่ี

เปนจริง เชนมองเห็นความเปนอนัตตา

เปนตน ไมมองอยางตีคลุมหรือเห็นแต

ดานเดียวแลวยึดติดในทิฏฐิตางๆ อัน

ทําให ไม เข า ใจถึงความจริงแทตาม

สภาวะ

วิภัตติ ช่ือวิธีไวยากรณภาษาบาลีและ
สันสกฤต สําหรับแจกศัพทโดยเปลี่ยน

ทายคําใหมีรูปตางๆ กันเพื่อบอกการก

และกาลเปนตน เชนคํานาม โลโก วา 
โลก, โลกํ ซ่ึงโลก, โลกา จากโลก, 

โลเก ในโลก; คํากิริยา เชน นมติ ยอม
นอม, นมตุ จงนอม, นมิ นอมแลว 

เปนตน

วิภาค การแบง, การจําแนก, สวน, ตอน

วิมติวิโนทนี ช่ือคัมภีรฎีกาอธิบายพระ
วินัย แตงโดยพระกัสสปเถระ ชาว

แควนโจฬะ ในอินเดียตอนใต

วิมละ บุตรเศรษฐีเมืองพาราณสีเปน
สหายของยสกุลบุตร ไดทราบขาว 

ยสกุลบุตรออกบวช จึงไดบวชตาม

พรอมดวยสหายอีก ๓ คน คือ สุพาหุ 

ปุณณชิ และ ควัมปติ จัดเปนพระ

มหาสาวกองคหนึ่ง

วิมังสา การสอบสวนทดลอง, การตรวจ
สอบ, การหมั่นตริตรองพิจารณาเหตุผล

ในสิ่งนั้น (ขอ ๔ ในอิทธิบาท ๔)

วิมาน ท่ีอยูหรือท่ีประทับของเทวดา
วิมุต อักขระท่ีวาปลอยเสียงเชน สุณาตุ, 
เอสา ตฺติ

วิมุตตานุตตริยะ การพนอันเยี่ยมคือ
หลุดพนจากกิเลสและกองทุกข ไดแก 

พระนิพพาน (ขอ ๓ ในอนุตตริยะ ๓)

วิมุตติ ความหลุดพน, ความพนจาก

กิเลสมี ๕ อยางคือ ๑. ตทังควิมุตติ 
พนดวยธรรมคูปรับหรือพนช่ัวคราว ๒. 
วิกขัมภนวิมุตติ พนดวยขมหรือสะกด
ไว ๓. สมุจเฉทวิมุตติ พนดวยตัดขาด 

๔. ปฏิปสสัทธิวิมุตติ พนดวยสงบ ๕. 
นิสสรณวิมุตติ พนดวยออกไป; ๒ 

อยางแรก เปน โลกิยวิมุตติ ๓ อยาง

หลังเปน โลกุตตรวิมุตติ



วิมุตติกถา วิมุตติสุข๓๗๘

๓๗๘

วิมุตติกถา ถอยคําท่ีชักนําใหทําใจใหพน
จากกิเลส (ขอ ๙ ในกถาวัตถุ ๑๐)

วิมุตติขันธ กองวิมุตติ, หมวดธรรมวา

ดวยวมิตุติ คอืการทําจิตใหพนจากอาสวะ

เชน ปหานะ การละ, สัจฉิกิริยา การทํา

ใหแจง (ขอ ๔ ในธรรมขันธ ๕)

วิมุตติญาณทัสสนะ ความรู เห็นใน
วิมุตติ, ความรูเห็นวาจิตหลุดพนแลว

จากอาสวะท้ังหลาย

วิมุตติญาณทัสสนกถา ถอยคําท่ีชักนํา
ใหเกิดความรูความเห็นในความท่ีใจพน

จากกิเลส (ขอ ๑๐ ในกถาวัตถุ ๑๐)

วิมุตติญาณทัสสนขันธ กองวิมุตติ
ญาณทัสสนะ, หมวดธรรมวาดวยความรู

ความเห็นวา จิตหลุดพนแลวจากอาสวะ 

เชน ผลญาณ ปจจเวกขณญาณ (ขอ ๕ 

ในธรรมขันธ ๕)

วิมุตติสุข สุขเกิดแตความหลุดพนจาก
กิเลสอาสวะและปวงทุกข; พระพุทธเจา

ภายหลังตรัสรูแลวใหมๆ ไดเสวยวิมุตติ

สุข ๗ สัปดาหตามลําดับคือ สัปดาหที่ ๑

ทรงประทับภายใตรมไมมหาโพธิ์ ทรง

พจิารณาปฏจิจสมปุบาท สัปดาหที ่๒ เสดจ็
ไปประทับยืนดานอีสาน ทรงจองดูตน

มหาโพธ์ิไมกระพริบพระเนตร ท่ีนั้น

เรียกวา อนิมิสเจดีย สัปดาหที่ ๓ ทรง
นิรมิตท่ีจงกรมข้ึนระหวางกลางแหงพระ

มหาโพธ์ิและอนิมิสเจดีย เสด็จจงกรม

ตลอด ๗ วัน ท่ีนั้นเรียก รัตนจงกรม-
เจดีย สัปดาหที่ ๔ ประทับนั่งขัดบัลลังก
พจิารณาพระอภธิรรมปฎก ณ เรือนแกว

ท่ีเทวดานิรมิตในทิศพายัพแหงตนมหา

โพธ์ิ ท่ีนั้นเรียก รัตนฆรเจดีย สัปดาหที่ 
๕ ประทับใตรมไมไทร ช่ืออชปาลนโิครธ
ทรงตอบปญหาของพราหมณหุหุกชาติ 

แสดงสมณะและพราหมณท่ีแท พรอมท้ัง

ธรรมท่ีทําใหเปนสมณะและเปนพราหมณ

พระอรรถกถาจารยกลาววาธิดามาร ๓ 

คนไดมาประโลมพระองค ณ ท่ีนี้ 

สัปดาหที่ ๖ ประทับใตตนไมจิก ช่ือมุจจ-
ลินท มีฝนตก มุจจลินทนาคราชมาวง
ขนดแผพังพานปกปองพระองค ทรง

เปลงอุทานแสดงความสุขท่ีแท อันเกิด

จากการไมเบียดเบียนกัน เปนตน 

สัปดาหที่ ๗ ประทบใตตนไมเกดชื่อ 

ราชายตนะ พาณชิ ๒ คน คอื ตปุสสะและ

ภัลลิกะ เขามาถวายสัตตุผง สัตตุกอน 

และไดแสดงตนเปนปฐมอุบาสกถึง ๒ 

สรณะ เมื่อสิ้นสัปดาหท่ีเจ็ดท่ีนี้แลว 

เสด็จกลับไปประทับใตตนอชปาล-

นิโครธอีก ทรงดําริถึงความลึกซ้ึงแหง

ธรรมท่ีตรัสรู คือปฏิจจสมุปบาทและ

นิพพาน แลวนอมพระทัยท่ีจะไมแสดง

ธรรม เปนเหตุใหสหัมบดีพรหมมากราบ

ทูลอาราธนา และ ณ ท่ีนีเ้ชนกนั ไดทรง

พระดําริเกี่ยวกับสติปฏฐาน ๔ ท่ีเปน
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เอกายนมรรค และอินทรีย ๕ อันมี

อมตธรรมเปนท่ีหมาย; พึงสังเกตวา

เร่ืองในสัปดาหท่ี ๒, ๓, ๔ นั้น เปน

สวนท่ีพระอรรถกถาจารยกลาวแทรก

เขามา ความนอกนั้นมาในมหาวรรค

แหงพระวินัยปฎก (เร่ืองดําริถึงสติ- 

ปฏฐานและอินทรียมาในสังยุตตนิกาย 

มหาวารวรรค พระสุตตันตปฎก)

วิมุติ ดู วิมุตติ
วิโมกข ความหลุดพนจากกิเลส มี ๓ 

ประเภท คือ ๑. สุญญตวิโมกข หลุดพน
ดวยเห็นอนัตตาแลวถอนความยึดมั่น

ได มองเห็นความวาง ๒. อนิมิตต-
วิโมกข หลุดพนดวยเห็นอนิจจัง แลว
ถอนนิมิตได ๓. อัปปณิหิตวิโมกข หลุด
พนดวยเ ห็นทุกข แลวถอนความ

ปรารถนาได

วิรัติ  ความเวน, งดเวน; เจตนาท่ีงดเวน

จากความช่ัว; วิรัติ ๓ คือ ๑. สัมปตต-
วิรัติ เวนไดซ่ึงสิ่งท่ีประจวบเขา ๒. 
สมาทานวิรัติ เวนดวยการสมาทาน ๓. 
สมุจเฉทวิรัติ เวนไดโดยเด็ดขาด

วิราคะ ความสิ้นกําหนัด, ธรรมเปนท่ีสิ้น

ราคะ, ความคลายออกไดหายติด เปน

ไวพจนของ นิพพาน
วิราคสัญญา กําหนดหมายธรรมเปนท่ี
สิน้ราคะ หรือภาวะปราศจากราคะวาเปน

ธรรมละเอียด (ขอ ๖ ในสัญญา ๑๐)

วิริยะ ความเพียร, ความบากบ่ัน, ความ

เพียรเพื่อจะละความช่ัว 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 ในเวสารัชช-

กรณธรรม ๕, ขอ ๗ ในลักษณะตัดสิน

ธรรมวินัย ๘, ขอ ๕ ในสัทธรรม ๗, ขอ 

๗ ในนาถกรณธรรม ๑๐)

วิริยารัมภกถา ถอยคําท่ีชักนําใหปรารภ
ความเพียร (ขอ ๕ ในกถาวัตถุ ๑๐)

วิรุฬหก ด ูจาตุมหาราช
วิรูปกษ ด ูจาตุมหาราช
วิวัฏฏ, วิวัฏฏะ ปราศจากวัฏฏะ, ภาวะ
พนวัฏฏะ ไดแก นิพพาน

ววิฏัฏกปั ดู กัป
ววิฏัฏฐายกีปั ดู กัป
วิวาท การทะเลาะ, การโตแยงกัน, การ

กลาวเกี่ยงแยงกัน, กลาวตาง คือวาไป

คนละทาง ไมลงกันได

วิวาทมูล รากเหงาแหงการเถียงกัน, เหตุ

ท่ีกอใหเกดิววิาท กลายเปนววิาทาธิกรณ
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มี ๒ อยาง คือ ๑. กอวิวาทขึ้นดวย

ความปรารถนาดี เห็นแกธรรมวินัย มี

จิตประกอบดวยอโลภะ อโทสะ อโมหะ

๒. กอวิวาทดวยความปรารถนาเลว ทํา

ดวยทิฏฐิมานะ มีจิตประกอบดวยโลภะ 

โทสะ โมหะ

วิวาทมูลกทุกข ทุกขมีวิวาทเปนมูล, 

ทุกขเกิดเพราะการทะเลาะกันเปนเหตุ

วิวาทาธิกรณ วิวาทท่ีจัดเปนอธิกรณ, 
การวิวาทซ่ึงเปนเร่ืองท่ีสงฆจะตองเอา

ธุระดําเนินการพิจารณาระงับ ไดแกการ

เถียงกันปรารภพระธรรมวินัย เชนเถียง

กันวา สิ่งนี้เปนธรรม เปนวินัย สิ่งนี้ไม

ใชธรรม ไมใชวินัย ขอนี้ พระพุทธเจา

ตรัสไว ขอนี้ไมไดตรัสไว ดังนี้เปนตน

วิวาหะ การแตงงาน, การสมรส

วิเวก ความสงัด มี ๓ คือ อยูในท่ีสงัด

เปน กายวิเวก จิตสงบเปน จิตตวิเวก 
หมดกิเลสเปน อุปธิวิเวก

วิศวามิตร ครูผูสอนศิลปวิทยาแกพระ
ราชกุมารสิทธัตถะ

วิศาขนักษัตร หมูดาวฤกษช่ือวิศาขะ 
(ดาวคันฉัตร) เปนหมูดาวฤกษท่ี ๑๖ มี 

๕ ดวง; ดู ดาวนักษัตร
วิศาขบุรณมี ดู วิศาขปุรณมี
วิศาขบูชา การบูชาในวันเพ็ญเดือน ๖ 

เพื่อรําลึกถึงคุณของพระพุทธเจาเนื่อง

ในวันประสูติ ตรัสรู และปรินิพพานของ

พระองค; วิสาขบูชา ก็เขียน
วิศาขปุรณมี วันเพ็ญเดือน ๖, วันกลาง

เดือน ๖, วันข้ึน ๑๕ ค่ํา เดือน ๖, ดิถีมี

พระจันทรเต็มดวง ประกอบดวยวิศาข-

ฤกษ (วิศาขนักษัตร); นี้เขียนตามนิยม

อยางหนึ่งในหนังสือเกา, นอกจากนี้ 

เขียนกนัอกีหลายอยาง เปน วศิาขบุรณมี 
บาง วสิาขบุรณมี บาง วสิาขปุรณมี บาง, 
ปจจุบัน อาจจะเขียน วสิาขบุณมี หรือ   
วสิาขปุณมี หรือ วสิาขบูรณมี หรือ วสิาข-
ปูรณมี

วิศาล กวางขวาง, แผไป
วิสภาค มีสวนไมเสมอกัน คือขัดกัน เขา

กันไมได ไมถูกกัน หรือไมกลมกลืน

กัน, ไมเหมาะกัน

วิสมปริหารชา อาพาธา ความเจ็บไขท่ี
เกิดจากบริหารรางกายไมสม่ําเสมอ คือ 

ผลัดเปลี่ยนอิริยาบถไมพอดี; ดู อาพาธ
วิสสาสะ 1. ความคุนเคย, ความสนิท

สนม การถือวาเปนกันเอง, ในทางพระ

วินัย การถือเอาของของผูอื่นท่ีจัดวาเปน

การถือวิสสาสะ มีองค ๓ คือ ๑. เคย

เห็นกันมา เคยคบกันมา หรือไดพูดกัน

ไว ๒. เจาของยังมีชีวิตอยู ๓. รูวาของ

เราถือเอาแลวเขาจักพอใจ, บัดนี้นิยม

เขียน วิสาสะ 2. ความนอนใจ ดังพุทธ-
ดํารัสวา “ภิกษุเธอยังไมถึงความสิ้น 

อาสวะแลวอยาไดถึง วิสสาสะ (ความ
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นอนใจ)”

วิสสาสิกชน คนท่ีสนิทสนมคุนเคย, คน
คุนเคยกัน, วิสาสิกชน ก็ใช

วิสังขาร ธรรมท่ีปราศจากการปรุงแตง, 
ธรรมอันมิใชสังขาร คือ พระนิพพาน

วิสัชชกะ ผูจาย, ผูแจกจาย; ผูตอบ, ผู 

วิสัชชนา

วิสัชชนา คําตอบ, คําแกไข; คําช้ีแจง 

(พจนานุกรม เขียน วิสัชนา)

วิสัญญี หมดความรูสึก, สิ้นสติ, สลบ

วิสัย ภูมิ, พื้นเพ, อารมณ, เขต, แดน, 

ลักษณะท่ีเปนอยู, ไทยใชในความหมาย

วา ขีดข้ันแหงความเปนไปได หรือ

ขอบเขตความสามารถ

วิสาขบุณมี, วิสาขบูรณมี, วิสาขปุณมี 
วันเพ็ญเดือน ๖; ดู วิศาขปุรณมี

วิสาขบูชา ดู วิศาขบูชา
วิสาขปุรณมี ดู วิศาขปุรณมี
วิสาขมาส, เวสาขมาส เดือน ๖

วิสาขา ช่ือมหาอุบาสิกาสําคัญในคร้ัง

พุทธกาล เปนธิดาของธนัญชัยเศรษฐี 

และนางสุมนา เกิดท่ีเมืองภัททิยะใน

แควนอังคะ ไดบรรลุโสดาปตติผลต้ัง

แตอายุ ๗ ขวบ ตอมาไดยายตามบิดา

มาอยูท่ีเมืองสาเกต ในแควนโกศล แลว

ไดสมรสกับนายปุณณวัฒน บุตรชาย 

มิคารเศรษฐีแหงเมืองสาวัตถี และยาย

ไปอยูในตระกูลฝายสามี นางสามารถ

กลับใจมิคารเศรษฐี บิดาของสามี ซ่ึง

นบัถอืนคิรนถ ใหหันมานบัถอืพระพทุธ-

ศาสนา มิคารเศรษฐีนับถือนางมาก 

และเรียกนางวิสาขาเปนแม นางวิสาขา

จึงไดช่ือใหมอกีอยางหนึง่วา มิคารมาตา
(มารดาของมิคารเศรษฐี) นางวิสาขาได

อปุถมัภบํารุงพระภกิษสุงฆอยางมากมาย

และไดขายเคร่ืองประดับ เรียกช่ือวา 

มหาลดาปสาธน ซ่ึงมคีาสงูยิง่ อนัประจํา
ตัวมาต้ังแตแตงงาน นาํเงนิมาสรางวดั

ถวายแดพระพทุธเจาและภกิษสุงฆคอื วดั
บุพพาราม มิคารมาตุปราสาท ณ พระนคร

สาวตัถ ี นางวิสาขามีบุตรหลานมากมาย

ลวนมีสุขภาพดีแทบท้ังนั้น แมวานางจะ

มีอายุยนืถงึ ๑๒๐ ป กด็ไูมแก และเปน

บุคคลท่ีไดรับความนบัถอือยางกวางขวาง

ในสงัคม ไดรับยกยองจากพระศาสดาวา

เปนเอตทัคคะในบรรดาทายิกาท้ังปวง;

ดู บุพพาราม, ตุลา
วิสามัญ  แปลกจากสามัญ ,  ไมใช

ธรรมดา, ไมท่ัวไป, เฉพาะ

วิสารทะ แกลวกลา, ชํานาญ, ฉลาด

วิสาสะ ดู วิสสาสะ
วิสาสิกชน คนคุนเคย; ดู วิสสาสิกชน
วิสุงคาม แผนกหนึ่งจากบาน, แยกตาง

หากจากบาน

วิสุงคามสีมา แดนแผนกหนึ่งจากแดน
บาน คือ แยกตางหากจากเขตบาน, ใน
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ท่ีนี้หมายถึง ท่ีดินท่ีพระเจาแผนดิน

ประกาศพระราชทานใหแกสงฆ

วิสุทธชนวิลาสินี ช่ืออรรถกถาอธิบาย

ความในคัมภี ร อปทาน  แห งพระ

สุตตันตปฎก เรียบเรียงข้ึนเปนภาษา

บาลี โดยอาศัยนัยแหงอรรถกถาเกา

ภาษาสิงหฬท่ีสืบมาในลังกาทวีป ไม

ปรากฏนามทานผูรจนา แตคัมภีรจูฬ-

คันถวงส (แตงในพมา) วาเปนผลงาน

ของพระพทุธโฆสาจารย; ดู โปราณัฏฐ-
กถา, อรรถกถา

วิสุทธิ ความบริสุทธ์ิ, ความหมดจด, การ

ชําระสัตวใหบริสุทธ์ิดวยการบําเพ็ญ 

ไตรสิกขาใหบริบูรณเปนข้ันๆ ไปโดย

ลําดับ  จนบรรลุ จุดหมายคือพระ

นิพพาน มี ๗ ขั้น (ในท่ีนี้ ไดระบุธรรม

ท่ีมีท่ีไดเปนความหมายของแตละข้ัน  

ตามท่ีแสดงไวในอภิธัมมัตถสังคหะ) 

คือ ๑. สีลวิสุทธิ ความหมดจดแหงศีล 
(ไดแก ปาริสุทธิศีล ๔) ๒. จิตตวิสุทธิ 
ความหมดจดแหงจิตต (ไดแก สมาธิ ๒ 

คือ อุปจารสมาธิ และอัปปนาสมาธิ)   

๓. ทิฏฐิวิสุทธิ ความหมดจดแหงทิฏฐิ

(ไดแก นามรูปปริคคหญาณ) ๔. กังขา-      
วิตรณวิสุทธิ ความหมดจดแหงญาณ
เปนเคร่ืองขามพนความสงสัย (ไดแก

ปจจัยปริคคหญาณ) ๕. มัคคามัคค-
ญาณทัสสนวิสุทธิ ความหมดจดแหง

ญาณเปนเคร่ืองรูเห็นวาทางหรือมใิชทาง 

(ไดแก ตอสมัมสนญาณ ข้ึนสูอทุยพัพย-

ญาณ เปนตรุณวิปสสนา เกิดวิปสสนูป-

กิเลส แลวรูเทาทันวา อะไรใชทาง อะไร

มิใชทาง) ๖. ปฏปิทาญาณทัสสนวสุิทธิ
ความหมดจดแหงญาณอันรูเห็นทาง

ดําเนิน (ไดแก วิปสสนาญาณ ๙ นับแต

อทุยพัพยญาณท่ีผานพนวิปสสนูปกิเลส

แลว เกิดเปนพลววิปสสนา เปนตนไป 

จนถึงอนุโลมญาณ) ๗. ญาณทัสสน-
วิสุทธิ ความหมดจดแหงญาณทัสสนะ 
(ไดแก มรรคญาณ ๔ มโีสดาปตติมรรค

เปนตน แตละข้ัน); ดู ปาริสุทธิศีล ๔, 
สมาธิ ๒, วิปสสนาญาณ ๙, ญาณ ๑๖

วิสุทธิเทพ เทวดาโดยความบริสุทธ์ิ ได
แกพระอรหันต (ขอ ๓ ในเทพ ๓)

วสิทุธมิรรค, วสิทุธมิคัค ปกรณพเิศษ
อธิบายศีล สมาธิ ปญญา ตามแนว

วิสุทธิ ๗ พระพุทธโฆสาจารย พระ

อรรถกถาจารยชาวอินเดียเปนผูแตงท่ี

มหาวิหารในเกาะลังกา; พระพุทธโฆสะ 

หรือท่ีนิยมเรียกวาพระพุทธโฆสาจารยนี้ 

เปนบุตรพราหมณ เกดิท่ีหมูบานหนึง่ใกล

พทุธคยา อันเปนสถานท่ีตรัสรูของพระ

พุทธเจา ในแควนมคธเมื่อประมาณ 

พ.ศ. ๙๕๖ เรียนจบไตรเพท มีความ

เช่ียวชาญมาก ตอมาพบกับพระเรวต-

เถระ ไดโตตอบปญหากัน สูพระเรวต-



วิสุทธิอุโบสถ วุฏฐานคามินี๓๘๓
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เถระไมได  จึงขอบวชเพื่อเรียนพุทธ

วจนะ มีความสามารถมาก ไดรจนา

คัมภีร ญาโณทัย เปนตน พระเรวตเถระ

จึงแนะนําใหไปเกาะลงักา เพือ่แปลอรรถ

กถาสงิหฬ กลบัเปนภาษามคธ ทานเดิน

ทางไปท่ีมหาวิหาร เกาะลังกา เมื่อขอ

อนุญาตแปลคัมภีร ถูกพระเถระแหง

มหาวหิารใหคาถามา ๒ บท เพือ่แตง

ทดสอบความรู พระพุทธโฆสาจารยจึง

แตงคําอธิบายคาถาท้ังสองนั้นข้ึนเปน

คัมภีรวิสุทธิมรรค จากนั้นก็ได รับ

อนุญาตใหทํางานแปลอรรถกถาไดตาม

ประสงค เมื่อทํางานเสร็จสิ้นแลว ทานก็

เดนิทางกลับสูชมพทูวปี พระพทุธโฆสา-

จารยเปนพระอรรถกถาจารยผูยิ่งใหญท่ี

สุด มีผลงานมากท่ีสุด

วิสุทธิอุโบสถ อุโบสถท่ีประกอบดวย
ความบริสุทธ์ิ หรืออุโบสถท่ีทําโดยท่ี

ประชุมสงฆซ่ึงมีความบริสุทธ์ิ หมายถึง 

การทําอุ โบสถซ่ึง ท่ีประชุมมีแตพระ

อรหันตลวนๆ เชน กลาวถึงการประชุม

พระอรหันต ๑,๒๕๐ รูป คราวจาตุรงค-

สันนิบาต วาทําวิสุทธิอุโบสถ

วิสูตร มาน
วิหาร ท่ีอยู, ท่ีอยูของพระสงฆ; ท่ี

ประดษิฐานพระพทุธรูปคูกบัโบสถ; การ

พกัผอน, การเปนอยูหรือดาํเนนิชีวติ

วิหารธรรม ธรรมเปนเคร่ืองอยู, ธรรม

ประจําใจ, ธรรมท่ีเปนหลักใจในการ

ดําเนินชีวิต

วหิารวัตถุ พื้นท่ีปลูกกุฎี วิหาร
วิหิงสา การเบียดเบียน, การทําราย

วหิงิสาวติก ความตรึกในทางเบียดเบียน,

ความคิดในทางทําลายหรือกอความ

เดอืดรอนแกผูอืน่ (ขอ ๓ ในอกศุลวติก ๓)

วิเหสกกรรม กรรมท่ีจะพึงกระทําแก
ภิกษุผูทําสงฆใหลําบาก คือ ภิกษุ

ประพฤติอนาจาร สงฆเรียกตัวมาถาม 

นิ่งเฉยเสียไมตอบ เรียกวาเปนผูทําสงฆ
ใหลําบาก, สงฆยกวิเหสกกรรมขึ้น คือ

สวดประกาศการท่ีเธอทําตัวเชนนัน้ ดวย

ญัตติทุติยกรรม เมื่อสงฆสวดประกาศ

แลวเธอยังขืนทําอยางนั้นอยูอีก ยอม

ตองอาบัติปาจิตตีย (สิกขาบทท่ี ๒ ใน

ภตูคามวรรคท่ี ๒); คูกบั อญัญวาทกกรรม
วีติกกมะ การละเมิดพระพุทธบัญญัติ, 

การทําผิดวินัย

วีติกกมกิเลส ดู กิเลส ๓ ระดับ
วีสติวรรค สงฆพวกที่กําหนดจํานวน 

๒๐ รูป (ทําอัพภานได); ดู วรรค
วุฏฐานะ การออก เชน ออกจากฌาน

ออกจากอาบัติสังฆาทิเสส เปนตน

วุฏฐานคามินี 1. วิปสสนาท่ีใหถึงมรรค, 

วิปสสนาที่เจริญแกกลาถึงจุดสุดยอดทํา

ใหเขาถึงมรรค (มรรคช่ือวา วุฏฐานะ 
โดยความหมายวาเปนท่ีออกไปไดจาก
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สิ่งท่ียึดติดถือมั่น หรือออกไปพนจาก

สังขาร), วิปสสนาที่เช่ือมตอใหถึงมรรค

2. “อาบัติท่ีใหถึงวุฏฐานวิธี” คือ อาบัติท่ี

จะพนไดดวยอยูกรรม หมายถึงอาบัติ

สังฆาทิเสส; เทียบ เทสนาคามินี
วุฏฐานวิธี ระเบียบเปนเคร่ืองออกจาก
อาบัติ หมายถงึระเบียบวธีิปฏบัิติสาํหรับ

ภิกษุผูจะเปลื้องตนจากอาบัติหนักข้ัน

สงัฆาทิเสส, มท้ัีงหมด ๔ อยางคอื ปรวิาส 
มานตั อพัภาน และ ปฏิกัสสนา

วุฏฐานสมมติ มติอนุญาตใหออกจาก
ความเปนสิกขมานาเพื่ออุปสมบทเปน

ภิกษุณี, นางสิกขมานาผูสมาทานสิกขา-

บท ๖ ขอ ต้ังแต ปาณาติปาตา เวรมณี 

ถึง วิกาลโภชนา เวรมณี โดยมิไดขาด 

ครบเวลา ๒ ปแลวจึงมีสิทธิขอวุฏฐาน

สมมติ เพื่ออุปสมบทเปนภิกษุณีตอไป

วุฑฒิ ธรรมเปนเคร่ืองเจริญ, ธรรมเปน

เหตุใหถึงความเจริญ มี ๔ อยางคือ ๑. 
สัปปุริสสังเสวะ คบหาสัตบุรุษ ๒. สัท-
ธัมมัสสวนะ ฟงสัทธรรม ๓. โยนโิส-
มนสิการ ทําในใจโดยแยบคาย ๔. ธัมมา-
นุธัมมปฏิปตติ ปฏิบัติธรรมสมควรแก
ธรรม, เรียกและเขียนเปน วุฒิ บาง 

วุฑฒิธรรม บาง วุฒิธรรม บาง, ในบาลี

เรียกวา ธรรมท่ีเปนไปเพื่อปญญาวุฑฒิ
หรือ ปญญาวุฒิ คือเพื่อความเจริญแหง

ปญญา

วุฒชน ผูเจริญ, ผูใหญ, คนท่ีเปนวุฑฒะ

หรือมีวุฒิ; ดู วุฒิ
วุฒบรรพชิต ผูบวชเมื่อแก
วฒุ ิความเจริญ, ความงอกงาม, ความเปน

ผูใหญ; ธรรมใหถึงความเจริญ; ดู วุฑฒิ
วุฒิ คือ ความเปนผูใหญ ๓ อยาง

ท่ีนิยมพูดกันในภาษาไทยนั้นมาใน

คัมภีรช้ันอรรถกถาและฎีกา ไดแก ๑. 
ชาติวุฒิ ความเปนผูใหญโดยชาติ คือ 

เกิดในชาติกําเนิดฐานะอันสูง ๒. วัยวุฒิ 
ความเปนผูใหญโดยวัย คือเกิดกอน ๓. 
คุณวุฒิ ความเปนผูใหญโดยคุณความดี

หรือโดยคุณพิเศษท่ีไดบรรลุ (ผลสําเร็จ

ท่ีดงีาม) (อนึง่ ในคมัภรีทานมไิดกลาวถงึ

ภาวะแตกลาวถึงบุคคล คือไมกลาวถึง

วุฒิ แตกลาวถึง วุฑฒะ หรือ วุฒ เปน 

ชาติวุฒ วัยวุฒ คุณวุฒ; นอกจากนั้น ใน

อรรถกถาแหงสตุตนบิาต 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
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พระภิกษุ (เชน ที.สี.๙/๒๕/๑๕; ขุ.จู.๓๐/๗๑๓/

๓๖๐) ถึงแมจะไมทําเพื่อการเลี้ยงชีพหรือ

จะหาลาภ ก็เสี่ยงตออาบัติในขอตติย-

ปาราชิก (วินย.๑/๒๑๕/๑๕๘-๙) หรือไมก็เขา

ขายกุลทูสกสิกขาบท (สังฆาทิเสส ขอ ๑๓, 

วินย.๑/๖๒๔/๔๒๖ เรียกเวชกรรมวา ‘เวชชิกา’) 

อยางไรก็ตาม ทานก็ไดเปดโอกาสไว

สําหรับการดูแลชวยเหลือกันอันจําเปน

และสมควร ดังท่ีมีขอสรุปในคัมภีรวา 

ภิกษุไมประกอบเวชกรรม แต (มงคล.๑/ 

๑๘๙ สรุปจาก วินย.อ.๑/๕๗๓-๗) พึงทํายาให

แกคนท่ีทานอนุญาต ๒๕ ประเภท คือ 

บคุคล ๑๐ (สหธรรมิก ๕ คือ ภิกษุ 

ภิกษุณี สิกขมานา สามเณร สามเณรี, 

ปณฑุปลาสคือคนมาอยูวัดเตรียมบวช 

ไวยาวัจกรของตน มารดา บิดา อุปฐาก

ของมารดาบิดา) ญาต ิ๑๐ (พี่ชาย นอง

ชาย พี่หญิง นองหญิง นาหญิง ปา อา

ชาย ลุง อาหญิง นาชาย; อนุชนมีบุตร

นัดดาเปนตนของญาติเหลานั้น ๗ ช่ัว

เครือสกุล ทานก็จัดรวมเขาในคําวา 

“ญาติ ๑๐” ดวย) คน ๕ (คนจรมา โจร 

คนแพสงคราม คนเปนใหญ คนท่ีญาติ

ท้ิงจะไปจากถิ่น) ถาเขาเจ็บปวยเขามา

วัด พึงทํายาใหเขา ท้ังนี้ มีรายละเอียด

ในการที่จะตองระมัดระวังไมใหผิด

พลาดหลายอยาง ขอสําคัญคือ ใหเปน

การทําดวยเมตตาการุณยแทจริง มิใช

หวังลาภ ไม ให เปนการรับใชหรือ

ประจบประแจง

เวท, พระเวท ดู ไตรเพท
เวทนา ความเสวยอารมณ, ความรูสึก, 
ความรูสึกสุขทุกข ม ี๓ อยาง คือ ๑. สุข-
เวทนา ความรูสกึสขุสบาย ๒. ทุกขเวทนา
ความรูสกึไมสบาย ๓. อทุกขมสุขเวทนา
ความรูสึกไมสุขไมทุกข คือ เฉยๆ เรียก

อีกอยางวา อุเบกขาเวทนา; อีกหมวด

หนึ่งจัดเปนเวทนา ๕ คือ ๑. สุข สบาย
กาย ๒. ทุกข ไมสบายกาย ๓. โสมนัส 
สบายใจ ๔. โทมนัส ไมสบายใจ ๕. 
อุเบกขา เฉยๆ; ในภาษาไทย ใชหมาย

ความวาเจ็บปวดบาง สงสารบาง ก็มี

เวทนาขนัธ กองเวทนา (ขอ ๒ ในขันธ ๕)

เวทนานุปสสนา สติตามดูเวทนา คือ 

ความรูสึกสุขทุกขและไมสุขไมทุกข เปน

อารมณโดยรูเทาทันวา เวทนานี้ก็สักวา

เวทนา ไมใชสัตวบุคคลตัวตนเราเขา 

(ขอ ๒ ในสติปฏฐาน ๔)

เวทนาปริคคหสูตร ดู ทีฆนขสูตร
เวทมนตร คําท่ีเ ช่ือถือวาศักดิ์สิทธ์ิ 

บริกรรมแลวใหสําเร็จความประสงค

เวทัลละ ดูที่ นวังคสัตถุศาสน
เวเนยยสัตว ดู เวไนยสัตว
เวไนยสัตว สัตวผูควรแกการแนะนําสั่ง

สอน, สัตวท่ีพึงแนะนําได, สัตวท่ีพอดัด

ไดสอนได
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เวปุลละ ความไพบูลย, ความเต็มเปยม, 

ความเจริญเต็มท่ี มี ๒ อยาง คอื ๑. 
อามิสเวปุลละ อามสิไพบูลย หรือความ
ไพบูลยแหงอามิส หมายถึง ความมาก

มายพร่ังพรอมดวยปจจัย ๔ ตลอดจน

วัตถุอํานวยความสุขความสะดวกสบาย

ตางๆ ๒. ธัมมเวปุลละ ธรรมไพบูลย
หรือความไพบูลยแหงธรรม หมายถึง 

ความเจริญเต็มเปยมเพียบพรอมแหง

ธรรม ดวยการฝกอบรมปลูกฝงใหมีใน

ตนจนเ ต็มบริ บูรณ  หรือดวยการ

ประพฤติปฏิบัติกันในสังคมจนแพร

หลายท่ัวไปท้ังหมด

เวภารบรรพต ช่ือภูเขาลูกหนึ่งในภูเขา

หาลกู ท่ีเรียกเบญจคีร ีอยูท่ีกรุงราชคฤห
เวมานิกเปรต เปรตอยูวิมาน ไดเสวยสุข

และทุกขสลับกันไป บางตนขางแรม

เสวยทุกข ขางข้ึนเสวยสุข บางตนกลาง

คืนเสวยสุข กลางวันเสวยทุกข เวลา

เสวยสุขอยูในวิมาน มีรางเปนทิพยสวย

งาม เวลาจะเสวยทุกขตองออกจาก

วิมานไป และรางกายก็กลายเปนนา

เกลียดนากลัว

เวยยาวัจจมัย บุญสําเร็จดวยการชวย

ขวนขวายในกิจท่ีชอบ, ทําดีดวยการ

ชวยเหลือรับใชผูอื่น (ขอ ๕ ในบุญ-

กิริยาวัตถุ ๑๐); ไวยาวัจมัย ก็เขียน
เวร ความแคนเคือง, ความปองรายกัน, 

ความคิดรายตอบแกผูทําราย; ในภาษา

ไทยใชอีกความหมายหนึ่งดวยวาคราว, 

รอบ, การผลัดกันเปนคราวๆ, ตรงกับ 

วาร หรือ วาระ ในภาษาบาลี
เวสสภู พระนามของพระพุทธเจาพระ

องคหนึ่งในอดีต; ดู พระพุทธเจา ๗
เวสสวณั, เวสสวุณั ด ูจาตุมหาราช, จาตุ-
มหาราชิกา, ปริตร

เวสารัชชกรณธรรม ธรรมทําความกลา

หาญ, ธรรมเปนเหตใุหกลาหาญ, คณุธรรม

ท่ีทําใหเกิดความแกลวกลา มี ๕ อยาง

คือ ๑. ศรัทธา เช่ือสิ่งท่ีควรเช่ือ ๒. ศีล
มีความประพฤติดีงาม ๓. พาหุสัจจะ
ไดสดับหรือศึกษามาก ๔. วิริยารัมภะ
เพียรทํากิจอยูอยางจริงจัง ๕. ปญญา รู
รอบและรูชัดเจนในสิ่งท่ีควรรู

เวสารัชชญาณ พระปรีชาญาณอันทําให

พระพุทธเจาทรงมีความแกลวกลาไม

คร่ันคราม ดวยไมทรงเห็นวาจะมีใคร

ทวงพระองคไดโดยชอบธรรมในฐานะ

ท้ัง ๔ คือ ๑. ทานปฏิญญาวาเปน 

สัมมาสัมพุทธะ ธรรมเหลานี้ทานยังไมรู

แลว ๒. ทานปฏิญญาวาเปนขีณาสพ 

อาสวะเหลานี้ของทานยังไมสิ้นแลว ๓. 

ทานกลาวธรรมเหลาใดวาทําอันตราย 

ธรรมเหลานั้นไมอาจทําอันตรายแกผู

สองเสพไดจริง ๔. ทานแสดงธรรมเพือ่

ประโยชนอยางใด ประโยชนอยางนั้นไม



เวสาลี โวการ๓๘๗

๓๘๗

เปนทางนําผูทําตามใหถึงความสิ้นทุกข

โดยชอบไดจริง

เวสาลี ช่ือนครหลวงของแควนวัชชี ต้ัง
อยูบนฝงทิศตะวันออกของแมน้ําคงคา 

สวนท่ีปจจุบันเรียกช่ือเปนอีกแมน้ําหนึ่ง

ตางหากวา แมน้ําคันทัก (Gandak) ซ่ึง

เปนสาขาใหญสาขาหนึ่งของแมน้ําคงคา

นั้น และเมื่อไหลลงมาจากเวสาลีอีก

ประมาณ ๔๐ กม. ก็เขารวมกับแมน้ํา

คงคาท่ีจุดบรรจบ ซ่ึงหางจากเมอืงปตนะ

(Patna, คือ ปาตลีบุตร ในอดีต) ไป

ทางตะวันออกเฉียงเหนือเพียงประมาณ 

๕ กม., ท่ีต้ังของเมืองเวสาลี อยูเหนือ

เมืองปาตลีบุตรนั้นข้ึนไป วัดตรงเปน

เสนบรรทัด ประมาณ ๔๓.๕ กม., เวสาลี

เปนคําภาษาบาลี เรียกอยางสันสกฤตวา 

ไวศาลี หรือ ไพศาลี
เวหาสกุฎี โครงท่ีต้ังข้ึนในวิหาร ปก

เสาตอมอข้ึนแลววางรอดบนนั้น สูงพอ

ศีรษะไมกระทบพื้น ถาไมปูพื้นขางบนก็

เอาเตียงวางลงไป ใหพื้นเตียงคานรอด

อยู ขาเตียงหอยลงไป ใชอยูไดท้ังขาง

บนขางลาง ขางบนเรียกวาเวหาสกุฎี
เปนของตองหามตามสิกขาบทท่ี ๘ แหง

ภูตคามวรรค ปาจิตตีย

เวฬกุณัฏกนัีนทมารดา ด ูนนัทมารดา 1.   
เวฬุวะ ผลมะตูม
เวฬุวคาม ช่ือตําบลหนึ่งใกลนครเวสาลี 

แควนวัชชี เปนท่ีพระพุทธเจาทรงจํา

พรรษาในพรรษาท่ี ๔๕ นับแตไดตรัสรู 

คือพรรษาสุดทายท่ีจะเสด็จปรินิพพาน; 

เพฬุวคาม ก็เรียก

เวฬวุนั ปาไผ สวนท่ีประพาสพกัผอนของ

พระเจาพิมพิสาร อยูไมใกลไมไกลจาก

พระนครราชคฤห เปนท่ีรมร่ืนสงบเงียบ 

มีทางไปมาสะดวก พระเจาพิมพิสาร

ถวายเปนสังฆาราม นับเปนวัดแรกใน

พระพุทธศาสนา

เวิกผา ในประโยควา “เราจักไมไปใน

ละแวกบานดวยท้ังเวิกผา” เปดสีขางให

เห็น เชนถกจีวรขึ้นพาดไวบนบา

โวการ “ความแผกผัน”, “ภาวะหลาก

หลาย”, เปนคําท่ีนิยมใชในพระอภิธรรม 

และคัมภีรอรรถาธิบาย เชน อรรถกถา 

เปนตน ในความหมายวา ความหลาก

หลายหรือความเปนไปตางๆ แหงขันธ 

หรือขันธท่ีผันแปรหลากหลายเปนไป

ตางๆ โดยนัยหมายถึง ขันธ นั่นเอง, 
มกัใชแสดงลกัษณะของ “ภพ” ซ่ึงจําแนก

ไดเปน ๓ ประเภท คอื เอกโวการภพ
ภพท่ีมีขันธเดียว ไดแก อสัญญีภพ (มี

รูปขันธเทานั้น) จตุโวการภพ ภพท่ีมีสี่
ขันธ ไดแก อรูปภพ (มีแตนามขันธ ๔ 

คอื เวทนา สญัญา สงัขาร และวญิญาณ) 

ปญจโวการภพ ภพท่ีมหีาขันธ ไดแก 

กามภพ และรูปภพท่ีนอกจากอสญัญภีพ 



โวฏฐัพพนะ ศรัทธาไทย๓๘๘

๓๘๘

(ในพระสุตตันตปฎก มีเฉพาะนิทเทส 

และปฏิสัมภิทามัคค เทานั้น ท่ีใชคําวา

โวการ หมายถึงขันธ)

โวฏฐัพพนะ ด ูวถิจิีต
โวทาน ความบริสุทธ์ิ, ความผองแผว, 

การชําระลาง, การทําใหสะอาด, ธรรมท่ี

อยูในวิเสสภาค คือในฝายขางวิเศษ ได

แกธรรมจําพวกท่ีทําใหเจริญงอกงามดี

ยิ่งข้ึนไปจนปลอดพนจากประดาสิ่งมัว

หมองบริสุทธ์ิบริบูรณ เชน โยนิโส-

มนสิการ กุศลมูล สมถะและวิปสสนา

ตลอดถึงนิพพาน; ตรงขามกบั สังกิเลส
โวหาร ถอยคํา, สํานวนพูด, ช้ันเชิง หรือ

กระบวนแตงหนังสือหรือพูด

ไวพจน คาํท่ีมรูีปตางกนัแตมคีวามหมาย

คลายกัน, คําสําหรับเรียกแทนกัน เชน 

คําวา มทนิมฺมทโน เปนตน เปนไวพจน

ของ วิราคะ คําวา วิมุตติ วิสุทธิ สันติ
อสังขตะ ววิฏัฏ เปนตน เปนไวพจนของ

นิพพาน ดังนี้เปนตน

ไวยากรณ 1. ระเบียบของภาษา, วิชาวา
ดวยระเบียบแหงภาษา 2. พุทธพจนท่ี

เปนขอความรอยแกว คือเปนจุณณิย-

บทลวน ไมมีคาถาเลย (ขอ ๓ ในนวังค-

สัตถุศาสน); เทียบ คาถา 2.; ดู จุณณิยบท
ไวยาวัจกร ผูทํากิจธุระแทนสงฆ, ผูชวย
ขวนขวายทํากจิธุระ, ผูชวยเหลอืรับใชพระ

ไวยาวัจจะ การขวนขวายชวยทํากิจธุระ, 
การชวยเหลือรับใช

ไวยาวัจมัย ดู เวยยาวัจจมัย

ศ

ศตมวาร วาระท่ี ๑๐๐, คร้ังท่ี ๑๐๐; ใน

ภาษาไทย นิยมใชในประเพณีทําบุญ

อุทิศแกผูลวงลับ โดยมีความหมายวา 

วันท่ี ๑๐๐ หรือวันท่ีครบ ๑๐๐ เชน ใน

ขอความวา “บําเพ็ญกุศลศตมวาร”, ท้ัง

นี้ มีคําท่ีมักใชในชุดเดียวกันอีก ๒ คํา 

คือ สัตมวาร (วันท่ี ๗ หรือวันท่ีครบ 

๗) และ ปญญาสมวาร (วันท่ี ๕๐ หรือ

วันท่ีครบ ๕๐); อนึ่ง “ศตมวาร” (วารที่ 

๑๐๐) นี้ เปนคําจากภาษาสันสกฤต 

ตรงกับคาํบาลวีา “สตมวาร” ไมพงึสบัสน

กับ “สัตมวาร” (วารที่ ๗) ท่ีมาจากคําเต็ม

ในภาษาบาลีวา “สตฺตมวาร”

ศรัทธา ความเช่ือ, ความเช่ือถือ; ดู สัทธา
ศรัทธาไทย ของท่ีเขาถวายดวยศรัทธา; 

“ทําศรัทธาไทยใหตกไป” คือ ทําใหของ

ท่ีเขาถวายดวยศรัทธาเสื่อมเสียคุณคา

หรือหมดความหมายไป หมายความวา 

ปฏิบัติตอสิ่งท่ีเขาถวายดวยศรัทธา โดย

ไมสมควรแกศรัทธาของเขา หรือโดยไม



ศราทธ ศากยวงศ๓๘๙

๓๘๙

เห็นความสําคัญแหงศรัทธาของเขา เชน 

ภิกษุเอาอาหารบิณฑบาตท่ีเขาถวายโดย

ต้ังใจทําบุญ ไปท้ิงเสีย หรือไปใหแก

คฤหัสถโดยยังมิไดฉันดวยตนเองกอน

ศราทธ การทําบุญใหแกญาติผูลวงลับไป
แลว (ตางจาก สารท)

ศราทธพรต พิธีทําบุญอุทิศแกญาติผู
ลวงลับไปแลว; ศราทธพรตคาถา หรือ
คาถาศราทธพรต หมายถึง คาถาหมวด
หนึ่ง (มีรอยแกวนําเล็กนอย) ท่ีพระ

สงฆใชสวดรับเทศน ในงานพระราชพิธี

เผาศพในประเทศไทย แตบัดนี้ใชกัน

กวางออกไปแมในพิธีราษฎรท่ีจะจัดให

เปนการใหญ

ศรี มิ่งขวัญ, ราศี, อาการที่นานิยม; ดู สิริ
ศรีอารยเมตไตรย พระนามของพระ

พุทธเจาพระองคหนึ่ง ซ่ึงจะอุบัติข้ึนใน

ภายหนา หลงัจากสิน้ศาสนาพระโคดมแลว

ในคราวท่ีมนุษยมีอายุยืน ๘๐,๐๐๐ ป 

นับเปนพระพุทธเจาพระองคท่ี ๕ แหง

ภัทรกัปนี้ , เ รียกวา พระศรีอริย-
เมตไตรย หรือเรียกสัน้ๆ วา พระศรอีารย
บาง , พระนามเดิมในภาษาบาลีวา    

“เมตฺเตยฺย”; ดู พระพุทธเจา ๕
ศกัด์ิ อาํนาจ, ความสามารถ, กาํลงั, ฐานะ

ศักดินา อํานาจปกครองท่ีนา หมาย

ความวาพระมหากษัตริยพระราชทาน

พระบรมราชานุญาตใหเจานาย และขุน

นางเปนตน ถือนาไดมีกําหนดจํานวนไร 

เปนเรือนหมื่นเรือนพันตามฐานานุรูป 

การพระราชทานใหถือศักดินานั้น เปน

เคร่ืองเทียบยศและเปนเคร่ืองปรับผู

ก้ําเกิน หรือเปนเคร่ืองปรับผูถือศักดินา

นั่นเอง เมื่อทําผิด

ศกัด์ิสทิธิ ์มอีาํนาจ (ศกัดิ)์ ใหสาํเร็จ (สทิธ์ิ), 

ขลัง, มีกําลังอํานาจท่ีจะทําใหเปนไป

อยางนั้นอยางนี้ หรือใหสําเร็จผลไดจริง

ศัพท เสียง, คํา, คํายากท่ีตองแปล, คํา
ยากท่ีตองอธิบาย

ศัสตรา ของมีคมเปนเคร่ืองแทงฟน
ศัสตราวุธ อาวุธมีคมเปนเคร่ืองฟนแทง 

(ศัสตรา = ของมีคมเปนเคร่ืองฟนแทง, 

อาวุธ = เคร่ืองประหาร)

ศากยะ ช่ือกษัตริยพวกหนึ่ง ซ่ึงสืบเช้ือ

สายมาจากพระเจาโอกกากราช ซ่ึงเปนผู

สรางและครองกรุงกบิลพัสดุ พระพุทธ-

เจาก็เปนกษัตริยวงศนี้; ศากยะ เปนคํา
สนัสกฤต เรียกอยางบาลเีปน สักกะ บาง, 

สักยะ บาง, สากิยะ บาง; ศากยะ หรือ 
สักกะ นี ้ ใชเปนคาํเรียกช่ือถิน่หรือแควน

ของพวกเจาศากยะดวย; ดู สักกชนบท
ศากยกุมาร กุมารวงศศากยะ, เจาชาย

วงศศากยะ

ศากยราช กษัตริยศากยะ, พระเจาแผน
ดินวงศศากยะ

ศากยวงศ เช้ือสายพวกศากยะ



ศากยสกุล ศิลปศาสตร๓๙๐

๓๙๐

ศากยสกุล ตระกูลศากยะ, เหลากอพวก
ศากยะ

ศาสดา ผูอบรมสัง่สอน, เปนพระนามอยาง

หนึ่งท่ีใชเรียกพระพุทธเจา; ปจจุบันใช

เรียกผูต้ังศาสนาโดยท่ัวไป, ในพุทธกาล 

ครูท้ัง ๖ คือ ปูรณกัสสป มักขลิโคสาล 

อชิตเกสกัมพล ปกุธกัจจายนะ สัญชัย-

เวลฏัฐบุตร และนคิรนถนาฏบุตร ถาเรียก

ตามบาลี กเ็ปนศาสดา ๖

ศาสตร ตํารา, วิชา
ศาสนทูต ดู โมคคัลลีบุตรติสสเถระ
ศาสนวงศ ดู สาสนวงส
ศาสนา คําสอน, คําสั่งสอน; ปจจุบันใช

หมายถึงลัทธิความเช่ือถืออยางหนึ่งๆ 

พรอมดวยหลกัคาํสอน ลทัธิ พธีิ องคการ

และกิจการท่ัวไปของหมูชนผูนับถือลัทธิ

ความเช่ือถืออยางนั้นๆ ท้ังหมด

ศาสนูปถัมภก ผูทะนุบํารุงศาสนา
ศิลปะ ฝมือ, ความฉลาดในฝมือ, ฝมือ
ทางการชาง, การแสดงออกมาใหปรากฏ

อยางงดงามนาชม, วิชาท่ีใชฝมือ, วิชา

ชีพตางๆ

ศิลปวิทยา ศิลปะและวิทยาการ
ศิลปศาสตร ตําราวาดวยวิชาความรู
ตางๆ มี ๑๘ ประการ เชนตําราวาดวย

การคํานวณ ตํารายิงธนู เปนตน อันได

มีการเรียนการสอนกันมาต้ังแตสมัย

กอนพุทธกาล; ๑๘ ประการนั้นมีหลาย

แบบ ยกมาดแูบบหนึง่จากคมัภรีโลกนิติ

และธรรมนิติ ไดแก ๑. สุติ ความรูท่ัว
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. ธนพุเพธา 
วิชายงิธน ู (ธนพุเพทา กว็า) ๑๐. ปูรณา
วิชาบูรณะ ๑๑.ติกิจฉา วิชาบําบัดโรค 

(แพทยศาสตร) ๑๒. อติิหาสา ตํานาน
หรือประวัติศาสตร ๑๓. โชติ ความรู
เร่ืองสิง่สองสวางในทองฟา (ดาราศาสตร)

๑๔. มายา ตําราพชัิยสงคราม ๑๕. ฉันทสา
วชิาประพนัธ ๑๖. เกตุ วชิาพดู ๑๗. มันตา
วิชาเวทมนตร ๑๘. สัททา วิชาหลัก
ภาษาหรือไวยากรณ, ท้ัง ๑๘ อยางนี้

โบราณเรียกรวมวา สิปปะ หรือ ศิลปะ
ไทยแปลออกเปน ศิลปศาสตร (ตําราวา
ดวยศิลปะตางๆ); แตในสมยัปจจุบัน ได

แยกความหมาย ศิลปะ กบั ศาสตร ออก
จากกัน คือ ศิลปะ หมายถึง วิทยาการท่ี
มวีตัถปุระสงคตรงความงาม เชนดริุยางค-
ศิลป นาฏศิลป และจิตรกรรม เปนตน 

ศาสตร หมายถงึ วทิยาการท่ีมวีตัถปุระสงค
ตรงความจริง เชน คณิตศาสตร และ

วิทยาศาสตร เปนตน



ศิลาดวด ศีล ๘๓๙๑

๓๙๑

ศิลาดวด หินท่ีสูงข้ึนไปบนพื้นดิน
ศิลาดาด หินท่ีเปนแผนราบใหญ
ศิลาเทือก หินท่ีติดเปนพืดยาว
ศิลาวดี ช่ือนครหนึ่งในสักกชนบท
ศิวาราตรี พิธีลอยบาปของพราหมณทํา
ในวันเพ็ญเดือน ๓ เปนประจําป วิธีทํา

คือ ลงอาบน้ําในแมน้ํา สระเกลา ชําระ

กายใหสะอาดหมดจด เทานี้ถือวาได

ลอยบาปไปตามกระแสน้ําแลวเปนอัน

สิ้นบาปกันคราวหนึ่ง ถึงปก็ทําใหม (คํา

สันสกฤตเดิมเปน ศิวราตริ แปลวา 

“ราตรีของพระศิวะ” พจนานุกรม

สนัสกฤตวา ตรงกับแรม ๑๔ ค่าํ เดอืน ๓)

ศีล ความประพฤติดีทางกายและวาจา, 
การรักษากายและวาจาใหเรียบรอย, ขอ

ปฏิบัติสําหรับควบคุมกายและวาจาให

ต้ังอยูในความดงีาม, การรักษาปกติตาม

ระเบียบวินัย, ปกติมารยาทท่ีปราศจาก

โทษ, ขอปฏิบัติในการฝกหัดกายวาจา

ใหดียิ่งข้ึน, ความสุจริตทางกายวาจา

และอาชีพ; มักใชเปนคําเรียกอยางงาย

สําหรับคําวา อธิศีลสิกขา (ขอ ๑ ในไตร

สิกขา, ขอ ๒ ในบารมี ๑๐, ขอ ๒ ใน

อริยทรัพย ๗, ขอ ๒ ในอริยวัฑฒิ ๕)

ศลี ๕ สาํหรับทุกคน คอื ๑. เวนจากทําลาย

ชีวิต ๒. เวนจากถือเอาของท่ีเขามิไดให 

๓. เวนจากประพฤติผิดในกาม ๔. เวน

จากพูดเท็จ ๕. เวนจากของเมา คือสุรา

เมรัยอันเปนท่ีต้ังแหงความประมาท;   

คําสมาทานวา ๑. ปาณาติปาตา  เวรมณี  
สิกฺขาปทํ สมาทิยามิ ๒. อทินฺนาทานา
เวรมณี สิกฺขาปทํ สมาทิยามิ ๓. กาเมสุ 
มิจฉาจารา เวรมณี สิกฺขาปทํ สมาทิยามิ
๔. มุสาวาทา เวรมณี สิกฺขาปทํ สมาทิยามิ
๕. สุราเมรยมชชฺปมาทฏานา เวรมณี   
สิกฺขาปทํ สมาทิยามิ; ด ูอาราธนาศีล ดวย

ศีล ๘ สําหรับฝกตนใหยิ่งข้ึนไปโดยรักษา
ในบางโอกาส หรือมีศรัทธาจะรักษา

ประจํากไ็ด เชน แมชีมกัรักษาประจาํ หัว

ขอเหมอืนศลี ๕ แตเปลีย่นขอ ๓ และ

เติมขอ ๖, ๗, ๘ คอื ๓. เวนจากการ

ประพฤติผิดพรหมจรรย คอืเวนจากการ

รวมประเวณี ๖. เวนจากบริโภคอาหารใน

เวลาวกิาล คอืเท่ียงแลวไป ๗. เวนจาก

การฟอนรํา ขับรอง บรรเลงดนตรี ดกูาร

เลนอนัเปนขาศกึตอพรหมจรรย การทดั

ทรงดอกไม ของหอมและเคร่ืองลูบไล 

ซ่ึงใชเปนเคร่ืองประดบัตกแตง ๘. เวน

จากท่ีนอนอันสูงใหญหรูหราฟุมเฟอย;

คําสมาทาน (เฉพาะท่ีตางจากศีล ๕) วา 

๓. อพฺรหฺมจริยา เวรมณี สิกฺขาปทํ สมา-
ทิยามิ ๖. วกิาลโภชนา เวรมณ ี สิกฺขาปทํ 
สมาทิยามิ ๗. นจฺจคีตวาทิตวสูิกทสฺสน- 
มาลาคนธฺวเิลปนธารณมณฺฑนวภิสูนฏานา  
เวรมณ ีสิกฺขาปทํ สมาทิยามิ ๘. อจฺุจาสยน-
มหาสยนา เวรมณี สิกฺขาปทํ สมาทิยามิ; ดู



ศีล ๑๐ ศึกษา๓๙๒

๓๙๒

อาราธนาศีล
ศีล ๑๐ สําหรับสามเณร แตผูใดศรัทธาจะ
รักษากไ็ด หัวขอเหมอืนศลี ๘ แตแยกขอ

๗ เปน ๒ ขอ (= ๗, ๘) เลือ่นขอ ๘ เปน 

๙ และเติมขอ ๑๐ คือ ๗. เวนจากฟอน

รํา ขับรอง ฯลฯ ๘. เวนจากการทัดทรง

ดอกไม ฯลฯ ๙. เวนจากท่ีนอนอนัสงู

ใหญ ฯลฯ ๑๐. เวนจากการรับทองและ

เงิน; คําสมาทาน (เฉพาะที่ตาง) วา ๗. 
นจฺจคีตวาทิตวสูิกทสฺสนา เวรมณี สิกฺขา-
ปทํ สมาทิยามิ ๘. มาลาคนฺธวิเลปน-
ธารณมณฺฑนวิภูสนฏานา  เวรมณี     
สิกฺขาปทํ สมาทิยามิ ๙. อุจฺจาสยน-
มหาสยนา เวรมณี สิกฺขาปทํ สมาทิยามิ 
๑๐. ชาตรูปรชตปฏิคฺคหณา  เวรมณี    
สิกฺขาปทํ สมาทิยามิ; ด ูอาราธนาศีล

ศลี ๒๒๗ ศลีสาํหรับพระภกิษ ุมใีนภกิขุ-

ปาฏิโมกข

ศีล ๓๑๑ ศีลสําหรับพระภิกษุณี มีใน

ภิกขุนีปาฏิโมกข

ศีลธรรม ความประพฤติท่ีดีงามทางกาย
วาจา, ความประพฤติท่ีดีท่ีชอบ, ความ

สุจริตทางกายวาจาและอาชีวะ; โดยทาง

ศัพท ศีลธรรม แปลวา “ธรรมคือศีล” 

หมายถึงธรรมข้ันศีล หรือธรรมในระดับ

ศีล เพราะศีลเปนธรรมอยางหนึ่ง ใน

บรรดาธรรมภาคปฏิบัติ ๓ อยางคือ ศีล 

สมาธิ และปญญา ดังนั้น ตอจากธรรม

ข้ันศีล จึงมีธรรมข้ันสมาธิ และธรรมข้ัน

ปญญา; ไดมีผูพยายามแปล ศีลธรรม
อีกอยางหนึ่งวา “ศีลและธรรม” (ถาแปล

ใหถูกตองจริงตองวาศีลและธรรมอื่นๆ 

คือศีลและธรรมอื่นๆ นอกจากศีล เชน 

สมาธิ และปญญา เปนตน เพราะศลีก็

เปนธรรรมอยางหนึง่) ถาแปลอยางนี้ จะ

ตองเขาใจวาศีลธรรม มิใชเปนเพียง

ความประพฤติดีงามเทานั้น แตรวมถึง 

สมถะวิปสสนา ขันธ ๕ ปฏจิจสมปุบาท 

ไตรลกัษณ เปนตน ดวย; เทียบ จริยธรรม
ศีลวัตร, ศีลพรต ศีลและวัตร, ศีลและ
พรต, ขอท่ีจะตองสํารวมระวังไมลวง

ละเมิด ช่ือวา ศีล ขอท่ีพึงถือปฏิบัติช่ือ

วา วัตร, หลักความประพฤติท่ัวไปอัน
จะตองรักษาเปนพื้นฐานเสมอกัน ช่ือวา

ศีล ขอปฏิบัติพิเศษเพื่อฝกฝนตนใหยิ่ง

ข้ึนไป ช่ือวา วัตร
ศีลวิบัติ ดู สีลวิบัติ
ศีลอุโบสถ คือ ศีล ๘ ท่ีสมาทานรักษา

พิเศษในวันอุโบสถ; ดู อุโบสถศีล
ศีลาจาร ศีลและอาจาระ, การปฏิบัติตาม
พระวินัยบัญญัติ และมารยาทท่ัวไป;

นัยหนึ่งวา ศีล คือไมตองอาบัติปาราชิก

และสังฆาทิเสส อาจาระ คือไมตอง

อาบัติเบาต้ังแตถุลลัจจัยลงมา

ศึกษา การเรียน, การฝกฝนปฏิบัติ, การ

เลาเรียนใหรูเขาใจ และฝกหัดปฏิบัติให



ศุกลปกษ สงกรานต๓๙๓

๓๙๓

เปนคุณสมบัติท่ีเกิดมีข้ึนในตนหรือให

ทําไดทําเปน ตลอดจนแกไขปรับปรุงหรือ

พัฒนาใหดียิ่งข้ึนไปจนกวาจะสมบูรณ;

ในการศึกษาทางพระธรรมวินัย นิยมใช

รูปท่ีเขียนอยางบาล ีคือ “สิกขา”; ดู สิกขา
ศุกลปกษ “ฝายขาว, ฝายสวาง” หมายถึง 
ขางข้ึน; ชุณหปกษ ก็เรียก; ตรงขามกบั

กัณหปกษ หรือ กาฬปกษ
ศุภวารฤกษ ฤกษงามยามดี
ศูทร ช่ือวรรณะที่สี่ ในวรรณะสี่ของคน
ในชมพูทวีป ตามหลักศาสนาพราหมณ 

จัดเปนชนช้ันตํ่า ไดแก พวกทาสและ

กรรมกร; ดู วรรณะ
เศวต สีขาว

เศวตฉัตร ฉัตรขาว, รมขาว, พระกลด
ขาวซ่ึงนับวาเปนของสูง

เศวตอัสดร มาสีขาว
โศก ความเศรา, ความมีใจหมนไหม, 

ความแหงใจ, ความรูสึกหมองไหมใจ

แหงผาก เพราะประสบความพลัดพราก

หรือสูญเสียอยางใดอยางหนึ่ง (บาลี:

โสก; สันสกฤต: โศก)

โศกศัลย ลูกศรคือความโศก, เปนทุกข
เดือดรอนเหมือนถูกลูกศรทิ่มแทง

โศกาลัย ความเศราเห่ียวแหงใจและ
ความหวงใย, ท้ังโศกเศราท้ังอาลัยหรือ

โศกเศราดวยอาลัย, รองไหสะอึกสะอื้น 

(เปนคํากวีไทยผูกข้ึน)

ส

สกทาคามิผล ผลท่ีไดรับจากการละ
สักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา สีลัพพตปรามาส 

กับทํา ราคะ โทสะ โมหะ ใหเบาบาง ซ่ึง

สืบเนื่องมาแตสกทาคามิมรรค, สกิทา-
คามิผล ก็เขียน

สกทาคามิมรรค ทางปฏิบัติเพื่อบรรลุ
ผล คือความเปนพระสกทาคามี, ญาณ

คือความรูเปนเหตุละสังโยชนได ๓ คือ 

สักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา สีลัพพตปรามาส 

กับทํา ราคะ โทสะ โมหะ ใหเบาบางลง, 

สกิทาคามิมรรค ก็เขียน

สกทาคามี พระอริยบุคคลผูไดบรรลุ
สกทาคามิผล, สกิทาคามี ก็เขียน

สกสัญญา ความสําคัญวาเปนของตน, 

นึกวาเปนของตนเอง

สกุล วงศ, เช้ือสาย, เผาพันธุ
สงกรานต การยาย คือ ดวงอาทิตยยาย
ราศี ในท่ีนี้หมายถึงมหาสงกรานตคือ

พระอาทิตยยายเขาสูราศเีมษ นบัเปนเวลา

ข้ึนปใหมอยางเกา จัดเปนนักขัตฤกษ 

ซ่ึงตามสุริยคติตกวันท่ี ๑๓, ๑๔, ๑๕ 

เมษายน ตามปรกติ



สงคราม สดับปกรณ๓๙๔

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 เร่ิมแต

ทานผูต้ังอยูในโสดาปตติมรรค จนถึง

พระอรหันต ตางจากภิกขุสงฆ คือหมู
แหงภิกษุหรือชุมนุมภิกษุ (ดูความ

หมาย 2), ตอมา บางทีเรียกอยางแรก

วา อริยสงฆ อยางหลังวา สมมติสงฆ
2. ชุมนุมภิกษุหมูหนึ่งต้ังแต ๔ รูปข้ึน

ไป ซ่ึงสามารถประกอบสังฆกรรมได

ตามกําหนดทางพระวินัย ตางโดยเปน

สงฆจตุรวรรคบาง ปญจวรรคบาง ทศ-

วรรคบาง วีสติวรรคบาง, ถาเปนชุมนุม

ภิกษุ ๒ หรือ ๓ รูป เรียกวา คณะ ถามี
ภิกษุรูปเดียว เปน บุคคล

สงฆจตุรวรรค สงฆพวก ๔ คือ มีภิกษุ 

๔ รูปข้ึนไปจึงจะครบองคกําหนด, สงฆ
จตุวรรค ก็เขียน; ดู วรรค

สงฆทศวรรค สงฆพวก ๑๐ คอื มภีกิษุ

๑๐ รูปข้ึนไป จึงจะครบองคกําหนด; ดู

วรรค

สงฆมณฑล ดู สังฆมณฑล
สงฆวีสติวรรค สงฆพวก ๒๐ คือ มี

ภกิษ ุ๒๐ รูปข้ึนไป จึงจะครบองคกาํหนด;

ดู วรรค
สงสาร 1. การเวียนวายตายเกิด, การ

เวียนตายเวียนเกิด; ดู สังสาระ 2. ใน

ภาษาไทยมักหมายถึงรูสึกในความเดือด

รอนหรือความทุกขของผูอื่น (= กรุณา);

ดู กรุณา
สงสารทุกข ทุกขท่ีตองเวียนวายตายเกดิ, 

ทุกขท่ีประสบในภาวะแหงการวายวนอยู

ในกระแสแหงกเิลส กรรม และวบิาก; ดู

สังสาระ, สังสารวัฏ, ปฏิจจสมุปบาท
สงสารวัฏ, สงสารวัฏฏ วังวนแหง
สงสาร คือ ทองเท่ียวเวียนวายตายเกิด

อยูซํ้าแลวซํ้าเลา; ดู สังสาระ, สังสารวัฏ
สงสารสาคร หวงน้ําคือการเวียนวาย
ตายเกิด; ดู สังสาระ, สังสารวัฏ

สงสารสุทธิ ดู สังสารสุทธิ
สจิตตกะ มีเจตนา, เปนไปโดยต้ังใจ, 

เปนช่ือของอาบัติพวกหนึ่งท่ีเกิดข้ึนโดย

สมุฏฐานมีเจตนา คือ ตองจงใจทําจึงจะ

ตองอาบัตินั้น เชน ภิกษุหลอนภิกษุให

กลัวผี ตองปาจิตตีย ขอนี้เปนสจิตตกะ 

คือ ต้ังใจหลอกจึงตองปาจิตตีย แตถา

ไมไดต้ังใจจะหลอก ไมตองอาบัติ

สญชัย ดู สัญชัย
สดับปกรณ “เจ็ดคัมภีร” หมายถึงคัมภีร



สติ สติสมฺโมสา๓๙๕

๓๙๕

พระอภธิรรมท้ัง ๗ ในพระอภธิรรมปฎก

เขียนเต็มวา สัตตัปปกรณ (ด ู ไตรปฎก)
แตในภาษาไทยคํานี้มีความหมายกรอน

ลงมา เปนคําสําหรับใชในพิธีกรรม 

เรียกกิริยาท่ีพระภิกษุกลาวคําพิจารณา

สังขารเม่ือจะชักผาบังสุกุลในพิธีศพเจา

นายวา สดับปกรณ ตรงกับท่ีเรียกใน

พิธีศพท่ัวๆ ไปวา บังสุกุล (ซ่ึงก็เปน

ศัพทท่ีมีความหมายกรอนเชนเดียวกัน);

ใชเปนคํานาม หมายถึง พิธีสวดมาติกา

บังสุกุลในงานศพ ปจจุบันใชเฉพาะศพ

เจานาย

สติ ความระลึกได, นึกได, ความไม

เผลอ, การคุมใจไวกับกิจ หรือกุมจิตไว

กับสิ่งท่ีเกี่ยวของ, จําการท่ีทําและคําท่ี

พูดแลว แมนานได (ขอ ๑ ในธรรมมี

อุปการะมาก ๒, ขอ ๙ ในนาถกรณ-

ธรรม ๑๐, ขอ ๓ ในพละ ๕, ขอ ๑ ใน

โพชฌงค ๗, ขอ ๖ ในสัทธรรม ๗)

สติปฏฐาน ธรรมเปนท่ีต้ังแหงสติ, ขอ

ปฏิบัติมีสติเปนประธาน, การตั้งสติ

กําหนดพิจารณาสิ่งท้ังหลายใหรูเห็นเทา

ทันตามความเปนจริง, การมีสติกํากับดู

สิ่งตางๆ และความเปนไปทั้งหลาย โดย

รูเทาทันตามสภาวะของมัน ไมถูกครอบ

งําดวยความยินดียินราย ท่ีทําใหมอง

เห็นเพีย้นไปตามอาํนาจกเิลส ม ี๔ อยาง

คือ ๑. กายานุปสสนา สติปฏฐาน การ

ต้ังสติกําหนดพิจารณากาย, การมีสติ

กํากับดูรูเทาทันกายและเร่ืองทางกาย 

๒. เวทนานปุสสนา สติปฏฐาน การต้ัง
สติกําหนดพิจารณาเวทนา, การมีสติ

กาํกบัดรููเทาทันเวทนา ๓. จิตตานปุสสนา
สติปฏฐาน การต้ังสติกาํหนดพจิารณาจติ,
การมีสติกํากับดูรูเทาทันจิตหรือสภาพ

และอาการของจิต ๔. ธัมมานุปสสนา 
สติปฏฐาน การต้ังสติกําหนดพิจารณา
ธรรม, การมีสติกํากับดูรูเทาทันธรรม;

เรียกสั้นๆ วา กาย เวทนา จิต ธรรม; ดู
โพธิปกขิยธรรม

สติวินัย ระเบียบยกเอาสติข้ึนเปนหลัก 

ไดแกกิริยาท่ีสงฆสวดประกาศใหสมมติ

แกพระอรหันต วาเปนผูมีสติเต็มท่ี เพื่อ

ระงับอนุวาทาธิกรณ ท่ีมีผูโจททานดวย

ศีลวิบัติ หมายความวาจําเลยเปนพระ

อรหันต สงฆเห็นวาไมเปนฐานะที่จําเลย

จะทําการลวงละเมิดดังโจทกกลาวหา 

จึงสวดกรรมวาจาประกาศความขอนี้ไว 

เรียกวาใหสติวินัย แลวยกฟองของ

โจทกเสีย ภายหลังจําเลยจะถูกผูอื่น

โจทดวยอาบัติอยางนั้นอีก ก็ไมตอง

พิจารณา ใหอธิกรณระงับดวยสติวินัย

สติสังวร สังวรดวยสติ (ขอ ๒ ในสังวร 

๕)

สติสมฺโมสา อาการที่จะตองอาบัติดวย
ลืมสติ



สตูป สปทานจาริกังคะ๓๙๖

๓๙๖

สตูป สิ่งกอสรางสําหรับบรรจุของควร
บูชา นิยมเรียก สถูป

สเตกิจฉา อาบัติท่ียังพอเยียวยาหรือแก
ไขได ไดแก อาบัติอยางกลางและอยาง

เบา คือต้ังแตสังฆาทิเสสลงมา; คูกับ

อเตกิจฉา
สโตการี “ผูมีปกติกระทําสติ” คือ เปนผู

มีสติ เปนผูทําการอันพึงทํา ดวยสติ 

หรือเปนผูทําการดวยสติท่ีมาพรอมดวย

สัมปชัญญะท้ัง ๔; ดู สติ, สัมปชัญญะ
สถลมารค ทางบก
สถาปนา กอสราง, ยกยองโดยแตงต้ังให
สูงข้ึน

สถาพร มั่นคง, ยั่งยืน, ยืนยง

สถิต อยู, ยืนอยู, ต้ังอยู
สถูป สิ่งกอสรางซ่ึงกอไวสําหรับบรรจุ
ของควรบูชา เปนอนุสรณท่ีเตือนใจให

เกิดปสาทะและกุศลธรรมอื่นๆ เชน 

พระสารีริกธาตุ อัฐิแหงพระสาวก หรือ

กระดูกแหงบุคคลท่ีนับถือ (บาลี: ถูป, 

สันสกฤต: สฺตูป); ดู ถูปารหบุคคล
สทารสันโดษ ความพอใจดวยภรรยา
ของตน, ความยินดีเฉพาะภรรยาของ

ตน (ขอ ๓ ในเบญจธรรม), จัดเปน

พรหมจรรยอยางหนึ่ง

สนตพาย รอยเชือกสําหรับรอยจมูก
ควาย ท่ีจมูกควาย (สน = รอย, ตพาย
= เชือกท่ีรอยจมูกควาย) (พจนานุกรม

เขียน สนตะพาย)
สนธิ การตออักษรที่อยูในตางคํา ให

เนื่องหรือกลืนเขาเปนอันเดียวกัน ตาม

หลักไวยากรณแบบบาลีหรือสันสกฤต 

เชน โย + อยํ = ยฺวายํ, ตตฺร + อยํ + 

อตฺโถ = ตตฺรายมตฺโถ, อยํ + เอว + เอส 

+ อิติ = อยเมเวสาติ; แมแตคําท่ีเอามา

รวมกันดวยสมาสแลว ก็อาจจะใชวิธี

สนธินี้เช่ือมอักษรเขาดวยกันอีกช้ันหนึ่ง 

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 องคแหงผูถือเท่ียว
บิณฑบาตไปตามลําดับบานเปนวัตร คือ

รับตามลําดับบานตามแถวเดียวกัน ไม

รับขามบานขามแถว, เท่ียวบิณฑบาตไป

ตามตรอก ตามหองแถวเรียงลําดับ

เร่ือยไปเปนแนวเดียวกัน ไมขามไป

เลือกรับท่ีโนนท่ีนี่ตามใจชอบ (ขอ ๔ ใน

ธุดงค ๑๓)



สปณฑะ สมณพราหมณ๓๙๗

๓๙๗

สปณฑะ ผูรวมกอนขาว, พวกพราหมณ
หมายเอาบุรพบิดร ๓ ช้ัน คือ บิดา, ปู, 

ทวด ซ่ึงเปนผูควรท่ีลูกหลานเหลนจะ

เซนดวยกอนขาว; คูกับ สมาโนทก
สพรหมจารี ผูประพฤตพิรหมจรรยรวม
กัน, เพื่อนพรหมจรรย, เพื่อนบรรพชิต, 

เพื่อนนักบวช

สภา “ท่ีเปนท่ีพูดรวมกัน”, ท่ีประชุม, 

สถาบันหรือองคการอันประกอบดวย

คณะบุคคลซ่ึงทําหนาท่ีพิจารณาวินิจฉัย

หรืออํานวยกิจการ ดวยการประชุม

ปรึกษาหารือออกความคิดเห็นรวมกัน

สภาค มีสวนเสมอกัน, เทากัน, ถูกกัน, 

เขากันได, พวกเดียวกัน

สภาคาบัติ ตองอาบัติอยางเดียวกัน
สภาพ, สภาวะ ความเปนเอง, สิ่งท่ีเปน
เอง, ธรรมดา

สภาวทุกข ทุกขท่ีเปนเองตามคติแหง
ธรรมดา ไดแก ทุกขประจําสังขาร คือ 

ชาติ ชรา มรณะ

สภาวธรรม หลักแหงความเปนเอง, สิ่ง
ท่ีเปนเองตามธรรมดาของเหตุปจจัย

สภิยะ พระเถระผูใหญช้ันมหาสาวก เคย
เปนปริพาชกมากอน ไดฟงพระพุทธเจา

พยากรณปญหาท่ีตนถาม มีความ

เลื่อมใส ขอบวช หลังจากบวชแลวไมชา

ก็ไดบรรลุพระอรหัต

สโภชนสกลุ สกลุท่ีกาํลงับริโภคอาหารอยู,

ครอบครัวท่ีกาํลงับริโภคอาหารอยู (หาม

มใิหภกิษเุขาไปนัง่แทรกแซง ตามสกิขาบท

ท่ี ๓ แหงอเจลกวรรค ปาจิตติยกัณฑ)

สมจารี ผูประพฤติสม่ําเสมอ, ประพฤติ
ถูกตองเหมาะสม; คูกับ ธรรมจารี

สมโจร เปนใจกับโจร
สมชีวิตา มีความเปนอยูพอเหมาะพอดี
คือเลี้ยงชีวิตตามสมควรแกกําลังทรัพย

ท่ีหาได ไมฝดเคืองนัก ไมฟูมฟายนัก 

(ขอ ๔ ในทิฏฐธัมมิกัตถสังวัตตนิก-

ธรรม ๔)

สมณะ “ผูสงบ” หมายถึงนักบวชท่ัวไป

แตในพระพุทธศาสนา ทานใหความ

หมายจําเพาะ หมายถึงผูระงับบาป ได

แกพระอริยบุคคล และผูปฏิบัติเพื่อ

ระงับบาป ไดแกผูปฏิบัติธรรมเพื่อเปน

พระอริยบุคคล

สมณกตุก คนท่ีทําอยางสมณะ, คนแตงตัว
อยางพระ อรรถกถาบอกวา (วนิย.อ.๑/๔๘๙) 

โกนศีรษะไวจุก ใชผากาสาวพัสตร ผืน

หนึ่งนุง อีกผืนหนึ่งพาดบา อาศัยวดัอยู 

กนิอาหารเหลอืจากพระ (ทํานองเปนตา

เถน, เขียนเต็มอยางบาลีวา สมณกุตตก)

สมณคุณ คุณธรรมของสมณะ, ความดีท่ี
สมณะควรมี

สมณโคดม คําท่ีคนท่ัวไปหรือคนภาย
นอกพระศาสนา นยิมใชเรียกพระพทุธเจา

สมณพราหมณ สมณะและพราหมณ 



สมณวัตต สมถวิธี๓๙๘

๓๙๘

(เคยมีการสันนิษฐานวาอาจแปลไดอีก

อยางหนึ่งวา พราหมณผูเปนสมณะหรือ

พราหมณผูถือบวช แตหลักฐานไมเอื้อ)

สมณวัตต ดู สมณวัตร
สมณวัตร หนาท่ีของสมณะ, กิจท่ีพึงทํา
ของสมณะ, ขอปฏิบัติของสมณะ

สมณวิสัย วิสัยของสมณะ, ลักษณะท่ี

เปนอยูของสมณะ, ลักษณะท่ีเปนอยู

ของผูสงบ

สมณสัญญา ความสําคัญวาเปนสมณะ, 
ความกําหนดใจไววาตนเปนสมณะ, 

ความสํานึกในความเปนสมณะของตน

สมณสารูป ความประพฤติอันสมควร
ของสมณะ

สมณุทเทส, สมณุเทศ สามเณร
สมดึงส-, สมติงส- สามสิบถวน, ครบ

สามสบิ, สามสิบเต็มพอดี (สม [เทา, 

ถวน, พอดี] + ตึส [สามสิบ]) มักมาใน

คําวา สมดึงสบารมี หรือสมติงสบารมี 

แปลวา บารมี ๓๐ ครบถวน

ในภาษาเกา ท่ีมักพูดวา “บารมี

สามสิบทัศ” นั้น ไดใหถือกันไปพลางวา 

“ทัศ” แปลวา “ถวน” แตพอจะสนันษิฐาน

ไดวา นาจะเปนการพูดคําซอน กลาวคือ 

“สบิ” ในภาษาไทย ตรงกับคาํพระวา “ทัศ” 

(ทัศ คอื ทศ, บาลเีปน ทส, แปลวา สบิ) 

และบารมท่ีีมจํีานวนรวมเปน ๓๐ นัน้ 

แทจริงแลวมใิชวามบีารม ี๓๐ อยาง แต

เปนบารมสีบิคอืทัศ ๓ ชุด ไดแก ทัศ-

บารม ีทัศอปุบารม ีและทัศปรมตัถบารม ี

เมือ่พดูวา “บารมสีามสบิทัศ” จึงคลาย

กบับอกวา บารมสีามสบินี ้ ท่ีวา ๓๐ นัน้ 

คอื ๓ ทัศ (ขอใหสงัเกตตัวอยางขอความ

ในคมัภรีท่ีกลาวถงึ “สมดงึสบารม”ี คอื

บารม ี ๓ ทัศ เชนใน อป.อ.๑/๑๒๓ ท่ีวา 

“ทสปารมทีสอปุปารมทีสปรมตฺถปารมนี ํ 

วเสน สมตสึปารม”ี ซ่ึงเหมอืนในภาษา

ไทยพดูวา “บารม ี๓๐ ถวน คอื ๓ ทัศ…”);

ด ูบารมี
สมณุทเทส, สมณุเทศ สามเณร
สมเด็จ เปนคํายกยอง หมายความวายิ่ง
ใหญ หรือประเสริฐ

สมถะ ธรรมเปนเคร่ืองสงบระงับจิต, 

ธรรมยังจิตใหสงบระงับจากนิวรณูป-

กิเลส, การฝกจิตใหสงบเปนสมาธิ (ขอ 

๑ ในกรรมฐาน ๒ หรือ ภาวนา ๒)

สมถกัมมัฏฐาน กรรมฐานคือสมถะ, 
งานฝกจิตใหสงบ; ด ูกัมมัฏฐาน, สมถะ

สมถขันธกะ ช่ือขันธกะท่ี ๔ แหงจุลวรรค

ในพระวนิยัปฎก วาดวยวธีิระงบัอธิกรณ

สมถภาวนา การเจริญสมถกัมมัฏฐานทํา
จิตใหแนวแนเปนสมาธิ; ดู ภาวนา

สมถยานิก ผูมีสมถะเปนยาน หมายถึง 

ผูเจริญสมถกรรมฐาน จนไดฌานกอน

แลวจึงเจริญวิปสสนาตอ

สมถวิธี วิธีระงับอธิกรณ; ดู อธิกรณ-



สมถวิปสสนา สมภาร๓๙๙

๓๙๙

สมถะ
สมถวิปสสนา สมถะและวิปสสนา
สมนุภาสนา การสวดสมนุภาสน, สวด
ประกาศหามไมใหถือร้ันการอันมิชอบ

สมบัติ ความถงึพรอม, ความครบถวน, 

ความสมบูรณ 1. สิง่ท่ีได ท่ีถงึ ดวยด,ี เงนิ

ทองของมีคา, สิ่งท่ีมีอยูในสิทธิอํานาจ

ของตน, ความพร่ังพรอมสมบูรณ, 

สมบัติ ๓ ไดแก มนุษยสมบัติ สมบัติใน
ข้ันมนุษย สวรรคสมบัติ สมบัติใน
สวรรค (เทวสมบัติ หรือ ทิพยสมบัติ ก็
เรียก) และ นิพพานสมบัติ สมบัติคือ
นิพพาน 2. ความครบถวนของสังฆ-

กรรม เชน อุปสมบท เปนตน ท่ีจะทํา

ใหสังฆกรรมนั้นถูกตอง ใชได มีผล

สมบูรณ มี ๔ คือ ๑. วัตถุสมบัติ วัตถุ
ถึงพรอม เชน ผูอุปสมบทเปนชายอายุ

ครบ ๒๐ ป ๒. ปริสสมบัติ บริษัทคือท่ี
ประชุมถึงพรอม สงฆครบองคกําหนด 

๓. สีมาสมบัติ เขตชุมนุมถึงพรอม เชน 

สีมามีนิมิตถูกตองตามพระวินัย และ

ประชุมทําในเขตสีมา ๔. กรรมวาจา-
สมบัติ กรรมวาจาถึงพรอม สวด

ประกาศถูกตองครบถวน (ขอ ๔ อาจ

แยกเปน ๒ ขอ คือเปน ๔. ญัตติสมบัติ 
ญัตติถึงพรอม คือคําเผดียงสงฆถูก

ตอง ๕. อนุสาวนาสมบัติ อนุสาวนาถึง
พรอม คือคําหารือตกลงถูกตอง รวม

เปนสมบัติ ๕); เทียบ วิบัติ
สมบัติของอุบาสก ๕ คือ ๑. มีศรัทธา 

๒. มีศีลบริสุทธ์ิ ๓. ไมถือมงคลต่ืนขาว 

เช่ือกรรม ไมเช่ือมงคล ๔. ไมแสวงหา

เขตบุญนอกหลักพระพุทธศาสนา ๕. 

ขวนขวายในการอุปถัมภบํารุงพระพุทธ-

ศาสนา (ขอ ๕ แปลทับศพัทวา ทําบุพการ

ในพระศาสนานี,้ แบบเรียนวา บําเพ็ญ

บุญแตในพุทธศาสนา); ดู บุพการ
สมผุส เปนคําเฉพาะในโหราศาสตร

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
ร่ืนเริงยินดี

สมภพ การเกิด
สมภาร เคร่ืองประกอบ, ความดีหรือ

ความช่ัวท่ีประกอบหรือสะสมไว (เชน 

ในคําวา สมภารกรรม และสมภาร-

ธรรม), สัมภาระ; ในภาษาไทย ใชเปน

คําเรียกพระที่เปนเจาอาวาส; ดู สัมภาระ



สมมติ สมันตปาสาทิกา๔๐๐

๔๐๐

สมมติ การรูรวมกัน, การตกลงกัน, การ

มีมติรวมกัน หรือยอมรับรวมกัน; การ

ท่ีสงฆประชุมกันตกลงมอบหมายหรือ

แตงต้ังภิกษุใหทํากิจหรือเปนเจาหนาท่ี

ในเร่ืองอยางใดอยางหนึ่ง เชน สมมติ

ภิกษุเปนผูใหโอวาทภิกษุณี สมมติภิกษุ

เปนภัตตุเทศก เปนตน; ในภาษาไทย 

ใชในความหมายวา ตกลงกันวา ตางวา

สมมติเทพ เทวดาโดยสมมติ คือโดย

ความตกลงหรือยอมรับรวมกันของ

มนุษย ไดแก พระราชา พระราชเทวี 

พระราชกุมาร (ขอ ๑ ในเทพ ๓)

สมมติสัจจะ จริงโดยสมมติ คือ โดย
ความตกลงหมายรูรวมกันของมนุษย 

เชน นาย ก. นาย ข. ชาง มา มด โตะ 

หนังสือ พอ แม ลูก เพื่อน เปนตน ซ่ึง

เมื่อกลาวตามสภาวะ หรือโดยปรมัตถ

แลว กเ็ปนเพยีงสงัขาร หรือนามรูป หรือ

ขันธ ๕ เทานั้น; ตรงขามกับ ปรมัตถสัจจะ
สมรภูมิ ท่ีรวมตาย, สนามรบ
สมสีสี [สะ-มะ-สี-สี] บุคคลผูสิ้นอาสวะ

พรอมกับสิ้นชีวิต คือ บรรลุอรหัตตผล 

ในขณะเดียวกับท่ีสิ้นชีวิต; นี้เปนความ

หมายหลักตามพระบาลี แตในมโนรถ-

ปูรณี อรรถกถาแหงอังคุตตรนิกาย ให

ความหมาย สมสีสี วาเปนการสิน้อาสวะ
พรอมกับสิ้นอยางอื่นอันใดอันหนึ่งใน ๔ 

อยางและแสดงสมสีสีไว ๔ ประเภท 

คือ ผูสิ้นอาสวะพรอมกับหายโรค เรียก

วา โรคสมสีสี ผูสิ้นอาสวะพรอมกับท่ี

เวทนาซ่ึงกําลังเสวยอยูสงบระงับไป 

เรียกวา เวทนาสมสีสี ผูสิ้นอาสวะ
พรอมกับการสิ้นสุดของอิริยาบถอันใด

อันหนึ่ง เรียกวา อิริยาบถสมสีสี ผูสิ้น
อาสวะพรอมกับการสิ้นชีวิต เรียกวา 

ชวีติสมสีสี; อยางไรกด็ ี ในอรรถกถาแหง

ปุคคลบัญญัติ เปนตน แสดงสมสีสีไว 

๓ ประเภท และอธิบายตางออกไปบาง 

ไมขอนํามาแสดงในท่ีนี้ เพราะจะทําให

ฟนเฝอ

สมังคี ผูพร่ังพรอม, ผูพรอม (ดวย…), ผู

ประกอบ (ดวย…); มักใชเปนบททายใน

คําสมาส เชน กุศลสมงัค ี (ผูประกอบ

ดวยกุศล) โทสสมงัค ี (ผูประกอบดวย

โทสะ) มรรคสมงัค ี (ผูประกอบดวย

มรรค คือ ต้ังอยูในมรรค เชน ในโสดา

ปตติมรรค) ผลสมงัค ี (ผูประกอบดวย

ผล คือ ไดบรรลุผล เชน ถึงโสดาปตติ-

ผล เปนโสดาบัน เปนตน)

สมันตจักขุ จักษุรอบคอบ, ตาเห็นรอบ

ไดแกพระสัพพัญุตญาณ อันหยั่งรู

ธรรมทุกประการ เปนคุณสมบัติพิเศษ

ของพระพุทธเจา (ขอ ๕ ในจักขุ ๕)

สมันตปาสาทิกา ช่ือคัมภีรอรรถกถา
อธิบายความในพระวนิยัปฎก พระพทุธ-

โฆสาจารยแปลและเรียบเรียงข้ึนเปน



สมัย สมานฉันท๔๐๑

๔๐๑

ภาษาบาลี เมื่อ พ.ศ. ใกลจะถึง ๑๐๐๐ 

โดยอาศัยอรรถกถาภาษาสิงหฬท่ีมีอยู

กอน คอืใชคมัภรีมหาอฏัฐกถา เปนหลกั  
พรอมท้ังปรึกษาคัมภีร มหาปจจร ี และ 
กุรุนที เปนตนดวย; ดู โปราณัฏฐกถา, 
อรรถกถา

สมัย คราว, เวลา; ลัทธิ; การประชุม;

การตรัสรู

สมาคม การประชุม, การเขารวมพวก

รวมคณะ

สมาจาร ความประพฤติท่ีดี; มักใชใน

ความหมายท่ีเปนกลางๆ วา ความประพฤติ

โดยมีคําอื่นประกอบขยายความ เชน 

กายสมาจาร วจีสมาจาร ปาปสมาจาร
เปนตน

สมาทปนา การใหสมาทาน หรือชวนให

ปฏิบัติ คืออธิบายใหเห็นวาเปนความ

จริง ดีจริง จนใจยอมรับท่ีจะนําไป

ปฏิบัติ; เปนลักษณะอยางหนึ่งของการ

สอนท่ีดี (ขอกอนคือ สันทัสสนา, ขอ
ตอไปคือ สมุตเตชนา)

สมาทาน การถือเอารับเอาเปนขอปฏิบัติ, 

การถือปฏิบัติ เชน สมาทานศีล คือรับ
เอาศีลมาปฏิบัติ

สมาทานวัตร ดู ข้ึนวัตร
สมาทานวิรัติ การเวนดวยการสมาทาน 

คือ ไดสมาทานศีลไวกอนแลว เมื่อ

ประสบเหตุท่ีจะใหทําความช่ัว ก็งดเวน

ไดตามท่ีสมาทานนั้น (ขอ ๒ ในวิรัติ ๓)

สมาธิ ความมีใจต้ังมั่น, ความต้ังมั่นแหง

จิต, การทําใหใจสงบแนวแน ไมฟุงซาน, 

ภาวะท่ีจิตต้ังเรียบแนวอยูในอารมณคือ

สิ่งอันหนึ่งอันเดียว, มักใชเปนคําเรียก

งายๆ สาํหรับอธิจิตตสกิขา; ด ู เอกัคคตา,
อธิจิตตสิกขา (ขอ ๒ ในไตรสิกขา, ขอ 

๔ ในพละ ๕, ขอ ๖ ในโพชฌงค ๗)

สมาธิ ๒ คือ ๑. อุปจารสมาธิ สมาธิจวน
เจียน หรือสมาธิเฉียดๆ ๒. อัปปนา-
สมาธิ สมาธิแนวแน

สมาธิ ๓ คือ ๑. สุญญตสมาธิ ๒. 
อนิมิตตสมาธิ ๓. อัปปณิหิตสมาธิ; อีก
หมวดหนึ่ง ไดแก ๑. ขณิกสมาธิ ๒. 
อุปจารสมาธิ ๓. อัปปนาสมาธิ

สมาธิกถา ถอยคําท่ีชักชวนใหทําใจให
สงบต้ังมั่น (ขอ ๗ ในกถาวัตถุ ๑๐)

สมาธิขันธ หมวดธรรมจําพวกสมาธิ 
เชน ฉันทะ วิริยะ จิตตะ ชาคริยานุโยค 

กายคตาสติ เปนตน

สมานกาล เวลาปจจุบัน
สมานฉันท มีฉันทะเสมอกัน, มีความ

พอใจรวมกัน, พรอมใจกัน, มีความ

ตองการที่จะทําการอยางใดอยางหนึ่ง

ตรงกันหรือเสมอเหมือนกัน ในทางท่ี

รายหรือดีก็ได, ในทางราย เชน หญิง

และชายท่ีมีสมานฉันทในการประกอบ

กาเมสุมิจฉาจาร (เปนตัวอยางท่ีทานใช



สมานลาภสีมา สมาโนทก๔๐๒

๔๐๒

ในการอธิบายบอยท่ีสุด) และหมูคนราย

ท่ีมีสมานฉันทในการทําโจรกรรม สวน

ในทางดี เชน หมูคนดีมีสมานฉันทท่ีจะ

ไปทําบุญรวมกัน เชน ไปจัดปรับถนน

หนทาง สรางสะพาน ขุดสระ ปลูกสวน 

สรางศาลาพักรอน ใหทาน รักษาศีล  

(ชา.อ.๑/๒๙๙ เปนตัวอยางเดน) เด็กกลุมหนึ่ง

มีสมานฉันทท่ีจะบรรพชา ภิกษุหลายรูป

มีสมานฉันทท่ีจะถือปฏิบัติธุดงคขอนั้น

ขอนี,้ คนผูมสีมานฉนัทในทางรายนัน้ ไม

ตองใชปญญาไตรตรองพจิารณา  เพยีง

ชอบใจอยากทําก็ประกอบกรรมไปตาม

อํานาจของราคะ หรือโลภะ โทสะ และ

โมหะ สวนคนท่ีจะมีสมานฉันทในทางดี 

เบ้ืองแรกมองเห็นดวยปญญาแลววา 

กรรมนั้นดีงามเปนประโยชนมีเหตุผล

ควรทํา จึงเกิดฉันทะคือความพอใจใฝ

ปรารถนาท่ีจะทํา โดยเขาใจตรงกัน และ

พอใจเหมือนกนั รวมดวยกัน; ดู ฉันทะ
สมานลาภสีมา แดนมีลาภเสมอกัน ได

แกเขตท่ีสงฆต้ังแต ๒ อาวาสข้ึนไปทํา

กติกากันไววา ลาภเกิดข้ึนในอาวาสหนึ่ง 

สงฆอีกอาวาสหนึ่งมีสวนได รับแจก

ดวย; ดู กติกา
สมานสังวาส มีธรรมเปนเครื่องอยูรวม
เสมอกัน, ผูรวมสังวาส หมายถึง ภิกษุ-

สงฆผูสามัคคีรวมอุโบสถสังฆกรรมกัน;

เหตุใหภิกษุผูแตกกันออกไปแลวกลับ

เปนสมานสังวาสกันไดอีก มี ๒ อยาง 

คือ ๑. ทําตนใหเปนสมานสังวาสเอง 

คือ สงฆปรองดองกันเขาได หรือภิกษุ

นั้นแตกจากหมูแลวกลับเขาหมูเดิม ๒. 

สงฆระงับอุกเขปนียกรรมท่ีลงโทษภิกษุ

นั้น แลวรับเขาสังวาสตามเดิม

สมานสังวาสสีมา แดนมีสังวาสเสมอ
กัน, เขตท่ีกําหนดความพรอมเพรียง

และสิทธิในการเขาอุโบสถปวารณาและ

สังฆกรรมดวยกัน

สมานัตตตา “ความเปนผูมีตนเสมอ” 

หมายถึง การทําตัวใหเขากันได ดวย

การรวมสุขรวมทุกข ไมถือตัว มีความ

เสมอภาค และวางตัวเหมาะสม (ขอ ๔ 

ในสังคหวัตถุ ๔)

สมานาจริยกะ  ภิกษุผูรวมพระอาจารย
เดียวกัน

สมานาสนิกะ ผูรวมอาสนะกัน หมายถึง

ภิกษุผูมีพรรษารุนราวคราวเดียวกัน

หรือออนกวากันไมถึง ๓ พรรษานั่งรวม

อาสนะเสมอกนัได; เทยีบ อสมานาสนิกะ
สมานุปชฌายกะ  ภิกษุ ผู ร วมพระ
อุปชฌายะเดียวกัน

สมาโนทก ผูรวมน้ํา, ตามธรรมเนียม

พราหมณ หมายถึง บุรพบิดรพนจาก

ทวดข้ึนไปก็ดี ญาติผูมิไดสืบสายตรงก็

ดี ซ่ึงเปนผูจะพึงไดรับน้ํากรวด; คูกับ

สปณฑะ



สมาบัติ สโมธานปริวาส๔๐๓

๔๐๓

สมาบัติ ภาวะสงบประณีตซ่ึงพึงเขาถึง;
สมาบัติมีหลายอยาง เชน ฌานสมาบัติ 

ผลสมาบั ติ อนุ ปุพพวิหารสมาบัติ 

เปนตน สมาบัติท่ีกลาวถงึบอยคอื ฌาน-

สมาบัติ กลาวคือ สมาบัติ ๘ อันไดแก 

รูปฌาน ๔ และอรูปฌาน ๔ ถาเพิ่ม

นิโรธสมาบัติ ตอทายสมาบัติ ๘ นี้ รวม

เรียกวา อนุปุพพวิหารสมาบัติ ๙
สมาส [สะ-หฺมาด] การนําเอาศัพท ๒ 

ศัพท ข้ึนไปมาตอรวมกันโดยมีความ

หมายเช่ือมโยงเปนคําเดียว ตามหลัก

ไวยากรณแบบบาลีหรือสันสกฤต เชน 

ธรรม + ราชา เปน ธรรมราชา, อาณา 

+ จักร เปน อาณาจักร, กุศล + เจตนา 

เปน กุศลเจตนา; สมาสตางกับสนธิ 

กลาวคือ สนธิ เอาคํามาตอกัน โดย

เช่ือมตัวอักษรใหอานหรือเขียนกลม
กลืนเขากันเปนคําเดียว เชน  ปฺจ + 

อิเม เปน ปฺจิเม, แต สมาส เอาคํามา
ตอกัน โดยเช่ือมความหมายใหเนื่อง
เปนคําเดียวกัน เชน ปฺจ + นที เปน 

ปฺจนที; เทียบ สนธิ
สมุจจยขันธกะ ช่ือขันธกะท่ี ๓ ในจุล

วรรคแหงพระวินัยปฎก วาดวยวุฏฐาน-

วิธีบางเร่ือง

สมุจเฉท การตัดขาด
สมุจเฉทปหาน การละกิเลสไดโดยเด็ด
ขาดดวยอริยมรรค

สมุจเฉทวิมุตติ หลุดพนดวยตัดขาด ได

แก พนจากกิเลสดวยอริยมรรค กิเลส

เหลานั้นขาดเด็ดไป ไมกลับเกิดข้ึนอีก 

เปนโลกุตตรวิมุตติ (ขอ ๓ ในวิมุตติ ๕)

สมุจเฉทวิรัติ การเวนดวยตัดขาด หมาย

ถึงการเวนความช่ัวไดเด็ดขาดของพระ

อริยเจา เพราะไมมีกิเลสท่ีจะเปนเหตุให

ทําความช่ัวนั้นๆ (ขอ ๓ ในวิรัติ ๓)

สมุฏฐาน ท่ีเกิด, ท่ีต้ัง, เหตุ; ทางท่ีเกิด

อาบัติ โดยตรงมี ๔ คือ ๑. ลําพังกาย 

๒. ลําพังวาจา ๓. กายกับจิต ๔. วาจา

กับจิต และท่ีควบกันอีก ๒ ก็คือ ๑. 

กายกับวาจา ๒. กายกับวาจากับท้ังจิต

สมุตเตชนา การทําใหอาจหาญ คือเราใจ

ใหแกลวกลา ปลุกใจใหคึกคัก เกิด

ความกระตือรือรน มีกําลังใจแข็งขัน 

มั่นใจท่ีจะทําใหสําเร็จ ไมกลัวเหน็ด

เหนื่อยหรือยากลําบาก; เปนลักษณะ

อยางหนึ่งของการสอนท่ีดี (ขอกอนคือ

สมาทปนา, ขอสดุทายคอื สัมปหังสนา)
สมุทัย เหตุใหเกิดทุกข ไดแก ตัณหา คือ
ความทะยานอยาก เชน อยากไดนั่นได

นี่ อยากเปนโนนเปนนี่ อยากไมเปนโนน

เปนนี่ (ขอ ๒ ในอริยสัจจ ๔); ดู ตัณหา
สโมธานปริวาส ปริวาสแบบประมวลเขา
ดวยกัน คือปริวาสท่ีภิกษุตองอาบัติ

สงัฆาทิเสสตางคราว มจํีานวนวนัปดตาง

กนับาง ไมตางบาง ปรารถนาจะออกจาก



สยัมภู สรณคมน๔๐๔

๔๐๔

อาบัตินัน้ จึงอยูปริวาสโดยประมวลอาบัติ

และราตรีเขาดวยกนั จําแนกเปน ๓ อยาง

คือ ๑. โอธานสโมธาน สําหรับอาบัติ

มากกวาหนึ่งแตปดไวนานเทากัน เชน 

ตองอาบัติ ๒ คราว ปดไวคราวละ ๕ วนั

ประมวลเขาดวยกัน อยูปริวาส ๕ วัน 

๒. อัคฆสโมธาน สําหรับอาบัติมากกวา
หนึ่งและปดไวนานไมเทากัน เชน ตอง

อาบัติ ๓ คราว ปดไว ๓ วันบาง ๕ วัน

บาง ๗ วันบาง ประมวลเขาดวยกันอยู

ปริวาสเทาจํานวนวันท่ีมากท่ีสุด (คือ ๗ 

วัน) ๓. มิสสกสโมธาน สาํหรับอาบัติท่ี
ตางวตัถกุนั (เชน กายสงัสคัคะกม็ ี ทุฏ-

ลุลวาจาก็มี สัญจริตตะก็มี) มีวันปด

เทากันบาง ไมเทากันบาง ประมวลเขา

ดวยกัน อยูปริวาสรวมเปนคราวเดียว

สยมัภ ูพระผูเปนเอง คอืตรัสรูไดเอง โดย
ไมมีใครสั่งสอน หมายถึงพระพุทธเจา

สยัมภูญาณ ญาณของพระสยัมภู, ปรีชา
หยั่งรูของพระสยัมภู

สยามนิกาย 1. นิกายสยาม หมายถึง 

พวกพระไทย เรียกช่ือโดยสัญชาติ 2. ดู

สยามวงศ
สยามวงศ ช่ือนิกายพระสงฆลังกาท่ีบวช
จากพระสงฆสยาม (คือพระสงฆไทย) 

ในสมัยอยุธยา ซ่ึงพระอุบาลีเปนหัวหนา

ไปประดิษฐาน ใน พ.ศ. ๒๒๙๖

สรณะ ท่ีพึ่ง, ท่ีระลึก

สรณคมน การถึงสรณะ, การยึดเอาเปน
ท่ีพึ่งท่ีระลึก, หมายถึง การถึงรัตนะทั้ง

สาม (พระรัตนตรัย) คือ พระพุทธเจา 

พระธรรม พระสงฆ เปนท่ีพึ่งท่ีระลึก; 

เรียกวา สรณาคมน บางก็มี (ในภาษา

ไทย บางทีพูดวา “ไตรสรณคมน” หรือ

แมแต “ไตรสรณาคมน” ก็มี แตใน

คัมภีรท้ังหลาย ใชเพียงวา “สรณคมน”)
คําถึงสรณะ วาดังนี้: “พุทฺธํ สรณํ 

คจฺฉามิ” (ขาพเจาถึงพระพุทธเจาเปน

สรณะ), “ธมฺมํ สรณํ คจฺฉามิ” (ขาพเจา

ถึงพระธรรมเปนสรณะ), “สงฺฆํ สรณํ 
คจฺฉามิ” (ขาพเจาถงึพระสงฆเปนสรณะ);

 “ทุติยมฺป พุทฺธํ สรณํ คจฺฉามิ” (ขาพเจา
ถึงพระพุทธเจาเปนสรณะแมคร้ังท่ี ๒), 

“ทุติยมฺป ธมฺมํ สรณํ คจฺฉามิ, ทุติยมฺป 
สงฆฺ ํสรณ ํคจฺฉามิ”; “ตติยมฺป พุทฺธํ สรณํ
คจฺฉามิ” (ขาพเจาถึงพระพทุธเจาเปน

สรณะแมคร้ังท่ี ๓), “ตติยมฺป ธมฺมํ สรณํ 
คจฺฉามิ, ตติยมฺป สงฺฆํ สรณํ คจฺฉามิ”

การถึงพระรัตนตรัยเปนสรณะ ทํา

ใหเรามีเคร่ืองนําทางในการดําเนินชีวิต 

มีหลักยึดเหนี่ยวจิตใจ มีแหลงท่ีสาด

สองใหแสงสวางแหงปญญา ทําใหเกิด

ความมั่นใจ อบอุนใจ ปลอดภัย หาย

หวาดกลวั หายขุนมวัเศราหมอง มจิีตใจ

เบิกบานผองใส เกิดความเขมแข็งท่ีจะ

ทําความดีงามทําประโยชนใหสําเ ร็จ 



สรณคมนอุปสัมปทา สรภัญญะ๔๐๕

๔๐๕

เปนการไดกัลยาณมิตรสูงสุด ท่ีจะช้ีนํา

ใหหยุดยั้งถอนตนจากบาป ใหกาวไปใน

กุศล พนจากอบาย บรรลุภูมิท่ีสูงข้ึนไป 

จนถึงความสุขแทท่ีเปนอิสระไรทุกขท้ัง

ปวง ท้ังนี้ จะตองมีศรัทธาถูกตอง ท่ี

ประกอบดวยปญญา นับถือโดยมีความ

รูความเขาใจชัดเจนและมัน่ใจ มใิหสรณ-

คมนนั้นเศราหมองดวยความไมรูหรือ

เขาใจผิดเพี้ยนหลงงมงายหรือไมใสใจ;

ดู รัตนตรัย
สรณคมนอปุสมัปทา วธีิอปุสมบทดวย
การเปลงวาจาถงึพระพทุธเจา พระธรรม 

และพระสงฆ เปนสรณะ เปนวธีิท่ีพระ

พุทธเจาทรงอนุญาตใหพระสาวกใช

อุปสมบทกุลบุตรในตอนปฐมโพธิกาล 

ตอมาเมื่อพระพุทธเจาทรงอนุญาตการ

อปุสมบทดวยญตัติจตุตถกรรมแลว การ

บวชดวยสรณคมน กใ็ชสาํหรับบรรพชา

สามเณรสบืมา; ติสรณคมนปูสัมปทา ก็
เรียก; ด ูอปุสัมปทา

สรณตรยั ท่ีพึง่ท้ังสาม คอื พระพทุธ พระ

ธรรม พระสงฆ; ด ูรตันตรยั, สรณคมน
สรทะ, สรทกาล, สรทฤดู, สรทสมยั 
ฤดูทายฝน, ฤดูสารท, ฤดูใบไมรวง 

(แรม ๑ ค่าํ เดอืน ๑๐  ถงึ ข้ึน ๑๕ ค่าํ 

เดอืน ๑๒) เปนฤดท่ีูมสีภาพอากาศสดใส 

ยามฝนตก กเ็ปนฝนเมด็โต โดยท่ัวไป 

อากาศโปรงแจมใส ปราศจากเมฆหมอก 

ดวงอาทิตยลอยเดน แผดแสงกลา ทอง

ฟาสวางแจมจา ยามราตรี ดาวพระศกุร

สองแสงสกาว มีพุทธพจนตรัสถึงบอย

คร้ัง ในขอความอุปมาอุปไมยตางๆ; ดู

มาตรา
สรภงัคะ นามของศาสดาคนหนึง่ในอดตี 

เปนพระโพธิสตัว มคีณุสมบัติคอื เปนผู

ปราศจากราคะในกามท้ังหลาย ได

ประกาศคาํสอน มศีษิยจํานวนมากมาย

สรภญัญะ [สะ-ระ-พนั-ยะ, สอ-ระ-พนั-ยะ] 

“การกลาว[ธรรม] ดวยเสียง” (หรือ

“[ธรรม] อนัพงึกลาวดวยเสยีง”) คือ ใช

เสียงเปนเคร่ืองกลาวหรือบอกธรรม 

หมายความวา แทนที่จะกลาวบรรยาย

อธิบายธรรมดวยถอยคํา อยางท่ีเรียก

วา “ธรรมกถา” ก็เอาเสียงท่ีต้ังใจเปลง

ออกไปอยางประณีตบรรจง ดวยจิต

เมตตา และเคารพธรรม อันชัดเจน 

เรียบร่ืน กลมกลนื สม่าํเสมอ เปนทํานอง

ไพเราะ นุมนวล ชวนฟง มาเปนสื่อ เพื่อ

นาํธรรมท่ีมอียูเปนหลกั หรือท่ีเรียบเรียง

ไวดีแลว ออกไปใหถึงใจของผูสดับ,

สรภัญญะเปนวิธีกลาวธรรมเปนทํานอง 

ใหมีเสียงไพเราะนาฟงในระดับท่ีเหมาะ

สม ซ่ึงพระพุทธเจาทรงอนุญาตแกภิกษุ

ท้ังหลาย ตามเร่ืองวา (วินย.๗/๑๙–๒๑/๘-๙)

คร้ังหนึ่ง ท่ีเมืองราชคฤห มีมหรสพบน

ยอดเขา (คิรัคคสมัชชะ) พวกพระฉัพ-



สรภัญญะ สรภัญญะ๔๐๖

๔๐๖

พัคคียไปเท่ียวดู ชาวบานติเตียนวา 

ไฉนพระสมณะศากยบุตรจึงไดไปดูการ

ฟอนรํา ขับรอง และประโคมดนตรี 

เหมือนพวกคฤหัสถผูบริโภคกาม เมื่อ

ความทราบถึงพระพุทธเจา จึงไดทรง

ประชุมสงฆ และบัญญัติสิกขาบทมิให

ภิกษุไปดูการฟอนรํา ขับรอง และ

ประโคมดนตรี, อีกคราวหนึ่ง พวกพระ

ฉัพพัคคียนั้น สวดธรรมดวยเสียงเอ้ือน

ยาวอยางเพลงขับ ชาวบานติเตียนวา 

ไฉนพระสมณะศากยบุตรเหลานี้จึงสวด

ธรรมดวยเสียงเอื้อนยาวเปนเพลงขับ 

เหมือนกับพวกเรา ความทราบถึงพระ

พุทธเจา ก็ทรงประชุมสงฆช้ีแจงโทษ

ของการสวดเชนนั้น และไดทรงบัญญัติ

มิใหภิกษุสวดธรรมดวยเสียงเอื้อนยาว

อยางเพลงขับ, ตอมา ภิกษุท้ังหลายขัด

จิตของใจในสรภัญญะ จึงกราบทูล

ความแดพระพุทธเจา พระองคตรัสวา

“ภิกษุท้ังหลาย เราอนุญาตสรภัญญะ”

(อนุชานามิ ภิกฺขเว สรภฺ ํ.)

มี เ ร่ืองราวมากหลายที่ แสดงว า

สรภญัญะนีเ้ปนท่ีนยิมในพทุธบริษทั ดงั

ตัวอยางเร่ืองท่ีเกี่ยวของกับพระพุทธเจา

วา (วนิย.๕/๒๐/๓๓; ข.ุอ.ุ๒๕/๑๒๒/๑๖๕) เมื่อ

คร้ังพระโสณะกุฏิกัณณะ ชาวถิ่นไกล

ชายแดนในอวนัตีทักขิณาบถ เพิง่บวชได

๑ พรรษา ก็ลาพระอุปชฌายเดินทางมา

เฝาท่ีพระเชตวนารามในกรุงสาวัตถี พอ

ผานราตรีแรกไดพักผอนมาจนต่ืน ใกล

รุงสวาง พระพุทธเจาตรัสใหเธอกลาว

ธรรมตามถนัด (ดังจะทรงดูวาเธอได

ศึกษาเลาเรียนมีความรูมาเพียงใด) พระ

โสณะกุฏิกัณณะไดกลาวพระสูตรท้ัง

หมดในอัฏฐกวัคค (๑๖ สูตร, ขุ.สุ.๒๕/

๔๐๘–๔๒๓/๔๘๔–๕๒๓) เปนสรภัญญะ จบ

แล ว  พระพุทธ เจ าทรงอนุ โมทนา  

ประทานสาธุการวา เธอไดเรียนมาอยางด ี

เจนใจเปนอยางด ี และทรงเน้ือความไว

ถูกถวนดี อีก ท้ัง เปนผูมีวาจางาม 

สละสลวย คลอง ไมพลาด ทําอัตถะให

แจมแจง, ในคัมภีรบางแหงกลาววา สร-

ภญัญะมวีธีิหรือทํานองสวดถงึ ๓๒ แบบ 

จะเลอืกแบบใดกไ็ดตามปรารถนา (อง.ฏี. 

๓/๔๒๑/๙๕) แตสรภัญญะนี้มิใชการสวด

เอื้อนเสียงยาวอยางเพลงขับ (อายตกะ

คีตสร) ท่ีทําเสียงยาวเกินไปจนทําให

อักขระเสีย คือผิดพลาดไป สรภัญญะมี

ลักษณะสําคัญท่ีวา ตองไมทําใหอักขระ

ผิดพลาดคลาดเคลื่อน แตใหบทและ

พยัญชนะกลมกลอม วาตรงลงตัว ไม

คลุมเครือ ไพเราะ แตไมมีวิการ (อาการ

ผิดแปลกหรือไมเหมาะสม) ดํารงสมณ-

สารูป

โดยนยัท่ีกลาวมา จึงถอืวาสรภัญญะ
เปนวิธีแสดงและศึกษาหรือสอนธรรม



สรภู สลากภัต๔๐๗

๔๐๗

อีกอยางหนึ่ง เพิ่มจากวิธีอื่น เชน 

ธรรมกถา และการถามตอบปญหา, 

บางทีก็พูดอยางกวางๆ รวมสรภัญญะ

เขาเปนธรรมกถาอยางหนึ่ง ดังท่ีคัมภีร

ยุคหลังๆ บางแหงบันทึกไวถึงธรรมกถา 

๒ แบบ คือ แบบท่ี ๑ ภิกษุรูปแรกสวด

ตัวคาถาหรือพระสูตรเปนสรภัญญะให

จบไปกอน แลวอีกรูปหนึ่งเปนธรรม-

กถึกกลาวธรรมอธิบายคาถาหรือพระ

สูตรท่ีรูปแรกสวดไปแลวนั้นใหพิสดาร 

แบบนี้เรียกวา สรภาณธรรมกถา และ
แบบท่ี ๒ สวดพระสูตรเปนตนนั้นไป

อยางเดียวตลอดแตตนจนจบ เรียกวา 

สรภัญญธรรมกถา (สํ . ฏี .๑/๓๙/๘๙ ) ;

สรภัญญะนี้ เมื่อปฏิบัติโดยชอบ ต้ัง

เจตนากอปรดวยเมตตา มีความเคารพ

ธรรม กลาวออกมา ก็เปนท้ังธรรมทาน 

และเปนสัทททาน (ใหทานดวยเสียง

หรือใหเสียงเปนทาน) พรอมท้ังเปน

เมตตาวจีกรรม

ในภาษาไทย เรียกทํานองอยางท่ีสืบ

กันมาในการสวดคาถาหรือคําฉันทวา 

“สรภัญญะ” คือ สรภัญญะกลายเปนช่ือ

ของทํานองหนึง่ท่ีใชในการสวดสรภญัญะ

สรภู แมน้ําใหญสายสําคัญลําดับท่ี ๔ ใน

มหานที ๕ ของชมพูทวีป ไหลผานเมือง

สําคัญ คือ สาเกต, ปจจุบัน สรภูไมเปน

ท่ีรูจักท่ัวไป มีช่ือในภาษาสันสกฤตวา 

สรยู และไหลเขาไปรวมกับแมน้ํา 

Ghaghara ซ่ึงเปนแควหนึ่งของแมน้ํา

คงคา จึงเรียกช่ือรวมเปน Ghaghara 

ไปดวย; ดู มหานที ๕
สรร เลือก, คัด
สรรค สราง
สรรพ ท้ังปวง, ท้ังหมด, ทุกสิ่ง

สรรพางค ทุกๆ สวนแหงรางกาย, ราง

กายทุกๆ สวน

สรรเพชญ ผูรูท่ัว, ผูรูทุกสิ่งทุกอยาง

หมายถึงพระพุทธเจา (= สัพพัญู)

สรีระ รางกาย
สรีรยนต กลไกคือรางกาย
สรีราพยพ สวนของรางกาย, อวัยวะใน
รางกาย

สลาก เคร่ืองหมายหรือวัตถุท่ีใชในการ
เสี่ยงโชค เชน สลากภัต ก็ไดแกอาหาร

ท่ีเขาถวายสงฆโดยเขียนช่ือเจาภาพลง

ในกระดาษใบละช่ือ มวนรวมคละกัน

เขาแลวใหภิกษุท้ังหลายจับตามลําดับ

พรรษากันมา หรือเขียนเลขหมายไวท่ี

ของจํานวนหนึ่ง ภิกษุจับไดสลากของผู

ใดก็ไดรับอาหารของทายกน้ัน; ฉลาก ก็
เรียก

สลากภัต อาหารถวายตามสลาก หมาย
ถึงเอาสังฆภัตอันทายกเขากันถวาย ตาง

คนตางจัดมา เปนของตางกัน เขามักทํา

ในเทศกาลที่ผลไมเผล็ดแลวถวายพระ



สวนขางปลายทั้งสอง สหชาต, สหชาติ๔๐๘

๔๐๘

ดวยวิธีจับสลาก; ดู สลาก
สวนขางปลายท้ังสอง อดีต กับอนาคต

สวนทามกลาง ในประโยควา “ไมติดอยู
ในสวนทามกลาง” ปจจุบัน

สวนานุตตริยะ การสดับท่ียอดเยี่ยม 

เชน ไดสดับธรรมของพระพุทธเจา (ขอ 

๒ ในอนุตตริยะ ๖)

สวรรค แดนอันแสนดีเลิศล้ําดวยกาม
คุณ ๕, โลกของเทวดา ตามปกติหมาย

ถึงกามาพจรสวรรค (สวรรคท่ียังเกี่ยว

ของกับกาม) ๖ ช้ัน คือ จาตุมหาราชิกา 
ดาวดึงส ยามา ดุสิต นิมมานรดี ปร-
นิมมิตวสวัตดี

สวรรคต “ไปสูสวรรค” คอื ตาย (ใชสาํหรับ

พระเจาแผนดิน สมเด็จพระบรมราชินี 

สมเด็จพระบรมราชชนนี สมเด็จพระ

ยุพราช สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช 

และพระบรมราชวงศท่ีทรงไดรับพระ

ราชทานฉัตร ๗ ช้ัน)

สวัสด์ิ, สวัสดี ความดีงาม, ความเจริญ

รุงเรือง, ความปลอดโปรง, ความปลอด

ภัยไรอันตราย

สวัสดิมงคล มงคล คือ ความสวัสดี
สวากขาตธรรม ธรรมท่ีพระผูมีพระภาค
ตรัสไวดีแลว

สวากขาตนิยยานิกธรรม ธรรมท่ีพระ
พุทธเจาตรัสไวดีแลว อันนําผูประพฤติ

ตามออกไปจากทุกข

สฺวากฺขาโต (พระธรรมอันพระผูมีพระ

ภาค) ตรัสดีแลว คือ ตรัสไวเปนความ

จริง ไมวิปริต งามในเบ้ืองตน งามใน

ทามกลาง และงามในท่ีสุด สัมพันธ

สอดคลองกัน ท่ัวตลอด ประกาศ

พรหมจ ริยะคือทางดําเนิน ชีวิตอัน

ประเสริฐ พรอมท้ังอรรถ พรอมท้ัง

พยัญชนะ บริสุทธ์ิบริบูรณสิ้นเชิง (ขอ 

๑ ในธรรมคุณ ๖)

สวาธยาย ดู สาธยาย
สวิญญาณกะ สิ่งท่ีมีวิญญาณ ไดแกสตัว

ตางๆ เชน แพะ แกะ สกุร โค กระบือ

เปนตน; เทียบ อวิญญาณกะ
สสังขารปรินิพพายี พระอนาคามีผูจะ
ปรินิพพานดวยตองใชความเพียร; ดู

อนาคามี
สสังขาริก “เปนไปกับดวยการชักนํา”, มี
การชักนํา ใชแกจิตท่ีคิดดีหรือช่ัวโดย

ถูกกระตุนหรือชักจูงจากภายนอก มิใช

เร่ิมข้ึนเอง จึงมีกําลังออน; ตรงขามกับ 

อสังขาริก
สหคตทุกข ทุกขไปดวยกัน, ทุกขกํากับ

ไดแกทุกขท่ีพวงมาดวยกันกับผลอัน

ไพบูลย มลีาภ ยศ สรรเสริญ สขุ 

เปนตน แตละอยางยอมพวัพนัดวยทุกข

สหชาต, สหชาติ “ผูเกดิรวมดวย” หมาย

ถงึ บุคคล (ตลอดจนสตัวและสิง่ของ) ท่ี

เกดิรวมวนัเดอืนปเดยีวกนั อยางเพลา 



สหชาตธรรม สอุปาทิเสสนิพพาน๔๐๙

๔๐๙

หมายถึง ผูเกิดรวมปกัน; ตํานานกลาว

วา เมื่อเจาชายสิทธัตถะประสูตินั้น 

มีสหชาต ๗ คือ พระมารดาของเจาชาย

ราหุล (เจาหญงิยโสธรา หรือพมิพา) พระ

อานนท นายฉนันะ อาํมาตยกาฬทุาย ีมา

กัณฐกะ ตนมหาโพธ์ิ และขุมทรัพยท้ัง 

๔ (นิธีกุมภ)ี

สหชาตธรรม ธรรมท่ีเกิดพรอมกัน
สหชีวินี คําเรียกแทนคําวา สัทธิวิหารินี
ของภิกษุณี ท้ัง ๒ คํานี้แปลวา “ผูอยู

รวม” ตรงกับสัทธิวิหาริกในฝายภิกษุ;

ศิษยของ ปวัตตินี
สหธรรมกิ ผูมธีรรมรวมกนั, ผูประพฤติ

ธรรมรวมกนั แสดงไวในคมัภรีมหานทิเทส

แหงพระสุตตันตปฎก มี ๗ คือ ภิกษุ 

ภิกษุณี สิกขมานา สามเณร สามเณรี 

อุบาสก อุบาสิกา; ในสัตตาหกรณียะ 

หมายถึง ๕ อยางแรกเทานั้น เรียกวา 

สหธรรมิก ๕ (คัมภีรฝายวินัยท่ัวไปก็

มักหมายเฉพาะจํานวน ๕)

สหธรรมิกวรรค ตอนท่ีวาดวยเร่ือง
ภิกษุถูกวากลาวโดยชอบธรรม เปนตน 

เปนวรรคท่ี ๘ แหงปาจิตติยกัณฑ มี 

๑๒ สิกขาบท

สหรคต ไปดวยกัน, กํากับกัน, รวมกัน

(บาลี: สหคต)
สหวาส อยูรวม เปนประการหนึง่ในรัตติ-

เฉท คือเหตุขาดราตรีแหงการประพฤติ

มานัตและการอยูปริวาส หมายถึงการ

อยูรวมในชายคาเดียวกับปกตัตตภิกษุ;

ดู รัตติเฉท
สหเสยยสิกขาบท สิกขาบทเกี่ยวกับการ
นอนรวมมี ๒ ขอ ขอหนึ่งปรับอาบัติ

ปาจิตตียแกภกิษผูุนอนรวมกบัอนปุสมับัน

เกิน ๒–๓ คืน อีกขอหนึ่งปรับอาบัติ

ปาจิตตียแกภิกษุผูนอนรวม (คือนอน

ในท่ีมุงท่ีบังเดียวกัน) กับหญิงแมในคืน

แรก (ขอ ๕ และ ๖ ในมุสาวาทวรรค 

ปาจิตติยกัณฑ)

สหไสย การนอนดวยกัน, การนอนรวม

สหัมบดี ช่ือพระพรหมผูอาราธนาพระ
พุทธเจาใหแสดงธรรมโปรดสัตว

สหาย เพื่อน, เพื่อนรวมการงาน (แปล

ตามศัพทวา “ผูไปดวยในกิจท้ังหลาย” 

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



สอุปาทิเสสบุคคล สังขตธรรม๔๑๐

๔๑๐

อยู, นิพพานในแงท่ีเปนภาวะดับกิเลส 

คือ โลภะ โทสะ โมหะ; เทียบ อนุปาทิ-
เสสนิพพาน

สอุปาทิเสสบุคคล บุคคลผูยังมีเช้ือ
กเิลสเหลอือยู, ผูยงัไมสิน้อปุาทาน ไดแก

พระเสขะ คือ พระอริยบุคคลท้ังหมด 

ยกเวนพระอรหันต; เทียบ อนุปาทิเสส-
บุคคล

สักกะ 1. พระนามจอมเทพ ในสวรรคช้ัน

ดาวดึงส เรียกกันวา ทาวสักกะ หรือพระ
อินทร; ดู ดาวดึงส, วัตรบท, อินทร 2. 
ช่ือดงไมท่ีอยูในชมพทูวปีตอนเหนอื แถบ

เขาหิมาลยัเขตปาหิมพานต 3. ช่ือชนบทท่ี

ต้ังอยูในดงไมสักกะ; ดู สักกชนบท
สักกชนบท ช่ือแควนหนึ่งในชมพูทวีป
ตอนเหนือ นครหลวงช่ือกบิลพัสดุ เปน

ชาติภูมิของพระพุทธเจามีการปกครอง

โดยสามัคคีธรรม มีประวัติสืบมาแต

สมัยพระเจาโอกกากราช บัดนี้อยูในเขต

ประเทศเนปาล

สักกรนิคม เปนนิคมหนึ่งอยูในสักก-

ชนบท; สักขรนิคม ก็เรียก

สักกายทิฏฐิ ความเห็นวาเปนตัวของตน, 

ความเห็นเปนเหตุถือตัวตน เชน เห็นรูป

เปนตน เห็นเวทนาเปนตน เปนตน (ขอ 

๑ ในสังโยชน ๑๐)

สักการ, สักการะ เคารพนับถือบูชา, 
เคร่ืองแสดงความเคารพบูชา

สกัขสิาวก สาวกท่ีทันเห็นองคพระพทุธ-
เจา, พระสภุทัทะผูเคยเปนปริพาชก เปน

สักขิสาวกองคสุดทายของพระพุทธเจา

สักยปุตติยะ ผูเปนเหลากอแหงพระ
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 (มากกวาของภิกษุซ่ึงมีจํานวนเพียง 

๓ อยางขางตน)

สังกิเลส ความเศราหมอง, ความสกปรก, 
สิ่งท่ีทําใจใหเศราหมอง, ธรรมท่ีอยูใน

หานภาค คือในฝายขางเสื่อม ไดแก

ธรรมจําพวกท่ีทําใหตกตํ่าเสื่อมทราม 

เชน อโยนิโสมนสิการ อคติ ตัณหา 

มานะ ทิฏฐิ อวิชชา; ตรงขามกับ โวทาน
สังขตะ สิ่งท่ีถูกปจจัยปรุงแตง, สิ่งท่ีเกิด
จากเหตุปจจัยแตงข้ึน ไดแกสภาพท่ีเกิด

แตเหตุท้ังปวง, สังขตธรรม; ตรงขามกับ

อสังขตะ
สังขตธรรม ธรรมท่ีถูกปจจัยปรุงแตง



สังขตลักษณะ สังขารุเปกขาญาณ๔๑๑

๔๑๑

ข้ึน ตรงกับสังขารในคําวา สังขารท้ังปวง

ไมเท่ียง ดังนี้เปนตน; ตรงขามกับ อสังขต-
ธรรม

สังขตลักษณะ ลักษณะแหงสังขตธรรม, 

ลักษณะของปรุงแตง มี ๓ อยาง ๑. 

ความเกิดข้ึน ปรากฏ ๒. ความดับ

สลาย ปรากฏ ๓. เมื่อต้ังอยู ความแปร 

ปรากฏ

สังขาร 1. สิ่งท่ีถูกปจจัยปรุงแตง, สิ่งท่ี

เกิดจากเหตุปจจัย เปนรูปธรรมก็ตาม 

นามธรรมก็ตาม ไดแกขันธ ๕ ท้ังหมด, 

ตรงกับคําวา สังขตะ หรือ สังขตธรรม
ไดในคําวา “สังขารท้ังหลายท้ังปวงไม

เท่ียง” ดังนี้เปนตน 2. สภาพท่ีปรุงแตง

ใจใหดีหรือช่ัว , ธรรมมีเจตนาเปน

ประธานท่ีปรุงแตงความคิด การพูด 

การกระทํา มีท้ังท่ีดีเปนกุศล ท่ีช่ัวเปน

อกุศล ท่ีกลางๆ เปนอัพยากฤต ไดแก

เจตสิก ๕๐ อยาง (คือ เจตสิกท้ังปวง

เวนเวทนาและสัญญา) เปนนามธรรม

อยางเดียว, ตรงกับสังขารขันธ ในขันธ 

๕ ไดในคําวา “รูปไมเท่ียง เวทนาไม

เท่ียง สัญญาไมเท่ียง สังขารไมเท่ียง 

วิญญาณไมเท่ียง” ดังนี้เปนตน; อธิบาย

อีกปริยายหนึ่ง สังขารตามความหมายนี้

ยกเอาเจตนาขึ้นเปนตัวนําหนา ไดแก

สัญเจตนา คือเจตนาท่ีแตงกรรมหรือ

ปรุงแตงการกระทํา มี ๓ อยางคือ ๑. 

กายสังขาร สภาพท่ีปรุงแตงการกระทํา

ทางกาย คือ กายสัญเจตนา ๒. วจี-
สังขาร สภาพท่ีปรุงแตงการกระทําทาง
วาจา คือ วจีสัญเจตนา ๓. จิตตสังขาร 
หรือ มโนสังขาร สภาพท่ีปรุงแตงการ
กระทําทางใจ คือ มโนสัญเจตนา 3.

สภาพท่ีปรุงแตงชีวิตมี ๓ คอื ๑. กาย-
สังขาร สภาพท่ีปรุงแตงกาย ไดแก 

อัสสาสะ ปสสาสะ คือลมหายใจเขา ลม

หายใจออก ๒. วจีสังขาร สภาพท่ีปรุง
แตงวาจา ไดแกวติกและวจิาร ๓. จิตต-
สังขาร สภาพท่ีปรุงแตงใจ ไดแก

สัญญาและเวทนา

สังขาร ๒ คือ ๑. อุปาทินนกสังขาร 
สังขารท่ีกรรมครอบครอง ๒. อนุปา-
ทินนกสังขาร สังขารท่ีกรรมไมครอบ
ครอง, แปลโดยปริยายวา สังขารท่ีมีใจ

ครอง และสังขารท่ีไมมีใจครอง

สังขารทุกข ทุกขเพราะเปนสังขาร คือ 

เพราะเปนสภาพอันถูกปจจัยปรุงแตง

ข้ึน จึงตองผันแปรไปตามเหตุปจจัย 

เปนสภาพอันปจจัยบีบคั้นขัดแยง คง

ทนอยูมิได

สังขารโลก โลกคือสังขาร ไดแกชุมนุม
แหงสังขารท้ังปวงอันตองเปนไปตาม

ธรรมดาแหงเหตุปจจัย

สังขารุเปกขาญาณ ปรีชาหยั่งรูถึงข้ัน
เกิดความวางเฉยในสังขาร, ญาณอัน



สังเขป สังคายนา๔๑๒

๔๑๒

เปนไปโดยความเปนกลางตอสังขาร คือ

รูเทาทันสภาวะของสังขารวาท่ีไมเท่ียง

เปนทุกขเปนตนนั้น มันเปนไปของมัน

อยางนั้นเปนธรรมดา จึงเลิกเบ่ือหนาย 

เลิกคิดหาทางแตจะหนี วางใจเปนกลาง

ตอมันได เลิกเกี่ยวเกาะและใหญาณ

แลนมุงสูนิพพานอยางเดียว (ขอ ๘ ใน

วิปสสนาญาณ ๙)

สังเขป การยอ, ยนยอ, ใจความ, เคา

ความ; ตรงขามกับ วิตถาร, พิสดาร
สังเขปนัย นัยอยางยอ, แบบยอ, แง

ความหมายซึ่งช้ีแจงอยางรวบรัด; ตรงขาม

กับ วิตถารนัย
สังเขปฏฐกถา ดู โปราณัฏฐกถา, อรรถ-
กถา

สังคหวัตถุ เร่ืองท่ีจะสงเคราะหกัน, คุณ

เปนเคร่ืองยึดเหนี่ยวใจของผูอื่นไวได, 

หลักการสงเคราะห คือชวยเหลือกันยึด

เหนี่ยวใจกันไว และเปนเคร่ืองเกาะกุม

ประสานโลกคือสังคมแหงหมูสัตวไว 

ดุจสลักยึดรถท่ีกําลังแลนไปใหคงเปน

รถและวิ่งแลนไปได มี ๔ อยาง คือ ๑. 
ทาน การแบงปนเอื้อเฟอเผ่ือแผกัน ๒. 
ปยวาจา พูดจานารัก นานิยมนับถือ ๓. 
อัตถจริยา บําเพ็ญประโยชน ๔. สมา-
นัตตตา ความมีตนเสมอ คือ ทําตัวให
เขากันได เชน ไมถือตัว รวมสุขรวม

ทุกขกัน เปนตน

สังคายนา “การสวดพรอมกัน” การรอย

กรองพระธรรมวนิยั, การประชุมรวบรวม

และจดัหมวดหมูคาํสัง่สอนของพระพุทธ

เจาโดยพรอมกันทบทวนสอบทานจน

ยอมรับและวางลงเปนแบบแผนอันหนึ่ง

อันเดียว

“สังคายนา” คือ การสวดพรอมกัน 

เปนกิริยาแหงการมารวมกันซักซอม

สอบทานใหลงกันแลวสวดพรอมกันคือ

ตกลงยอมรับไวดวยกันเปนอันหนึ่งอัน

เดียว ตามหลักในปาสาทิกสูตร (ที.ปา.๑๑/ 

๑๐๘/๑๓๙) ท่ีพระพุทธเจาตรัสแนะนําแก

ทานพระจุนทะ กลาวคือ ทานพระจุนทะ

ปรารภเร่ืองท่ีนิครนถนาฏบุตรสิ้นชีพ

แลว ประดานิครนถตกลงในเร่ืองหลัก

คําสอนกันไมได ก็ทะเลาะวิวาทกัน ทาน

คํานึงถึงพระศาสนา จึงมาเฝา และพระ

พทุธเจาไดตรัสวา “เพราะเหตุดงันีน้ัน่แล 

จุนทะ ในธรรมท้ังหลายทีเ่ราแสดงแลว

ดวยปญญาอันยิ่ง เธอทั้งหมดทีเดียว 

พึงพรอมเพรียงกันประชุมรวบรวม

กลาวใหลงกัน (สังคายนา) ท้ังอรรถะ

กับอรรถะ ท้ังพยัญชนะกับพยัญชนะ 

ไมพงึววิาทกนั โดยประการท่ีพรหมจริยะ

นีจ้ะยัง่ยนื ดาํรงอยูตลอดกาลนาน เพื่อ

เกื้อกูลแกพหูชน เพื่อความสุขแกพหูชน 

เพือ่เกือ้การุณยแกชาวโลก เพือ่ประโยชน 

เพื่อเกื้อกูล เพื่อความสุขแกเทวะและ
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มนุษยท้ังหลาย” และในท่ีนั้น ไดตรัสวา 

ธรรมท้ังหลายท่ีทรงแสดงแลวดวย

ปญญาอันยิ่ง หมายถงึธรรม ๗ หมวด

(ท่ีมช่ืีอรวมวาโพธิปกขิยธรรม ๓๗), ใน

เวลาใกลกนันัน้ เมือ่พระสารีบุตรไดรับ

พุทธดํารัสมอบหมายใหแสดงธรรมแก

ภิกษุสงฆในท่ีเฉพาะพระพักตร ทานก็

ปรารภเร่ืองท่ีนคิรนถนาฏบุตรสิน้ชีพแลว

ประดานิครนถทะเลาะวิวาทกันในเร่ือง

หลักคําสอน แลวทานไดแนะนําให

สังคายนา พรอมท้ังทําเปนตัวอยาง โดย

ประมวลธรรมมาลําดับแสดงเปนหมวด

หมู ต้ังแตหมวด ๑ ถึงหมวด ๑๐ เทศนา

ของพระสารีบุตรคร้ังนี้ไดช่ือวา “สังคีติ-

สูตร” (ที.ปา.๑๑/๒๒๑/๒๒๒) เปนพระสูตร

วาดวยการสังคายนาที่ทําต้ังแตพระบรม

ศาสดายังทรงพระชนมอยู, เมื่อพระ

พทุธเจาปรินพิพานแลว พระมหากสัสปะ 

ผูเปนสงัฆเถระ กไ็ดชักชวนพระอรหันต

ท้ังหลายประชุมกันทําสังคายนาตาม

หลักการที่กลาวมานั้น โดยประมวลพระ

ธรรมวินัยท้ังหมดเทาท่ีรวบรวมไดวาง

ลงไวเปนแบบแผน ต้ังแตหลังพุทธ-

ปรินิพพาน ๓ เดือน เรียกวาเปน

สังคายนาคร้ังท่ี ๑

ความหมายท่ีเปนแกนของสงัคายนา

คอืการรวบรวมพทุธพจน หรือคาํสัง่สอน

ของพระบรมศาสดา ดงันัน้ สงัคายนาท่ี

เต็มตามความหมายแทจริง จึงมีไดตอ

เมื่อมีพุทธพจนท่ีจะพึงรวบรวม อันได

แกสังคายนาเทาท่ีกลาวมาขางตน สวน

การสังคายนาหลังจากนั้น ซ่ึงจัดข้ึนหลัง

พุทธปรินิพพานอยางนอย ๑ ศตวรรษ 

ชัดเจนวาไมอยูในวิสัยแหงการรวบรวม

พุทธพจน แตเปลี่ยนจุดเนนมาอยูท่ีการ

รักษาพุทธพจนและคําสั่งสอนเดิมท่ีได

รวบรวมไวแลว อันสืบทอดมาถึงตน ให

คงอยูบริสุทธ์ิบริบูรณท่ีสุดเทาท่ีจะเปน

ไปได ดวยเหตุนั้น สังคายนาในยุคหลัง

สืบมาถึงปจจุบัน จึงมีความหมายวาเปน

การประชุมตรวจชําระสอบทาน รักษา

พระไตรปฎกใหบริสุทธ์ิ หมดจดจาก

ความผิดพลาดคลาดเคลื่อน โดยกําจัด

สิ่งปะปนแปลกปลอมหรือทําใหเขาใจสับ

สนออกไป ใหธรรมวนิยัของพระพทุธเจา

คงอยูเปนแบบแผนอันหนึ่งอันเดียวท่ี

เปนของแทแตเดิม; ในบางยุคสมัย การ

สังคายนาเกิดข้ึนเนื่องกันกับเหตุการณ

ไมปกติท่ีมีการถือผิดปฏิบัติผิดจากพระ

ธรรมวนิยั ทําใหการสังคายนาเสมือนมี

ความหมายซอนเพิ่มข้ึนวาเปนการซัก

ซอมทบทวนสอบทานพระธรรมวนิยัเพือ่

จะไดเปนหลักหรือเปนมาตรฐานในการ

ชําระสังฆมณฑลและสะสางกิจการพระ

ศาสนา, จากความหมายท่ีเร่ิมคลุมเครือ

สับสนนี้ ในภาษาไทยปจจุบัน สังคายนา
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ถึงกับเพี้ยนความหมายไป กลายเปน

การชําระสะสางบุคคลหรือกิจการ

สังคายนาในยุคตน ซ่ึงถือเปน

สําคัญในการรักษาสืบทอดพระธรรม

วินัย คือ คร้ังท่ี ๑ ถึง ๕ ดังนี้:

ครั้งท่ี ๑ ปรารภเร่ืองสุภัททภิกษุผู

บวชเมื่อแกกลาวจวงจาบพระธรรมวินัย 

และปรารภท่ีจะทําใหธรรมรุงเรืองอยูสืบ

ไป พระอรหันต ๕๐๐ รูป มีพระมหา-

กัสสปะเปนประธาน และเปนผูถาม 

พระอุบาลีเปนผูวิสัชนาพระวินัย พระ

อานนทเปนผูวิสัชนาพระธรรม ประชุม

สังคายนาท่ีถ้ําสัตตบรรณคูหา ภูเขา

เวภารบรรพต เมืองราชคฤห เมื่อหลัง

พุทธปรินิพพาน ๓ เดือน โดยพระเจา

อชาตศัตรูเปนศาสนูปถัมภก สิ้นเวลา 

๗ เดือนจึงเสร็จ

ครั้งท่ี ๒ ปรารภพวกภิกษุวัชชีบุตร

แสดงวตัถ ุ๑๐ ประการ นอกธรรม นอก

วนิยั พระยศกากณัฑกบุตรเปนผูชักชวน

ไดพระอรหันต ๗๐๐ รูป พระเรวตะ

เปนผูถาม พระสัพพกามีเปนผูวิสัชนา 

ประชุมทําท่ีวาลิการาม เมืองเวสาลี เมื่อ 

พ.ศ. ๑๐๐ โดยพระเจากาลาโศกราช เปน

ศาสนปูถมัภก สิน้เวลา ๘ เดอืนจงึเสร็จ

ครั้งท่ี ๓ ปรารภเดียรถียมากมาย

ปลอมบวชในพระศาสนาเพราะมีลาภ

สกัการะเกดิข้ึนมาก พระอรหันต ๑,๐๐๐ 

รูป มีพระโมคคัลลีบุตรติสสเถระเปน

ประธาน ประชุมทําท่ีอโศการามเมอืง

ปาฏลีบุตร เมื่อประมาณ พ.ศ. ๒๓๔ 

(พ.ศ. ๒๑๘ เปนปท่ีพระเจาอโศกข้ึน

ครองราชย) โดยพระเจาอโศก หรือศรี-

ธรรมาโศกราชเปนศาสนูปถัมภก สิ้น

เวลา ๙ เดือนจึงเสร็จ

ครั้งท่ี ๔ ปรารภใหพระศาสนา

ประดษิฐานมัน่คงในลงักาทวปี พระสงฆ

๖๘,๐๐๐ รูป มีพระมหินทเถระเปน

ประธานและเปนผูถาม พระอริฏฐะเปน

ผูวิสัชนา ประชุมทําท่ีถูปาราม เมืองอนุ-

ราธบุรี เมื่อ พ.ศ. ๒๓๖ โดยพระเจา 

เทวานัมปยติสสะเปนศาสนูปถัมภก สิ้น

เวลา ๑๐ เดือนจึงเสร็จ

ครั้งท่ี ๕ ปรารภพระสงฆแตกกัน

เปน ๒ พวกคือ พวกมหาวิหารกับพวก

อภยัครีีวหิาร และคาํนงึวาสบืไปภายหนา

กุลบุตรจะถอยปญญา ควรจารึกพระ

ธรรมวินัยลงในใบลาน พระอรหันต 

๕๐๐ รูป ประชุมกันสวดซอมแลวจาร

พุทธพจนลงในใบลาน ณ อาโลกเลณ-

สถาน ในมลยชนบท ในลังกาทวีป เมื่อ 

พ.ศ. ๔๕๐ (วา ๔๓๖ ก็มี) โดยพระเจา

วัฏฏคามณีอภัย เปนศาสนูปถัมภก; 

บางคัมภีรวา สังคายนาคร้ังนี้จัดข้ึนใน

ความคุมครองของคนท่ีเปนใหญในทอง

ถิ่น (คร้ังท่ี ๔ ไดรับความยอมรับในแง
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เหตุการณนอยกวาคร้ังท่ี ๕)

สังคีติ 1. การสังคายนา; ดู สังคายนา 2.
ในคําวา “บอกสังคีติ” ซ่ึงเปนปจฉิมกิจ

อย างหนึ่ งของการอุปสมบท ทาน

สันนิษฐานวา หมายถึงการประมวลบอก

อยางอื่นนอกจากท่ีระบุไว เชน สีมาหรือ

อาวาสท่ีอุปสมบท อุปชฌายะ กรรม-

วาจาจารย จํานวนสงฆ

สังคี ติกถา  ถอยคําท่ีกล าวถึ ง เ ร่ือง
สังคายนา, แถลงความเรื่องสังคายนา

สั งคี ติปริ ย าย  บรรย าย เ รื่ อ งก า ร
สังคายนา, การเลาเร่ืองการสังคายนา

สังฆกรรม งานของสงฆ, กรรมท่ีสงฆพึง
ทํา, กิจท่ีพึงทําโดยท่ีประชุมสงฆ มี ๔ 

คือ ๑. อปโลกนกรรม กรรมท่ีทําเพียง
ดวยบอกกันในท่ีประชุมสงฆ ไมตองต้ัง

ญัตติและไมตองสวดอนุสาวนา เชน 

แจงการลงพรหมทัณฑแกภิกษุ ๒. 
ญัตติกรรม กรรมท่ีทําเพียงต้ังญัตติไม
ตองสวดอนุสาวนา เชน อุโบสถและ

ปวารณา ๓. ญัตติทุติยกรรม กรรมท่ีทํา
ดวยต้ังญัตติแลวสวดอนุสาวนาหนหนึ่ง 

เชน สมมติสีมา ใหผากฐิน ๔. ญัตติ-
จตุตถกรรม กรรมท่ีทําดวยการตั้งญัตติ
แลวสวดอนุสาวนา ๓ หน เชน 

อุปสมบท ใหปริวาส ใหมานัต

สังฆการี เจาหนาท่ีผูทําการสงฆ, เจา

พนักงานผูมีหนาท่ีเกี่ยวกับสงฆในงาน

หลวง, เจาหนาท่ีผูเปนพนกังานในการพธีิ

สงฆ มีมาแตโบราณสมัยอยุธยา สังกัด

ในกรมสังฆการี ซ่ึงรวมอยูดวยกันกับ

กรมธรรมการ เรียกรวมวา กรมธรรม-
การสังฆการี เดิมเรียกวา สังกะร ีหรือ 
สังการ ีเปลีย่นเรียก สังฆการ ีในรัชกาล
ท่ี ๔ ตอมาเมื่อต้ังกระทรวงธรรมการใน 

พ.ศ. ๒๔๓๒ กรมธรรมการสงัฆการีเปน

กรมหนึ่งในสังกัดของกระทรวงน้ัน จน

ถึง พ.ศ. ๒๔๕๔ กรมสังฆการีจึงแยก

เปนกรมตางหากกันกับกรมธรรมการ 

ตอมาใน พ.ศ. ๒๔๗๖ กรมสังฆการีถูก

ยุบลงเปนกองสังกัดในกรมธรรมการ

กระทรวงศึกษาธิการ ตอมาอีกใน พ.ศ. 

๒๔๘๔ กรมธรรมการเปลี่ยนช่ือเปน

กรมการศาสนา และในคราวทายสุด 

พ.ศ. ๒๕๑๕ กองสงัฆการีไดถูกยุบเลิก

ไป และมีกองศาสนูปถัมภข้ึนมาแทน 

ปจจุบันจึงไมมีสังฆการี; บางสมัยสังฆ-

การีมีอํานาจหนาท่ีกวางขวาง มิใชเปน

เพียงเจาพนักงานในราชพิธีเทานั้น แต

ทําหนาท่ีชําระอธิกรณพิจารณาโทษแก

พระสงฆผูลวงละเมิดสิกขาบทประพฤติ

ผิดธรรมวินัยดวย

สังฆคารวตา ดู คารวะ
สังฆคุณ คุณของพระสงฆ (หมายถึง

สาวกสงฆ หรือ อริยสงฆ) มี ๙ คือ ๑. 
สุปฏิปนฺโน ภควโต สาวกสงฺโฆ พระ
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สงฆสาวกของพระผูมีพระภาคเจาเปนผู

ปฏิบัติดี ๒. อุชุปฏิปนฺโน เปนผูปฏิบัติ

ตรง ๓. ายปฏิปนฺโน เปนผูปฏบัิติถกู
ทาง ๔. สามีจิปฏปินโฺน เปนผูปฏิบัติสม

ควร (ยทิทํ จตฺตาร ิปุรสิยคุานิ อฏ ปุรสิ-
ปุคฺคลา ไดแก คูบุรุษ ๔ ตัวบุคคล ๘

เอส ภควโต สาวกสงฺโฆ พระสงฆสาวก

ของพระผูมีพระภาคนี้) ๕. อาหุเนยฺโย
เปนผูควรแกของคํานับ คือควรรับของ

ท่ีเขานํามาถวาย ๖. ปาหุเนยฺโย เปนผู
ควรแกการตอนรับ ๗. ทกฺขิเณยฺโย เปน
ผูควรแกทักษิณาคือควรแกของทําบุญ 

๘. อชฺลกีรณีโย เปนผูควรแกการกราบ
ไหว ๙. อนุตฺตรํ ปฺุกฺเขตฺตํ โลกสฺส
เปนนาบุญอันยอดเยี่ยมของโลก คือ

เปนแหลงปลูกเพาะและเผยแพรความดี

ท่ียอดเยี่ยมของโลก

สังฆเถระ ภิกษุผูเปนพระเถระในสงฆ 
คือ เปนผูใหญเปนประธานในสงฆ, 

ภิกษุ ผูมีพรรษามากกวาภิกษุอื่นใน

ชุมนุมนั้นท้ังหมด

สงัฆทาน ทานเพือ่สงฆ, การถวายแกสงฆ
คือ ถวายเปนกลางๆ ไมจําเพาะเจาะจง

ภิกษุรูปใดรูปหนึ่ง เชน จะทําพิธีถวาย

ของท่ีมีจํานวนจํากัดพึงแจงแกทางวัดให

จัดพระไปรับตามจํานวนท่ีตองการ หัว

หนาสงฆจัดภิกษุใดไปพึงทําใจวา ทาน

มารับในนามของสงฆหรือ เปนผูแทน

ของสงฆท้ังหมด ไมพึงเพงเล็งวาเปน

บุคคลใด คิดต้ังใจแตวาจะถวายอุทิศ

แกสงฆ; ในพิธีพึงจุดธูปเทียนบูชาพระ 

อาราธนาศลี รับศลีจบแลวต้ังนโม ๓ จบ

กลาวคําถวายเสร็จแลวประเคนของ 

และเมื่อพระสงฆอนุโมทนา พึงกรวดน้ํา 

รับพร เปนเสร็จพิธี; คําถวายสังฆทาน

วาดังนี้: “อิมานิ มยํ ภนฺเต, ภตฺตานิ, 
สปริวารานิ, ภิกฺขุสงฺฆสฺส, โอโณชยาม, 
สาธุ โน ภนฺเต, ภิกฺขุสงฺโฆ, อิมานิ, 
ภตฺตานิ, สปริวารานิ, ปฏิคฺคณฺหาตุ, 
อมฺหากํ, ทีฆรตฺตํ, หิตาย, สุขาย” แปล
วา: “ขาแตพระสงฆผูเจริญ ขาพเจาท้ัง

หลายขอนอมถวายภัตตาหาร กับท้ัง
บริวารเหลานี้แกพระภิกษุสงฆ ขอพระ

ภิกษุสงฆจงรับภัตตาหาร กับท้ังบริวาร
เหล านี้ ของข าพเจ า ท้ังหลาย เพื่ อ

ประโยชนและความสุขแกขาพเจาท้ัง
หลาย สิ้นกาลนานเทอญ”

อนึ่ง ถาเปนสังฆทานประเภทอุทิศ

ผูตาย เรียกวา มตกภัต พงึเปลีย่นแปลง
คาํถวายท่ีพมิพตัวเอนไวคอื ภตฺตาน ิเปน

มตกภตฺตาน,ิ อมฺหากํ เปน อมฺหากเฺจว 
มาตาปตุอาทีนจฺ าตกานํ กาลกตาน;ํ 

ภัตตาหาร เปน มตกภัตตาหาร, แก
ขาพเจาท้ังหลาย เปน แกขาพเจาท้ังหลาย
ดวย แกญาติของขาพเจาท้ังหลาย มี
มารดา บิดา เปนตน ผูลวงลบัไปแลวดวย”



สังฆนวกะ สังฆาทิเสส๔๑๗

๔๑๗

สังฆนวกะ ภิกษุผูใหมในสงฆ คือบวช
ภายหลังภิกษุท้ังหมดในชุมนุมสงฆนั้น

สังฆภัต อาหารถวายสงฆ หมายถึง 

อาหารทีเ่จาของนาํมา หรือสงมาถวายสงฆ

ในอารามพอแจกท่ัวกนั; เทยีบ อทุเทสภัต
สังฆเภท ความแตกแหงสงฆ, การทําให
สงฆแตกจากกัน (ขอ ๕ ในอนันตริย-

กรรม ๕), กําหนดดวยไมทําอุโบสถ

ปวารณา และสังฆกรรมดวยกัน; เทยีบ

สังฆราช,ี ด ูสามัคคี
สังฆเภทขันธกะ ช่ือขันธกะท่ี ๗ แหง

จุลวรรคในพระวินัยปฎก วาดวยเร่ือง

พระเทวทัตทําลายสงฆและเร่ืองควร

ทราบเก่ียวกับสังฆเภท สังฆสามัคคี

สังฆมณฑล หมูพระ, วงการพระ
สังฆมิตตา พระราชบุตรีของพระเจา
อโศกมหาราช ทรงผนวชเปนภิกษุณี 

และไปประดิษฐานภิกษุณีสงฆท่ีลังกา- 

ทวีปพรอมท้ังนํากิ่งพระศรีมหาโพธ์ิไป

ถวายแกพระเจาเทวานัมปยติสสะดวย

สังฆรัตนะ, สังฆรัตน รัตนะคือสงฆ, 
พระสงฆอันเปนอยางหนึ่งในรัตนะ ๓ ท่ี

เรียกวาพระรัตนตรัย; ดู รัตนตรัย
สังฆราชี ความราวรานแหงสงฆ คือ จะ
แตกแยกกัน แตไมถึงกับแยกทําอุโบสถ

ปวารณาและสงัฆกรรมตางหากกนั; เทยีบ

สังฆเภท, ด ูสามัคคี
สังฆสัมมุขตา ความเปนตอหนาสงฆ 

หมายความวา การระงับอธิกรณนั้น

กระทําในท่ีพรอมหนาสงฆ ซ่ึงภิกษุผูเขา

ประชุมมีจํานวนครบองคเปนสงฆ ได

นําฉันทะของผูควรแกฉันทะมาแลว 

และผูอยูพรอมหนากันนั้นไมคัดคาน; ดู

สัมมุขาวินัย
สงัฆสามคัค ี ความพรอมเพรียงแหงสงฆ; 

ด ูสามัคคี
สังฆอุโบสถ อุโบสถของสงฆ คือ การทาํ
อโุบสถของสงฆท่ีครบองคกาํหนด คอื มี

ภกิษต้ัุงแต ๔ รูปข้ึนไป สวดปาฏโิมกข

ไดตามปกติ (ถามีภิกษุอยู ๒–๓ รูป 

ตองทําคณอุโบสถ คือ อุโบสถของคณะ 
ซ่ึงเปนปาริสุทธิอุโบสถ คืออุโบสถท่ีทํา
โดยบอกความบริสุทธ์ิของกันและกัน 

ถามีภิกษุรูปเดียว ตองทําบุคคลอุโบสถ 
คือ อุโบสถท่ีทําโดยการอธิษฐานกําหนด

ใจวาวันนั้นเปนวันอุโบสถ); ดู อุโบสถ
สังฆาฏิ ผาทาบ, ผาคลุมกันหนาวท่ีพระ

ใชทาบบนจีวร เปนผาผืนหนึ่งในสามผืน

ท่ีเรียกวา ไตรจีวร
สังฆาทิเสส ช่ือหมวดอาบัติหนักรองจาก
ปาราชิก ตองอยูกรรมจึงพนได คือเปน

ครุกาบัติ (อาบัติหนกั) แตยงัเปนสเตกจิฉา

(แกไขหรือเยียวยาได) ; ตามศัพท 

สังฆาทิเสส แปลวา “หมวดอาบัติอันจํา

ปรารถนาสงฆในกรรมเบ้ืองตนและ

กรรมท่ีเหลือ”, หมายความวา วิธีการท่ี



สังฆาทิเสสกัณฑ สังโยชน๔๑๘

๔๑๘

จะออกจากอาบัตินี้ ตองอาศัยสงฆ ต้ัง

แตตนไปจนตลอด กลาวคือเร่ิมตนจะ

อยูปริวาส ก็ตองขอปริวาสจากสงฆ ตอ

จากนั้น จะประพฤติมานัตก็ตองอาศัย

สงฆเปนผูให ถามีมูลายปฏิกัสสนาก็
ตองสําเร็จดวยสงฆอีก และทายท่ีสุดก็

ตองขออัพภานจากสงฆ; สิกขาบทท่ี

ภกิษลุะเมิดแลว จะตองอาบัติสงัฆาทเิสส 

ม ี๑๓ ขอ คาํวา สังฆาทิเสส ใชเปนช่ือ

เรียกสิกขาบท ๑๓ ขอนี้ดวย

สังฆาทิเสสกัณฑ ตอนอันวาดวยอาบัติ
สังฆาทิเสส, ในพระวินัยปฎก ทานเรียก

วาเตรสกัณฑ (ตอนวาดวยสิกขาบท 

๑๓) อยูในคัมภีรมหาวิภังคเลมแรก

สังฆานุสติ ระลึกถึงคุณของพระสงฆ ดัง
ท่ีพระพุทธเจาตรัสสอนในนันทิยสูตร 

(อง.ทสก.๒๔/๒๒๐/๓๖๔) ใหระลึกถึงพระ

สงฆในฐานเปนกัลยาณมิตร (ขอ ๓ ใน

อนุสติ ๑๐) เขียนอยางรูปเดิมในภาษา

บาลีเปน สังฆานุสสสติ; ดู สังฆคุณ
สังฆาวาส “อาวาสของสงฆ”, สวนของวัด
ซ่ึงจัดไวเปนท่ีอยูอาศัยของพระสงฆ 

ประกอบดวยกุฏิ หอสวดมนต หอฉัน 

เปนตน  ต างกับและเปนคู กันกับ

พุทธาวาส, เปนคําท่ีบัญญัติข้ึนใชภาย

หลัง (มิไดมีมาแตเดิมในคัมภีร); ดู

พุทธาวาส, เทียบ สังฆิกาวาส
สังฆิกาวาส ท่ีอยูท่ีเปนของสงฆ, เปนคํา

ทางพระวินัย ตรงขามกับ ปุคคลิกาวาส 
(ท่ีอยูท่ีเปนของบุคคล หรือท่ีอยูสวนตัว)

เชนในขอความวา (วินย.อ.๓/๓๙๔) “ถา

ภิกษุถือเอาทัพสัมภาระทั้งหลาย มี

กลอนเปนตน จากสังฆิกาวาสนั้น นําไป

ใชในสังฆิกาวาสอื่น ก็เปนอันใชไปดวย

ดี แตเมื่อเอาไปใชในปุคคลิกาวาส จะ

ตองจายมูลคาให หรือตองทําใหกลับ

คืนดีเปนปกติอยางเดิม, ถาภิกษุมีไถย-

จิต ถือเอาเตียงและตั่งเปนตน จากวิหาร

ท่ีถูกทอดท้ิงแลว พึงปรับอาบัติตามมูล

คาแหงสิ่งของ ในขณะที่ยกข้ึนไปนั่นที

เดียว”, “สังฆิกวิหาร” ก็เรียก; พึงสังเกต

วา “สงัฆิกาวาส” กด็ ี “ปุคคลกิาวาส” กด็ี

เปนคําท่ีใชในช้ันอรรถกถา สวนในพระ

ไตรปฎก ใชเปนขอความวา วิหารที่เปน

สังฆิกะ หรือวิหารของสงฆ และ

เสนาสนะของสงฆ เปนตน

สังยมะ ดู สัญญมะ
สังโยชน กิเลสท่ีผูกมัดใจสัตว, ธรรมท่ี
มัดสัตวไวกับทุกข มี ๑๐ อยาง คือ ก. 

โอรัมภาคิยสังโยชน สังโยชนเบ้ืองตํ่า ๕ 

ไดแก ๑. สักกายทิฏฐิ ความเห็นวาเปน
ตัวของตน ๒. วจิิกิจฉา ความลงัเลสงสัย 
๓. สีลัพพตปรามาส ความถือมั่นศีล
พรต ๔. กามราคะ ความติดใจในกาม
คุณ ๕. ปฏิฆะ ความกระทบกระท่ังใน
ใจ ข. อุทธัมภาคิยสังโยชน สังโยชน



สังวร สังเวควัตถุ๔๑๙

๔๑๙

เบ้ืองสูง ๕ ไดแก ๖. รูปราคะ ความติด
ใจในรูปธรรมอันประณีต ๗. อรูปราคะ 
ความติดใจในอรูปธรรม ๘. มานะ 
ความถือวาตัวเปนนั่นเปนนี่ ๙. อทุธัจจะ 
ความฟุงซาน ๑๐. อวชิชา ความไมรูจริง;
พระโสดาบัน ละสงัโยชน ๓ ขอตนได, 

พระสกทิาคาม ีทําสงัโยชนขอ ๔ และ ๕ 

ใหเบาบางลงดวย, พระอนาคามี ละ

สังโยชน ๕ ขอตนไดหมด, พระอรหันต 

ละสังโยชนท้ัง ๑๐ ขอ; ในพระอภิธรรม

ทานแสดงสังโยชนอีกหมวดหน่ึง คือ ๑. 
กามราคะ ๒. ปฏิฆะ ๓. มานะ ๔. ทิฏฐิ
(ความเห็นผดิ) ๕. วจิิกิจฉา ๖. สีลพัพต-
ปรามาส ๗. ภวราคะ (ความติดใจใน

ภพ) ๘. อิสสา (ความริษยา) ๙. 
มัจฉริยะ (ความตระหนี่) ๑๐. อวิชชา

สังวร ความสํารวม, การระวังปดกั้นบาป 

อกุศล มี ๕ อยาง คือ ๑. ปาฏิโมกข-
สังวร สํารวมในปาฏิโมกข (บางแหง

เรียก สีลสังวร สํารวมในศีล) ๒. สติ-
สังวร สํารวมดวยสติ ๓. ญาณสังวร 
สํารวมดวยญาณ ๔. ขันติสังวร สํารวม
ดวยขันติ ๕. วิริยสังวร สํารวมดวย
ความเพียร

สังวรปธาน เพียรระวัง คือ เพียรระวัง
บาปอกุศลธรรมท่ียังไมเกิด มิใหเกิดข้ึน 

(ขอ ๑ ในปธาน ๔)

สังวรปาริสุทธิ ความบริสุทธ์ิดวยสังวร, 

ความสํารวมท่ีเปนความบริสุทธ์ิ หรือ

เปนเคร่ืองทําใหบริสุทธ์ิ หมายถึง ศีลท่ี

ประพฤติถูกตอง เปนไปเพื่อความไมมี

วิปฏิสาร เปนตน ตามลําดับจนถึงพระ

นิพพาน จัดเปน อธิศีล

สงัวรรณนา พรรณนาดวยด,ี อธิบายความ

สังวรสุทธิ ความบริสุทธ์ิดวยสังวร, 
ความสํารวมท่ีเปนเคร่ืองทําใหบริสุทธ์ิ 

หมายถึง อินทรียสังวร
สงัวฏัฏกปั ดู กัป
สงัวฏัฏฐายกีปั ดู กัป
สังวาส ธรรมเปนเคร่ืองอยูรวมกันของ
สงฆ ไดแกการทําสังฆกรรมรวมกัน 

สวดปาฏโิมกขรวมกนั มสีกิขาบทเสมอ

กนั เรียกงายๆ วาทําอโุบสถ สงัฆกรรม

รวมกนั คอื เปนพวกเดียวกนั อยูดวย

กันได มีฐานะและสิทธิเสมอกัน อยู

ดวยกันได; ในภาษาไทย ใชหมายถงึรวม

ประเวณี ดวย

สังวาสนาสนา ใหฉิบหายจากสังวาส 

หมายถึง การทําอุกเขปนียกรรมยกเสีย

จากสังวาส คือทําใหหมดสิทธิท่ีจะอยู

รวมกับสงฆ

สังเวคกถา ถอยคําแสดงความสลดใจให
เกิดความสังเวชคือเราเตือนสํานึก

สังเวควัตถุ เร่ืองท่ีนาสลดใจ, เร่ืองท่ี

พิจารณาแลวจะทําใหเกิดความสังเวช 

คือเราเตือนสํานึกใหมีจิตใจนอมมาใน



สังเวช สังสารจักร๔๒๐
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ทางกุศล เกิดความคิดไมประมาทและมี

กําลังท่ีจะทําความเพียรปฏิบัติธรรมตอ

ไป เชน ความเกิด ความแก ความเจ็บ 

ความตาย และอาหารปริเยฏฐิทุกข คือ
ทุกขในการหากิน เปนตน

สังเวช ความสลดใจใหไดคิด, ความรูสึก

เตือนสํานึกหรือทําใหฉุกคิด, ความรูสึก

กระตุนใจใหคิดได ใหคิดถึงธรรม ให

ตระหนักถึงความจริงของชีวิต และเรา

เตือนใหไมประมาท; ตามความหมายที่

แทของศพัท สังเวช คอื “สงัเวค” แปลวา

แรงเรง แรงกระตุน หรือพลังท่ีปลุกเรา 

หมายถึง แรงกระตุนเราเตือนใจ ใหได

คิดหรือสํานึกข้ึนมาได ใหคิดถึงธรรม 

หรือตระหนักถึงความจริงความดีงาม 

อันทําใหต่ืนหรือถอนตัวข้ึนมาจากความ

เพลิดเพลิน ความหลงระเริงปลอยตัว

มัวเมา หรือความประมาท แลวหักหัน

ไปเรงเพียรทําการท่ีตระหนักรูวาจะพึง

ทําดวยความไมประมาทตอไป แตใน

ภาษาไทย สังเวช มีความหมายหดแคบ
ลงและเพี้ยนไป กลายเปนความรูสึก

สลดใจ หรือเศราสลด แลวหงอยหรือ

หดหูเสีย ซ่ึงกลายเปนตรงขามกับความ

สังเวชท่ีแท

สังเวชนียสถาน สถานเปนท่ีต้ังแหง
ความสังเวช, ท่ีท่ีใหเกิดความสังเวชมี ๔ 

คอื ๑. ท่ีพระพทุธเจาประสติู คอื อทุยาน

ลุมพินี ปจจุบันเรียก ลุมพินี (Lumbini) 
หรือ รมุมินเด (Rummindei) ๒. ท่ีพระ

พุทธเจาตรัสรู คือ ควงโพธ์ิ ท่ีตําบล 

พุทธคยา (Buddha Gaya หรือ Bodh-
Gaya) ๓. ท่ีพระพุทธเจาแสดงปฐม-

เทศนา คอื ปาอสิปิตนมฤคทายวนั แขวง

เมืองพาราณสี ปจจุบันเรียก สารนาถ 
๔. ท่ีพระพุทธเจาปรินิพพาน คือ ท่ี

สาลวโนทยาน เมืองกุสินารา หรือ 

กุสินคร (Kusinagara) บัดนี้เรียก 

Kasia; ดู สังเวช
สังเวย บวงสรวง, เซนสรวง (ใชแกผีและ
เทวดา)

สังสาระ, สงสาร การเท่ียวเรรอนไปใน
ภพ คือภาวะแหงชีวิต ท่ีถูกพัดพาให

ประสบสุขทุกข ข้ึนลง เปนไปตางๆ 

ตามกระแสแหงอวิชชา ตัณหา และ

อุปาทาน, การวายวนอยูในกระแสแหง

กิเลส กรรม และวิบาก, การเวียนวาย

ตายเกิดอยูในโลกหรือในภพตางๆ, วา

โดยสภาวะ ก็คือ ความสืบทอดตอเนื่อง

ไปแหงขันธท้ังหลายนั่นเอง; นิยมพูดวา

สังสารวัฏ; ด ูปฏจิจสมุปบาท
สังสารจักร วงลอแหงสังสาระ, วงลอ

แหงการเที่ยวเรรอนเวียนวายตายเกิด,

อาการหมุนวนตอเนื่องไปแหงภาวะของ

ชีวิตท่ีเปนไปตามเหตุปจจัย  ในหลัก 

ปฏิจจสมุปบาท; “สงัสารจกัร” เปนคําใน



สังสารวัฏ สัจกิริยา๔๒๑
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ช้ันอรรถกถาลงมา เชนเดยีวกบัคาํวา ภว-

จักร ปจจยาการจกัร ตลอดจนปฏจิจ-

สมุปบาทจักร ซ่ึงทานสรรมาใชในการ

อธิบายหลกัปฏจิจสมปุบาทนัน้, อาการ

หมุนวนของสังสารจักร หรือภวจักรนี้ 

ทานอธิบายตามหลักไตรวัฏฏ; ดู ไตร-
วัฏฏ, ปฏจิจสมุปบาท, สังสาระ

สังสารวัฏ วังวนแหงการเวียนเกิดเวียน
ตาย, การเวียนวายตายเกิดอยูในโลก

หรือในภพตางๆ, โดยใจความ ก็ไดแก 

“สังสาระ” นั่นเอง; สังสารวัฏฏ หรือ 

สงสารวัฏ กเ็ขียน; ด ูสังสาระ, ไตรวฏัฏ, 
ปฏจิจสมุปบาท

สังสารสุทธิ ความบริสุทธ์ิดวยการเวียน
วายตายเกิด คือ ลัทธิของมักขลิโคสาล

ซ่ึงถือวา สัตวท้ังหลายทองเท่ียวเวียน

วายตายเกิดไปเร่ือยๆ ก็จะคอยบริสุทธ์ิ

หลุดพนจากทุกขไปเอง การปฏิบัติ

ธรรมไรประโยชน ไมอาจชวยอะไรได

สังสุทธคหณี  มีครรภ ท่ีถือปฏิสนธิ
สะอาดหมดจดดี

สงัเสทชะ สตัวเกดิในของช้ืนแฉะโสโครก
เชน หมูหนอน (ขอ ๓ ในโยนิ ๔)

สังหาร การทําลาย, ฆา, ลางผลาญชีวิต
สังหาริมะ สิ่งท่ีเคลื่อนท่ีได คือนําไปได
เชน สัตวและสิ่งของท่ีต้ังอยูลอยๆ ไม

ติดท่ี ไดแก เงิน ทอง เปนตน; เทียบ

อสังหาริมะ

สังหาริมทรัพย ทรัพยเคลื่อนท่ีได เชน 

สัตวเลี้ยง เตียง ต่ัง ถวย ชาม เปนตน;

คูกับ อสังหาริมทรัพย
สัจกิริยา “การกระทําสัจจะ”, การใช

สัจจะเปนอานุภาพ, การยืนยันเอาสัจจะ

คือความจริงใจ คําสัตย หรือภาวะท่ีเปน

จริงของตนเอง เปนกําลังอํานาจท่ีจะคุม

ครองรักษาหรือใหเกิดผลอยางใดอยาง

หนึ่ง เชนท่ีพระองคุลิมาลกลาวแกหญิง

มีครรภแกวา “ดูกรนองหญิง ต้ังแต

อาตมาเกิดแลวในอริยชาติ มิไดรูสึกเลย

วาจะจงใจปลงสัตวเสียจากชีวิต ดวย

สจัวาจาน้ี ขอความสวสัดจีงมแีกทาน ขอ

ความสวัสดีจงมีแกครรภของทานเถิด” 

แลวหญิงนั้นไดคลอดบุตรงายดายและ

ปลอดภัย (คําบาลีของขอความนี้ ไดนํา

มาสวดกันในช่ือวา อังคุลิมาลปริตร) 

และเร่ืองในวัฏฏกชาดกที่วา ลูกนกคุม

ออน ถูกไฟปาลอมใกลรังเขามา ตัวเอง

ยังบินไมได พอนกแมนกก็บินหนีไป

แลว จึงทําสัจกิริยา อางวาจาสัตยของ

ตนเองเปนอานุภาพ ทําใหไฟปาไมลุก

ลามเขามาในทีน่ัน้ (เปนท่ีมาของวัฏฏก-

ปริตรท่ีสวดกนัในปจจุบัน), ในภาษาบาล ี

สัจกิริยานี้เปนคําหลัก บางแหงใช

สัจจาธิฏฐานเปนคําอธิบายบาง แต

ในภาษาไทยมักใชคําวาสัตยาธิษฐาน 

ซ่ึงเปนรูปสันสกฤตของ สัจจาธิฏฐาน; ดู
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สัจจาธิฏฐาน, สัตยาธิษฐาน
สจัจะ 1. ความจริง ม ี๒ คอื ๑. สมมติ-
สัจจะ จริงโดยสมมติ เชน คน พอคา 

ปลา แมว โตะ เกาอี ้๒. ปรมัตถสัจจะ
จริงโดยปรมัตถ เชน รูป เวทนา สัญญา 

สังขาร วิญญาณ 2. ความจริงคือ จริง
ใจ ไดแก ซ่ือสัตย จริงวาจา ไดแก พูด
จริง และ จริงการ ไดแก ทําจริง (ขอ ๑ 

ในฆราวาสธรรม ๔, ขอ ๒ ในอธิษฐาน

ธรรม ๔, ขอ ๔ ในเบญจธรรม, ขอ ๗ 

ในบารมี ๑๐)

สัจจญาณ ปรีชากําหนดรูความจริง, 

ความหยั่งรูสัจจะ คือ รูอริยสัจจ ๔ แต

ละอยางตามภาวะท่ีเปนจริง วานี้ทุกข นี้

ทุกขสมุทัย เปนตน (ขอ ๑ ในญาณ ๓)

สัจธรรม, สัจจธรรม ธรรมท่ีจริงแท, 

หลักสัจจะ เชน ในคําวา “อริยสัจจ-

ธรรมท้ังสี่”

สจัจาธฏิฐาน 1. ท่ีมัน่คอืสจัจะ, ธรรมท่ี

ควรตัง้ไวในใจใหเปนฐานท่ีมัน่ คอืสจัจะ, 

ผูมีสัจจะเปนฐานท่ีมั่น (ขอ ๒ ใน

อธิฏฐาน ๔); ดู อธิษฐานธรรม 2. การ
ต้ังความจริงเปนหลักอาง, ความต้ังใจ

มั่นแนวใหเกิดผลอยางใดอยางหนึ่งโดย

อางเอาสัจจะของตนเปนกําลังอํานาจ 

ตรงกับคาํวา สจักริิยา แตในภาษาไทย

มักใชวาสัตยาธิษฐาน; ดู  สัจกิริยา, 
สัตยาธิษฐาน

สจัจานุโลมญาณ ด ูสัจจานโุลมิกญาณ
สัจจานุโลมิกญาณ ปรีชาเปนไปโดยสม

ควรแกการกาํหนดรูอริยสจัจ, ญาณอนั

คลอยตอการตรัสรูอริยสจัจ; อนโุลมญาณ
ก็เรียก (ขอ ๙ ในวิปสสนาญาณ ๙)

สัจฉิกรณะ การทําใหแจง, การประสบ, 

การเขาถึง, การบรรลุ เชน ทําใหแจงซ่ึง

นิพพาน คือ บรรลุนิพพาน

สัญจร เท่ียวไป, เดินไป, ผานไป, ผาน

ไปมา, เดินทางกันไปมา

สัญจริตตะ การชักสื่อใหชายหญิงเปน

ผัวเมียกัน เปนช่ือสังฆาทิเสสสิกขาบทท่ี 

๕ ท่ีหามการชักสื่อ

สัญเจตนา ความจงใจ, ความแสวงหา

อารมณ, เจตนาท่ีแตงกรรม, ความคดิอาน;

มี ๓ คือ กายสัญเจตนา วจีสัญเจตนา 
และ มโนสัญเจตนา; ดู สังขาร ๓; มี ๖

คือ รูปสัญเจตนา สัททสัญเจตนา คันธ-
สัญเจตนา รสสัญเจตนา โผฏฐัพพ-
สัญเจตนา และ ธัมมสัญเจตนา; ดู ปย-
รูป สาตรูป

สัญเจตนิกา มีความจงใจ, มีเจตนา; 

เปนช่ือสังฆาทิเสสสิกขาบทท่ีหนึ่ง ขอท่ี

จงใจทําอสุจิใหเคลื่อน เรียกเต็มวา 

สัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ
สญัชัย ช่ือปริพาชกผูเปนอาจารยใหญคน

หนึง่ในพทุธกาล ต้ังสาํนกัสอนลทัธิอยูใน

กรุงราชคฤห มศีษิยมาก พระสารีบุตร
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และพระโมคคัลลานะเคยบวชอยูในสาํนกั

นี ้ ภายหลงั เมือ่พระพทุธเจาอบัุติข้ึนใน

โลก พระสารีบุตรและพระโมคคลัลานะ

พรอมดวยศิษย ๒๕๐ คนพากนัไปสู

สํานักพระพุทธเจา สัญชัยเสียใจเปนลม

และอาเจียนเปนโลหิต; นิยมเรียกวา 

สญชยัปรพิาชก เปนคนเดยีวกบั สัญชยั-
เวลัฏฐบุตร คนหนึ่งใน ติตถกร หรือครู
ท้ัง ๖

สัญญมะ การยับยั้ง, การงดเวน (จาก

บาป หรือจากการเบียดเบียน), การ

บังคับควบคุมตน; โดยท่ัวไป ทาน

อธิบายวา สัญญมะ ไดแก “ศีล”, บางที
แปลวา “สํารวม” เหมือนอยาง สังวร; 
เพื่อความเขาใจชัดเจนในเบื้องตน พึง

เทียบความหมายระหวางขอธรรม ๓ 

อยาง คือ สังวร เนนความระวังในการ
รับเขา คือปดกั้นสิ่งเสียหายท่ีจะเขามา

จากภายนอก สัญญมะ ควบคุมตนใน
การแสดงออก มิใหเปนไปเพื่อการเบียด

เบียน เปนตน ทมะ ฝกฝนแกไขปรับ
ปรุงตน ขมกําจัดสวนรายและเสริมสวน

ท่ีดีงามใหยิ่งข้ึนไป; สังยมะ ก็เขียน
สัญญัติ (ในคําวา “อุปชฌายะชื่ออะไรก็

ตาม ต้ังสญัญติัลงในเวลานัน้วาช่ือติสสะ”)

การหมายรู, ความหมายรูรวมกัน, ขอ

สําหรับหมายรูรวมกัน, ขอตกลง

สัญญา การกําหนดหมาย, ความจําได

หมายรู คือ หมายรูไว ซ่ึง รูป เสียง 

กลิ่น รส โผฏฐัพพะ และอารมณท่ีเกิด

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 ตามอารมณท่ีหมายรูนั้นเชน 

รูปสัญญา หมายรูรูป สัททสัญญา 
หมายรูเสียง เปนตน; ความหมาย

สามัญในภาษาบาลีวาเคร่ืองหมาย ท่ี

สังเกตความสําคัญวาเปนอยางนั้นๆ, ใน

ภาษาไทยมกัใชหมายถงึ ขอตกลง, คาํมัน่

สญัญา ๑๐ ความกาํหนดหมาย, สิง่ท่ีควร
กําหนดหมายไวในใจ มี ๑๐ อยางคือ 

๑. อนิจจสัญญา กําหนดหมายความไม
เ ท่ียงแหงสังขาร ๒. อนัตตสัญญา
กําหนดหมายความเปนอนัตตาแหง

ธรรมท้ังปวง ๓. อสุภสัญญา กําหนด
หมายความไมงามแหงกาย ๔. อาทีนว-
สัญญา กําหนดหมายโทษแหงกาย คือมี
อาพาธตางๆ ๕. ปหานสัญญา กําหนด
หมายเพื่อละอกุศลวิตกและบาปธรรม 

๖. วิราคสัญญา กําหนดหมายวิราคะ 

คืออ ริยมรรคว า เปนธรรมอันสงบ

ประณีต ๗. นิโรธสัญญา กําหนดหมาย
นิโรธ คืออริยผล วาเปนธรรมอันสงบ

ประณีต ๘. สัพพโลเก อนภิรตสัญญา



สัญญาเวทยิตนิโรธ สัตตสดกมหาทาน๔๒๔

๔๒๔

กําหนดหมายความไมนาเพลิดเพลินใน

โลกท้ังปวง ๙. สัพพสังขาเรสุ อนฏิฐสัญญา
กําหนดหมายความไมนาปรารถนาใน

สังขารท้ังปวง ๑๐. อานาปานัสสติ สติ
กําหนดลมหายใจเขาออก

สัญญาเวทยิตนิโรธ การดับสัญญาและ

เวทนา เปนสมาบัติ เรียกเต็มวา สัญญา-
เวทยิตนิโรธสมาบัติ เรียกสั้นๆ วา 

นิโรธสมาบัติ (ขอ ๙ ในอนุปุพพวิหาร 

๙); ดู นิโรธสมาบัติ
สัญโญชน ดู สังโยชน
สัณฐาน ทรวดทรง, ลักษณะ, รูปราง

สัตตกะ หมวด ๗

สัตตบรรณคูหา ช่ือถ้ําท่ีภูเขาเวภาร-

บรรพต ในกรุงราชคฤห เปนท่ีพระ 

พุทธเจาเคยทรงทํานิมิตตโอภาสแกพระ

อานนท และเปนท่ีทําสังคายนาคร้ังแรก; 
เขียน สัตตปณณิคูหา หรือ สัตตบัณณ-
คูหา ก็มี

สตัตบรภิณัฑ “เขาลอมท้ังเจ็ด” คาํเรียก

หมูภูเขา ๗ เทือก ท่ีลอมรอบเขาพระ

สุเมรุ หรือ สิเนรุ คือ ยุคนธร อิสินธร 

กรวิก สุทัสสนะ เนมินธร วินตก และ

อัสสกัณณ

สัตตมวาร, สัตมวาร วาระท่ี ๗, คร้ังท่ี 

๗; ในภาษาไทย นิยมใชในประเพณีทํา

บุญอุทิศแกผูลวงลับ โดยมีความหมาย

วา วันท่ี ๗ หรือวันท่ีครบ ๗ เชน ในขอ

ความวา “บําเพ็ญกุศลสัตมวาร”, ท้ังนี้ 

มีคําท่ีมักใชในชุดเดียวกันอีก ๒ คํา คือ 

ปญญาสมวาร (วันท่ี ๕๐ หรือวันท่ี

ครบ ๕๐) และศตมวาร (วันท่ี ๑๐๐ 

หรือวันท่ีครบ ๑๐๐); พจนานุกรมเขียน 

สัตมวาร, อนึ่ง “สัตมวาร” (วารที่ ๗) 

เปนคําท่ีมาจากภาษาบาลีคือ “สตฺตม-

วาร”  ไมพึงสับสนกับคําวา “ศตมวาร” 

(วารท่ี ๑๐๐) ซ่ึงเปนคําจากภาษา

สันสกฤต ท่ีตรงกับคําบาลีวา “สตมวาร”

สัตตสดกมหาทาน ทานใหญอยางละ 

๗๐๐ (ตามท่ีอรรถกถาประมวลไว ๗

หมวด คือ ชาง ๗๐๐ มา ๗๐๐ รถ ๗๐๐

สตรี ๗๐๐ วัวนม ๗๐๐ ทาส ๗๐๐ ทาสี

๗๐๐) ซ่ึงชาดกเลาวา พระเวสสันดร

บริจาคกอนเสด็จออกจากวังไปอยูท่ีเขา

วงกตในแดนหิมพานต, แตตามหลัก

พระพทุธศาสนา อติถทีาน คอืการใหสตรี 

จัดเขาในจําพวกทานท่ีไมเปนทาน และ

ไมเปนบุญ (คือเปนบาป ซ่ึงในมิลินท-

ปญหากลาววาพาผูใหไปสูอบาย) จึงนา

วิเคราะหวาในเร่ืองนี้มีเหตุผลหรือมีนัย

ท่ีนาศึกษาอยางไร, ในท่ีนี้ จะกลาวถึง

ขอมูลและขอสังเกตเบ้ืองตนไวประกอบ

การพิจารณา คือ ก) ในโอกาสนี้ พระ

เวสสันดรใหทานโดยสั่งใหแจกจาย ท้ัง

ใหผาแกผูตองการผา ใหสุราแกนักเลง

สรุา ใหอาหารแกผูตองการอาหาร อรรถ-



สัตตสติกขันธกะ สัตตัมพเจดีย๔๒๕

๔๒๕

กถาอธิบายวาพระเวสสันดรกท็ราบอยูวา

การใหน้ําเมาเปนทานท่ีไรผล แตใหเพื่อ

ใหนักเลงสุราท่ีมาก็ไดไป ไมตองไปพูด

วามาแลวไมได ข) สตรีท่ีเปนทานใน

คราวนี ้ตามเร่ืองวานัง่ประจํารถ ๕๐๐ คนั

ซ่ึงเปนทาน คนัละคน (ทํานองวาเปนคน

ประจํารถ) ค) ในการใหทานบุคคล พระ

เวสสันดร คงจะไดรับหรือใหเปนไปโดย

ความเห็นชอบของบุคคลนัน้ เชนเดยีวกบั

ในการใหภริยา ง) ในเวลามสตูร (อง.ฺนวก. 

๒๓/๒๒๓/๔๐๖) พระพุทธเจาตรัสเลาวา 

พระองคเคยทรงเกิดเปนพราหมณช่ือวา

เวลามะ และไดใหมหาทาน มีของท่ีเปน

ทานยิ่งใหญมากมาย ต้ังแตถาดทองคํา

จํานวน ๘๔,๐๐๐ รวมท้ังชาง รถ โคนม 

หญงิสาว อยางละ ๘๔,๐๐๐ (ถาเทียบกนั 

ก็ยิ่งใหญกวามหาทานของพระเวสสันดร

คร้ังนี้ มากมาย) แลวลงทายพระองค

ตรัสวา ทานของผูใหอาหารแกคนมี

สัมมาทิฏฐิเพียงคนเดียว มีผลมากกวา

มหาทานของเวลามพราหมณท่ีกลาวมา

นั้น และตรัสถึงกุศลกรรมท่ีมีผลมากยิ่ง

ข้ึนไปๆ ตามลําดับ อรรถกถาอธิบาย

ดวยวา ทานบางอยางของเวลามพราหมณ 

ก็ไมนับวาเปนทาน แตใหเพราะจะให

ครบถวน ไมตองมีใครมาพูดวาไมมีอัน

นั้นไมมีอันนี้ ทํานองวาใหครบสมบูรณ

ตามนิยมของโลก ซ่ึงมาเขาขอท่ีเปน

หลักท่ัวไปวา จ) พระโพธิสัตวบําเพ็ญ

บารมี ก็คือกําลังพัฒนาตนอยู แมจะ

บําเพ็ญความดีอยางยวดยิ่งยากท่ีใคร

อืน่จะทาํได แตเพราะยงัไมตรัสรู ความดี

ท่ีทําสวนมากก็เปนความดีตามท่ีนิยม

ยดึถอืเขาใจกนัในกาลสมยันัน้ๆ คอืทําดี

ท่ีสุดเทาท่ีทําไดในกาลเทศะนั้น เชน

ออกบวชเปนฤาษี ไดฌานสมาบัติ ได
โลกียอภิญญา แลวไปเกิดในพรหมโลก 

(อรรถกถากลาววาสุเมธดาบส กอนออก

บวชก็ไดบริจาคสัตตสดกมหาทาน); ดู

ทานทีเ่ปนบาป, ทานท่ีไมนบัวาเปนทาน
สัตตสติกขันธกะ ช่ือขันธกะท่ี ๑๒ แหง

จุลวรรคในพระวินัยปฎก วาดวยการ

สังคายนาคร้ังท่ี ๒

สัตตักขัตตุปรมะ พระโสดาบัน ซ่ึงจะไป

เกิดในภพอีก ๗ คร้ัง เปนอยางมากจึง

จะไดบรรลุพระอรหัต (ขอ ๓ ใน

โสดาบัน ๓)

สัตตังคะ เกาอี้มีพนักสามดาน, เกาอี้มี

แขน

สัตตัพภันตรสีมา อพัทธสีมาชนิดท่ี

กาํหนดเขตแหงสามคัคข้ึีนในปา อนัหาคน

ต้ังบานเรือนมไิด โดยวดัจากท่ีสดุแนวแหง

สงฆออกไปดานละ ๗ อพัภนัดรโดยรอบ

สตัตัมพเจดีย เจดยีสถานแหงหนึง่ท่ีนคร
เวสาลี แควนวัชชี ณ ท่ีนี้พระพุทธเจา

เคยทํานิมิตตโอภาสแกพระอานนท



สัตติบัญชร สตฺถา เทวมนุสฺสานํ๔๒๖

๔๒๖

สัตติบัญชร เรือนระเบียบหอก, ซ่ีกรงทํา
ดวยหอก

สัตตาวาส ภพเปนท่ีอยูของสัตว 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 ผูเขาถึงเนวสัญญา-

นาสัญญายตนะ

สัตตาหะ สัปดาห, เจ็ดวัน; มักใชเปนคํา

เรียกยอ หมายถึง สัตตาหกรณียะ
สัตตาหกรณียะ ธุระเปนเหตุใหภิกษุ

ออกจากวัดในระหวางพรรษาได ๗ วัน 

ไดแก ๑. ไปเพือ่พยาบาลสหธรรมกิหรือ

มารดาบิดาผูเจ็บไข ๒. ไปเพื่อระงับ 

สหธรรมิกท่ีกระสันจะสึก ๓. ไปเพื่อกิจ

สงฆ เชน ไปหาทัพพสัมภาระมาซอม

วิหารท่ีชํารุดลงในเวลานั้น ๔. ไปเพื่อ

บํารุงศรัทธาของทายกซ่ึงสงมานมินตเพือ่

การบาํเพญ็กศุลของเขา และธุระอืน่จาก

นีท่ี้เปนกจิลกัษณะอนโุลมตามนีไ้ด

สัตตาหกาลิก ของท่ีรับประเคนเก็บไว

ฉันไดช่ัว ๗ วัน ไดแกเภสัชท้ัง ๕ คือ 

เนยใส เนยขน น้ํามัน น้ําผ้ึง น้ําออย; ดู

กาลิก
สัตติกําลัง ในคําวา “ตามสัตติกําลัง” 

แปลวา ตามความสามารถ และตามกาํลงั

หรือตามกําลังความสามารถ (สัตติ =

ความสามารถ) มาจากคําบาลีวา ยถา-
สตฺติ ยถาพลํ; พูดเพี้ยนกันไปเปน ตาม
สติกําลัง ก็มี

สัตตุ ขาวคั่วผง, ขนมผง ขนมแหงท่ีไม

บูด เชน ขนมท่ีเรียกวาจันอับและขนม

ปง เปนตน

สตัตุผง สตัตุกอน ขาวตู เสบียงเดนิทางท่ี

สองพอคา คือ ตปุสสะ กับภัลลิกะ

ถวายแดพระพุทธเจา ขณะที่ประทับอยู

ใตตนราชายตนะ

สัตถะ เกวียน, ตาง, หมูเกวียน, หมูพอ

คาเกวียน

สัตถกรรม การผาตัด

สตฺถา เทวมนุสฺสานํ (พระผูมีพระภาค

เจานั้น) ทรงเปนศาสดาของเทวดาและ

มนุษยท้ังหลาย, ทรงเปนครูของบุคคล

ท้ังช้ันสูงและช้ันตํ่า, ทรงประกอบดวย

คุณสมบัติของครู และทรงทําหนาท่ีของ

ครูเปนอยางดี คือทรงพรํ่าสอนดวยพระ

มหากรุณา หวังใหผูอื่นไดความรูอยาง

แทจริง, ทรงสอนมุงความจริงและ

ประโยชนเปนท่ีต้ัง ทรงแนะนําเวไนย-

สัตวดวยประโยชน ท้ังทิฏฐธัมมิกัตถะ 

สัมปรายิกัตถะ และปรมัตถะ, ทรงรูจริง

และปฏิบัติดวยพระองคเองแลว จึงทรง

สอนผูอืน่ใหรูและปฏบัิติตาม ทรงทํากบั

ตรัสเหมอืนกนั ไมใชตรัสสอนอยางหนึง่



สัตถุศาสน, สัตถุสาสน สัทธัมมปชโชติกา๔๒๗

๔๒๗

ทําอยางหนึง่, ทรงฉลาดในวิธีสอน, และ

ทรงเปนผูนาํหมูดจุนายกองเกวยีน (ขอ 

๗ ในพทุธคณุ ๙)

สัตถุศาสน, สัตถุสาสน คําสั่งสอนของ
พระศาสดา หมายถึงพระพุทธพจน; ดู

นวังคสัตถุศาสน
สัตบุรุษ คนสงบ, คนดี, คนมีศีลธรรม, 

คนท่ีประกอบดวยสัปปุริสธรรม
สัตมวาร วันท่ี ๗, วันท่ีครบ ๗; เขียน

เต็มรูปเปน สัตตมวาร
สตัย ความจริง, ความซ่ือตรง, ความจริงใจ; 
ด ูสัจจะ

สัตยยุค ดู กัป
สัตยาธิษฐาน การตั้งความจริงเปนหลัก

อาง, ความต้ังใจกําหนดแนวใหเกิดผล 

อยางใดอยางหนึง่โดยอางเอาความจริงใจ

ของตนเปนกาํลงัอาํนาจ, คาํเดมิในคัมภรี

นยิมใช สจักริิยา, สตัยาธิษฐานนี ้เปนรูป

สันสกฤต รูปบาลีเปนสัจจาธิฏฐาน; ดู

สัจกิรยิา, สัจจาธิฏฐาน 2.
สัตว “ผูติดของในรูปารมณเปนตน” สิ่งท่ี

มีความรูสึกและเคลื่อนไหวไปไดเอง 

รวมตลอดท้ังเทพ มาร พรหม มนุษย 

เปรต อสุรกาย ดิรัจฉาน และสัตวนรก 

ในบาลีเพงเอามนุษยกอนอยางอื่น, ไทย

มักเพงเอาดิรัจฉาน

สัตวนิกาย หมูสัตว
สัตวโลก โลกคือหมูสัตว

สัทธรรม ธรรมท่ีดี, ธรรมท่ีแท, ธรรม
ของคนดี, ธรรมของสัตบุรุษมี สัทธรรม 

๓ คือ ๑. ปริยัติสัทธรรม สัทธรรมคือสิ่ง

ท่ีพึงเลาเรียน ไดแก พุทธพจน ๒. 
ปฏิบัติสัทธรรม  สัทธรรมคือสิ่ งพึง

ปฏิบัติ ไดแกไตรสิกขา ๓. ปฏิเวธ-
สัทธรรม สัทธรรมคือผลท่ีพึงบรรลุ ได

แก มรรค ผล และนิพพาน; สัทธรรม ๗

คือ ๑. ศรัทธา ๒. หิริ ๓. โอตตปัปะ ๔. 
พาหุสัจจะ ๕. วริยิารัมภะ ๖. สติ ๗. 
ปญญา

สัทธรรมปฏิรูป  สัทธรรมปลอม ,  

สัทธรรมเทียม

สัทธัมมปกาสินี ช่ือคัมภีรอรรถกถา

อธิบายความในปฏิสัมภิทามรรค แหง

พระสุตตันตปฎก พระมหานามะรจนา

ข้ึนเปนภาษาบาล ี โดยถอืตามแนวอรรถ-

กถาเกาภาษาสิงหฬท่ีรักษาสืบทอดมาใน

ลังกาทวีป; ดู โปราณัฏฐกถา, อรรถกถา
สัทธัมมปชโชติกา ช่ืออรรถกถาอธิบาย
ความในคมัภรีนทิเทส แหงพระสตุตันต-

ปฎก พระอปุเสนเถระ (หลกัฐานบางแหง

วา พระอปุติสสเถระ) แหงมหาวหิารใน

ลังกาทวีป เปนผูรจนาข้ึนเปนภาษาบาลี 

โดยถือตามแนวอรรถกถาเกาภาษา

สิงหฬ ท่ีศึกษาและรักษาสืบทอดกันมา; 

หลกัฐานบางแหงเรียกวา สทัธัมมฏัฐติิกา;

ด ูโปราณัฏฐกถา, อรรถกถา



สัทธัมมัสสวนะ สัทธา๔๒๘

๔๒๘

สัทธัมมัสสวนะ ฟงสัทธรรม, ฟงคําสั่ง

สอนของสัตบุรุษ, ฟงคําสั่งสอนของทาน

ท่ีประพฤติชอบดวยกายวาจาใจ, สดับ

เลาเรียนอานคําสอนเร่ืองราวท่ีแสดง

หลักความจริงความดีงาม (ขอ ๒ ใน

วุฑฒิ ๔)

สัทธา ความเช่ือ, ความเช่ือถือ; ในทาง
ธรรม หมายถึง เช่ือสิ่งท่ีควรเช่ือ, ความ

เช่ือท่ีประกอบดวยเหตุผล, ความเช่ือมั่น

ในสิ่งท่ีดีงาม, ความเลื่อมใสซาบซ้ึงช่ืนใจ

สนิทใจเช่ือมั่นมีใจโนมนอมมุงแลนไป

ตามไปรับคุณความดีในบุคคลหรือสิ่ง

นั้นๆ, ความมั่นใจในความจริง ความดี

สิ่งดีงาม และในการทําความดี ไมลูไหล

ต่ืนตูมไปตามลักษณะอาการภายนอก 

(ขอ ๑ ในพละ ๕, ขอ ๑ ในเวสารัชช-

กรณธรรม ๕, ขอ ๑ ในสัทธรรม ๗, ขอ 

๑ ในอริยทรัพย ๗, ขอ ๑ ในอริยวัฑฒิ 

๕); เขียนอยางสันสกฤตเปน ศรัทธา
ศรัทธาท่ีเปนหลักแกนกลาง ซ่ึงพบ

ท่ัวไปในพระไตรปฎก พระพุทธเจาตรัส

แสดงไวเปนขอเดียว (เชน อง.ฺป ฺจก.๒๒/ 

๕๓/๗๔) คือ ตถาคตโพธิสัทธา ความเช่ือ
ปญญาตรัสรูของพระตถาคต (คาํบาลีวา 

“สทฺทหติ ตถาคตสสฺ โพธึ”; บางคร้ัง เมือ่

ทรงแสดงคุณสมบัติของอริยสาวก จึง

ตรัสถงึอเวจจปสาทะ คอืความเลือ่มใสอนั

ไมหวัน่ไหว ในพระพทุธเจา ในพระธรรม 

และในพระสงฆ เชน อง.ฺนวก.๒๓/๒๓๑/๔๒๐)

ศรัทธาท่ีมักกลาวถึงในอรรถกถา ได

แก (อ.ุอ.๒๓๕; อติิ.อ.๗๔; จรยิา.อ.๓๓๖) สัทธา ๒

คอื ๑. ตถาคตโพธสัิทธา เช่ือปญญาตรัสรู

ของพระตถาคต ๒. กัมมผลสัทธา เช่ือ
กรรมและผลของกรรม, แตหลายแหง

(เชน อ.ุอ.๑๑๐; อติิ.อ.๓๕๓; เถร.อ.๑/๔๙๐) แสดง

สัทธา ๒ คอื ๑. กัมมผลสัทธา เช่ือกรรม
และผลของกรรม ๒. รตนัตตยสัทธา 
เช่ือพระรัตนตรัย (กัมมผลสัทธา เปน

โลกยิสทัธา, รตนตัตยสัทธา ถาถูกตอง

จริงแทเห็นประจักษดวยปญญามั่นคง

ไมหวั่นไหว เปนโลกุตตรสัทธา); อยางไร

กต็าม ท่ีรูจักกันมาก คือ สัทธา ๔ ซ่ึง

เปนชุดสืบๆ กันมา ท่ีจัดรวมข้ึนภายหลัง 

คือ ๑. กัมมสัทธา เช่ือกรรม เช่ือการ

กระทํา ๒. วิปากสัทธา เช่ือผลของกรรม 
๓. กัมมัสสกตาสัทธา เช่ือวาสัตวมีกรรม
เปนของตัว ทําดีไดดี ทําช่ัวไดช่ัว ๔. 
ตถาคตโพธิสัทธา เช่ือปญญาตรัสรูของ
พระตถาคต

อรรถกถาท้ังหลายจําแนกวามี สัทธา

๔ ระดับ (เชน ที.อ.๓/๒๒๗; ม.อ.๓/๒๓๗; อง.ฺอ. 

๓/๒๙) คือ ๑. อาคมนสัทธา ความเช่ือ

ความมั่นใจของพระโพธิสัตว อันสืบมา

จากการบําเพ็ญสั่งสมบารมี (อาคมนีย-

สัทธา หรืออาคมสัทธา ก็เรียก) ๒. 
อธิคมสัทธา  ความเช่ือมั่นของพระ



สัทธาจริต สันโดษ๔๒๙

๔๒๙

อริยบุคคล ซ่ึงเกดิจากการเขาถงึดวยการ

บรรลธุรรมเปนประจักษ (อธิคมนสัทธา 

ก็เรียก) ๓. โอกัปปนสัทธา ความเช่ือ
หนักแนนสนิทแนวเมื่อไดปฏิบัติกาว

หนาไปในการเห็นความจริง (โอกัปปนีย-

สัทธา ก็เรียก, ทานวาตรงกับอธิโมกข 

หรืออธิโมกขสัทธา) ๔. ปสาทสัทธา 
ความเชื่อท่ีเปนเพียงความเลื่อมใสจาก

การไดยินไดฟง

สัทธาจริต พื้นนิสัยหนักในศรัทธา เช่ือ
งาย พึงแกดวยปสาทนียกถา คือ ถอย

คําท่ีนําใหเกิดความเลื่อมใสในทางท่ีถูก 

ท่ีควร และดวยความเช่ือท่ีมีเหตุผล 

(ขอ ๔ ในจริต ๖)

สัทธานุสารี “ผูแลนไปตามศรัทธา”, “ผู

แลนตามไปดวยศรัทธา”, พระอริยบุคคล

ผู ต้ั ง อ ยู ใ น โ สด าป ต ติม ร รค  ท่ี มี

สัทธินทรียแรงกลา (เมื่อบรรลุผล จะ

กลายเปนสัทธาวิมุต); ดู อริยบุคคล ๗
สัทธาวิมุต “ผูหลุดพนดวยศรัทธา” พระ

อริยบุคคลต้ังแตโสดาบันข้ึนไป จนถงึผู

ต้ังอยูในอรหัตตมรรคท่ีมีสัทธินทรียแรง

กลา (เมือ่บรรลอุรหัตตผล จะกลายเปน

ปญญาวมิตุ); ด ูอรยิบุคคล ๗
สัทธาสัมปทา ถึงพรอมดวยศรัทธา คือ
เช่ือสิ่งท่ีควรเช่ือ เชนเช่ือวา ทําดีไดดี 

ทําช่ัวไดช่ัว เปนตน (ขอ ๑ ในสัมปรายิ-

กัตถสังวัตตนิกธรรม ๔)

สัทธิวิหาริก, สัทธิงวิหาริก ศิษย, ผูอยู

ดวย เปนคําเรียกผูท่ีไดรับอุปสมบท ถา

อปุสมบทตอพระอปุชฌายะองคใด กเ็ปน

สัทธิวิหาริกของพระอุปชฌายะองคนั้น

สัทธิวิหาริกวัตร  ขอควรปฏิบัติตอ
สัทธิวิหาริก, หนาท่ีอันอุปชฌายจะพึง

กระทําแกสัทธิวิหาริก คือ ๑. เอาธุระใน

การศกึษา ๒. สงเคราะหดวยบาตร จีวร 

และบริขารอืน่ๆ ๓. ขวนขวายปองกนั 

หรือระงบัความเสือ่มเสีย เชน ระงบัความ

คดิจะสกึ เปลือ้งความเหน็ผิด ฯลฯ ๔. 

พยาบาลเมื่ออาพาธ; เทียบ อุปชฌายวัตร
สัทธิวิหารินี สัทธิวิหาริกผูหญิง คือ 

สัทธิวิหาริกในฝายภิกษุณี แตตามปกติ

ไมเรียกอยางนี้ เพราะมีคําเฉพาะเรียก

วา สหชีวินี
สันดาน ความสืบตอแหงจิต คือกระแส

จิตท่ีเกิดดับตอเนื่องกันมา; ในภาษา

ไทยมักใชในความหมายวาอุปนิสัยท่ีมี

มาแตกําเนิด, อัธยาศัยท่ีมีติดตอมา

สันโดษ ความยินดี, ความพอใจ, ยินดี
ดวยปจจัย ๔ คือ ผานุงผาหม อาหาร 

ท่ีนอนท่ีนั่ง และยา ตามมีตามได, ยินดี

ของของตน, การมีความสุขความพอใจ

ดวยเคร่ืองเลี้ยงชีพท่ีหามาไดดวยความ

เพียรพยายามอันชอบธรรมของตน ไม

โลภ ไมริษยาใคร; สันโดษ ๓ คือ ๑. 
ยถาลาภสันโดษ ยินดีตามท่ีได คือไดสิ่ง



สันตติ สันถัต๔๓๐

๔๓๐

ใดมาดวยความเพียรของตน ก็พอใจ

ดวยสิ่งนั้น ไมเดือดรอนเพราะของท่ีไม

ได ไมเพงเล็งอยากไดของคนอื่นไม

ริษยาเขา ๒. ยถาพลสันโดษ ยินดีตาม
กําลัง คือพอใจเพียงแคพอแกกําลังราง

กายสุขภาพและขอบเขตการใชสอยของ

ตน ของท่ีเกนิกาํลงักไ็มหวงแหนเสียดาย

ไมเก็บไวใหเสียเปลา หรือฝนใชใหเปน

โทษแกตน ๓. ยถาสารุปปสันโดษ ยินดี
ตามสมควร คือพอใจตามท่ีสมควรแก

ภาวะ ฐานะ แนวทางชีวิต และจุดหมาย

แหงการบําเพ็ญกิจของตน เชน ภิกษุ

พอใจแตของอันเหมาะกับสมณภาวะ 

หรือไดของใชท่ีไมเหมาะกับตนแตจะมี

ประโยชนแกผูอื่น ก็นําไปมอบใหแกเขา 

เปนตน; สนัโดษ ๓ นีเ้ปนไปในปจจัย ๔

แตละอยาง จึงรวมเรียกวา สันโดษ ๑๒
สันตติ การสืบตอ คือ การเกิดดับตอ

เนื่องกันไปโดยอาการที่เปนปจจัยสงผล

แกกัน ในทางรูปธรรม ท่ีพอมองเห็น

อยางหยาบ เชน ขนเกาหลุดรวงไปขน

ใหมเกิดข้ึนแทน ความสืบตอแหง

รูปธรรม จัดเปนอุปาทายรูปอยางหน่ึง;
ในทางนามธรรม จิตก็มีสันตติ คือเกิด

ดับเปนปจจัยสืบเนื่องตอกันไป

สันตาปทุกข ทุกขคือความรอนรุม, ทุกข

รอน ไดแกความกระวนกระวายใจ 

เพราะถูกไฟกิเลสคือ ราคะ โทสะ และ

โมหะแผดเผา

สันติ ความสงบ, ความระงับดับหายหมด

ไปแหงความพลุงพลานเรารอนกระวน

กระวาย, ภาวะเรียบร่ืนไรความสับสน

วุนวาย, ความระงับดับไปแหงกิเลสท่ี

เปนเหตุใหเกิดความเรารอนวาวุนขุน

มัว, เปนไวพจนหนึ่งของ นิพพาน
สันติเกนิทาน “เร่ืองใกลชิด” หมายถึง

เร่ืองราวหรือความเปนมาเกี่ยวกับพระ

พุทธ เจ า ต้ั งแตต รัส รู แล วจน เสด็ จ

ปรินพิพาน; ด ูพุทธประวติั
สันติเกรูป ด ูรปู ๒๘
สันติภาพ ภาวะแหงสันติ; ตามท่ีใชใน

ปจจุบัน หมายถึงความสงบภายนอก 

คือ ภาวะท่ีสังคมหรือบานเมืองสงบ ไม

มีความปนปวนวุนวาย, ภาวะท่ีระงับ

หรือไมมีความขัดแยง, ภาวะปราศจาก

สงครามหรือความมุงรายเปนศัตรูกัน

สันติวิหารธรรม ธรรมเปนเคร่ืองอยู
อยางสงบ

สันตีรณะ ด ูวถิจิีต
สันตุฏฐิกถา ถอยคําท่ีชักนําใหมีความ
สันโดษ (ขอ ๒ ในกถาวัตถุ ๑๐)

สันถัต ผาปูพื้นท่ีหลอดวยขนเจียมคือขน
แกะ ใชรองนั่ง หรือปูนอน, แมวาใน

สิกขาบทท่ี ๕ แหงโกสิยวรรค (ขอ ๑๕ ใน

นิสสัคคิยปาจิตตีย) จะใชคําวา “นิสีทน-

สนัถตั” (สนัถตัท่ีนัง่) กม็คีาํอธิบายวา ทรง



สันทัด สัปปายะ๔๓๑

๔๓๑

ใชคาํนัน้ เพือ่แกไขการท่ีภกิษจํุานวนมาก

หลงเขาใจเอาสันถัตเปนจีวรผืนหนึ่ง

(ภิกษุมากรูปจะสมาทานธุดงค เขาใจวา

สันถัตเปนจีวรขนสัตว เกรงวาตนจะมี

จีวรเกิน ๓ ผืน จึงไดท้ิงผาสันถัตนั้นเสีย

– วินย.๒/๙๓/๗๙; กงฺขาวิตรณีอภินวฏีกา, ๓๓๘)

สนัทัด ถนดั, จัดเจน, ชํานาญ; ปานกลาง

สันทัสสนา การใหเห็นชัดแจง หรือช้ีให
ชัด คือ ช้ีแจงใหเขาใจชัดเจน มองเห็น

เร่ืองราวและเหตุผลตางๆ แจมแจง

เหมือนจูงมือไปดูเห็นประจักษกับตา;

เปนลักษณะอยางแรกของการสอนที่ดี

ตามแนวพุทธจริยา (ขอตอไปคือ

สมาทปนา)
สนฺทิฏ ิโก (พระธรรมอันผูไดบรรล)ุ เห็น
เองรูเอง ประจักษแจงกบัตน ไมตองข้ึน

ตอผูอื่น ไมตองเช่ือตอถอยคําของใคร 

(ขอ ๒ ในธรรมคุณ ๖); เมื่อมาดวยกัน

กับ สมฺปรายิโก (ใชเปนคําไทย มีรูป

เปน สัมปรายิกะ) ซ่ึงแปลวา เลยไปเบ้ือง

หนา หรือเลยตาเห็น (เชน ม.มู.๑๒/๑๙๘/๑๖๙) 

สนทิฺฏ ิโกนี ้ (สนัทิฏฐกิะ) แปลวา เปน

ปจจุบัน เห็นทันตา หรือเห็นกับตา

สันนิธิ การสั่งสม, ของท่ีสั่งสมไว หมาย

ถึงของเคี้ยวของฉันท่ีรับประเคนแลว

เก็บไวคางคืนเพื่อจะฉันในวันรุง ข้ึน 

ภกิษฉุนัของนัน้ เปนปาจติตียทุกคาํกลนื

(สกิขาบทท่ี ๘ แหงโภชนวรรค ปาจติติย-

กัณฑ)

สันนิบาต การประชุม, ท่ีประชุม

สนฺนิปาติกา อาพาธา ความเจ็บไขเกิด
จากสันนิบาต (คือประชุมกันแหง

สมุฏฐานท้ังสาม), ไขสันนิบาต คือ 

ความเจ็บไขท่ีเกิดข้ึนแตดี เสมหะ และ

ลม ท้ังสามเจือกัน; ดู อาพาธ
สันนิวาส ท่ีอยู, ท่ีพัก; การอยูดวยกัน, 

การอยูรวมกัน

สันนิษฐาน ความตกลงใจ, ลงความเห็น
ในท่ีสุด; ไทยใชในความหมายวา ลง

ความเห็นเปนการคาดคะเนไวกอน

สันยาสี ผูสละโลกแลวตามธรรมเนียม
ของศาสนาฮินดู; ดู อาศรม

สันสกฤต ช่ือภาษาโบราณของอินเดีย
ภาษาหนึ่ง ใชในศาสนาพราหมณหรือ

ฮินดู และพุทธศาสนาฝายมหายาน
สัปดาห ๗ วัน, ระยะ ๗ วัน

สัปบุรุษ ดู สัปปุรุษ
สัปปฏิฆรูป ดูที่ อนิทัสสนอัปปฏิฆรูป, 
รูป ๒๘

สัปปาณกวรรค ตอนท่ีวาดวยเร่ืองสัตว
มีชีวิตเปนตน, เปนวรรคท่ี ๗ แหง 

ปาจิตติยกัณฑในมหาวิภังคแหงพระ

วินัยปฎก

สัปปายะ สบาย, สภาพเอื้อ, สภาวะที่เกื้อ
หนุน, สิ่ง สถาน หรือบุคคล ซ่ึงเปนท่ี

สบาย เหมาะกัน เกื้อกูล หรือเอื้อ



สัปป สัปปุรุษ๔๓๒

๔๓๒

อํานวย โดยเฉพาะท่ีชวยเกื้อหนุนการ

บําเพ็ญและประคับประคองรักษาสมาธิ 

ทานแสดงไว ๗ ขอ คือ อาวาส (ท่ีอยู) 
โคจร (ท่ีบิณฑบาตหรือแหลงอาหาร) 

ภัสสะ (เร่ืองพูดคุยท่ีเสริมการปฏิบัติ) 

บุคคล (ผูท่ีเกี่ยวของดวยแลวชวยใหจิต
ผองใสสงบมั่นคง) โภชนะ (อาหาร) อุตุ 
(อุณหภูมิและสภาพแวดลอม) อิริยาบถ;
ท้ัง ๗ ขอนี้ ท่ีเหมาะกันเปนสัปปายะ 

(เชนเปน อาวาสสัปปายะ) ท่ีไมสบาย

เปนอสัปปายะ

สัปป เนยใส; ดู เบญจโครส
สัปปโสณฑิกา ช่ือเงื้อมเขาแหงหนึ่งอยูท่ี
สีตวัน ใกลกรุงราชคฤห ณ ท่ีนี้พระ

พุทธเจาเคยทํานิมิตตโอภาสแกพระ

อานนท

สัปปุริสธรรม ธรรมของสัตบุรุษ, ธรรม

ของคนด,ี ธรรมท่ีทําใหเปนสตับุรุษ ม ี๗

ขอ คอื ๑. ธัมมัญตุา รูหลกัหรือรูจักเหตุ
๒. อัตถัญตุา รูความมุงหมายหรือรู

จักเหตุผล ๓. อัตตัญตุา รูจักตน ๔. 
มัตตัญตุา รูจักประมาณ ๕. กาลญัตุา
รูจักกาล ๖. ปรสัิญตุา รูจักชุมชน ๗. 
ปุคคลัญตุา รูจักบุคคล; อีกหมวดหน่ึง
มี ๘ ขอ คือ ๑. ประกอบดวย สัทธรรม 

๗ ประการ ๒. ภักดีสัตบุรุษ (คบหาผูมี

สัทธรรม ๗) ๓. คิดอยางสัตบุรุษ ๔. 

ปรึกษาอยางสัตบุรุษ ๕. พูดอยางสัต-

บุรุษ ๖. ทําอยางสัตบุรุษ (๓, ๔, ๕, ๖ 

คือ คิด ปรึกษา พูด ทํา มิใชเพื่อเบียด

เบียนตนและผูอื่น) ๗. มีความเห็น

อยางสัตบุรุษ (คือเห็นชอบวา ทําดีมีผล

ดี ทําช่ัวมีผลช่ัว เปนตน) ๘. ใหทาน

อยางสัตบุรุษ (คือใหโดยเคารพ เอื้อ

เฟอแกของและผูรับทาน เปนตน)

สัปปุริสบัญญัติ ขอท่ีทานสัตบุรุษต้ังไว, 
บัญญัติของคนดี มี ๓ คือ ๑. ทาน ปน
สละของตนเพื่อประโยชนแกผูอื่น ๒. 
ปพพัชชา ถือบวช เวนจากการเบียด

เบียนกัน ๓. มาตาปตุอุปฏฐาน บํารุง
มารดาบิดาของตนใหเปนสุข

สปัปรุสิปูสสยะ คบสตับุรุษ, คบคนด,ี 

ไดคนดเีปนท่ีพึง่อาศยั (ขอ ๒ ในจกัร ๔)

สปัปรุสิปูสงัเสวะ คบสตับุรุษ, คบคนด,ี

คบทานท่ีประพฤติชอบดวยกายวาจาใจ, 

เสวนาทานผูรูผูทรงคุณ (ขอ ๑ ในวุฑฒิ 

๔)

สัปปุรุษ เปนคําเลือนปะปนระหวาง สัป-
ปุริส ท่ีเขียนอยางบาลี กับ สัตบุรุษ ท่ี

เขียนอยางสันสกฤต มีความหมายอยาง

เดียวกัน (ดู สัตบุรุษ) แตในภาษาไทย

เปนคําอยูขางโบราณ ใชกันในความ

หมายวา คฤหัสถผูมีศรัทธาในพระ

ศาสนา เฉพาะอยางยิ่งผูท่ีไปรวมกิจ

กรรมทางบุญทางกุศล รักษาศีลฟง

ธรรมเปนประจําท่ีวัดใดวัดหนึ่ง บางที



สัพพกามี สัมปรายิกัตถะ๔๓๓

๔๓๓

เรียกตามความผกูพนักบัวดัวา สัปปุรษุ
วัดนั้น สัปปุรุษวัดนี้

สัพพกามี ช่ือพระเถระองคหนึ่งในการก
สงฆ ผูทําสังคายนาคร้ังท่ี ๒ เปนผูมี

พรรษาสูงสุด และทําหนาท่ีวิสัชนา

สัพพโลเกอนภิรตสัญญา กําหนดหมาย
ถึงความไมนาเพลิดเพลินในโลกท้ังปวง 

(ขอ ๘ ในสัญญา ๑๐)

สัพพสังขาเรสุอนิฏฐสัญญา กําหนด
หมายถึงความไมนาปรารถนาในสังขาร

ท้ังปวง (ขอ ๙ ในสัญญา ๑๐)

สัพพัญุตญาณ ญาณคือความเปนพระ
สัพพัญู, พระปรีชาญาณหยั่งรูสิ่งท้ัง

ปวง ท้ังท่ีเปนอดีต ปจจุบัน และอนาคต

สัพพัญู ผูรูธรรมท้ังปวง, ผูรูท่ัวท้ัง

หมด, พระนามของพระพุทธเจา

สัพพัตถกกัมมัฏฐาน กรรมฐานท่ีควร

ใชประโยชนในทุกกรณี; ดู กัมมัฏฐาน 
๒; เทยีบ ปารหิารยิกัมมัฏฐาน

สัพพัตถคามินีปฏิปทาญาณ ปรีชาหยั่ง
รูทางท่ีจะนําไปสูสุคติท้ังปวง คือ ท้ัง

สุคติ ทุคติ และทางแหงนิพพาน (ขอ ๓ 

ในทศพลญาณ)

สัมปชัญญะ ความรูตัวท่ัวพรอม, ความ

รูตระหนัก, ความรูชัดเขาใจชัด ซ่ึงสิ่งท่ี

นึกได; มักมาคูกับสติ (ขอ ๒ ในธรรมมี

อุปการะมาก ๒); สัมปชัญญะ ๔ ไดแก 

๑ .สาตถกสัมปชัญญะ  รู ชั ด ว า มี

ประโยชน หรือตระหนักวาตรงตามจุด

หมาย  ๒.สัปปายสัมปชญัญะ รูชัดวา
เปนสัปปายะ หรือตระหนักวาเกื้อกูล

เหมาะกัน ๓.โคจรสัมปชญัญะ รูชัดวา
เปนโคจร หรือตระหนักในแดนงานของ

ตน  ๔.อสัมโมหสัมปชญัญะ รูชัดวาไม
หลง หรือตระหนักในตัวสภาวะ ไมหลง

ใหล ไมสับสนฟนเฟอน

สัมปชานมุสาวาท รูตัวอยูกลาวเท็จ, 
การพดูเท็จท้ังท่ีรู คอืรูความจริงแตจงใจ

พูดใหคลาดจากความจริง เพื่อใหผูฟง

เขาใจเปนอยางอืน่จากความจริง (สกิขา-

บทท่ี ๑ แหงมุสาวาทวรรค ปาจิตติย-

กัณฑ)

สัมปฏิจฉนะ, สัมปฏิจฉันนะ ด ูวถิจิีต
สัมปยุต ประกอบดวย; สัมปยุตต ก็

เขียน

สัมปยุตตธรรม ธรรมท่ีประกอบอยู
ดวย, ธรรมท่ีประกอบกัน, สภาวธรรมท่ี

เกิดรวมกัน หรือพวงมาดวยกัน

สัมปโยค การประกอบกัน
สัมประหาร การสูรบกัน, การตอสูกัน

สัมปรายภพ ภพหนา
สัมปรายิกัตถะ ประโยชนภายหนา, 
ประโยชนข้ันสูงข้ึนไป อันไดแกความมี

จิตใจเจริญงอกงามดวยคุณธรรมความ

ด ี ทําใหชีวิตนี้มีคาและเปนหลักประกัน

ชีวติในภพหนา ซ่ึงจะสาํเร็จไดดวยธรรม



สัมปหังสนา สัมโภคนาสนา๔๓๔

๔๓๔

๔ ประการ คือ ๑. สัทธาสัมปทา ถึง
พรอมดวยศรัทธา ๒. สีลสัมปทา ถึง
พรอมดวยศลี ๓. จาคสัมปทา ถงึพรอม
ดวยการบริจาค ๔. ปญญาสัมปทา ถึง
พรอมดวยปญญา ธรรม ๔ อยางนีเ้รียก

เต็มวา สัมปรายกัิตถสังวตัตนกิธรรม
สมัปหงัสนา การทําใหราเริงหรือปลกุให
ราเริง คอื ทําบรรยากาศใหสนกุ สดช่ืน

แจมใส เบิกบานใจ ใหผูฟงแชมช่ืนมคีวาม

หวงั มองเห็นผลดแีละทางสาํเร็จ; เปน

ลักษณะอยางหนึ่งของการสอนท่ีดีตาม

แนวพทุธจริยา (ขอกอนคอืสมุตเตชนา)
สัมปตตโคจรัคคาหิกรูป ดูที่ รูป ๒๘
สัมปตตวิรัติ ความเวนจากวัตถุอันถึง
เขา, การเวนเมื่อประสบซ่ึงหนาคือไมได

สมาทานศีล หรือต้ังใจละเวนมากอน 

แตเมื่อประสบเหตุอันจะทําใหความช่ัว

หรือละเมิดศีลเขาเฉพาะหนา ก็ละเวน

ไดในขณะนั้นเอง ไมลวงละเมิดศีล (ขอ 

๑ ในวิรัติ ๓)

สัมผปัปลาปะ พดูเพอเจอ, พดูเหลวไหล,
พดูไมเปนประโยชน ไมมเีหตุผล ไรสาระ

ไมถูกกาลถูกเวลา (ขอ ๗ ในอกุศล-

กรรมบถ ๑๐)

สัมผัปปลาปา เวรมณี เวนจากพูดเพอ
เจอ ,  เวนจากพูดเหลวไหลไม เปน

ประโยชน, พูดคําจริง มีเหตุผล มี

ประโยชน ถกูกาลเทศะ (ขอ ๗ ในกศุล-

กรรมบถ ๑๐)

สัมผัส ความกระทบ, การถูกตองท่ีให

เกิดความรูสึก, ความประจวบกันแหง

อายตนะภายใน อายตนะภายนอก และ

วิญญาณ มี ๖ เร่ิมแต จักขุสัมผัส
สมัผัสทางตา เปนตน จนถงึ มโนสัมผสั
สัมผัสทางใจ (เรียงตามอายตนะภายใน 

๖); ผัสสะ ก็เรียก
สัมพันธ 1. เกี่ยวของ, ผูกพัน, เนื่องกัน

2. ในทางอักขรวิธีภาษาบาล ี  หมายถึง

มีตางบทมาสนธิเช่ือมเขาดวยกัน เชน  

ตุณฺหิสฺส หรือ ตุณฺหสฺส (= ตุณฺหี + 

อสฺส); ในความหมายนี ้ตรงขามกบั ววตัถติะ
สัมพุทธะ ทานผูตรัสรูเอง, พระพุทธเจา
สัมภเวสี ผูแสวงสมภพ; ดู ภูตะ
สัมภาระ สิ่งของตางๆ, วัตถุ, วัสดุ, 

เคร่ืองใช, องค, สวนประกอบ, บริขาร,

ปจจัย, ความดีหรือความช่ัวท่ีประกอบ

หรือทําสะสมไว; การประชุมเขา

สัมภูตสาณวาสี ช่ือพระเถระองคหนึ่งใน
การกสงฆ ผูทําสังคายนาคร้ังท่ี ๒

สัมโภคนาสนา ใหฉิบหายเสียจากการ
กินรวม, เปนศัพทผูกใหมท่ีสมเด็จพระ

มหาสมณเจา กรมพระยาวชริญาณวโรรส

วานาจะใชแทนคาํวา ทัณฑกรรมนาสนา 
(การใหฉิบหายดวยทัณฑกรรม คือ ลง

โทษสามเณรผูกลาวตูพระธรรมเทศนา

โดยไลจากสํานัก และไมใหภิกษุท้ัง



สัมมติกา สัมมาวาจา๔๓๕

๔๓๕

หลายคบดวยตามสิกขาบทท่ี ๑๐ แหง

สัปปาณกวรรค ปาจิตติยกัณฑ)

สัมมติกา กัปปยภูมิท่ีสงฆสมมติ คือ กุฎี

ท่ีสงฆเลือกจะใชเปนกัปปยกุฎีแลวสวด

ประกาศดวยญตัติทุติยกรรม; ด ูกัปปยภมิู
สัมมสนญาณ ญาณหยั่งรูดวยพิจารณา
นามรูปโดยไตรลกัษณ, ญาณท่ีพจิารณา

หรือตรวจตรานามรูปหรือสังขาร มอง

เห็นตามแนวไตรลกัษณ คอื รูวา ไม

เท่ียง ทนอยูไมได ไมใชตัวตน (ขอ ๓ 

ในญาณ ๑๖)

สัมมัตตะ ความเปนถูก, ภาวะท่ีถูก มี 
๑๐ อยาง ๘ ขอตนตรงกับองคมรรคท้ัง 

๘ ขอ เพิ่ม ๒ ขอทาย คือ ๙. สัมมา-
ญาณ รูชอบ ไดแกผลญาณและปจจ-

เวกขณญาณ 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

สมัมากมัมนัตะ ทําการชอบ หรือการงาน
ชอบ ไดแก การกระทําท่ีเวนจากความ

ประพฤติช่ัวทางกายสามอยาง คอื ฆาสตัว 

ลกัทรัพย ประพฤติผิดในกาม คอื เวน

จากกายทุจริต ๓ (ขอ ๔ ในมรรค)

สัมมาญาณะ รูชอบ ไดแกผลญาณ คือ 

ญาณอันเปนผลสืบเนื่องมาจากมรรค-

ญาณ เชน โสดาปตติผล เปนตน และ

ปจจเวกขณญาณ (ขอ ๙ ในสมัมตัตะ ๑๐)

สัมมาทิฏฐิ ปญญาอันเห็นชอบ คือ เห็น

อริยสัจจ ๔, เห็นชอบตามคลองธรรมวา

ทําดีมีผลดี ทําช่ัวมีผลช่ัว มารดาบิดามี 

(คือมีคุณความดีควรแกฐานะหนึ่งท่ี

เรียกวามารดาบิดา) ฯลฯ, เห็นถูกตอง

ตามท่ีเปนจริงวาขันธ ๕ ไมเ ท่ียง 

เปนตน (ขอ ๑ ในมรรค)

สัมมาทิฏฐิสูตร พระสูตรแสดงความ
หมายตางๆ แหงสัมมาทิฏฐิ เปนภาษิต

ของพระสารีบุตร (สูตรท่ี ๙ ในมัชฌิม-

นิกาย มูลปณณาสก พระสุตตันตปฎก)

สัมมานะ ความนับถือ, การยกยอง, การ
ใหเกียรติ; ตรงขามกับ อวมานะ, ดู มานะ

สัมมาปฏิบัติ ปฏิบัติชอบ คือปฏิบัติชอบ

ธรรม, ปฏิบัติถูกทํานองคลองธรรม, 

ดําเนินในมรรคมีองค ๘ ประการ 

(ปฏบัิติตามมรรค)

สัมมาปาสะ “บวงคลองไวมั่น”, ความรู

จักผูกผสานรวมใจประชาชน ดวยการ

สงเสริมอาชีพ เชน ใหคนจนกูยืมทุนไป

สรางตัวในพาณิชยกรรม เปนตน (ขอ 

๓ ใน ราชสงัคหวัตถุ ๔)

สัมมาวาจา เจรจาชอบ คือเวนจากวจี-
ทุจริต ๔ (ขอ ๓ ในมรรค)



สัมมาวายามะ สัลลวตี๔๓๖

๔๓๖

สัมมาวายามะ เพียรชอบ คือเพียรในท่ี 

๔ สถาน ไดแก ๑. สังวรปธาน ๒. 
ปหานปธาน ๓. ภาวนาปธาน ๔. อนุ-
รักขนาปธาน (ขอ ๖ ในมรรค); ดู ปธาน

สัมมาวิมุตติ หลุดพนชอบ ไดแกอรหัตต

ผลวิมุตติ (ขอ ๑๐ ในสัมมัตตะ ๑๐)

สัมมาสติ ระลึกชอบ คือระลึกใน สติ-
ปฏฐาน ๔ (ขอ ๗ ในมรรค)

สัมมาสมาธิ ต้ังจิตมั่นชอบ, จิตมั่นชอบ

คือสมาธิท่ีเจริญตามแนวของ ฌาน ๔
(ขอ ๘ ในมรรค)

สัมมาสังกัปปะ ดําริชอบ คือ ๑. 
เนกขัมมสังกัปปะ ดําริจะออกจากกาม
หรือปลอดจากโลภะ ๒. อัพยาปาท-
สังกัปปะ ดําริในอันไมพยาบาท ๓. 
อวิหิงสาสังกัปปะ ดําริในอันไมเบียด
เบียน (ขอ ๒ ในมรรค)

สัมมาสัมพุทธเจดีย เจดียเกี่ยวเนื่อง
ดวยพระสัมมาสัมพุทธเจา, เจดียท่ีเปน

เคร่ืองเตือนจิตใหระลึกถึงสมเด็จพระ

สัมมาสัมพุทธเจา; ดู เจดีย
สมฺมาสมฺพุทฺโธ (พระผูมีพระภาคเจา

นั้น) เปนผูตรัสรูเองโดยชอบ คือรู

อริยสัจจ ๔ โดยไมเคยไดเรียนรูจากผู

อื่น จึงทรงเปนผูเร่ิมประกาศสัจจธรรม 

เปนผูประดิษฐานพระพุทธศาสนา และ

จึงไดพระนามอยางหนึง่วา ธรรมสามี คอื

เปนเจาของธรรม (ขอ ๒ ในพทุธคณุ ๙)

สัมมาสัมโพธิญาณ ญาณเปนเคร่ือง
ตรัสรูเองโดยชอบ

สัมมาอาชีวะ เลี้ยงชีวิตชอบ คือเวนจาก

เลี้ยงชีวิตโดยทางที่ผิด เชน โกงเขา 

หลอกลวง สอพลอ บีบบังคับขูเข็ญ คา

คน คายาเสพติด คายาพิษ เปนตน (ขอ 

๕ ในมรรค)

สัมมุขาวินัย  ระเบียบอันพึงทําในท่ี
พรอมหนา, วิธีระงับตอหนา ไดแก การ

ระงบัอธิกรณในท่ีพรอมหนาสงฆ (สังฆ-
สัมมุขตา คือภิกษุเขาประชุมครบองค

สงฆ), ในท่ีพรอมหนาบุคคล (ปุคคล-
สัมมุขตา คอื บุคคลท่ีเกีย่วของในเร่ือง
นั้นอยูพรอมหนากัน), ในท่ีพรอมหนา

วัตถุ (วัตถุสัมมุขตา คือยกเร่ืองท่ีเกิด
ข้ึนนั้นวินิจฉัย), ในท่ีพรอมธรรมวินัย 

(ธัมมสัมมุขตา และวินยสัมมุขตา คือนํา
เอาหลักเกณฑ ท่ีกําหนดไวตามพระ

ธรรมวินัยมาใชปฏิบัติ ไดแกวินิจฉัยถูก

ธรรม ถูกวินัย); สัมมุขาวินัย ใชเปน

เคร่ืองระงับอธิกรณไดทุกอยาง

สัมโมทนียกถา “ถอยคําเปนท่ีบันเทิง

ใจ”, คําตอนรับทักทาย, คําปราศรัย; 

ปจจุบันนิยมเรียกสุนทรพจนท่ีพระสงฆ

กลาววา สัมโมทนียกถา

สัมฤทธิ์ ความสําเร็จ
สัลลวตี แมน้ําท่ีกันอาณาเขตมัชฌิม-

ชนบท ดานทิศตะวันออกเฉียงใต



สัสสตทิฏฐิ สาชีพ๔๓๗

๔๓๗

สัสสตทิฏฐิ ความเห็นวาเท่ียง คือความ
เห็นวาอัตตาและโลก เปนสิ่งเท่ียงแท

ยั่งยืน คงอยูตลอดไป เชน เห็นวาคน

และสัตวตายไปแลว รางกายเทานั้น

ทรุดโทรมไป สวนดวงชีพหรือเจตภูต

หรือมนัสเปนธรรมชาติไมสูญ ยอมถือ

ปฏิสนธิในกําเนิดอื่นสืบไป เปนมิจฉา-

ทิฏฐิอยางหนึ่ง; ตรงขามกับ อุจเฉททิฏฐิ
(ขอ ๑ ในทิฏฐิ ๒)

สัสสเมธะ ความฉลาดในการบํารุงขาว
กล า ,  ป รีช า ในการบํารุ งพื ชพัน ธุ

ธัญญาหาร สงเสริมการเกษตรใหอุดม

สมบูรณ เปนสังคหวัตถุประการหนึ่งท่ีผู

ปกครองบานเมืองจะพึงบําเพ็ญ (ขอ ๑ 

ในราชสังคหวัตถุ ๔)

สากัจฉา การพูดจา, การสนทนา
สากิยานี เจาหญิงวงศศากยะ
สาเกต ช่ือมหานครแหงหนึ่ง อยูในแควน
โกศล หางจากเมืองสาวัตถี ๗ โยชน 

ธนัญชัยเศรษฐี บิดาของนางวิสาขา ได
รับพระบรมราชานุญาตจากพระเจา 

ปเสนทิโกศล ใหเขาต้ังถิ่นฐานและสราง

ข้ึน เมื่อคราวท่ีทานเศรษฐีอพยพจาก

เมืองราชคฤหมาอยูในแควนโกศลตาม

คําเชิญชวนของพระองค, ตามท่ีกําหนด

กันไดในปจจุบัน ท่ีต้ังของเมืองสาเกต 

อยูท่ีฝงลางของแมน้ําฆาฆระ (Ghā-

ghara, สาขาใหญสายหนึ่งของแมน้ํา

คงคา) ตรงกับเมืองอโยธยา (Ayodhya) 

หางจากเมือง Kasia (กุสินารา) ตรงไป

ทางทิศตะวันตก ประมาณ ๑๗๐ กม.

สาขนคร เมืองกิ่ง, เมืองเล็ก
สาคตะ พระมหาสาวกองคหนึ่ง เกิดใน
ตระกูลพราหมณในพระนครสาวัตถี ได

ฟงพระธรรมเทศนาของพระศาสดามี

ความเลื่อมใส ขอบวชแลวทําความ

เพียรเจริญสมาบัติ ๘ ประการ จนมี

ความชํานาญในสมาบัติ ทานเปนตน

บัญญัติสุราปานสิกขาบท และเพราะ

เกิดความสังเวชในเกตุการณท่ีเกิดกับ

ตนคร้ังนี้ จึงเจริญวิปสสนากัมมัฏฐาน 

จนไดสําเร็จพระอรหัต ไดรับยกยองวา

เปนเอตทัคคะในทางเตโชธาตุสมาบัติ

สาคร ทะเล
สาคละ ช่ือนครหลวงของแควน มัททะ 
ตอมาภายหลังพุทธกาลไดเปนราชธานี

ของพระเจามิลินท กษัตริยนักปราชญท่ี

ไดโตวาทะกับพระนาคเสน, ปจจุบันอยู

ในแควนปญจาป; แควนมัททะนั้นบาง

คราบถูกเขาใจสับสนกับแควน มัจฉะ 
ทําใหสาคละพลอยถูกเรียกเปนเมือง

หลวงของแควนมัจฉะไปก็มี

สาชีพ แบบแผนแหงความประพฤติท่ีดี
ทําใหมีชีวิตรวมเปนอันเดียวกัน ไดแก

สิกขาบทท้ังปวงท่ีพระพุทธเจาไดทรง

บัญญัติไวในพระวินัย อันทําใหภิกษุท้ัง



สาณะ สาธุกีฬา๔๓๘

๔๓๘

หลายผูมาจากถิ่นฐานชาติตระกูลตางๆ 

กัน มามีความเปนอยูเสมอเปนอันหนึ่ง

อันเดียวกัน; มาคูกับ สิกขา
สาณะ ผาทําดวยเปลือกปาน, ผาปาน

สาณัตติกะ อาบัติท่ีตองเพราะสั่ง คือ สั่ง
ผูอื่นทํา ตัวเองไมไดทํา ก็ตองอาบัติ 

เชน สั่งใหผูอื่นลักทรัพย เปนตน

สาฎก ผา, ผาหม, ผาคลุม

สาตรูป รูปเปนท่ีช่ืนใจ; ดู ปยรูป
สาเถยยะ โออวด, ความโออวดหลอก

เขา; เขียน สาไถย ก็ได (ขอ ๖ ในมละ 
๙, ขอ ๑๐ ในอุปกิเลส ๑๖)

สาธก อางตังอยางใหเห็นสม, ยกตัว

อยางมาอางใหเห็น

สาธยาย การทอง, การสวด
สาธารณ ท่ัวไป, ท่ัวไปแกหมู, ของสวน

รวม ไมใชของใครโดยเฉพาะ

สาธารณสถาน สถานท่ีสําหรับคนท่ัวไป
สาธารณสิกขาบท สิกขาบทที่ท่ัวไป, 

สิกขาบทท่ีใชบังคับท่ัวกันหรือเสมอ

เหมือนกัน หมายถึง สิกขาบทสําหรับ

ภิกษุณี ท่ีเหมือนกันกับสิกขาบทของ

ภิกษุ เชน ปาราชิก ๔ ขอตนในจํานวน 

๘ ขอของภิกษุณีเหมือนกันกับสิกขาบท

ของภิกษุ; เทียบ อสาธารณสิกขาบท
สาธุ “ดแีลว”, “ชอบแลว”, คาํท่ีพระสงฆ

เปลงออกมาเพื่อแสดงความเห็นชอบตอ

การกระทํา ตอเร่ืองราวท่ีดาํเนนิไป หรือ

ตอกจิกรรมในพธีินัน้ๆ, โดยนยั หมายถงึ

เปลงวาจาแสดงความช่ืนชม อนโุมทนา 

หรือเห็นชอบ, อกีนยัหนึง่ มกัใชเปนคาํ

บอกแกเด็ก เพื่อใหแสดงความเคารพ

ดวยการทาํกริิยาไหว (บางทีคาํกรอนลง 

เหลอืเพยีงพดูสัน้ๆ วา “ธุ”)

สาธุการ 1. การเปลงวาจาวา สาธุ (แปล
วา “ดแีลว” “ชอบแลว”) เพือ่แสดงความ

เห็นชอบดวย ช่ืนชม หรือยกยอง

สรรเสริญ 2. ช่ือเพลงหนาพาทยเพลง

หนึ่ง ถือวามีความสําคัญอยางยิ่ง ใช

บรรเลงในการเร่ิมพิธี เพื่อบูชาพระ

รัตนตรัย เชนในเวลาที่พระธรรมกถึก

ข้ึนสูธรรมาสนเพื่อแสดงธรรม ตลอด

จนใชอัญเชิญเทพเจาและสิ่งศักดิ์สิทธ์ิ

อืน่ๆ, มตํีานานของไทยเลาสบืมาวา พก-

พรหม (พระพรหมนามวา “พกะ”) ซ่ึง

เดิมเปนผูมีมิจฉาทิฏฐิ เมื่อพระพุทธเจา

เสด็จไปโปรดจนละทิฏฐินั้นแลว ไดแตง

“เพลงสาธุการ” นี้ข้ึน เพื่ออัญเชิญพระ

พุทธเจาในเวลาที่เสด็จลงจากเศียรของ

พระพรหมนั้น (อางอิงเร่ืองใน พรหม- 

นิมนตนิกสูตร, ม.มู.๑๒/๕๕๑/๕๙๐)

สาธุกีฬา กีฬาท่ีดี, การละเลนท่ีดีงาม

เปนประโยชน; เปนคําในช้ันอรรถกถา 

เฉพาะอยางยิ่งท่ีเลาวา เมื่อพระพุทธเจา

ปรินิพพานแลว มีสาธุกีฬา ๗ วัน ตอ

เนื่องและประสานกับการบูชาพระบรม



สาธุชน สามัคคี๔๓๙
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สารีริกธาตุ, แมในการปรินิพพานของ

พระปจเจกพุทธเจาและพระอรหันต

หลายทาน กม็เีร่ืองเลาถงึการเลนสาธุกฬีา 

๗ วนั และการบูชาพระธาตุ; สาธุกีฬามี

ลักษณะสําคัญคือ มิใชเลนเพื่อความ

สนุกสนานบันเทิงของตนเอง แตเลนให

เปนประโยชนแกผูอื่น และไมขัดตอ

สัมปรายิกัตถะ (ประโยชนดานจิตใจ

และปญญา) ใหกอกุศลมาก เชนมีคีตะ 

คือเพลงหรือการขับรองท่ีกระตุนเตือน

ใจใหระลึกถึงความจริงของชีวิตและคิด

ท่ีจะไมประมาทเรงสรางสรรคทําความดี 

พรอมท้ังเปนการสักการะบูชาพระผู

ปรินิพพาน

สาธุชน คนดี, คนมีศีลธรรม, คนมี

กายกรรม วจีกรรม และมโนกรรม

สะอาดบริสุทธ์ิ, คนท่ีประพฤติสุจริต

สานต สงบ
สามเณร เหลากอแหงสมณะ, บรรพชิต
ในพระพุทธศาสนาผูยังมิไดอุปสมบท

เพียงแตรับบรรพชาดวยไตรสรณคมน

ถือสิกขาบท ๑๐ และกิจวัตรบางอยาง

ตามปกติ มอีายยุงัไมครบ ๒๐ ปบริบูรณ;

พระราหุลเปนสามเณรองคแรกในพระ

พุทธศาสนา

สามเณรเปสกะ ภิกษุผูไดรับสมมติ คือ

แตงต้ังจากสงฆ ใหทําหนาท่ีเปนผูใช

สามเณร, เปนตําแหนงหนึ่งในบรรดา เจา

อธิการแหงอาราม
สามเณรี สามเณรผูหญิง, หญิงรับ

บรรพชาในสํานักภิกษุณี ถือสิกขาบท 

๑๐ เหมือนสามเณร

สามเพท ช่ือคัมภีรท่ี ๓ ของพระเวท; ดู

ไตรเพท
สามัคคี ความพรอมเพรียง, ความกลม
เกลียว, ความมีจุดรวมตัวเขาดวยกัน

หรือมุงไปดวยกัน (โดยวิเคราะหวา   

อคฺเคน สิขเรน สงฺคตํ สมคฺคํ, สมคฺค-

ภาโว สามคคฺ)ี, คาํเสริมท่ีมกัมาดวยกนั

กบัสามคัค ีคอื สงัคหะ (ความยดึเหนีย่ว

ใจใหรวมกนั) อววิาท (ความไมววิาทถอื

ตาง) และเอกภีาพ (ความเปนอนัหนึง่อนั

เดยีวกนั); เมือ่บุคคลท่ีเกีย่วของมารวม

ประชุมพรักพรอมกัน เรียกวา กาย-
สามัคคี (สามคัคดีวยกาย) เมือ่บุคคล

เหลานั้นมีความช่ืนชมยินดีเห็นชอบรวม

กนั พอใจรวมเปนอยางเดียวกนั หรือ

อยางภกิษ ุแมมไิดไปรวมประชุมทําสงัฆ-

กรรม แตมอบใหฉันทะ เรียกวา จิต-
สามัคคี (สามัคคีดวยใจ); ความพรอม

เพรียงแหงสงฆ คอื สังฆสามัคคี เปน
หลกัการสาํคญัยิง่ในพระวินยั ท่ีจะดาํรง

พระพทุธศาสนา จึงมพีทุธบัญญติัหลาย

อยางเพื่อใหสงฆมีวิธีปฏิบัติในการรักษา

สงัฆสามคัคนีัน้ สวนการทําใหสงฆแตก

แยก กค็อืการทําลายสงฆ เรียกวา สังฆ-
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เภท ถอืวาเปนกรรมช่ัวรายแรง ถงึข้ันเปน

อนนัตรยิกรรม (ถามีการทะเลาะวิวาท

บาดหมาง กดีกัน้กนั ไมเอือ้เฟอกนั ไม

รวมมอืกนั ไมปฏบัิติขอวตัรตอกนั ยงัไม

ถอืวาสงฆแตกกนั แตเปนความราวราน

แหงสงฆ เรียกวา สังฆราช ี แตเมื่อใด
ภิกษุท้ังหลายแตกแยกกันถึงข้ันคุมกัน

เปนคณะ แยกทําอโุบสถ แยกทําปวารณา 

แยกทําสงัฆกรรม แยกทํากรรมใหญนอย

ภายในสมีา เมือ่นัน้เปนสังฆเภท); หลกั

ธรรมสําคัญท่ีพระพุทธเจาทรงแสดงไว

เพือ่ใหสงฆมสีามคัคเีปนแบบอยาง ไดแก 

สาราณียธรรม ๖ สวนหลกัธรรมสาํคญั
สําหรับเสริมสรางสามัคคีในสังคมทั่วไป 

ไดแก สังคหวตัถ ุ๔
สามัคคีปวารณา กรณีอยางสามัคคี-
อุโบสถนั่นเอง เมื่อทําปวารณา เรียกวา
สามัคคีปวารณา และวันท่ีทํานั้นก็เรียก 
วันสามัคคี

สามัคคีอุโบสถ อุโบสถท่ีทําข้ึนเปนกรณี
พิเศษเมื่อสงฆสองฝายซ่ึงแตกกันกลับ

มาปรองดองสมานกันเขาได สามัคคี

อุโบสถไมกําหนดดวยวันท่ีตายตัว สงฆ

พรอมเพรียงกันเมื่อใด ก็ทําเมื่อนั้น 

เรียกวันนั้นวา วันสามัคคี

สามัญ 1. ปรกติ, ธรรมดา, ท่ัวๆ ไป 2.

ความเปนสมณะ; มักเขียนสามญัญะ

สามัญญผลสูตร สูตร ๒ ในคัมภีรทีฆ-

นิกาย สีลขันธวรรค พระสุตตันตปฎก 

ว าดวยผลของความเปนสมณะคือ

ประโยชนท่ีจะไดจากการดํารงเพศเปน

สมณะ หรือบําเพ็ญสมณธรรม

สามัญญลักษณะ ดู สามัญลักษณะ
สามัญญสโมธาน ดู โอธานสโมธาน
สามัญผล ผลแหงความเปนสมณะ; ดู

สามัญญผลสูตร
สามัญลักษณะ 1. ลักษณะท่ีเปนสามัญ 

คือรวมกันหรือเสมอกัน; คูกับ ปจจัตต-
ลักษณะ 2. ลักษณะท่ีเสมอกันแกสังขาร

ท้ังปวง; ในความหมายนี้ ดู ไตรลักษณ
สามันตราช พระราชาแควนใกลเคียง
สามิษ, สามิส เจือดวยอามิสคือ เคร่ือง
ลอ, ตองข้ึนตอวตัถหุรืออารมณภายนอก

สามิสสุข สุขเจืออามิส, สุขท่ีตองอาศัย
เหยื่อลอ ไดแกสุขท่ีเกิดจากกามคุณ 

(ขอ ๑ ในสุข ๒)

สามีจิกรรม การชอบ, กิจชอบ, การ

กระทําท่ีสมควร, การแสดงความเคารพ

สามีจิปฏิปนฺโน (พระสงฆ) เปนผูปฏิบัติ
ชอบ, ปฏิบัติสมควรไดรับสามีจิกรรม 

คือ ปฏิบัตินาเคารพนับถือ (ขอ ๔ ใน

สังฆคุณ ๙)

สามุกกังสิกา แปลตามอรรถกถาวา 
“พระธรรมเทศนาท่ีพระพุทธเจาทรงยก

ข้ึนถือเอาเอง” คือ ทรงเห็นดวยพระ 

สยัมภูญาณ (ตรัสรูเอง) ไดแกอริยสัจจ-
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เทศนา, ตามแบบเรียน แปลวา “ธรรม

เทศนาท่ีพระพุทธเจาทรงยกข้ึนแสดง

เอง” คือ ไมตองปรารภคําถามเปนตน

ของผูฟง ไดแกเทศนาเร่ืองอริยสัจจ

สายโยค สายรัด ใชแกถุงตางๆ เชน ท่ี

ประกอบกับถุงบาตรแปลกันวา สายโยค

บาตร (บาลีวา อํสวทฺธก); บางแหงแปล 
อาโยค คือผารัดเขา หรือ สายรัดเขา วา 
สายโยค กม็ ีแตในพระวนิยัปฎก ไมแปล

เชนนัน้ (พจนานกุรมเขยีน สายโยก)
สายสิญจน เสนดายสีขาวท่ีใชโยงใน

ศาสนพิ ธี เพื่อเปนสิ ริมงคลหรือเพื่อ

ความคุมครองปองกัน เปนตน เชนท่ี

พระถือในเวลาสวดมนต และท่ีนํามาวง

รอบบานเรือนหรือบริเวณท่ีตองการ

ความคุมครอง, ตามท่ีปฏิบัติสืบกันมา 

ใชดายดิบ นํามาจับทบเปน ๓ หรือ ๙ 

เสน, ถาพิจารณาตามรูปศัพท “สิญจน” 

คอืการรดน้าํ ซ่ึงคงหมายถงึการรดน้าํใน

พธีิอภเิษก สายสิญจนจึงอาจจะหมายถึง

สายมงคลหรือสายศักดิ์สิทธ์ิ ซ่ึงสืบมา

จากเสนดายหรือสายเชือกท่ีใชในพิธี

อภเิษก, บางทตีนเดมิของสายสญิจนอาจ

มาจาก “ปริตฺตสุตฺต” (ปริตตสูตร-สาย

พระปริตร) ในคัมภีรบาลีช้ันหลัง ซ่ึง

หมายถึงเสนดายเพื่อความคุมครองปอง

กัน หรือเสนดายในการสวดพระปริตร; ดู

ปริตร, ปริตต

สายัณห เวลาเย็น
สารกปั ดู กัป
สารณา การใหระลึก ไดแกกิริยาท่ีสอบ
ถามเพื่อฟงคําใหการของจําเลย, การ

สอบสวน

สารท 1. “อันเกิดมีหรือเปนไปในสรท-

สมัย”, เชน ดวงจันทรในฤดูใบไมรวง 

อันนวลแจมสดใส 2. เทศกาลทําบุญสิ้น

เดือนสิบ เดิมเปนฤดูทําบุญดวยเอาขาว

ท่ีกําลังทอง (ขาวรวงเปนน้ํานม) มาทํา

ยาคูและกวนขาวปายาสเลี้ยงพราหมณ 

เรียกวากวนขาวทิพย สวนผูนับถือพระ

พุทธศาสนานําคตินั้นมาใช แตเปลี่ยน

เปนถวายแกพระภิกษุสงฆ อุทิศสวน

กุศลใหแกญาติในปรโลก สาํหรับชาว

บานท่ัวไปมกัทําแตกระยาสารท เปนตน 

(ตางจาก ศราทธ)
สารนาถ ช่ือปจจุบันของอสิปิตนมฤคทายวนั
ใกลนครพาราณสี สถานท่ีพระพุทธเจา

ทรงแสดงปฐมเทศนา เคยเจริญรุงเรืองมาก

เปนศูนยกลางการศึกษาทางพุทธศาสนา

ท่ีสําคัญแหงหนึ่ง มีเจดียใหญสูง ๒๐๐ 

ฟุต ถูกชาวฮินดูทําลายกอน แลวถูก

นายทัพมุสลิมทําลายสิ้นเชิงใน พ.ศ. 

๑๗๓๘ (สารนาถมาจาก สารังคนาถ 
แปลวา “ท่ีพึ่งของเหลากวางเนื้อ”)

สารมณัฑกปั ดู กัป
สารัตถทีปนี ช่ือคัมภีรฎีกาอธิบายความ
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ในสมนัตปาสาทิกา ซ่ึงเปนอรรถกถาแหง

พระวินัยปฎก พระสารีบุตรเถระแหง

เกาะลังกา เปนผูรจนาในรัชกาลของ

พระเจาปรักกมพาหุท่ี ๑ (พ.ศ. ๑๖๙๖–

๑๗๒๙)

สารัตถปกาสินี ช่ือคัมภีรอรรถกถา

อธิบายความในสังยุตตนิกาย แหงพระ

สุตตันตปฎก พระพุทธโฆสาจารยเรียบ

เรียงข้ึน โดยอาศัยอรรถกถาเกาภาษา

สงิหฬท่ีสบืมาแตเดมิเปนหลกั เมือ่ พ.ศ.

ใกลจะถึง ๑๐๐๐; ดู โปราณัฏฐกถา, 
อรรถกถา

สารันทเจดีย เจดียสถานแหงหนึ่งท่ีเมือง
เวสาลี นครหลวงของแควนวัชชี ณ ท่ีนี้

พระพุทธเจาเคยทํานิมิตตโอภาสแกพระ

อานนท บาลีเปน สารันททเจดีย
สารมัภะ แขงด ี(ขอ ๑๒ ในอปุกเิลส ๑๖)

สาราค ราคะกลา, ความกําหนัดยอมใจ
สาราณียธรรม ธรรมเปนท่ีต้ังแหงความ
ใหระลึกถึง, ธรรมเปนเหตุใหระลึกถึง

กัน ทําใหมีความเคารพกัน ชวยเหลือ

กัน และสามัคคีพรอมเพรียงกัน มี ๖ 

อยาง คือ ๑. ต้ังกายกรรมประกอบดวย

เมตตาในเพื่อนภิกษุสามเณร ๒. ต้ัง

วจีกรรมประกอบดวยเมตตาในเพื่อน

ภิกษุสามเณร ๓. ต้ังมโนกรรมประกอบ

ดวยเมตตาในเพือ่นภกิษสุามเณร ๔. แบง

ปนลาภท่ีไดมาโดยชอบธรรม ๕. รักษา

ศีลบริสุทธ์ิเสมอกับเพื่อนภิกษุสามเณร 

(มีสีลสามัญญตา) ๖. มีความเห็นรวม

กันไดกับภิกษุสามเณรอื่นๆ (มีทิฏฐิ-

สามัญญตา); สารณียธรรม ก็เขียน
สารี ช่ือนางพราหมณีผูเปนมารดาของ
พระสารีบุตร

สารีบุตร อัครสาวกเบ้ืองขวาของพระ
พุทธเจา เกิดท่ีหมูบานนาลกะ (บางแหง

เรียกนาลนัทะ) ไมไกลจากเมอืงราชคฤห

เปนบุตรแหงตระกูลหัวหนาหมูบานนั้น 

บิดาช่ือวังคันตพราหมณ มารดาช่ือสารี 

จึงไดนามวาสารีบุตร แตเมื่อยังเยาว

เรียกวา อปุติสสะ มเีพือ่นสนทิช่ือ โกลติะ
ซ่ึงตอมาคือพระมหาโมคคัลลานะ มี
นองชาย ๓ คนช่ือ จุนทะ อปุเสนะ และ

เรวตะ นองหญงิ ๓ คน ช่ือจาลา อปุจาลา

และสีสุปจาลา ซ่ึงตอมาไดบวชในพระ

ธรรมวนิยัท้ังหมด เมือ่อปุติสสะและโกลิตะ

จะบวชนั้น ท้ังสองคนไปเท่ียวดูมหรสพ

ท่ียอดเขาดวยกัน คราวหนึ่งไปดูแลว

เกดิความสลดใจ คดิออกแสวงหาโมกข-

ธรรม และตอมาไดไปบวชอยูในสํานัก

ของสัญชัยปริพาชก แตก็ไมบรรลุจุดมุง

หมาย จนวันหนึ่งอุปติสสปริพาชก พบ

พระอัสสชิเถระขณะทานบิณฑบาต เกิด

ความเลื่อมใสติดตามไปสนทนาขอถาม

หลักคําสอน ไดฟงความยอเพียงคาถา

เดียวก็ไดดวงตาเห็นธรรม กลับไปบอก
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ขาวแกโกลิตะ แลวพากันไปเฝาพระ

พุทธเจา มีปริพาชกท่ีเปนศิษยตามไป

ดวยถึง ๒๕๐ คน ไดรับเอหิภิกขุ-

อุปสมบทท้ังหมดท่ีเวฬุวัน เมื่อบวชแลว

ได ๑๕ วัน พระสารีบุตรไดฟงพระ

ธรรมเทศนาเวทนาปริคคหสูตรท่ีพระ

พุทธเจาทรงแสดงแกทีฆนขปริพาชก ณ 

ถ้ําสุกรขาตา เขาคิชฌกูฏ ก็ไดบรรลุ

พระอรหัต ไดรับยกยองเปนเอตทัคคะ
ในทางมีปญญามาก และเปนพระอัคร-
สาวกฝายขวา ทานไดเปนกําลังสําคัญ
ของพระพุทธเจาในการประกาศพระ

ศาสนา และไดรับการยกยองเปน พระ
ธรรมเสนาบดี คําสอนของทานปรากฏ
อยูในพระไตรปฎกเปนอันมาก เชน 

สังคีติสูตร และทสุตตรสูตร ท่ีเปนแบบ

อยางแหงการสังคายนา เปนตน ทาน

ปรินิพพานกอนพระพุทธเจาไมกี่เดือน 

เมื่อจวนจะปรินิพพาน ทานเดินทางไป

โปรดมารดาของทานซ่ึงยังเปนมิจฉาทิฐิ

ใหมารดาได เปนพระโสดาบันแลว  

ปรินพิพานท่ีบานเกิด ดวยปกขันทิกาพาธ

หลังจากปลงศพแลวพระจุนทะนองชาย

ของทานนําอัฐิธาตุไปถวายพระบรม-

ศาสดา พระองคตรัสวาใหกอสถูปบรรจุ

อัฐิธาตุของทานไว ณ พระเชตวัน เมือง

สาวัตถี (อรรถกถาวาทานปรินิพพานใน

วันเพ็ญเดือน ๑๒ จึงเทากับ ๖ เดือน

กอนพุทธปรินิพพาน)

พระสารีบุตรมีคุณธรรมและจริยา-

วัตรท่ีเปนแบบอยางหลายประการ เชน 

เปนผูมีความกตัญูสูง ดังไดแสดง

ออกเกี่ยวกับพระอัสสชิ (นอนหันศีรษะ
ไปทางท่ีพระอัสสชิพํานักอยู) และราธ-
พราหมณ (ระลึกถึงบิณฑบาตหนึ่งทัพพี
และรับเปนอุปชฌายแกราธะ) สมบูรณ

ดวยขันติธรรมตอคําวากลาว (ยอมรับ

คําแนะนําแมของสามเณร ๗ ขวบ) เปน

ผูเอาใจใสอนุเคราะหเด็ก (เชน ชวยเอา

เด็กยากไรมาบรรพชา มีสามเณรอยูใน

ความปกครองดูแล ซ่ึงเกงกลาสามารถ

หลายรูป) และเอาใจใสคอยดูแลภิกษุ

อาพาธเปนตน

สารรีกิธาตุ สวนสาํคญัแหงพระพทุธสรีระ 
ซ่ึงคงอยูเปนท่ีเคารพบูชา โดยเฉพาะพระ

อฐั,ิ กระดูกของพระพุทธเจา และสวน

สําคัญอื่นๆ แหงพระสรีระของพระองค 

เชน พระเกสา, มักใชวา พระบรม

สารีริกธาตุ; เมื่อพระพุทธเจาเสด็จดับ

ขันธปรินิพพาน ณ สาลวโนทยาน เมือง

กุสินารา และมีพิธีถวายพระเพลิงพระ

พุทธสรีระ ท่ีมกุฏพันธนเจดียแลว ไดมี

กษัตริยผูครองแควนตางๆ ๖ กับมหา-

พราหมณเจาเมือง  ๑  รวมเปน  ๗ 

นคร (คือ ๑. พระเจาอชาตศัตรู เมือง  

ราชคฤห ๒. กษัตริยลิจฉวี เมืองเวสาลี 
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๓. ศากยกษัตริย เมืองกบิลพัสดุ ๔.   

ถูลีกษัตริย อัลลกัปปนคร ๕. โกลิย-

กษัตริย แหงรามคาม ๖. มัลลกษัตริย 

เมืองปาวา ๗. มหาพราหมณ เจาเมือง

เวฏฐทีปกนคร) สงทูตมาขอสวนแบง

พระสารีริกธาตุ, หลังจากเจรจากันนาน 

และในท่ีสุดไดฟงสุนทรพจนของโทณ-

พราหมณแลว ท้ัง ๗ เมืองนั้น รวมกับ

มัลลกษัตริยแหงเมืองกุสินารา เปน ๘ 

พระนคร ไดตกลงมอบใหโทณพราหมณ

เปนผูแบงพระบรมธาตุเปน ๘ สวน

เทาๆ กัน ใหแกพระนครท้ัง ๘ นั้น 

เสร็จแลวโทณพราหมณไดขอตุมพะคือ

ทะนานทองท่ีใชตวงพระธาตุไปบูชา, 

ฝายโมริยกษัตริย เมืองปปผลิวัน ได

ทราบขาว ก็สงราชทูตมาขอสวนแบง

พระสารีริกธาตุ แตไมทัน จึงไดแตพระ

อังคารไปบูชา, พระนครท้ัง ๘ ท่ีไดสวน

แบงพระสารีริกธาตุ ก็ไดสรางพระสถูป

บรรจุ เปนพระธาตุสถูป ๘ แหง โทณ-

พราหมณก็อัญเชิญตุมพะไปกอพระ

สถูปบรรจุ เปนตุมพสถูป ๑ แหง โมริย-

กษัตริย ก็อัญเชิญพระอังคารไปสราง

พระสถูปบรรจุไว เปนพระอังคารสถูป 

๑ แหง รวมมีพระสถูปเจดียสถานใน

ยุคแรกเร่ิม ๑๐ แหง ฉะนี้

นอกจากนี้ คาถาสุดทายแหงมหา-

ปรินิพพานสูตร กลาวความเพิ่มเติมอีก

วา ยังมีพระสารีริกธาตุอีกทะนานหนึ่ง 

ซ่ึงพวกนาคราชบูชากันอยูในรามคาม 

พระทาฐธาตุองคหนึ่งอันเทพชาวไตร-

ทิพยบูชา (คือในพระจุฬามณีเจดีย) อีก

องคหนึ่งอยูในคันธารบุรี อีกองคหนึ่ง 

อยูในแควนกาลิงคะ (คือองคท่ีตอไปยัง

ลังกาทวีป) และอีกองคหนึ่งพระยานาค

บูชากันอยู; ดู ทาฐธาตุ
สารูป เหมาะ, สมควร; ธรรมเนียมควร
ประพฤติในเวลาเขาบาน, เปนหมวดท่ี 

๑ แหงเสขิยวัตร มี ๒๖ สิกขาบท

สาละ ไมยืนตนชนิดหนึ่งของอินเดีย 

พระพุทธเจาประสูติและปรินิพพานใต

รมไมสาละ (เคยแปลกันวา ตนรัง)

สาลคาม ช่ือตําบลหนึ่งในสักกชนบท
สาลพฤกษ ตนสาละ
สาลวโนทยาน สวนปาไมสาละ
สาลวัน ปาไมสาละ
สาโลหิต สายโลหิต, ผูรวมสายเลือด

สาวก ผูฟง, ผูฟงคําสอน, ศิษย; คูกับ

สาวิกา
สาวนะ, สาวนมาส เดือน ๙

สาวัตถี นครหลวงของแควนโกศล ;

แควนโกศลต้ังอยูระหวางภูเขาหิมาลัย

กับแมน้ําคงคาตอนกลาง อาณาเขตทิศ

เหนือจดเทือกเขาเนปาล ทิศตะวันออก 

จดแควนกาสี ตอกับแควนมคธ ทิศใต

และทิศตะวันตกจดแมน้ําคงคา; พระ
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นครสาวัตถีเปนศูนยกลางการเผยแผ

พระพุทธศาสนาคร้ังพุทธกาล เปนท่ีท่ี

พระพุทธเจาประทับจําพรรษามากท่ีสุด 

รวมถึง ๒๕ พรรษา, บัดนี้เรียก สะเหต-
มะเหต (Sahet-Mahet, ลาสุด ร้ือฟนช่ือ

ในภาษาสันสกฤตข้ึนมาใชวา śrāvasti คือ
ศราวัสตี); ดู โกศล, เชตวัน, บุพพาราม

สาวิกา หญิงผูฟงคําสอน, สาวกหญิง, 

ศิษยผูหญิง; คูกับ สาวก
สาสนวงส ช่ือหนังสือตํานานพระพุทธ-
ศาสนา วาดวยเร่ืองพระศาสนทูต ๙ สาย 

ท่ีพระโมคคัลลี บุตรติสสเถระสงไป

ประดิษฐานพระพุทธศาสนา ในดินแดน

ตางๆ เมือ่เสร็จการสงัคายนาคร้ังท่ี ๓ 

ในพระบรมราชูปถัมภของพระเจาอโศก

มหาราช ประมาณ พ.ศ.๒๓๕,  แตงโดย

พระปญญาสามี ในประเทศพมา เมื่อ

จ.ศ.๑๒๒๓ (พ.ศ.๒๔๐๔), ขอท่ีนา

สังเกตเปนพิเศษ คือ สาสนวงสนี้บอก

วา มหารัฐ ท่ีพระมหาธรรมรักขิตเถระ
ไปประดิษฐานพระพุทธศาสนา คือดิน

แดนใกลสยามรัฐ, อปรันตรัฐ ท่ีพระ
โยนกธรรมรักขิตเถระ เปนพระศาสน-

ทูตนําคณะไป สาสนวงสวา ก็คือสุนา-

ปรันตชนบท ท่ีพระปุณณะไดอาราธนา

พระพุทธเจาเสด็จไปในพุทธกาล และวา

เปนดินแดนสวนหนึ่งในประเทศพมา 

แถบฝงขวาของแมน้ําอิรวดี ใกลเมือง

พุกาม (Pagan) แตนักปราชญบางทาน 

อยาง Dr. G.P. Malalasekera เห็นวา 

สุนาปรันตะนาจะเปนดินแดนทางตะวัน

ตกตอนกลางของประเทศอินเดียนั่นเอง 

แถบรัฐ Gujarat ไปจนถึงแควน 

Sindh ดานปากีสถาน (สอดคลองกับ

เร่ืองในอรรถกถาท่ีวา พระพุทธเจาเสด็จ

ไ ป ท่ี นั่ น ผ า น แ ม น้ํ านั ม ม ท า  คื อ  

Narmada), สวน สุวรรณภมู ิสาสนวงส

วา ไดแกรามัญรัฐ คือแควนมอญ ต้ัง

แตหงสาวดี ลงมาถึงเมาะตะมะ โดยมี

ศูนยกลางของสุวรรณภูมิ ท่ีเมืองหลวง

ช่ือสุ ธ รรมนคร  อัน ไดแกส ะ เ ทิม  

(Thaton); ด ู โมคคัลลีบุตรติสสเถระ, 
ปุณณสุนาปรันตะ, สุวรรณภูมิ

สาสวะ เปนไปกับดวยอาสวะ, ประกอบ
ดวยอาสวะ, ยังมีอาสวะ, เปนโลกิยะ

สาหตัถิกะ ทําดวยมอืของตนเอง หมาย
ถึงลักดวยมือของตนเอง เปนอวหาร

อยางหนึง่ใน ๒๕ อยาง ท่ีพระอรรถกถา-

จารยแสดงไวในปาราชิกสกิขาบทท่ี ๒

สาฬหะ ช่ือพระเถระองคหนึง่ในการกสงฆ
ผูทําสังคายนาคร้ังท่ี ๒

สาํนอง รับผิดชอบ, ตองรับใช, ตอบแทน

สํานัก อยู, ท่ีอยู, ท่ีพัก, ท่ีอาศัย, แหลง
สํารวม ระมัดระวัง, เหนี่ยวร้ัง, ระวัง

รักษาใหสงบเรียบรอย เชน สํารวมตา, 

สํารวมกาย, ครอง เชนสํารวมสติ คือ



สํารวมอินทรีย สิกขา๔๔๖

๔๔๖

ครองสติ; ดู สังวร; รวม ประสมปนกัน 

เชน อาหารสํารวม

สํารวมอินทรีย ดู อินทรียสังวร
สํารอก ทําสิ่งท่ีไมตองการใหหลุดออก
มา, นําออก, เอาออก เชน สํารอกสี จิต

สํารอกจากอาสวะ อวิชชาสํารอกไป 

(วิราคะ)

สําลาน สีเหลืองปนแดง
สําเหนียก กําหนด, จดจํา, คอยเอาใจใส, 

ฟง, ใสใจคิดท่ีจะนําไปปฏิบัติ, ใสใจ

สังเกตพิจารณาจับเอาสาระเพื่อจะนําไป

ปฏิบัติใหสําเร็จประโยชน (คําพระวา 

สิกขา หรือ ศึกษา)
สิกขมานา นางผูกําลังศึกษา, สามเณรีผู
มีอายุถึง ๑๘ ปแลว อีก ๒ มีจะครบ

บวชเปนภิกษุณี ภิกษุณีสงฆสวดให

สิกขาสมมติ คือ ตกลงใหสมาทาน

สกิขาบท ๖ ประการ ต้ังแต ปาณาติปาตา 
เวรมณ ีจนถงึ วกิาลโภชนา เวรมณ ี ให

รักษาอยางเครงครัดไมขาดเลย ตลอด

เวลา ๒ ปเต็ม (ถาลวงขอใดขอหนึ่ง 

ตองสมาทานต้ังตนไปใหมอีก ๒ ป) 

ครบ ๒ ป ภิกษุณีสงฆจึงทําพิธี

อุปสมบทให ขณะที่สมาทานสิกขาบท ๖ 

ประการอยางเครงครัดนี้เรียกวา นาง
สิกขมานา

สิกขา การศึกษา, การสําเหนียก, การ
เรียน, การฝกฝนปฏิบัติ, การเลาเรียน

ใหรูเขาใจ และฝกหัดปฏิบัติใหเปนคุณ

สมบัติท่ีเกิดมีข้ึนในตนหรือใหทําไดทํา

เปน ตลอดจนแกไขปรับปรุงหรือพัฒนา

ใหดียิ่งข้ึนไปจนถึงความสมบูรณ; ขอท่ี

จะตองศกึษา, ขอปฏบัิติสาํหรับฝกอบรม

พฒันาบคุคล; สกิขา ๓ คอื ๑. อธิสีล-
สิกขา สิกขาคือศีลอันยิ่ง, อธิศีลอันเปน
ขอท่ีจะตองศึกษา, ขอปฏิบัติเพื่อการฝก

อบรมพัฒนาศีลอยางสูง (ศีล ๕ ศีล ๘ 

ศีล ๑๐ เปนศีล, ปาฏิโมกขสังวรศีล

เปนอธิศีล; แตศีล ๕ ศีล ๘ ศีล ๑๐ ท่ี

รักษาดวยความเขาใจ ใหเปนเคร่ือง

หนุนนําออกจากวฏัฏะ กเ็ปนอธศีิล) ๒.
อธิจิตตสิกขา สิกขาคือจิตอันยิ่ง, อธิจิต
อันเปนขอท่ีจะตองศึกษา, ขอปฏิบัติเพื่อ

การฝกอบรมพัฒนาจิตใจใหมีสมาธิ

เปนตนอยางสูง (กศุลจติท้ังหลายจนถงึ

สมาบติั ๘ เปนจติ, ฌานสมาบติัท่ีเปน

บาทแหงวปิสสนา เปนอธจิติ; แตสมาบติั 

๘ นัน้แหละ ถาปฏบัิติดวยความเขาใจ 

มุงใหเปนเคร่ืองหนุนนําออกจากวัฏฏะ

กเ็ปนอธจิติ) ๓. อธิปญญาสิกขา สิกขา
คือปญญาอันยิ่ง, อธิปญญาอันเปนขอท่ี

จะตองศกึษา, ขอปฏบัิติเพือ่การฝกอบรม

พัฒนาปญญาอยางสูง (ความรูเขาใจ

หลักเหตุผลถกูตองอยางสามญั อนัเปน

กัมมัสสกตาญาณคือความรูจักวาทุกคน

เปนเจาของแหงกรรมของตน เปน



สิกขาคารวตา สิงหล, สิงหฬ๔๔๗

๔๔๗

ปญญา, วปิสสนาปญญาท่ีกาํหนดรูความ
จริงแหงไตรลกัษณ เปนอธปิญญา; แต
โดยนัยอยางเพลา กัมมัสสกตาปญญาท่ี

โยงไปใหมองเห็นทุกขท่ีเนื่องดวยวัฏฏะ 

หรือแมกระท่ังความรูความเขาใจท่ีถูก

ตองในการระลกึถงึคณุพระรัตนตรยั ซ่ึง

จะเปนปจจัยหนุนใหกาวไปในมรรค ก็

เปนอธปิญญา); สิกขา ๓ นี้ นิยมเรียก

วา ไตรสิกขา และเรียกขอยอยท้ังสาม
งายๆ สัน้ๆ วา ศีล สมาธิ ปญญา

สิกขาคารวตา ดู คารวะ
สิกขานุตตริยะ การศึกษาอันเยี่ยม ได

แก การฝกอบรมในอธิศีล อธิจิตตและ

อธิปญญา (ขอ ๔ ในอนุตตริยะ ๖)

สิกขาบท ขอท่ีตองศึกษา, ขอศีล, ขอ
วินัย, บทบัญญัติขอหนึ่งๆ ในพระวินัย

ท่ีภิกษุพึงศึกษาปฏิบัติ, ศีล ๕ ศีล ๘ 

ศลี ๑๐ ศลี ๒๒๗ ศลี ๓๑๑ แตละขอๆ

เรียกวาสิกขาบท เพราะเปนขอท่ีจะตอง

ศึกษา หรือเปนบทฝกฝนอบรมตนของ

สาธุชน อุบาสก อุบาสิกา สามเณร 

สามเณรี ภิกษุ และภิกษุณี ตามลําดับ

สิกขาสมมติ ความตกลงยินยอมของ
ภิกษุณีสงฆท่ีจะใหสามเณรีผูมีอายุ ๑๘ 

ปเต็มแลว เ ร่ิมรักษาสิกขาบท ๖ 

ประการ ตลอดเวลา ๒ ป กอนท่ีจะได

อุปสมบท, เมื่อภิกษุณีสงฆใหสิกขา-

สมมติแลว สามเณรีนั้นไดช่ือวาเปน

สิกขมานา
สิขี พระนามของพระพุทธเจาพระองค
หนึ่งในอดีต; ดู พระพุทธเจา ๗

สิคาลมาตา พระมหาสาวิกาองคหนึ่งเปน
ธิดาเศรษฐีในพระนครราชคฤหเจริญวยั

แลว แตงงาน มบุีตรคนหนึง่ช่ือ สิงคาล-

กุมาร วันหนึ่งไดฟงธรรมีกถาของพระ

ศาสดา มีความเลื่อมใส (คัมภีรอปทาน

วา ไดฟงสิงคาลกสูตรท่ีพระพุทธเจา

ทรงแสดงแกบุตรของนาง ซ่ึงวาดวยเร่ือง

อบายมขุ มติรแท มติรเทียม ทิศ ๖ 

เปนตน และไดบรรลโุสดาปตติผล) ขอ

บวชเปนภิกษุณี ตอมาไดไปฟงธรรม-

เทศนาท่ีพระศาสดาทรงแสดง นางคอย

ต้ังตาดูพระพุทธสิริสมบัติดวยศรัทธา

อนัแรงกลา พระพทุธองคทรงทราบดงันัน้

ก็ทรงแสดงธรรมใหเหมาะกับอัธยาศัย

ของนาง นางสงใจไปตามกระแสพระ

ธรรมเทศนาก็ไดบรรลุพระอรหัต ไดรับ

ยกยองวา เปนเอตทัคคะในทางศรัทธา-

วิมุต; สิคาลกมาตา หรือ สิงคาลมาตา
ก็เรียก

สิง อยู, เขาอยู
สิงคิวรรณ ผาเนื้อเกลี้ยงสีดังทองสิงคี
บุตรของมัลลกษัตริย ช่ือปุกกุสะถวาย

แดพระพุทธเจาในวันท่ีจะปรินิพพาน

สิงหนาท ดู สีหนาท
สิงหล, สิงหฬ ชาวสิงหล, ชาวลังกา, ซ่ึง



สิถิล สีมันตริก๔๔๘

๔๔๘

มีหรืออยูในประเทศลังกา, ชนเช้ือชาติ

สิงหลหรือเผาสิงหล ท่ีตางหากจากชน

เช้ือชาติอื่น มีทมิฬเปนตน ในประเทศ

ศรีลังกา; สีหล หรือ สีหฬ ก็เรียก

สิถิล พยัญชนะท่ีออกเสียงเพลา (ถูกฐาน
ของตนหยอนๆ มีเสียงเบา) ไดแก 

พยัญชนะท่ี ๑ ท่ี ๓ ในวรรคท้ัง ๕ คือ 

ก, ค; จ, ช; ฏ, ฑ; ต, ท; ป, พ; คูกับ

ธนติ (เทียบระดบัเสยีงพยญัชนะ ดทูี ่ธนติ)
สิตธัตถกุมาร พระนามเดิมของพระ 
พุทธเจา กอนเสดจ็ออกบรรพชา ทรงเปน

พระราชโอรสของพระเจาสุทโธทนะและ

พระนางสิริมหามายา คําวา สิทธัตถะ 
แปลวา “มีความตองการสําเร็จ” หรือ 

“สําเร็จตามท่ีตองการ” คือสมประสงค 

จะตองการอะไรไดหมด ทรงอภเิษกสมรส

กบัพระนางยโสธราเมือ่พระชนมาย ุ๑๖ ป 

เสดจ็ออกบรรพชาเมือ่พระชนมาย ุ๒๙ ป 

ไดตรัสรูเปนพระพทุธเจาเมือ่พระชนมายุ

๓๕ ป ปรินพิพานเมือ่พระชนมาย ุ๘๐ ป

สินไถ เงินไถคาตัวทาส
สินธพ มาพันธุดีเกิดท่ีลุมน้ําสินธุ
สิ้นพระชนม หมดอายุ, ตาย
สิเนรุ ช่ือภาษาบาลีของภูเขาเมรุ; ดู เมรุ
สบิสองตํานาน “สบิสองเร่ือง” คอื พระ

ปริตรท่ีมีอํานาจคุมครองปองกันตาม

เร่ืองตนเดมิท่ีเลาไว ซ่ึงไดจัดรวมเปนชุด 

รวม ๑๒ พระปริตร; อกีนยัหนึง่วา “สบิ

สองปริตร” แตตามความหมายนี ้ นาจะ

เขียน สิบสองตํานาณ คอื สบิสองตาณ 

(ตาณ=ปริตต, แผลงตาณ เปนตํานาณ);

ด ูปรติร, ปรติต
สิริ ศรี, มิ่งขวัญ, มงคล, ความนานิยม, 

ลักษณะดีงามท่ีนําโชคหรือตอนรับเรียก

มาซ่ึงความเจริญรุงเรือง; ตรงขามกับ กาฬ-
กรรณี

สิลิฏฐพจน คําสละสลวย, คําไพเราะ, 

ไดแกคําควบกับอีกคําหนึ่งเพื่อใหฟง

ไพเราะในภาษา หาไดมีใจความพิเศษ

ออกไปไม เชน ในคําวา “คณะสงฆ” 

คณะ ก็คือ สงฆ ซ่ึงแปลวาหมู หมายถึง
หมูแหงภิกษุจํานวนหนึง่ คําวา คณะ ใน
ท่ีนี้เรียกวาเปนสิลิฏฐพจน ในภาษาไทย

เรียกวา คําติดปาก ไมไดเพงเนื้อความ
สิสิระ, สิสิรกาล, สิสิรฤดู ฤดูเยือก, 

ฤดูทายหนาว (แรม ๑ ค่ํา เดือน ๒  ถึง 

ข้ึน ๑๕ ค่ํา เดือน ๔); ดู มาตรา
สีกา คําท่ีพระภิกษุใชเรียกผูหญิงอยางไม
เปนทางการ เลือนมาจาก อุบาสิกา บัดนี้
ไดยินใชนอย

สีตะ เย็น, หนาว

สีมสัมเภท  ดู สีมาสัมเภท
สีมันตริก เขตคั่นระหวางมหาสีมา กับ

ขัณฑสีมาเพื่อมิใหระคนกัน เชนเดียว

กับชาน ท่ีกั้ น เขตของกันและกันใน

ระหวาง



สีมา สีมาสัมเภท๔๔๙

๔๔๙

สีมา เขตกําหนดความพรอมเพรียงสงฆ, 
เขตชุมนุมของสงฆ, เขตท่ีสงฆตกลงไว

สําหรับภิกษุท้ังหลายท่ีอยูภายในเขตนั้น

จะตองทําสังฆกรรมรวมกัน แบงเปน ๒ 

ประเภทใหญคือ ๑. พัทธสีมา แดนท่ีผูก 
ไดแก เขตท่ีสงฆกําหนดข้ึนเอง ๒.
อพัทธสีมา แดนท่ีไมไดผูก ไดแกเขตท่ี
ทางบานเมืองกําหนดไวแลวตามปกติ

ของเขา หรือท่ีมอียางอืน่ในทางธรรมชาติ

เปนเครื่องกําหนด สงฆถือเอาตาม

กําหนดนั้นไมวางกําหนดข้ึนเองใหม

สีมามีฉายาเปนนิมิต สีมาท่ีทําเงาอยาง
ใดอยางหนึง่ มเีงาภเูขาเปนตน เปนนมิติ

(มติสมเดจ็พระมหาสมณเจา กรมพระยา 

วชิรญาณวโรรสวา สีมาท่ีถือเงาเปนแนว

นิมิต) จัดเปนสีมาวิบัติอยางหนึ่ง

สีมาวิบัติ ความเสียโดยสีมา, เสียเพราะ
เขตชุมนุม (ไมถูกตองหรือไมสมบูรณ), 

สีมาใชไมได ทําใหสังฆกรรมซ่ึงทํา ณ ท่ี

นั้นวิบัติคือเสียหรือใชไมได (เปนโมฆะ) 

ไปดวย, คัมภีรปริวารแสดงเหตุใหกรรม

เสียโดยสีมา ๑๑ อยาง เชน ๑. สมมติ

สีมาใหญเกินกําหนด (เกิน ๓ โยชน) 

๒. สมมติสีมาเล็กเกินกําหนด (จุไมพอ

ภิกษุ ๒๑ รูปนั่งเขาหัตถบาสกัน) ๓. 

สมมติสีมามีนิมิตขาด ๔. สมมติสีมา

ฉายาเปนนิมิต ๕. สมมติสีมาไมมีนิมิต 

ฯลฯ, สังฆกรรมท่ีทําในท่ีเชนนี้ก็เทากับ

ทําในท่ีมิใชสีมานั่นเอง จึงยอมใชไมได;

ดู วิบัติ (ของสังฆกรรม)

สีมาสมบัติ ความพรอมมูลโดยสีมา, 
ความสมบูรณแหงเขตชุมนุม, สีมาซ่ึง

สงฆสมมติแลวโดยชอบ ไมวิบัติ ทําให

สังฆกรรมซ่ึงทําใหสีมานั้นมีผลสมบูรณ 

กลาวคือ สีมาปราศจากขอบกพรอง

ตางๆ ท่ีเปนเหตุใหสีมาวิบัติ (ดู สีมา
วิบัติ) สังฆกรรมซ่ึงทํา ณ ทีนั้นจึงช่ือวา

ทําในสีมา จึงใชไดในขอนี้; ดู สมบัติ 
(ของสังฆกรรม)

สีมาสังกระ สีมาคาบเกี่ยวกัน, เปนเหตุ

สีมาวิบัติอยางหนึ่ง

สีมาสัมเภท การทําเขตแดนใหระคน
ปะปนกัน, การทลายขีดคั่นรวมแดน 1.

ในทางพระวินัย หมายถึงการท่ีสีมากาย

เกยคาบเกี่ยวกัน คือเปนสีมาสังกระ; ดู

สีมาสังกระ 2. ในการเจริญเมตตา

ภาวนา (และเจริญพรหมวิหารขออื่นทุก

ขอ) สมีาสมัเภท เปนข้ันตอนสําคัญของ

ความสําเร็จ กลาวคือ เบ้ืองตน ผูปฏิบัติ

เจริญเมตตาตอบุคคลท่ีรักเคารพเร่ิมแต

เมตตาตอตนเองเพื่อเอาตัวเปนพยาน 

แลวขยายจากคนทีรั่กมาก (ตอนนีไ้มรวม

เพศตรงขามและคนท่ีตายแลว) ออกไป

ยังคนท่ีรักท่ีพอใจ ตอไปสูคนท่ีเฉยๆ 

เปนกลางๆ จนกระทั่งคนท่ีเกลียดชัง

เปนศัตรูหรือคนคูเวร เมื่อใดทําใจให



สีลกถา สีลสัมปทา๔๕๐

๔๕๐

เมตตาปรารถนาดีตอคน ๔ กลุมได

เสมอกันหมด คือ ตอตนเอง ตอคนท่ี

รัก ตอคนท่ีเปนกลางๆ และตอศัตรูคน

คูเวร เมื่อนั้นเรียกวาเปน “สีมาสัมเภท” 

(คือเหมือนกําแพงท่ีกั้นพังทลายใหสี่

แดนคือคนสี่กลุมนั้นรวมเขามาเปนอัน

หนึ่งอันเดียว) ลุถึงข้ันท่ีมีจิตเมตตา

เปนตนเสมอกันหมดตอสรรพสัตวท่ัว

สรรพโลก

ในแงการปฏิบัติ เมื่อจิตหมดความ

แบงแยกรวมเรียบเสมอลงได ก็เกิดเปน

อุปจารสมาธิ และสมีาสมัเภทนั่นเองก็
เปนนิมิตสําหรับการเจริญพรหมวิหาร-

ภาวนา

ผูท่ีเจริญเมตตาก็ดี เจริญกรุณาก็ดี 

เจริญมุทิตาก็ดี เมื่อเสพเจริญนิมิตนั้น

ไป ในท่ีสุดก็จะเกิดเปนอัปปนาสมาธิ 

เขาถึงปฐมฌาน แลวเสพเจริญนิมิตนั้น

ตอไปอกี กจ็ะเขาถงึทุติยฌาน และตติย-

ฌาน ตามลําดับ ตอจากตติยฌานนั้น 

เขาเจริญอุเบกขาภาวนา จนกระทั่งมีจิต

เปนอุเบกขาตอสรรพสัตวเสมอกันได 

เปนสีมาสัมเภท และเสพเจริญนิมิตแหง

สีมาสัมเภทนั้นไปจนเกิดจตุตถฌาน

สําหรับบุคคลท่ีกลาวมานี้ เมื่อมีจิต

เปนอัปปนาแลวต้ังแตข้ันปฐมฌาน จะมี

วกุิพพนา คือ เพราะจิตสงบปลอดโปรง
แคลวคลองและเปนจริง ก็จึงสามารถ

แผกผันปรับแปรการแผเมตตา เปนตน

นั้น ท้ังในแบบทั่วตลอดไรขอบเขต 

เปนอโนธโิสผรณา ท้ังในแบบเจาะจง

จํากัดขอบเขต เปนโอธโิสผรณา และใน

แบบจําเพาะทิศจําเพาะแถบ เปนทสิา-
ผรณา ช่ือวาเปนผูประกอบพรอมดวย

อัปปมัญญาธรรม; ด ูแผเมตตา, วกุิพพนา, 
อโนธิโสผรณา, โอธิโสผรณา, ทิสาผรณา

สีลกถา ถอยคําท่ีชักนําใหต้ังอยูในศีล 

(ขอ ๖ ในกถาวัตถุ ๑๐)

สีลขันธ กองศีล, หมวดธรรมวาดวยศีล 
เชน กายสุจริต สัมมาอาชีวะ อินทรีย-

สังวร โภชเนมัตตัญุตา เปนตน (ขอ 

๑ ในธรรมขันธ ๕)

สีลขันธวรรค ตอนท่ี 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 

รักษาศีลใหบริสุทธ์ิตามภูมิของตน ซ่ึง

จะชวยเปนฐานใหเกิดสมาธิได (ขอ ๑ 

ในวิสุทธิ ๗)

สีลสัมปทา ถึงพรอมดวยศีล คือ ถาเปน
คฤหัสถ ก็รักษากายวาจาใหเรียบรอย 



สีลสามัญญตา สีหนาท๔๕๑

๔๕๑

ประพฤติอยูในคลองธรรม ถาเปนภกิษุ

ก็สาํรวมในพระปาฏิโมกข มีมารยาทดี

งาม เปนตน (ขอ ๒ ในสมัปรายกิตัถ- 

สงัวตัตนกิธรรม ๔, ขอ ๑ ในจรณะ ๑๕)

สลีสามญัญตา ความสม่าํเสมอกนัโดยศลี
คือ รักษาศีลบริสุทธ์ิเสมอกันกับเพื่อน

ภกิษสุามเณร ไมทําตนใหเปนท่ีนารังเกยีจ

ของหมูคณะ (ขอ ๕ ในสาราณยีธรรม ๖)

สีลสิกขา ดู อธิสีลสิกขา
สีลัพพตปรามาส ความยึดถือวาบุคคล
จะบริสุทธ์ิหลุดพนไดดวยศีลและวัตร 

(คือถือวาเพียงประพฤติศีลและวัตรให

เครงครัดก็พอท่ีจะบริสุทธ์ิหลุดพนได 

ไมตองอาศัยสมาธิและปญญาก็ตาม ถือ

ศีลและวัตรท่ีงมงายหรืออยางงมงายก็

ตาม), ความถือศีลพรต โดยสักวาทํา

ตามๆ กันไปอยางงมงาย หรือโดยนิยม

วาขลังวาศักดิ์สิทธ์ิ ไมเขาใจความหมาย

และความมุงหมายท่ีแทจริง, ความเช่ือ

ถือศักดิ์สิทธ์ิดวยเขาใจวาจะมีไดดวยศีล

หรือพรตอยางนี้ลวงธรรมดาวิสัย (ขอ 

๓ ในสังโยชน ๑๐, ขอ ๖ ในสังโยชน 

๑๐ ตามนัยพระอภิธรรม)

สีลัพพตุปาทาน ความยึดมั่นศีลและ
วัตรดวยอํานาจกิเลส, ความถือมั่นศีล

พรต คือธรรมเนียมท่ีประพฤติกันมาจน

ชินโดยเชื่อวาขลังเปนเหตุใหงมงาย, 

คัมภีร ธัมมสังคณีแสดงความหมาย

อยางเดียวกับ สีลัพพตปรามาส (ขอ ๓ 

ในอุปาทาน ๔)

สีลานุสติ  ระลึกถึ งศีลของตนท่ีได
ประพฤติมาดวยดีบริสุทธ์ิไมดางพรอย 

(ขอ ๔ ในอนุสติ ๑๐)

สีวลี พระมหาสาวกองคหนึ่ง เปนพระ

โอรสพระนางสุปปวาสา ซ่ึงเปนพระ 

ราชธิดาของเจากรุงโกลิยะ ปรากฏวาต้ัง

แตทานปฏิสนธิในครรภ เกิดลาภ

สักการะแกพระมารดาเปนอันมาก ตาม

ตํานานวาอยูในครรภมารดาถึง ๗ ป 

พระมารดาเจ็บพระครรภถึง ๗ วัน คร้ัง

ประสติูแลวกทํ็ากจิการตางๆ ไดทันที ตอ

มาทานบวชในสาํนกัของพระสารีบุตร ใน

วันท่ีบวช พอมีดโกนตัดกลุมผมคร้ังท่ี 

๑ ไดบรรลุโสดาปตติผล คร้ังท่ี ๒ ได 

บรรลุสกทาคามิผล คร้ังท่ี ๓ ไดบรรลุ

อนาคามิผล พอปลงผมเสร็จก็ไดสําเร็จ

พระอรหัต ทานสมบูรณดวยปจจัยลาภ

และทําใหลาภเกิดแกภิกษุสงฆเปนอัน

มาก ไดรับยกยองวาเปนเอตทัคคะใน

ทางมีลาภมาก

สีหนาท “การบันลือของราชสีห” หรือ 

“การบันลืออยางราชสีห”, การสําแดง

ความจริง ประกาศสถานะของตน หรือ

ยืนยันหลักการบนฐานแหงความจริง 

ดวยการชี้แจงแถลงเร่ืองราวหรือขอมูล 

อยางเปดเผยตัวฉะฉานชัดแจง และไม



สีหล, สีหฬ สุข๔๕๒

๔๕๒

หวาดหวั่นคร่ันคราม เชน พระพุทธเจา

ทรงบันลือสีหนาท ในกรณีท่ีมีผูตูหรือ

กลาวราย แลวลมลางคําตูหรือคํากลาว

รายนั้นได สยบผูตูผูกลาวรายหรือทําให

เขายอมรับ และทําใหผูศรัทธายิง่มคีวาม

มั่นใจ, พระสูตรบางเร่ือง อรรถกถา

บอกวาเปนพุทธสีหนาทท้ังพระสูตร เชน 

วีมังสกสูตร (ม.มู.๑๒/๕๓๕/๕๗๖) ท่ี

พระพุทธเจาตรัสแสดงวิธีท่ีสาวกจะ

ตรวจสอบพระองค ใหเห็นวามีพระคุณ

สมควรหรือไมท่ีจะเขาไปหาเพื่อฟงธรรม 

จะไดมีศรัทธาท่ีประกอบดวยปญญา, 

นอกจากการบันลือสีหนาทของพระพุทธ

เจาแลว พบการบันลือสีหนาทของพระ

สาวกมากแหง, บางแหงสีหนาทมาดวย

กันกับอาสภิวาจา (เชน พระสารีบุตร

เปลงอาสภวิาจาบันลอืสหีนาท, ที.ม.๑๐/

๗๗/๙๖) แตพระสาวกทีเ่ปลงอาสภวิาจา

นัน้ ปรากฏนอยนกั เทาท่ีไดพบคอื พระ

สารีบุตร และพระอนรุุทธ; สงิหนาท ก็

ใช; ดู อาสภิวาจา
สีหล, สีหฬ ดู สิงหล
สีหลทวีป “เกาะของชาวสิงหล”, เกาะ

ลังกา, ประเทศศรีลังกา

สีหไสยา นอนอยางราชสีห คือนอน

ตะแคงขวา ซอนเทาเหลื่อมเทา มี

สติสัมปชัญญะ กําหนดใจถึงการลุกข้ึน

ไว (มีคําอธิบายเพิ่มอีกวา มือซายพาด

ไปตามลําตัว มือขวาชอนศีรษะไมพลิก

กลับไปมา)

สหีหนุ กษตัริยศากยวงศ เปนพระราชบุตร

ของพระเจาชยเสนะ เปนพระราชบิดา

ของพระเจาสุทโธทนะ เปนพระอัยกา

ของพระพุทธเจา

สุกกะ น้ํากาม, น้ําอสุจิ

สุกโกทนะ กษัตริยศากยวงศ เปนพระ
ราชบุตรองคท่ี ๒ ของพระเจาสีหหนุ 

เปนพระอนุชาของพระเจาสุทโธทนะ 

เปนพระบิดาของพระเจามหานาม และ

พระอนุรุทธะ (นี้วาตาม ม.อ.๑/๓๘๔; วินย.ฏี. 

๓/๓๔๙ เปนตน แตวาตามหนงัสอืเรียน

เปนพระบิดาของพระอานนท) มีเร่ือง

ราว (ธ.อ.๖/๑๕๙) ท่ีแสดงวา เจาสุกโกทนะ

มีราชธิดาดวย คือ เจาหญิงโรหิณี

สุกขวิปสสก พระผูเจริญวิปสสนาลวน 

สําเร็จพระอรหัต มิไดทรงคุณวิเศษ

อยางอื่นอีก เชนไมไดฌานสมาบัติ ไม

ไดอภิญญา เปนตน; ดู อรหันต
สุกรขาตา ช่ือถ้ํา อยูท่ีภูเขาคิชฌกูฏ พระ

นครราชคฤห ณ ท่ีนี้พระสารีบุตรได

สําเร็จพระอรหัต เพราะไดฟงพระธรรม

เทศนาที่พระพุทธเจ าทรงแสดงแก

ปริพาชกท่ีทีฆนขะ; ดู ทีฆนขะ
สุข ความสบาย, ความสําราญ, ความฉ่ํา

ช่ืนร่ืนกายร่ืนใจ มี ๒ คือ ๑. กายิกสุข 
สขุทางกาย ๒. เจตสิกสุข สขุทางใจ, อีก



สุขของคฤหัสถ สุคโต๔๕๓

๔๕๓

หมวดหนึ่ง ม ี๒ คอื ๑. สามิสสุข สขุองิ
อามสิ คอือาศยักามคณุ ๒. นิรามิสสุข 
สุขไมอิงอามิส คือ อิงเนกขัมมะ หรือ

สุขท่ีเปนอิสระ ไมข้ึนตอวัตถุ (ทานแบง

เปนคูๆ อยางนี้อีกหลายหมวด)

สุขของคฤหัสถ สุขอันชอบธรรมท่ีผู
ครองเรือนควรมี และควรขวนขวายให

มีอยูเสมอ มี ๔ อยาง คือ ๑. อัตถิสุข
สุขเกิดจากความมีทรัพย (ท่ีไดมาดวย

เร่ียวแรงของตน โดยทางชอบธรรม) ๒. 
โภคสุข สุขเกิดจากการใชจายทรัพย 
(เลี้ยงตน เลี้ยงคนควรเลี้ยง และทํา

ประโยชน) ๓. อนณสุข สุขเกิดจาก
ความไมเปนหนี้ ๔. อนวัชชสุข สุขเกิด
จากประกอบการอันไมมีโทษ (มีสุจริต

ท้ัง กาย วาจา และใจ), เฉพาะขอ ๔ 

ตามแบบเรียนวา สุขเกิดแตประกอบ

การงานท่ีปราศจากโทษ

สุขเวทนา ความรูสึกสุขสบาย (ขอ ๑ ใน

เวทนา ๓)

สุขสมบัติ สมบัติคือความสุข, ความถึง
พรอมดวยความสุข

สขุาวดี แดนท่ีมคีวามสขุ, เปนแดนสถติ
ของพระอมิตาภพุทธ ฝายมหายาน

สขุมุ ละเอยีด, ละเอยีดออน, นิม่นวล, ซ้ึง

สขุมุรปู รูปละเอียด, ในพระไตรปฎก 

เรียกวา “อนิทัสสนอัปปฏิฆรูป” คือเปน

รูปท่ีมองไมเห็นและกระทบไมได มี ๑๖ 

อยาง ไดแก อาโปธาตุ และอุปาทายรูป

ท่ีเหลือ เวนปสาทรูปและวิสัยรูป (คือ

เปนมหาภูตรูป ๑ และอุปาทายรูป ๑๕ 

แจกแจงออกไปดังนี้ อาโปธาตุ ๑ ภาว-

รูป ๒ หทัยรูป ๑ ชีวิตรูป ๑ อาหารรูป ๑ 

ปริจเฉทรูป ๑ วิญญัตติรูป ๒ วิการรูป 

๓ และลักขณรูป ๔), สุขุมรูปเหลานี้ รับ

รูไมไดดวยประสาทท้ัง ๕ แตเปน

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

สคุติ คติด,ี ทางดาํเนนิท่ีด,ี แดนกาํเนดิอนั

ดท่ีีสตัวผูทํากรรมดตีายแลวไปเกดิ ไดแก 

มนษุย และ เทพ; ตรงขามกบั ทุคติ; ด ูคติ
สุคโต (พระผูมีพระภาคเจานั้น) “เสด็จไป

ดีแลว” คือ ทรงมีทางเสด็จท่ีดีงามอันได

แกอริยมรรค, เสด็จไปสูท่ีดีงามกลาว

คือพระนิพพาน, เสด็จไปดวยดีโดย

ชอบ กลาวคือ ทรงดําเนินรุดหนาไม

หวนกลับมาสูกิเลสท่ีทรงละไดแลว ทรง



สุคโตวาท สุญญตา๔๕๔

๔๕๔

ดาํเนนิสูผลสาํเร็จไมถอยหลงั ไมกลับตก

จากฐานะท่ีลุถึง ทรงดําเนินในทางอัน

ถูกตองคือมัชฌิมาปฏิปทา ไมเฉเชือน

ไปในทางท่ีผิด คือ กามสุขัลลิกานุโยค

และอัตตกิลมถานุโยค เสด็จไปดี เสด็จ

ท่ีใดก็ทรงทําประโยชนใหแกมหาชนในท่ี

นัน้ เสดจ็ไปโดยสวสัดแีละนาํใหเกดิความ

สวสัด ี แมแตพบองคลุมิาลมหาโจรราย 

ก็ทรงกลับใจใหเขากลายเปนคนดีไมมี

ภัย เสด็จผานไปแลวดวยดี ไดทรง

บําเพ็ญพุทธกิจไวบริบูรณ ประดิษฐาน

พระพุทธศาสนาไว เพื่อชาวโลก ใหเปน

เคร่ืองเผล็ดประโยชนแกประชาชนท้ัง

ปวงผูเกิดมาในภายหลัง, ทรงมีพระ

วาจาดี หรือตรัสโดยชอบ คือ ตรัสแตคาํ

จริงแท ประกอบดวยประโยชน ในกาลที่

ควรตรัส และบุคคลท่ีควรตรัส (ขอ ๔ 

ในพุทธคุณ ๙)

สุคโตวาท โอวาทของพระสุคต, พระ

ดํารัสสอนของพระพุทธเจา

สุคนธชาติ ของหอม, เคร่ืองหอม

สุคนธวารี น้ําหอม
สุงกฆาตะ ดานภาษี
สุงสุมารคีระ ช่ือนครหลวงแหงแควน
ภัคคะ ท่ีพระพุทธเจาประทับจําพรรษาท่ี 

๘; สุงสุมารคีรี ก็เรียก
สุจริต ประพฤติดี, ประพฤติชอบ, 

ประพฤติถูกตองตามคลองธรรม มี ๓ 

คือ ๑. กายสุจริต ประพฤติชอบดวยกาย 

๒. วจีสุจริต ประพฤติชอบดวยวาจา ๓. 
มโนสุจริต ประพฤติชอบดวยใจ; เทียบ

ทุจริต
สุชาดา อุบาสิกาสําคัญคนหนึ่ง เปนธิดา
ของผูมีทรัพยซ่ึงเปนนายใหญแหงชาว

บานเสนานิคม ตําบลอุรุเวลา ไดถวาย

ขาวปายาส (ในคัมภีรท้ังหลาย นิยม

เรียกเต็มวา “มธุปายาส”) แกพระมหา

บุรุษในเวลาเชาของวันท่ีจะตรัสรู มีบุตร

ช่ือยส ซ่ึ งตอมาออกบวชเปนพระ

อรหันต นางสุชาดาไดเปนปฐมอุบาสิกา 

พรอมกับภรรยาเกาของยสะ และไดรับ

ยกยองวาเปนเอตทัคคะ ในบรรดา

อุบาสิกาผูถึงสรณะเปนปฐม; ดู ปายาส, 
มธุปายาส, สูกรมัททวะ

สุญญตวิโมกข ความหลุดพนโดยวาง

จาก ราคะ โทสะ โมหะ หมายถึงมอง

เห็นความวาง หมดความยึดมั่น คือ

พจิารณาเห็นนามรูปโดยความเปนอนตัตา

พูดสั้นๆ วา หลุดพนเพราะเห็นอนัตตา 

(ขอ ๑ ในวิโมกข ๓)

สุญญตสมาธิ สมาธิอันพิจารณาเห็น
ความวาง ไดแก วิปสสนาท่ีใหถึงความ

หลุดพนดวยกําหนดอนัตตลักษณะ (ขอ 

๑ ในสมาธิ ๓)

สุญญตา “ความเปนสภาพสูญ” ความวาง 

1. ความเปนสภาพท่ีวางจากความเปน



สุญญาคาร สุตะ๔๕๕

๔๕๕

สัตว บุคคล ตัวตน เรา เขา เฉพาะ

อยางยิ่ง ภาวะท่ีขันธ ๕ เปนอนัตตา คือ 

ไรตัวมิใชตน วางจากความเปนตน 

ตลอดจนวางจากสาระตางๆ เชน สาระ

คือความเท่ียง สาระคือความสวยงาม 

สาระคือความสุข เปนตน, โดยปริยาย

หมายถึง หลักธรรมฝายปรมัตถ ดังเชน 

ขันธ ธาตุ อายตนะ และปจจยาการ    

(อิทัปปจจยตา หรือ ปฏิจจสมุปบาท) ท่ี

แสดงแตตัวสภาวะใหเห็นความวางเปลา

ปราศจากสัตว บุคคล เปนเพียงธรรม

หรือกระบวนธรรมลวนๆ 2. ความวาง

จากกิเลส มีราคะ โทสะ โมหะ เปนตน 

ก็ดี สภาวะที่วางจากสังขารท้ังหลายก็ดี 

หมายถึง นิพพาน 3. โลกุตตรมรรค ได

ช่ื อ ว า ป นสุญญตาด วย เห ตุผล  ๓

ประการ คือ เพราะลุดวยปญญาท่ี

กําหนดพิจารณาความเปนอนัตตา มอง

เห็นภาวะท่ีสังขารเปนสภาพวาง (จาก

ความเปนสัตว บุคคล ตัวตน) เพราะวาง

จากกิเลสมีราคะเปนตน และเพราะมี

สุญญตา คือ นิพพาน เปนอารมณ 4. 

ความวาง ท่ีเกิดจากกําหนดหมายในใจ 

หรือ ทําใจ เพื่ อ ใหความว า งนั้ น เปน

อารมณของจิตในการเจริญสมาบัติ เชน

ผู เ จ ริญอากิญ จัญญายตนสมา บั ติ

กําหนดใจถึงภาวะวางเปลาไมมีอะไร

เลย; สุญตา ก็เขียน

สุญญาคาร “เรือนวาง”, โดยนยั หมายถงึ

สถานท่ีท่ีสงัด ปลอดคน ปราศจากเสียง

รบกวน, มักมาในขอความวา “ภิกษุใน

ธรรมวินัยนี้ ไปสูปา ก็ดี ไปสูโคนไม ก็ดี 

ไปสูสุญญาคาร ก็ดี …” ซ่ึงทานมัก

อธิบายวา สุญญาคาร ไดแก เสนาสนะ 

(อนัสงดั) ท้ัง ๗ ท่ีนอกจากปาและโคนไม

กลาวคือ ภูเขา ซอกเขา ถ้ํา ปาชา ปาชัฏ 

ท่ีแจง ลอมฟาง

สุตะ “สิ่งสดับ”, สิ่งท่ีไดฟงมา, สิ่งท่ีไดยิน

ไดฟง, ความรูจากการเลาเรียนหรือรับ

ถายทอดจากผูอืน่, ขอมลูความรูจากการ

อานการฟงบอกเลาถายทอด; สําหรับผู

ศึกษาปฏิบัติ “สุตะ” หมายถึงความรูท่ี

ไดเลาเรียนสดับฟงธรรม ความรูในพระ

ธรรมวินัย ความรูคําสั่งสอนของพระ

พุทธเจาท่ีเรียกวานวังคสัตถุศาสน หรือ

ปริยัติ, สุตะเปนคุณสมบัติสําคัญอยาง

หนึ่งของผูท่ีจะเจริญงอกงาม ไมวาจะ

เปนคฤหัสถหรือบรรพชิต โดยเปนเหตุ

ปจจัยใหไดปญญา ท่ีเปนเบ้ืองตนหรือ

เปนฐานของพรหมจริยะ และเปนเคร่ือง

เจ ริญปญญาใหพัฒนาจนไพ บูลย

บริบูรณ (ที.ปา.๑๑/๔๔๔/๓๑๖) พระพุทธเจา

จึงทรงสอนใหเปนผูมีสุตะมาก (เปน

พหูสูต หรือมีพาหุสัจจะ) และเปนผูเขา

ถึงโดยสุตะ (องฺ.จตุกฺก.๒๑/๖/๙), (ขอ ๓ 

ในอริยวัฑฒิ ๕); เทียบ ปญญา, ดู พหูสูต, 



สุตตนิบาต สุนทรพจน๔๕๖

๔๕๖

พาหุสัจจะ
สุตตนิบาต ช่ือคัมภีรท่ี ๕ แหงขุททก-

นิกาย พระสุตตันตปฎก

สุตตันตปฎก ดู ไตรปฎก
สุตบท คําวา สุต, สุตา; ดู ปาฏิโมกขยอ
สุตพุทธะ ผูรูเพราะไดฟง, ผูรูโดยสุตะ 
หมายถึง บุคคลท่ีเปนพหูสูต; ดู พุทธะ

สุตมยปญญา ดู ปญญา ๓
สุทธันตปริวาส ปริวาสท่ีภิกษุผูตองการ
จะออกจากอาบัติสังฆาทิเสสอยูไปจน

กวาจะเห็นวาบริสุทธ์ิ หมายความวา 

ภิกษุตองอาบัติสังฆาทิเสสแลวปดไว

หลายคราวจนจําจํานวนอาบั ติและ

จํานวนวันท่ีปดไมได หรือจําไดแตบาง

จํานวน ทานใหขอปริวาสประมวล

จํานวนอาบัติและจํานวนวันท่ีปดเขา

ดวยกัน แลวอยูใชไปจนกวาจะเห็นวา

บริสุทธ์ิ มี ๒ อยางคือ จูฬสุทธันต-
ปริวาส และ มหาสุทธันตปริวาส

สุทธาวาส ท่ีอยูของทานผูบริสุทธ์ิท่ีเกิด
ของพระอนาคามี ไดแก พรหม ๕ ช้ันท่ี

สูงสุดในรูปาวจร คือ อวิหา อตัปปา 

สุทัสสา สุทัสสี อกนิฏฐา

สุทธิ ความบริสุทธ์ิ, ความสะอาดหมดจด
มี ๒ คือ ๑. ปริยายสุทธิ บริสุทธ์ิโดย
เอกเทศ (คือเพียงบางสวนบางแง) ๒. 
นิปปริยายสุทธิ  บริสุทธ์ิโดยสิ้นเชิง 
(ความบริสุทธ์ิของพระอรหันต)

สุทธิกปาจิตติยะ อาบัติปาจิตตียลวน 

คืออาบัติปาจิตตียท่ีไมตองใหเสียสละ

สิ่งของ มี ๙๒ สิกขาบท ตามปกติเรียก

กันเพียงวา ปาจิตติยะ หรือ ปาจิตตีย
สุทโธทนะ กษัตริยศากยวงศซ่ึงเปนราชา
ผูครองแควนศากยะ หรือสกักชนบท ณ 

นครกบิลพัสดุ มีพระมเหสีพระนามวา

พระนางสิริมหามายา หรือ เรียกสั้นๆ 

วามายา เมื่อพระนางมายาสวรรคตแลว 

พระนางมหาปชาบดีโคตมีไดเปนพระ

มเหสีตอมา พระเจาสุทโธทนะเปนพระ

ราชบุตรองคท่ี ๑ ของพระเจาสีหหนุ 

เปนพระราชบิดาของพระสิทธัตถะ เปน

พระอัยกาของพระราหุล และเปนพระ

พทุธบิดา พระองคสวรรคตในปท่ี ๕ แหง

พุทธกิจ กอนสวรรคต พระพุทธเจาได

เสด็จไปแสดงธรรมโปรดใหไดทรง

บรรลุอรหัตผล และไดเสวยวิมุตติสุข 

๗ วันกอนปรินิพพาน

สุธรรมภิกษุ ช่ือภิกษุรูปหนึ่งมีความมัก

ใหญ ไดดาจิตตคฤหบดี และถูกสงฆ

ลงปฏสิารณยีกรรม ใหไปขอขมาคฤหบดี

นัน้ นบัเปนตนบัญญติัในเร่ืองนี้

สุนทร ดี, งาม, ไพเราะ

สุนทรพจน คําพูดท่ีไพเราะ, คําพูดท่ีดี;
คําพูดอันเปนพิธีการ, คํากลาวแสดง

ความรูสึก ท่ีดีอยางเปนพิ ธีการในท่ี

ประชุม



สุนาปรันตะ สุภัททะ๔๕๗

๔๕๗

สุนาปรันตะ ดู ปุณณสุนาปรันตะ
สุเนตตะ นามของพระศาสดาองคอนึ่งใน
อดตี มคีณุสมบัติคอื กาเมสุ วตีราโค (มี

ราคะไปปราศแลวในกามท้ังหลาย) มี

ศิษยจํานวนมาก ไดเจริญเมตตาจิตถึง 

๗ ป แตก็ไมอาจพนจากชาติ ชรามรณะ 

เพราะไมรูอริยศีล อริยสมาธิ อริย-

ปญญา และอริยวิมุตติ

สุปฏิปนฺโน (พระสงฆ) เปนผูปฏิบัติดี 

คือ ปฏิบัติตามหลักมัชฌิมาปฏิปทา 

ปฏิบัติไมถอยหลงั ปฏบัิติสอดคลองกบั

คําสอนของพระพุทธเจา ดํารงอยูใน

ธรรมวนิยั (ขอ ๑ ในสังฆคุณ ๙)

สุปปพุทธะ กษัตริยโกลิยวงฆ เปนพระ
ราชบุตรองคท่ี ๑ ของพระเจาอัญชนะ 

เปนพระบิดาของพระเทวทัตและพระ

นางยโสธราพิมพา

สุพาหุ บุตรเศรษฐีเมืองพาราณสี เปน

สหายของยสกุลบุตร ไดทราบขาว 

ยสกุลบุตรออกบวช จึงไดบวชตาม

พรอมดวยสหายอีก ๓ คน คือ วิมละ 

ปุณณชิ และควัมปติ ไดเปนสาวกรุน

แรกท่ีพระพุทธเจาสงไปประกาศพระ

ศาสนา

สุภัททะ ปจฉิมสักขิสาวก (สาวกผูทัน

เห็นองคสุดทาย) ของพระพุทธเจา 

เรียกสั้นๆ วา ปจฉิมสาวก เดิมเปน

พราหมณตระกูลใหญ ตอมาออกบวช

เปนปริพาชก อยูในเมอืงกสุนิารา ในวนัท่ี

พระพุทธเจาจะเสด็จดับขันธปรินิพพาน

สุภัททปริพาชกไดยินขาวแลว คิดวาตน

มีขอสงสัยอยูอยางหนึ่ง อยากจะขอให

พระพุทธเจาทรงแสดงธรรมเพื่อแกขอ

สงสัยนั้นเสียกอนท่ีจะปรินิพพาน จึง

เดินทางไปยังสาลวัน ตรงไปหาพระ

อานนท แจงความประสงคจะเขาเฝา

พระบรมศาสดา พระอานนทไดหามไว 

เพราะเกรงวาพระองคเหน็ดเหนื่อยอยู

แลว จะเปนการรบกวนใหทรงลําบาก 

สุภัททปริพาชกก็คะยั้นคะยอจะขอเขา

เฝาใหได พระอานนทก็ยืนกรานหามอยู

ถึง ๓ วาระ จนพระผูมีพระภาคทรงได

ยินเสียงโตตอบกันนั้น จึงตรัสสั่งพระ

อานนทวาสุภัททะมุงหาความรู มิใช

ประสงคจะเบียดเบียนพระองค ขอให

ปลอยใหเขาเขาเฝาเถิด สุภัททปริพาชก

เขาเฝาแลว ทูลถามวา สมณพราหมณ

เจาลัทธิท่ีมีช่ือเสียงท้ังหลาย คือ เหลา

ครูท้ัง ๖ นั้น ลวนไดตรัสรูจริงท้ังหมด

ตามท่ีตนปฏิญญา หรือไดตรัสรูเพียง

บางสวน หรือไมมีใครตรัสรูจริงเลย 

พระพุทธเจาทรงหามเสียและตรัสวาจะ

ทรงแสดงธรรม คือ หลักการหรือหลัก

ความจริงใหฟง แลวตรัสวา อริยมรรค

มีองค ๘ หาไมไดในธรรมวินัยใด 

สมณะ (คืออริยบุคคลท้ัง ๔) ก็หาไมได



สุภัททวุฒบรรพชิต สุภัททวุฒบรรพชิต๔๕๘

๔๕๘

ในธรรมวินัยนั้น อริยมรรคมีองค ๘ หา

ไดในธรรมวินัยใด สมณะก็หาไดใน

ธรรมวัยนั้น อริยมรรคมีองค ๘ หาได

ในธรรมวินัยนี้ ลัทธิอื่นๆ วางจาก

สมณะ และตรัสสรุปวา ถาภิกษุท้ัง

หลายเปนอยูโดยชอบ โลกก็จะไมวาง

จากพระอรหันตท้ังหลาย เมื่อจบพระ

ธรรมเทศนา สภุทัทปริพาชกเลือ่มใส ทูล

ขอบรรพชาอปุสมบท พระพทุธเจาตรัส

สั่งพระอานนทใหบวชสุภัททะในสํานัก

ของพระองค โดยประทานพทุธานญุาต

พิเศษใหยกเวนไมตองอยูติตถิยปริวาส 

ทานสภุทัทะบวชแลวไมนาน (อรรถกถา

วาในวันนั้นเอง) ก็ไดบรรลุอรหัตตผล 

นบัเปนพทุธปจฉมิสกัขิสาวก

สุภัททวุฒบรรพชิต “พระสุภัททะผูบวช
เมื่อแก” ซ่ึงเปนตนเหตุแหงการปรารภท่ี

จะสังคายนาคร้ังท่ี ๑ กอนบวช เปนชาง

ตัดผมในเมืองอาตุมา มีบุตรชาย ๒ คน 

ออกบวชแลวคราวหนึ่งไดขาววาพระ

พุทธเจาพรอมดวยสงฆหมูใหญจะเสด็จ

มายังเมืองอาตุมา จึงใหบุตรท้ังสองเอา

เคร่ืองมือตัดผมออกไปเท่ียวขอตัดผม

ตามบานเรือนทุกแหง แลกเอาเคร่ือง

ปรุงยาคูมาไดมากมาย แลวบัญชาการ

ใหผูคนจัดเตรียมขาวยาคูไวเปนอันมาก 

เมื่อพระพุทธเจาเสด็จมาถึง ก็นําเอาขาว

ยาคูนั้นเขาไปถวาย พระพุทธเจาตรัส

ถาม ทรงทราบความวาพระสุภัททะได

ขาวนั้นมาอยางไรแลว ไมทรงรับ และ

ทรงติเตียน แลวทรงบัญญัติสิกขาบท 

๒ ขอ คือ บรรพชิตไมพึงซักชวนคนทํา

ในสิ่งท่ีเปนอกัปปยะ และภิกษุผูเคยเปน

ชางกัลบกไมพึงเก็บรักษาเคร่ืองตัดโกน

ผมไวประจําตัว จากการที่ไดถูกติเตียน

และเสียของเสียหนาเสียใจในเหตุการณ

คร้ังนั้น พระสุภัททะก็ไดผูกอาฆาตไว 

ตอมา เมื่อพระพุทธเจาเสด็จดับขันธ-

ปรินิพพานแลวได  ๗  วัน  พระสุภัททะ

รวมอยูในคณะของพระมหากัสสปเถระ  

ซ่ึงกําลังเดินทางจากเมืองปาวาสูเมือง 

กุสินารา ระหวางทางนั้น คณะไดทราบ

ขาวพุทธปรินิพพานจากอาชีวกผูหนึ่ง 

ภิกษุท้ังหลายท่ียังไมสิ้นราคะ (คือพระ

ปุถุชน โสดาบัน และสกทาคามี) พากัน

รองไหครํ่าครวญเปนอันมาก ในขณะ

นั้นเอง พระสุภัททวุฒบรรพชิต ก็รอง

หามข้ึนวา “อยาเลย ทานผูมีอายุ พวก

ทานอยาเศราโศก อยารํ่าไหไปเลย พวก

เราพนดีแลว พระมหาสมณะนั้นคอย

เบียดเบียนพวกเราวา สิ่งนี้ควรแกเธอ 

สิง่นีไ้มควรแกเธอ บัดนีพ้วกเราปรารถนา

สิ่งใด ก็จักกระทําสิ่งนั้น ไมปรารถนาสิ่ง

ใด กจั็กไมกระทําสิง่นัน้” พระมหากสัสป-

เถระไดฟงแลว เกดิธรรมสงัเวช ดาํริวา 

พระพทุธเจาปรินิพพานเพียง ๗ วัน ก็



สุภาพ สุรามฤต๔๕๙

๔๕๙

ยังเกิดเสี้ยนหนามขึ้นแลวในพระศาสนา 

หากตอไปคนชั่วไดพวกพองมีกําลังเติบ

กลาข้ึน ก็จะทําพระศาสนาใหเสื่อมถอย 

ดังนั้น หลังจากเสร็จงานถวายพระเพลิง

พระพุทธสรีระแลว ทานจึงไดยกถอยคํา

ของสุภัททวุฒบรรพชิต ซ่ึงเรียกกันสั้นๆ

วา คํากลาวจวงจาบพระธรรมวินัยนี้ข้ึน

เปนขอปรารภ ชักชวนพระเถระทั้งหลาย

รวมกันทําสังคายนาคร้ังแรก; สุภัทท-

วฑุฒบรรพชิต กเ็ขียน (คาํบาลวีา สภุทฺโท 

วุฑฺฒปพฺพชิโต)

สุภาพ เรียบรอย, ออนโยน, ละมุน

ละมอม

สุภาษิต ถอยคําท่ีกลาวดีแลว, คําพูดท่ี

ถือเปนคติได

สุภูติ พระมหาสาวกองคหนึ่งเปนบุตร
สุมนเศรษฐี ในพระนครสาวัตถี ไดไป

รวมงานฉลองวัดเชตวันของทานอนาถ-

บิณฑิกเศรษฐี ไดฟงพระธรรมเทศนา

ของพระศาสดา มีความเลื่อมใสบวชใน

พระพุทธศาสนา ตอมาเจริญวิปสสนา 

ทําเมตตาฌานใหเปนบาท ไดสําเร็จพระ

อรหัต พระศาสดาทรงยกยองวาเปน

เอตทัคคะ ๒ ทาง คือในทางอรณวิหาร 

(เจริญฌานประกอบดวยเมตตา) และ

เปนทักขิไณยบุคคล

สุมนะ ช่ือพระเถระองคหนึ่งในการกสงฆ 
ผูทําสังคายนาคร้ังท่ี ๒

สุมังคลวิลาสินี ช่ือคัมภีรอรรถกถา
อธิบายความในทีฆนิกาย แหงพระ

สุตตันตปฎก พระพุทธโฆสาจารยเรียบ

เรียงข้ึน โดยอาศัยอรรถกถาเกาภาษา

สงิหฬท่ีสบืมาแตเดมิเปนหลกั เมือ่ พ.ศ.

ใกลจะถึง ๑๐๐๐; ดู โปราณัฏฐกถา, 
อรรถกถา

สุเมรุ ช่ือหนึ่งของภูเขาเมรุ; ดู เมรุ
สุรนาทโวหาร ถอยคําท่ีฮึกหาว
สุรสิงหนาท การเปลงเสียงพูดอยาง
องอาจกลาหาญ หรือพระดํารัสท่ีเราใจ

ปลุกใหต่ืนฟนสติข้ึน เหมือนดั่งเสียง

บันลือของราชสีห เชนท่ีพระพุทธเจา

ตรัสวา “กิจอยางใด อันพระศาสดาผู

เอ็นดู แสวงประโยชน เพื่อสาวกท้ัง

หลายจะพึงทํา กิจนั้นอันเราทําแลวแก

พวกเธอทุกอยาง”

สุรเสนะ ช่ือแควนหนึ่งในบรรดา ๑๖ 

แควนใหญแหงชมพูทวีป ต้ังอยูทางใต

ของแควนกุรุ ระหวางแมน้ําสินธุกับแม

น้ํายมุนาตอนลาง นครหลวงช่ือมธุรา

แตปจจุบันเรียกมถุรา (Mathura)

สุรา เหลา, น้ําเมาท่ีกลั่นแลว
สุราบาน การดื่มเหลา, น้ําเหลา
สุราปานวรรค ตอนท่ีวาดวยเร่ืองดื่มน้ํา
เมา เปนตน เปนวรรคท่ี ๖ ในปาจิตติย-

กณัฑ

สุรามฤต น้ําท่ีทําผูดื่มใหไมตายของ



สุราเมรยมัชชปมาทัฏฐานา เวรมณี สูกรมัททวะ๔๖๐

๔๖๐

เทวดา, น้ําอมฤตของเทวดา

สุราเมรยมัชชปมาทัฏฐานา เวรมณี 
เวนจากน้ําเมา คือสุราและเมรัย อันเปน

ท่ีต้ังแหงความประมาท (ขอท่ี ๕ ในศีล 

๕ ศีล ๘ และศีล ๑๐)

สุริยคติ การนับวันโดยถือเอาการเดิน
ของพระอาทิตยเปนหลัก เชนวันท่ี ๑, 

๒, ๓ เดือนเมษายน เปนตน

สุริยุปราคา การจับอาทิตย คอืเงาดวง

จันทรบังดวงอาทิตย

สุวรรณภูมิ “แผนดินทอง”, “แหลมทอง”, 
ดินแดนท่ีพระเจาอโศกมหาราชทรง

อปุถมัภการสงพระโสณะและพระอตุตระ
หัวหนาพระศาสนทูตสายท่ี ๘ (ใน ๙ 

สาย) ไปประกาศพระศาสนา ปราชญ

สันนิษฐานว าไดแกดินแดนบริเวณ

จังหวัดนครปฐม (พมาวาไดแกเมือง 

สะเทิม หรือสธุรรมนครในประเทศพมา), 

สุวรรณภูมิปรากฏในรายช่ือดินแดน

ตางๆ ในคัมภีรมหานิทเทส แหงพระ

สตุตันตปฎก ซ่ึงมีชวาดวย และถัดจาก

สุวรรณภูมิ ก็มีตัมพปณณิ (ชว คจฺฉติ 

… สวุณณฺภมู ึคจฺฉติ ตมพฺปณณฺ ึคจฺฉติ,

ขุ.ม.๒๙/๒๕๔/๑๘๘, ๘๑๐/๕๐๔) ช่ือเหลานี้

จะตรงกับดินแดนท่ีเขาใจกัน หรือเปน

ช่ือพอง หรือต้ังตามกัน ไมอาจวินิจฉัย

ใหเด็ดขาดได (ในช้ันอรรถกถา มีเร่ือง

ราวมากมาย เกี่ยวกับคนลงเรือเดินทาง

ทะเลจากชมพูทวีปไปยังสุวรรณภูมิ); ดู

ตัมพปณณิ
สู ทาน
สูกรมัททวะ ช่ืออาหารซ่ึงนายจุนทะ
กัมมารบุตร แหงเมืองปาวา ถวายแด

พระพุทธเจา ในวันเสด็จดับขันธ-

ปรินิพพาน เปนบิณฑบาตมื้อสุดทายท่ี

พระพุทธเจาเสวยกอนจะเสด็จดับขันธ-

ปรินิพพาน ซ่ึงพระพุทธเจาตรัสวาเปน

บิณฑบาตท่ีมีผลเสมอกับบิณฑบาตท่ี

พระองคเสวยแลวไดตรัสรูสัมมาสัมโพธิ

ญาณ และบิณฑบาต ๒ คร้ังนี้มีผลมี

อานิสงสมากยิ่งกวาบิณฑบาตคร้ังอื่นใด

ท้ังสิ้น (ที.ม.๑๐/๑๒๖/๑๕๘; บิณฑบาตท่ี

เสวยในวันตรัสรู คือขาวมธุปายาสท่ีนาง

สุชาดาถวาย), หลังจากเสวยสูกรมัททวะ

แลว พระพุทธเจาก็ประชวรหนัก และ

เมื่อเสด็จถึงเมืองกุสินาราแลว ก็เสด็จ

ดับขันธปรินิพพานในราตรีนั้น

“สูกรมัททวะ” นี้ มักแปลกันวาเนื้อ

สุกรออน แตอรรถกถาแปลตางเปน

หลายนัย อรรถกถาแหงหนึ่งใหความ

หมายไวถึง ๔ อยาง (อุ.อ.๔๒๗) วา ๑. 

มหาอัฏฐกถาซ่ึงเปนอรรถกถาโบราณ 

บอกไววาเปนเนื้อหมู ท่ีนุมรสสนิท ๒. 

อาจารยบางพวกวาเปนหนอไม ท่ีหมู

ชอบไปดุดย่ํา ๓. อาจารยอีกพวกหนึ่ง

วาเปนเห็ด ซ่ึงเกิดในบริเวณท่ีหมูดุดย่ํา 



สูญ เสขิยวัตร๔๖๑

๔๖๑

และ ๔. ยังมีอาจารยพวกอื่นอีกวาเปน

ยาอายุวัฒนะขนานหนึ่ง สวนอรรถกถา

อีกแหงหนึ่ง (ที.อ.๒/๑๗๒) บอกความ

หมายไว ๓ นยัวา เปนเนื้อหมูตัวเอกท่ีไม

ออนไมแกเกินไป บางวาเปนขาวท่ีนุม

นวลกลมกลอม ซ่ึงมีวิ ธีปรุงโดยใช

เบญจโครส (ผลผลิตจากน้ํานมโค ๕ 

อยาง คือ นมสด นมเปร้ียว เปรียง เนย

ใส เนยขน) บางวาเปนยาอายุวัฒนะ; ดู

พุทธปรินิพพาน
สูญ วางเปลา, หายสิ้นไป; ในทางธรรม 

“สูญ” มีความหมายหลายแงหลายระดับ 

พึงศึกษาในคําวา สุญญตา, และพึงแยก
จากคาํวา “ขาดสญู” ซ่ึงหมายถงึ อจุเฉทะ 

ซ่ึงพงึศกึษาในคําวา อจุเฉททิฏฐิ
สูตร พระธรรมเทศนาหรือธรรมกถาเร่ือง
หนึ่งๆ ในพระสุตตันตปฎก แสดงเจือ

ดวยบุคคลาธิษฐาน, ถาพูดวาพระสตูร

มกัหมายถงึพระสตุตันตปฎกท้ังหมด

สูปะ แกง; คูกับ พยัญชนะ 2.
เสกขสมมต ผูไดรับสมมติเปนเสขะ
หมายถึงครอบครัวท่ีสงฆประชุมตกลง

แตงต้ังใหเปนเสขะ ภิกษุใดไมเจ็บไข

และเขาไมไดนิมนตไว ไปรับเอาอาหาร

จากครอบครัวนั้นมาขบฉัน ตองอาบัติ

เปนปาฏิเทสนียะสิกขาบทท่ี ๓

เสกขสมมติ สังฆกรรมท่ีสงฆประกาศ
ความตกลงต้ังสกุลคือครอบครัวท่ียิ่ง

ดวยศรัทธาแตหยอนดวยโภคะ ใหเปน

เสกขสมมต คือใหถือวาเปนเสขะ เพื่อมิ
ใหภิกษุรบกวนไปรับอาหารมาฉัน นอก

จากไดรับนิมนตไวกอน หรืออาพาธ; ดูที่ 

ปกาสนียกรรม, อสัมมุขากรณีย
เสขะ ผูยังตองศึกษา ไดแก พระ

อริยบุคคลท่ียังไมบรรลุอรหัตตผล โดย

พิสดารมี ๗ คือ ทานผูต้ังอยูในโสดา-

ปตติมรรค ในโสดาปตติผล ใน

สกทาคามิมรรค ในสกทาคามิผล ใน

อนาคามิมรรค ในอนาคามิผล และใน

อรหัตตมรรค, พูดเอาแตระดับเปน ๓ 

คือ พระโสดาบัน พระสกทาคามี พระ

อนาคามี; คูกับ อเสขะ
เสขบุคคล บุคคลท่ียังตองศึกษาอยู; ดู

เสขะ
เสขปฏิปทา ทางดําเนินของพระเสขะ, 
ขอปฏบัิติของพระเสขะ ไดแก จรณะ ๑๕

เสขภูมิ ภูมิของพระเสขะ, ระดับจิตใจ

และคุณธรรมของพระอริยบุคคลที่ยัง

ตองศึกษา

เสขิยวัตร วัตรท่ีภิกษุจะตองศึกษา, 
ธรรมเนียมเกี่ยวกับมารยาทที่ภิกษุพึง

สําเหนียกหรือพึงฝกฝนปฏิบัติ มี ๗๕ 

สกิขาบท จําแนกเปน สารูป ๒๖, โภชน-

ปฏิสังยุต ๓๐, ธัมมเทสนาปฏิสังยุต 

๑๖ และปกิณกะคือเบ็ดเตล็ด ๓, เปน

หมวดท่ี ๗ แหงสิกขาบท ในบรรดา



เสตกัณณิกคม เสละ๔๖๒

๔๖๒

สิกขาบท ๒๒๗ ของพระภิกษุ ทานให

สามเณรถือปฏิบัติดวย

เสตกัณณิกคม  นิคมท่ีกั้นอาณาเขต 

มัชฌิมชนบท ดานทิศใต

เสโท, เสท น้ําเหงื่อ, ไคล
เสนา กองทัพ ในคร้ังโบราณหมายถึงพล

ชาง พลมา พลรถ พลเดินเทา เรียกวา

จตุรงคินีเสนา (เสนามีองค ๔ หรือเสนา

สี่เหลา)

เสนานิคม ช่ือหมูบานในตําบลอุรุเวลา 
นางสุชาดาผูถวายขาวปายาสแดพระ

มหาบุรุษในวนัท่ีจะตรัสรู อยูท่ีหมูบานนี้

เสนามาตย ขาราชการฝายทหารและพล
เรือน

เสนามาร กองทัพมาร, ทหารของพระยา
มาร

เสนาสนะ เสนะ “ท่ีนอน” + อาสนะ “ท่ี
นั่ง” หมายเอาที่อยูอาศัย เชน กุฏิ วิหาร

และเคร่ืองใชเกี่ยวกับสถานท่ี เชน โตะ 

เกาอี้ แมโคนไม เมื่อใชเปนท่ีอยูอาศัย 

ก็เรียกเสนาสนะ

เสนาสนขันธกะ ช่ือขันธกะท่ี ๖ แหงจุล

วรรคในพระวินัยปฎก วาดวยเร่ือง

เสนาสนะ

เสนาสนคาหาปกะ ผูใหถือเสนาสนะ
หมายถึงภิกษุผูไดรับสมมติ คือแตงต้ัง

จากสงฆ ใหเปนผู ทําหนาท่ีจัดแจก

เสนาสนะของสงฆ วาจะใหภิกษุรูปใด

เขาอยูท่ีไหน, เปนตําแหนงหนึ่งในบรรดา 

เจาอธิการแหงเสนาสนะ
เสนาสนปจจัย ปจจัยคือเสนาสนะ, 
เคร่ืองอาศัยของชีวิตท่ีอยู เปนอยาง

หนึ่งในปจจัยสี่

เสนาสนปญญาปกะ ผูแตงต้ังเสนาสนะ
หมายถึงภิกษุผูไดรับสมมติ คือ แตงต้ัง

จากสงฆ ใหเปนผูมีหนาท่ีจัดแจงแตงต้ัง

ดูแลความเ รียบรอยแหง เสนาสนะ

สําหรับภิกษุท้ังหลายจะไดเขาพักอาศัย, 

เปนตําแหนงหนึ่งในบรรดา เจาอธิการ
แหงเสนาสนะ

เสนาสนวัตร ธรรมเนียมหรือขอท่ีภิกษุ
ควรปฏิบัติเกี่ยวกับเสนาสนะ เชน ไมทํา

เปรอะเปอน รักษาความสะอาด จัดวาง

ของใหเปนระเบียบเรียบรอย ใชสอย

ระวังไมทําใหชํารุดและเก็บของใชไมให

กระจดักระจายสบัสนกบัท่ีอืน่ เปนตน

เสนาสนะปา เสนาสนะอันอยูไกลจาก
บานคนอยางนอย ๒๕ เสน

เสพ บริโภค, ใชสอย, อยูอาศัย, คบหา

เสพเมถุน รวมประเวณี, รวมสังวาส
เสมหะ เสลด, เมือกท่ีออกจากลําคอหรือ

ลําไส

เสมฺหสมุฏานา อาพาธา ความเจ็บไข 
มีเสมหะเปนสมุฏฐาน; ดู อาพาธ

เสละ พระมหาสาวกองคหนึ่ง เกิดใน

ตระกูลพราหมณ ในอังคุตตราปะ เรียน



แสโทษ โสณโกฬิวิสะ๔๖๓

๔๖๓

จบไตรเพท เปนคณาจารยสอนศิษย 

๓๐๐ คน ไดพบพระพุทธเจาท่ีอาปณ-

นิคม เห็นวาพระองคสมบูรณดวยมหา- 

ปุริสลักษณะครบถวนและไดทูลถาม

ปญหาตางๆ เมื่อฟงพระดํารัสตอบแลว 

มีความเลื่อมใส ขอบวช ตอมาไมชาก็ได

บรรลุพระอรหัต

แสโทษ หาความผิดใส, หาเร่ืองให
แสนยากร หมูทหาร, กองทัพ
โสกะ ความโศก, ความเศรา, ความมีใจ
หมนไหม, ความแหงใจ, ความรูสึก

หมองไหมใจแหงผาก เพราะประสบ

ความพลัดพรากหรือสูญเสียอยางใด

อยางหนึ่ง (บาลี: โสก; สันสกฤต: โศก)

โสกาดูร เดอืดรอนดวยความโศก, รองไห
สะอึกสะอื้น

โสณะ, โสณกะ พระเถระรูปหนึ่งใน
จํานวน ๒ รูป (อีกรูปหนึ่งคือ พระ

อุตตรเถระ) ท่ีพระโมคคัลลีบุตรติสส-

เถระ สงเปนพระศาสนทูตมาประกาศ

พระศาสนา ในดินแดนสุวรรณภูมิ เมื่อ

เ ส ร็ จสิ้ น ก า รสั ง ค ายน าค ร้ั ง ท่ี  ๓  

(ประมาณ พ.ศ. ๒๓๔) นับเปนสายหนึ่ง

ในพระศาสนทูต ๙ สาย

โสณกุฏิกัณณะ พระมหาสาวกองคหนึ่ง
เปนบุตรของอุบาสิกา ช่ือ กาฬี ซ่ึงเปน

พระโสดาบัน เกิดท่ีบานเดิมของมารดา

ในเมืองราชคฤหแลวกลับไปอยู ใน

ตระกูลบิดาท่ีแควนอวันตี ทักขิณาบถ

พระมหากัจจายนะใหบรรพชาเปน

สามเณรแลวรอตอมาอีก ๓ ป เมื่อทาน

หาภิกษุได ๑๐ รูปแลวจึงใหอุปสมบท

เปนภิกษุ บวชแลวไมนานก็สําเร็จพระ

อรหัต ตอมา ทานไดเดินทางมาเฝาพระ

ศาสดาที่เมืองสาวัตถีพรอมท้ังนําความท่ี

พระอุปชฌายสั่งมากราบทูลขอพระ

พุทธานุญาตดวยรวม ๘ ขอ ทําใหเกิดมี

พระพุทธานุญาตพิเศษสําหรับปจจันต-

ชนบท เชน ใหสงฆมีภิกษุ ๕ รูปให

อุปสมบทได ใหใชรองเทาหนาหลายชั้น

ได ใหอาบน้ําไดตลอดทุกเวลา เปนตน 

ทานแสดงธรรมมีเสียงไพเราะแจมใสชัด

เจน จึงไดรับยกยองจากพระศาสดาวา

เปนเอตทัคคะ ในทางกลาวกลัยาณพจน

โสณโกฬิวิสะ พระมหาสาวกองคหนึ่ง
เดมิเปนกลุบุตรช่ือโสณะ ตระกลูโกฬวิสิะ

เปนบุตรของอุสภเศรษฐี แหงวรรณะ

แพศย ในเมืองกาฬจัมปากะ แควน 

อังคะ โสณกุลบุตรมีลักษณะพิเศษใน

รางกาย คือ มีฝามือฝาเทาออนนุม และ

มีขนออนข้ึนภายใน อีกท้ังมีความเปน

อยูอยางดี ไดรับการบํารุงบําเรอทุก

ประการ อยูในปราสาท ๓ ฤด ู จึงได

สมญาวาเปน สุขุมาลโสณะ ตอมาพระ
เจาพิมพิสารทรงสดับกิตติศัพท จึงรับ

สั่งใหโสณะเดินทางไปเฝาและใหแสดง



โสณทัณฑพราหมณ โสต๔๖๔

๔๖๔

ขนท่ีฝ ามือฝ า เท าใหทอดพระเนตร 

คราวนั้นโสณะมีโอกาสไดไปเฝาพระ

พุทธเจา ไดสดับพระธรรมเทศนา เกิด

ความเลื่อมใสขอบวช ทานทําความ

เพียรอยางแรงกลาจนเทาแตกและเร่ิม

ทอแทใจ พระพุทธเจาจึงทรงประทาน

โอวาทดวยขออุปมาเร่ืองพิณสามสาย 

ทานปฏิบัติตาม ไมชาก็ไดสําเร็จพระ

อรหัต พระศาสดาทรงยกยองวาเปน

เอตทัคคะในทางปรารภความเพียร

โสณทัณฑพราหมณ พราหมณช่ือโสณ-

ทัณฑะ เปนผู ท่ีพระเจาพิมพิสารให 

ปกครองนครจัมปา

โสณทัณฑสูตร สูตรท่ี ๔ ในคัมภีรทีฆ-

นิกาย สีลขันธวรรค พระสุตตันตปฎก 

ทรงแสดงแกโสณทัณฑพราหมณ

โสณา พระมหาสาวิกาองคหนึ่ง เปนธิดา
ของผูมีตระกูลในพระนครสาวัตถี ได

แตงงาน มบุีตรชาย ๑๐ คน ซ่ึงลวนมี

รูปรางงามสงา ตอมา สามีพรอมท้ังบุตร

ท้ังสิบนั้นออกบวช ตัวทานชราลงแลว 

เห็นวาไมควรอยูเดียวดาย  จึงออกบวช

เปนภิกษุณี มีความเพียรแรงกลา เจริญ

วิปสสนา ไดบรรลุพระอรหัต ไดรับยก

ยองวาเปนเอตทัคคะในทางปรารภความ

เพียร; อยางไรก็ดี ประวัตินี้ เลาตาม

เร่ืองในคัมภีรอปทาน (ในเถรีคาถา ก็

เลาไวคลายกัน แมจะสั้นกวามาก) แต

ในอรรถกถาแหงเอกนิบาต อังคุตตร-

นิกาย ทานเลาเร่ืองตางออกไปวา กอน

บวช พระโสณามีบุตรและธิดามาก เมื่อ

บุตรธิดามีครอบครัวแยกออกไปแลว 

ตอมา มีอาการแสดงออกที่ขาดความ

เคารพตอทาน ทําใหทานไมเห็นประโยชน

ท่ีจะอยูครองเรือนตอไป จึงออกบวช 

และเปนท่ีเรียกขานกันวา “พระโสณา

เถรีผูมีลูกมาก” จนกระทั่งตอมา ทาน

บําเพ็ญเพียรและไดบรรลุอรหัตตผล

แลว จึงเปนท่ีรูจักกันในนามใหมวา 

“พระโสณาเถรีผูเพียรมุงมั่น”

โสดาบัน ผูถึงกระแสท่ีจะนําไปสูพระ
นิพพาน, พระอริยบุคคลผูไดบรรลุโสดา

ปตติผล ม ี ๓ ประเภทคอื ๑. เอกพีชี 
เกิดอีกคร้ังเดียว ๒. โกลังโกละ เกดิอกี 
๒–๓ คร้ัง ๓. สัตตักขัตตุปรมะ เกิดอีก 
๗ คร้ัง เปนอยางมาก

โสดาปตติผล ผลคือการถึงกระแสสู
นิพพาน, ผลท่ีไดรับจากการละสักกาย-

ทิฏฐิ วิจิกิจฉา สีลัพพตปรามาส ดวย

โสดาปตติมรรค ทําใหได เปนพระ

โสดาบัน

โสดาปตติมรรค ทางปฏิบัติเพื่อบรรลุ
ผล คือความเปนพระโสดาบัน, ญาณ

คือความรูเปนเหตุละสังโยชนได ๓ คือ 

สักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา สีลัพพตปรามาส

โสต หู, ชองหู



โสตถิยะ โสสานิกังคะ๔๖๕

๔๖๕

โสตถิยะ ช่ือคนหาบหญาท่ีถวายหญาแด
พระมหาบุรุษในวันท่ีจะตรัสรู พระองค

รับหญาจากโสตถิยะแลวนําไปลาดตาง

บัลลังก ณ ควงตนพระศรีมหาโพธ์ิ 

ดานทิศตะวันออก แลวประทับนั่งขัด

สมาธิผินพระพักตรไปทางทิศตะวันออก 

จนกระทั่งตรัสรู

โสตถิวดี ช่ือนครหลวงของแควนเจตี
โสตวิญญาณ ความรูท่ีเกิดข้ึนเพราะ
เสียงกระทบหู, เสียงกระทบหู เกิด

ความรูข้ึน, การไดยิน (ขอ ๒ ใน

วิญญาณ ๖)

โสตสัมผัส อาการที่หู เสียง และโสต-

วิญญาณประจวบกัน เกิดการไดยิน

โสตสัมผัสสชาเวทนา เวทนาท่ีเกิดข้ึน
เพราะโสตสัมผัส, ความรูสึกท่ีเกิดข้ึน

เพราะการท่ีหู เสียง และโสตวิญญาณ

กระทบกัน

โสภณเจตสิก เจตสิกฝายดีงาม มี ๒๕ 

แบงเปน ก. โสภณสาธารณเจตสิก 

(เจตสิกท่ีเกิดท่ัวไปกับจิตดีงามทุกดวง) 

๑๙ คือ ศรัทธา สติ หิริ โอตตัปปะ 
อโลภะ อโทสะ ตัตรมัชฌัตตตา (ความ
เปนกลางในอารมณนัน้ๆ = อเุบกขา) กาย-
ปสสัทธิ ความคลายสงบแหงกองเจตสกิ)

จิตตปสสัทธิ (แหงจิต) กายลหุตา (ความ
เบาแหงกองเจตสิก) จิตตลหุตา (แหงจิต) 

กายมทุุตา (ความนุมนวลแหงกองเจตสกิ)

จิตตมุทุตา (แหงจิต) กายกัมมัญญตา 
(ความควรแกงานแหงกองเจตสกิ) จิตต-
กัมมัญญตา (แหงจิต) กายปาคุญญตา
(ความคลองแคลวแหงกองเจตสกิ) จิตต-
ปาคุญญตา (แหงจิต) กายุชกุตา (ความ

ซ่ือตรงแหงกองเจตสกิ) จิตตุชุกตา (แหง

จิต) ข. วีรตีเจตสิก (เจตสกิท่ีเปนตัวงด

เวน) ๓ คอื สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ
สัมมาอาชีวะ ค. อัปปมัญญาเจตสิก 

(เจตสิกคืออัปปมัญญา) ๒ คือ กรุณา 
มุทิตา (อีก ๒ ซํ้ากับ อโทสะ และตัตร-

มัชฌัตตตา) ง. ปญญินทรียเจตสิก ๑ 

คือ ปญญินทรีย หรือ อโมหะ
โสภิตะ พระมหาสาวกองคหนึ่ง เกิดใน
ตระกูลพราหมณ ในพระนครสาวัตถี 

ตอมาไดฟงพระธรรมเทศนาของพระ

ศาสดา มีความเลื่อมใส ขอบวช ไมชาก็

บรรลุพระอรหัต ไดรับยกยองวาเปน

เอตทคัคะในทางปุพเพนวิาสนุสสติญาณ

โสมนัส ความดีใจ, ความสุขใจ, ความ
ปลาบปลื้ม; ดู เวทนา

โสรัจจะ ความเสงี่ยม, ความมีอัธยาศัย

งาม รักความประณีตหมดจดและสงบ

เรียบรอย (ขอ ๒ ในธรรมทําใหงาม ๒)

โสวจัสสตา ความเปนบุคคลท่ีพดูดวยงาย, 
ความเปนผูวางายสอนงาย รูจักรับฟงเหตุ

ผล (ขอ ๔ ในนาถกรณธรรม ๑๐)

โสสานิกังคะ องคแหงผูถืออยูปาชาเปน



โสโส หลักกําหนดธรรมวินัย๔๖๖

๔๖๖

วัตร คืออยูแรมคืนในปาชาเปนประจํา 

(ขอ ๑๑ ในธุดงค ๑๓)

โสโส โรคมองครอ (มีเสมหะแหงอยูใน

ลําหลอดปอด)

โสฬสญาณ ญาณ ๑๖ (เปนศัพทท่ีผูก

ข้ึนภายหลัง); ดู ญาณ ๑๖
ไสยา การนอน (บาลี: เสยฺยา)

ไสยาวสาน การนอนคร้ังสุดทาย, การ

นอนคร้ังท่ีสุด

ไสยาสน นอน (เปนคําเพี้ยน ถาเขียน

เปนคําบาลี ก็เปน “เสยฺยาสน” ซ่ึงแปล

วา การนอนและที่นั่ง แตไมมีท่ีใช คําท่ี

ใชจริงคือ “เสนาสน” ซ่ึงแปลวา ท่ีนอน

และท่ีนั่ง, ตามปกติ เมื่อจะวานอน ก็ใช

เพียงวา “ไสยา” ซ่ึงมาจาก “เสยฺยา”)

ห

หงสบาท “เทาหงส” หมายถึงสีคลายเทา
หงส คือ แดงปนเหลือง หรือแดงเร่ือ, 

บางที ทานอธิบายวา สีเหมือนดอกเซง

หรือหงอนไก; ดู ฉัพพรรณรังสี
หงายบาตร การระงับโทษอุบาสกซ่ึงเคย
ปรารถนารายตอพระรัตนตรัย สงฆ

ประกาศคว่ําบาตรไวมิใหภิกษุท้ังหลาย
คบหาดวย ตอมาอุบาสกนั้นรูสึกโทษตน 

กลับประพฤติดี สงฆจึงประกาศระงับ

โทษนัน้ ใหภกิษท้ัุงหลายคบกบัเขาไดอกี

เชนรับบิณฑบาต รับนมินต รับไทยธรรม

ของเขาได เปนตน การที่สงฆประกาศ

ระงบัการลงโทษน้ัน เรียกวา หงายบาตร, 
คําเดิมตามบาลีวา “ปตตอุกกุชชนา” ดูที่

ปกาสนียกรรม, อสัมมุขากรณีย; คูกับ

คว่ําบาตร
หทัย หัวใจ

หน ทิศ เชน หนบูร (ทิศตะวันออก)

หฤทัย หัวใจ
หลักกําหนดธรรมวินัย หลักตัดสิน
ธรรมวินัย หรือลักษณะตัดสินธรรม

วินัย ๘ อยาง คือ ก. ธรรมเหลาใดเปน
ไป ๑. เพื่อความยอมใจติด ๒. เพื่อ

ความประกอบทุกข ๓. เพื่อความพอก

พูนกิเลส ๔. เพื่อความมักมากอยาก

ใหญ ๕. เพื่อความไมสันโดษ ๖. เพื่อ

ความคลุกคลีในหมู ๗. เพื่อความเกียจ

คราน ๘. เพื่อความเลี้ยงยาก, ธรรม

เหลานี้ พึงรูวาไมใชธรรม ไมใชวินัย ไม

ใชสัตถุศาสน, ข. ธรรมเหลาใดเปนไป
๑. เพื่อความคลายหายติด ๒. เพื่อ

ความไมประกอบทุกข ๓. เพื่อความไม

พอกพูนกิเลส ๔. เพื่อความมักนอย ๕. 

เพื่อความสันโดษ ๖. เพื่อความสงัด ๗. 



หลิททวสนนิคม หัตถกะอาฬวกะ๔๖๗

๔๖๗

เพื่อการประกอบความเพียร ๘. เพื่อ

ความเลี้ยงงาย, ธรรมเหลานี้พึงรูวา 

เปนธรรม เปนวินัย เปนสัตถุศาสน

หลิททวสนนิคม นิคมหนึ่งอยูในโกลยิ-
ชนบท

หัตถ, หัตถะ 1. มือ 2. ในมาตราวัด คือ 

๑ ศอก

หัตถกรรม การทําดวยฝมือ, การชาง
หัตถกะอาฬวกะ อริยสาวกสําคัญทาน
หนึ่งในฝายอุบาสก เปนอนาคามี ถือกัน

วาเปนอัครอุบาสก เนื่องจากเปนผูท่ีพระ

พุทธเจาทรงยกยองวาเปนตราชูของ

อุบาสกบริษัท (คูกับจิตตคฤหบดี) ทาน

เปน เอตทัคคะในบรรดาอุบ าสก ท่ี

สงเคราะหบริษัทดวยสังคหวัตถุ ๔

อริยสาวกทานนี้มี ตํานานประวั ติ 

ตามท่ีอรรถกถาเลาไววา เปนโอรสของ

พระเจาอาฬวกะ ราชาแหงแควนอาฬวี 

เมื่อประสูติ ไดนามวา อาฬวกกุมาร ตอ

มา ไดมีคํานําหนานามเดิมเพิ่มข้ึนวา

“หัตถกะ” โดยมีความเปนมาวา แตเดิม

มา กอนอาฬวกกุมารประสูติ ตามปกติ 

ราชาอาฬวกะทรงนํากองทหารเสด็จออก

ปาลาสัตวเปนประจําทุกสัปดาห เพื่อ

เปนการหามปรามโจรผูราย และปองกัน

อริราชศัตรู พรอมท้ังซอมกําลังทัพไว 

คร้ังหนึ่ง ทรงต้ังกติกากับเหลาทหารวา 

ถาเนื้อวิ่งหนีออกไปทางขางของผูใด ให

เปนภาระของผูนั้นท่ีจะไปจับเนื้อมา 

จําเพาะวาเนื้อหนีออกไปทางขางของ

พระองค จึงทรงไลตามเนื้อนั้นไปเปน

หนทาง ๓ โยชน จนเนื้อนั้นหมดแรง 

ยืนนิ่งแชน้ําอยู ก็ทรงจับมันฆาเสียได 

แตแมการจะสาํเร็จ ก็ทรงเหนด็เหนือ่ย จึง

แวะเขาไปประทับนั่งพักใตรมไทรใหญ

ตนหนึง่ บัดนัน้ เทวดาซ่ึงสงิสถติท่ีนัน่ ก็

เขามาจับพระหัตถไว และบอกวาตนคอื

อาฬวกยักษ ไดรับพรจากทาวมหาราช 

(คือทาวโลกบาล) วา สัตวใดก็ตามท่ี

ลวงล้ําเขตซ่ึงเงาตนไมนั้นตกในเวลา

เท่ียงวันเขาไป ใหจับกินได อาฬวกราช

จึงจะตองเปนอาหารของตน พระราชา

ทรงหาทางรอด ในท่ีสุด อาฬวกยักษ

ยอมปลอยโดยมีเงื่อนไขวา อาฬวกราช

จะทรงสงมนุษยไปใหอาฬวกยักษกิน

พรอมท้ังกับแกลมวันละ ๑ คน ตอน

แรกก็สงนักโทษประหารไปให ตอมา 

นักโทษหมด ตองใชวิธีลอคนโดยใหเอา

เงินหลวงไปท้ิงไวตามถนนหนทาง ใคร

หยิบหรือแมแตจับตอง ก็ต้ังขอหาแลว

จับตัวมาสงใหอาฬวกยักษ พอคนรูกัน 

ก็ไมมีใครจับตองเงินหลวงนั้น ในข้ันสุด

ทาย เมื่อไมมีคนท่ีจะจับได ก็วางกติกา

ใหจับเด็กท่ีนอนหงายสงไป ทําใหแมลูก

ออนและสตรีมีครรภพากันหนีไปอยูใน

ตางแควนจนเด็กโต จึงพากลับเขามา 



หัตถบาส หิตานุหิต๔๖๘

๔๖๘

เวลาลวงไป ในท่ีสดุ หาเดก็ไมได อาฬวก-

ราชถงึกบัตองยอมใหสงโอรสคอือาฬวก-

กุมารสงไปใหแกอาฬวกยักษ คร้ังนั้น 

พระพุทธเจาทรงมองเห็นอุปนิสัยของ

อาฬวกกุมารที่จะบรรลุอนาคามิผล และ

ของอาฬวกยักษ ท่ีจะ เปน โสดาบัน  

พรอมท้ังประโยชนท่ีจะเกิดแกมหาชน 

จึงเสด็จออกจากพระเชตวัน ทรงดําเนิน

ดวยพระบาทแตลําพังพระองคเดียว 

ผานหนทาง ๓๐ โยชน จนมาถึงท่ีอยู

ของอาฬวกยักษ และเสด็จเขาไป

ประทับขางในขณะท่ีอาฬวกยักษไมอยู 

เมื่อยักษกลับมาและขับไลพระองคดวย

อาการหยาบคายและรุนแรงตางๆ ก็ได

ทรงใชวิธีออนโยนและขันติธรรมเขา

ตอบ จนอาฬวกยักษมีใจออนโยนลง 

ทายสุดเปลี่ยนเปนถามปญหา ซ่ึงพระ

องคก็ทรงตอบตรงจุด ทําใหอาฬวกยักษ

เกิดความเขาใจแจมแจงเห็นธรรมบรรลุ

โสดาปตติผล การทรงผจญและสอน

ยักษดําเนินไปตลอดคืนจนอาฬวกยักษ

บรรลุธรรมตอนรุงสวาง ก็พอดีราชบุรุษ

นําอาฬวกกุมารมาถึง เมื่ออาฬวกยักษ

ไดรับมอบอาฬวกกุมารมา ก็ถวายกุมาร

นั้นแดพระพุทธเจา และพระพุทธเจาก็

ทรงมอบอาฬวกกุมารคืนใหแกพวกราช

บุรุษท่ีนํามา พรอมท้ังตรัสวา ใหพวก

เขาเลี้ยงราชกุมารนั้นจนเติบโตแลวจึง

คอยนํามาถวายแดพระองคใหมอีก 

และดวยเหตุท่ีอาฬวกกุมารนั้นเหมือน

เดินทาง ผานจากมือของราชบุรุษสูมือ

ยักษ จากมือยักษสูพระหัตถของพระ

พุทธเจา และจากพระหัตถของพระพุทธ

เจา วนกลบัสูมอืของราชบุรุษอกี อาฬวก-

กมุารกจึ็งไดมคีาํวา “หัตถกะ” มานาํหนา

ช่ือ เปนหัตถกะอาฬวกะ เหตุการณนีเ้ปน

เคร่ืองเช่ือมโยงใหหัตถกะอาฬวกะ เมื่อ

เจริญวัยข้ึนมา ก็ไดมาใกลชิดพระพุทธ

เจาและพระสงฆ และไมชาไมนานนัก ก็

ไดบรรลุอนาคามิผล; ดู ตุลา, เอตทัคคะ
หตัถบาส บวงมอื คอืท่ีใกลตัวช่ัวคนหนึง่ 
(นัง่ตัวตรง) เหยยีดแขนออกไปจบัตัวอกี

คนหนึง่ได อรรถกถา (เชน วนิย.อ.๒/๔๐๔) 

อธิบายวา เทากบัชวงสองศอกคบื (๒ 

ศอก ๑ คบื หรือ ๒ ศอกคร่ึง) วดัจาก

สวนสุดดานหลังของผูเหยียดมือออกไป 

(เชนถายนื วดัจากสนเทา, ถานัง่ วดัจาก

สดุหลงัอวยัวะท่ีนัง่, ถานอน วดัจากสดุ

ขางดานท่ีนอน) ถึงสวนสุดดานใกลแหง

กายของอีกคนหนึ่งนั้น (ไมนับมือท่ี

เหยียดออกมา), โดยนัยนี้ ตามพระมติ

ท่ีทรงไวในวินัยมุข เลม ๑ และ ๒ สรุป

ไดวา ใหหางกันไมเกิน ๑ ศอก คือมี

ชองวางระหวางกันไมเกิน ๑ ศอก

หายนะ ความเสื่อม
หิตานุหิต ประโยชนเกื้อกูลนอยใหญ



หินยาน, หีนยาน หินยาน, หีนยาน๔๖๙

๔๖๙

หินยาน, หีนยาน “ยานเลว”, “ยานท่ี

ดอย” (คาํเดมิในภาษาบาลแีละสนัสกฤต 

เปน ‘หีนยาน’, ในภาษาไทย นยิมเขียน 

‘หินยาน’), เปนคําท่ีนิกายพุทธศาสนาซ่ึง

เกิดภายหลัง เมื่อประมาณ พ.ศ.๕๐๐–

๖๐๐ คิดข้ึน โดยเรียกตนเองวา

มหายาน (ยานพาหนะใหญมีคุณภาพดี

ท่ีจะชวยขนพาสัตวออกไปจากสังสารวัฏ

ไดมากมายและอยางไดผลดี) แลวเรียก

พระพุทธศาสนาแบบอื่นท่ีมีอยูกอนรวม

กันไปวาหีนยาน (ยานพาหนะตํ่าตอย

ดอยคุณภาพท่ีขนพาสัตวออกไปจาก

สังสารวัฏไดนอยและดอยผล), พุทธ-

ศาสนาแบบเถรวาท (อยางท่ีบัดนี้นับถือ

กันอยูในไทย พมา ลังกา เปนตน) ก็ถูก

เรียกรวมไวในช่ือวาเปนนิกายหินยาน

ดวย

ปจจุบัน พุทธศาสนาหินยานท่ีเปน

นิกายยอยๆ ท้ังหลายไดสญูสิน้ไปหมด 

(ตัวอยางนิกายยอยหนึ่งของหินยาน ท่ี

เคยเดนในอดตีบางสมยั คอื สรวาสติวาท 

หรือเรียกแบบบาลวีา สพัพตัถกิวาท แต

ก็สูญไปนานแลว) เหลือแตเถรวาทอยาง

เดียว เมื่อพูดถึงหินยานจึงหมายถึง

เถรวาท จนคนท่ัวไปมกัเขาใจวาหินยาน

กบัเถรวาทมีความหมายเปนอันเดียวกัน 

บางทีจึงถือวาหินยานกับเถรวาทเปนคํา

ท่ีใชแทนกันได แตเมื่อคนรูเขาใจเร่ือง

ราวดข้ึีน บัดนีจึ้งนยิมเรียกวา เถรวาท
ไมเรียกวา หินยาน

เนื่องจากคําวา “มหายาน” และ

“หินยาน” เกิดข้ึนในยุคท่ีพุทธศาสนา

แบบเดมิเลอืนลางไปจากชมพทูวปี หลงั

พทุธกาลนานถงึ ๕-๖ ศตวรรษ คาํท้ัง

สองนี้จึงไมมีในคัมภีรบาลีแมแตรุนหลัง

ในช้ันฎกีาและอนฎุกีา, ปจจุบัน ขณะท่ี

นิกายยอยของหินยานหมดไป เหลือ

เพียงเถรวาทอยางเดียว แตมหายาน

กลับแตกแยกเปนนิกายยอยเพิ่มข้ึน

มากมาย บางนิกายยอยถึงกับไมยอม

รับท่ีไดถูกจัดเปนมหายาน แตถือตนวา

เปนนิกายใหญอีกนิกายหนึ่งตางหาก 

คือ พุทธศาสนาแบบทิเบต ซ่ึงเรียกตน

วาเปน วัชรยาน และถือตนวาประเสริฐ

เลิศกวามหายาน

ถายอมรับคาํวามหายาน และหินยาน

แลวเทียบจํานวนรวมของศาสนิก ตาม

ตัวเลขในป ๒๕๔๘ วา มีพุทธศาสนิก

ชนท่ัวโลก ๓๗๘ ลานคน แบงเปน

มหายาน ๕๖% เปนหินยาน ๓๘%      

(วัชรยานนับตางหากจากมหายานเปน 

๖%) แตถาเทียบระหวางประดานิกาย

ยอยของสองยานนั้น (ไมนับประเทศจีน

แผนดินใหญท่ีมีตัวเลขไมชัด) ปรากฏ

วา เถรวาทเปนนิกายท่ีใหญมีผูนับถือ

มากท่ีสุด; บางทีเรียกมหายานวา อุตร-



หิมพานต ใหโอกาส๔๗๐

๔๗๐

นิกาย เพราะมีศาสนิกสวนใหญอยูใน

แถบเหนือของทวีปเอเชีย และเรียก

หินยานวา ทักษณินกิาย เพราะมีศาสนกิ
สวนใหญอยูในแถบใตของทวีปเอเชีย; ดู

เถรวาท, เทียบ มหายาน
หิมพานต มีหิมะ, ปกคลุมดวยหิมะ, ช่ือ
ภูเขาใหญท่ีอยูทางทิศเหนือของประเทศ

อินเดีย บัดนี้เรียกภูเขาหิมาลัย, ปาท่ีอยู

รอบบริเวณภูเขานี้ ก็เรียกกันวา ปาหิม-
พานต; หิมวันต ก็เรียก

หิมวันต ดู หิมพานต
หริญัญวดี แมน้าํสายสดุทายท่ีพระพทุธ-
เจาเสด็จขาม เมื่อเสด็จไปเมืองกุสินารา

ในวันท่ีจะปรินิพพาน สาลวโนทยานของ

มัลลกษัตริย ท่ีพระพุทธเจาปรินิพพาน 

อยูริมฝงแมน้ํานี้, ปจจุบันเรียกแมน้ํา 

คัณฑักนอย (Little Gandak) อยูหางจาก
แมน้าํคณัฑกัใหญไปทางตะวันตกประมาณ

๑๓ กิโลเมตร และไหลลงไปบรรจบ

แมน้ําสรภู ซ่ึงปจจุบันเรียก Gogrā

หิริ ความละอายแกใจ คือละอายตอ

ความชั่ว (ขอ ๑ ในธรรมคุมครองโลก 

๒, ขอ ๓ ในอริยทรัพย ๗, ขอ ๒ ใน

สัทธรรม ๗)

เหฏฐิมทิส ”ทิศเบ้ืองตํ่า” หมายถึงบาว

คือคนรับใชหรือคนงาน; ดู ทิศหก
เหตุ สิ่งท่ีใหเกิดผล, เคามูล, เร่ืองราว, 
สิ่งท่ีกอเร่ือง

เหตุผลสนธิ “ตอเหตุเขากบัผล” หมายถงึ
หัวเงื่อนระหวางเหตุในอดีตกับผลใน

ปจจุบัน หรือหัวเงื่อนระหวางเหตุใน

ปจจุบัน กับผลในอนาคต ในวงจร

ปฏิจจสมุปบาท (เหตุในอดีต คืออวิชชา
และสังขาร, ผลในปจจุบัน คอืวญิญาณ 

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

คนหนึ่งในจํานวน ๑๖ คน ของ

พราหมณพาวรี ท่ีไปทูลถามปญหากะ

พระศาสดา ท่ีปาสาณเจดีย

เหมันต, เหมันตฤดู ฤดูหนาว (แรม ๑ 

ค่ํา เดือน ๑๒  ถึง ข้ึน ๑๕ ค่ํา เดือน 

๔); ด ูมาตรา
ใหกลาวธรรมโดยบท สอนธรรมโดยให
วาพรอมกนักบัตน คอื วาข้ึนพรอมกนั จบ

ลงพรอมกัน (สิกขาบทท่ี ๓ แหง

มุสาวาทวรรค ปาจิตติยกัณฑ)

ใหทานโดยเคารพ ต้ังใจใหอยางดี เอื้อ
เฟอแกของท่ีตัวใหและผูรับทาน ไมทํา

อาการดุจท้ิงเสีย

ใหนิสัย ดู นิสัย
ใหลําบาก ดู วิเทสกกรรม
ใหโอกาส ดู โอกาส



อกนิษฐ อกุศลกรรมบถ๔๗๑

อ

อกนิษฐ รูปพรหมชั้นสูงสุดในพรหมสิบ
หกช้ัน และเปนสุทธาวาสภูมิช้ันสูงสุด 

(ขอ ๕ ในสุทธาวาส ๕)

อกรณียะ กิจอันบรรพชิตไมควรทํา ๔ 

อยาง ทําแลวขาดจากความเปนภิกษุ 

คือ ๑. เสพเมถุน ๒. ลักของเขาต้ังแต 

๕ มาสกข้ึนไป ๓. ฆามนุษย ๔. อวด

คุณพิเศษ (อุตริมนุสธรรม) ทีไมมีใน

ตน (สําหรับภิกษุณี มี ๘); ดู อนุศาสน
อกัปปยะ ไมควร, ไมสมควรแกภิกษุจะ
บริโภคใชสอย คือ ตองหามดวยพระ

พุทธเจาไมทรงอนุญาตใหภิกษุใชหรือ

ฉัน, สิ่งท่ีตรงกันขามกับ กัปปยะ
อกัปปยวัตถุ สิ่งท่ีไมเหมาะไมควร คือ 

ภิกษุไมควรบริโภคใชสอย

อกปฺปเย กปฺปยสฺ ิตา อาการที่จะ
ตองอาบัติดวยสําคัญวาควร ในของท่ีไม

ควร

อกาละ เวลาอันไมควร
อกาลจีวร จีวรท่ีเกดิข้ึนนอกเขต จีวรกาล
นอกเขตอานิสงสกฐิน

อกาลิโก (พระธรรม) ไมประกอบดวย

กาล, ใหผลไมจํากัดกาล คือไมข้ึนกับ

กาลเวลา ไมจํากัดดวยกาล ใหผลแกผู

ปฏิบัติทุกเวลา ทุกโอกาส บรรลุเมื่อใด 

ก็ไดรับผลเมื่อนั้น ไมเหมือนผลไมท่ีให

ผลตามฤดู, อีกอยางหนึ่งวา เปนจริงอยู

อยางไร ก็เปนจริงอยูอยางนั้นเร่ือยไป 

(ขอ ๓ ในธรรมคุณ ๖)

อกิริยทิฏฐิ ความเห็นวาไมเปนอันทํา, 
เห็นวาการกระทําไมมีผล อธิบายอยาง

งาย เชน ทําช่ัว หากไมมีคนรู คนเห็น 

ไมมีคนชม ไมมีคนลงโทษ ก็ช่ือวาไม

เปนอันทํา เปนมิจฉาทิฏฐิรายแรงอยาง

หนึ่ง (ขอ ๑ ในทิฏฐิ ๓)

อกุปปธรรม ผูมีธรรมท่ีไมกําเริบ คือผูท่ี

เมื่อไดสมาบัติแลว สมาบัตินั้นจะไม

เสื่อมไปเลย ไดแกพระอริยบุคคลท้ัง

หมด; เทียบ กุปปธรรม
อกุศล “ไมฉลาด”, สภาวะที่เปนปฏิปกษ

หรือตรงขามกบักศุล, บาป, ช่ัว, ความช่ัว 

(อกศุลธรรม), กรรมช่ัว (อกุศลกรรม);

เทียบ กุศล
อกุศลกรรม กรรมท่ีเปนอกุศล, กรรม

ช่ัว, บาป, การกระทําท่ีไมดี คือ เกิด

จาก อกุศลมูล; ดู อกุศล, กรรม
อกุศลกรรมบถ ทางแหงกรรมช่ัว, ทาง

แหงกรรมท่ีเปนอกุศล, กรรมช่ัวอันเปน

ทางนําไปสูทุคติ มี ๑๐ อยาง คือ ก. 

กายกรรม ๓ ไดแก ๑. ปาณาติบาต การ



อกุศลจิตตุบาท องค๔๗๒

๔๗๒

ทําลายชีวิต ๒. อทินนาทาน ถือเอาของ
ท่ี เขามิไดให ๓. กาเมสุมิจฉาจาร  
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 คดิ

รายเขา ๑๐. มิจฉาทิฏฐ ิเห็นผิดจากคลอง

ธรรม; เทียบ กุศลกรรมบถ, ดู กรรมบถ
อกุศลจิตตุบาท จิตอกุศลเกิดข้ึน, ความ

คิดช่ัว

อกุศลเจตนา เจตนาท่ีเปนอกุศล, ความ
ต้ังใจช่ัว, ความคิดช่ัว

อกุศลเจตสิก เจตสิกอันเปนอกุศล ได

แก ความชั่วท่ีเกิดข้ึนภายในใจ แตงจิต

ใหเปนบาป มี ๑๔ อยาง แยกเปน ก. 

สัพพากุศลสาธารณเจตสิก (เจตสิกท่ีเกิด

ท่ัวไปกับอกุศลจิตทุกดวง) ๔ คือ โมหะ 

อหิริกะ (ไมละอายตอบาป) อโนตตัปปะ 

(ไมกลัวบาป) อุทธัจจะ ข. ปกิณณก-

อกุศลเจตสิก (อกุศลเจตสิกท่ีเกิดกับ

อกศุลจติเร่ียรายไป) ๑๐ คอื โลภะ ทิฏฐิ

มานะ โทสะ อิสสา (ริษยา) มัจฉริยะ 

กุกกุจจะ (เดือดรอนใจ) ถีนะ (หดหู) 

มิทธะ (ซึมเซา) วิจิกิจฉา

อกุศลธรรม ธรรมท่ีเปนอกุศล, ธรรม

ฝายอกุศล, ธรรมท่ีช่ัว, ธรรมฝายช่ัว; ดู

อกุศล
อกุศลมูล รากเหงาของอกุศล, ตนเหตุ

ของอกุศล, ตนเหตุของความชั่ว มี ๓ 

อยาง คือ โลภะ โทสะ โมหะ

อกุศลวิตก ความตริตรึกท่ีเปนอกุศล, 

ความนึกคิดท่ีไมดี มี ๓ อยาง คือ ๑. 
กามวิตก คิดแสไปในทางกาม หาทาง

ปรนปรือตน ๒. พยาบาทวิตก คิดใน
ทางพยาบาท ๓. วิหิงสาวิตก คิดในทาง
เบียดเบียนผูอื่น

อคติ ฐานะอันไมพึงถึง, ทางความ

ประพฤติท่ีผิด, ความลําเอียง มี ๔ คือ 

๑. ฉันทาคติ ลาํเอยีงเพราะรัก ๒. โทสาคติ
ลาํเอยีงเพราะชงั ๓. โมหาคติ ลาํเอยีง
เพราะเขลา ๔. ภยาคติ ลาํเอยีงเพราะกลวั; 

ดู คิหิวินัย
อโคจร บุคคลและสถานที่อันภิกษุไมควร
ไปมาหาสู มี ๖ คือ หญิงแพศยา หญิง

หมาย สาวเท้ือ ภิกษุณี บัณเฑาะก 

(กะเทย) และรานสุรา

อโคจรัคคาหิกรูป ดทูี ่รปู ๒๘
อโฆสะ พยัญชนะท่ีมีเสียงไมกอง ไดแก  
พยัญชนะท่ี ๑ และ ๒ ในวรรคท้ัง ๕  

คือ ก ข, จ ฉ, ฏ , ต ถ, ป ผ, และ ส

รวม ๑๑ ตัว; ตรงขามกับ โฆสะ (เทียบ

ระดบัเสยีงพยญัชนะ ดทูี ่ธนติ)
องค 1. สวน, ภาค, ตัว, อวยัวะ, ลกัษณะ,

คุณสมบัติ, สวนประกอบ 2. ลักษณ-



องคฌาน อจิตตกะ๔๗๓

๔๗๓

นามใชเรียกภิกษุสามเณร นักบวชอื่น

บางพวก และสิ่งท่ีเคารพบูชาบางอยาง

ในทางศาสนา เชน พระพุทธรูป ๒ องค 

พระเจดีย ๔ องค, สําหรับภิกษุสามเณร 

ในภาษาเขียนทานใหใช รูป
องคฌาน (บาล ีวา ฌานงคฺ) องคประกอบ
ของฌาน, องคธรรมท้ังหลายท่ีประกอบ

กันเขาเปนฌานข้ันหนึ่งๆ เชน ปติ สุข 

เอกัคคตา รวมกันเรียกวา ฌานท่ี ๒
หรือทุติยฌาน; องคฌานท้ังหมดใน

ฌานตางๆ นับแยกเปนหนวยๆ ไมซํ้า

กัน มีท้ังหมด ๖ อยาง คือ วิตก ความ
ตรึก วิจาร ความตรอง ปติ ความอิ่มใจ 
สุข ความสุข อุเบกขา ความมีจิตเรียบ
สมดุลเปนกลาง และ เอกัคคตา ความมี
อารมณหนึ่งเดียว; ดู ฌาน

องคมรรค (บาลี วา มคฺคงฺค) องค

ประกอบของมรรค, องคธรรม ๘ อยาง 

มีสัมมาทิฏฐิเปนตน ท่ีประกอบกันเขา

เปนมรรค หรือท่ีเรียกช่ือเต็มวา อริย-
อัฏฐังคิกมรรค; ดู มรรค 1.

องคแหงธรรมกถึก ๕ คือ ๑. แสดง

ธรรมไปตามลําดับไมตัดลัดใหสับสน

หรือขาดความ ๒. ช้ีแจงยกเหตุผลมา

แสดงใหผูฟงเขาใจ ๓. สอนเขาดวย

เมตตา ต้ังจิตปรารถนาใหเปนประโยชน

แกผูฟง ๔. ไมแสดงธรรมเพราะเห็นแก

ลาภ ๕. ไมแสดงธรรมกระทบตนและผู

อื่น คือ ไมยกตน ไมเสียดสีขมข่ีผูอื่น

องคแหงภิกษุใหม ๕ คือ ๑. ปาฏิโมกข-
สังวร สํารวมในพระปาฏิโมกข ๒. 
อินทรียสังวร สํารวมอินทรียท้ัง ๖ ๓. 
ภัสสปริยันตะ พูดคุยมีขอบเขต ไมเอิก

เกริกเฮฮา ๔. กายวูปกาสะ อยูใน
เสนาสนะอันสงัด ๕. สัมมทัสสนะ ต้ัง
ตนไวในความเห็นชอบ

องคุลิมาล พระมหาสาวกองคหนึ่งของ

พระพุทธเจา เคยเปนมหาโจรโดงดัง

เปนบุตรของภัคควพราหมณ ผูเปน

ปุโรหิตของพระเจาโกศล มารดาชื่อนาง

มันตานีพราหมณี เดิมช่ืออหิงสกะ
(แปลวา “ผูไมเบียดเบียน”) ไปศึกษา

ศลิปศาสตรในสาํนกัอาจารยทิศาปาโมกข

เมือง ตักสิลา  มีความรูและความ

ประพฤติดี เพื่อนศิษยดวยกันริษยา ยุ

อาจารยใหกําจัดเสีย อาจารยลวงอุบาย

ใหไปฆาคนครบหนึ่งพันแลวจะมอบวิชา

วิเศษอยางหนึ่งให จึงกลายไปเปนมหา

โจรผูโหดรายทารุณ ตัดนิ้วมือคนท่ีตน

ฆาตายแลว รอยเปนพวงมาลยั จึงไดช่ือ

วา องคุลมิาล (แปลวา “มีนิ้วเปนพวง

มาลัย”) ภายหลังพระพุทธเจาเสด็จไป

โปรดกลับใจได ขอบวช ตอมาก็ได

สําเร็จพระอรหัต ทานเปนตนแหงพุทธ-

บัญญัติไมใหบวชโจรท่ีข้ึนช่ือโดงดัง

อจิตตกะ ไมมีเจตนา เปนช่ือของอาบัติ



อจิรวดี อชิตมาณพ๔๗๔

๔๗๔

พวกหนึ่ง ท่ีเกิดข้ึนโดยสมุฏฐานท่ีแมไม

มีเจตนา คือ ถึงแมไมจงใจทําก็ตอง

อาบัติ เชน ฉันอาหารในเวลาวิกาล ดื่ม

น้ําเมา เปนตน

อจิรวดี แมน้ําใหญสายสําคัญลําดับท่ี ๓ 

ในมหานที ๕ ของชมพูทวีป ไหลผาน

เมืองสําคัญ คือ สาวัตถี เมืองหลวงของ

แควนโกศล, เมื่อพระเจาวิฑูฑภะยกทัพ

ไปกําจัดเจาศากยะเสร็จแลวกลับมาพัก

ต้ังคายคางแรมอยูท่ีริมฝงแมน้ํานี้ ถงึ

ราตรี น้าํไดข้ึนทวมพดัพาพระเจาวฑิฑูภะ

พรอมท้ังกองทัพไปถึงความพินาศแทบ

หมดสิ้น, ปจจุบัน อจิรวดีเปนแมน้ําท่ีไม

สําคัญอะไรนัก มีช่ือในภาษาอังกฤษวา 

Rapti; ดู มหานที ๕
อเจลก ชีเปลือย, นักบวชไมนุงผา
อเจลกวรรค ตอนท่ีวาดวยเร่ืองเกี่ยวกับ
ชีเปลือย เปนตน, เปนช่ือหมวดอาบัติ

ปาจิตตีย วรรคท่ี ๕

อชฏากาศ ดู อัชฏากาศ
อชปาลนิโครธ ตนไทรเปนท่ีพักอาศัย
ของคนเลี้ยงแพะ, ช่ือตนไมท่ีพระพุทธ-

เจาประทับนั่งเสวยวิมุตติสุขเปนเวลา ๗ 

วนั อยูทิศตะวนัออกของตนศรีมหาโพธ์ิ;

ดู วิมุตติสุข
อชาตปฐพี ปฐพีไมแท คือดินท่ีเปนหิน 

เปนกรวด เปนกระเบ้ือง เปนแร เปน

ทรายลวน หรือมดีนิรวนดนิเหนยีวนอย 

เปนของอืน่มากก็ด ี ดนิท่ีไฟเผาแลวกด็ ี

กองดนิรวน หรือกองดนิเหนยีวท่ีฝนตก

รดหยอนกวา ๔ เดอืนกด็ี

อชาตศัตรู โอรสของพระเจาพิมพิสารกับ
พระนางโกศลเทวี กษัตริยแควนมคธ 

ขณะพระนางโกศลเทวีทรงครรภ ไดแพ

ทองอยากเสวยโลหิตของพระเจาพมิพสิาร

พระเจาพิมพิสารทรงทราบจึงเอาพระ

ขรรคแทงพระชานุ (เขา) รองพระโลหิต

ใหพระนางเสวย โหรทํานายวา พระ

โอรสท่ีอยูในครรภเกิดมาจะทําปตุฆาต 

พระนางโกศลเทวีพยายามทําลายดวย

การใหแทงเสีย แตไมสําเร็จ ในท่ีสุดคิด

จะรีด แตพระเจาพิมพิสารทรงหามไว 

เมื่อครบกําหนดประสูติเปนกุมาร จึงต้ัง

พระนามโอรสวา อชาตศัตรู แปลวา 

“เปนศัตรูต้ังแตยังไมเกิด” ในท่ีสุดเจา

ชายอชาตศัตรูก็คบคิดกับพระเทวทัตฆา

พระราชบิดาตามท่ีโหรทํานายไวและได

ข้ึนครองราชสมบัติแควนมคธ ณ กรุง

ราชคฤห แตทรงสํานึกและกลับพระทัย

ได หันมาทรงอุปถัมภบํารุงพระศาสนา 

และไดเปนพุทธศาสนูปถัมภก ในการ

สังคายนาครัง้ท่ี ๑ (คาํ อชาตศัตร ู บาง
ทานแปลใหมวา “มิไดเกิดมาเปนศัตรู”)

อชิตมาณพ หัวหนาศิษย ๑๖ คนของ

พราหมณพาวรี ท่ีไปทูลถามปญหากะ

พระศาสดา ท่ีปาสาณเจดีย



อชินปเวณิ อดิเรก๔๗๕

๔๗๕

อชินปเวณ ิ เคร่ืองลาดท่ีทําดวยหนงัสตัว

ช่ืออชินะ มขีนออนนุม จัดเปนอจุจาสยนะ 

มหาสยนะอยางหนึ่ง

อญาณตา อาการที่จะตองอาบัติดวยไมรู
อณุ, อณู สิ่งเล็กๆ, ละเอียด

อดิเทพ, อติเทพ เทพผูยิ่งกวาเทพท้ัง
หลาย, เทพเหนือเทพ หมายถึงพระ

อรหันต เฉพาะอยางยิ่ง พระพุทธเจา, 

บางแหง หมายถึงจอมเทพ คือทาวสักกะ 

(พระอินทร)

อดิเรก 1. เกินกวากําหนด, ยิ่งกวาปกติ, 

สวนเกิน, เหลือเฟอ, สวนเพิ่มเติม, 

สวนเพิ่มพิเศษ 2. ถวายอติเรก หรือ

ถวายอดิเรก คือ พระสงฆถวายพระพร

ท่ีเปนสวนเพิ่มพิ เศษ แดพระบาท

สมเด็จพระเจาอยูหัว และหรือสมเด็จ

พระบรมราชินี ทายพระราชพิธีบําเพ็ญ

พระราชกุศล ในระหวางอนุโมทนา ถา

กลาวในพระราชฐาน ตองตอทายดวย

ถวายพรลา, เรียกอยางนี้เพราะขึ้นตนวา 

“อติเรกวสฺสสตํ ชีวตุฯ”

เ ป นธรรม เนี ยมว า  เมื่ อถวาย

อนุโมทนาสําหรับ ๒ พระองคดังท่ีกลาว

นัน้ ตองถวายอดิเรกดวย โดยใชพดัยศ

(ในงานหลวงท่ีมีการพระราชทานพัด

รอง เวลาอนุโมทนาใหใชพัดรอง แตพอ

ถึงตอนถวายอดิเรก ตองใชพัดยศ โดย

วางพัดรองไว แลวต้ังพัดยศตอนถวาย

อดิเรกทุกรูป และใชพัดยศไปจนจบการ

สวดอนุโมทนา) เมื่อจับพัดยศตั้งข้ึน

และสวดอนุโมทนามาตามลาํดับ พอจบ

บทสุดทาย กอนจะข้ึน “ภวตุ สพฺพ-

มงฺคลํฯ” ก็หยุดใหหัวหนาถวายอดิเรก 

และเมือ่หัวหนาถวายอดเิรกจบ พระเถระ

รูปท่ี ๒ ตองรับ “ภวตุ สพพฺมงคฺลํฯ”, 

จากนั้น ถาเปนพิธีในพระราชฐาน เมื่อ

สวดจบอนุโมทนา ลง “ภวนฺตุ เต” แลว 

รูปท่ี ๒ กลาวถวายพระพรลา แลวพระ

สงฆลงจากท่ีออกไป แตถามิใชในพระ

ราชฐาน ก็สิ้นสุดแคจบอนุโมทนา ไม

ตองถวายพระพรลา

(มีขอท่ีปฏิบัติมาอันพึงทราบพเิศษวา 

ในการถวายอดิเรก และถวายพระพรลา 

ตองใชพัดยศพระราชาคณะ ต้ังแตช้ัน

สามัญข้ึนไป และในขณะนั้น รูปอื่นๆ ท่ี

มพีดัยศ กต้ั็งพดัยศ ถาไมม ี ใหประณม

มอื หามใชพดัรอง; ในการทรงบําเพญ็

พระราชกศุลบางอยาง แมมไิดเสดจ็ดวย

พระองค เพียงพระราชทานไทยธรรม

มอบผูใดผูหนึ่งไปแทนพระองค เชน 

กฐินพระราชทาน และการทรงบําเพ็ญ

พระราชกศุลอทิุศแกผูลวงลบั กต็องใช

พดัยศ และถวายอดเิรก)

คําถวายอดิเรก และคําถวายพระพร

ลา ท่ีใชเปนแบบในบัดนี้ ดังนี้

แบบท่ี ๑ เฉพาะพระบาทสมเดจ็พระเจา



อดิเรก อดิเรก๔๗๖

๔๗๖

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.

ปรมนิทฺมหาราชวรสฺส ภวตุ สพฺพทา.
ขอถวายพระพร

- คําถวายพระพรลา
ขอถวายพระพร เจริญพระราชสิริ

สวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุก

ประการ จงมีแดสมเด็จบรมบพิตรพระ

ราชสมภารพระองค สมเดจ็พระปรมนิทร 

ธรรมกิมหาราชาธิราชเจา ผูทรงพระคุณ

อันประเสริฐ เวลานี้สมควรแลว อาตม-

ภาพท้ังปวง ขอถวายพระพรลา แด

สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภาร พระ

องค ผูทรงพระคุณอันประเสริฐ.

ขอถวายพระพร

แบบท่ี ๒ สําหรับ ๒ พระองค

- คําถวายอดิเรก
อติเรกวสฺสสตํ  ชีวตุ.
อติเรกวสฺสสตํ  ชีวตุ.
อติเรกวสฺสสตํ  ชีวตุ.

ทีฆายุโก  โหตุ  อโรโค โหตุ.

ทีฆายุโก  โหตุ  อโรโค โหตุ.
สุขิโต  โหตุ  ปรมินฺทมหาราชา สราชินี.
สิทฺธิกิจฺจํ  สิทฺธิกมฺมํ  สิทฺธิลาโภ  ชโย  นิจฺจํ.
ปรมนิทฺมหาราชวรสฺส ราชนิยิา สห ภวตุ สพฺพทา.

ขอถวายพระพร
- คําถวายพระพรลา

ขอถวายพระพร เจริญพระราชสิริ

สวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุก

ประการ  จงมีแดสมเด็จบรมบพิตรพระ

ราชสมภารเจาท้ัง ๒ พระองค ผูทรง

พระคุณอันประเสริฐ เวลานี้สมควรแลว 

อาตมภาพท้ังปวง ขอถวายพระพรลา 

แดสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจา

ท้ัง ๒ พระองค ผูทรงพระคุณอัน

ประเสริฐ.

ขอถวายพระพร

แบบท่ี 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.

สิริกิตฺติปรมราชนิยิา ภวตุ สพฺพทา.
ขอถวายพระพร

- คําถวายพระพรลา



อดิเรกจีวร อตัมมยตา๔๗๗

๔๗๗

ขอถวายพระพร เจริญพระราชสิริ

สวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุก

ประการ  จงมีแดสมเด็จบรมบพิตรพระ

ราชสมภารพระองค สมเด็จพระนางเจา

สิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ ผูทรงพระ

คุณอันประเสริฐ เวลานี้สมควรแลว    

อาตมภาพท้ังปวง ขอถวายพระพรลา 

แดสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภาร

พระองค ผูทรงพระคุณอันประเสริฐ.

ขอถวายพระพร

นอกจากนี้ เห็นควรนําแบบคําถวาย

พระพรเทศนา มาแสดงไวดวย ดังนี้

คําถวายพระพรเทศนา

ขอถวายพระพร เจริญพระราชสิริ

สวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุก

ประการ จงมีแด สมเด็จบรมบพิตรพระ

ราชสมภารพระองค สมเดจ็พระปรมนิทร 

ธรรมกิมหาราชาธิราชเจา
๑
 ผูทรงพระคุณ

อันประเสริฐ บัดนี้จักรับพระราชทาน

ถวายวิสัชนาใน . . . ฉลองพระเดชพระ

คุณประดับพระปญญาบารมี ถารับพระ

ราชทานถวายวิสัชนาไป มิไดตองตาม

โวหารอรรถาธิบาย ในพระธรรมเทศนา 

ณ บทใดบทหนึ่งก็ดี ขอเดชะ
๒
 พระ

เมตตาคุณ พระกรุณาคุณ พระขันติคุณ 

ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานอภัย

แกอาตมะ ผูมีสติปญญานอย.

ขอถวายพระพร

(
๑
 ถาเปนพระองคอื่น พึงเปลี่ยนไปตาม

กรณี เชน สมเด็จพระบรมราชินีนาถวา 

“จงมีแด สมเด็จบรมบพิตรพระราช

สมภารพระองค สมเดจ็พระนางเจาสริิกต์ิิ 

พระบรมราชินีนาถ”; 
๒

 ถามิใชพระบาท

สมเดจ็พระเจาอยูหัว หรือมิไดประทับ

อยูในท่ีเฉพาะหนา ใหเวนคําวา “ขอ

เดชะ”)

อดิเรกจีวร ดู อติเรกจีวร
อดีต ลวงแลว
อดีตกาล เวลาท่ีลวงแลว
อตัมมยตา “ภาวะท่ีไมเนื่องดวยสิ่งนั้น”, 

“ความไมเกาะเกี่ยวกับมัน”, ความเปน

อิสระ ไมติดไมของไมคางใจกับสิ่งใดๆ 

ไมมีอะไรยึดถือผูกพันท่ีจะไดจะมีจะ

เปนอยางหนึ่งอยางใด ไดแกความ

ปลอดพนปราศจากตัณหา (รวมท้ัง

มานะและทิฏฐิท่ีเนื่องกันอยู), ภาวะไร

ตัณหา; อตัมมยตา (รวมท้ัง “อตัมมโย” 
หรืออตัมมัย ท่ีเปนคณุศพัท) พระพทุธ

เจาตรัสแสดงไวในพระสตูร ๔ สตูร และ

มาในคาํอธิบายของพระสารีบุตรในคมัภรี

มหานิทเทสอีก ๑ แหง พระพทุธพจน

และคาํอธิบายดังกลาวจะชวยใหผูศึกษา

เขาใจความประณีตแหงธรรมท่ีปญญา

อันรูจําแนกแยกแยะจะมองเห็นความยิ่ง

ความหยอน และความเหมาะควรพอดี

ถูกผิดข้ันตอนหรือไม เปนตน ในการ



อติถิพลี อติเรกจีวร๔๗๘

๔๗๘

ปฏิบัติ โดยเฉพาะการปฏิบัติตอการ

ปฏบัิติของตน เชน ทานกลาววา (ข.ุม.๒๙/ 

๓๓๘/๒๒๘) สําหรับอกุศลธรรม เราควร

สลัดละ แตสําหรับกุศลธรรมท้ังสามภูมิ

เราควรมีอตัมมยตา (ความไมติดยึด),

ในสัปปุริสสูตร (ม.อุ.๑๔/๑๙๑/๑๔๑) พระ

พุทธเจาตรัสแสดงสัปปุริสธรรม และ 

อสัปปุริสธรรม ใหเห็นความแตกตาง

ระหวางอสัตบุรุษ กับสัตบุรุษวา อสัต-

บุรุษถือเอาคุณสมบัติ การปฏิบัติ หรือ

ความกาวหนาความสําเร็จในการปฏิบัติ

ของตน เชน ความมีชาติตระกูลสูง ลาภ 

ยศ ความเปนพหูสตู ความเปนธรรมกถกึ

การถือธุดงควัตรมีการอยูปาอยูโคนไม

เปนตน จนถึงการไดฌานสมาบัติ มา

เปนเหตุยกตน-ขมผูอื่น สวนสัตบุรุษ 

จะมีดีหรือกาวไปไดสูงเทาใด ก็ไมถือ

เปนเหตุยกตน-ขมผูอื่นเชนนั้น ในเร่ือง

นี้ มีขอพึงสังเกตที่สําคญัคือ ในระดับ

แหงคุณสมบัติและการถือปฏิบัติท่ัวไป 

สัตบุรุษ “กระทําปฏิปทาไวภายใน” (ใจ

อยูกับการปฏิ บัติ ท่ีถูกตองเปนหลัก 

หรือเอาการปฏิบัติท่ีถูกตองมาต้ังเปน

หลักไวในใจ) จึงไมเอาคุณสมบัติใดๆ 

มาเปนเหตุใหยกตน-ขมผูอื่น สวนใน

ความสําเร็จข้ันฌานสมาบัติ สัตบุรุษ 

“กระทําอตัมมยตาไวภายใน” (ใจอยูกับ 

อตัมมยตาท่ีตระหนักรูอยู) จึงไมถือการ

ไดฌานสมาบัติมาเปนเหตุยกตน-ขมผู

อื่น (เหนือข้ันฌานสมาบัติข้ึนไป เปนข้ัน

ถึงความสิ้นอาสวะ ซ่ึงเปนสัตบุรุษอยาง

เดียว ไมมีอสัตบุรุษ จึงไมมีความ

สําคัญมั่นหมายอะไรที่จะเปนเหตุใหยก

ตนขมใครอีกตอไป), ใน อตัมมยสูตร

(อง.ฺฉกกฺ.๒๒/๓๗๕/๔๙๓) ตรัสวา อานสิงส

อยางแรก (ใน ๖ อยาง) ของการต้ัง 

อนัตตสัญญาอยางไมจําเพาะในธรรมท้ัง

ปวง คือจะเปนผูอตัมมัยในท้ังโลก, ใน 

วิสุทธิมัคค กลาวถึงอตัมมยตา ท่ีตรัส

ในสฬายตนวิภังคสูตร วาเปน วุฏฐาน-

คามินีวิปสสนา (ม.อุ.๑๔/๖๓๒/๔๐๗; วิสุทฺธิ.

๓/๓๑๘)

อติถิพลี การจัดสรรสละรายไดหรือ
ทรัพยสวนหนึ่งเปนคาใชจายสําหรับเอื้อ

เฟอเกื้อกูลกันในดานการตอนรับแขก, 

การใชรายไดหรือทรัพยสวนหนึ่งเพื่อ

แสดงน้ําใจเอือ้เฟอในการตอนรับผูไปมา

หาสู (ขอ ๒ ในพล ี๕ แหงโภคอาทิยะ ๕)

อติเทพ ดู อดิเทพ
อติมานะ ดูหมิ่นทาน, ความถือตัววา

เหนือกวายิ่งกวาเขา (ขอ ๑๔ ใน

อุปกิเลส ๑๖); ดู มานะ
อติเรก ดู อดิเรก
อติเรกจีวร จีวรเหลือเฟอ, ผาสวนเกิน

หมายถึงผาท่ีเขาถวายภิกษุเพิ่มเขามา

นอกจากผาท่ีอธิษฐานเปนไตรจีวร และ



อติเรกบาตร อทุกขมสุข๔๗๙

๔๗๙

มิไดวิกัปไว; ตรงขามกับ จีวรอธิษฐาน; 

อดเิรกจีวร กเ็รียก; ดู วิกัป, อธิษฐาน
อติเรกบาตร บาตรของภิกษุท่ีเขาถวาย
เพิ่มเขามา นอกจากบาตรอธิษฐาน, 

พระพุทธเจาอนุญาตใหภิกษุมีบาตรไว

ใชใบเดียว ซ่ึงเรียกวาบาตรอธิษฐาน
หากมีหลายใบ ต้ังแตใบท่ี ๒ ข้ึนไป 

และมิไดวิกัปไว เรียกวาอติเรกบาตร; ดู
วิกัป, อธิษฐาน

อติเรกปกษ เกินเวลาปกษหนึ่ง คือเกิน 

๑๕ วัน แตยังไมถึงเดือน

อติเรกมาส เกินเวลาเดือนหนึ่ง

อติเรกลาภ ลาภเหลือเฟอ, ลาภสวน

พิเศษ, ลาภเกินปรกติ

อติเรกวีสติวรรค สงฆพวกท่ีกําหนด
จํานวนเกิน ๒๐ รูป

อตีตภวังค ด ูวถิจิีต
อตีตานาคตังสญาณ ญาณเปนเคร่ืองรู
ถึงเร่ืองท่ีลวงมาแลว และเร่ืองท่ียังไมมา

ถึง, ญาณหยั่งรูท้ังอดีตและอนาคต

อตีตังสญาณ ญาณหยั่งรูสวนอดีต, 

ปรีชากําหนดรูเหตุการณท่ีลวงไปแลว

อันเปนเหตุใหไดรับผลในปจจุบัน (ขอ 

๑ ในญาณ ๓)

อเตกิจฉา แกไขไมได, เยียวยาไมได 

หมายถึงอาบัติมีโทษหนักถึงท่ีสุดตอง

แลวขาดจากความเปนภิกษุ คือ อาบัติ

ปาราชิก; คูกับ สเตกิจฉา

อถัพพนเพท ช่ือคัมภีรพระเวทลําดับท่ี 

๔ วาดวยคาถาอาคมทางไสยศาสตร การ

ปลุกเสกตางๆ เปนสวนเพิ่มเขามาตอ

จาก ไตรเพท; อาถัพพนเวท, อถรรพเวท,

อาถรรพณเวท ก็เขียน

อทวารรูป ดูที่ รูป ๒๘
อทินนาทาน ถือเอาสิ่งของท่ีเจาของไม
ไดใหดวยอาการแหงขโมย, ขโมยสิ่ง

ของ, ลักทรัพย (ขอ ๒ ในกรรมกิเลส 

๔ ในอกุศลกรรมบถ ๑๐)

อทินนาทานา เวรมณี เวนจากการถือ
เอาสิ่งของท่ีเจาของไมไดให, เวนการลัก

ขโมย (ขอ ๒ ในศีล ๕ ศีล ๘ ศีล ๑๐ 

กุศลกรรมบถ ๑๐)

อทิสสมานกาย กายท่ีมองไมเห็น,ผูมี

กายไมปรากฏ, ไมปรากฏราง, มองไม

เห็นตัว กลาวคือ เปนวิสัยของผูมีฤทธ์ิ

บางประเภท (วิกุพพนฤทธ์ิ) อาจทําการ

บางอยางโดยไมใหผูอื่นมองเห็นราง

กาย; อีกอยางหนึ่ง เปนความเช่ือของ

พวกพราหมณวาบรรพบุรุษท่ีตายไป มี

ถิน่เปนท่ีอยูเรียกวา ปตฤโลก ยงัทรงอยู
ดวยเปนอทิสสมานกาย ความเช่ือนี้คน

ไทยก็รับมา แตใหบรรพบุรุษเหลานั้นคง

อยูท่ีบานเรือนเดมิอยางท่ีเรียกวา ผเีรอืน
อทุกขมสุข (ความรูสึก)ไมทุกขไมสุข, 

ความรูสึกเฉยๆ (ขอ ๓ ในเวทนา ๓) 

บางทีเรียก อเุบกขา (คอื อเุบกขาเวทนา)



อเทสนาคามินี อธิกมาส๔๘๐

๔๘๐

อเทสนาคามินี  ดู เทสนาคามินี
อโทสะ ความไมคิดประทุษราย, ธรรมท่ี
เปนปฏิปกษ คือตรงขามกับโทสะ ได
แก เมตตา (ขอ ๒ ในกุศลมูล ๓)

อธรรม ไมใชธรรม, ไมเปนธรรม, ผิด

ธรรม, ช่ัวราย

อธรรมวาที ผูกลาวสิ่งท่ีมิใชธรรม, ผูไม

พูดตามหลักไมพูดตามธรรม, ผูพูดไม

เปนธรรม, ผูไมเปนธรรมวาที

อธิกมาส “เดือนท่ีเกิน”, เดือนท่ีเพิ่มข้ึน

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 

วนับาง (เวนเดอืนกมุภาพนัธท่ีม ี๒๘ วนั) 

รวมปหนึง่ม ี๓๖๕ วนั, ดงันัน้ ปจันทรคติ

จึงสั้นกวาปสุริยคติ ๑๑ วัน, เมื่อเวลา

ผานไปนานๆ วันเดือนปแบบจันทรคติ 

ก็จะหางกับวันเดือนปแบบสุริยคติมาก

ข้ึนไปเร่ือยๆ และจะไมตรงกับฤดูกาล 

จนกระทั่งเขาพรรษาก็จะไมตรงฤดูฝน 

จึงตองมีวิธีท่ีจะปรับปจันทรคติใหตรง

หรือใหใกลเคียงกับปสุริยคติ

ดวยเหตุท่ีปจันทรคติสั้นกวาปสุริย-

คติ ๑๑ วัน เมื่อผานไป ๓ ป ก็จะสั้น

กวารวมได ๓๓ วัน จึงวางเปนหลักมา

แตโบราณวา ทุก ๓ ปจันทรคติ ใหเพิ่ม

เดือนแปดข้ึนมาอีกเดือนหนึ่ง (คือเพิ่ม

ข้ึน ๓๐ วัน) จึงเปนเดือนแปดสองหน 

และเรียกเดือนแปดท่ีเพิ่มข้ึนมานั้นวา 

“อธิกมาส”, สวนท่ียังขาดอีก ๓ วัน ให

กระจายไปเติมในปตางๆ โดยเพิ่มเดือน 

๗ ท่ีเปนเดือนขาดมี ๒๙ วัน ใหปนั้นๆ 

เปนเดือนเต็ม มี ๓๐ วัน (มีแรม ๑๕ 

ค่ํา เดือน ๗) และเรียกวันท่ีเพิ่มข้ึนทาย

เดือน ๗ นั้นวา “อธิกวาร”

ตามวิธีคํานวณท่ีกลาวมานั้น สามปมี

อธิกมาสคร้ังหนึ่ง ก็คือ ๑๘ ปมีอธิกมาส

๖ คร้ัง (และเหมือนจะตองมีอธิกวารทุก

ป) แตเมื่อคํานวณละเอียด ปรากฏวายัง

ไมตรงแท เชนวา ปสุริยคติมิใชมี ๓๖๕

วันถวน แตมี ๓๖๕.๒๔๒๑๙๙ วัน (ดัง

ท่ีทุก ๔ ป ตองเพิ่มปสุริยคติเปน ๓๖๖ 

วัน โดยใหเดือนกุมภาพันธเพิ่มจาก ๒๘ 

เปน ๒๙ วัน), พรอมกันนั้น ปจันทรคติ

ก็มิใชมี ๓๕๔ วันถวน แตมี ๓๕๔.๓๖ วัน 

ดังนี้เปนตน, เมื่อจะใหปฏิทินแมนยํา

มากข้ึน จึงไดวางหลักท่ีซับซอนข้ึนกวา

เดิมเปนวา ในรอบ ๑๙ ป ใหมีอธิกมาส 

๗ คร้ัง (สวนอธิกวารก็หางออกไป 

ประมาณ ๕-๗ ป หรือบางทีนานกวานั้น 

จึงมีคร้ังหนึ่ง และถือเปนหลักวา ไมให



อธิกรณ อธิการ๔๘๑

๔๘๑

เพิ่มอธิกวารในปอธิกมาส คอืปอธิกมาส

ตองเปนปกติวาร)

อนึ่ง เมื่อจะเทียบกับปท่ีมีอธิกมาส 

จึงเรียกปปกติท่ีไมมีอธิกมาส วาเปน

ปกติมาส

อธิกรณ เร่ืองท่ีเกิดข้ึนแลวจะตองจัดตอง
ทํา, เร่ืองท่ีสงฆตองดาํเนนิการ ม ี๔ อยาง

คือ ๑. วิวาทาธิกรณ การเถียงกันเกี่ยว
กับพระธรรมวินัย ๒. อนุวาทาธิกรณ 
การโจทหรือกลาวหากันดวยอาบัติ ๓. 
อาปตตาธิกรณ การตองอาบัติ การปรับ

อาบัติ และการแกไขตัวใหพนจากอาบัติ 

๔. กิจจาธิกรณ กิจธุระตางๆ ท่ีสงฆจะ

ตองทํา เชนใหอุปสมบท ใหผากฐิน, ใน

ภาษาไทยอธิกรณมีความหมายเลือน

ลางลงและแคบเขา กลายเปน คดีความ 

โทษ เปนตน

อธิกรณสมถะ ธรรมเคร่ืองระงับอธิกรณ, 
วธีิดาํเนนิการเพือ่ระงบัอธิกรณมี ๗ วิธี 

คือ ๑. สัมมุขาวินัย วิธีระงับในท่ีพรอม
หนา ๒. สติวินัย วิธีระงับโดยถือสติเปน
หลัก ๓. อมูฬหวินัย วิธีระงับสําหรับผู
หายจากเปนบา ๔. ปฏิญญาตกรณะ การ
ทําตามท่ีรับ ๕. ตัสสปาปยสิกา การ 

ตัดสินลงโทษแกผูผิด (ท่ีไมรับ) ๖. 
เยภุยยสิกา การตัดสินตามคําของคนขาง
มาก ๗. ติณวัตถารกวินัย วิธีดุจกลบไว
ดวยหญา (ประนีประนอม)

อธิกวาร “วันอันเกิน”, วันท่ีเพิ่มข้ึนในป

จันทรคติ (คือในปนั้น เติมใหเดือนเจ็ด

เปนเดือนเต็มมี  ๓๐  วัน) เพื่อเสริม

อธิกมาส ในการปรับใหปฏิทินจันทรคติ 

มีฤดูกาลตรงหรือใกลเคียงกับปฏิทิน   

สริุยคติ แตถอืเปนหลกัวา มใิหมอีธิกวาร

ในปเดยีวกนักบัอธิกมาส, เมื่อเทียบกับ

ปท่ีมีอธิกวาร ใหเรียกปปกติท่ีไมมีอธิก-

วาร วาเปนปกติวาร; ด ูอธิกมาส
อธิกสุรทิน “วันสุริยคติอันเกิน”, วันท่ี

เพิ่มข้ึนในปสุริยคติ คือ ในปนั้น เดือน

กุมภาพันธมีจํานวนวันเพิ่มข้ึนวันหนึ่ง 

จาก ๒๘ เปน ๒๙ วัน, ท้ังนี้มีหลักวา 

ตามปกติ ๔ ป มีอธิกสุรทินคร้ังหนึ่ง 

โดยมีวิธีคํานวณ คือ เอาจํานวน ๕๔๓ 

หักออกจากพุทธศักราช ใหเหลือตัวเลข

เทากับ ค.ศ. แลวหารดวย ๔ ถาปใด

หารลงตัว ปนั้นมีอธิกสุรทิน (เชน พ.ศ. 

๒๕๔๗–๕๔๓ = ๒๐๐๔ ÷ ๔ = ๕๐๑ 

ลงตัว จึงเปนปท่ีมีอธิกสุรทิน) แตท้ังนี้

ยกเวนตัวเลขท่ีครบเปนหลักรอย (ลง

ทาย ๐๐) ตองหารดวย ๔๐๐ ลงตัว จึง

จะมีอธิกสุรทิน (เชน พ.ศ.๒๔๔๓–๕๔๓

= ๑๙๐๐ แมจะหารดวย ๔ ลงตัว แต

หารดวย ๔๐๐ ไมได ก็ไมมีอธิกสุรทิน)

อธิการ 1. “ตัวการ”, ตัวทําการ, เจาการ, 
เจากรณี, เจาของเร่ือง, เร่ืองหรือกรณีท่ี

กําลังพิจารณา, เร่ืองท่ีเกี่ยวของ, เร่ืองท่ี



อธิคม อธิจิตตสิกขา๔๘๒

๔๘๒

เปนขอสําคัญ หรือท่ีเปนขอพิจารณา, 

สวนหรือตอนท่ีวาดวยเร่ืองนั้นๆ เชน

“ในอธิการนี้” หมายความวา ในเร่ืองนี้ 

หรือในตอนนี้ 2. “การอันยิ่ง” ๑) การทํา

ความดีท่ียิ่งใหญหรืออยางพิเศษ, บุญ

หรือคุณความดีสําคัญท่ีไดบําเพ็ญมา,

ความประพฤติปฏิบัติท่ีเคยประกอบไว 

หรือการอันไดบําเพ็ญมาแตกาลกอน 

หรือท่ีไดสั่งสมตระเตรียมเปนทุนไว 

เชน “พระเถระนั้น เปนผูมีอธิการอันได

ทําไว ในสมถะและวิปสสนา” ๒) การ

อันสําคัญหรือท่ีทําอยางจริงจัง อันเปน

การแสดงความเคารพรักนับถือหรือ

เกือ้กลูตลอดจนโปรดปราน เชน การบชูา 

การชวยเหลือท่ีสําคัญ การทําความดี

ความชอบ การใหรางวัล 3. “การทําให

เกิน”, “การทําใหเพิ่มข้ึน”, การเติมคํา

หรือขอความท่ีละไว หรือใสเพิ่มเขามา 

เพื่อใหไดความหมายครบถวน, คําหรือ

ขอความท่ีเติมหรือใสเพิ่มเขามาเชนนั้น,

คาํหรือขอความท่ีจะตองนาํไปเติมหรือใส

เพิ่มในท่ีนั้นๆ เพื่อใหเขาใจความหมาย 

หรือไดกฎเกณฑท่ีจะปฏิบัติใหถูกตอง

ครบถวน 4. อาํนาจ, ตําแหนง, หนาท่ี,

กจิการ, ภาระ

มีธรรมเนียมเรียกเจาอาวาสท่ีไมเปน

เปรียญและไมมีสมณศักดิ์อยางอื่นวา 

พระอธิการ และเรียกเจาคณะตําบล

หรือพระอุปชฌาย ท่ีไมเปนเปรียญและ

ไมมีสมณศักดิ์อยางอื่นวา เจาอธิการ, 
ท้ังนี้สืบเนื่องมาจากความในวรรคสุด

ทายของมาตรา ๑๒ แหงพระราชบัญญัติ

ลักษณะปกครองคณะสงฆ ร.ศ. ๑๒๑ 

วา “อนึ่ง เจาอาวาสท้ังปวงนั้น ถาไมได

อยูในสมณศักดิ์ท่ีสูงกวา ก็ใหมีสมณ-

ศักดิ์ เปนอธิการ” ซ่ึงมีเชิงอรรถใต

มาตรา อันเปนพระนิพนธของสมเด็จ

พระมหาสมณเจา กรมพระยาวชิรญาณ-

วโรรส กํากับไวดวยวา “(๑๕) เจาอาวาส

เปนพระอธิการ รองแขวงท่ีเรียกอีก

โวหารหนึ่งวาเจาคณะหมวด เปนเจา

อธิการ ในบัดนี้พระอุปชฌายะก็เปนเจา

อธิการเหมือนกัน”

อธิคม การบรรลุ, การเขาถึง, ปฏิเวธ, 

การลุผลปฏิบัติ เชน บรรลุมรรคผล

อธิคมธรรม ธรรมข้ันบรรลุผลแหงการ
ปฏิบัติ, อุตตริมนุสสธรรม เชน ฌาน 

อภญิญา มรรค ผล; ด ูอตุตรมินสุสธรรม
อธิจิต, อธิจิตต จิตอันยิ่ง, เร่ืองของการ
เจริญสมาธิอยางสงู หมายถงึฌานสมาบัติ

ท่ีเปนบาทแหงวปิสสนา หรือแมสมาธท่ีิ

เจริญดวยความรูเขาใจโดยมุงใหเปน

ปจจัยแหงการกาวไปในมรรค; ด ูสิกขา
อธิจิตตสิกขา เร่ืองอธิจิตตอันจะตอง
ศึกษา, การศึกษาในอธิจิตต, ขอปฏิบัติ

สําหรับฝกอบรมพัฒนาจิตใจอยางสูง 



อธิฏฐาน อธิศีลสิกขา๔๘๓

๔๘๓

เพื่อใหเกิดสมาธิ ความเขมแข็งมั่นคง 

พรอมท้ังคุณธรรมและคุณสมบัติ ท่ี

เกื้อกูลท้ังหลาย เชน สติ ขันติ เมตตา 

กรุณา สดช่ืน เบิกบาน เปนสุข ผองใส 

อันจะทําใหจิตใจมีสภาพท่ีเหมาะแกการ

ใชงาน เฉพาะอยางยิ่ง ใหเปนฐานแหง

การเจริญปญญา (ขอ ๒ ในสิกขา ๓ 

หรือไตรสิกขา) เรียกกันงายๆ วา 

สมาธิ; ด ูสิกขา
อธิฏฐาน  ดู อธิษฐาน
อธิบดี ใหญยิ่ง, ผูเปนใหญ, หัวหนา
อธิบาย ไขความ, ขยายความ, ช้ีแจง;

ความประสงค

อธิปเตยยะ, อธิปไตย ความเปนใหญมี 
๓ อยาง คือ ๑. อัตตาธิปไตย ความมี
ตนเปนใหญ ๒. โลกาธิปไตย ความมี
โลกเปนใหญ ๓. ธัมมาธิปไตย ความมี
ธรรมเปนใหญ

อธิปญญา ปญญาอันยิ่ง โดยเฉพาะ

วิปสสนาปญญา ท่ีกําหนดรูความจริง

แหงไตรลักษณ; ดู สิกขา
อธิปญญาสิกขา เร่ืองอธิปญญาอันจะ
ตองศึกษา, การศกึษาในอธิปญญา, ขอ

ปฏิบัติสําหรับฝกอบรมพัฒนาปญญา

อยางสูง เพื่อใหเกิดความรูแจง มองเห็น

สิ่งท้ังหลายตามเปนจริง อันจะทําใหจิต

ใจหลุดพนเปนอสิระ ปราศจากกิเลสและ

ความทุกข (ขอ ๓ ในสิกขา ๓ หรือไตร-

สิกขา) เรียกกันงายๆ วา ปญญา; ด ูสิกขา
อธิมุตติ อัธยาศัย, ความโนมเอียง, 

ความคิดมุงไป, ความมุงหมาย

อธิโมกข 1. ความปลงใจ, ความตกลงใจ, 
ความปกใจในอารมณ (ขอ ๑๐ ใน

อัญญสมานาเจตสิก ๑๓) 2. ความนอม

ใจเช่ือ, ความเช่ือสนิทแนว, ความ

ซาบซ้ึงศรัทธาหรือเลื่อมใสอยางแรงกลา 

ซ่ึงทําใหจิตใจเจิดจาหมดความเศรา

หมอง (ขอ ๖ ในวิปสสนูปกิเลส ๑๐)

อธิวาสนขันติ ความอดทนคือความอด
กลั้น

อธิศีล ศีลอันยิ่ง หมายถึงปาฏิโมกขสังวร-

ศีล ตลอดลงมาจนถึงศีล ๕ ศีล ๘ ศีล 

๑๐ ท่ีรักษาดวยความเขาใจ ใหเปนเคร่ือง

หนนุนาํออกจากวัฏฏะ หรือเปนปจจัยให

กาวไปในมรรค; ด ูสิกขา
อธิศีลสิกขา เร่ืองอธิศีลอันจะตองศึกษา, 
การศึกษาในอธิศีล, ขอปฏิบัติสําหรับ

ฝกอบรมพัฒนาศีลอยางสูง ท่ีจะใหต้ัง

อยูในวินัย รูจักใชอินทรีย และมีพฤติ-

กรรมทางกายวาจาดีงาม ในการสัมพันธ 

ท่ีจะอยูรวมสังคมกับผูอื่นและอยูในสิ่ง

แวดลอมตางๆ ดวยดี ใหเปนประโยชน 

เกื้อกูล ไมเบียดเบียน ไมทําลาย และให

เปนพื้นฐานแหงการฝกอบรมพัฒนาจิต

ใจในอธิจิตตสิกขา (ขอ ๑ ในสิกขา ๓ 

หรือไตรสิกขา), เขียนอยางบาลีเปน  



อธิษฐาน อธิษฐานธรรม๔๘๔

๔๘๔

อธิสีลสิกขา และเรียกกันงายๆ วา ศีล;
ด ูสิกขา

อธิษฐาน 1. ในทางพระวินัย แปลวา

การตั้งเอาไว ต้ังใจกําหนดแนนอนลงไป 

เชน อธิษฐานพรรษา ต้ังเอาไวเปนของ

เพื่อการนั้นๆ หรือต้ังใจกําหนดลงไปวา

ใหเปนของใชประจําตัวชนดินัน้ๆ เชน ได

ผามาผนืหนึง่ ต้ังใจวาจะใชเปนอะไร คอื

จะเปนสังฆาฏิ อุตตราสงค อันตรวาสก

ก็อธิษฐานเปนอยางนั้นๆ เมื่ออธิษฐาน

แลว ของนั้นเรียกวาเปนของอธิษฐาน 

เชน เปนสังฆาฏิอธิษฐาน จีวรอธิษฐาน 

(นยิมเรียกกนัวา จีวรครอง) ตลอดจน

บาตรอธิษฐาน สวนของชนดินัน้ ท่ีได

เพิม่มาอกีหรือเกนิจากนัน้ไปกเ็ปนอติเรก 

เชน เปนอติเรกจีวร, อติเรกบาตร, คํา

อธิษฐาน เชน “อิมํ สงฺฆาฏึ อธิฏามิ” 
(ถาอธิษฐานของอื่น ก็เปลี่ยนไปตามช่ือ

ของนั้น เชนวา อุตฺตราสงฺคํ, อนฺตรวาสกํ, 
ปตฺตํ เปนตน); ดู วิกัป, ปจจุทธรณ 2.

ความต้ังใจมั่น, การตัดสินใจเด็ดเดี่ยว, 

ความต้ังใจมั่นแนวท่ีจะทําการใหสําเร็จลุ

จุดหมาย, ความต้ังใจหนักแนนเด็ด

เดี่ยววาจะทําการนั้นๆ ใหสําเร็จ และ

มั่นคงแนวแนในทางดําเนินและจุดมุง

หมายของตน เปนบารมีอยางหนึ่ง เรียก

วา อธิษฐานบารมี หรืออธิฏฐานบารม ี

(ขอ ๘ ในบารม ี๑๐) 3. ธรรมเปนท่ีมัน่, 

ในแบบเรียนธรรมของไทย  เรียกวา

อธิษฐานธรรม; ด ูอธิษฐานธรรม  4. ใน
ภาษาไทย ใชเปนคํากริยา และมักมี

ความหมายเพีย้นไปวา ต้ังใจมุงขอใหได

ผลอยางใดอยางหนึ่ง, ต้ังจิตปรารถนา

เฉพาะอยางยิ่ง ต้ังจิตขอตอสิ่งท่ีถือวา

ศักดิ์สิทธ์ิใหสําเร็จผลอยางใดอยางหนึ่ง; 

มีขอสังเกตวา ในความหมายเดิม 

อธิษฐานเปนการต้ังใจท่ีจะทํา (ใหสําเร็จ

ดวยความพยายามของตน) แตความ

หมายในภาษาไทยกลายเปนอธิษฐาน

โดยต้ังใจขอเพือ่จะไดหรือจะเอา เฉพาะ

อยางยิ่งดวยอํานาจดลบันดาลโดยตน

เองไมตองทํา (บาลี: อธิฏาน)

อธิษฐานธรรม ธรรมท่ีควรต้ังไวในใจ, 

ธรรมเปนท่ีมั่น, หลักธรรมท่ีใชต้ังตัวให

มั่นหรือเปนท่ี ต้ังตัวใหมั่น เพื่อจะ

สามารถยึดเอาหรือลุถึงผลสําเร็จท่ีเปน

จุดหมาย เฉพาะอยางยิ่งพระภิกษุใชต้ัง

ตัวเพื่อจะบรรลุอรหัตตผล มี ๔ อยาง 

คือ ๑. ปญญา ๒. สัจจะ ๓. จาคะ ๔. 
อุปสมะ หรือสันติ นิยมเรียกช่ือเต็มของ
แตละขอวา ๑. ปญญาธิฏฐาน ๒. สัจจา-
ธิฏฐาน ๓. จาคาธิฏฐาน ๔. อุปสมา-
ธิฏฐาน และเรียกรวมวา อธิฏฐาน ๔
หรือจตุราธิฏฐาน ท้ังนีม้หีลกัการปฏบัิติ

ตามพทุธพจนวา ๑. พงึไมประมาท[หมัน่

ใชหมั่นพัฒนา]ปญญา ๒. พึงรักษา



อธิษฐานพรรษา อนัตตลักษณะ๔๘๕

๔๘๕

[อนรัุกษ]สจัจะ ๓. พงึเพิม่พนูจาคะ ๔. 

พึงศึกษาสันติ (เรียงคําอยางบาลีเปน 

สนัติศกึษา)

อธิษฐานพรรษา ความต้ังใจกําหนดลง

ไปวาจะอยูจําพรรษา ณ ท่ีใดท่ีหนึ่ง

ตลอดไตรมาส (๓ เดือน); ดู จําพรรษา
อธิษฐานอุโบสถ อุโบสถท่ีทําดวยการ

อธิษฐาน ไดแก อุโบสถท่ีภิกษุรูปเดียว

ทํา กลาวคือ เมื่อในวัดมีภิกษุรูปเดียว 

ถึงวันอุโบสถ เธอพึงอธิษฐานคือต้ังใจ

หรือกําหนดใจวา “อชฺช เม อุโปสโถ”
แปลวา “วันนี้อุโบสถของเรา” เรียกอีก

อยางหนึ่งวา ปุคคลอุโบสถ (อุโบสถ

ของบุคคล หรือทําโดยบุคคล); ด ูอโุบสถ
อนติริตตะ (อาหาร) ซ่ึงไมเปนเดน (ท่ีวา

เปนเดน มี ๒ คือเปนเดนภิกษุไข ๑ 

เปนของท่ีภิกษุทําใหเปนเดน ๑)

อนธการ ความมืด, ความโงเขลา; เวลา

ค่ํา

อนภิชฌา ไมโลภอยากไดของเขา, ไมคิด
จองจะเอาของเขา (ขอ ๘ ในกุศล-

กรรมบถ ๑๐)

อนริยปริเยสนา การแสวงหาท่ีไมเปน

อริยะ คือ แสวงหาสิ่งท่ียังตกอยูในชาติ 

ชรามรณะ หรือสิ่งท่ีระคนอยูดวยทุกข 

กลาวคือ แสวงหาสิ่งอันทําใหติดอยูใน

โลก, สําหรับชาวบานทานวา หมายถึง

การแสวงหาในทางมิจฉาชีพ (ขอ ๑ ใน

ปริเยสนา ๒)

อนวิเสส หาสวนเหลือมิได, ไมเหลือเลย, 

สิ้นเชิง

อนังคณสูตร ช่ือสูตรท่ี ๕ แหงมัชฌิม-

นิกาย มูลปณณาสก พระสุตตันตปฎก 

เปนคําสนทนาระหวางพระสารีบุตรกับ

พระโมคคัลลานะ วาดวยกิเลสอันยวน

ใจ และความตางแหงผูมีกิเลสยวนใจ

กับผูไมมีกิเลสยวนใจ

อนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย (อนัญญ-

ตัญญัสสามีตินทรีย ก็เขียน) ดู อินทรีย 
๒๒

อนัตตตา ความเปนอนัตตา คือมิใชตัวมิ
ใชตน (ขอ ๓ ในไตรลักษณ); ดู อนัตต-
ลักษณะ

อนัตตลักขณสูตร ช่ือพระสูตรท่ีแสดง

ลักษณะแหงเบญจขันธ วาเปนอนัตตา 

พระศาสดาทรงแสดงแกภิกษุปญจ-

วัคคีย ภิกษุปญจวัคคียไดสําเร็จพระ

อรหัต ดวยไดฟงอนัตตลักขณสูตรนี้ 

(มาในมหาวรรค พระวินัยปฎก และใน

สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค พระ

สุตตันตปฎก)

อนัตตลักษณะ ลักษณะท่ีเปนอนัตตา, 

ลักษณะท่ีใหเห็นวาเปนของมิใชตัวตน

โดยอรรถตางๆ เชน ๑. เปนของสูญ คือ 

วางเปลาจากความเปนสัตว บุคคล ตัว

ตน เรา เขา หรือการสมมติเปนตางๆ 



อนัตตสัญญา อนาคามี๔๘๖

๔๘๖

(ในแงสังขตธรรม คือสังขาร ก็เปนเพียง

การประชุมเขาขององคประกอบท่ีเปน

สวนยอยๆ ท้ังหลาย) ๒. เปนสภาพหา

เจาของมิได ไมเปนของใครจริง ๓. ไม

อยู ในอํานาจ ไม เปนไปตามความ

ปรารถนา ไมข้ึนตอการบังคับบัญชาของ

ใครๆ ๔. เปนสภาวธรรมที่ดํารงอยูหรือ

เปนไปตามธรรมดาของมนั (ในแงสงัขต-

ธรรม คือสังขาร ก็เปนไปตามเหตุปจจัย 

ข้ึนตอเหตุปจจัย ไมมีอยูโดยลําพังตัว 

แตเปนไปโดยสัมพันธ อิงอาศัยกันอยู

กับสิ่งอื่นๆ) ๕. โดยสภาวะของมันเองก็

แยงหรือคานตอความเปนอัตตา มีแต

ภาวะท่ีตรงขามกับความเปนอัตตา; ดู

ทุกขลกัษณะ, อนจิจลักษณะ
อนัตตสัญญา กําหนดหมายถึงความ

เปนอนัตตาแหงธรรมท้ังหลาย (ขอ ๒ 

ในสัญญา ๑๐)

อนัตตา ไมใชอัตตา, ไมใชตัวใชตน; ดู

อนัตตลักษณะ
อนัตตานุปสสนา การพิจารณาเห็นใน

สภาพท่ีเปนอนัตตา คือหาตัวตนเปน

แกนสารมิได

อนันต ไมมีท่ีสิ้นสุด, มากเหลือเกิน, 

มากจนนับไมได

อนันตริยกรรม กรรมหนัก, กรรมท่ีเปน

บาปหนักท่ีสุด ตัดทางสวรรค ตัดทาง

นิพพาน, กรรมท่ีใหผลคือ ความเดือด

รอนไมเวนระยะเลย มี ๕ อยางคือ ๑. 
มาตุฆาต ฆามารดา ๒. ปตุฆาต ฆาบิดา 
๓. อรหันตฆาต ฆาพระอรหันต ๔. โลหิ-
ตุปบาท ทํารายพระพุทธเจาจนถึงยัง
พระโลหิตใหหอข้ึนไป ๕. สังฆเภท ทํา

สงฆใหแตกกัน

อนาคต ยังไมมาถึง, เร่ืองท่ียังไมมาถึง, 

เวลาท่ียังไมมาถึง

อนาคตังสญาณ  ญาณหยั่ ง รู ส วน

อนาคต, ปรีชากําหนดรูคาดผลขางหนา

อันสืบเนื่องจากเหตุในปจจุบันหรือใน

อนาคตกอนเวลานัน้ (ขอ ๒ ในญาณ ๓)

อนาคามิผล ผลท่ีได รับจากการละ

สังโยชน คือ กามราคะ และปฏิฆะดวย

อนาคามิมรรค  อันทําให เปนพระ

อนาคามี

อนาคามิมรรค ทางปฏิบัติเพื่อบรรลุผล 

คือความเปนพระอนาคามี, ญาณคือ

ความรูเปนเหตุละโอรัมภาคิยสังโยชน

ไดท้ัง ๕ (คือ ละไดเด็ดขาดอีก ๒ อยาง 

ไดแก กามราคะ และปฏิฆะ เพิ่มจาก ๓ 

อยางท่ีพระโสดาบันละไดแลว)

อนาคามี พระอริยบุคคลผูไดบรรลุ

อนาคามิผล มี ๕ ประเภท คือ ๑. 
อันตราปรินิพพายี ผูปรินิพพานใน

ระหวางอายุยังไมถึงกึ่ง (หมายถึงโดย

กเิลสปรินพิพาน) ๒. อปุหัจจปรนิพิพาย ี ผู
ปรินิพพานเมื่อจวนจะถึงสิ้นอายุ ๓. 



อนาคาริยวินัย อนาโรจนา๔๘๗

๔๘๗

อสังขารปรนิพิพาย ี ผูนพิพานโดยไมตองใช
ความเพยีรนกั ๔. สสังขารปรนิพิพาย ี ผู
ปรินิพพานโดยตองใชความเพียรมาก 

๕. อุทธังโสโต อกนิฏฐคามี ผูมีกระแส
ในเบ้ืองบนไปสูอกนิฏฐภพ

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 อาบัติท่ีตองเฉพาะทําเอง 

ไมตองเพราะสั่ง คือสั่งใหผูอื่นทําไมตอง

อาบัติ เชน สังฆาทิเสส สิกขาบทท่ี ๑ 

(แตสั่งใหทําแกตน ไมพนอาบัติ)

อนาถบิณฑิก อุบาสกคนสําคัญในสมัย

พุทธกาล เดิมช่ือ สุทัตต เปนเศรษฐีอยู

ท่ีเมอืงสาวตัถ ี ตอมาไดนบัถอืพระพทุธ-

ศาสนา บรรลุโสดาปตติผล เปนผูมี

ศรัทธาแรงกลา สรางวัดพระเชตวัน

ถวายแดพระพุทธเจาและภิกษุสงฆท่ี

เมืองสาวัตถี ซ่ึงพระพุทธเจาไดประทับ

จําพรรษารวมท้ังหมดถึง ๑๙ พรรษา 

ทานอนาถบิณฑิก นอกจากอุปถัมภ

บํารุงพระภิกษุสงฆแลวยังไดสงเคราะห

คนยากไรอนาถาอยางมากมายเปน

ประจํา จึงไดช่ือวา อนาถบิณฑิก ซ่ึง
แปลวา “ผูมีกอนขาวเพื่อคนอนาถา” 

ทานไดรับยกยองเปนเอตทัคคะในหมู

ทายกฝายอุบาสก; ดู เชตวัน
อนาถา ไมมีท่ีพึ่ง, ยากจน, เข็ญใจ

อนาบัติ ไมเปนอาบัติ

อนาปตติวาร ตอนวาดวยขอยกเวนท่ีไม
ตองปรับอาบัตินั้นๆ ตามปกติอยูทายคํา

อธิบายสิกขาบทแตละขอในคัมภีรวิภังค 

พระวินัยปฎก

อนามัฏฐบิณฑบาต อาหารท่ีภิกษุ

บิณฑบาตไดมายังไมไดฉัน จะใหแกผู

อื่นท่ีไมใชภิกษุดวยกันไมได นอกจาก

มารดาบิดา

อนามาส วัตถุอันภิกษุไมควรจับตอง 

เชน รางกายและเคร่ืองแตงกายสตรี 

เงินทอง อาวุธ เปนตน

อนาโรจนา “การไมบอก” คือ ไมบอก

ประจานตัวแกภิกษุท้ังหลายภายในเขต 

๒ เลฑฑุบาตจากเคร่ืองลอมหรือจาก

อุปจารแหงอาวาส ใหรูท่ัวกันวาตนตอง

อาบัติสังฆาทิเสส กําลังอยูปริวาสหรือ

ประพฤติมานัต; เปนเหตุอยางหนึ่งของ

การขาดราตรีแหงมานัตหรือปริวาส ผู

ประพฤติมานัตตองบอกทุกวัน แตผูอยู

ปริวาส ไมตองบอกทุกวัน ปกตัตตภิกษุ

รูปใดยังไมไดรับบอก เธอบอกแกภิกษุ

รูปนั้นคร้ังหนึ่งแลว ไมตองบอกอีก



อนาวรณญาณ อนิทัสสนอัปปฏิฆรูป๔๘๘

๔๘๘

ตลอดกาลที่อยูในอาวาสหรือในอนาวาส

นั้น แตตองบอกในทายอุโบสถ ทาย

ปวารณา เมื่อถึงวันนั้นๆ และภิกษุใดไดั

รับบอกแลวออกจากอาวาสหรืออนาวาส

นั้นไปเมื่อกลับมาใหมตองไดรับบอกอีก;

ดู รัตติเฉท
อนาวรณญาณ ปรีชาหยั่งรูท่ีไมมีอะไรๆ 

มากั้นได หมายความวา รูตลอด, รูทะลุ

ปรุโปรง เปนพระปรีชาญาณเฉพาะของ

พระพุทธเจา ไมท่ัวไปแกพระสาวก

อนาวาส ถิ่นท่ีมิใชอาวาส คือ ไมเปนวัด

อนาสวะ ไมมีอาสวะ, อันหาอาสวะมิได
อนิจจตา ความเปนของไมเท่ียง, ภาวะท่ี
สังขารท้ังปวงเปนสิ่งไมเท่ียงไมคงท่ี (ขอ 

๑ ในไตรลักษณ)

อนิจจลักษณะ ลักษณะท่ีเปนอนิจจะ, 

ลักษณะท่ีใหเห็นวาเปนของไมเท่ียง ไม

คงท่ี ไดแก ๑. เปนไปโดยการเกิดข้ึน

และสลายไป คือ เกิดดับๆ มีแลวก็ไมมี 

๒. เปนของแปรปรวน คือ เปลี่ยน

แปลงแปรสภาพไปเร่ือยๆ ๓. เปนของ

ช่ัวคราว อยูไดช่ัวขณะๆ ๔. แยงตอ

ความเท่ียง คือ โดยสภาวะของมันเอง 

ก็ปฏิเสธความเท่ียงอยูในตัว; ดู ทุกข-
ลักษณะ, อนัตตลักษณะ

อนิจจสัญญา กําหนดหมายถึงความไม
เท่ียงแหงสังขาร (ขอ ๑ ในสัญญา ๑๐)

อนิจจัง ไมเท่ียง, ไมคงท่ี, สภาพท่ีเกิดมี

ข้ึนแลวก็ดับลวงไป; ดู อนิจจลักษณะ, 
ไตรลักษณ

อนิฏฐารมณ อารมณท่ีไมนาปรารถนา, 
สิ่งท่ีคนไมอยากไดไมอยากพบ แสดง

ในแงตรงขามกับกามคุณ ๕ ไดแก รูป 

เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ท่ีไมนารัก

ใคร ไมนาชอบใจ แสดงในแงโลกธรรม 

ไดแก ความเสื่อมลาภ ความเสื่อมยศ 

การนินทา และความทุกข; ตรงขามกับ

อิฏฐารมณ
อนิทัสสนรูป ดูที่ อนิทัสสนอัปปฏิฆรูป, 
รูป ๒๘

อนิทัสสนสัปปฏิฆรูป ดูที่  รูป ๒๘
อนิทัสสนอัปปฏิฆรูป รูปท่ีมองไมเห็น

และกระทบไมได  คือรับรูไมไดดวย

ประสาทใดๆ ไมวาจะดวยจกัษ ุหรือดวย

โสตะ ฆานะ ชิวหา และกาย แตเปน

ธรรมารมณ อนัรูดวยใจ, ไดแกสุขุมรปู
๑๖

รูปในชุดท่ีใกลเคยีง และตรงขาม อนั

พงึทราบไวดวยกนั คอื

สนิทัสสนรูป รูปซ่ึงมองเห็นได คือตา
มองเห็น มี ๑ ไดแกรูปารมณ (หมายถึง

วัณณะ คือสี), คูกับ อนิทัสสนรปู รูปซ่ึง
มองไมเห็น ม ี ๒๗ ไดแกรูปอ่ืนนอกจาก

นัน้ (มหาภตูรูป ๔ และอุปาทายรปูอีก ๒๓)

สัปปฏิฆรูป รูปซ่ึงมีการกระทบได คือ
รับรูทางประสาทท้ัง ๕ ท่ีตรงคูกัน มี ๑๒ 



อนินทรียรูป อนุตตริยะ๔๘๙

๔๘๙

ไดแกปสาทรูป ๕ และวิสัยรูป ๗ (๗ คือ

นับโผฏฐัพพะเปน ๓ ไดแก ปฐวี เตโช 

และวาโย), คูกับ อัปปฏิฆรูป รูปซ่ึง
กระทบไมได อันรับรูไมไดทางประสาทท้ัง 

๕ ม ี๑๖ ไดแกรูปท่ีเหลือจากนัน้ (คอืสุขุม

รูป ๑๖ นัน่เอง); ด ูสุขุมรปู, รปู 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 สถานท่ีพระพุทธเจาเสด็จ

ยืนจองดูตนพระศรีมหาโพธ์ิดวยมิได

กระพริบพระเนตรตลอด ๗ วัน อยูทาง

ทิศอีสานของตนพระศรีมหาโพธ์ิ; ดู

วิมุตติสุข
อนิยต ไมแน, ไมแนนอน เปนช่ืออาบัติท่ี

ยังไมแน ระหวางปาราชิก สังฆาทิเสส

หรือปาจิตตีย ซ่ึงพระวินัยจะตอง

วินิจฉัย

อนิยตสิกขาบท สิกขาบทที่วางอาบัติไว
ไมแน คือยังไมระบุชัดลงไปวาเปน

ปาราชิก หรือสงัฆาทิเสส หรือ ปาจติตีย,

มี ๒ สิกขาบท

อนึก กองทัพ คือ ชาง มา รถ พลเดิน ท่ี

จัดเปนกองๆ แลว

อนุเคราะห เอื้อเฟอ, ชวยเหลือ; ความ
เอื้อเฟอ, การชวยเหลือ

อนุชน คนท่ีเกิดตามมา, คนรุนหลัง, คน
รุนตอๆ ไป

อนุชา ผูเกิดทีหลัง, นอง
อนุญาต ยินยอม, ยอมให, ตกลง

อนุฎีกา ปกรณท่ีพระอาจารยท้ังหลาย
แตงแกหรืออธิบายเพิ่มเติมฎีกา; ดู

อรรถกถา
อนุฏฐานไสยา “การนอนท่ีไมมีการลุก

ข้ึน”, การนอนคร้ังสุดทาย โดยท่ัวไป

หมายถึง การบรรทมครั้งสุดทายของ

พระพุทธเจา ในคราวเสด็จดับขันธ-

ปรินิพพาน

อนุตฺตรํ ปฺุกฺเขตฺตํ โลกสฺส (พระ

สงฆ) เปนนาบุญอันยอดเยี่ยมของโลก 

เปนแหลงปลูกเพาะและเผยแพรความดี

อยางสงูสดุ เพราะพระสงฆเปนผูบริสทุธ์ิ 

เปนผูฝกฝนอบรมตน และเปนผูเผยแพร

ธรรม ไทยธรรมท่ีถวายแกทาน ยอมมผีล

อาํนวยประโยชนสุขอยางกวางขวางและ

ตลอดกาลยาวนาน เหมือนผืนนาดินดี 

พืชท่ีหวานลงไปยอมเผล็ดผลไพบูลย 

(ขอ ๙ ในสังฆคุณ ๙)

อนุตตริยะ ภาวะท่ียอดเยี่ยม, สิ่งท่ียอด



อนุตฺตโร ปุริสทมฺมสารถิ อนุปยนิคม๔๙๐

๔๙๐

เยี่ยม มี ๓ คือ ๑. ทัสสนานุตตริยะ 
การเห็นอันเยี่ยม คือ เห็นธรรม ๒. 
ปฏิปทานุตตริยะ การปฏิบัติอันเยี่ยม 

คอื มรรคมอีงค ๘ ๓. วมุิตตานตุตรยิะ
การพนอันเยี่ยม คือ พนกิเลสและกอง

ทุกข; อนุตตริยะ อีกหมวดหน่ึงมี ๖ คือ 

๑. ทัสสนานุตตริยะ การเห็นอันเยี่ยม 

๒. สวนานุตตริยะ การฟงอันเยี่ยม ๓. 
ลาภานุตตริยะ ลาภหรือการไดอันเยี่ยม 

๔. สิกขานุตตริยะ การศึกษาอันเยี่ยม 

๕. ปาริจริยานุตตริยะ การบาํรุงอนัเยีย่ม 
๖. อนสุสตานตุตรยิะ การระลกึอนัเยีย่ม 

ดคูาํอธิบายท่ีคาํนัน้ๆ

อนุตฺตโร ปุริสทมฺมสารถิ (พระผูมีพระ

ภาคเจานั้น) ทรงเปนสารถี ฝกคนที่ควร

ฝกได ท่ียอดเยี่ยม โดยทรงรูจักใชอบุาย

ใหเหมาะแกบุคคล สอนเขาไดโดยไมตอง

ใชอาชญา และทําใหเขาบรรลผุลท่ีพงึได 

เต็มตามกาํลงัความสามารถของเขา (ขอ 

๖ ในพทุธคณุ ๙)

อนุทูต ทูตติดตาม, ในพระวินัย หมาย

ถึงภิกษุท่ีสงฆสมมติใหเปนตัวแทนของ

สงฆ เดินทางรวมไปกับภิกษุผูถูกสงฆ

ลงโทษดวย ปฏิสารณียกรรม ใหไปขอ

ขมาคฤหัสถ ในกรณีท่ีเธอไมอาจไปตาม

ลําพั ง  อนุ ทูตทําหน า ท่ีช วยพูดกับ

คฤหัสถนั้นเปนสวนตนหรือในนามของ

สงฆ เพื่อใหตกลงรับขมา เมื่อตกลงกัน

แลว รับอาบัติท่ีภิกษุนั้นแสดงตอหนา

เขาแลวจึงใหขมา

อนุบัญญัติ บัญญัติเพิ่มเติม, บทแกไข

เพิ่มเติมท่ีพระพุทธเจาทรงบัญญัติเสริม

หรือผอนพระบัญญัติท่ีวางไวเดิม; คูกับ

บัญญัติ หรือ มูลบัญญัติ
อนุบุพพิกถา ดู อนุปุพพิกถา
อนุบุรุษ คนรุนหลัง, คนท่ีเกิดทีหลัง

อนุปสัมบัน ผูยังมิไดอุปสมบท ไดแก 

คฤหัสถและสามเณร (รวมท้ังสิกขมานา

และสามเณรี), ผูมิใชภิกษุหรือภิกษุณี;

เทียบ อุปสัมบัน
อนุปาทินนกสังขาร สังขารท่ีกรรมไม

ยึดครอง แปลกันงายๆ วา “สังขารท่ีไม

มีใจครอง” เชน ตนไม ภูเขา เปนตน 

(ขอ ๒ ในสังขาร ๒)

อนุปาทินนรูป, อนุปาทินนกรูป ดูที่ รูป 
๒๘

อนุปาทิเสสนิพพาน นพิพานไมมอีปุาทิ

เหลือ, ดับกิเลสไมมีเบญจขันธเหลือ 

คือ สิ้นท้ังกิเลสและชีวิต หมายถึง พระ

อรหันตสิ้นชีวิต, นิพพานในแงท่ีเปน

ภาวะดับภพ; เทียบ สอุปาทิเสสนิพพาน
อนุปาทิเสสบุคคล บุคคลผูไมมีเช้ือ

กิเลสเหลือ, ผูหมดอุปาทานสิ้นเชิง ได

แก พระอเสขะ คือ พระอรหันต; เทียบ

สอุปาทิเสสบุคคล
อนุปยนิคม นิคมแหงหนึ่งของมัลล-



อนุปยอัมพวัน อนุพยัญชนะ๔๙๑

๔๙๑

กษัตริย ในแขวงมัลลชนบท อยูทางทิศ

ตะวันออกของเมืองกบิลพัสดุ

อนุปยอัมพวัน ช่ือสวน อยูในเขตอนุ-

ปยนิคม แขวงมัลลชนบท เปนท่ีพระ

มหาบุรุษเสด็จพักแรม ๗ วัน หลังจาก

เสดจ็ออกบรรพชาใหมๆ  กอนเสดจ็ตอไป

สูเมอืงราชคฤห ในแควนมคธ และตอมา

เปนท่ีเจาศากยะ มอีนรุุทธะ และอานนท 

เปนตน พรอมดวยอบุาล ีออกบวช

อนุปุพพปฏิปทา ขอปฏิบัติโดยลําดับ, 

การปฏิบัติตามลําดับ

อนุปุพพวิหาร ธรรมเปนเคร่ืองอยูโดย

ลําดับ, ธรรมเคร่ืองอยูท่ีประณีตตอกัน

ข้ึนไปโดยลําดับ มี ๙ คือ รูปฌาน ๔ 
อรูปฌาน ๔ และ สัญญาเวทยิตนิโรธ 
(สมาบัติท่ีดับสัญญาและเวทนา)

อนุปุพพิกถา เทศนาท่ีแสดงไปโดย

ลําดับ เพื่อฟอกอัธยาศัยของสัตวให

หมดจดเปนช้ันๆ จากงายไปหายาก เพือ่

เตรียมจิตของผูฟงใหพรอมท่ีจะรับฟง

อริยสัจจ มี ๕ คือ ๑. ทานกถา 
พรรณนาทาน ๒. สีลกถา พรรณนาศีล 
๓. สัคคกถา พรรณนาสวรรค คือ ความ
สุขท่ีพร่ังพรอมดวยกาม ๔. กามาทีนว-
กถา พรรณนาโทษของกาม ๕. เนกขัม-
มานิสังสกถา พรรณนาอานิสงสแหง

การออกจากกาม อนุปุพพีกถา ก็มีใช
อนุพยัญชนะ ลักษณะนอยๆ, พระ

ลักษณะขอปลีกยอยของพระมหาบุรุษ 

(นอกเหนือจากมหาบุรุษลักษณะ ๓๒) 

อีก ๘๐ ประการ คือ ๑. มีนิ้วพระหัตถ

และนิ้วพระบาทอันเหลืองงาม, ๒. นิ้ว

พระหัตถแลนิ้วพระบาทเรียวออกไป

โดยลําดับแตตนจนปลาย, ๓. นิ้วพระ

หัตถ แลนิ้วพระบาทกลมดุจนายชาง

กลึงเปนอันดี, ๔. พระนขาท้ัง ๒๐ มีสี

อันแดง, ๕. พระนขาท้ัง ๒๐ นั้นงอน

งามชอนข้ึนเบ้ืองบนมิไดคอมลงเบ้ืองตํ่า 

ดุจเล็บแหงสามัญชนท้ังปวง, ๖. พระ 

นขานั้นมีพรรณอันเกลี้ยงกลมสนิทกันมิ

ไดเปนร้ิวรอย, ๗. ขอพระหัตถและขอ

พระบาทซอนอยูในพระมังสะมิไดสูงข้ึน

ปรากฏออกมาภายนอก, ๘. พระบาท

ท้ังสองเสมอกันมิไดยอมใหญกวากัน

มาตรวาเทาเมล็ดงา ๙. พระดําเนินงาม

ดุจอาการเดินแหงกุญชรชาติ, ๑๐. พระ

ดําเนินงามดุจสีหราช, ๑๑. พระดําเนิน

งามดุจดําเนินแหงหงส, ๑๒. พระ

ดําเนินงามดุจอุสภราชดําเนิน ๑๓. ขณะ

เมื่อยืนจะยางดําเนินนั้น ยกพระบาท

เบ้ืองขวายางไปกอน พระกายเยื้องไป

เบ้ืองขวากอน, ๑๔. พระชานุมณฑล

เกลี้ยงกลมงามบริบูรณ บมิไดเห็นอัฏฐิ

สะบาปรากฏออกมาภายนอก, ๑๕. มี

บุรุษพยัญชนะบริบูรณคือมิไดมีกิริยา

มารยาทคลายสตรี ๑๖. พระนาภีมิได



อนุพยัญชนะ อนุพยัญชนะ๔๙๒

๔๙๒

บกพรอง กลมงามมิไดวิกลในท่ีใดท่ี

หนึ่ง,  ๑๗. พระอุทรมีสัณฐานอันลึก, 

๑๘. ภายในพระอุทรมีรอยเวียนเปน

ทักขิณาวัฏฏ, ๑๙. ลําพระเพลาท้ังสอง

กลมงามดุจลําสุวรรณกัททลี  ๒๐. ลํา

พระกรท้ังสองงามดุจงวงแหงเอราวัณ

เทพยหัตถี, ๒๑. พระอังคาพยพใหญ

นอยท้ังปวงจําแนกเปนอันดี คือ งาม

พรอมทุกสิ่งหาที่ตําหนิบมิได, ๒๒. 

พระมังสะท่ีควรจะหนาก็หนา ท่ีควรจะ

บางก็บางตามท่ีท่ัวท้ังพระสรีรกาย, ๒๓. 

พระมังสะมิไดหดหูในท่ีใดท่ีหนึ่ง ๒๔. 

พระสรีรกายท้ังปวงปราศจากตอมและ

ไฝปานมูลแมลงวันมิไดมีในท่ีใดท่ีหนึ่ง, 

๒๕. พระกายงามบริสุทธ์ิพรอมสมกัน

โดยตามลําดับท้ังเบ้ืองบนแลเบ้ืองลาง, 

๒๖. พระกายงามบริสุทธ์ิพรอมสิ้น

ปราศจากมลทินท้ังปวง, ๒๗. ทรงพระ

กําลังมาก เสมอดวยกําลังแหงกุญชร-

ชาติ ประมาณถึงพันโกฏิชาง ถาจะ

ประมาณดวยกําลังบุรุษก็ไดถึงแสนโกฏิ

บุรุษ, ๒๘. มีพระนาสิกอันสูง, ๒๙. 

สัณฐานพระนาสิกงามแฉลม  ๓๐. มี

พระโอษฐเบ้ืองบนเบ้ืองตํ่ามิไดเขาออก

กวากัน เสมอเปนอันดี มีพรรณแดงงาม

ดุจสีผลตําลึงสุก, ๓๑. พระทนตบริสุทธ์ิ

ปราศจากมูลมลทิน, ๓๒. พระทนตขาว

ดุจดังสีสังข, ๓๓. พระทนตเกลี้ยงสนิท

มิไดเปนร้ิวรอย, ๓๔. พระอินทรียท้ัง ๕ 

มีจักขุนทรียเปนอาทิงามบริสุทธ์ิท้ังสิ้น, 

๓๕. พระเข้ียวท้ัง ๔ กลมบริบูรณ, ๓๖. 

ดวงพระพกัตรมีสัณฐานยาวสวย ๓๗. 

พระปรางคท้ังสองดูเปลงงามเสมอกัน, 

๓๘. ลายพระหัตถมีรอยอันลึก, ๓๙. 

ลายพระหัตถมีรอยอันยาว ๔๐. ลาย

พระหัตถมีรอยอันตรง บมิไดคอมคด 

๔๑. ลายพระหัตถมีรอยแดงรุงเรือง, 

๔๒. รัศมีพระกายโอภาสเปนปริมณฑล

โดยรอบ ๔๓. กระพุงพระปรางคท้ังสอง

เครงครัดบริบูรณ ๔๔. กระบอกพระ

เนตรกวางแลยาวงามพอสมกัน ๔๕. 

ดวงพระเนตรกอปรดวยประสาทท้ัง ๕ 

มีขาวเปนอาทิผองใสบริสุทธ์ิท้ังสิ้น ๔๖. 

ปลายเสนพระโลมาทั้งหลายมิไดงอมิได

คด ๔๗. พระชิวหามีสัณฐานอันงาม 

๔๘. พระชิวหาออนบมิไดกระดาง ๔๙. 

พระกรรณท้ังสองมีสัณฐานอันยาวดุจ

กลีบปทุมชาติ ๕๐. ชองพระกรรณมี

สัณฐานอันกลมงาม ๕๑. ระเบียบพระ

เสนท้ังปวงนั้นสละสลวยบมิไดหดหูในท่ี

อันใดอันหนึ่ง ๕๒. แถวพระเสนท้ัง

หลายซอนอยูในพระมังสะท้ังสิ้น บมิได

เปนคลื่นฟูข้ึนเหมือนสามัญชนท้ังปวง 

๕๓. พระเศียรมีสัณฐานงามเหมือนฉัตร

แกว ๕๔. ปริมณฑลพระนลาฏโดย

กวางยาวพอสมกัน ๕๕. ประนลาฏมี



อนุพุทธะ อนุโมทนา๔๙๓

๔๙๓

สัณฐานอันงาม ๕๖. พระโขนงมีสัณฐาน

อันงามดุจคันธนูอันกงไว ๕๗. พระ

โลมาท่ีพระโขนงมีเสนอันละเอียด ๕๘. 

เสนพระโลมาท่ีพระโขนงงอกข้ึนแลวลม

ราบไปโดยลาํดบั ๕๙. พระโขนงนัน้ใหญ 

๖๐. พระโขนงนัน้ยาวสดุหางพระเนตร 

๖๑. ผิวพระมงัสะละเอยีดท่ัวท้ังพระกาย 

๖๒. พระสรีรกายรุงเรืองไปดวยสิริ ๖๓. 

พระสรีรกายมิไดมัวหมอง ผองใสอยู

เปนนิตย ๖๔. พระสรีรกายสดชื่นดุจ

ดวงดอกปทุมชาติ ๖๕. พระสรีรสัมผัส

ออนนุมสนิทบมิไดกระดางท่ัวท้ังพระ

กาย ๖๖. กลิ่นพระกายหอมฟุงดุจกลิ่น

สุคนธกฤษณา ๖๗. พระโลมามีเสน

เสมอกันท้ังสิ้น ๖๘. พระโลมามีเสน

ละเอยีดท่ัวท้ังพระกาย ๖๙. ลมอัสสาสะ

ปสสาสะลมหายพระทัยเขาออกก็เดิน

ละเอยีด ๗๐. พระโอษฐมสีณัฐานอนังาม

ดจุแยม ๗๑. กลิน่พระโอษฐหอมดจุกลิน่

อบุล ๗๒. พระเกสาดาํเปนแสง ๗๓. 

กลิ่นพระเกสาหอมฟุงขจรตลบ ๗๔. 

พระเกสาหอมดุจกลิ่นโกมลบุปผชาติ 

๗๕. พระเกสามีสัณฐานเสนกลมสลวย

ทุกเสน ๗๖. พระเกสาดําสนิทท้ังสิ้น 

๗๗ .  พระเกสากอปรดวยเสนอัน

ละเอยีด ๗๘. เสนพระเกสามไิดยุงเหยงิ 

๗๙. เสนพระเกสาเวยีนเปนทักขิณาวฏัฏ

ทุกๆ เสน ๘๐. วจิิตรไปดวยระเบียบ

พระเกตุมาลา กลาวคือถองแถวแหง

พระรัศมีอันโชตนาการขึ้น ณ เบ้ืองบน

พระอุตมังคสิโรตมฯ นิยมเรียกวา 

อสีตยานุพยัญชนะ; ดู มหาบุรุษลักษณะ
อนุพุทธะ ผูตรัสรูตาม คือ ตรัสรูดวยได

สดับเลาเ รียนและปฏิบัติตามท่ีพระ 

สัมมาสัมพุทธเจาทรงสอน ไดแก พระ

อรหันตสาวกท้ังหลาย; ดู พุทธะ
อนุพุทธปวัตติ ประวัติของพระสาวกผู
ตรัสรูตามพระพุทธเจา; เขียนสามัญ

เปน อนุพุทธประวัติ
อนุมัติ เห็นตาม, ยินยอม, เห็นชอบตาม

ระเบียบท่ีกําหนดไว

อนุมาน คาดคะเน, ความคาดหมาย

อนุมานสูตร สูตรท่ี ๑๕ ในมัชฌิม-

นิกาย มูลปณณาสก พระสุตตันตปฎก 

เปนภาษิตของพระมหาโมคคัลลานะ 

กลาวสอนภิกษุท้ังหลาย วาดวยธรรม

อันทําคนใหเปนผูวายากหรือวางาย การ

แนะนําตัก เ ตือนตนเอง  และการ

พิจารณาตรวจสอบตนเองของภิกษุ

อนุโมทนา 1. ความยินดีตาม, ความยิน

ดีดวย, การพลอยยินดี, การแสดง

ความเห็นชอบ; เห็นดวย, แสดงความ

ช่ืนชมหรือซาบซ้ึงเห็นคุณคาแหงการ

กระทําของผูอื่น (บัดนี้ บางทีใชในความ

หมายคลายคําวา ขอบคุณ) 2. ในภาษา

ไทย นิยมใชสําหรับพระสงฆ หมายถึง



อนุโยค อนุศาสน๔๙๔

๔๙๔

ใหพร เชนเรียกคําใหพรของพระสงฆวา

คําอนุโมทนา
อนุโยค ความพยายาม, ความเพียร, 

ความประกอบเนืองๆ

อนุรักขนาปธาน เพียรรักษากุศลธรรม
ท่ีเกิดข้ึนแลวไมใหเสื่อม และบําเพ็ญให

เจริญยิ่งข้ึนไปจนไพบูลย (ขอ ๔ ใน 

ปธาน ๔)

อนุรักษ รักษาและเสริมทวี, รักษาสิ่งท่ี

เกิดมีข้ึนแลวและทําสิ่งท่ีเกิดมีข้ึนแลว

นั้ น ให งอกงาม เพิ่ มทวียิ่ ง ข้ึนไปจน

ไพบูลย; ในภาษาไทย ใชในความหมาย

วา รักษาใหคงเดิม

อนุราธ ช่ือเมืองหลวงของลังกาสมัย
โบราณ; เรียกกันวา อนุราธปุระ บาง 
อนุราธบุร ี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 ซ่ึงขัดกับท่ีอื่นๆ และวาตาม

หนงัสอืเรียน เปนโอรสของเจาอมโิตทนะ) 

และเปนอนชุาของเจามหานามะ ภายหลัง

ออกบวชพรอมกับ เจ าชายอานนท  

เปนตน เรียนกรรมฐานในสํานักของ

พระสารีบุตร ไดบรรลุพระอรหัตท่ีปา

ปาจีนวงัสทายวนั ในแควนเจตี พระ

ศาสดาทรงยกยองวาเปนเอตทัคคะใน

ทางทิพยจักษุ

อนุรุทธาจารย ดู อภิธัมมัตถสังคหะ
อนุรูป สมควร, เหมาะสม, พอเพียง, 

เปนไปตาม

อนุโลม เปนไปตาม, คลอยตาม, ตาม

ลําดับ เชน วาตจปญจกกรรมฐานไป

ตามลาํดบัอยางนี ้เกสา โลมา นขา ทันตา
ตโจ; ตรงขามกับ ปฏโิลม 1. 2. สาวออกไป
ตามลําดับจากเหตุไปหาผลขางหนา เชน 

อวิชชาเปนปจจัย สังขารจึงมี, สังขาร

เปนปจจัย วิญญาณจึงมี เปนตน ตรงขาม

กับ ปฏโิลม 2. 3. จัดเขาได, นับไดวาเปน
อยางนั้น เชน อนุโลมมุสา

อนุโลมมุสา ถอยคําท่ีเปนพวกมุสา, 
ถอยคําท่ีจัดไดวาเปนมุสา คือ พูดเท็จ

อนุวตั ทําตาม, ประพฤติตาม, ปฏบัิติตาม;

บางแหงเขียน อนุวัตน, อนุวรรต, 
อนุวรรตน, อนุวัตร, หรือ อนุวัติ ก็มี

อนุวาต ผาขอบจีวร; ดู จีวร
อนุวาท การโจท, การฟอง, การกลาวหา

กันดวยอาบัติ

อนุวาทาธิกรณ  การโจท ท่ี จัด เปน
อธิกรณ คือ การโจทกันดวยอาบัติ, 

เร่ืองการกลาวหากัน; ดู อธิกรณ
อนุศาสน การสอน, คําช้ีแจง; คําสอนท่ี

อุปชฌายหรือกรรมวาจาจารยบอกแก

ภกิษใุหมในเวลาอปุสมบทเสร็จ ประกอบ

ดวย นิสสัย ๔ และ อกรณียกิจ ๔,



อนุศาสนี อเนกนัย๔๙๕

๔๙๕

นิสสัย คือ ปจจัยเคร่ืองอาศัยของ

บรรพชิต มี ๔ อยางไดแก ๑. เท่ียว

บิณฑบาต ๒. นุงหมผาบังสุกุล ๓. อยู

โคนไม ๔. ฉันยาดองดวยน้าํมตูรเนา 

(ทานบอกไวเปนทางแสวงหาปจจัย ๔ 

พรอมท้ังอติเรกลาภของภกิษ)ุ, อกรณยีกจิ

กจิท่ีไมควรทาํ หมายถงึกจิท่ีบรรพชิตทํา

ไมได มี ๔ อยาง ไดแก ๑. เสพเมถุน 

๒. ลักของเขา ๓. ฆาสัตว (ท่ีใหขาดจาก

ความเปนภิกษุ หมายเอาฆามนุษย) ๔. 

พูดอวดคุณวิเศษท่ีไมมีในตน

อนุศาสนี คาํสัง่สอน, คาํแนะนาํพรํ่าสอน;

(บาลี: อนุสาสนี; สันสกฤต: อนุศาสนี)

อนุศาสนีปาฏิหาริยะ ดู อนุสาสนี-
ปาฏิหาริย

อนุสติ ความระลึกถึง, อารมณท่ีควร

ระลึกถึงเนืองๆ มี ๑๐ อยางคือ ๑. 
พุทธานุสติ ระลึกถึงคุณของพระพุทธ-
เจา ๒. ธัมมานุสติ ระลึกถึงคุณของพระ
ธรรม ๓. สังฆานุสติ ระลึกถึงคุณของ
พระสงฆ ๔. สีลานุสติ ระลึกถึงศีลท่ีตน
รักษา ๕. จาคานุสติ ระลึกถึงทานท่ีตน
บริจาคแลว ๖. เทวตานุสติ ระลึกถึงคุณ
ท่ีทําคนใหเปนเทวดา ๗. มรณัสสติ 
ระลึกถึ งความตาย ท่ีจะต องมี เปน

ธรรมดา ๘. กายคตาสติ ระลึกท่ัวไปใน
กายใหเห็นวาไมงาม ๙. อานาปานสติ 
ต้ังสติกําหนดลมหายใจเขาออก ๑๐.

อุปสมานุสติ ระลึกธรรมเปนท่ีสงบ

ระงับกิเลสและความทุกข คือ นิพพาน;

เ ขียนอยางรูปเดิมในภาษาบาลี เปน 

อนุสสติ
อนุสนธิ การติดตอ, การสืบเนื่องความ 

หรือเร่ืองท่ีติดตอหรือสืบเนื่องกันมา

อนุสสตานุตตริยะ การระลึกอันเยี่ยม 

ไดแก การระลึกถึงพระตถาคต และ

ตถาคตสาวก ซ่ึงจะเปนไปเพื่อความ

บริสุท ธ์ิลว งพนทุกขได (ขอ ๖ ใน 

อนุตตริยะ ๖)

อนุสัย กิเลสท่ีแฝงตัวนอนเนื่องอยูใน
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

ความปรกึษาและตกลงของสงฆ, คาํขอมติ

อนุสาสนี คาํสัง่สอน, คาํแนะนาํพรํ่าสอน;

(บาลี: อนุสาสนี; สันสกฤต: อนุศาสนี)

อนุสาสนีปาฏิหาริย ปาฏิหาริยคืออนุ-
ศาสน,ี คําสอนเปนจริง สอนใหเห็นจริง 

นําไปปฏิบัติไดผลสมจริง เปนอัศจรรย 

(ขอ ๓ ใน ปาฏิหาริย ๓)

อเนกนัย นัยมิใชนอย, หลายนัย



อเนญชาภิสังขาร อบายมุข๔๙๖

๔๙๖

อเนญชาภิสังขาร สภาพท่ีปรุงแตงภพ
อันมั่นคง ไมหวั่นไหว ไดแกภาวะจิตท่ี

มั่นคงแนวแนดวยสมาธิแหงจตุตถฌาน 

(ขอ ๓ ในอภิสังขาร ๓); ตามหลักเขียน 

อาเนญชาภิสังขาร
อเนสนา การหาเลีย้งชีพในทางท่ีไมสมควร
แกภกิษ,ุ เลีย้งชีวติผิดสมณะ เชน หลอก

ลวงเขาดวยการอวดอุตริมนุสธรรม ทํา

วิญญัติคือออกปากขอตอคนท่ีไมควร

ขอ ใชเงินลงทุนหาผลประโยชน ตอลาภ

ดวยลาภ คือใหแตนอยเพื่อหวังตอบ

แทนมาก เปนหมอเวทมนตเสกเปา 

เปนตน

อโนธิโสผรณา “แผไปโดยไมมีขีดข้ัน” 

หมายถึงเมตตาท่ีแผไปตอสัตวท้ังปวง

อยางไมจํากัดขอบเขต (อยางในคําแผ

เมตตาท่ีนยิมนาํมาใชกนัท่ัวไปวา “สพเฺพ

สตฺตา อเวรา โหนฺตุ … สุขี อตฺตานํ 

ปริหรนฺตุ”) แตถาต้ังใจแผเมตตานั้น

โดยจํากัดขอบเขต เชนวา “ขอใหเหลา

อารยชนจงเปนสุข” “ขอใหประดาสัตว

ปาจงอยูดีมีสุข ไมถูกเบียดเบียน” ฯลฯ 

ก็เปนแบบจํากัด เรียกวา “โอธิโส-
ผรณา” (แผโดยมีขอบเขต), นอกจาก

นั้น ถาแผไปตอสัตวเฉพาะในทิศนั้นทิศ

นี้ ยังเรียกตางออกไปอีกวา “ทสิา-
ผรณา” (แผไปเฉพาะทิศ), ไมเฉพาะ

เมตตาเทานั้น แมพรหมวิหารขออื่นๆ ก็

มีท้ัง อโนธโิสผรณา โอธโิสผรณา และ
ทสิาผรณา, อนึ่ง บางทีเรียก โอธโิส-
ผรณา วา “โอทิสสกผรณา” (แผเจาะจง)

และเรียก อโนธโิสผรณา วา “อโนทิสสก-

ผรณา” (แผไมเจาะจง); เทียบ โอธิโส-
ผรณา, ทิสาผรณา; ด ูแผเมตตา, วกุิพพนา, 
สีมาสัมเภท

อโนมา ช่ือแมน้ํากั้นพรมแดนระหวาง
แควนสกักะกบัแควนมลัละ พระสทิธัตถะ

เสดจ็ออกบรรพชา มาถงึฝงแมน้าํอโนมา

ตรัสสั่งนายฉันนะใหนํามาพระท่ีนั่งกลับ

คืนพระนคร ทรงตัดพระเมาลีดวยพระ

ขรรค อธิษฐานเพศบรรพชิต ณ ฝงแม

น้ําอโนมานี้

อบท สัตวไมมีเทา เชน งู และไสเดือน 

เปนตน

อบาย, อบายภูมิ ภูมิกําเนิดท่ีปราศจาก
ความเจริญ มี ๔ อยาง คือ ๑. นิรยะ 
นรก ๒. ติรัจฉานโยนิ กําเนิดดิรัจฉาน 

๓. ปตติวิสัย ภูมิแหงเปรต ๔. อสุรกาย 
พวกอสุรกาย; ด ูคติ, ทุคติ

อบายมุข ชองทางของความเสื่อม, เหตุ

เคร่ืองฉิบหาย, เหตุยอยยับแหงโภค-

ทรัพย, ทางแหงความพินาศ มี ๔ อยาง
คือ ๑. เปนนักเลงหญิง ๒. เปนนักเลง

สุรา ๓. เปนนักเลงการพนัน ๔. คบคน

ช่ัวเปนมิตร; อีกหมวดหนึ่ง มี ๖ คือ ๑. 

ติดสุราและของมึนเมา ๒. ชอบเท่ียว



อปจายนมัย อปริหานิยธรรม๔๙๗

๔๙๗

กลางคืน ๓. ชอบเท่ียวดูการเลน ๔. 

เลนการพนัน ๕. คบคนช่ัวเปนมิตร ๖. 

เกียจครานการงาน; ด ูคิหิวินัย
อปจายนมัย บุญสําเร็จดวยการประพฤติ
ออนนอมถอมตน (ขอ ๔ ในบุญกิริยา

วัตถุ ๑๐)

อปฏิจฉันนาบัติ อาบัติ (สังฆาทิเสส) ท่ี

ภิกษุตองแลวไมไดปดไว

อปทาน ด ูไตรปฎก (เลม ๓๒–๓๓)
อปมาโร โรคลมบาหมู
อปรกาล เวลาชวงหลัง, ระยะเวลาของ

เร่ืองท่ีมีข้ึนในภายหลัง คือ หลังจาก

พระพุทธเจาปรินิพพานแลว ไดแกเร่ือง

ถวายพระเพลิง และแจกพระบรม-

สารีริกธาตุ; ด ูพุทธประวติั
อปรัณณะ ด ูธัญชาติ; เทียบ บุพพัณณะ
อปรนัตะ, อปรนัตกะ ช่ือรัฐท่ีพระโยนก-

ธรรมรักขิตเถระ เปนพระศาสนทูตไป

ประดิษฐานพระพุทธศาสนา เมื่อเสร็จ

การสังคายนาครั้งท่ี ๓ ราว พ.ศ. ๒๓๕;

ด ูโมคคัลลีบุตรติสสเถระ, สาสนวงส
อปราปริยเวทนียกรรม กรรมท่ีเปน
กุศลก็ดี อกุศลก็ดี ซ่ึงใหผลในภพตอๆ 

ไป (ขอ ๓ ในกรรม ๑๒)

อปริหานิยธรรม ธรรมไมเปนท่ีต้ังแหง
ความเสือ่ม, ธรรมท่ีทําใหไมเสือ่ม เปน

ไปเพือ่ความเจริญฝายเดยีว ม ี ๗ ขอท่ี

ตรัสสาํหรับภกิษ ุ (ภกิขุอปรหิานยิธรรม) 

ยกมาแสดงหมวดหนึง่ ดงันี ้ ๑. หมัน่

ประชุมกนัเนอืงนติย ๒. เมือ่ประชุมก็

พรอมเพรียงกนัประชมุ เมือ่เลกิประชุมก็

พรอมเรียงกนัเลกิ และพรอมเพรียงชวย

กนัทํากจิท่ีสงฆจะตองทํา ๓. ไมบัญญติั

สิง่ท่ีพระพทุธเจาไมบัญญติัข้ึน ไมถอน

สิ่งท่ีพระองคบัญญัติไวแลว สมาทาน

ศึกษาอยูในสิกขาบทตามท่ีพระองคทรง

บัญญติัไว ๔. ภกิษเุหลาใด เปนผูใหญ

เปนประธานในสงฆ เคารพนับถือภิกษุ

เหลานัน้ เช่ือฟงถอยคาํของทาน ๕. ไมลุ

อาํนาจแกความอยากท่ีเกดิข้ึน ๖. ยนิดี

ในเสนาสนะปา ๗. ต้ังใจอยูวา เพือ่น

ภกิษสุามเณรซ่ึงเปนผูมศีลี ซ่ึงยงัไมมาสู

อาวาส ขอใหมา ท่ีมาแลวขอใหอยูเปนสขุ

อปริหานยิธรรมท่ีตรัสแกกษตัริยวชัชี

(วัชชีอปริหานิยธรรม) สาํหรับผูรับผิด

ชอบตอบานเมอืง มอีกีหมวดหนึง่คอื ๑. 

หมั่นประชุมกันเนืองนิตย ๒. พรอม

เพรียงกันประชุม พรอมเพรียงกันเลิก

ประชุม พรอมเพรียงกนัทํากจิท่ีพงึทํา ๓. 

ไมถอือาํเภอใจบัญญติัสิง่ท่ีมไิดบัญญติัไว 

ไมลมลางสิ่งท่ีไดบัญญัติ ถือปฏบัิติมัน่

ตามวชัชีธรรม ๔. ทานเหลาใดเปนผูใหญ

ในชนชาววชัชี เคารพนับถอืทานเหลานัน้ 

เห็นถอยคาํของทานวาเปนสิง่อนัพงึรับฟง 

๕. บรรดากลุสตรีกลุกมุารีท้ังหลายมใิห

อยูอยางถูกขมเหงรังแก ๖. เคารพ



อปโลกน อภยคิริวิหาร๔๙๘

๔๙๘

สกัการะบูชาเจดยีของวัชชี ท้ังภายในและ

ภายนอก ไมละเลยการทาํธรรมกิพล ี๗. 

จัดใหความอารักขาคุมครองปองกันอัน

ชอบธรรมแกพระอรหันต (หมายถึง

บรรพชิตท่ีเปนหลกัใจของประชาชน) ต้ัง

ใจใหทานท่ียังมิไดมาพึงมาสูแวนแควน 

ท่ีมาแลวพงึอยูโดยผาสกุ

อปโลกน บอกเลา, การบอกเลา, การ

บอกกลาวแกท่ีประชุมเพื่อใหรับทราบ

พรอมกัน หรือขอความเห็นชอบรวมกัน  

ในกิจบางอยางของสวนรวม, ใชใน อป-
โลกนกรรม

อปโลกนกรรม กรรมคือการบอกเลา, 
กรรมอันทําดวยการบอกกันในท่ีประชุม

สงฆ ไมตองต้ัง ญัตติ คือคําเผดียง ไม
ตองสวด อนุสาวนา คือประกาศความ
ปรึกษาและตกลงของสงฆ เชนประกาศ

ลงพรหมทัณฑ นาสนะสามเณรผูกลาว

ตูพระพุทธเจา อปโลกนแจกอาหารใน

โรงฉัน เปนตน

อปณณกปฏปิทา ขอปฏบัิติท่ีไมผิด, ทาง

ดาํเนนิท่ีไมผิด ม ี๓ คอื ๑. อนิทรยีสังวร 
การสาํรวมอนิทรีย ๒. โภชเนมัตตัญตุา
ความเปนผูรูจักประมาณในการบริโภค 

๓. ชาคริยานุโยค การหมั่นประกอบ

ความต่ืน ไมเห็นแกนอน

อปสเสนธรรม ธรรมท่ีเปนท่ีพึ่งท่ีพํานัก
ดุจพนักพิง มี ๔ คือ ๑. ของอยางหนึ่ง

พิจารณาแลวเสพ เชน ปจจัยสี่ ๒. ของ

อยางหนึ่ง พิจารณาแลวอดกลั้น ไดแก 

อนิฏฐารมณตางๆ ๓. ของอยางหนึ่ง 

พิจารณาแลวเวนเสีย เชน สุราเมรัย 

การพนัน คนพาล ๔. ของอยางหนึ่ง 

พิจารณาแลว บรรเทาเสีย เชน อกุศล-

วิตกตางๆ

อปายโกศล ด ูโกศล ๓
อปุญญาภิสังขาร สภาพท่ีปรุงแตงกรรม
ฝายช่ัว ไดแก อกุศลเจตนาท้ังหลาย 

(ขอ ๒ ในอภิสังขาร ๓)

อพยาบาท ความไมคิดราย, ไมพยาบาท
ปองรายเขา, มีเมตตา (ขอ ๙ ในกุศล-

กรรมบถ ๑๐)

อพยาบาทวิตก ความตรึกในทางไม
พยาบาท, การคิดแผเมตตาแกผูอื่น

ปรารถนาใหเขามีความสุข (ขอ ๒ ใน

กุศลวิตก ๓)

อพัทธสีมา “แดนท่ีไมไดผูก” หมายถึง

เขตชุมนุมสงฆท่ีสงฆไมไดกําหนดข้ึน

เอง แตถือเอาตามเขตท่ีเขาไดกําหนดไว

ตามปรกติของบานเมือง หรือมีบัญญัติ

อยางอื่นเปนเคร่ืองกําหนด แบงเปน ๓ 

ประเภท คือ ๑. คามสีมา หรือ นิคม-
สีมา ๒. สัตตัพภันตรสีมา ๓. อุทกุกเขป

อภยคิริวิหาร ช่ือวัดท่ีพระเจาวัฏฏ- 

คามณีอภัย ไดสรางถวายพระติสสเถระ

ในเกาะลังกา ซ่ึงไดกลายเปนเหตุใหสงฆ



อภัพ อภิณหปจจเวกขณ๔๙๙

๔๙๙

ลังกาแตกแยกกัน แบงเปนคณะมหา

วิหารเดิมฝายหนึ่ง คณะอภยคิริวิหาร

ฝายหนึ่ง; มักเรียก อภัยคีรี
อภพั ไมควร, ไมอาจ, ไมสามารถ, ไมอาจ
เปนไปได, เปนไปไมได (บาลี: อภพฺพ; 
ไทยเพี้ยนเปน อาภัพ); ด ูอาภพั

อภัพบุคคล บุคคลผูไมสมควร, มีความ
หมายตามขอความแวดลอม เชน คนท่ี

ไมอาจบรรลุโลกุตตรธรรมได คนท่ีขาด

คุณสมบัติ ไมอาจใหอุปสมบทได 

เปนตน

อภัยทาน ใหความไมมีภัย, ใหความ

ปลอดภัย

อภิชฌา โลภอยากไดของเขา, ความคิด
เพงเล็งจองจะเอาของของคนอื่น (ขอ ๘ 

ในอกุศลกรรมบถ ๑๐)

อภิชฌาวิสมโลภ ละโมบไมสม่ําเสมอ, 
ความโลภอยางแรงกลา จองจะเอาไมเลอืก

วาควรไมควร (ขอ ๑ ในอปุกเิลส ๑๖)

อภิญญา ความรูยิ่ง, ความรูเจาะตรงยวด
ยิ่ง, ความรูช้ันสูง มี ๖ อยางคือ ๑. 
อทิธิวธิิ แสดงฤทธ์ิตางๆ ได ๒. ทิพพ-
โสต หูทิพย ๓. เจโตปริยญาณ ญาณท่ี

ใหทายใจคนอืน่ได ๔. ปุพเพนวิาสานสุติ
ญาณท่ีทําใหระลึกชาติได ๕. ทิพพจักขุ 
ตาทิพย ๖. อาสวกัขยญาณ ญาณทําให
อาสวะสิ้นไป, ๕ อยางแรกเปนโลกีย-

อภญิญา ขอสดุทายเปนโลกตุตรอภญิญา

อภิญญาเทสิตธรรม ธรรมท่ีพระพุทธ
เจาทรงแสดงดวยพระปญญาอันยิ่ง 

หมายถึง โพธิปกขิยธรรม ๓๗ ประการ 

มีสติปฏฐาน ๔ เปนตน

อภิฐาน ฐานะอยางหนัก, ความผิดสถาน
หนกั ม ี ๖ อยาง คอื ๑. มาตุฆาต ฆา
มารดา ๒. ปตุฆาต ฆาบิดา ๓. อรหันต-
ฆาต ฆาพระอรหันต ๔. โลหิตุปบาท
ทํารายพระพุทธเจาใหถึงหอพระโลหิต 

๕. สังฆเภท ทําสงฆใหแตกกนั ๖. อญัญ-
สัตถุทเทส ถือศาสดาอื่น

อภิณหปจจเวกขณ ขอท่ีควรพิจารณา
เนอืงๆ, เร่ืองท่ีควรพจิารณาทุกๆ วนั ม ี

๕ อยาง คอื ๑. ควรพจิารณาทุกวนัๆ วา 

เรามีความแกเปนธรรมดา ไมลวงพน

ความแกไปได ๒. วาเรามคีวามเจ็บไข

เปนธรรมดา ไมลวงพนความเจบ็ไขไป

ได ๓. วาเรามคีวามตายเปนธรรมดา ไม

ลวงพนความตายไปได ๔. วาเราจะตอง

พลัดพรากจากของรักของชอบใจทั้งสิ้น 

๕. วาเรามกีรรมเปนของตัว เราทําดจัีก

ไดด ี เราทําช่ัวจักไดช่ัว; อกีหมวดหน่ึง

สําหรับบรรพชิต แปลวา “ธรรมท่ี

บรรพชิตควรพจิารณาเนอืงๆ” ม ี ๑๐ 

อยาง (ปพพชติอภณิหปจจเวกขณ) คอื 
๑. บรรพชิตควรพจิารณาเนอืงๆ วา บัด

นี ้ เรามเีพศตางจากคฤหสัถแลว ๒. วา

การเลี้ยงชีพของเราเนื่องดวยผูอื่น ๓. 



อภิธรรม อภิธัมมัตถวิภาวินี๕๐๐

๕๐๐

วาเรามอีากปักริิยาอยางอืน่ท่ีจะพงึทํา ๔. 

วาตัวเราเองยังติเตียนตัวเราเองโดยศีล

ไมไดอยูหรือไม ๕. วาเพือ่นพรหมจรรย

ผูเปนวญิ ู ใครครวญแลว ยงัติเตียน

เราโดยศลีไมไดอยูหรือไม ๖. วาเราจะ

ตองพลดัพรากจากของรักของชอบใจท้ัง

สิน้ ๗. วาเรามกีรรมเปนของตน เราทําดี

จักไดด ี เราทาํช่ัวจักไดช่ัว ๘. วาวนัคนื

ลวงไปๆ บัดนีเ้ราทําอะไรอยู ๙. วาเรา

ยินดีในท่ีสงัดอยูหรือไม ๑๐. วาคุณ

วเิศษท่ีเราบรรลแุลวมอียูหรือไม ท่ีจะทํา

ใหเราเปนผูไมเกอเขิน เมื่อถูกเพื่อน

บรรพชิตถามในกาลภายหลงั (ขอ ๑.

ทานเติมทายวา อาการกริิยาใดๆ ของ

สมณะ เราตองทําอาการกริิยานัน้ๆ ขอ 

๒. เติมวา เราควรทําตัวใหเขาเลีย้งงาย 

ขอ ๓. ทานเขียนวา อาการกายวาจา

อยางอื่นท่ีเราจะตองทําใหดีข้ึนไปกวานี้

ยงัมอียูอกี ไมใชเพยีงเทานี)้

อภิธรรม ธรรมอันยิ่ง ท้ังยิ่งเกิน (อภิ-

อติเรก) คือมากกวาธรรมอยางปกติ 

และยิ่งพิเศษ (อภิวิเสส) คือเหนือกวา

ธรรมอยางปกติ, หลักและคําอธิบาย

ธรรมท่ีเปนเนื้อหาสาระแทๆ ลวนๆ ซ่ึง

จัดเรียงอยางเปนระเบียบและเปนลําดับ 

จนจบความอยางบริบูรณ โดยไมกลาวถงึ 

ไมอางองิ และไมข้ึนตอบุคคล ชุมชน 

หรือเหตุการณ อันแสดงโดยเวน

บัญญัติโวหาร มุงตรงตอสภาวธรรม ท่ี

ตอมานิยมจัดเรียกเปนปรมัตถธรรม  

๔ คือ จิต เจตสิก รูป นิพพาน, เมื่อพูด

วา “อภิธรรม” บางทีหมายถึงพระ

อภิธรรมปฎก บางทีหมายถึงคําสอนใน

พระอภิธรรมปฎกนั้น ตามท่ีไดนํามา

อธิบายและเลาเรียนกันสืบมา เฉพาะ

อยางยิ่ง ตามแนวท่ีประมวลแสดงไวใน

คัมภีรอภิธัมมัตถสังคหะ, บางที เพื่อให

ชัดวาหมายถึงพระอภิธรรมปฎก ก็พูด

วา “อภิธรรมเจ็ดคัมภีร”; ดู อภิธรรม-
ปฎก, อภิธัมมัตถสังคหะ, อภิวินัย

อภิธรรมปฎก ช่ือปฎกท่ีสาม ในพระไตร

ปฎก, คําสอนของพระพุทธเจา สวนท่ี

แสดงพระอภิธรรม ซ่ึงไดรวบรวมรักษา

ไวเปนหมวดท่ีสาม อันเปนหมวดสุด

ทายแหงพระไตรปฎก ประกอบดวย

คัมภีรตางๆ ๗ คัมภีร (สัตตัปปกรณะ, 

สดับปกรณ) คือ สงัคณ ี (หรือ ธัมม-

สังคณี) วภัิงค ธาตกุถา ปุคคลบญัญัต ิ
กถาวตัถุ ยมก และ ปฏฐาน; ในอรรถ-

กถา (เชน สงคณี.อ.๒๐/๑๖) มีความเลาวา 

พระอภิธรรมเปนพระธรรมเทศนาท่ีพระ

พุทธเจาทรงแสดงโปรดพระพุทธมารดา 

ตลอดพรรษา ณ ดาวดึงสเทวโลก ในป

ท่ี ๗ แหงการบําเพ็ญพุทธกิจ; ดู

อภิธรรม, ไตรปฎก
อภธิมัมตัถวภิาวนีิ ช่ือคมัภรีฎกีา อธิบาย



อภิธัมมัตถสังคหะ อภิสมาจาริกวัตร๕๐๑

๕๐๑

ความในคัมภีรอภิธัมมัตถสังคหะ พระ 

สมุงัคละผูเปนศษิยของพระอาจารยสารี-

บุตร ซ่ึงเปนปราชญในรัชกาลของพระ

เจาปรักกมพาหุท่ี ๑ (พ.ศ. ๑๖๙๖–

๑๗๒๙) รจนาข้ึนในลังกาทวีป

อภิธัมมัตถสังคหะ คัมภีรประมวล
ความในพระอภิธรรมปฎก สรุปเนื้อหา

สาระลงในหลักใหญท่ีนิยมเรียกกันวา 

“ปรมัตถธรรม ๔” พระอนุรุทธาจารย

แหงมูลโสมวิหารในลังกาทวีป รจนา แต

ไมปรากฏเวลาชัดเจน นักปราชญ

สันนิษฐานกันตางๆ บางทานวาในยุค

เดยีวกนัหรือใกลเคยีงกบัพระพทุธโฆสา-

จารย แตโดยท่ัวไปยอมรับกันวาแตงข้ึน

ไมกอน พ.ศ.๑๒๕๐ และวานาจะอยูใน

ชวงระหวาง พ.ศ. ๑๕๐๐–๑๖๕๐; ด ู   
ปรมัตถธรรม, พุทธโฆสาจารย

อภินิหาร อํานาจแหงบารมี, อํานาจบุญท่ี
สรางสมไว

อภิเนษกรมณ การเสด็จออกเพื่อคุณอัน
ยิ่ง หมายถึง การออกบวช, ผนวช

อภิบาล เลี้ยงดู, ดูแล, บํารุงรักษา, ปก
ปกรักษา, คุมครอง, ปกครอง

อภิรมย ร่ืนเริงยิ่ง, ยินดียิ่ง, พักผอน
อภิลักขิตกาล, อภิลักขิตสมัย เวลาท่ี
กําหนดไว, วันกําหนด

อภิวันทน, อภิวาท, อภิวาทน การ
กราบไหว

อภิวินัย “วินัยอันยิ่ง”, ในพระไตรปฎก 

คําวา “อภิวินัย” มักมาดวยกันเปนคูกับ

คําวา “อภิธรรม” และในอรรถกถา มีคํา

อธิบายไว ๒-๓ นัย เชน นัยหนึ่งวา 

ธรรม หมายถึง พระสุตตันตปฎก  

อภธิรรม หมายถึง เจ็ดพระคัมภีร (คือ

อภิธรรมเจ็ดคัมภีร, สัตตัปปกรณะ) 

วนิยั หมายถึง อุภโตวิภังค (คือ มหา-

วิภังคหรือภิกขุวิภังค และภิกขุนีวิภังค) 

อภวินิยั หมายถึง ขันธกะ และปริวาร,  

อีกนัยหนึ่ง ธรรม หมายถึง พระ

สุตตันตปฎก อภธิรรม หมายถึง มรรค

ผล วนิยั หมายถึง วินยปฎกท้ังหมด  

อภวินิยั หมายถึง การกําจัดกิเลสให

สงบระงับไปได, นอกจากนี้ ในพระวินัย

ปฎก มีคําอธิบายเฉพาะวินัยและอภิ-

วินัยวา (เชน วินย.๘/๒/๒) วนิยั หมายถึง 

พระบัญญัติ (คือตัวสิกขาบท) อภวินิยั
หมายถึง การแจกแจงอธิบายความแหง

พระบัญญัติ; ดู อภิธรรม, ไตรปฎก
อภิเษก การรดน้ํา, การแตงต้ังโดยการทํา
พิธีรดน้ํา, การไดบรรลุ

อภิสมาจาร  ความประพฤติดีงามท่ี
ประณีตยิ่งข้ึนไป, ขนบธรรมเนียมเพื่อ

ความประพฤติดีงามยิ่งข้ึนไปของพระ

ภิกษุ และเพื่อความเรียบรอยงดงาม

แหงสงฆ; เทยีบ อาทิพรหมจรรย
อภิสมาจาริกวัตร วัตรเกี่ยวดวยความ



อภิสมาจาริกาสิกขา อภิสัมพุทธคาถา๕๐๒

๕๐๒

ประพฤติอันดี, ธรรมเนียมเกี่ยวกับ

มรรยาทและความเปนอยูท่ีดีงาม

อภิสมาจาริกาสิกขา หลักการศึกษา 
อบรมในฝายขนบธรรมเนียมท่ีจะชักนํา

ความประพฤติ ความเปนอยูของพระ

สงฆใหดีงามมีคุณยิ่งข้ึนไป, สิกขาฝาย

อภสิมาจาร; เทยีบ อาทิพรหมจรยิกาสิกขา
อภิสังขาร สภาพท่ีปรุงแตงแหงการ
กระทาํของบุคคล, เจตนาทีเ่ปนตัวการใน

การทํากรรม มี ๓ อยางคือ ๑. ปุญญา- 
ภสัิงขาร อภสิงัขารท่ีเปนบุญ ๒. อปุญญา-
ภิสังขาร อภิสังขารท่ีเปนปฏปิกษตอบุญ 

คอื บาป ๓. อาเนญชาภิสังขาร อภสิงัขาร
ท่ีเปนอเนญชา คือ กุศลเจตนาท่ีเปน 

อรูปาวจร ๔; เรียกงายๆ ไดแก บุญ 

บาป ฌาน

อภิสังขารมาร อภิสังขารเปนมารเพราะ

เปนตัวปรุงแตงกรรม ทําใหเกิดชาติชรา 

เปนตน ขัดขวางไมใหหลุดพนจากทุกข

ในสังสารวัฏฏ (ขอ ๓ ในมาร ๕)

อภิสัมพุทธคาถา “คาถาของพระองคผู

ตรัสรูแลว”, เปนคําท่ีแทบไมพบในท่ีอื่น

นอกจากอรรถกถาชาดก (พบในอรรถ-

กถาเปตวัตถุ ๑ คร้ัง) ท้ังนี้เพราะใน

ชาดกนั้น พระพุทธเจาทรงเลาเร่ืองอดีต

คร้ังทรงเปนพระโพธิสัตว และตรัสคํา

สอนของพระองคเชนคติท่ีพึงไดจาก

เร่ืองอดีตนั้นดวย ดังนั้น คําพูดในเร่ือง

จึงมีท้ังคําของพระโพธิสัตวในอดีตเมื่อ

ยังไมตรัสรู มีท้ังคําของบุคคลอื่นท่ีโต

ตอบในเร่ืองนั้น และมีพระดํารัสของ

พระพุทธเจาท่ีตรัสคติหรือขอสรุปไว คํา

ของทุกบุคคลในเรื่องมาดวยกันในพระ

ไตรปฎกตอนนัน้ และตามปกติเปนคาถา

ท้ังนัน้ บางคร้ังพระอรรถกถาจารยจะให

เราแยกได จึงบอกใหรูวาในเร่ืองนั้นๆ 

คาถาตรงนี้ๆ เปนอภิสัมพุทธคาถา คือ

เปนคาถาท่ีพระองคตรัสเอง ไมใชของ

บุคคลอื่นในเร่ือง และไมใชของพระ

โพธิสัตวในเร่ือง

ดังตัวอยางในชาดกเร่ืองแมนกไส 

ตรัสเลาวา แมนกไส (นกชนิดนี้วางไข

บนพื้นดิน) มีลูกหลายตัวเพิ่งออกจาก

ไข ยังบินไมได และพอดีอยูบนทางท่ี

ชางเท่ียวหากิน วันนั้น ชางโพธิสัตวนํา

ชางโขลงใหญผานมา แมนกไสเขาไปยืน

ขวางหนาและกลาว (เปนคาถา) วา “ฉัน
ขอไหวทานพญาชางผูสงูวยัอายถึุง ๖๐ 
ป มกํีาลังออนถอยลง แตเปนเจาโขลง
ยิง่ใหญแหงแดนปา ฉันขอทาํอญัชลี
ทานดวยปกทั้งสอง โปรดอยาฆาลูก
ออนตวันอยๆ ของฉันเสยีเลย” ชาง

โพธิสัตวฟงแลวก็สงสาร เขามายืน

ครอมบังลูกนกท้ังหมดไว จนโขลงชาง

ผานเลยไป และลูกนกปลอดภัย แตตอ

มา ชางรายตัวหนึ่งซ่ึงเท่ียวไปลําพังผาน



อมนุษย อมฤต๕๐๓

๕๐๓

มา แมนกไสก็เขาไปยืนขวางหนาและ

กลาววา “ฉันขอไหวทานพญาชางผูจร
เด่ียวแหงแดนปา เทีย่วหาอาหารตาม
ขุนเขา ฉันขอทาํอญัชลีทานดวยปกทัง้
สอง โปรดอยาฆาลูกออนตวันอย  ๆของ
ฉันเสยีเลย” แตเจาชางพาลไมปราน ีกลบั

พดูแสดงอํานาจวา “แนะนางนกไส ขา
จะฆาลูกนอยของเจาเสยี เจาไมมกํีาลัง
จะมาทาํอะไรขาได อยางพวกเจานีใ่ห
รอยตัวพันตวั ขาจะเอาเทาซายขาง
เดียวขยีใ้หละเอยีดไปเลย” วาแลวกเ็อา

เทาเหยียบขยี้ลูกนกแหลกละเอียดท้ัง

หมดและรองแปรแปรนวิง่แลนไป ฝาย

แมนกไสแคนนัก ฮึดข้ึนมาในใจวา “มิ
ใชวาใครมกํีาลังแลวจะทาํอะไรก็ไดไป
ทัว่ทัง้หมด กําลังของคนพาลนีแ่หละ มี
ไวฆาคนพาล เจาชางใหญเอย ใครฆา
ลูกออนตวันอยๆ ของขา ขาจกัทาํให
มนัยอยยบั” ผูกใจวาจะไดรูกันระหวาง

กําลังรางกายกับกําลังปญญา แลวแม

นกไสก็คิดวางแผน และไปขอความรวม

มือจากสัตวเล็กอื่นอีก ๓ ตัว คือ กา 

กบ และแมลงวันหัวเขียว เร่ิมดวยกาหา

จังหวะจิกลูกตาท้ังสองขางของเจาชาง

พาล แลวแมลงวันหัวเขียวก็มาไขใสลูก

ตาท่ีบอด พอถูกหนอนชอนไชตา ชาง

เจ็บปวดมาก และกระหายเท่ียวหาน้ําท้ัง

ท่ีตามองไมเห็น ถึงทีกบก็ข้ึนไปรองบน

ยอดเขา ชางนึกวามีน้ําท่ีนั่นก็ข้ึนไป กบ

ก็ลงมารองท่ีหนาผา ชางมุงหนามาหาน้ํา 

ถึงหนาผาก็ลื่นไถลตกลงไปตายอยูท่ีเชิง

เขา แมนกไสก็บินลงมาเดินไปมาบนตัว

ชางดวยความสมใจดีใจ เร่ืองจบลงโดย

พระพุทธเจาตรัสวา “จงดูเถิด แมนกไส 
กา กบ และแมลงวนัหวัเขียว สตัวทัง้สี่
นีร้วมใจกนัฆาชางเสยีได ทานจงดูคติ
ของคนมเีวรทีท่าํตอกัน เพราะฉะนัน้แล 
ทานทัง้หลาย ไมควรกอเวรกบัใครๆ ถึง
จะเปนคนทีไ่มรกัไมชอบกนั” ในชาดกนี้

มีคํากลาว ๕ คาถา จะเห็นชัดวา ๔ คาถา

แรกเปนคาถาของบุคคลอื่นในเร่ือง แต

เฉพาะคาถาที่ ๕ เปนอภิสัมพุทธคาถา

อมนุษย ผูมิใชมนุษย, ไมใชคน, มัก

หมายถึงสัตวในภพท่ีมีฤทธ์ิมีอํานาจนา

กลัว อยางท่ีคนไทยเรียกวาพวกภูตผี

ปศาจ แตในภาษาบาลี หมายถึงยักษ 

หรือเปรต บอยคร้ังหมายถงึเทวดา บางที

หมายถึงทาวสักกะ คือพระอินทร (เชน 

ชา.อ.๑๐/๑๓๔)

อมร, อมระ ผูไมตาย เปนคําเรียกเทวดา
ผูไดดื่มน้ําอมฤต

อมฤต เปนช่ือน้ําทิพยท่ีทําผูดื่มใหไมตาย 

ตามเร่ืองวา เทวดาท้ังหลายคิดหาของ

เคร่ืองกันตาย พากันไปถามพระเปนเจา 

พระเปนเจารับสั่งใหกวนมหาสมุทร 

เทวดาท้ังหลายก็ทําตามโดยวิธีใชภูเขา



อมฤตธรรม อโมหะ๕๐๔

๕๐๔

รองขางลางลูกหนึ่ง วางขางบนลูกหนึ่ง 

ท่ีกลางมหาสมุทร ลักษณะคลายโม

สําหรับโมแปง เอานาคพันเขาท่ีภูเขาลูก

บนแลวชวยกันชักสองขาง อาศัยความ

รอนท่ีเกิดจากความหมุนเวียนเบียด

เสียดแหงภูเขา ตนไมท้ังหลายท่ีเปน

ยาบนภูเขา ไดคายรสลงไปในมหาสมุทร

จนขนเปนปลักแลว เกิดเปนน้ําทิพยข้ึน

ในทามกลางมหาสมุทร เรียกวา น้ํา
อมฤต บาง น้ําสุรามฤต บาง; ท้ังหมดนี้
เปนเร่ืองตามคติของศาสนาพราหมณ

อมฤตธรรม ธรรมท่ีทําใหไมตาย, ธรรม

ซ่ึงเปรียบดวยน้ําอมฤตอันทําผูดื่มใหไม

ตาย หมายถึงพระนิพพาน

อมาตย ขาราชการ, ขาเฝา, ขุนนาง, มัก
เรียก อํามาตย

อมาวสี ดิถีเปนท่ีอยูรวมแหงพระอาทิตย
และพระจันทร, วันพระจันทรดับ หรือ

วันดับ คือวันสิ้นเดือนทางจันทรคติ 

(แรม ๑๕ หรือ ๑๔ ค่ํา)

อมิตา เจาหญิงศากยวงศ เปนพระราช-
บุตรีของพระเจาสีหหนุ เปนพระกนิฏฐ-

ภคินีของพระเจาสุทโธทนะ เปนพระเจา

อาของพระพุทธเจา มีโอรสซ่ึงออก

ผนวชนามวา พระติสสเถระ (ตาม

คัมภีรมหาวงส วาเปนมเหสีของพระเจา

สุปปพุทธะ จึงเปนพระมารดาของพระ

เทวทัตและเจาหญิงยโสธราพิมพา)

อมิโตทนะ กษัตริยศากยวงศ เปนพระ
ราชบุตรองคท่ี ๓ ของพระเจาสีหหนุ 

เปนพระอนุชาองคท่ี ๒ ของพระเจา 

สุทโธทนะ เปนพระเจาอาของพระพุทธ-

เจา เปนพระบิดาของพระอานนท (นี้วา

ตาม ม.อ.๑/๓๘๔; วินย.ฏี. ๓/๓๔๙ เปนตน

แตวาตาม องฺ.อ.๑/๑๗๑ และ พุทฺธ.อ.๘๕ ซ่ึง

ขัดกับท่ีอื่นๆ และวาตามหนังสือเรียน

เปนพระบิดาของพระมหานามะ และ

พระอนุรุทธะ)

อมูฬหวินัย ระเบียบท่ีใหแกภิกษุผูหาย

เปนบาแลว, วิธีระงับอธิกรณสําหรับ

ภิกษุผูหายจากเปนบา ไดแก กิริยาท่ี

สงฆสวดประกาศใหสมมติแกภิกษุผู

หายเปนบาแลว เพือ่ระงบัอนวุาทาธิกรณ

อธิบายวา จําเลยเปนบาทําการลวง

ละเมดิอาบัติ แมจะเปนจริงกเ็ปนอนาบัติ

เมื่อเธอหายบาแลวมีผูโจทดวยอาบัติ

ระหวางเปนบานั้นไมรูจบ ทานใหสงฆ

สวดกรรมวาจาประกาศความขอนี้ไว 

เรียกวา อมูฬหวินัย ยกฟองโจทเสีย 

ภายหลังมีผูโจทดวยอาบัตินั้น หรือ

อาบัติเชนนั้น ในคราวท่ีเปนบา ก็ให

อธิกรณเปนอันระงับดวยอมูฬหวินัย 

(ขอ ๓ ในอธิกรณสมถะ ๗)

อโมหะ ความไมหลง, ธรรมท่ีเปน

ปฏิปกษตอโมหะ คือ ความรูจริง ไดแก

ปญญา (ขอ ๓ ในกุศลมูล ๓)



อยูกรรม อรรถกถา๕๐๕

๕๐๕

อยูกรรม ดู ปริวาส
อยูปริวาส ดู ปริวาส
อยูรวม ในประโยควา “ภิกษุใดรูอยูกิน

รวมก็ดี อยูรวมก็ดี สําเร็จการนอนดวย

กันก็ดี” รวมอุโบสถสังฆกรรม

อโยนิโสมนสิการ การทําในใจโดยไม

แยบคาย, การไมใชปญญาพิจารณา, 

ความไมรูจักคิด, การปลอยใหอวิชชา

ตัณหาครอบงาํนาํความคิด; เทยีบ โยนโิส-
มนสิการ

อรดี ธิดามารคนหนึ่งใน ๓ คน อาสา

พระยามารผูเปนบิดา เขาไปประโลม

พระพุทธเจาดวยอาการตางๆ ในสมัยท่ี

พระองคเสด็จอยูท่ีไมอชปาลนิโครธภาย

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 “เคร่ืองบอกความหมาย”, 

ถอยคําบอกแจงช้ีแจงอรรถ, คําอธิบาย

อตัถะ คอืความหมายของพระบาล ี อนั

ไดแกพุทธพจน รวมท้ังขอความและ

เร่ืองราวเกี่ยวของแวดลอมท่ีรักษาสืบ

ทอดมาในพระไตรปฎก, คัมภีรอธิบาย

ความในพระไตรปฎก; ในภาษาบาลี

เขียน อฏกถา, มคีวามหมายเทากบัคาํ
วา อตฺถวณณฺนา หรือ อตถฺสวํณณฺนา 
(คัมภีรสัททนีติ ธาตุมาลา กลาววา 

อรรถกถา คือเครื่องพรรณนาอธิบาย

ความหมาย ท่ีดาํเนินไปตามพยัญชนะ

และอตัถะ อนัสมัพนัธกบัเหตุอนัเปนท่ี

มาและเร่ืองราว)

อรรถกถามีมาเดิมสืบแตพุทธกาล 

เปนของเนื่องอยูดวยกันกับการศึกษาคํา

สอนของพระพุทธเจา ดังท่ีเขาใจงายๆ 

วา “อรรถกถา” ก็คือคาํอธิบายพทุธพจน 

และคาํอธิบายพทุธพจนนัน้ กเ็ร่ิมตนท่ี

พทุธพจน คอืพระดาํรัสของพระพุทธเจา

นั่นเอง ซ่ึงเปนพระดํารัสท่ีตรัสประกอบ

เสริมขยายความในเร่ืองท่ีตรัสเปนหลัก

ในคราวนั้นๆ บาง เปนขอท่ีทรงช้ีแจง

อธิบายพุทธพจนอื่นท่ีตรัสไวกอนแลว

บาง เปนพระดํารัสปลีกยอยท่ีตรัส

อธิบายเร่ืองเล็กๆ นอยๆ ทํานองเร่ือง

เบ็ดเตล็ดบาง ดังท่ีทานยกตัวอยางวา 

เมื่อพระพุทธเจาทรงไดรับนิมนตเสด็จ

ไปประทับใชอาคารเปนปฐม ในคราวท่ี

เจาศากยะสรางหอประชุม (สันถาคาร) 
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เสร็จใหม ในพระไตรปฎกกลาวไวเพียง

วาไดทรงแสดงธรรมกถาแกเจาศากยะ

อยูจนดึก เมื่อจะทรงพัก จึงรับสั่งให

พระอานนทแสดงธรรมเร่ืองเสขปฏิปทา

แกเจาศากยะเหลานั้น และในพระสูตร

นั้นไดบันทึกสาระไวเฉพาะเร่ืองท่ีพระ

อานนทแสดง สวนธรรมกถาของพระ

พุทธเจาเองมีวาอยางไร ทานไมไดรวม

ไวในตัวพระสูตรนี้ เร่ืองอยางนี้มีบอยๆ 

แมแตพระสูตรใหญๆ ก็บันทึกไวเฉพาะ

หลักหรือสาระสําคัญ สวนท่ีเปนพระ

ดํารัสรายละเอียดหรือขอปลีกยอย

ขยายความ ซ่ึงเรียกวาปกิณกเทศนา
(จะเรียกวาปกิณกธรรมเทศนา ปกิณก-

ธรรมกถา ปกิณกกถา หรือบาลีมุต-

ธรรมกถา ก็ได) แมจะไมไดรวมไวเปน

สวนของพระไตรปฎก แตพระสาวกก็

ถือวาสําคัญยิ่ง คือเปนสวนอธิบาย

ขยายความท่ีชวยใหเขาใจพุทธพจนท่ี

บันทึกไวเปนพระสูตรเปนตนนั้นไดชัด

เจนข้ึน พระสาวกท้ังหลายจึงกําหนดจด

จําปกิณกเทศนาเหลานี้ไวประกอบพวง

คูมากับพุทธพจนในพระไตรปฎก เพื่อ

เปนหลักฐานท่ีชวยใหเขาใจชัดเจนใน

พระพุทธประสงคของหลักธรรมท่ีตรัส

ในคราวนั้นๆ และเฉพาะอยางยิ่งจะได

ใชในการชี้แจงอธิบายหลักธรรมในพุทธ

พจนนั้นแกศิษยเปนตน พระปกิณก-

เทศนานีแ้หละ ท่ีเปนแกนหรือเปนท่ีกอ
รูปของสิ่งท่ีเรียกวาอรรถกถา แตใน

ขณะท่ีสวนซ่ึงเรียกวาพระไตรปฎก ทาน

รักษาไวในรูปแบบและในฐานะที่เปน

หลัก สวนท่ีเปนอรรถกถานี้ ทานนําสืบ

กันมาในรูปลักษณและในฐานะท่ีเปนคํา

อธิบายประกอบ แตก็ถือเปนสําคัญยิ่ง 

ดังท่ีเมื่อสังคายนาพระไตรปฎก อรรถ-

กถาเหลานี้ก็เขาสูการสังคายนาดวย (ดู 

ตัวอยางท่ี ม.ม.๑๓/๒๕/๒๕; ม.อ.๓/๖/๒๐; วนิย.ฏี.

๒/๒๘/๗๐; ที.ฏี.๒/๑๘๘/๒๐๗) ท้ังนี ้ มเิฉพาะ

พระพุทธดํารัสเทานั้น แมคําอธิบายของ

พระมหาสาวกบางทานก็มีท้ังท่ีเปนสวน

ในพระไตรปฎก (อยางเชนพระสูตร

หลายสูตรของพระสารีบุตร) และสวน

อธิบายประกอบท่ีถือวาเปนอรรถกถา 

คําอธิบายท่ีสําคัญของพระสาวกผูใหญ 

อันเปนท่ียอมรับนับถือเปนหลัก ก็ไดรับ

การถายทอดรักษาผานการสังคายนาสืบ

ตอมาดวย

คําอธิบายท่ีเปนเร่ืองใหญบางเร่ือง

สําคัญมากถึงกับวา ท้ังท่ีเรียกวาเปน

อรรถกถา กจั็ดรวมเขาเปนสวนหนึ่งใน

พระไตรปฎกดวย ดังท่ีทานเลาไว คือ

“อัฏฐกถากัณฑ” ซ่ึงเปนภาคหรือคัมภีร

ยอยท่ี ๓ ในคมัภรีธัมมสงัคณ ี แหงพระ

อภิธรรมปฎก (พระไตรปฎก เลม ๓๔,

อัฏฐกถากัณฑนี้มีอีกช่ือหนึ่งวา “อัตถุท-
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ธารกัณฑ” และพระไตรปฎกฉบับสยาม

รัฐไดเลือกใชช่ือหลัง) ตามเร่ืองท่ีทาน

บันทึกไววา (สงฺคณี.อ.๔๖๖) สัทธิวิหาริกรูป

หนึ่งของพระสารีบุตรไมสามารถกําหนด

จับคําอธิบายธรรมในภาคหรือคัมภีร

ยอยท่ี ๒ ท่ีช่ือวานกิเขปกณัฑ ในคมัภรี

ธัมมสงัคณนีั้น พระสารีบุตรจึงพดูใหฟง

ก็เกิดเปนอัฏฐกถากัณฑหรืออัตถุทธาร-

กณัฑนัน้ข้ึนมา (แตคัมภีรมหาอัฏฐกถา

กลาววา พระสารีบุตรพาสัทธิวิหาริกรูป

นั้นไปเฝาพระพุทธเจา และพระองค

ตรัสแสดง), คัมภีรมหานิทเทส (พระ

ไตรปฎก เลม ๒๙) และจูฬนิทเทส 

(พระไตรปฎก เลม ๓๐) ก็เปนคําอธิบาย

ของพระสารีบุตร ท่ีไขและขยายความ

แหงพุทธพจนในคัมภีรสุตตนิบาต (พระ

ไตรปฎก เลม ๒๕, อธิบายเฉพาะ ๓๒ 

สูตร ในจํานวนท้ังหมด ๗๑ สูตร)

อรรถกถาท้ังหลายแตคร้ังพุทธกาล

นั้น ไดพวงมากับพระไตรปฎกผานการ

สงัคายนาท้ัง ๓ คร้ัง จนกระท่ังเมือ่พระ

มหินทเถระไปประดิษฐานพระพุทธ-

ศาสนาในลงักาทวปี เมือ่ พ.ศ. ๒๓๕ ก็

นาํอรรถกถาเหลานัน้ ซ่ึงยงัเปนภาษาบาล ี

พวงไปกบัพระไตรปฎกบาลดีวย แตเพื่อ

ใหพระสงฆตลอดจนพุทธศาสนิกท้ัง

หลายในลังกาทวีปนั้น สามารถศึกษา

พระไตรปฎกซ่ึงเปนภาษาบาลีไดสะดวก

พระพุทธศาสนาจะไดเจริญมั่นคงดวย

หลักพระธรรมวินัย คัมภีรเลาวา พระ

มหินทเถระไดแปลอรรถกถาจากภาษา

บาลีใหเปนภาษาของผูเลาเรียน คอืภาษา

สิงหฬ ซ่ึงเรียกกันตอมาวา “มหาอัฏฐ-

กถา” และใชเปนเคร่ืองมือศึกษาพระ

ไตรปฎกบาลีสืบมา ตอแตนัน้ อรรถกถา

ท้ังหลายกส็บืทอดกนัมาในภาษาสงิหฬ

ตอมา พระพุทธศาสนาในชมพูทวีป

เสื่อมลง แมวาพระไตรปฎกจะยังคงอยู  

แตอรรถกถาไดสูญสิ้นหมดไป คร้ังนั้น 

มพีระภกิษรูุปหนึง่ ออกบวชจากตระกลู

พราหมณ เลาเรียนพระไตรปฎกแลว มี

ความเช่ียวชาญจนปรากฏนามวา “พุทธ-

โฆส” ไดเรียบเรียงคัมภีรช่ือวาญาโณทัย
(คัมภีรมหาวงสกลาววาทานเรียบเรียง
อรรถกถาแหงคัมภีรธัมมสังคณี ช่ือวา

อฏัฐสาลนิใีนคราวนัน้ดวย แตไมสมจริง 

เพราะอฏัฐสาลนิอีางวสิทุธิมคัค และอาง

สมนัตปาสาทิกา มากมายหลายแหง จึง

คงตองแตงทีหลงั) เสร็จแลวเร่ิมจะเรียบ

เรียงอรรถกถาแหงพระปริตรข้ึน อาจารย

ของทาน ซ่ึงมช่ืีอวาพระเรวตเถระ บอก

วา อรรถกถามีอยูบริบูรณในลังกาทวีป 

เปนภาษาสิงหฬ และใหทานไปแปลเปน

ภาษาบาลีแลวนํามายังชมพูทวีป

พระพุทธโฆสไดเดินทางไปยังลังกา-

ทวีปในรัชกาลของพระเจามหานาม 
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(พ.ศ.๙๕๓–๙๗๕; ปท่ีทานไป หลักฐาน

บางแหงวา พ.ศ.๙๕๖ แตบางแหงวา พ.ศ. 

๙๖๕) พระพุทธโฆสพํานักในมหาวิหาร 

เมืองอนุราธปุระ ไดสดับอรรถกถาภาษา

สงิหฬครบท้ัง มหาอฏฐกถา มหาปจฺจรี
(มหาปจจฺริย กเ็รียก) และกุรนุทีฺ (อรรถ-

กถาเกากอนเหลานี้ รวมทั้งสงฺเขปฏ-
กถาซ่ึงเปนความยอของมหาปจจรี และ  

อนฺธกฏกถาท่ีพระพุทธโฆสไดคุนมา
กอนนั้นแลว จัดเปนโปราณัฏฐกถา) 

เมื่อจบแลว ทานก็ไดขอแปลอรรถกถา

ภาษาสงิหฬ เปนภาษามคธ แตสงัฆะแหง

มหาวิหารไดมอบคาถาพุทธพจนใหทาน

ไปเขียนอธิบายกอน เปนการทดสอบ

ความสามารถ พระพุทธโฆสไดเขียน

ขยายความคาถานั้น โดยประมวลความ

ในพระไตรปฎกพรอมท้ังอรรถกถามา

เรียบเรียงตามหลักไตรสิกขา สําเร็จเปน

คั มภี รวิ สุท ธิ มัคค  ค ร้ัน เ ห็นความ
สามารถแลว สังฆะแหงมหาวิหารจึงได

มอบคมัภรีแกทาน พระพุทธโฆสเร่ิมงาน

แปลใน พ.ศ.๙๗๓ ต้ังตนท่ีอรรถกถา

แหงพระวินัยปฎก (คือสมันตปาสาทิกา,

คํานวณปจาก วนิย.อ.๓/๖๓๕) เมือ่ทํางานแปล

เสร็จพอควรแลว ก็เดินทางกลับไปยัง

ชมพทูวปี

งานแปลของพระพทุธโฆสนัน้ แทจริง

มใิชเปนการแปลอยางเดยีว แตเปนการ

แปลและเรียบเรียง ดังท่ีทานเองเขียน

บอกไววา ในการสังวรรณนาพระวินัย 

ทานใชมหาอรรถกถาเปนเนื้อหาหลัก 

(เปนสรีระ) พรอมท้ังเกบ็เอาอรรถะทีค่วร

กลาวถึงจากขอวินิจฉัยท่ีมีในอรรถกถา

มหาปจจร ีและอรรถกถากุรนุที เปนตน 

(คือรวมตลอดถึงอันธกัฏฐกถา และ  

สังเขปฏฐกถา) อธิบายใหครอบคลุม

ประดาเถรวาทะ (คือขอวินิจฉัยของพระ

มหาเถระวินัยธรโบราณในลังกาทวีป ถึง

พ .ศ .๖๕๓ ) ,  แต ในส วนของพระ

สุตตันตปฎกและพระอภิธรรมปฎก 

อรรถกถาโบราณ (โปราณัฏฐกถา) ภาษา

สิงหฬ มีเพียงมหาอรรถกถาอยางเดียว 
(มมีหาอรรถกถาในสวนของคมัภรีแตละ

หมวดนัน้ๆ ซ่ึงถอืวาเปนมลูฏัฐกถา) พระ

พุทธโฆสจึงใชมหาอรรถกถานั้น เปน

แกน ขอความทีย่ดืยาวกลาวซํ้าๆ กจั็บ

เอาสาระมาเรียบเรียง แปลเปนภาษา

มคธ โดยเกบ็เอาวาทะ เร่ืองราว และขอ

วินิจฉัยของพระเถระสิงหฬโบราณ ถึง

พ.ศ.๖๕๓ มารวมไวดวย

พระพุทธโฆสาจารยเปนผูเร่ิมตนยุค

อรรถกถาท่ีกลับมีเปนภาษาบาลีข้ึนใหม 

แมวาพระพุทธโฆสจะมิไดจัดทําอรรถ-

กถาข้ึนครบบริบูรณ แตในระยะเวลา

ใกลเคียงกันนั้นและตอจากนั้นไมนาน 

ก็ไดมีพระอรรถกถาจารยรูปอื่นๆ มา
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ทํางานสวนท่ียังขาดอยูจนเสร็จสิ้น

รายช่ืออรรถกถา พรอมท้ังนามพระ

เถระผูรจนา (พระอรรถกถาจารย) 

แสดงตามลําดับคัมภีรในพระไตรปฎก 

ท่ีอรรถกถานั้นๆ อธิบาย มีดังนี้ (พฆ. 

หมายถึง พระพุทธโฆสาจารย)

ก.พระวินัยปฎก (ท้ังหมด) สมันต-
ปาสาทิกา (พฆ.) ข.พระสุตตันตปฎก

๑.ทีฆนิกาย สุมังคลวิลาสิน ี (พฆ.)  

๒.มัชฌิมนิกาย ปปญจสูทนี (พฆ.)  

๓.สังยุตตนิกาย สารัตถปกาสินี (พฆ.) 

๔.อังคุตตรนิกาย มโนรถปูรณ ี (พฆ.)  

๕.ขุททกนกิาย ๑.ขุททกปาฐะ ปรมัตถ-
โชติกา (พฆ.) ๒.ธรรมบท ธัมมปทัฏฐ-
กถา (*) ๓.อุทาน ปรมัตถทีปนี (พระ

ธรรมปาละ) ๔.อิติวุตตกะ ปรมัตถทีปนี
(พระธรรมปาละ) ๕.สตุตนบิาต ปรมัตถ-
โชติกา (พฆ.) ๖.วิมานวัตถุ ปรมัตถ-
ทีปนี@ (พระธรรมปาละ) ๗.เปตวัตถุ   

ปรมัตถทีปนี@ (พระธรรมปาละ) ๘.เถร-

คาถา ปรมัตถทีปนี (พระธรรมปาละ) ๙.

เถรีคาถา ปรมัตถทีปน ี (พระธรรมปาละ)

๑๐.ชาดก ชาตกัฏฐกถา (*) ๑๑.นทิเทส 

สัทธัมมปชโชติกา (พระอุปเสนะ) ๑๒.

ปฏิสัมภิทามัคค สัทธัมมปกาสินี (พระ
มหานาม) ๑๓.อปทาน วสุิทธชนวิลาสินี
(**) ๑๔.พทุธวงส มธุรัตถวิลาสิน ี (พระ

พุทธทัตตะ) ๑๕.จริยาปฎก ปรมัตถ-

ทีปนี (พระธรรมปาละ) ค.พระอภิธรรม-

ปฎก ๑.ธัมมสังคณี อัฏฐสาลิน ี (พฆ.) 

๒.วิภังค สัมโมหวิโนทนี (พฆ.) ๓.หา

คมัภรีท่ีเหลอื ปญจปกรณัฏฐกถา (พฆ.)

[พึงทราบ: 
@

 ปรมัตถทีปน ี ท่ีเปน

อรรถกถา แหงวิมานวัตถุ และเปตวัตถุ

มีอีกช่ือหนึ่งวา วมิลวลิาสิน;ี (*) คือ

ธัมมปทัฏฐกถา และชาตกฏัฐกถา นั้น 

ท่ีจริงก็มีช่ือเฉพาะวา ปรมัตถโชติกา
และถือกันมาวาพระพุทธโฆสเปนผู

เรียบเรียงคัมภีรท้ังสองนี้ แตอาจเปนได

วาทานเปนหัวหนาคณะ โดยมีผูอื่นรวม

งานดวย; (**) วสุิทธชนวลิาสิน ี นั้น 

นามผูรจนาไมแจง แตคมัภรีจูฬคนัถวงส

(แตงในพมา) วาเปนผลงานของพระ

พทุธโฆส; มอีรรถกถาอื่นท่ีพึงทราบอีก

บาง คือ กังขาวิตรณ ี (อรรถกถาแหง

พระปาฏิโมกข) ซ่ึงก็เปนผลงานของพระ

พุทธโฆส, อรรถกถาแหงเนตติปกรณ 

เปนผลงานของพระธรรมปาละ]

เนื้อตัวแทๆ ของอรรถกถา หรือ

ความเปนอรรถกถา ก็ตรงกับช่ือท่ีเรียก 

คือ อยูท่ีเปนคําบอกความหมาย หรือ

เปนถอยคําช้ีแจงอธิบายอัตถะของศัพท

หรือขอความในพระไตรปฎก เฉพาะ

อยางยิ่งคืออธิบายพุทธพจน เชน เรา

อานพระไตรปฎก พบคําวา “วิริยสฺส 

สณฺานํ” ก็ไมเขาใจ สงสัยวาทรวดทรง



อรรถกถา อรรถกถา๕๑๐

๕๑๐

สัณฐานอะไรของความเพียร จึงไปเปด

ดูอรรถกถา ก็พบไขความวา สัณฐานใน

ท่ีนีห้มายความวา “ปนา อปฺปวตฺตนา…”

ก็เขาใจและแปลไดวาหมายถึงการหยุด

ยั้ง การไมดําเนินความเพียรตอไป ถา

พูดในข้ันพื้นฐาน ก็คลายกับพจนานุ-

กรมท่ีเราอาศัยคนหาความหมายของ

ศัพท แตตางกันตรงท่ีวาอรรถกถามิใช

เรียงตามลําดับอักษร แตเรียงไปตาม

ลําดับเนื้อความในพระไตรปฎก ยิ่งกวา

นั้น อรรถกถาอาจจะแปลความหมายให

ท้ังประโยค หรือท้ังทอนท้ังตอน และ

ความท่ีทานชํ่าชองในพระไตรปฎก ก็

อาจจะอางอิงหรือโยงคําหรือความตอน

นั้น ไปเทียบหรือไปบรรจบกับขอความ

เร่ืองราวท่ีอื่นในพระไตรปฎกดวย นอก

เหนือจากนี้ ในกรณีเปนขอปญหา หรือ

ไมชัดเจน ก็อาจจะบอกขอยุติหรือคํา

วินิจฉัยท่ีสังฆะไดตกลงไวและรักษากัน

มา บางทีก็มีการแสดงความเห็นหรือมติ

ของพระอรรถกถาจารยตอเร่ืองท่ีกําลัง

พจิารณา และพรอมนัน้ กอ็าจจะกลาวถงึ

มติท่ีขัดแยง หรือท่ีสนับสนุน ของ “เกจิ” 

(อาจารยบางพวก) “อฺเ” (อาจารย

พวกอื่น) “อปเร” (อาจารยอีกพวกหนึ่ง) 

เปนตน นอกจากนั้น ในการอธิบายหลัก

หรือสาระบางอยาง บางทีก็ยกเร่ืองราว

มาประกอบหรือเปนตัวอยาง ประเภท

เร่ืองปนอิทธิฤทธ์ิปาฏิหาริยบาง เร่ืองใน

วิถีชีวิตและความเช่ือของชาวบานบาง 

ตลอดจนเหตุการณในยุคสมัยตางๆ ซ่ึง

มากทีเดียวเปนเร่ืองความเปนไปของ

บานเมืองในลังกาทวีป ซ่ึงในอดีตผาน

ยุคสมัยตางๆ ระหวางท่ีพระสงฆเลา

เรียนกัน คงมีการนําเอาเร่ืองราวในยุค

สมัยนั้นๆ มาเลาสอนและบันทึกไวสืบ

กันมา จึงเปนเร่ืองตํานานบาง ประวัติ-

ศาสตรบาง แหงกาลเวลาหลายศตวรรษ 

อันเห็นไดชัดวา พระอรรถกถาจารยดัง

เชนพระพุทธโฆสาจารย ไมอาจรูไปถึง

ได นอกจากยกเอาจากคัมภีรท่ีเรียกวา

โปราณัฏฐกถาขึ้นมาถายทอดตอไป

สําหรับผูท่ีเขาใจรูจักอรรถกถา สิ่ง

สําคัญท่ีเขาตองการจากอรรถกถา ก็คือ

สวนท่ีเปนคําบอกความหมายไขความ

อธิบายเนื้อหาในพระไตรปฎก ซ่ึงก็คือ

ตองการตัวอรรถกถาแทๆ นั่นเอง และ

ก็ตรงกันกับหนาท่ีการงานของอรรถกถา

อันไดแกการรักษาสืบทอดคําบอกความ

หมายท่ีเปนอัตถะในพระไตรปฎก สวน

อื่นนอกเหนือจากนี้ เชนเร่ืองราวเลาขาน

ตางๆ เปนเพียงเคร่ืองเสริมประกอบ ท่ี

จริง มันไมใชอรรถกถา แตเปนสิ่งท่ีพวง

มาดวยในหนังสือหรือคัมภีรท่ีเรียกวา

อรรถกถา

เนื่องจากผูอานพระไตรปฎกบาลี
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ตองพบศัพทท่ีตนไมรูเขาใจบอยคร้ัง 

และจึงตองปรึกษาอรรถกถา คลายคน

ปรึกษาพจนานุกรม เมื่อแปลพระไตร-

ปฎกมาเปนภาษาไทย เปนตน จึงมัก

แปลไปตามคําไขความหรืออธิบายของ

อรรถกถา พระไตรปฎกแปลภาษาไทย

เปนตนนั้น จึงมีสวนท่ีเปนคําแปลผาน

อรรถกถา หรือเปนคําแปลของอรรถ

กถาอยูเปนอันมาก และผูอานพระไตร-

ปฎกแปลก็ไมรูตัววาตนกําลังอานอรรถ-

กถาพรอมไปดวย หรือวาตนกําลังอาน

พระไตรปฎกตามคําแปลของอรรถกถา

มีขอพึงทราบอีกอยางหนึ่งวา เวลานี้ 

เมื่อพูดถึงอรรถกถา ทุกคนเขาใจวา

หมายถึงอรรถกถาภาษาบาลีท่ีพระพุทธ-

โฆสาจารย เปนตน ไดเรียบเรียงข้ึน ใน

ชวงระยะใกล พ.ศ.๑๐๐๐ แตดังไดเลา

ใหทราบแลววา พระอรรถกถาจารยรุน

ใหม พ.ศ.ใกลหนึ่งพันนี้ ไดเรียบเรียง

อรรถกถาภาษาบาลีข้ึนมาจากอรรถกถา

เกาภาษาสิงหฬ ท่ีถูกเรียกแยกออกไป

ใหเปนตางหากวา “โปราณัฏฐกถา” ขอท่ี

ควรทราบอันสําคัญก็คือ ในอรรถกถา

ภาษาบาลีท่ีเปนรุนใหมนี้ ทานอางอิง    

โปราณฏัฐกถาบอยๆ โดยบางทีกอ็อกช่ือ

เฉพาะของอรรถกถาเกานั้นชัดออกมา 

แตบางทีก็กลาวเพียงวา “ในอรรถกถา

กลาววา…” คําวาอรรถกถา ท่ีอรรถกถา

ภาษาบาลกีลาวถงึนัน้ โดยทัว่ไป หมายถงึ

อรรถกถาเกา หรือโปราณัฏฐกถา ท่ีเปน

ภาษาสงิหฬ (พระอรรถกถาจารยรุนใหม

นี ้บางทานยังไมพบวาไดเรียกงานท่ีทาน

เองทําวาเปนอรรถกถา) พดูสัน้ๆ วา คน

ปจจุบันพดูถงึอรรถกถา หมายถงึอรรถ-

กถาภาษาบาลท่ีีเกดิมใีนยคุ พ.ศ.๑๐๐๐ 

แตอรรถกถาภาษาบาลีนั้นเอยคําวา

อรรถกถา โดยมกัหมายถงึอรรถกถาเกา

ภาษาสงิหฬ

ตอจากอรรถกถา ยังมีคัมภีร ท่ี

อธิบายรุนตอมาอีกหลายช้ันเปนอันมาก 

เชน “ฎีกา” แจงไขขยายความตอจาก

อรรถกถา “อนุฎีกา” แจงไขขยายความ

ตอจากฎีกา แตในท่ีนี้จะไมกลาวถึง เวน

แตจะขอบอกนามทานผูแตง “ฎีกา” ท่ี

สําคัญ พอใหทราบไว

พระอาจารยธรรมปาละ ซ่ึงเปนพระ

อรรถกถาจารยสําคัญท่ีเรียบเรียงอรรถ-

กถาไวมาก รองจากพระพุทธโฆส ได

เรียบเรียงฎีกาสําคัญ ซ่ึงอธิบายอรรถ-

กถาที่พระพุทธโฆสไดเรียบเรียงไวอีก

ดวย คือ ลีนัตถปกาสินี (เปนฎีกาซ่ึง

อธิบายอรรถกถาแหงนกิายท้ังสี ่ คอื ทีฆ-

นกิาย มชัฌมินกิาย สงัยตุตนกิาย และ

อังคุตตรนิกาย และอธิบายอรรถกถา

แหงชาดก) นอกจากนัน้กย็งัไดเรียบเรียง

ปรมัตถทีปน ี (ฎกีาอธิบายอรรถกถาแหง
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พทุธวงส ท่ีพระพทุธทัตตะเรียบเรียงไว)

และปรมัตถมัญชุสา (ฎีกาแหงวิสุทธิ-

มคัค ท่ีเรียกกนัวามหาฎกีา), ฎกีาจารย

ทานหนึง่ ช่ือพระวาจิสสระ รจนา ลนีตัถ-
ทีปนี (ฎีกาอันอธิบายตอจากอรรถกถา

แหงปฏสิมัภทิามคัค); นอกจากนี ้ มฎีกีา

อกี ๒ เร่ือง ท่ีควรกลาวไวดวย  เพราะ

กําหนดใหใชเลาเรียนในหลักสูตรพระ

ปริยัติธรรมแผนกบาลขีองคณะสงฆไทย

คอื สารตัถทีปน ี (ฎกีาแหงวนิยฏัฐกถา)

ผูแตงคือพระอาจารยช่ือสารีบุตร (ไมใช

พระสารีบุตรอคัรสาวก) และ อภธัิมมัตถ-
วภิาวนิ ี (ฎกีาแหงอภธัิมมตัถสังคหะ) ผู
แตงคือพระสุมังคละ; ดู โปราณัฏฐกถา

อรรถกถาจารย อาจารยผูแตงอรรถกถา
อรรถกถานัย เคาความในอรรถกถา, 

แนวคําอธิบายในอรรถกถา, แงแหง

ความหมายที่แสดงไวในอรรถกถา

อรรถคดี เร่ืองท่ีฟองรองกันในโรงศาล, 

ขอท่ีกลาวหากัน

อรรถรส “รสแหงเนื้อความ”, “รสแหง

ความหมาย” สาระท่ีตองการของเนือ้ความ, 

เนือ้แทของความหมาย, ความหมายแทท่ี

ตองการ, ความมุงหมายท่ีแทรกซึมอยูใน

เนื้อความ คลายกับท่ีมักพูดกันในบัดนี้

วา เจตนารมณ (พจนานุกรมวา “ถอยคํา

ท่ีทําใหเกิดความซาบซึ้ง”)

อรรถศาสน คาํสอนวาดวยเร่ืองประโยชน

๓ อยาง คือ ๑. ทิฏฐธัมมิกัตถะ
ประโยชนในปจจุบัน ๒. สัมปรายกัิตถะ
ประโยชนท่ีจะไดในภายหนา ๓. ปรมัตถะ
ประโยชนอยางยิ่ง คือพระนิพพาน

อรหํ (พระผูมีพระภาคเจานั้น) เปนพระ

อรหันต คือ เปนผูไกลจากกิเลสและ

บาปธรรม ทรงความบริสุทธ์ิ, หรือเปนผู

กําจัดขาศึกคือกิเลสสิ้นแลว, หรือเปนผู

หักกําแหงสังสารจักร อันไดแก อวิชชา 

ตัณหา อุปาทาน กรรม, หรือเปนผูควร

แนะนาํสัง่สอน เปนผูควรรับความเคารพ 

ควรแกทักษิณา และการบูชาพิเศษ, 

หรือเปนผูไมมีขอเรนลับ คือไมมีขอเสีย

หายอันควรปกปด (ขอ ๑ ในพุทธคุณ ๙)

อรหัต ความเปนพระอรหันต, ช่ือมรรค

ผลข้ันสูงสุดในพระพุทธศาสนา ซ่ึงตัด

กิเลสในสันดานไดเด็ดขาด; เขียนอยาง

คําเดิมเปน อรหัตต
อรหัตตผล ผลคือการสําเร็จเปนพระ

อรหันต, ผลคือความเปนพระอรหันต, 

ผลท่ีไดรับจากการละสังโยชนท้ังหมด

อันสืบเนื่องมาจากอรหัตตมรรค ทําให

เปนพระอรหันต

อรหัตตมรรค ทางปฏิบัติเพื่อบรรลุผล 

คือความเปนพระอรหันต, ญาณคือ

ความรูเปนเหตุละ สังโยชน ไดท้ัง ๑๐
อรหัตตวิโมกข ความพนจากกิเลสดวย
อรหัต หรือเพราะสําเร็จอรหัต คือหลุด



อรหันต อรัญญิกวัตร๕๑๓

๕๑๓

พนข้ันละกิเลสไดสิ้นเชิงและเด็ดขาด 

สําเร็จเปนพระอรหันต

อรหันต ผูสําเร็จธรรมวิเศษสูงสุดในพระ
พุทธศาสนา, พระอริยบุคคลช้ันสูงสุด 

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. พระอุภโต-

ภาควิมุต ๓. พระเตวิชชะ ๔. พระฉฬ-

ภิญญะ ๕. พระปฏิสัมภิทัปปตตะ; ดู

อริยบุคคล
พระอรรถกถาจารยแสดงความ

หมายของ อรหันต ไว ๕ นัย คือ ๑. 

เปนผูไกล (อารกะ) จากกิเลส (คือหาง

ไกลไมอยูในกระแสกิเลสท่ีจะทําใหมัว

หมองไดเลย) ๒. กําจัดขาศึก (อริ+หต) 
คือกิเลสหมดสิ้นแลว ๓. เปนผูหักคือ

ร้ือทําลายกํา (อร+หต) แหงสังสารจักร
เสร็จแลว ๔. เปนผูควร (อรห) แกการ

บูชาพิเศษของเทพและมนุษยท้ังหลาย 

๕. ไมมีท่ีลับ (น+รห) ในการทําบาป 

คือไมมีความช่ัวความเสียหายท่ีจะตอง

ปดบัง; ความหมายทั้ง ๕ นี้ ตามปกติ

ใชอธิบายคําวา อรหันต ท่ีเปนพุทธคุณ

ขอท่ี ๑; ดู อรหํ
อรหนัตขณีาสพ พระอรหันตผูสิน้อาสวะ

แลว ใชสําหรับพระสาวก, สําหรับพระ

พทุธเจา ใชคาํวา อรหันตสัมมาสัมพุทธ-
เจา พระอรหันตผูตรัสรูชอบเอง

อรหันตฆาต ฆาพระอรหันต (ขอ ๓ ใน

อนันตริยกรรม ๕)

อรหันตสัมมาสัมพุทธเจา พระอรหันต
ผูตรัสรูชอบดวยพระองคเอง หมายถึง

พระพุทธเจา

อรัญ, อรัญญ ปา, ตามกําหนดในพระ
วินัย (วินย.๑/๘๕/๘๕) วา “ท่ีเวนบาน (คาม) 

และอปุจารบาน นอกนัน้ช่ือวา ปา (อรัญ)” 

และตามนยัพระอภธิรรม (อภิ.วิ.๓๕/๖๑๖/ 

๓๓๘; ซ่ึงตรงกับพระสูตร, ขุ.ปฏิ.๓๑/๓๘๘/๒๖๔)

วา “คาํวา ปา (อรัญ) คอื ออกนอกหลกั

เขตไปแลว ท่ีท้ังหมดนัน้ช่ือวา ปา”; สวน

เสนาสนะปา (รวมท้ังวดัปา) มกีําหนดใน

พระวินัย (วินย.๒/๑๔๖/๑๖๖; ๗๙๖/๕๒๘) วา 

“เสนาสนะทีช่ื่อวา ปา มรีะยะไกล ๕๐๐

ช่ัวธน ู (=๕๐๐ วา คอื ๑ กม.) เปนอยาง

นอย”; เทยีบ วนะ
อรัญญิกธุดงค องคคุณเคร่ืองขจัดกิเลส
ของผูถืออยูในปาเปนวัตร ไดแกธุดงค

ขอ อารัญญิกังคะ
อรัญญิกวัตร ขอปฏิบัติสําหรับภิกษุผูอยู
ปา, ธรรมเนียมในการอยูปาของภิกษุ; ดู

อารัญญกวัตร



อรัญวาสี อรัญวาสี๕๑๔

๕๑๔

อรัญวาสี “ผูอยูปา”, พระปา หมายถึง

พระภิกษุ ท่ีอยูวัดในปา ,  เปนคูกับ 

คามวาสี หรือพระบาน ซ่ึงหมายถึงพระ

ภิกษุ ท่ีอยู วัดในบ านในเมือง ;  ใน

พุทธกาล ไมมีการแบงแยกวา พระบาน 

-พระปา และคําวา คามวาสี-อรัญวาสี ก็

ไมมีในพระไตรปฎก เพราะในสมัย

พุทธกาลนั้น พระสงฆมีพระพุทธเจา

เปนศูนยรวม และมีการจาริกอยูเสมอ 

โดยเฉพาะพระพุทธองคเองทรงนําสงฆ

หมูใหญจาริกไปในถิ่นแดนท้ังหลายเปน

ประจํา ภิกษุท้ังหลายท่ียังไมจบกิจใน

พระศาสนา นอกจากเสาะสดับคําสอน

ของพระพุทธเจาแลว ก็ยอมระลึกอยู

เสมอถึงพระดํารัสเตือนใหเสพเสนาสนะ

อันสงัดเจริญภาวนา โดยทรงระบุปา

เปนสถานท่ีแรกแหงเสนาสนะอันสงัด

นั้น (ท่ีตรัสท่ัวไปคือ “อิธ ภิกขฺเว ภิกฺขุ  

อร ฺคโต วา รุกฺขมูลคโต วา สุ ฺา-

คารคโต วา…” – ภิกษุท้ังหลาย ภิกษุใน

ธรรมวินัยนี้ ไปอยูในปาก็ดี โคนไมก็ดี 

เรือนวางก็ดี…; ท่ีตรัสรองลงไปคือ “… 

วิวิตฺต เสนาสน ภชติ อร ฺ รุกฺขมูล 

ปพฺพต กนฺทร คิริคุหํ สุสาน วนปตฺถ 

อพฺโภกาส ปลาลปุ ฺช…” – [ภิกษุนั้น]

…เขาหาเสนาสนะอันสงัด คือ ปา โคนไม 

ภูเขา ซอกเขา ถ้ําในเขา ปาชา ดงเปลี่ยว 

ท่ีแจง ลอมฟาง…) แนวทางปฏิบัติเชนนี้ 

ทานถอืแนนแฟนสบืกนัมา แมวาสาระจะ

อยูท่ีมเีสนาสนะอนัสงดั แตปาซ่ึงในอดีต

มีพรอมและเปนท่ีสงัดอันแนนอน ก็เปน

ท่ีพึงเลือกเดนอันดับแรก จึงนับวาเปน

ตัวแทนท่ีเต็มความหมายของเสนาสนะ

อันสงัด ดังปรากฏเปนคาถาท่ีกลาวกนั

วาพระธรรมสังคาหกาจารยไดรจนาไว 

อันเปนท่ีอางอิงในคัมภีรท้ังหลาย ต้ังแต

มิลินทปญหา จนถึงวิสุทธิมัคค และใน

อรรถกถาเปนอันมาก มีความวา

ยถาป ทีปโก นาม นิลียิตฺวา คณฺหตี มิเค
ตเถวาย พุทฺธปุตฺโต ยุตฺตโยโค วิปสฺสโก
อร ฺ ปวิสิตฺวาน คณฺหาติ ผลมุตฺตมํ ฯ

(พุทธบุตรนี้ ประกอบความเพียร 

เจริญวิปสสนา เขาไปสูปา จะถือเอาผล

อันอุดม [อรหัตตผล] ได เหมือนดังเสือ

ซุมตัวจับเนื้อ)

ตามคตินี้ การไปเจริญภาวนาในปา 

เปนขอพึงปฏิ บั ติสําหรับภิกษุ ทุกรูป

เสมอเหมอืนกนั ไมมกีารแบงแยก ดงันัน้ 

จึงเปนธรรมดาท่ีวา ในคัมภีรมิลินท-

ปญหา (ประมาณ พ.ศ.๕๐๐) ก็ยังไมมี

คําวา คามวาสี และอรัญวาสี  (พบคําวา 

“อรฺวาสา” แหงเดยีว แตหมายถึง

ดาบสชาย-หญงิ) แมวาตอมาในอรรถกถา 

(กอน จนถงึใกล พ.ศ.๑๐๐๐) จะมคีําวา 

คามวาสี และอรัญวาสี เกิดข้ึนแลว แต

กใ็ชเปนถอยคาํสามญั หมายถึงใครก็ได 



อริ อริยะ๕๑๕

๕๑๕

ต้ังแตพระสงฆ ไปจนถึงสิงสาราสัตว 

(มักใชแกชาวบานท่ัวไป) ท่ีอยูบาน อยู

ใกลบาน หรืออยูในปา มิไดมีความ

หมายจําเพาะอยางท่ีเขาใจกันในบัดนี้

พระภิกษุท่ีไปเจริญภาวนาในปานั้น 

อาจจะไปอยูช่ัวระยะเวลาหนึ่ง ยาวบาง 

สั้นบาง และอาจจะไปๆ มาๆ แตบางรูป

ก็อาจจะอยูนานๆ ภิกษุท่ีอยูปานั้นทาน

เรียกวา “อารัญญกะ” (อารัญญกิะ กเ็รียก) 

และการถอือยูปา เปนธุดงคอยางหนึ่ง ซ่ึง

ภิกษุจะเลือกถือไดตามสมัครใจ กับท้ัง

จะถือในชวงเวลายาวหรือสั้น หรือแม

แตตลอดชีวิต ก็ได

สันนิษฐานวา เมื่อเวลาลวงผานหาง

พุทธกาลมานาน พระภิกษุอยูประจําท่ี

มากข้ึน อีกท้ังมีภาระผูกมัดตัวมากข้ึน

ดวย โดยเฉพาะการเลาเรียนและทรงจํา

พุทธพจน ในยุค ท่ีองคพระศาสดา

ปรินิพพานแลว ซ่ึงจะตองรักษาไวแก

คนรุนหลังใหครบถวนและแมนยําโดยมี

ความเขาใจถูกตอง อีกท้ังตองเก็บรวบ

รวมคําอธิบายของอาจารยรุนตอๆ มา 

ท่ีมีเพิ่มข้ึนๆ จนเกิดเปนงานหรือหนาท่ี

ท่ีเรียกวา “คันถธุระ” (ธุระในการเลา

เรียนพระคัมภีร) เปนภาระซ่ึงทําใหรวม

กันอยูท่ีแหลงการเลาเรียนศึกษาในชุม

ชนหรือในเมือง พรอมกันนั้น ภิกษุผูไป

เจริญภาวนาในปา เมื่อองคพระศาสดา

ปรินิพพานแลว ก็อิงอาศัยอาจารยท่ี

จําเพาะมากขึ้น มีความรูสึกท่ีจะตอง

ผอนและเผ่ือเวลามากขึ้น อยูประจําท่ี

แนนอนมากขึ้น เพื่ออุทิศตัวแกกิจใน

การเจริญภาวนา ซ่ึงกลายเปนงานหรือ

หนาท่ีท่ีเรียกวา “วิปสสนาธุระ” (ธุระใน

การเจริญกรรมฐานอันมีวิปสสนาเปน

ยอด) โดยนัยนี้ แนวโนมท่ีจะแบงเปน

พระบาน-พระปาก็ชัดเจนข้ึนเร่ือยๆ

การแบงพระสงฆเปน ๒ ฝาย คือ 

คามวาสี และอรัญวาสี เกิดข้ึนในลังกา

ทวปี และปรากฏชัดเจนในรัชกาลพระเจา

ปรักกมพาหุ ท่ี ๑ มหาราช (พ.ศ. ๑๖๙๖ 

–๑๗๒๙) ตอมา เมื่อพอขุนรามคําแหง

มหาราชแหงอาณาจักรสุโขทัย ทรงรับ

พระพุทธศาสนาและพระสงฆลังกาวงศ 

อันสืบเนื่องจากสมัยพระเจาปรักกม-

พาหุนี้เขามาในชวงใกล พ.ศ.๑๘๒๐ 

ระบบพระสงฆ ๒ แบบ คือ คามวาสี 

และอรัญวาสี ก็มาจากศรีลังกาเขาสู

ประเทศไทยดวย; คูกับ คามวาสี, ดู

วิปสสนาธุระ
อริ ขาศึก, ศัตรู, คนท่ีไมชอบกัน
อริฏฐภิกษุ ช่ือภิกษุ รูปหนึ่งในคร้ัง

พุทธกาล เปนบุคคลแรกท่ีถูกสงฆลง 

อุกเขปนียกรรมเพราะไมสละทิฏฐิบาป

อริยะ เจริญ, ประเสริฐ, ผูไกลจากขาศึก 

คือ กิเลส, บุคคลผูบรรลุธรรมวิเศษ มี



อริยกะ อริยปริเยสนา๕๑๖

๕๑๖

โสดาปตติมรรคเปนตน; ดู อริยบุคคล
อริยกะ คนเจริญ, คนประเสริฐ, คนได

รับการศึกษาอบรมดี; เปนช่ือเรียกชน

ชาติหนึ่งท่ีอพยพจากทางเหนือเขาไปใน

อินเดียต้ังแตกอนพุทธกาล ถือตัววา

เปนพวกเจริญ และเหยียดพวกเจาถิ่น

เดิมลงวาเปนมิลักขะ คือพวกคนปาคน
ดอย, พวกอริยกะอพยพเขาไปในยุโรป

ดวย คือ พวกท่ีเรียกวา อารยัน
อริยกชาติ หมูคนท่ีไดรับการศึกษาอบ

รมดี, พวกท่ีมีความเจริญ, พวกชนชาติ

อริยกะ

อริยชาติ “เกิดเปนอริยะ” คือ บรรลุ

มรรคผล กลายเปนอริยบุคคล เปรียบ

เหมือนเกิดใหมอีกคร้ังหนึ่ง ดวยการ

เปลี่ยนจากปุถุชนเปนพระอริยะ, อีก

อยางหนึ่งวา ชาติอริยะ หรือชาวอริยะ 

ซ่ึงเปนผูเจริญในทางพระพุทธศาสนา 

หมายถึงผูกําจัดกิเลสได ซ่ึงชนวรรณะ

ไหน เผาไหน ก็อาจเปนได ตางจาก 

อริยชาติ หรืออริยกชาติท่ีมีมาแตเดิม 

ซ่ึงจํากัดดวยชาติคือกําเนิด

อริยทรัพย ทรัพยอันประเสริฐเปนของ

ติดตัว อยูภายในจิตใจ ดีกวาทรัพยภาย

นอก เชนเงินทอง เปนตน เพราะโจร

หรือใครๆ แยงชิงไมได และทําใหเปน

คนประเสริฐอยางแทจริง ม ี ๗ คอื ๑.
ศรทัธา ๒. ศีล ๓. หิริ ๔. โอตตัปปะ ๕. 

พาหุสัจจะ ๖. จาคะ ๗. ปญญา
อริยบุคคล บุคคลผูเปนอริยะ, ทานผู

บรรลุธรรมวิ เศษมีโสดาปตติมรรค

เปนตน มี ๔ คอื ๑. พระโสดาบัน ๒. 

พระสกทาคาม ี (หรือสกทิาคาม)ี ๓. พระ

อนาคาม ี ๔. พระอรหันต; แบงพิสดาร

เปน ๘ คอื พระผูต้ังอยูในโสดาปตติ-

มรรค และพระผูต้ังอยูในโสดาปตติผลคู 

๑, พระผูต้ังอยูในสกทาคามมิรรค และ

พระผูต้ังอยูในสกทาคามผิล คู ๑, พระผู

ต้ังอยูในอนาคามมิรรค และพระผูต้ังอยู

ในอนาคามผิล คู ๑, พระผูต้ังอยูใน

อรหัตตมรรค และพระผู ต้ังอยู ใน

อรหัตตผล คู ๑

อริยบุคคล ๗ บุคคลผูเปนอริยะ, บุคคล

ผูประเสริฐ, ทานผูบรรลุธรรมวิเศษ มี

โสดาปตติมรรค เปนตน นยัหนึง่จําแนก

เปน ๗ คอื สัทธานสุาร ี ธัมมานุสารี 
สัทธาวิมุต ทิฏฐิปปตตะ  กายสักขี
ปญญาวิมุต และ อุภโตภาควิมุต (ดูคํา

นั้นๆ)

อรยิปรเิยสนา การแสวงหาทีป่ระเสริฐคอื 
แสวงหาสิ่งท่ีไมตกอยูในอํานาจแหงชาติ 

ชรามรณะ หรือกองทุกข โดยความได

แกแสวงหาโมกขธรรมเพือ่ความหลดุพน

จากกิเลสและกองทุกข, ความหมาย

อยางงาย ไดแก การแสวงหาในทาง

สมัมาชีพ (ขอ ๒ ในปรเิยสนา ๒)



อริยผล อรูป๕๑๗

๕๑๗

อริยผล ผลอันประเสริฐ มี ๔ ช้ัน คือ 

โสดาปตติผล สกทาคามผิล อนาคามผิล

และอรหัตตผล

อริยมรรค ทางอันประเสริฐ, ทางดําเนิน

ของพระอริยะ, ญาณอันใหสําเร็จความ

เปนพระอริยะ มี ๔ คือ โสดาปตติ-

มรรค สกทาคามิมรรค อนาคามิมรรค 

และอรหัตตมรรค; บางทีเรียกมรรคมี

องค ๘ วา อริยมรรค ก็มี แตควรเรียก
เต็มวา อริยอัฏฐังคิกมรรค

อริยวงศ ปฏิปทาท่ีพระอริยบุคคลผูเปน
สมณะ ปฏิบัติสืบกันมาไมขาดสาย, 

อริยประเพณี มี ๔ คือ ๑. สันโดษดวย

จีวร ๒. สันโดษดวยบิณฑบาต ๓. 

สันโดษดวยเสนาสนะ ๔. ยินดีในการ

บําเพ็ญกุศล ละอกุศล

อริยวัฑฒิ, อารยวัฒิ ความเจริญอยาง
ประเสริฐ, หลักความเจริญของอารยชน, 

ความเจริญงอกงามท่ีไดสาระสมเปน

อริยสาวกอริยสาวิกา มี ๕ คือ ๑. 
ศรัทธา ความเช่ือมีเหตุผล ความมั่นใจ
ในพระรัตนตรัย ในหลักแหงความจริง

ความดีงาม และในการท่ีจะทํากรรมดี 

๒. ศีล ความประพฤติด ีมวีนิยั เลีย้งชีพ
สจุริต ๓. สุตะ ความรูหลักธรรมคําสอน
และใฝใจเลาเ รียนสดับฟงศึกษาหา

ความรู ๔. จาคะ ความเผ่ือแผเสยีสละ มี

น้ําใจและใจกวาง พรอมท่ีจะรับฟงและ

รวมมือ ไมคับแคบเอาแตตัว ๕. ปญญา 
ความรอบรู รูคิด รูพิจารณา เขาใจเหตุ

ผล มองเห็นโลกและชีวิตตามเปนจริง

อริยสัจ ความจริงอยางประเสริฐ, ความ

จริงของพระอริยะ, ความจริงท่ีทําคนให

เปนพระอริยะ มี ๔ อยาง คือ ทุกข
(หรือ ทุกขสัจจะ) สมุทัย (หรือ สมุทัย-
สัจจะ) นิโรธ (หรือ นิโรธสัจจะ) มรรค
(หรือ มัคคสัจจะ) เรียกเต็มวา ทุกข-
[อริยสัจจ] ทุกขสมุทัย[อรยิสัจจ] ทุกข-
นโิรธ[อรยิสัจจ] และ ทุกขนโิรธคามินี-
ปฏิปทา[อริยสัจจ]

อริยสัจจ ดู อริยสัจ
อริยสาวก 1. สาวกผูเปนพระอริยะ, 

สาวกผูบรรลุธรรมวิเศษ มีโสดาปตติ-

มรรค เปนตน 2. สาวกของพระอริยะ 

(คือของพระพุทธเจาผูเปนอริยะ)

อริยสาวิกา สาวิกาท่ีเปนพระอริยะ, 

อริยสาวกหญิง

อริยอัฏฐังคิกมรรค มรรคมีองค ๘ 

ประการอันประเสริฐ; ดู มรรค
อรุณ เวลาใกลอาทิตยจะข้ึน มีสองระยะ 

คือมีแสงขาวเร่ือๆ (แสงเงิน) และแสง

แดง (แสงทอง), เวลาย่ํารุง

อรูป ฌานมีอรูปธรรมเปนอารมณ ไดแก 

อรูปฌาน, ภพของสัตวผูเขาถึงอรูป

ฌาน, ภพของอรูปพรหม มี ๔ คือ ๑. 
อากาสานัญจายตนะ (กําหนดท่ีวางหาท่ี



อรูปฌาน อวันตี๕๑๘

๕๑๘

สุดมิไดเปนอารมณ) ๒. วิญญาณัญ-
จายตนะ (กําหนดวิญญาณหาท่ีสุดมิได

เปนอารมณ) ๓. อากิญจัญญายตนะ 
(กาํหนดภาวะทีไ่มมอีะไรๆ เปนอารมณ)

๔. เนวสัญญานาสัญญายตนะ (ภาวะมี

สัญญาก็ไมใช ไมมีสัญญาก็ไมใช)

อรูปฌาน ฌานมีอรูปธรรมเปนอารมณ 

มี ๔; ดู อรูป
อรูปพรหม พรหมผูเขาถึงอรูปฌาน, 

พรหมไมมีรูป, พรหมในอรูปภพ มี ๔;

ดู อรูป
อรูปภพ โลกเปนท่ีอยูของพรหมไมมีรูป;

ดู อรูป
อรูปราคะ ความติดใจในอรูปธรรม, 

ความติดใจในอารมณแหงอรูปฌาน, 

ความปรารถนาในอรูปภพ (ขอ ๗ ใน

สังโยชน ๑๐)

อรูปาวจร ซ่ึงทองเท่ียวไปในอรูปภพ, 

อยูในระดับจิตช้ันอรูปฌาน, ยังเกี่ยว

ของอยูกับอรูปธรรม; ดู ภพ, ภูมิ
อลังการ เคร่ืองประดับประดา
อลชฺชิตา อาการท่ีตองอาบัติดวยไม

ละอาย

อลัชชี ผูไมมีความละอาย, ผูหนาดาน, 

ภิกษุผูมักประพฤติละเมิดพุทธบัญญัติ 

โดยจงใจละเมิด หรือทําผิดแลวไมแกไข

อเลอ แปลง, ท่ีอเลออื่น คือท่ีแปลงอ่ืน

อโลภะ ความไมโลภ, ไมโลภอยากได

ของเขา, ธรรมท่ีเปนปฏิปกษกับความ

โลภ คือ ความคิดเผื่อแผเสียสละ, 

จาคะ (ขอ ๑ ในกุศลมูล ๓)

อวตาร การลงมาเกดิ, การแบงภาคมาเกดิ,

เปนความหมายในศาสนาพราหมณหรือ

ฮินดู เชน พระนารายณอวตาร คือแบง

ภาคลงมาจากสวรรคมาเกิดเปนมนุษย 

เปนตน

อวมานะ การดูถูกเหยียดหยาม, การลบ

หลู; ตรงขามกับ สัมมานะ, ดู มานะ
อวสาน ท่ีสุด, ท่ีจบ

อวสานกาล เวลาสุดทาย, คร้ังสุดทาย

อวหาร การลัก, อาการที่ถือวาเปนลัก

ทรัพย ในอรรถกถาแสดงไว ๒๕ อยาง 

พึงทราบในท่ีนี้ 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. 

กดข่ีหรือกรรโชก ๑๓. ลักซอน

อวัตถุรูป ดูที่ รูป ๒๘
อวนัตี ช่ือแควนหนึง่ในบรรดา ๑๖ แควน

ใหญแหงชมพูทวีป ต้ังอยูทางตะวันตก

เฉียงใตของแควนวงัสะ มนีครหลวงช่ือ 

อชุเชนี ราชาผูครองอวันตีในพทุธกาล มี
พระนามวาพระเจาจัณฑปชโชต; เดมินั้น 

แควนอวนัตีมเีมอืงหลวงเกาช่ือมาหษิมตี 

(นาจะไดแกเมอืง Godarpura ในบัดนี้) 

ซ่ึงต้ังอยูท่ีฝงแมน้ํานัมมทา ตอมาจึง



อวันทนียกรรม อวิหิงสาวิตก๕๑๙

๕๑๙

ยายข้ึนเหนือมาต้ังท่ีอุชเชนี, ในคัมภีร

บาลีบางท่ี มีคําเรียกอวันตีวา “อวันตี-

ทักขิณาบถ” ถาถือแมน้ําคงคาเปนเสน

แบง ท้ังแควนอวันตีก็อยูในทักขิณาบถ 

แตถาถือแมน้ํานัมมทาเปนเสนแบง 

อวันตีก็มีท้ังสวนท่ีเปนอุตราบถ และ

สวนท่ีเปนทักขิณาบถ คือ แถบท่ีต้ังของ

มาหิษมตีเมืองหลวงเกาลงไป เปน

ทักขิณาบถ

อวันทนียกรรม สังฆกรรมท่ีภิกษุณีสงฆ

มีมติประกาศใหถือภิกษุผูแสดงอาการ

อันไมนาเลื่อมใส วาเปนผูท่ีภิกษุณีท้ัง

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. ไมรูท้ังอดีตท้ังอนาคต ๘. 

ไมรูปฏิจจสมุปบาท (ขอ ๑๐ ใน

สังโยชน ๑๐ ตามนัยพระอภิธรรม, ขอ 

๗ ในอนุสัย ๗)

อวิชชาสวะ อาสวะคืออวิชชา, กิเลสท่ี

หมักหมมหรือดองอยูในสันดาน ทําให

ไมรูตามความเปนจริง (ขอ ๓ ในอาสวะ

๓, ขอ ๔ ในอาสวะ ๔)

อวิญญาณกะ พัสดุท่ีไมมีวิญญาณ เชน 

เงิน ทอง ผานุงหม และเคร่ืองใชสอย 

เปนตน; เทียบ สวิญญาณกะ
อวิทยา ความไมรู, อวิชชา
อวิทูเรนิทาน “เร่ืองไมไกลนัก” หมายถึง

เร่ืองราวความเปนไปเกี่ยวกับพระพุทธ

เจา ต้ังแตจุติจากสวรรคช้ันดุสิตจนถึง

ตรัสรู; ดู พุทธประวัติ
อวินิพโภครูป “รูปท่ีแยกออกจากกันไม

ได”, รูปท่ีมอียูดวยกนัเปนประจําเสมอไป

อยางขาดมิได เลยในสิ่ง ท่ีเปนรูปทุก

อยาง กลาวคือในสิ่งท่ีเปนรูปทุกอยาง 

แมแตปรมาณู ท่ี เล็ก ท่ีสุดก็จะตองมี

รูปธรรมชุดนี้อยูเปนอยางนอย, คุณ-

สมบัติพื้นฐานท่ีมีอยูเปนประจําในวัตถุ, 

มี ๘ อยาง คือ ปฐวี (ภาวะแผขยาย

หรือรองรับ) อาโป (ภาวะเอิบอาบเกาะ

กุม) เตโช (ภาวะรอน) วาโย (ภาวะ

เคลือ่นไหวเครงตึง) วณัณะ (ส)ี คันธะ
(กลิ่น) รสะ (รส) โอชา (อาหารรูป); ใน 

๘ อยางนี ้สีอ่ยางแรกเปนมหาภตูรูป หรือ

ธาตุ ๔, สี่อยางหลังเปนอุปาทายรูป; รูป

ท่ีเหลือจากนี้ ๒๐ อยาง เปน วินิพโภค-

รูป (รูปท่ีแยกจากกันได); ดู รูป ๒๘
อวิหิงสาวิตก ความตริตรึกในทางไม

เบียดเบียน, ความตรึกดวยอํานาจ



อศุภ อโศการาม๕๒๐

๕๒๐

กรุณา ไมคิดทําความลําบากเดือดรอน

แกผูอื่น คิดแตจะชวยเหลือเขาใหพน

จากทุกข (ขอ ๓ ในกุศลวิตก ๓)

อศุภ ดู อสุภ
อโศกมหาราช มหาราชแหงชมพูทวีป 

ซ่ึงเปนราชาผูยิ่งใหญท่ีสุดพระองคหนึ่ง

ในประวัติศาสตรโลก และเปนพุทธ

ศาสนูปถัมภกท่ีสําคัญยิ่ง เปนกษตัริย

พระองคท่ี ๓ แหงราชวงศโมริยะ ครอง

ราชสมบัติ ณ พระนครปาฏลีบุตร ใน 

พ.ศ.๒๑๘-๒๖๐ เมื่อครองราชยได ๘ 

พรรษา ทรงยกทัพไปปราบแควนกลงิคะ 

(ปจจุบันคือดินแดนแถบแควน Orissa)

ท่ีเปนชนชาติเขมแข็งลงได ทําใหอาณา-

จักรของพระองคกวางใหญ ท่ีสุดใน

ประวัติชาติอินเดีย แตในการสงคราม

นั้น มีผูคนลมตายและประสบภัยพิบัติ

มากมาย ทําใหพระองคสลดพระทัย 

พอดีไดทรงสดับคําสอนในพระพุทธ

ศาสนา ทรงเลื่อมใส ไดทรงเลิกการ

สงคราม หันมาถือหลัก “ธรรมวิชัย” คือ

ชนะใจดวยธรรม มุงทํานุบํารุงพระพุทธ

ศาสนา สรางสรรคประโยชนสุขของ

ประชาชน และความเจริญรุงเรืองของ

ประเทศในทางสันติ โปรดใหเขียนสลัก

ศิลาจารึก (เรียกวา “ธรรมลิป” คือ ลาย

สือธรรม หรือธรรมโองการ) ไวในท่ี

ตางๆ ท่ัวมหาอาณาจักร เพื่อสื่อพระราช

กรณียกิจ พระบรมราโชบาย และสอน

ธรรมแกขาราชการและประชาชน  ทรง

สรางมหาวิหาร ๘๔,๐๐๐ แหง เปนศูนย

กลางการศึกษา ทรงอุปถัมภการ

สังคายนา ครั้งท่ี ๓ และการสงศาสนทูต

ออกไปเผยแพรพระพุทธศาสนาใน

นานาประเทศ เชน พระมหินทเถระไป

ยังลังกาทวีป และพระโสณะพระอุตตระ

มายังสุวรรณภูมิ เปนตน, กอนทรงหัน

มานับถือพระพุทธศาสนา ทรงปรากฏ

พระนามวา จัณฑาโศก คือ อโศกผูโหด

ราย คร้ันหันมาทรงนับถือพระพุทธ

ศาสนาและดําเนินนโยบายธรรมวิชัย

แลว  ได รับขนานพระนามใหมว า  

ธรรมาโศก คือ อโศกผูทรงธรรม ชาว

พุทธไทยแตเดิมมามักเรียกพระองควา 

พระเจาศรีธรรมาโศกราช; เมื่ออินเดีย

เปนเอกราชพนจากการปกครองของ

อังกฤษใน พ.ศ.๒๔๙๐ แลว ก็ไดนําเอา

รูปพระธรรมจักร ซ่ึงทูนอยูบนหัวสิงห

ยอดเสาศิลาจารึกของพระเจาอโศก

มหาราช ท่ีสารนาถ (ปาอิสิปตนมฤค-

ทายวัน ท่ีทรงแสดงปฐมเทศนา) มาเปน

ตราสญัลกัษณท่ีกลางผนืธงชาติ และใช

รูปสงิหท้ังสีท่ี่ทูนพระธรรมจักรนัน้ เปน

ตราแผนดนิสบืมา

อโศการาม ช่ือวัดสําคัญท่ีพระเจาอโศก

มหาราชทรงสรางในกรุงปาฏลีบุตรเปน



อสงไขยกัป อสัทธรรม๕๒๑

๕๒๑

ท่ีทํา สังคายนา ครั้งท่ี ๓
อสงไขยกปั ดู กัป
อสทิสทาน “ทานอันไมมอีืน่แมนเหมอืน”, 

เปนคําในช้ันอรรถกถา หมายถึงการ

บําเพ็ญทานถวายแดพระพุทธเจาพรอม

ดวยภกิษสุงฆ คร้ังใหญท่ีสดุ ซ่ึงไมมใีคร

สามารถทําเทียมเทาไดอกี ไดแก ทานท่ี

พระเจาปเสนทิโกศลจัดถวาย ตามเร่ือง

วา คร้ังหนึง่ พระเจาปเสนทิโกศลถวาย

ทานแดพระพุทธเจาพรอมดวยภิกษสุงฆ 

และใหชาวเมืองสาวัตถีมาชมดวย ชาว

เมืองเห็นแลว ก็ไปจัดถวายทานใหดี

เหนอืกวา พระองคจึงจัดถวายคร้ังใหม

อกีใหเหนอืกวาชาวเมอืง แตชาวเมอืงก็

แขงกับพระองคโดยจัดใหเหนือกวาอีก 

เปนเชนนีถ้งึ ๖ คร้ัง เปนเหตุใหทรงทุกข

พระทัยเกรงวาจะทรงพายแพแกราษฎร 

แตในท่ีสุด ทรงไดรับคาํทูลแนะนาํของ

พระมเหส ี คอืพระนางมลัลกิา จึงทรง

สามารถถวายทานที่ชาวเมืองไมสามารถ

จัดแขงได ซ่ึงไดช่ือวาเปนอสทิสทาน สิน้

พระราชทรัพยไปในวนัเดยีวถงึ ๑๔ โกฏ,ิ 

ในพุทธกาลหนึ่งๆ คือในสมัยของพระ

พทุธเจาพระองคหนึง่ๆ มอีสทิสทานคร้ัง

เดยีว (เรือ่งมาใน ธ.อ.๖/๕๑)

อสมานาสนิกะ ภิกษุผูมีพรรษาออนแก
กวากนัเกนิ ๓ พรรษา นัง่อาสนะคอืเตียง

ต่ังสําหรับ ๒ รูป เสมอกันไมได (แตนัง่

อาสนะยาวดวยกนัได); เทยีบ สมานาสนกิะ
อสังขตะ ธรรมท่ีปจจัยมิไดปรุงแตง, 

ธรรมท่ีไมเกิดจากเหตุปจจัย ไดแก 

พระนิพพาน; ตรงขามกับ สังขตะ
อสังขตธรรม ธรรมอันมิไดถูกปรุงแตง 

ไดแก นิพพาน (ขอ ๒ ในธรรม ๒); ตรง

ขามกับ สังขตธรรม
อสังขารปรินิพพายี พระอนาคามี ผูจะ
ปรินิพพานดวยไมตองใชความเพียร

มากนัก (ขอ ๓ ในอนาคามี ๕)

อสังขาริก “ไมเปนไปกับดวยการชักนํา” 

ไมมีการชักนํา ใชแกจิตท่ีคิดดีหรือช่ัว 

โดยเร่ิมข้ึนเอง มิใชถูกกระตุนหรือชักจูง

จากภายนอก จึงมีกําลังมาก ตรงขามกับ

สสังขาริก
อสังสัคคกถา ถอยคําท่ีชักนําไมใหคลุก

คลีดวยหมู (ขอ ๔ ในกถาวัตถุ ๑๐)

อสังหาริมะ ซ่ึงนําเอาไปไมได, เคลื่อนท่ี
ไมได, ของติดท่ี ขนเอาไปไมได เชน ท่ี

ดิน โบสถ วิหาร เจดีย ตนไม เรือน 

เปนตน; เทียบ สังหาริมะ
อสังหาริมทรัพย ทรัพยเคลื่อนท่ีไมได 

ไดแก ท่ีดินและทรัพยซ่ึงติดอยูกับท่ีเชน 

ตึก โรงรถ เปนตน; คูกับ สังหาริมทรัพย
อสัญญีสัตว สัตวจําพวกไมมีสัญญา ไม
เสวยเวทนา (ขอ ๕ ในสัตตาวาส ๙)

อสัทธรรม ธรรมของอสัตบุรุษ มีหลาย

หมวด เชน อสัทธรรม ๗ คือท่ีตรงขาม



อสัมปตตโคจรัคคาหิกรูป อสิตดาบส๕๒๒

๕๒๒

กับ สัทธรรม ๗ มีปราศจากศรัทธา 
ปราศจากหิริ เปนตน; ในคําวา “ทอด

กายเพื่อเสพอสัทธรรมก็ดี” หมายถึง

เมถุนธรรม คือการรวมประเวณี

อสัมปตตโคจรัคคาหิกรูป ดูที่  รูป ๒๘
อสัมมุขากรณีย สังฆกรรมซ่ึงไมตองทํา
ในท่ีตอหนา (หรือพรอมหนา) บุคคลทีถ่กู

สงฆทํากรรม ม ี ๘ อยาง คอื ๑.ทูเตนุ-
ปสัมปทา (การอุปสมบทภิกษุณีโดยใช

ทูต) ๒.ปตตนิกกุชชนา (การคว่ําบาตร) 
๓.ปตตอุกกุชชนา (การหงายบาตร) ๔.
อุมมัตตกสมมติ (การสวดประกาศให

ถือภิกษุเปนผูวิกลจริต) ๕.เสกขสมมติ 
(การสวดประกาศตั้งสกุลเปนเสขะ) ๖.
พรหมทัณฑ (การลงโทษภิกษุหัวดื้อวา

ยาก โดยวิธีพรอมกันไมวากลาว) ๗.
ปกาสนียกรรม (การประกาศใหเปนท่ีรู

ท่ัวกัน ถึงสภาวะของภิกษุซ่ึงไมเปนท่ี

ยอมรับของสงฆ ใหถือวาการใดท่ีเธอทํา

ก็เปนเร่ืองเฉพาะตัวของเธอ ไมผูกพัน

ตอสงฆ) ๘.อวันทนียกรรม (การท่ี

ภิกษุณีสงฆประกาศภิกษุผูแสดงอาการ

อันไมนาเลื่อมใส ใหเปนผูท่ีภิกษุณีท้ัง

หลายไมพึงไหว); ดูที่  ปกาสนียกรรม
อสาธารณสิกขาบท สิกขาบทท่ีไมท่ัวไป 

หมายถึงสิกขาบทเฉพาะของภิกษุณี ท่ี

แผกออกไปจากสิกขาบทของภิกษุ; เทียบ

สาธารณสิกขาบท

อสิตดาบส ดาบสผูคุนเคย และเปนท่ี

นับถือของศากยราชสกุล มีเร่ืองปรากฏ

ในนาลกสูตร (ขุ.สุ.๒๕/๓๘๘/๔๖๗) วา ในวัน

ท่ีพระโพธิสัตวประสูติ ทานไดทราบขาว

ประสูติ แหงพระราชโอรส ของพระเจา

สุทโธทนะ จึงเขาไปเยี่ยม พระราชาทรง

นําพระราชโอรสออกมาเพื่อจะใหวันทา

พระดาบส แตพระบาทท้ังสองของพระ

ราชโอรสกลับเบ่ียงข้ึนไปประดิษฐานบน

เศียรของพระดาบส เมื่อพระดาบส

พิจารณาพระลักษณะของพระราชโอรส

แลว มั่นใจวาพระราชโอรสน้ันจักตรัสรู

เปนพระพุทธเจาแนนอน นอกจากทํา

อัญชลีนบไหวแลว ก็ไดแยมยิ้มแสดง

ความแชมช่ืนใจออกมา แตเมื่อมองเห็น

วาตนจะไมมีชีวิตอยูจนถึงเวลาแหงการ

ตรัสรู กเ็สยีใจรองไห กระนัน้กต็าม พระ

ดาบสไดไปบอกหลานชายของทาน ช่ือวา

นาลกะ ใหออกบวชรอเวลาที่พระโพธิ-

สัตวจะไดตรัสรู (ขอความท่ีวา พระบาท

ท้ังสองของพระราชโอรสเบ่ียงข้ึนไป

ประดิษฐานบนเศียรหรือบนชฎาของ

พระดาบสน้ัน เปนคาํเลาขยายความของ

อรรถกถา, เชน สุตฺต.อ.๒/๖๘๒/๓๑๘; ชา.อ.๑/ 

๘๖); อสิตดาบสน้ี มีช่ืออีกอยางหนึ่งวา

กาฬเทวิล หรือ กาฬเทวลัดาบส (เรียกวา 

กัณหเทวิลฤาษี ก็มี); ตามหนังสือแบบ
เรียน อสิตดาบสทํานายพระราชโอรสวา



อสีตยานุพยัญชนะ อสูร๕๒๓

๕๒๓

มีคติเปน ๒ ตามตํารับมหาบุรุษลกัษณ-

พยากรณศาสตร; ดู มหาบุรุษลักษณะ, 
นาลกะ 1.; เทียบ พราหมณทํานายพระ
มหาบุรุษ  

อสีตยานุพยัญชนะ อนุพยัญชนะ ๘๐;

ดู อนุพยัญชนะ
อสติีมหาสาวก พระสาวกผูใหญ ๘๐ องค
บางทีเรียกอนุพุทธ ๘๐ องค มีรายนาม

ตามลําดับอักษร ดังนี้ (ท่ีพิมพตัวเอน
คอืทานท่ีเปนเอตทัคคะดวย): กังขาเรวตะ,
กปัปะ, กาฬุทาย,ี กมิพลิะ, กุมารกัสสปะ,
กุณฑธาน, คยากสัสปะ, ควมัปติ, จุนทะ,

จูฬปนถก, ชตุกัณณิ, ติสสเมตเตยยะ, 

โตเทยยะ, ทัพพมัลลบุตร, โธตกะ, นที-

กัสสปะ, นันทะ, นันทกะ, นันทกะ, 

นาคิตะ, นาลกะ, ปงคิยะ, ปณโฑล-
ภารทวาช, ปลนิทวจัฉะ, ปุณณกะ, ปุณณชิ,
ปุณณมันตานีบุตร, ปุณณสุนาปรันตะ, 
โปสาละ, พากุละ (พักกุละ กเ็รียก), พาหิย-
ทารจีุรยิะ, ภค,ุ ภทัทิยะ (ศากยะ), ภทัทิยะ,
ภทัราวธุ, มหากัจจายนะ, มหากัปปนะ, 
มหากัสสปะ, มหาโกฏฐติะ, มหานามะ, 
มหาปนถก, มหาโมคคัลลานะ, เมฆิยะ, 
เมตตค,ู โมฆราช, ยสะ, ยโสชะ, รฏัฐปาละ,
ราธะ, ราหุล, เรวตะ ขทิรวนยิะ, ลกุณฏก-
ภัททิยะ, วักกลิ, วังคีสะ, วัปปะ, วิมละ, 
สภิยะ, สาคตะ, สารีบุตร, สีวลี, สุพาหุ, 

สุภติู, เสละ, โสณกุฏกัิณณะ, โสณโกฬิวสิะ,

โสภิตะ, เหมกะ, องคุลิมาล, อชิตะ, 

อนุรุทธะ, อัญญาโกณฑัญญะ, อัสสชิ, 
อานนท, อทุยะ, อทุาย,ี อบุาลี, อปุวาณะ, 
อุปสวีะ, อุปเสนวังคันตบุตร, อุรุเวล-
กัสสปะ

อสภุ, อสภุะ สภาพท่ีไมงาม, พจิารณาราง
กายของตนและผูอืน่ใหเห็นสภาพทีไ่มงาม;

ในความหมายเฉพาะ หมายถงึซากศพใน

สภาพตางๆ ซ่ึงใชเปนอารมณกรรมฐาน 

รวม ๑๐ อยาง คอื ๑. อทุธุมาตกะ ซาก
ศพท่ีเนาพอง ๒. วินีลกะ ซากศพท่ีมสีี
เขียวคล้าํ ๓. วิปุพพกะ ซากศพท่ีมีน้าํ
เหลอืงไหลออกอยู ๔. วจิฉิททกะ ซากศพ
ท่ีขาดกลางตัว ๕. วิกขายิตกะ ซากศพท่ี
สตัวกดักนิแลว ๖. วกิขิตตกะ ซากศพท่ี
มีมือ เทา ศีรษะขาด ๗. หตวกิขิตตกะ 
ซากศพท่ีคนมีเวรเปนขาศึกกัน สับฟน

เปนทอนๆ ๘. โลหิตกะ ซากศพท่ีถูก
ประหารดวยศัสตรามีโลหิตไหลอาบอยู 

๙. ปุฬุวกะ ซากศพท่ีมีตัวหนอนคลาน
คล่ําไปอยู ๑๐. อัฏฐิกะ ซากศพท่ียัง

เหลืออยูแตรางกระดูก

อสุภสัญญา กําหนดหมายถึงความไม

งามแหงรางกาย (ขอ ๓ ในสัญญา ๑๐)

อสุรกาย “พวกอสูร” ภพแหงสัตวเกิดใน
อบายพวกหนึ่ง เปนพวกมักหวาดสะดุง

ไรความร่ืนเริง (ขอ ๔ ในอบาย ๔); ด ูคติ
อสูร สัตวกึ่งเทพหรือเทพช้ันตํ่าพวกหนึ่ง 
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ตํานานกลาววา เดิมเปนเทวดาเกา (บุพ-

เทวา) เปนเจาถิ่นครอบครองดาวดึงส-

เทวโลก ตอมาถูกเทวดาพวกใหม มีทาว

สักกะเปนหัวหนาแยงถิ่นไป โดยถูกเทพ

พวกใหมนั้นจับเหวี่ยงลงมาในระหวาง

พิธีเลี้ยงเมื่อพวกตนดื่มสุราจนเมามาย 

ไดช่ือใหมวาอสูร เพราะเมื่อฟนคืนสติ

ข้ึนระหวางทางท่ีตกจากดาวดึงสนั้น ได

กลาวกันวา “พวกเราไมดื่มสุราแลว” 

(อสูร จึงแปลวา “ผูไมดื่มสุรา”) พวก

อสูรไดครองพิภพใหมท่ีเชิงเขาสิเนรุ 

หรือเขาพระทุเมรุ และมีสภาพความเปน

อยู มีอายุ วรรณะ ยศ และอิสริย-

สมบัติ คลายกันกับเทวดาช้ันดาวดึงส 

พวกอสูรเปนศัตรูโดยตรงกับเทวดา 

และมีเ ร่ืองราวขัดแยงทําสงครามกัน

บอยๆ พวกอสูรออกจะเจาโทสะ จึงมัก

ถูกกลาวถึงในฐานะเปนพวกมีนิสัยพาล

หรือเปนฝายผิด

อเสขะ ผูไมตองศึกษา เพราะศึกษาเสร็จ
สิน้แลว ไดแกบุคคลผูต้ังอยูในอรหัตตผล

คือ พระอรหันต; คูกับ เสขะ
อเสขบุคคล บุคคลผูไมตองศึกษา; ดู

อเสขะ
อหังการ การทํา (ความยึดถือวา) “ตัวขา”, 

การยึดถือวาตัวกู; มักมาคูกับ มมังการ
คือ การทํา (ความยึดถือวา) “ของขา”, 

การยึดถือวาของกู, และมักพูดควบกัน

เปน “อหังการ-มมังการ” แปลกันงายๆ 

วา การถือวาตัวเรา ของเรา; มมังการ
เปนตัณหา สวน อหังการ บางแหงวา
เปนทิฏฐิ บางแหงวาเปนมานะ บางแหง

ว า เ ป นม านะและทิ ฏฐิ  ( ในคําว า  

“อหังการมมังการมานานุสัย” อรรถกถา

หนึ่งอธิบายวา อหังการ เปนทิฏฐิ 

มมังการ เปนตัณหา มานานุสัย เปน
มานะ – ม.อ.๓/๑๔๖); ในภาษาไทย

อหังการ มักใชในความหมายที่เพี้ยนไป 

กลายเปนความเยอหยิ่ง ความทะนงตัว 

จองหอง กาวราวอวดดี

อเหตุกทิฏฐิ ความเห็นวาไมมีเหตุ คือ 

ความเห็นผิดวา คนเราจะไดดีหรือช่ัว

ตามคราวเคราะห ถึงคราวจะดี ก็ดีเอง 

ถึงคราวจะราย ก็รายเอง ไมมีเหตุอื่นจะ

ทําใหคนดีคนช่ัวได (ขอ ๒ ในทิฏฐิ ๓)

อโหสิกรรม กรรมเลิกใหผล ไมมีผลอีก 

ไดแกกรรมท้ังท่ีเปนกุศลและอกุศลท่ี

เลิกใหผล เหมือนพืชท่ีหมดยาง เพาะ

ปลูกไมข้ึนอีก (ขอ ๔ ในกรรม ๑๒)

อักโกสวัตถุ เร่ืองสําหรับดา มี ๑๐ อยาง

คือ ๑. ชาติ ไดแกช้ันหรือกําเนิดของคน 

๒. ช่ือ ๓. โคตร คือตระกูลหรือแซ ๔. 

การงาน ๕. ศลิปะ ๖. โรค ๗. รูปพรรณ

สัณฐาน ๘. กิเลส ๙. อาบัติ ๑๐. คําสบ

ประมาทอยางอื่นๆ

อักขระ ตัวหนังสือ, วิชาหนังสือ, คํา, 
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เสียง, สระ และพยัญชนะ

อักขรวิธี ตําราวาดวยวิธีเขียนและอาน

หนังสือใหถูกตอง

อักษร ตัวหนังสือ
อัคคสาวก ดู อัครสาวก
อคัคญัญสตูร ช่ือสตูรท่ี ๔ แหงทีฆนกิาย

ปาฏกิวรรค พระสตุตันตปฎก ทรงแสดง

แกสามเณรวาเสฏฐะ และสามเณร 

ภารัทวาชะ ผูออกบวชจากตระกูล

พราหมณ ทรงคัดคานคํากลาวอางของ

พวกพราหมณ ท่ีถือวาพราหมณเปน

วรรณะประเสริฐท่ีสุด และถือวาชาติ

กําเนิดเปนเคร่ืองตัดสินความประเสริฐ

และความตํ่าทรามของมนุษย ทรงแสดง

ใหเห็นวาความประเสริฐหรือตํ่าทรามนั้น

อยูท่ีความประพฤติ โดยมีธรรมเปน

เคร่ืองตัดสิน คนวรรณะตางๆ ออกบวช

ในพระพุทธศาสนาแลว ยอมช่ือวาเปนผู

เกิดจากธรรมเสมอกันหมด แลวทรง

แสดงความเปนมาของสังคมมนุษย เร่ิม

แต เกิดมีสัตว ข้ึนในโลกแลวเปลี่ยน

แปลงตามลําดับ จนเกิดมีมนุษยท่ีอยู

รวมกันเปนหมูเปนพวก เกิดความจํา

เปนตองมีการปกครอง และมีการ

ประกอบอาชีพการงานตางๆ กนั  วรรณะ

ท้ังสี่ก็เกิดจากความเปลี่ยนแปลงเหลานี้ 

มิใชเปนเร่ืองของพรหมสรางสรรค แต

เกิดจากธรรม (ธรรมดา, กฎธรรมชาติ) 

ทุกวรรณะประพฤติช่ัวก็ไปอบายได 

ปฏิบัติธรรมก็บรรลุนิพพานได ธรรม

เปนเคร่ืองตัดสิน และธรรมเปนของ

ประเสริฐสุด ผูท่ีสิ้นอาสวกิเลสแลว เปน

ผูประเสริฐสุดในวรรณะทั้ งสี่ ผู ท่ี

สมบูรณดวยวิชชาและจรณะ เปนผู

ประเสริฐสุดในบรรดาเทวะ และมนุษย

ท้ังปวง

อัคคิ ไฟ, ไฟกิเลส, กิเลสดุจไฟเผาลนจิต

ใจใหเรารอน มี ๓ คือ ๑. ราคัคคิ ไฟคือ
ราคะ ๒. โทสัคคิ ไฟคอืโทสะ ๓. โมหัคคิ
ไฟคือโมหะ

อัคคิเวสสนโคตร ตระกูลอัคคิเวสสนะ 

เปนตระกูลของปริพาชกคนหนึ่ง ช่ือ 

ทีฆนขะ
อัคฆสโมธาน การประมวลโดยคา, เปน

ช่ือปริวาสท่ีภิกษุผูปรารถนาจะออกจาก

อาบัติสังฆาทิเสสซ่ึงตองหลายคราว มี

จํานวนวันปดไมเทากัน ประมวลอาบัติ

และวันเขาดวยกัน อยูปริวาสเทาจํานวน

วันท่ีมากท่ีสุด เชน ตองอาบัติ ๓ คราว, 

คราวหนึ่งปดไว ๓ วัน คราวหนึ่งปดไว 

๕ วัน คราวหนึ่งปดไว ๗ วัน อยูปริวาส

เทาจํานวนมากท่ีสุด คือ ๗ วัน; ดู

สโมธานปริวาส
อคัร เลศิ, ยอด, ล้าํเลศิ, ประเสริฐ, สงูสดุ

อัครพหูสูต พหูสูตผูเลิศ, ยอดพหูสูต, 

ผูคงแกเรียนอยางยอดเยี่ยม หมายถึง



อัครสาวก อังคีรส๕๒๖

๕๒๖

พระอานนท

อคัรสาวก สาวกผูเลศิ, สาวกผูยอดเยีย่ม

หมายถึงพระสารีบุตร (เปนอัครสาวก

เบ้ืองขวา) และพระมหาโมคคัลลานะ 

(เปนอัครสาวกเบ้ืองซาย); ดู ตุลา
อคัรสาวกิา สาวกิาผูเลศิ, สาวกิาผูยอด

เยีย่ม หมายถงึพระเขมา (เปนอคัรสาวกิา

เบ้ืองขวา) และพระอุบลวรรณา (เปน

อัครสาวิกาเบ้ืองซาย); ดู ตุลา
อัครอุบาสก อุบาสกผูเลิศ, อบุาสกผูยอด

เยีย่ม หมายถึงจิตตคฤหบด ีและหัตถกะ

อาฬวกะ; ดู ตุลา
อัครอุบาสิกา อุบาสิกาผูเลิศ, อบุาสกิาผู

ยอดเยีย่ม หมายถึง เวฬุกัณฏกีนันท-

มารดา และขุชชุตตรา; ดู ตุลา
อัครอุปฏฐาก ผูเฝารับใชพระพุทธเจา

อยางเยี่ยมยอด ไดแกพระอานนท; ดู

ตุลา
อัครอุปฏฐากอบุาสก อุบาสกผูอุปถัมภ
บํารุงท่ีเลิศ,  บางทีเรียกสั้นวา  อัคร-
อุบาสก คอือบุาสกผูยอดเยีย่ม หมายถึง

จิตตคฤหบด ีและหัตถกะอาฬวกะ; ด ูตุลา
อัครอุปฏฐายิกา อุบาสิกาผูดูแลอุปถัมภ
บํารุงพระพุทธเจาอยางเยี่ยมยอด ไดแก 

วิสาขามหาอุบาสิกา (แตพบในอรรถกถา

แหงหนึ่ง จัดเจาหญิงสุปปวาสา โกลิย-

ราชธิดา เปนอัครอุปฏฐายิกา); ดู ตุลา
อัครอุปฏฐิกาอุบาสิกา อุบาสิกาผู

อุปถัมภบํารุงท่ีเลิศ, บางทีเรียกสั้นวา

อัครอุบาสิกา คืออุบาสิกาผูยอดเยี่ยม
หมายถึง เวฬุกัณฏกีนันทมารดา และ

ขุชชุตตรา; ดู ตุลา
อังคะ๑ องค, สวนประกอบ, คุณสมบัติ, 

อวัยวะ เชนในคําวา อังคบริจาค (การ

สละใหอวัยวะ); ดู องค 1.
อังคะ๒

 ช่ือแควนหนึ่งในบรรดา ๑๖ 

แควนใหญแหงชมพูทวีป ต้ังอยูทิศ

ตะวนัออกของแควนมคธ มแีมน้าํจัมปา

กั้นแดน และมีนครหลวงช่ือจัมปา ใน

พุทธกาล แควนอังคะขึ้นกับแควนมคธ

อังคาร ถานเถาท่ีถวายพระเพลิงพระ

พุทธสรีระ

อังคารสตูป พระสถูปท่ีบรรจุพระอังคาร 

ซ่ึงโมริยกษัตริยสรางไวท่ีเมืองปปผลิวัน

อังคาส ถวายพระ, เลี้ยงพระ

อังคีรส “มีพระรัศมีเปลงจากพระองค”, 

พระนามอยางหนึ่ง ในบรรดาพระนาม

มากมายท่ีเปนกลางๆ ใชแกพระพุทธ

เจาพระองคใดก็ได, ท่ีใชแกพระพุทธ

เจาพระองคปจจุบัน พบในพระไตรปฎก

หลายแหง เชน ในอาฏานาฏิยสูตร (ที.ปา. 

๑๑/๒๐๙/๒๑๐) ท่ีสวดกันอยูเปนประจําวา 

“องคฺรีสสสฺ นมตฺถ ุ สกยฺปุตฺตสสฺ สรีิมโต”

หรืออยางท่ีพระวังคีสะประพันธคาถา

ถวายพระสดุดี (สํ.ส.๑๕/๗๕๙/๒๘๗, ขุ.เถร. 

๒๖/๔๐๑/๔๓๗) ใชคาํวา “พระองัครีส มหา-
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มุนี”, แตมีบันทึกในอรรถกถาบางแหง 

(เถร.อ.๒/๕๐/๑๙๑; อป.อ.๒/๓๕๐/๗๐) ซ่ึงอาง

อิงเร่ืองท่ีพระเจาสุทโธทนะสงกาฬุทายี

อํามาตยไปอาราธนาพระพุทธเจาเสด็จ

กรุงกบิลพัสดุ กาฬุทายีนั้นเมื่อไปเฝา

พระพุทธเจา ไดฟงธรรม บรรลุอรหัตต-

ผล บวชแลว ตอมา เมื่อพระพุทธเจารับ

อาราธนาและออกเสด็จพุทธดําเนินมา

เพื่อจะทรงเย่ียมพระพุทธบิดา คร้ันมา

ในระหวางทาง ทานพระกาฬทุายีไดเดิน

ทางลวงหนามาแจงขาว พระเจาสทุโธทนะ

ทอดพระเนตรเห็นพระกาฬุทายีในเพศ

ภิกษุ ทรงจําไมได ตรัสถามวาทานเปน

ใคร พระกาฬุทายีจึงกลาวตอบถวาย

พระพรวา “อาตมภาพเปนบุตรของพระ

พุทธเจา ผูทรงฝาไปไดในสิ่งท่ีใครๆ ไม

อาจทนไหว องคพระอังคีรส ผูคงท่ี ไม

มีผูใดเปรียบปาน  ดูกรมหาบพิตร พระ

องคเปนโยมบิดาแหงพระบิดาของอาตม-

ภาพ ดูกรทาวศากยะโคดม พระองคเปน

พระอยักาของอาตมภาพ โดยธรรม” ใน

คํากลาวของพระกาฬุทายีนี้ มีคําวา 

“อังคีรส” ซ่ึงพระอรรถกถาจารยอธิบาย

วา “คําวา ‘อังคีรส’ แปลวา ผูสัมฤทธ์ิ

พระคุณมีศีลเปนตน ท่ีทําใหเปนองค

เปนอัน (หรือเปนเนื้อเปนตัว) แลว, 

อาจารยอีกพวกหนึ่ง (อปเร) แปลวา ‘ผู

มีพระรัศมีเปลงฉายออกจากพระวรกาย

ทุกสวน’ แตอาจารยบางพวก (เกจิ) 

กลาววา ‘พระพุทธบิดานั่นแหละ ไดทรง

เลือกเอาพระนาม ๒ อยางนี้ คือ 

องัครีส และสทิธัตถะ’” คาํอธิบายนี ้บอก

ให รู ถึ งมติอันหนึ่ ง  ซ่ึ ง เปนของเกจิ  

อาจารย ท่ีบอกวา ‘อังคีรส’ ก็เปนพระ

นามสวนพระองคของพระพุทธเจาพระ

องคปจจุบัน เชนเดียวกับ ‘สิทธัตถะ’; ดู

พระพุทธเจา
อังคุดร หมายถึง อังคุตตรนิกาย
อังคุตตรนิกาย ช่ือนิกายที่สี่ในบรรดา

นิกาย ๕ แหงพระสุตตันตปฎก เปนท่ี

ชุมนมุพระสตูรซ่ึงจัดเขาลาํดบัตามจาํนวน

หัวขอธรรม เปนหมวด ๑ (เอกนิบาต) 

หมวด ๒ (ทุกนิบาต) เปนตน จนถึง

หมวด ๑๑ (เอกาทสกนิบาต)

องัคตุตราปะ ช่ือแควนหนึง่ในชมพทูวปี

คร้ังพทุธกาล มเีขตติดตอกบัแควนองัคะ 

ท่ีอยูทางตะวนัออกของมคธ เมอืงหลวง

เปนเพียงนิคมช่ือ อาปณะ

อังคุลิมาละ ดู องคุลิมาล
อังคุลิมาลปริตร ดู ปริตร
อังสะ ผาท่ีภิกษุใชหอยเฉวียงบา
อัจเจกจีวร จีวรรีบรอน หรือผาดวน 

หมายถึง ผาจํานําพรรษาท่ีทายกผูมีเหตุ

รีบรอน ขอถวายกอนกําหนดเวลาปกติ 

(กําหนดเวลาปกติสําหรับถวายผาจํานํา

พรรษา คือ จีวรกาลนั่นเอง กลาวคือ 



อัจฉริยะ อัญญวาทกกรรม๕๒๘

๕๒๘

ตองผานวันปวารณาไปแลว เร่ิมแตแรม 

๑ ค่ํา เดือน ๑๑ ถึงข้ึน ๑๕ ค่ํา เดือน 

๑๒ และถากรานกฐินแลว นับตอไปอีก

ถึงข้ึน ๑๕ ค่ํา เดือน ๔; เหตุรีบรอนนั้น 

เชน เขาจะไปทัพ หรือเจ็บไขไมไวใจ

ชีวิต หรือมีศรัทธาเล่ือมใสเกิดข้ึนใหม) 

อัจเจกจีวรเชนนี้ มีพุทธานุญาตใหภิกษุ

รับเก็บไวได แตตองรับกอนวันปวารณา

ไมเกิน ๑๐ วัน (คือต้ังแตข้ึน ๖ ค่ํา ถึง 

๑๕ ค่ํา เดือน ๑๑) (สิกขาบทท่ี ๘ แหง

ปตตวรรค นิสสัคคิยปาจิตตีย)

อัจฉริยะ “เหตุอันควรท่ีจะดีดนิ้วเปาะ”, 

อัศจรรย, แปลกวิเศษ, นาท่ึงควรยอม

รับนับถือ, ดีเลิศล้ํานาพิศวง, มีความรู

ความสามารถทรงคณุสมบัติเหนอืสามัญ

หรือเกินกวาระดับปกติ

อัชฏากาศ “อากาศท่ีไมมีชัฏ” (ท่ีวางอัน

ไรสิ่งรกรุงรัง), อากาศท่ีเวิ้งวาง 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
อัชฌาจาร ความประพฤติช่ัว, การ

ละเมิดศีล, การลวงมรรยาท, การ

ละเมิดประเพณี

อัชฌาสัย นิสัยใจคอ, ความนิยม, ความ

มีน้ําใจ

อัญชนะ กษัตริย โกลิยวงศผูครอง

เทวทหนคร มีมเหสีพระนามวา ยโสธรา 

เปนพระชนกของพระมหามายาเทวีผู

เปนพระพุทธมารดาและพระนางมหา-

ปชาบดีโคตมี (ตํานานวามีโอรสดวย ๒ 

องค คือ ทัณฑปาณิ และสุปปพุทธะ)

อัญชลีกรรม การประนมมือแสดงความ

เคารพ

อชฺลกีรณโีย (พระสงฆ) เปนผูควรไดรับ

อญัชลกีรรม คอืการประนมมือไหว กราบ

ไหว เพราะมีความดีท่ีควรแกการไหว 

ทําใหผูไหวผูกราบ ไมตองกระดากใจ 

(ขอ ๘ ในสงัฆคณุ ๙); อชฺลกิรณโีย กใ็ช
อัญญเดียรถีย ผูถือลัทธินอกพระพุทธ-

ศาสนา

อัญญภาคิยสิกขาบท ช่ือสิกขาบทท่ี ๙ 

แหงสังฆาทิเสส (ภิกษุหาเลสโจทภิกษุ

อื่นดวยอาบัติปาราชิก), เรียกอีกช่ือหนึ่ง

วา ทุติยทุฏฐโทสสิกขาบท

อัญญวาทกกรรม กรรมท่ีจะพึงกระทํา

แกภิกษุผูกลาวคําอื่น คือภิกษุประพฤติ

อนาจาร สงฆเรียกตัวมาถาม แกลงยก

เร่ืองอื่นๆ มาพดูกลบเกลื่อนเสีย ไมให

การตามตรง, สงฆสวดประกาศความ

นั้นดวยญัตติทุติยกรรม เรียกวายก
อัญญวาทกกรรมขึ้น, เมื่อสงฆประกาศ



อัญญสมานาเจตสิก อัญญาโกณฑัญญะ๕๒๙

๕๒๙

เชนนี้แลว ภิกษุนั้นยังขืนทําอยางเดิม

อีก ตองอาบัติปาจิตตีย (สิกขาบทท่ี ๒ 

แหงภูตคามวรรค ปาจิตติยกัณฑ); คูกับ

วิเหสกกรรม
อัญญสมานาเจตสิก เจตสิกท่ีมีเสมอกัน

แกจิตตพวกอื่น คือ ประกอบเขาไดกับ

จิตตทุกฝายท้ังกุศลและอกุศล มิใชเขา

ไดฝายหนึ่งฝายเดียว มี ๑๓ แยกเปน

ก. สัพพจิตตสาธารณเจตสิก (เจตสิกท่ี

เกิดท่ัวไปกับจิตตทุกดวง) ๗ คือ ผัสสะ 
(ความกระทบอารมณ) เวทนา สัญญา 
เจตนา เอกัคคตา ชีวิตินทรีย มนสิการ
(ความกระทําอารมณไวในใจ, ใสใจ)

ข. ปกิณณกเจตสิก (เจตสิกท่ีเร่ียรายคือ 

เกิดกับจิตตไดท้ังฝายกุศลและอกุศล 

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

ของสัตวท่ัวๆ ไป

อัญญาโกณฑัญญะ พระมหาสาวกผูเปน
ปฐมสาวกของพระพุทธเจา เปนรูปหนึ่ง

ในคณะพระปญจวัคคีย เปนบุตร

พราหมณมหาศาล เกิดท่ีหมูบานโทณ-

วตัถ ุ ไมไกลจากกรุงกบิลพัสดุ เดิมช่ือ 

โกณฑัญญะ เปนพราหมณหนุมท่ีสุดใน

บรรดาพราหมณ ๘ คน ผูทํานายลกัษณะ

ของสิทธัตถกุมาร และเปนผูเดียวท่ี

ทํานายวา พระกมุารจะทรงออกบรรพชา

ไดตรัสรูเปนพระสัมมาสัมพุทธเจาอยาง

แนนอน มีคติเปนอยางเดียว ตอมาทาน

ออกบวชตามเสด็จพระสิทธัตถะ ขณะ

บําเพ็ญทุกรกิริยา เปนหัวหนาพระ

เบญจวัคคีย และไดนําคณะหลีกหนีไป 

เมื่อพระมหาบุรุษเลิกบําเพ็ญทุกรกิริยา 

กลับเสวยพระกระยาหาร ตอมาเมื่อพระ

พุทธเจาตรัสรูแลวเสด็จไปโปรด ทาน

สดบัปฐมเทศนาไดดวงตาเห็นธรรม ขอ

บรรพชาอุปสมบทเปนปฐมสาวกของ

พระพุทธเจา

โกณฑัญญะ ท่ีไดช่ือวา อัญญา-
โกณฑัญญะ เพราะเมือ่ทานฟงปฐมเทศนา
ของพระพทุธเจา และไดธรรมจักษ ุ พระ

พทุธเจาทรงเปลงอทุานวา “อฺาสิ วต 
โภ โกณฑฺโฺ ๆ” (โกณฑญัญะไดรู

แลวหนอๆ) คาํวา อญัญา จึงมารวมเขา
กับช่ือของทาน ตอมาทานไดสําเร็จ

อรหัตดวยฟงอนัตตลักขณสูตร ไดรับ

ยกยองเปนเอตทัคคะในทางรัตตัญ ู (รู

ราตรีนาน คือ บวชนาน รูเห็นเหตุการณ

มากมาแตตน) ทานทูลลาพระพทุธเจาไป



อัญญาตาวินทรีย อัตตวาทุปาทาน๕๓๐

๕๓๐

อยูท่ีฝงสระมันทากินี ในปาฉัททันตวัน 

แดนหิมพานต อยู ณ ท่ีนั้น ๑๒ ป ก็

ปรินิพพานกอนพุทธปรินิพพาน; ดู

โกณฑัญญะ
อัญญาตาวินทรีย ดู อินทรีย ๒๒
อัญญินทรีย ดู อินทรีย ๒๒
อัฏฐกะ หมวด ๘

อัฏฐบาน ปานะท้ัง ๘, น้ําปานะคือน้ําคั้น

ผลไม ๘ อยาง; ดู ปานะ
อัฏฐารสเภทกรวัตถุ เร่ืองทําความแตก

กัน ๑๘ อยาง, เร่ืองท่ีจะกอใหเกิด

ความแตกแยกแกสงฆ ๑๘ ประการ 

ทานจัดเปน ๙ คู (แสดงแตฝายคี่) คือ 

ภิกษุแสดงสิ่งมิใชธรรมวาเปนธรรม, 

แสดงสิ่งมิใชวินัยวาเปนวินัย, แสดงสิ่ง

ท่ีพระตถาคตมิไดตรัสวาไดตรัส, แสดง

สิ่ง ท่ีพระตถาคตมิไดประพฤติวาได

ประพฤติ, แสดงสิ่งท่ีพระตถาคตมิได

บัญญัติ วาไดบัญญัติ, แสดงอาบัติวามิ

ใชอาบัติ, แสดงอาบัติเบาวาเปนอาบัติ

หนัก, แสดงอาบัติมีสวนเหลือวาเปน

อาบัติไมมีสวนเหลือ, แสดงอาบัติหยาบ

คายวามิใชอาบัติหยาบคาย (ฝายคูก็

ตรงขามจากนี้ตามลําดับ เชน แสดง

ธรรมวามิใชธรรม, แสดงวินัยวามิใช

วินัย ฯลฯ แสดงอาบัติไมหยาบคายวา

เปนอาบัติหยาบคาย)

อัฏฐิ กระดูก, บัดนี้เขียน อัฐิ

อัฏฐิมิญชะ เยื่อในกระดูก (ปจจุบันแปล
วา ไขกระดูก)

อัฐบริขาร บริขาร ๘; ดู บริขาร
อัฑฒกุสิ เสนคั่นดุจคันนาขวางระหวาง

ขัณฑกับขัณฑของจีวร; เทียบ กุสิ, ดู จีวร
อัณฑชะ สัตวเกิดในไข คือออกไขเปน
ฟองแลวจึงฟกออกเปนตัว เชน ไก นก 

จ้ิงจก เปนตน (ขอ ๒ ในโยนิ ๔)

อัฑฒมณฑล ช้ินสวนของจีวรพระที่
เรียกวา กระทงนอย หรือกระทงเล็ก มี

ขนาดคร่ึงหนึ่ งของมณฑล  (กระทง

ใหญ); เทียบ มณฑล, ดู จีวร
อัตตกิลมถานุโยค การประกอบตนให
ลําบากเปลา คือ ความพยายามเพื่อ

บรรลุผลท่ีหมายดวยวิธีทรมานตนเอง 

เชน การบําเพ็ญตบะตางๆ ท่ีนิยมกันใน

หมูนักบวชอินเดียจํานวนมาก (ขอ ๒ 

ใน ท่ีสุด ๒ อยาง)

อตัตนิยะ สิง่ท่ีเนือ่งดวยตน, สิง่ท่ีเปนของ

ตน; ในภาษาไทย มกัพดูใหสะดวกปาก

เปนอัตตนิยา หรืออัตตนียา, เปนคํา

ประกอบท่ีใชในการอธิบายหรือถกเถียง

เร่ืองอตัตา-อนตัตา เชนวา เมือ่มอีตัตา ก็

มอีตัตนยิา จะมอีตัตนยิา กต็องมอีตัตา

อตัตภาพ ความเปนตัวตน, ชีวติ, เบญจ-

ขันธ, บัดนี้เขียน อัตภาพ
อัตตวาทุปาทาน การถือมั่นวาทะวาตน 

คือความยึดถือสําคัญมั่นหมายวานั่นนี่



อัตตวินิบาต อัตถะ๕๓๑

๕๓๑

เปนตัวตน เชน มองเห็นเบญจขันธเปน

อัตตา, อยางหยาบข้ึนมา เชน ยึดถือมั่น

หมายวา นี่เรา นั่นของเรา จนเปนเหตุ

แบงแยกเปนพวกเรา พวกเขา และเกดิ

ความถอืพวก (ขอ ๔ ในอปุาทาน ๔)

อัตตวินิบาต การทําลายตัวเอง, ฆาตัว

เอง; บัดนี้เขียน อัตวินิบาต
อัตตสัมมาปณิธิ การตั้งตนไวชอบ คือ

ดํารงตนอยูในศีลธรรม และดําเนินแนว

แนในวิถีทางท่ีจะนําไปสู จุดหมายที่ดี

งาม (ขอ ๓ ในจักร ๔)

อัตตสุทธิ การทําตนใหบริสุทธ์ิจากบาป
อัตตหิตสมบัติ ดู อัตตัตถสมบัติ
อตัตัญตุา ความเปนผูรูจักตน เชนรูวา

เรามคีวามรู ความถนดั คณุธรรม ความ

สามารถ และฐานะ เปนตน แคไหนเพยีง

ไร แลวประพฤติปฏบัิติใหเหมาะสมเพือ่

ใหเกดิผลด ี(ขอ ๓ ในสปัปุริสธรรม ๗)

อัตตัตถะ ประโยชนตน, สิ่งท่ีเปนคุณแก

ชีวติ ชวยใหเปนอยูดวยด ี สามารถพึง่

ตน หรือเปนท่ีพึง่แกตนได ไมวาจะเปน

ทิฏฐธัมมิกัตถะ สัมปรายิกัตถะ หรือ 

ปรมัตถะ, ความมีชีวิตและสิ่งอันเกื้อ

หนุนใหชีวิตเพียบพรอมดวยคุณสมบัติ

ท้ังหลาย ท้ังทางกาย ทางสังคม ทางจิต

ใจ และทางปญญา, ชีวิตท่ีมีคุณภาพ มี

คุณคา และมีความหมาย; เทียบ ปรัตถะ
อัตตัตถสมบัติ “ความถึงพรอมดวย

ประโยชนตน” เปนพุทธคุณอยางหนึ่ง 

คือ การที่ไดทรงบําเพ็ญพระบารมีธรรม 

กําจัดอาสวกิ เลส ท้ังปวงและทําศีล  

สมาธิ ปญญาใหบริบูรณ สมบูรณดวย

พระญาณท้ังหลาย เพียบพรอมดวย

พระคุณสมบัติมากมาย เปนท่ีพึ่งของ

พระองคเองได และเปนผูพรอมท่ีจะ

บําเพ็ญกิจเพื่อประโยชนแกชาวโลกตอ

ไป มักใชคําท่ีแทนกันไดวา อัตตหิต-
สมบัติ ซ่ึงแปลเหมือนกัน; เปนคูกันกับ 

ปรัตถปฏิบัติ หรือ ปรหิตปฏิบัติ
อัตตา ตัวตน, อาตมัน; ปุถุชนยอมยึด

มั่นมองเห็นขันธ ๕ อยางใดอยางหนึ่ง

หรือท้ังหมดเปนอัตตา หรือยึดถือวามี

อัตตาเน่ืองดวยขันธ ๕ โดยอาการอยาง

ใดอยางหนึ่ง; เทียบ อนัตตา
อัตตาธิปเตยยะ ดู อัตตาธิปไตย
อัตตาธิปไตย ความถือตนเปนใหญ จะ
ทําอะไรก็นึกถึงตน คํานึงถึงฐานะ

เกียรติศักดิ์ศรี หรือผลประโยชนของ

ตนเปนสําคัญ, พึงใชแตในขอบเขตที่

เปนความดี คือ เวนช่ัวทําดีดวยเคารพ

ตน (ขอ ๑ ในอธิปไตย ๓)

อตัตานุทิฏฐ ิความตามเหน็วาเปนตัวตน
อตัถะ 1. ประโยชน, ผลท่ีมุงหมาย, จุด

หมาย, อัตถะ ๓ คอื ๑. ทิฏฐธัมมิกัตถะ
ประโยชนปจจุบัน, ประโยชนในภพนี้ 

๒. สัมปรายิกัตถะ ประโยชนเบ้ืองหนา, 



อัตถจริยา อันตรวาสก๕๓๒

๕๓๒

ประโยชนในภพหนา ๓. ปรมัตถะ 
ประโยชนอยางยิ่ง, ประโยชนสงูสดุ คอื 

พระนพิพาน; อัตถะ ๓ อีกหมวดหน่ึง คือ 
๑. อัตตัตถะ ประโยชนตน ๒. ปรัตถะ 
ประโยชนผูอื่น ๓. อุภยัตถะ ประโยชน
ท้ังสองฝาย 2. ความหมาย, ความ

หมายแหงพุทธพจน, พระสูตร พระ

ธรรมเทศนา หรือพุทธพจน วาโดยการ

แปลความหมาย แยกเปน อัตถะ ๒ คือ 

๑. เนยยัตถะ (พระสูตร) ซ่ึงมีความ

หมายท่ีจะตองไขความ, พุทธพจนท่ี

ตรัสตามสมมติ อันจะตองเขาใจความ

จริงแทท่ีซอนอยูอีกช้ันหนึ่ง เชนท่ีตรัส

เร่ืองบุคคล ตัวตน เรา-เขา วา บุคคล ๔ 

ประเภท, ตนเปนท่ีพึ่งของตน เปนตน 

๒. นีตัตถะ (พระสูตร) ซ่ึงมีความหมาย
ท่ีแสดงชัดโดยตรงแลว, พุทธพจนท่ี

ตรัสโดยปรมัตถ ซ่ึงมีความหมายตรง

ไปตรงมาตามสภาวะ เชนท่ีตรัสวา รูป 

เสียง กลิ่น รส เปนตน; อรรถ ก็เขียน

อัตถจริยา ประพฤติสิ่งท่ีเปนประโยชน
แกผูอื่น, การบําเพ็ญประโยชน (ขอ ๓ 

ในสังคหวัตถุ ๔)

อัตถปฏิสัมภิทา ปญญาแตกฉานใน
อรรถ, ความแตกฉานสามารถอธิบาย

เนื้อความยอของภาษิตโดยพิสดารและ

ความเขาใจท่ีสามารถคาดหมายผลขาง

หนาอันจะเกิดสืบเนื่องไปจากเหตุ (ขอ 

๑ ในปฏิสัมภิทา ๔)

อัตถสาธกะ ยังอรรถใหสําเร็จ, ทําเนื้อ

ความใหสําเร็จ

อัตถัญุตา ความเปนผูรูจักผล เชน รูจัก

วา สุขเปนผลแหงเหตุอันนี้ ทุกขเปนผล

แหงเหตุอันนี้, รูความมุงหมายและรูจัก

ผล; ตามบาลีวา รูความหมาย เชนวา 

ธรรมขอนี้ๆ มีความหมายอยางนี้ๆ 

หลักขอนี้ๆ มีเนื้อความอยางนี้ๆ (ขอ ๒ 

ในสัปปุริสธรรม ๗)

อัตถุปปตติ เหตุท่ีใหมีเร่ืองข้ึน, เหตุให

เกิดเร่ือง

อัธยาจาร ดู อัชฌาจาร
อัธยาศัย นิสัยใจคอ, ความนิยมในใจ
อันตะ ไสใหญ
อนัตคาหิกทิฏฐ ิ ความเห็นท่ียดึเอาท่ีสดุ 

คอื แลนไปถงึท่ีสดุในเร่ืองหนึง่ๆ ม ี ๑๐ 

อยาง คอื ๑. โลกเท่ียง ๒. โลกไมเท่ียง 

๓. โลกมท่ีีสดุ ๔. โลกไมมท่ีีสดุ ๕. ชีพ

อนันัน้ สรีระกอ็นันัน้ ๖. ชีพกอ็ยาง สรีระ

กอ็ยาง ๗. สตัวตายแลวยงัมอียู ๘. สตัว

ตายแลว ยอมไมม ี๙. สตัวตายแลว ท้ังมี

อยู ท้ังไมม ี๑๐. สตัวตายแลวจะมอียู ก็

ไมใช ไมมอียู กไ็มใช

อนัตคณุ ไสนอย, ไสทบ
อนัตรกปั ดู กัป
อนัตรธาน หายไป, เสือ่มสิน้ไป, สญูหายไป
อนัตรวาสก ผานุง, สบง, เปนผนืหนึง่ใน 



อันตราบัติ อันธกวินทะ๕๓๓

๕๓๓

ไตรจีวร
อนัตราบัติ อาบัติสงัฆาทิเสส ท่ีตองใหม

อกีในระหวางประพฤติวฏุฐานวธีิ คอืต้ัง

แตเร่ิมอยูปริวาสไปจนถงึกอนอพัภาน

อันตราปรินิพพายี พระอนาคามีผูจะ
ปรินพิพาน ในระหวางอายยุงัไมทันถงึกึง่ 

(ขอ ๑ ในอนาคาม ี๕)

อันตรายของภิกษุสามเณรผูบวชใหม 
เหตุ ท่ีจะทําให ผูบวชในธรรมวินัยนี้

ประพฤติพรหมจรรยอยูไดไมยัง่ยนื ม ี๔ 

อยาง คอื ๑. อดทนตอคาํสัง่สอนไมได 

๒. เห็นแกปากแกทอง ๓. ฝนใฝทะยาน

อยากไดกามคณุ ๔. รักผูหญงิ

อนัตราย ๑๐ เหตุฉกุเฉนิ หรือเหตขัุดของ

ท่ีทรงอนุญาตใหเลิกสวดปาฏิโมกขได

โดยใหสวดปาฏโิมกขยอแทน ม ี๑๐ อยาง

คอื ๑. ราชนัตราย พระราชาเสดจ็มา (เลกิ
สวดเพื่อรับเสด็จ) ๒. โจรันตราย โจรมา
ปลน (เพือ่หนภียั) ๓. อคัยนัตราย ไฟ
ไหม (เพือ่ดบัหรือปองกนัไฟ) ๔. อทุกัน-
ตราย น้ําหลากมา (หรือฝนตกเมื่อสวด

กลางแจง; เพือ่หนนี้าํ) ๕. มนสุสันตราย
คนมามาก (เพื่อรูเหตุหรือปฏิสันถาร) 

๖. อมนุสสันตราย ผีเขาภิกษุ (เพื่อขับ

ผี) ๗. วาฬันตราย สัตวรายเชนเสือมา
ในวัด (เพื่อไลสัตว) ๘. สิริงสปนตราย
งูเลื้อยเขามา (เพื่อไลงู) ๙. ชีวิตันตราย 
มีเร่ืองเปนตาย เชนภิกษุอาพาธโรคราย 

(เพื่อชวยแกไข) ๑๐. พรหมจริยันตราย
มีอันตรายแกพรหมจรรย เชน มีคนมา

จับภิกษุ (เลิกเพราะอลหมาน); ด ู ปาฏิ-
โมกขยอ, อเุทศ

อนึ่ง ภิกษุตองอาบัติสังฆาทิเสสถา

มีอันตรายเหลานี้อยางใดอยางหนึ่งแม

ไมไดบอกอาบัติของตนพนคืนไปยังไม

ถือวาปดอาบัติ

อันตรายิกธรรม  ธรรมอันกระทํา
อันตราย คือ เหตุขัดขวางตางๆ เชน 

เหตุขัดขวางการอุปสมบท ๑๓ อยาง มี

การเปนโรคเร้ือน เปนตน

อันติมวัตถุ “วตัถุมีในท่ีสุด” หมายถึง

อาบัติปาราชิก ซ่ึงทําใหภิกษุและภิกษุณี

ผูตอง มีโทษถึงท่ีสุด คือขาดจากภาวะ

ของตน (และจะบวชใหมกลับคืนสูภาวะ

นั้นก็ไมไดดวย)

อันเตวาสิก ผูอยูในสํานัก, ภิกษุผูขออยู
รวมสํานัก, ศิษย (ภิกษุผูรับใหอยูรวม

สํานักเรียกอาจารย); อันเตวาสิกมี ๔ 

ประเภทคือ ๑. ปพพชันเตวาสิก อันเต-

วาสกิในบรรพชา ๒. อปุสัมปทันเตวาสิก
อันเตวาสิกในอุปสมบท ๓. นิสสยันเต-
วาสิก อนัเตวาสกิผูถอืนสิยั ๔. ธัมมันเต-
วาสิก อันเตวาสิกผูเรียนธรรม

อันธกวินทะ ช่ือหมูบานแหงหนึ่งใน
แควนมคธ อยูหางจากกรุงราชคฤห

ประมาณ ๑ คาวุต คัมภีรฉบับสิงหลวา 



อันธกัฏฐกถา อัปปมาทคารวตา๕๓๔

๕๓๔

๓ คาวุต)

อันธกัฏฐกถา ดู โปราณัฏฐกถา, อรรถ-
กถา

อัปปฏิฆรูป ดูที่ อนิทัสสนอัปปฏิฆรูป, 
รูป ๒๘

อัปปณิหิตวิโมกข ความหลุดพนดวยไม
ทําความปรารถนา คือ พิจารณาเห็น

นาม รูป เปน ทุกข  แล วถอนความ

ปรารถนาเสียได (ขอ ๓ ในวิโมกข ๓)

อัปปณิหิตสมาธิ การเจริญสมาธิท่ีทําให
ถึ งความหลุดพนดวยกําหนดทุกข-

ลักษณะ (ขอ ๓ ในสมาธิ ๓)

อัปปนาปริวาส ดู ปรวิาส 2.
อัปปนาภาวนา ภาวนาขั้นแนวแน คือ

ฝกสมาธิถึงข้ันเปนอัปปนา เปนข้ัน

บรรลุปฐมฌาน (ขอ ๓ ในภาวนา ๓)

อัปปนาสมาธิ สมาธิแนวแน, จิตตต้ังมั่น
สนิท เปนสมาธิในฌาน (ขอ ๒ ในสมาธิ 

๒, ขอ ๓ ในสมาธิ ๓)

อัปปมัญญา ธรรมท่ีแผไปไมมีประมาณ 

หมายถึง เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา 

ท่ีแผไปในมนุษยและสัตวท้ังหลายอยาง

กวางขวางสม่าํเสมอกนั ไมจํากดัขอบเขต

มี ๔ คือ เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา 

ท่ีกลาวแลวนั้น;  ดู พรหมวิหาร
อัปปมัตตกวิสัชชกะ  ภิกษุ ผู ได รับ
สมมติ คือแตงต้ังจากสงฆ ใหมีหนาท่ี

เปนผูจายของเล็กนอย เชน เข็มเย็บผา 

มีดตัดเล็บ ประคด เภสัชท้ังหา เปนตน 

ใหแกภิกษุท้ังหลาย, เปนตําแหนงหนึ่ง

ในบรรดา เจาอธิการแหงคลัง
อัปปมาณะ “ไมมีประมาณ”, สภาวะท่ี

ประมาณมิได หมายถึงธรรมท่ีเปน

โลกุตตระ; ดู ปริตต 2.
อัปปมาทะ ความไมประมาท, ความเปน

อยูอยางไมขาดสติ, ความไมเผลอ, 

ความไมเลินเลอเผลอสติ, ความไม

ปลอยปละละเลย, ความระมัดระวังท่ีจะ

ไมทําเหตุแหงความผิดพลาดเสียหาย

และไมละเลยโอกาสที่จะทําเหตุแหง

ความดีงามและความเจริญ, ความมีสติ

รอบคอบ

ความไมประมาท พึงกระทําในท่ี ๔ 

สถาน คือ ๑. ในการละกายทุจริต 

ประพฤติกายสุจริต ๒. ในการละวจี-

ทุจริต ประพฤติวจีสุจริต ๓. ในการละ

มโนทุจริต ประพฤติมโนสุจริต ๔. ใน

การละความเห็นผิด ประกอบความเห็น

ท่ีถกู; อกีหมวดหนึง่วา ๑. ระวงัใจไมให

กําหนัด ในอารมณเปนท่ีต้ังแหงความ

กําหนัด ๒. ระวังใจไมใหขัดเคือง ใน

อารมณเปนท่ีต้ังแหงความขัดเคือง ๓. 

ระวังใจไมใหหลง ในอารมณเปนท่ีต้ัง

แหงความหลง ๔. ระวังใจไมใหมัวเมา 

ในอารมณเปนท่ีต้ังแหงความมัวเมา

อัปปมาทคารวตา ดู คารวะ



อัปปมาทธรรม อัมพปาลีวัน๕๓๕

๕๓๕

อปัปมาทธรรม ธรรมคอืความไมประมาท
อัปยศ ปราศจากยศ, เสียช่ือเสียง, เสื่อม

เสีย, นาขายหนา

อัปปจฉกถา ถอยคําท่ีชักนําใหมีความ
ปรารถนานอย หรือมักนอย (ขอ ๑ ใน

กถาวัตถุ ๑๐)

อัปปยารมณ อารมณท่ีไมนารัก ไมนา

ชอบใจ ไมนาปรารถนา เชน รูปท่ีไม

สวยไมงามเปนตน

อพฺพุฬฺหสลฺโล “มีลูกศรอันถอนแลว” 

หมายถงึหมดกเิลสทีทิ่มแทง, เปนคณุบท

ของพระอรหันต

อัพโพหาริก “กลาวไมไดวามี”, มีแตไม

ปรากฏ จึงไมไดโวหารวามี, มีเหมือนไม

มี เชน สุราท่ีเขาใสในอาหารบางอยาง

เพื่อฆาคาวหรือชูรส และเจตนาท่ีมีใน

เวลาหลับ เปนตน

อัพภันดร มาตราวัด เทากับ ๒๘ ศอก 

หรือ ๗ วา

อัพภาน “การเรียกเขา” การรับกลับเขา

หมู, เปนข้ันตอนสดุทายแหงวฏุฐานวธีิ คอื

ระเบียบปฏิบัติในการออกจากครุกาบัติ

ข้ันสังฆาทิเสส ไดแกการท่ีสงฆสวด

ระงับอา บั ติ  รับภิกษุ ผู ต องอา บั ติ

สังฆาทิเสส และไดทําโทษตนเองตามวิธี

ท่ีกําหนดเสร็จแลว ใหกลับคืนเปนผู 

บริสุทธ วิธีปฏิบัติ คือ ถาตองอาบัติ

สังฆาทิเสสแลวไมไดปดไว พึงประพฤติ

มานัตสิ้น ๖ ราตรีแลวขออัพภานกะ

สงฆวีสติวรรค สงฆสวดอัพภานแลว 

ช่ือวาเปนผูบริสุทธ์ิจากอาบัติ, แตถา

ภิกษุตองปกปดอาบัติไวลวงวันเทาใด

ตองประพฤติวัตรเรียกวา อยูปริวาสชด
ใชครบจํานวนวัน เท านั้นกอน  จึ ง

ประพฤติมานัตเพิ่มอีก ๖ ราตรี แลวจึง

ของอัพภานกะสงฆวีสติวรรค เมื่อสงฆ

อัพภานแลว อาบัติสังฆาทิเสสท่ีตองช่ือ

วาเปนอันระงับ

อัพภานารหะ ภิกษุผูควรแกอัพภาน ได

แกภิกษุผูประพฤติมานัตสิ้น ๖ ราตรี 

ครบกําหนดแลว เปนผูควรแกอัพภาน 

คือควรท่ีสงฆวีสติวรรคจะสวดอัพภาน 

(เรียกเขาหมู) ไดตอไป

อัพภานารหภิกษุ ดู อัพภานารหะ
อัพโภกาสิกังคะ องคแหงผูถืออยูในท่ี
แจงเปนวัตร คือ อยูเฉพาะกลางแจงไม

อยูในท่ีมุงบัง หรือแมแตโคนไม (หาม

ถือในฤดูฝน) ขอ ๑๐ ในธุดงค ๑๓)

อัพยากตะ, อัพยากฤต “ซ่ึงทานไม

พยากรณ”, มิไดบอกวาเปนกุศลหรือ

อกุศล (ไมจัดเปนกุศลหรืออกุศล) คือ 

เปนกลางๆ ไมดีไมช่ัว ไมใชกุศลไมใช

อกุศล ไดแก วิบาก กิริยา รูป และ

นิพพาน

อมัพปาลวีนั สวนท่ีหญงิแพศยาช่ืออมัพ-

ปาลี ถวายเปนสังฆาราม ไมนานกอนวนั



อัมพวัน อาการ๕๓๖

๕๓๖

พุทธปรินิพพาน อยูในเขตเมืองเวสาลี

อมัพวนั สวนมะมวง มหีลายแหง เพือ่กนั
สับสน ทานมักใสช่ือเจาของสวนนําหนา

ดวย เชน สวนมะมวงของหมอชีวก ในเขต

เมืองราชคฤห ซ่ึงถวายเปนสังฆาราม 

เรียกวา ชีวกัมพวัน เปนตน

อัยกะ, อัยกา ปู, ตา
อัยการ เจาพนักงานท่ีศาลฝายอาณาจักร 
จัดไวเปนเจาหนาท่ีฟองรอง, ทนายแผน

ดิน, ทนายหลวง

อัยกี, อัยยิกา ยา, ยาย
อัศวเมธ พิธีเอามาบูชายัญ คือปลอยมา

อุปการใหผานดินแดนตางๆ เปนการ

ประกาศอํานาจจนมานั้นกลับ แลวเอา

มานั้นฆาบูชายัญ เปนพิ ธีประกาศ

อานุภาพของราชาธิราชในอินเดียคร้ัง

โบราณ

อัสดงค ตกไป คือ พระอาทิตยตก, 

พจนานุกรม เขียน อัสดง
อัสมิมานะ การถือวานี่ฉัน นี่กู กูเปนนั่น

เปนนี่, การถือเราถือเขา

อัสสกะ ช่ือแควนหนึ่งในบรรดา ๑๖ 

แควนใหญแหงชมพูทวีป ต้ังอยูลุมน้ํา

โคธาวรี ทิศตะวันตกเฉียงเหนือแหง

แควนอวันตี นครหลวงช่ือ โปตล ิ (บาง
ทีเรียก โปตนะ)

อัสสชิ 1. พระมหาสาวกองคหนึ่งเปน

พระเถระรูปหนึ่งในคณะปญจวัคคียเปน

พระอรหันตรุนแรกและเปนอาจารยของ

พระสารีบุตร 2. ช่ือภิกษุรูปหนึ่งในภกิษ ุ

๖ รูป ซ่ึงประพฤติเหลวไหล ท่ีเรียกวา 

พระฉัพพัคคีย คูกบัพระปุนพัพสกุะ
อัสสพาชี มา
อัสสยุชมาส, ปฐมกัตติกมาส เดือน 

๑๑; ปุพพกัตติกา หรือ บุพกัตติกา ก็
เรียก

อัสสัตถพฤกษ ตนไมอัสสัตถะ, ตนพระ
ศรีมหาโพธ์ิ ท่ีริมฝงแมน้ําเนรัญชรา 

ตําบลอุรุเวลาเสนานิคม อันเปนสถานท่ี

ท่ีพระมหาบุรุษ ไดตรัสรูพระอนุตตร-

สัมมาสัมโพธิญาณ; ดู โพธ์ิ
อัสสาทะ ความยินดี, ความพึงพอใจ, รส
อรอย เชน รสอรอยของกาม, สวนดี, 

สวนท่ีนาช่ืนชม

อัสสาสะ ลมหายใจเขา
อัสสุ น้ําตา
อากร หมู, กอง, บอเกิด, ท่ีเกิด เชน 

ทรัพยากร ท่ีเกิดทรัพย ศิลปากร บอ

เกิดศิลปะ, คาธรรมเนียมท่ีรัฐบาลเรียก

เก็บ จากสิ่งท่ีเกิดจากธรรมชาติ หรือสิ่ง

ท่ีทําข้ึนเพื่อการคา

อากัปกิริยา การแตงตัวดี และมีทาทาง
เรียบรอยงดงาม; กิริยาทาทาง

อาการ ภาวะท่ีปรากฏหรือแสดงออก, 

ความเปนไป, สภาพ, ทาทาง, ทวงที, 

ทํานอง ,  กิ ริ ย า ท่ี ทําห รือ ท่ี แสดง ,  



อาการ ๓๒ อากาศ๕๓๗

๕๓๗

ลักษณะของการกระทําหรือความเปน

ไป; สวนปลีกยอย, สวนประกอบท่ีแยก

ยอยกระจายออกไป (อวัยวะหลัก เรียก

วา “องค” อวัยวะยอย เรียกวา 

“อาการ”) เชน ในคําวา ทวัตติงสาการ
อาการ ๓๒ ดู ทวัตติงสาการ
อาการท่ีพระพุทธเจาทรงสั่งสอน มี 
๓ อยางคือ ๑. ทรงรูยิ่งเห็นจริงเองแลว 

จึงทรงสั่งสอนผูอื่น เพื่อใหรูยิ่งเห็นจริง

ตามในธรรมท่ีควรรูควรเห็น ๒. ทรงส่ัง

สอนมีเหตุผลซ่ึงผูฟงอาจตรองตามให

เห็นจริงได ไมเลื่อนลอย ๓. ทรงส่ัง

สอนเปนอัศจรรย ทําใหผูฟงยอมรับ 

และนําไปปฏิบัติตาม ไดรับผลจริง 

บังเกิดประโยชนสมควรแกการปฏิบัติ

อาการท่ีภิกษุจะตองอาบัติ ๖ ดู อาบัติ
อากาศ ท่ีวางเปลา, ชองวาง, ทองฟา; ใน
ความหมายเดิม ไมเรียกแกสท่ีใชหายใจ

วาอากาศ แตเรียกแกสนั้นวาเปนวาโย 

หรือวาโยธาตุ; ในอรรถกถา ทานแยก

ประเภทตามความหมายนัยตางๆ เปน 

อากาศ ๓ คือ ปริจเฉทากาศ กสิณุคฆา-

ฏิมากาศ และอัชฏากาศ (ปญจ.อ.๑๑๓๒/ 

๒๒๐) แตในคัมภีรช้ันหลัง บางแหง (เชน

ปาจิตฺยาทิโยชนา และอนุทีปนีปา, มีแตฉบับอกัษร

พมา ยังไมพบตีพิมพในประเทศไทย) แยก

ละเอยีดออกไปอกีเปน อากาศ ๔ คือ ๑. 
ปริจเฉทากาศ ชองวางท่ีกําหนดแยกรูป

ท้ังหลาย หรือชองวางระหวางกลาป คือ

รูปในความหมายท่ีเปนปรจิเฉทรปู (รูป

ปริจเฉทากาศ กเ็รียก) ๒.ปรจิฉินนากาศ
ชองวางท่ีถูกกําหนดแยก คือชองวาง

ระหวางวตัถท้ัุงหลาย เชน ชองประตู รูฝา

ชองหนาตาง ชองหู รูจมูก (ท่ีใชเปน

อากาศกสิณ คือขอนี้) ๓. กสิณุคฆาฏิ-
มากาศ ชองวางท่ีเกิดจากการเพิกกสิณ
นิมิต คือชองวางหรืออากาศอนัอนนัตท่ี

เปนอารมณของอากาสานัญจายตนฌาน 

๔. อัชฏากาศ ชองวางเว้ิงวาง คือทองฟา 
(บางทีเรียกวา ตุจฉากาศ คือชองวางท่ี

วางเปลา) แลวบอกวา ขอท่ี ๒ คือ   

ปริจฉินนากาศ จัดรวมเขาไดกับขอท่ี ๑ 

คือรูปปริจเฉทากาศ นี่ก็หมายความวา 

ทานแยกขอท่ี ๑ ของอรรถกถา ออกเปน

๒ ขอ, เหตุท่ีคัมภีรช้ันหลังแยกอยางนี้ 

เพราะตองการแยกอากาศที่เปนสภาว-

ธรรม คือท่ีเปนปริจเฉทรูป ออกไวตาง

หากใหชัด ดังจะเห็นวา อีกขอหนึ่งคือ

ปริจฉินนากาศ อยางชองหู รูกุญแจ 

หรือชองท่ีกําหนดเปนอารมณกสิณ ก็

เนื่องกันอยูกับอัชฏากาศนั่นเอง (เปน

เพียงบัญญัติ มิใชสภาวะ) แตในอรรถ-

กถาและคัมภีรท่ัวไปท่ีไมแยกละเอียด

อยางนัน้ เรียกอากาศท่ีกาํหนดเปนกสณิ

คืออากาศกสิณ วาเปนปริจเฉทากาศ-

กสิณ บาง ปริจฉินนากาศกสิณ บาง ไม



อากาศธาตุ อาจริยวาท๕๓๘

๕๓๘

ถือตายตัว, จะเห็นวา อากาศในขอ ๒ 

เปนกสิณสําหรับผูเจริญรูปฌาน และ

เมื่อเพิกกสิณนิมิตของขอ ๒ นี้เสีย ก็

เปนอากาศในขอท่ี ๓; “อัชฏากาศ” นี้ 

เขียนตามหนงัสอืเกา จะเขียน อชฏากาศ

ก็ได; ดู รูป ๒๘
อากาศธาตุ สภาวะที่วาง, ความเปนท่ีวาง
เปลา, ชองวางในรางกาย ท่ีใชเปน

อารมณกรรมฐาน เชน ชองหู ชองจมูก 

ชองปาก ชองอวัยวะตางๆ; ในคัมภีร

อภิธรรม จัดเปนอุปาทายรูปอยางหนึ่ง 

เรียกวา ปริจเฉทรูป; ดู ธาตุ, รูป ๒๘
อากาสานัญจายตนะ  ฌานกําหนด

อากาศคือชองว างหา ท่ีสุดมิ ได เปน

อารมณ, ภพของผูเขาถึงอากาสานัญ-

จายตนฌาน (ขอ ๑ ในอรูป ๔)

อากิญจัญญายตนะ ฌานกําหนดภาวะท่ี
ไมมีอะไรเลยเปนอารมณ, ภพของผูเขา

ถึงอากิญจัญญายตนฌาน (ขอ ๓ ใน

อรูป ๔)

อากลู วุนวาย, ไมเรียบรอย, สบัสน, คัง่คาง

อาคม ปริยติัท่ีเรียน, การเลาเรียนพทุธ-

พจน; ในภาษาไทยมีความหมายเพี้ยน

ไปเปนเวทมนตร

อาคันตุกะ ผูมาหา, ผูมาจากท่ีอื่น, ผูจร

มา, แขก; (ในคําวา “ถาปรารถนาจะให

อาคันตุกะไดรับแจกดวย”) ภิกษุผูจํา

พรรษาท่ีวัดอื่นจรมา, ถาภิกษุผูมีหนาท่ี

เปนจีวรภาชกะ (ผูแจกจีวร) ปรารถนา

จะใหอาคันตุกะมีสวนไดรับแจกจีวร

ดวย ตองอปโลกน คือ บอกเลาขอ

อนุมัติตอภิกษุเจาถิ่นคือผูจําพรรษาใน

วัดนั้น (ซ่ึงเรียกวา วัสสิกะ หรือ วัสสา-
วาสิกะ แปลวา “ภิกษุผูอยูจําพรรษา”)

อาคันตุกภัต อาหารท่ีเขาถวายเฉพาะ
ภิกษุอาคันตุกะ คือผูจรมาจากตางถิ่น

อาคันตุกวัตร ธรรมเนียมท่ีภิกษุควร
ปฏบัิติตออาคนัตุกะ คอืภกิษผูุจรมา เชน

ขวนขวายตอนรับ แสดงความนบัถอื จัด

หรือบอกใหน้าํใหอาสนะ ถาอาคนัตุกะจะ

มาพกัมาอยู พงึแสดงเสนาสนะ บอกท่ี

ทางและกติกาสงฆ เปนตน

อาคาริยวินัย วินัยของผูครองเรือน; ดู

วินัย ๒
อาจริยมัตต ภิกษุผูมีพรรษาพอท่ีจะเปน
อาจารยใหนิสสัยแกภิกษุอื่นได, พระปูน

อาจารย คือ มีพรรษา ๑๐ ข้ึนไป หรือ

แกกวาราว ๖ พรรษา; อาจรยิมัต กเ็ขียน
อาจริยวัตร กิจอันท่ีอันเตวาสิกควร
ประพฤติปฏิบัติตออาจารย (เชนเดียว

กับ อุปชฌายวัตร ท่ีสัทธิวิหาริกพึง
ปฏิบัติตออุปชฌาย)

อาจริยวาท วาทะของพระอาจารย, มติ
ของพระอาจารย; บางที ใชเปนคําเรียก

พุทธศาสนานิกายฝ าย เหนือ  คือ  

มหายาน



อาจาระ อาณาประชาราษฎร๕๓๙

๕๓๙

อาจาระ ความประพฤติดี, มรรยาทดี

งาม, จรรยา

อาจารย ผูสั่งสอนวิชาความรู, ผูฝกหัด
อบรมมรรยาท, อาจารย ๔ คือ ๑. 
บัพพาชาจารย หรือ บรรพชาจารย 
อาจารยในบรรพชา ๒. อปุสัมปทาจารย
อาจารยในอุปสมบท ๓. นิสสยาจารย
อาจารย ผูใหนิสสัย ๔. อุทเทศาจารย
หรือ ธรรมาจารย อาจารยผูสอนธรรม

อาจารวิบัติ เสียอาจาระ, เสียจรรยา, 

มรรยาทเสียหาย, ประพฤติยอหยอน

รุมราม มักตองอาบัติเล็กนอยต้ังแต 

ถุลลัจจัยลงมาถึงทุพภาสิต (ขอ ๒ ใน

วิบัติ ๔)

อาจิณ เคยประพฤติมา, เปนนิสัย, ทํา
เสมอๆ, ทําจนชิน

อาจิณณจริยา ความประพฤติเนืองๆ, 

ความประพฤติประจํา, ความประพฤติท่ี

เคยชิน

อาจิณณวัตร การปฏิบัติประจํา, การ

ปฏิบัติเสมอๆ

อาชญา อํานาจ, โทษ
อาชีวะ อาชีพ, การเลี้ยงชีพ, ความเพียร

พยายามในการแสวงหาปจจัยยังชีพ, 

การทํามาหากิน

อาชีวก นักบวชชีเปลือยพวกหนึ่งในคร้ัง
พุทธกาล เปนสาวกของมักขลิโคสาล

อาชีวปาริสุทธิ ความบรสิทุธ์ิแหงอาชีวะ

คอื เลีย้งชีวติโดยทางทีช่อบ ไมประกอบ 

อเนสนา เชน ไมหลอกลวงเขาเลี้ยงชีวิต 

(ขอ ๓ ในปาริสุทธิศีล ๔),  ท่ีเปนขอ ๓

ในปาริสุทธิศีล ๔ นั้น เรียกเต็มวา อาชวี-
ปารสุิทธิศีล แปลวา ศีลคือความบริสุทธ์ิ
แหงอาชีวะ

อาชีววิบัติ เสียอาชีวะ, ความเสียหาย

แหงการเลี้ยงชีพ คือ ประกอบมิจฉา-

อาชีวะมีหลอกลวงเขาเลี้ยงชีพ เปนตน 

(ขอ ๔ ในวิบัติ ๔)

อาญา อํานาจ, โทษ
อาญาสิทธิ์ อํานาจเด็ดขาด คือสิทธิท่ีแม

ทัพไดรับพระราชทานจากพระเจาแผน

ดินในเวลาไปสงคราม เปนตน

อาฏานาฏยิปรติร ด ูปรติร, ภาณยกัษ
อาฏานาฏยิสตูร ด ูปรติร, ภาณยกัษ
อาณติั ขอบังคบั, คาํสัง่ กฎ; เคร่ืองหมาย

อาณัติสัญญา ขอบังคับท่ีไดนัดหมายกัน
ไว, เคร่ืองหมายท่ีตกลงกันไว

อาณา อํานาจปกครอง
อาณาเขต เขตแดนในอํานาจปกครอง, ท่ี
ดินในท่ีบังคับ

อาณาจักร เขตแดนท่ีอยูในอํานาจปก
ครองของรัฐบาลหนึ่ง, อํานาจปกครอง

ทางบานเมือง ใชคูกับพุทธจักร ซ่ึง

หมายถึงขอบเขตการปกครองของพระ

สงฆในพระพุทธศาสนา

อาณาประชาราษฎร ราษฎรชาวเมืองท่ี



อาณาประโยชน อาทิตยวงศ๕๔๐

๕๔๐

อยูในอํานาจปกครอง

อาณาประโยชน ผลประโยชนท่ีตนมี
อํานาจปกครองสวนตัว

อาณาปวัติ  ความเปนไปแหงอาณา , 
ขอบเขตท่ีอาํนาจปกครองแผไป; เปนไป

ในอาํนาจปกครอง, อยูในอาํนาจปกครอง

อาณาปาฏิโมกข  ดู ปาฏิโมกข
อาณาสงฆ อํานาจของสงฆ, อํานาจ 

ปกครองของสงฆ คือสงฆประชุมกันใช

อํานาจโดยชอบธรรม ระงับอธิกรณท่ี

เกิดข้ึน

อาดูร เดือดรอน, กระวนกระวาย, ทน

ทุกขเวทนาท้ังกายและใจ

อาตมภาพ ฉัน, ขาพเจา (ใชแกพระภิกษุ

สามเณรใชเรียกตัวเอง เมื่อพูดกับ

คฤหัสถผูใหญ ตลอดถงึพระเจาแผนดนิ)

อาตมัน ตัวตน, คําสันสกฤต ตรงกับ

บาลีคือ อัตตา
อาตมา ฉัน, ขาพเจา (สําหรับพระภิกษุ

สามเณรใชพูดกับผูมีบรรดาศักดิ์ แต

บัดนี้ นิยมใชพูดอยางใหเกียรติแกคน

ท่ัวไป)

อาถรรพณ เวทมนตรท่ีใชเพื่อใหดีหรือ
ราย, วิชาเสกเปาปองกัน, การทําพิธีปอง

กันอันตรายตางๆ ตามพิธีพราหมณ 

เชน พิธีฝงเสาหิน หรือ ฝงบัตรพลี 

เรียกวา ฝงอาถรรพณ (สืบเนื่องมาจาก

พระเวทคัมภีรท่ี ๔ คือ อถรรพเวท หรือ 

อาถรรพณเวท) อาถรรพ ก็ใช
อาทร ความเอื้อเฟอ, ความเอาใจใส
อาทิ เปนตน; ทีแรก, ขอตน

อาทิกมัม ด ูอาทิกัมมิกะ 2
อาทิกมัมกิะ 1. “ผูทํากรรมทีแรก” หมาย

ถึง ภิกษุผูเปนตนบัญญัติในสิกขาบท

นัน้ๆ 2. ช่ือคมัภรีในพระวนิยัปฎก เปน

คมัภรีแรก เมือ่แยกพระวนิยัปฎกเปน ๕ 

คมัภรี ใชคาํยอวา อา; อาทิกัมม กเ็รียก
อาทิตตปริยายสูตร ช่ือพระสูตรท่ีพระ
พุทธเจาทรงแสดงแกภิกษุประมาณ 

๑,๐๐๐ รูป มีอุรุเวลกัสสป เปนตน ซ่ึง

เคยเปนชฎิลบูชาไฟมากอน วาดวย

อายตนะท้ัง ๖ ท่ีรอนติดไฟลุกท่ัว ดวย

ไฟราคะ ไฟโทสะ และไฟโมหะ ตลอด

จนรอนดวยทุกข มีชาติ ชรามรณะ 

เปนตน ทําใหภิกษุ เหล านั้นบรรลุ

อรหัตตผล (มาในคัมภีรมหาวรรค แหง

พระวนิยัปฎก และสงัยตุตนกิาย สฬาย-

ตนวรรค พระสุตตันตปฎก)

อาทิตยโคตร ตระกูลพระอาทิตย, เผา

พันธุพระอาทิตย, ตระกูลท่ีสืบเช้ือสาย

นางอทิติผู เปนชายาของพระกัศยป

ประชาบดี, ทานวาสกุลของพระพุทธเจา

ก็เปนอาทิตยโคตร (โคตมโคตร กับ 

อาทิตยโคตร มคีวามหมายอยางเดยีวกนั)

อาทิตยวงศ วงศพระอาทิตย; ด ู อาทิตย-
โคตร



อาทิพรหมจรรย อานนท๕๔๑

๕๔๑

อาทิพรหมจรรย หลักเบ้ืองตนของ
พรหมจรรย, หลักการพื้นฐานของชีวิตท่ี

ประเสริฐ; เทียบ อภิสมาจาร
อาทิพรหมจริยกาสิกขา หลักการศึกษา
อบรมในฝายบทบัญญัติหรือขอปฏิบัติ

เบ้ืองตนของพรหมจรรย สําหรับปอง

กันความประพฤติเสียหาย, ขอศึกษาท่ี

เปนเบ้ืองตนแหงพรหมจรรย หมายถึง 

สิกขาบท ๒๒๗ ท่ีมาในพระปาฏิโมกข;

เทียบ อภิสมาจาริกาสิกขา
อาทีนพ, อาทีนวะ โทษ, สวนเสีย, ขอ

บกพรอง, ผลราย; ตรงขามกับ อานิสงส
อาทีนวญาณ ด ูอาทีนวานปุสสนาญาณ
อาทีนวสัญญา การกําหนดหมายโทษ
แหงรางกายซ่ึงมีอาพาธคือโรคตางๆ 

เปนอันมาก (ขอ ๔ ในสัญญา ๑๐)

อาทีนวานุปสสนาญาณ ญาณอันคํานึง
เห็นโทษ, ปรีชาคํานึงเห็นโทษของสังขาร

วามีขอบกพรองระคนดวยทุกข เชน 

เห็นสังขารปรากฏเหมือนเรือนถูกไฟ

ไหม (ขอ ๔ ในวิปสสนาญาณ ๙)

อาเทสนาปาฏิหารยิ ปาฏิหาริย คือ การ
ทายใจ, รอบรูกระบวนของจิตตอาน

ความคิดและอุปนิสัยของผูอื่นไดเปน

อัศจรรย (ขอ ๒ ในปาฏิหาริย ๓)

อาธรรม, อาธรรม  ดู อธรรม
อานนท พระมหาสาวกองคหนึ่ง เปน

เจาชายในศากยวงศ เปนโอรสของเจา 

อมิโตทนะ (นี้วาตาม ม.อ.๑/๓๘๔; วินย.ฏี. 

๓/๓๔๙ เปนตน แตท่ีเรียนกันมามักวาเปน

โอรสของเจาสุกโกทนะ) ซ่ึงเปนพระเจา

อาของเจ าชายสิทธัตถะ เมื่อพระ

โพธิสัตวออกผนวชและตอมาไดตรัสรู

แลว ถึงพรรษาท่ี ๒ แหงพุทธกิจ พระ

พุทธเจาไดเสด็จมาโปรดพระประยูร-

ญาติท่ีพระนครกบิลพัสดุ (เชน อง.อ.๑/ 

๑๗๑) เมื่อพระพุทธเจาเสด็จออกจาก

เมืองกบิลพัสดุแลว ไดทรงแวะประทับ

ท่ีอนุปยอัมพวัน ในอนุปยนิคม แหง

แควนมัลละ คร้ังนั้น พระเจาสุทโธทนะ

ไดทรงประชุมเจาศากยะท้ังหลาย และ

ทรงขอใหบรรดาเจาศากยะมอบเจาชาย

ออกบวชตามเสด็จพระพุทธเจาครอบ

ครัวละหนึ่งองค ไดมีเจาชายศากยะ

ออกบวชจํานวนมาก รวมท้ังเจาชาย

อานนทดวย เจาชายอานนทไดเดินทาง

ไปเขาเฝาพระพุทธเจาและทรงบวชใหท่ี

อนุปยอัมพวัน (วินย.๗/๓๔๑/๑๕๙) พรอม

กบัเจาชายอื่น ๕ องค (ภัททิยะ อนุรุทธะ 

ภคุ กิมพิละ เทวทัต) รวมเปน ๗ กับ

ท้ังกัลบกช่ือวาอบุาล ี พระอานนทมพีระ

อุปชฌายช่ือวาพระเพลัฏฐสีสะ (เชน วินย. 

๕/๓๔/๔๓; ในระยะตนพุทธกาล พระภิกษุท่ีบวชแลว

ยงัไมมีอปุชฌาย จึงไดตรสัใหถอือปุชฌาย คือพระผู

ทําหนาท่ีดูแลฝกอบรมพระใหมในการศึกษาเบ้ืองตน 

ตามพระพุทธานุญาตใน วนิย.๔/๘๐/๘๒ ตอมาจงึ



อานันตริกสมาธิ อานาปานัสสติ๕๔๒

๕๔๒

ทรงบัญญติัใน วนิย.๔/๑๓๓/๑๘๐ ใหอปุสมบทผูท่ีมี

อปุชฌายพรอมไวแลว) ทานบรรลุโสดาปตติ-

ผลเมื่อไดฟงธรรมกถาของพระปุณณ-

มันตาณีบุตร (สํ.ข.๑๗/๑๙๓/๑๒๘) เมื่อพระ

พุทธบิดา คือพระเจาสุทโธทนะ ประชวร 

ทรงฟงธรรมไดบรรลุอรหัตตผลและดับ

ขันธปรินิพพาน ในพรรษาท่ี ๕ แหง

พุทธกิจแลว พระนางมหาปชาบดี ไดไป

เฝาพระพุทธเจา และทูลขอใหสตรีได

บรรพชา แตยังไมสําเร็จ (วนิย.๗/๕๑๓/ 

๓๒๐ ) จนกระทั่งตอมาไดอาศัยพระ

อานนทชวยทูลขอ พระนางและสากิยานี

ท้ังหลายจึงไดบวช เปนจุดเร่ิมกําเนิด

ภกิษณุสีงฆ พระอานนทไดเปนอปุฏฐาก

รับใชพระพทุธเจาตามโอกาสเชนเดยีวกบั

พระเถระรูปอื่นมากทาน จนกระท่ังใน

พรรษาท่ี ๒๐ แหงพุทธกิจ ทานไดรับ

เลือกใหเปนพระอปุฏฐากประจาํพระองค 

(นพิทัธุปฏฐาก) ของพระพทุธเจา (เชน ที.อ. 

๒/๑๔) ซ่ึงทานตกลงรับหนาท่ีดวยการทูล

ขอพร ๘ ประการ ทานไดรับยกยอง

เปนเอตทัคคะหลายดาน คือ เปน

พหูสูต เปนผูมีสติ มีคติ มีธิติ และเปน

อุปฏฐากท่ียอดเยี่ยม ทานบรรลุพระ

อรหัตหลังจากพระพุทธเจาปรินิพพาน

แลว ๓ เดือน เปนกาํลงัสาํคญัในคราว

ทําปฐมสงัคายนา คือ เปนผูวิสัชนาพระ

ธรรม (ซ่ึงตอมาแบงเปนพระสูตรและ

พระอภิธรรม) พระอานนทดํารงชีวิตสืบ

มาจนอายุได ๑๒๐ ป จึงปรินิพพานใน

อากาศ เหนือแมน้ําโรหิณี ซ่ึงเปนเสนกั้น

แดนระหวางแควนของพระญาติท้ังสอง

ฝาย คือ ศากยะ และโกลิยะ; ด ูพร ๘
อานันตริกสมาธิ สมาธิอันไมมีระหวาง
คือไมมีอะไรคั่น หมายความวา ใหเกิด

ผลตามมาทันที ไดแก มรรคสมาธิ ซ่ึง

เมื่อเกิดข้ึนแลว ก็จะเกิดมรรคญาณ คือ

ปญญาท่ีกําจัดอาสวะ ตามติดตอมาใน

ทันที, อานันตริกสมาธินี้ พระพุทธเจา

ตรัสวาเปนสมาธิเยี่ยมยอด ไมมีสมาธิ

ใดเทียมเทา (ขุ.ขุ.๒๕/๗/๕) เพราะทํากิเลส

ใหสิ้นไปได ประเสริฐกวารูปาวจรสมาธิ 

และแมแตอรูปาวจรสมาธิของพระ

พรหม หรือท่ีจะทําใหไดเกิดเปนพรหม

อานันทเจดีย เจดียสถานแหงหนึ่งอยูใน
เขตโภคนคร ระหวางทางจากเมอืงเวสาลี

สูเมืองปาวา เปนท่ีพระพุทธเจาตรัส

มหาปเทส ๔ ฝายพระสูตร

อานาปานสติ สติกําหนดลมหายใจเขา
ออก (ขอ ๙ ในอนุสติ ๑๐, ขอ ๑๐ ใน

สัญญา ๑๐ เปนตน), หนังสือเกามัก

เขียน อานาปานัสสติ
อานาปานสติกัมมัฏฐาน กรรมฐานท่ีใช
สติกําหนดลมหายใจเขาออก

อานาปานัสสติ สติกําหนดลมหายใจเขา
ออก; ดู อานาปานสติ



อานิสงส อาบัติ๕๔๓

๕๔๓

อานิสงส ผลดีหรือผลท่ีนาปรารถนานา
พอใจ อันสืบเนื่องหรือพลอยได จาก

กรรมดี, ผลงอกเงยแหงบุญกุศล, คุณ, 

ขอดี, ผลท่ีเปนกําไร, ผลไดพิเศษ;

“อานิสงส” มีความหมายตางจาก “ผล” 

ท่ีเรียกช่ืออยางอื่น โดยขอบเขตที่กวาง

หรือแคบกวากัน หรือโดยตรงโดยออม 

เชน ทํากรรมดีโดยคิดตอคนอื่นดวย

เมตตาแลวเกิดผลด ี คือ มีจิตใจแชมช่ืน

สบาย ผอนคลาย เลือดลมเดินดี มีสุข

ภาพ ตลอดถึงวาถาตายดวยจิตอยาง

นั้น ก็ไปเกิดดี นี้เปนวิบาก พรอมกัน
นั้นก็มีผลพวงอื่นๆ เชน หนาตาผองใส 

เปนท่ีรักใครชอบใจของคนอื่น  อยางนี้

เปนอานิสงส แตถาทํากรรมไมดีโดย

คิดตอคนอื่นดวยโทสะแลวเกิดผลราย

ตอตนเองท่ีตรงขามกับขางตน จนถึงไป

เกิดในทุคติ ก็เปนวิบาก และในฝายราย

นี้ไมมีอานิสงส (วิบาก เปนผลโดยตรง 
และเปนไดท้ังขางดีและขางราย สวน

อานิสงส หมายถึงผลพวงพลอยหรืองอก
เงยในดานดีอยางเดียว ถาเปนผลพลอย

ดานราย ก็อยูในคําวานิสสันท), อนึ่ง 

วิบาก ใชเฉพาะกับผลของกรรมเทานั้น 

แตอานิสงส หมายถึงคุณ ขอดี หรือผล

ไดพิเศษในเร่ืองราวท่ัวไปดวย เชน 

อานิสงสของการบริโภคอาหาร อานิสงส

ของธรรมขอนั้นๆ จีวรท่ีเปนอานิสงส

ของกฐิน, โดยท่ัวไป อานิสงสมีความ
หมายตรงขามกับ อาทีนพ ซ่ึงแปลวา 
โทษ ขอเสีย ขอดอย จุดออน หรือผล

ราย เชนในคําวา กามาทีนพ (โทษของ

กาม) และเนกขัมมานิสงส (คุณหรือผล

ดีในเนกขัมมะ); ดู ผล, เทียบ นิสสันท,
วิบาก, ตรงขามกับ อาทีนพ

อานุภาพ อาํนาจ, ฤทธ์ิเดช, ความยิง่ใหญ
อาเนญชาภสิงัขาร ด ูอเนญชาภสัิงขาร
อาบัติ การตอง, การลวงละเมิด, โทษท่ี

เกิดแตการละเมิดสิกขาบท; อาบัติ ๗ 

คอื ปาราชิก สงัฆาทิเสส ถลุลจัจัย ปาจิตตีย

ปาฏเิทสนียะ ทุกกฏ ทุพภาสติ; อาบัติ ๗

กองนี้จัดรวมเปนประเภทไดหลายอยาง

โดยมากจัดเปน ๒ เชน ๑. ครุกาบัติ 
อาบัติหนัก (ปาราชิกและสังฆาทิเสส) 

๒. ลหุกาบัติ อาบัติเบา (อาบัติ ๕ อยาง

ท่ีเหลือ); คูตอไปนี้ก็เหมือนกัน คือ ๑. 
ทุฏลุลาบัติ อาบัติช่ัวหยาบ ๒. อทุฏลุ-
ลาบัติ อาบัติไมช่ัวหยาบ; ๑. อเทสนา-
คามินี อาบัติท่ีไมพนไดดวยการแสดง 

๒. เทสนาคามินี อาบัติท่ีพนไดดวยการ
แสดงคือเปดเผยความผิดของตน; คูตอ

ไปนี้จัดตางออกไปอีกแบบหนึ่งตรงกัน

ท้ังหมด คอื ๑. อเตกิจฉา เยียวยาแกไข
ไมได (ปาราชิก) ๒. สเตกิจฉา เยียวยา
แกไขได (อาบัติ ๖ อยางท่ีเหลือ); ๑. 
อนวเสส ไมมีสวนเหลือ ๒. สาวเสส



อาบัติชั่วหยาบ อาภัพ๕๔๔

๕๔๔

ยังมีสวนเหลือ; ๑. อัปปฏิกัมม หรือ
อปฏิกรรม ทําคืนไมได คือแกไขไมได 

๒. สัปปฏิกัมม หรือ สปฏิกรรม ยังทํา
คืนได คือแกไขได

อาการที่ภิกษุจะตองอาบัติ มี ๖ อยาง  

คือ อลชชฺติา ตองดวยไมละอาย ๑ 

อฺาณตา ตองดวยไมรูวาสิ่งนี้จะเปน
อาบัติ ๑ กุกฺกุจฺจปกตตา ตองดวยสงสัย
แลวขืนทําลง ๑ อกปฺปเย กปฺปยส ฺ ิตา
ตองดวยสําคัญวาควรในของท่ีไมควร ๑ 

กปฺปเย อกปฺปยส ฺ ิตา ตองดวยสําคัญ
วาไมควรในของท่ีควร ๑ สติสมฺโมสา
ตองดวยลืมสติ ๑

อาบัติช่ัวหยาบ ในประโยควา “บอก

อาบัติช่ัวหยาบของภิกษุแกอนุปสัมบัน”

อาบัติปาราชิก และอาบัติสังฆาทิเสส; ดู

ทุฏุลลาบัติ
อาบัติท่ีเปนโทษล่ํา อาบัติปาราชิกและ

สังฆาทิเสส

อาปณะ ช่ือนิคม ซ่ึงเปนเมืองหลวงของ

แควนอังคุตตราปะ

อาปตตาธิกรณ อธิกรณคืออาบัติ หมาย

ความวา การตองอาบัติและการถูกปรับ

อาบัติ เปนอธิกรณโดยฐานเปนเร่ืองท่ี

จะตองจัดทํา คือระงับดวยการแกไข

ปลดเปลื้องออกจากอาบัตินั้นเสีย มีการ

ปลงอาบัติ หรือการอยูกรรมเปนตน 

ตามวิธีท่ีทานบัญญัติไว

อาปุจฉา บอกกลาว, ถามเชิงขออนญุาต 
เปนการแสดงความเอือ้เฟอ, แจงใหทราบ 

เชน ภิกษุผูออนพรรษาจะแสดงธรรม 

ตองอาปุจฉาภกิษผูุมพีรรษามากกวากอน

อาโปธาตุ ธาตุน้ํา, สภาวะทีม่ลีกัษณะเอบิ

อาบ ดดูซึม เกาะกมุ; ในรางกายท่ีใชเปน

อารมณกรรมฐาน ไดแก ดี เสลด หนอง 

เลอืด เหงือ่ มนัขน น้าํตา เปลวมนั น้ํา

ลาย น้ํามูก ไขขอ มูตร, ขอความนี้ เปน

การกลาวถึงอาโปธาตุในลักษณะท่ีคน

สามญัท่ัวไปจะเขาใจได และพอใหสาํเร็จ

ประโยชนในการเจริญกรรมฐาน แตใน

ทางอภิธรรม อาโปธาตุเปนสภาวะท่ี

สมัผสัดวยกายไมได มใีนรูปธรรมท่ัวไป

แมแตในกระดาษ กอนหิน เหล็ก และ

แผนพลาสติก; ดู ธาตุ, รูป ๒๘
อาพาธ ความเจ็บปวย, โรค (ในภาษา

ไทย ใชแกภิกษุสามเณร แตในภาษา

บาลี ใชไดท่ัวไป); อาพาธตางๆ มีมาก

มาย เรียกตามชื่ออวัยวะที่ เปนบาง 

เรียกตามอาการบาง บางทีแยกตาม

สมุฏฐานวา ปตฺตสมุฏานา อาพาธา,   

เสมหฺสมฏุานา อาพาธา, วาตสมฏุานา

อาพาธา, สนฺนิปาติกา อาพาธา, อุตุ-

ปริณามชา อาพาธา, วิสมปริหารชา     

อาพาธา, โอปกฺกมิกา อาพาธา, กมฺม-

วิปากชา อาพาธา

อาภพั ไมสมควร, ไมสามารถ, ไมอาจ



อาภัสสระ อายตนะภายนอก๕๔๕

๕๔๕

เปนไปได, เปนไปไมได (จากคาํบาลวีา 

อภพฺพ เชน ผูกระทํามาตุฆาต ไม

สามารถบรรลมุรรคผล, พระโสดาบนัไม

อาจเปนไปไดท่ีจะทํามาตุฆาต เปนตน);

ไทยใชเฉพาะในความวา ไมอาจจะไดจะ

ถงึสิง่นัน้ๆ, ไมมทีางจะไดสิง่ท่ีมุงหมาย

(คลายคาํวา อบัวาสนา หรือไมมวีาสนา; ดู

อภพับุคคล
อาภัสสระ ผูมีรัศมีแผซาน, เปลงปลั่ง, 

ช่ือพรหมโลกช้ันท่ี ๖; ดู พรหมโลก 
(พจนานุกรมเขียน อาภสัระ)

อาภา แสง, รัศมี, ความสวาง
อามะ คาํรับในภาษาบาล ี ตรงกบั ถกูแลว,
ใช, ครับ, คะ, จะ, เออ ถาผูถูกกลาวรับ

เปนผูนอยกวาหรือมีพรรษานอยกวา

หรือเปนคฤหัสถพูดกับพระสงฆกลาว

ตอวา ภันเต เปน อามะ ภันเต ถาผู

กลาวรับเปนผูใหญกวาหรือมีพรรษา

มากกวา หรือเปนพระสงฆพูดกับ

คฤหัสถ กลาวตอวา อาวุโส เปน อามะ
อาวโุส (เขียนตามรูปบาล ีเปน อาม ภนเฺต,
อาม อาวุโส)

อามัย ความปวยไข, โรค, ความไมสบาย;

ตรงขามกับ อนามัย คือความสบาย, ไมมี
โรคภัยไขเจ็บ

อามิส เคร่ืองลอใจ, เหยื่อ, สิ่งของ
อามิสทายาท ทายาทแหงอามิส, ผูรับ

มรดกอามิส, ผูรับเอาสมบัติทางวัตถุ 

เชน ปจจัย ๔ จากพระพุทธเจามาเสพ

เสวย ดวยอาศยัผลแหงพทุธกจิท่ีไดทรง

บําเพญ็ไว; โดยตรง หมายถึง รับเอา

ปจจัย ๔ มาบริโภค โดยออม หมายถึง 

ทํากุศลท่ีนําไปสูวัฏฏะ เชนใหทาน

บําเพ็ญฌานสมาบัติ ดวยมุงหมาย

มนุษยสมบัติและเทวสมบัติ; พระพุทธ-

เจาตรัสสอนภิกษุท้ังหลายใหเปนธรรม-

ทายาท 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 ท่ีติดตอ, เคร่ืองติดตอ, แดน
ตอความรู, เคร่ืองรูและสิ่งท่ีรู เชนตา

เปนเคร่ืองรู รูปเปนสิง่ท่ีรู, หูเปนเคร่ืองรู

เสียงเปนสิ่งท่ีรู เปนตน, จัดเปน ๒ 

ประเภท  คือ อายตนะภายใน  ๖  
อายตนะภายนอก ๖

อายตนะภายนอก เคร่ืองตอภายนอก, 

สิง่ท่ีถกูรูม ี๖ คอื ๑. รปู รูป ๒. สัททะ
เสียง ๓. คันธะ กลิ่น ๔. รส รส ๕. 



อายตนะภายใน อายุสังขาราธิฏฐาน๕๔๖
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โผฏฐัพพะ สิ่งตองกาย ๖. ธัมมะ 
ธรรมารมณ คือ อารมณท่ีเกิดกับใจ

หรือสิ่งท่ีใจรู; อารมณ ๖ ก็เรียก
อายตนะภายใน  เค ร่ืองตอภายใน , 

เคร่ืองรับรู ม ี๖ คอื ๑. จักขุ ตา ๒. โสต 
หู ๓. ฆานะ จมกู ๔. ชวิหา ลิน้ ๕. กาย 
กาย ๖. มโน ใจ; อนิทรยี ๖ กเ็รียก

อายาจนะ การขอรอง, การวิงวอน, การ

เช้ือเชิญ

อายุ สภาวธรรมท่ีทําใหชีวิตดาํรงอยูหรือ
เปนไป, พลงัท่ีหลอเลีย้งดาํรงรักษาชวีติ, 

พลังชีวิต, ความสามารถของชีวิตท่ีจะ

ดาํรงอยูและดาํเนนิตอไป, ตามปกติทาน

อธิบายวา อาย ุกค็อื ชวีติินทรยี นัน่เอง; 
ชวงเวลาท่ีชีวิตของมนุษยสัตวประเภท

นัน้ๆ หรือของบุคคลนัน้ๆ จะดาํรงอยูได, 

ชวงเวลาท่ีชีวิตจะเปนอยูได หรือไดเปน

อยู; ในภาษาไทย อาย ุ มีความหมาย
เพี้ยนไปในทางท่ีไมนาพอใจ เชนกลาย

เปนความผานลวงไปหรือความลดถอย

ของชีวติ

อายกุษัย, อายขุยั การสิน้อาย,ุ ความตาย
อายกุปั, อายกุปัป กาลกาํหนดแหงอาย,ุ 
กําหนดอายุ, ชวงเวลาแตเกิดถึงตาย 

ตามปกติหรือท่ีควรจะเปน ของสัตว

ประเภทนัน้ๆ ในยคุสมยันัน้ๆ; ด ูกัป
อายุวัฒนะ ความเจริญอายุ, ยืดอายุ, 

อายุยืน

อายสุงัขาร เคร่ืองปรุงแตงอาย,ุ ปจจัย

ตางๆ ท่ีหลอเลีย้งชีวติของสตัวและพชืให

ดาํรงอยูและสบืตอไปได, มกัพบในคาํวา 

“ปลงอายสุงัขาร” และ “ปลงพระชนมาย-ุ

สงัขาร”; ด ูอาย,ุ อายสัุงขารโวสสัชชนะ
อายุสังขารโวสสัชชนะ “การสลดัลงซ่ึง

ปจจัยเคร่ืองปรุงแตงอาย”ุ, การปลงอายุ-

สังขาร, การสละวางการปรุงแตงอายุ,

การเลิกความคิดท่ีจะดาํรงชีวิตอยูตอไป, 

ความตกลงปลงใจกาํหนดการสิน้สดุอาย;ุ

ในพุทธประวัติ ท่ีวาพระพุทธเจาทรง 

“ปลงอายสุงัขาร” หรือ “ปลงพระชนมายุ-

สงัขาร” คอื ทรงพจิารณาเห็นวา บริษทั ๔ 

มีคุณสมบัติพรอม และพรหมจริยะคือ

พระศาสนานี ้ เจริญแพรหลายไพบูลยดี

แลว จึงตกลงพระทัยวา (อีก ๓ เดือน

แตนั้นไป) จะปรินิพพาน, อายุสังขาร-

โอสสัชชนะ หรือ อายสุงัขาโรสสชัชนะ ก็

วา; ด ูอาย,ุ อายสัุงขาร
อายสุงัขาราธิฏฐาน การต้ังพระทัยวาจะ
ดาํรงไวซ่ึงอายสุงัขาร, การทีพ่ระพทุธเจา

ต้ังพระทัยกาํหนดแนวาจะดาํรงพระชนม

อยูกอน จนกวาพทุธบริษทัท้ัง ๔ คือ 

ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา จะเปนผู

ท่ีไดเรียนรูเช่ียวชาญ แกลวกลา เปน

พหูสูต ทรงธรรม ปฏิบัติชอบ สามารถชี้

แจงแสดงธรรม กําราบปรัปวาทท่ีเกิด

ข้ึนใหสงบไดโดยชอบธรรม ในระหวาง



อารมณ อารักขกัมมัฏฐาน๕๔๗

๕๔๗

นี้แมหากมีโรคาพาธเกิดข้ึน ก็จะทรง

ระงับขับไลเสียดวยอิทธิบาทภาวนา จะ

ยังไมปรินิพพาน จนกวาพรหมจริยะคือ

พระศาสนานี้ จะเจริญมั่นคง เปน

ประโยชนแกพหูชน เปนปกแผนแนน

หนา แพรหลายไพบูลย; คํานี้ ทานปรุง

ข้ึนใชในหนังสือปฐมสมโพธิ เพื่อสื่อ

ความหมายท่ีกลาวแลว; เทยีบ อายสัุงขาร-
โวสสัชชนะ

อารมณ เคร่ืองยึดหนวงของจิต, สิ่งท่ีจิต

ยึดหนวง, สิ่งท่ีถูกรูหรือถูกรับรู ไดแก 

อายตนะภายนอก ๖ คือ รูป เสียง กลิ่น 

รส โผฏฐัพพะ และธรรมารมณ; ใน

ภาษาไทย ความหมายเลือนไปเปน

ความรูสึก หรือความเปนไปแหงจิตใจ

ในขณะหรือชวงเวลาหนึ่งๆ เชนวา อยา

ทําตามอารมณ วันนี้อารมณดี อารมณ

เสีย เปนตน

อารยะ คนเจริญ, คนมีอารยธรรม; พวก

ชนชาติ อรยิกะ (ตรงกับบาลวีา อรยิะ แต
ในภาษาไทยใชในความหมายตางกัน)

อารยชน ชนท่ีเจริญดวยขนบธรรมเนียม
อันดีงาม, คนมีอารยธรรม

อารยชาติ ชาติท่ีเจริญดวยขนบธรรมเนยีม
อันดีงาม

อารยธรรม ธรรมอันดีงาม, ธรรมของ

อารยชน, ความเจริญดวยขนบธรรมเนยีม

อันดีงาม; ในทางธรรม หมายถึง กุศล-

กรรมบถ ๑๐
อารยอัษฎางคิกมรรค ทางมีองค ๘ 

ประการ อันประเสริฐ; ดู มรรค
อารักขกัมมัฏฐาน กรรมฐานเปนเคร่ือง
รักษาตน, กรรมฐานเปนเคร่ืองรักษาผู

ปฏิบัติใหสงบระงับและใหต้ังอยูในความ

ไมประมาท ทานจัดเปนชุดข้ึนภายหลงั 

ดงัมกีลาวถงึในอรรถกถา (วนิย.อ.๓/๓๗๔)

และฎกีาพระวนิยั (วนิย.ฏี.๒/๖๗/๑๗๙) ม ี๔ 

ขอ เรียกวา จตุรารกัขา (เรียกใหสัน้วา 

จตุรารักข หรือจตุรารักษ) คอื พทุธานสุติ 

เมตตา อสภุะ และมรณสติ, ตอมาใน

ลงักาทวปี พระธรรมสริิเถระ ไดเขียน

อธิบายไวในคมัภรีขุททสกิขา และในพมา 

ท่ีเมอืงรางกุง ไดมพีระเถระช่ืออคัรธรรม 

ถึงกับแตงคัมภีรข้ึนอธิบายเร่ืองนี้โดย

เฉพาะ เรียกวา จตุรารักขทีปนี; ใน

หนงัสอืนวโกวาท มคีาํอธิบายซ่ึงเปนพระ

ราชนิพนธของพระบาทสมเด็จพระจอม

เกลาเจาอยูหัว วา “อารักขกมัมัฏฐาน ๔

๑. พุทธานุสสติ ระลึกถึงคุณพระพุทธ
เจาท่ีมีในพระองค และทรงเก้ือกูลแกผู

อื่น ๒. เมตตา แผไมตรีจิต คิดจะให

สัตวท้ังปวงเปนสุขท่ัวหนา ๓. อสุภะ
พิจารณารางกายตนและผูอื่นใหเห็นเปน

ไมงาม ๔. มรณัสสติ นึกถึงความตาย
อันจะมีแกตน. กมัมฏัฐาน ๔ อยางนี ้

ควรเจริญเปนนติย”



อารักขสัมปทา อารัญญกวัตร๕๔๘

๕๔๘

อารักขสัมปทา ถึงพรอมดวยการรักษา 
คือรักษาทรัพย ท่ีแสวงหามาไดดวย

ความหมั่น ไมใหเปนอันตรายและรักษา

การงานไมใหเสื่อมเสียไป, รูจักเก็บออม

ถนอมรักษาปดชองร่ัวไหลและคุมครอง

ปองกันภยันตราย (ขอ ๒ ในทิฏฐธัมมิ-

กัตถสังวัตตนิกธรรม ๔)

อารักขา การขอความคุมครองจากเจา
หนาท่ีฝายบานเมือง เมื่อมีผูปองรายขม

เหง หรือถูกลักขโมยสิ่งของ เปนตน 

เรียกวา ขออารักขา ถือเปนการปฏิบัติ
ชอบตามธรรมเนียมของภิกษุแทนการ

ฟองรองกลาวหาอยางท่ีชาวบานทํากัน

เพราะสมณะไมพอใจจะเปนถอยความ

กับใครๆ

อารักษ, อารักขา การปองกัน, การคุม

ครอง, การดูแลรักษา

อารญัญกวัตร ขอปฏบัิติสาํหรับภกิษผูุอยู
ปา, ธรรมเนียมท่ีภิกษุผูอยูปาพึงถือ

ปฏิบัติ ตามพุทธบัญญัติท่ีมาในวัตต-

ขันธกะ จัดเปนหัวขอไดดงันี ้ก. ๑. ภกิษุ

ผูอยูปา พงึลกุข้ึนแตเชาตรู เอาถงุบาตร

สวมบาตรแลวคลองบาไว พาดจีวรบน

ไหล สวมรองเทา เกบ็งาํเคร่ืองไมเคร่ือง

ดิน ปดประตูหนาต างแลวลงจาก

เสนาสนะ (ท่ีพกัอาศยั) ไป ๒. ทราบวา 

“บัดนี้จักเขาหมูบาน” พึงถอดรองเทา 

เคาะตํ่าๆ แลวใสถงุคลองบาไว นุงใหเปน

ปริมณฑล คาดประคดเอว หมสงัฆาฏิ

ซอนเปนสองช้ันกลดัลูกดมุ ชําระบาตร

แลวถือเขาหมูบานโดยเรียบรอยไมรีบ

รอน ไปในละแวกบานพงึปกปดกายดวย

ด ีสาํรวมดวยด ีไมเดนิกระโหยง เมือ่จะ

เขาสูนเิวศน พงึกาํหนดวา เราจกัเขาทาง

นี ้ จักออกทางนี ้ ไมพงึรีบรอนเขาไป ไม

พึงรีบรอนออกมา พึงยืนไมไกลเกินไป 

ไมใกลเกินไป ไมนานเกินไป ไมกลับ

ออกเร็วเกนิไป เมือ่ยนือยู พงึกาํหนดวา 

เขาประสงคจะถวายภิกษาหรือไม ฯลฯ 

เมือ่เขาถวายภกิษา พงึแหวกสงัฆาฏิดวย

มอืซาย นอมบาตรเขาไปดวยมอืขวา ใช

มอืท้ังสองขางประคองบาตรรับภกิษา ไม

พงึมองดหูนาสตรีผูถวาย พงึกาํหนดวา

เขาประสงคจะถวายแกงหรือไม ฯลฯ 

เมื่อเขาถวายภิกษาแลว พึงคลุมบาตร

ดวยสังฆาฏิแลวกลับโดยเรียบรอยไมรีบ

รอน เดนิไปในละแวกบาน พงึปกปดกาย

ดวยด ีสาํรวมดวยด ีไมเดนิกระโหยง ๓. 

ออกจากบานแลว (หลงัจากฉนัและลาง

บาตรแลว) เอาบาตรใสถงุ คลองบา พบั

จีวร วางบนศรีษะ สวมรองเทาเดนิไป ข. 

ภกิษผูุอยูปาพงึจัดเตรียมน้าํดืม่ไว พงึจัด

เตรียมน้าํใชไว พงึติดไฟเตรียมไว พงึจัด

เตรียมไมสไีฟไว พงึจัดเตรียมไมเทาไว 

ค. พงึเรียนทางนักษตัรไว (ดดูาวเปน) 

ท้ังหมดหรือบางสวน พงึเปนผูฉลาดในทิศ



อารัญญิกังคะ อาลกมันทา๕๔๙

๕๔๙

อารัญญิกังคะ องคแหงผูถืออยูปาเปน
วตัร คอื ไมอยูในเสนาสนะใกลบาน แต

อยูปาหางจากบานอยางนอย ๒๕ เสน

(ขอ ๘ ในธุดงค ๑๓)

อารมัภกถา คาํปรารภ, คาํเร่ิมตน, คาํนาํ

อาราธนา การเช้ือเชิญ, นิมนต, ขอรอง, 

ออนวอน (มักใชสําหรับพระสงฆและสิ่ง

ศักดิ์สิทธ์ิ)

อาราธนาธรรม กลาวคาํเชิญหรือขอรอง

พระใหแสดงธรรม (ใหเทศน) วาดงันี:้

“พฺรหฺมา จ โลกาธิปตี สหมฺปติ
กตฺอชฺลี อนฺธิวรํ อยาจถ
สนฺตีธ สตฺตาปฺปรชกฺขชาติกา
เทเสตุ ธมฺมํ อนุกมฺปมํ ปชํ”
พึงสังเกตวา กตฺอชฺลี อนฺธิวรํ คาํ

ปกติเปน กตชฺลี (กตอชฺล)ี อนธิวรํ 
(ในพระไตรปฎก ๓๓/๑๘๐/๔๐๓ กใ็ช

รูปปกติตามไวยากรณอยางนัน้) แตท่ีมี

รูปแปลกไปอยางนี ้ เนือ่งจากทานทําตาม

ฉนัทลกัษณ ท่ีบังคบัครุ-ลหุ เมือ่จะอาน

หรือนาํไปสวดเปนทํานอง จะไดไมขัด

อาราธนาพระปริตร กลาวคําเชิญหรือ
ขอรองใหพระสวดพระปริตร วาดังนี้:

“วิปตฺติปฏิพาหาย
สพฺพสมฺปตฺติสิทฺธิยา
สพฺพทุกฺขวินาสาย
ปริตฺตํ พฺรูถ มงฺคลํ”

(วา ๓ คร้ัง แตคร้ังท่ี ๒ เปลี่ยน ทุกฺข

เปน ภย; คร้ังท่ี ๓ เปลี่ยนเปน โรค)
อาราธนาศีล กลาวคําเชิญหรือขอรอง
พระใหใหศลี, สาํหรับศลี ๕ วาดงันี:้  “มยํ
ภนฺเต, (วิสุ วิสุ รกฺขณตฺถาย), ติสรเณน 
สห, ปจฺ สีลานิ ยาจาม; ทุติยมฺป มยํ 
ภนฺเต, (วิสุ วิสุ รกฺขณตฺถาย), ติสรเณน 
สห, ปจฺ สีลานิ ยาจาม; ตติยมฺป มยํ 
ภนฺเต, (วิสุ วิสุ รกฺขณตฺถาย), ติสรเณน 
สห, ปจฺสีลานิ ยาจาม;” (คําในวงเล็บ 

จะไมใชก็ได)

คําอาราธนาศีล ๘ ก็เหมือนกัน 

เปลี่ยนแต ปจฺ เปน อฏ
อาราธนาศีลอุโบสถ กลาวคําเชิญพระ

ใหใหอโุบสถศลี วาพรอมกนัทุกคน ดงันี:้

“มย ํภนเฺต, ติสรเณน สห, อฏงคฺสมนฺ-
นาคตํ, อุโปสถํ ยาจาม” (วา ๓ จบ)

อาราม วัด, ท่ีเปนท่ีมายินดี, สวนเปนท่ี

ร่ืนรมย; ความยินดี, ความร่ืนรมย, 

ความเพลิดเพลิน; ในทางพระวินัย 

เกีย่วกบัของสงฆ หมายถงึ ของปลกูสราง

ในอารามตลอดจนตนไม; ด ูคันธกุฎี
อารามวัตถุ ท่ีดินวัด, ท่ีดินพื้นวัด

อารามิก คนทํางานวัด, คนวัด

อารามิกเปสกะ ภิกษุผูไดรับสมมติ คือ 

แตงต้ังจากสงฆ ใหมีหนาท่ีเปนผูใชคน

ทํางานวัด, เปนตําแหนงหนึ่งในบรรดา 

เจาอธิการแหงอาราม
อาลกมันทา ราชธานีซ่ึงเปนทิพยนคร



อาลปนะ อาวุโส๕๕๐

๕๕๐

ของพวกเทวดาช้ันจาตุมหาราชิกา

อาลปนะ คํารองเรียก
อาลยสมุคฺฆาโต ความถอนขึ้นดวยดีซ่ึง
อาลัย, การถอนอาลัยคือตัณหาไดเด็ด

ขาด (เปนไวพจนแหงวิราคะ)
อาลัย 1. ท่ีอยู, ท่ีอาศัย, แหลง 2. ความ
มีใจผูกพัน, ความเยื่อใย, ความติดใจ

ปรารถนา, ความพัวพัน มักหมายถึง

ตัณหา; ในภาษาไทยใชในความหมายวา

หวงใย หวนคิดถึง

อาโลก แสงสวาง
อาโลกกสิณ กสิณคือแสงสวาง, การ

เจริญสมถกรรมฐานต้ังใจเพงแสงสวาง

เปนอารมณ (ขอ ๙ ใน กสิณ ๑๐)

อาโลกเลณสถาน ช่ือถ้ําแหงหนึ่งใน 

มลยชนบท เกาะลังกา เปนท่ีทํา 

สังคายนาครั้งท่ี ๕ จารึกพระไตรปฎก
ลงในใบลาน

อาโลกสัญญา ความสําคัญในแสงสวาง, 
กําหนดหมายแสงสวาง คือ ต้ังความ

กําหนดหมายวากลางวันไวในใจ ให

เหมือนกันท้ังในเวลากลางวันและกลาง

คืน เปนวิธีแกงวงอยางหนึ่ง

อาวรณ เคร่ืองกั้น, เคร่ืองกําบัง; ไทยมัก

ใชในความหมายวา หวงใย, อาลัย, คิด

กังวลถึง

อาวชันาการ ความรําพงึ, การรําลกึ, นกึถงึ
อาวาส ท่ีอยู, โดยปรกติหมายถึงท่ีอยู

ของพระสงฆ คือ วัด

อาวาสปลิโพธ ความกังวลในอาวาส คือ 
ภิกษุยังอยูในอาวาสน้ัน หรือหลีกไปแต

ยังผูกใจอยูวาจะกลับมา (เปนเหตุอยาง

หนึ่งท่ีทําใหกฐินยังไมเดาะ); ในการ

เจริญกรรมฐาน หมายถึงความหวงใย

กังวลเกี่ยวกับท่ีอยูอาศัย เชนหวงงาน

กอสรางในวัด มีสิ่งของท่ีสะสมเอาไว

มาก เปนตน เมือ่จะเจริญกรรมฐาน พึง

ตัดปลิโพธนี้ใหได; ดู ปลิโพธ
อาวาสมจัฉรยิะ ตระหนีท่ี่อยู ไดแกหวง
แหน ไมพอใจใหใครๆ เขามาอยูแทรก

แซง หรือกดีกนัผูอืน่ท่ีมใิชพวกของตนไม

ใหเขาอยู (ขอ ๑ ในมจัฉริยะ ๕)

อาวาหะ การแตงงาน, การสมรส, การพา

หญิงมาบานตัว

อาวาหวิวาหมังคลาภิเษก พิธีรดน้ําเพื่อ
เปนมงคลในการแตงงาน, งานมงคล

สมรส (ใชแกเจา)

อาวุโส “ผูมีอายุ” เปนคําเรียก หรือทัก

ทาย ท่ีภิกษุผูแกพรรษาใชรองเรียก

ภิกษุผูออนพรรษากวา (ภิกษุผูใหญรอง

เรียกภิกษุผูนอย) หรือภิกษุรองเรียก

คฤหัสถ คูกับคํา ภนฺเต ซ่ึงภิกษุผูออน
กว าใช รอง เ รียกภิกษุ ผูแกหว าหรือ

คฤหัสถรองเรียกภิกษุ; ในภาษาไทย 

มักใชเพี้ยนไปในทางตรงขาม หมายถึง 

เกากวา หรือแกกวาในวงงาน กิจการ 



อาศรม อาสวะ๕๕๑

๕๕๑

หรือความเปนสมาชิก

อาศรม ท่ีอยูของนักพรต; ตามลัทธิของ

พราหมณ ในยคุท่ีกลายเปนฮนิดแูลวได

วางระเบียบเกี่ยวกับการดําเนินชีวิตของ

ชาวฮินดูวรรณะสูง โดยเฉพาะวรรณะ

พราหมณ โดยแบงเปนข้ันหรือชวงระยะ 

๔ ข้ัน หรือ ๔ ชวง เรียกวา อาศรม ๔
กําหนดวาชาวฮินดูวรรณะพราหมณทุก

คนจะตองครองชีวติใหครบท้ัง ๔ อาศรม

ตามลาํดบั (แตในทางปฏบัิติ นอยคนนกั

ไดปฏบัิติเชนนัน้ โดยเฉพาะปจจุบันไมได

ถอืกนัแลว) คอื ๑. พรหมจาร ี เปนนกั
เรียนศกึษาพระเวท ถอืพรหมจรรย ๒. 
คฤหัสถ เปนผูครองเรือน มภีรรยาและมี

บุตร ๓. วานปรสัถ ออกอยูปาเมือ่เห็น
บุตรของบุตร ๔. สันยาสี (เขียนเต็มเปน 

สันนยาสี) เปนผูสละโลก มผีานุงผืนเดยีว 

ถือภาชนะขออาหารและหมอน้ําเปน

สมบัติ จาริกภิกขาจารเร่ือยไปไมยุง

เกี่ยวกับชาวโลก (ปราชญบางทานวา

พราหมณไดความคิดจากพระพุทธ-

ศาสนาไปปรับปรุงจัดวางระบบของตน

ข้ึน เชน สันยาสี ตรงกับภิกษุ แตหา

เหมือนกันจริงไม)

อาสนะ ท่ีนั่ง, ท่ีสําหรับนั่ง
อาสภิวาจา วาจาอาจหาญ, วาจายิ่งยง

องอาจ ท่ีเปลงออกมาอยางหนักแนน

แกลวกลาและจะแจงชัดเจน อนัประกาศ

ความจริง หรือความสาํเร็จ ท่ีแนแท ซ่ึง

ไมมีใครอาจคัดคานได, อาสภิวาจาท่ี

อางองิบอยท่ีสดุในคัมภรีท้ังหลาย ไดแก

พระดํารัสของพระโพธิสัตว ท่ีประกาศ

พระองควาเปนเอกในโลก ตามเร่ืองวา

พระมหาบุรุษเมื่อประสูติจากพระครรภ

ของพระมารดา ยางพระบาทไป ๗ กาว

แลวทรงหยุดประทับยืนตรัสอาสภิวาจา

วา “อคฺโคหมสฺมิ โลกสฺส” ดังนี้เปนตน 

แปลวา “เราเปนอัครบุคคลของโลก 

ฯลฯ”, พระสารีบุตรก็เคยเปลงอาสภิ-

วาจา ประกาศความเลื่อมใสในพระผูมี

พระภาคเจาวา สมณะหรือพราหมณอื่น

ใดท่ีจะยิ่งไปกวาพระผูมีพระภาคใน

สัมโพธิญาณนั้น มิไดมีแลว จักไมมี 

และท้ังไมมีอยูในบัดนี้, คําวาอาสภิวาจา

บางคร้ังมาดวยกันกับคําวาสีหนาท (การ

บันลืออยางราชสีห) คือ ถอยคําท่ีแสดง

ความแกลวกลามั่นใจ เปนอาสภิวาจา 

กิริยาท่ีประกาศความจริงความมั่นใจ

ออกไปแกท่ีประชุมหรือแกชนท้ังหลาย 

เปนสีหนาท; ดู สีหนาท
อาสวะ 1. ความเสียหาย, ความเดือด

รอน, โทษ, ทุกข 2. น้ําดองอันเปนเมรัย 

เชน ปุปฺผาสโว น้าํดองดอกไม, ผลาสโว
น้ําดองผลไม 3. กิเลสท่ีหมักหมมหรือ

ดองอยูในสันดาน ไหลซึมซานไปยอม

จิตตเมื่อประสบอารมณตางๆ, อาสวะ ๓



อาสวักขยญาณ อาหารปริเยฏฐิทุกข๕๕๒

๕๕๒

คือ ๑. กามาสวะ อาสวะคือกาม ๒.  
ภวาสวะ อาสวะคอืภพ ๓. อวิชชาสวะ 
อาสวะคอือวชิชา; อีกหมวดหนึง่ อาสวะ ๔

คือ ๑. กามาสวะ อาสวะคือกาม ๒. 
ภวาสวะ อาสวะคอืภพ ๓. ทิฏฐาสวะ
อาสวะคือทิฏฐิ ๔. อวิชชาสวะ อาสวะ
คอือวชิชา

อาสวักขยญาณ ความรู เปนเหตุสิ้น 

อาสวะ, ญาณหยั่งรูในธรรมเปนท่ีสิ้นไป

แหงอาสวะท้ังหลาย, ความตรัสรู (เปน

ความรูท่ีพระพุทธเจาไดในยามสุดทาย

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

อาสตัย ไมมสีตัย, ไมซ่ือตรง, กลบักลอก
อาสันทิ มานั่งสี่เหลี่ยมจัตุรัส นั่งไดคน
เดียว (ศัพทเดิมเรียก อาสันทิก, สวน 

อาสันทิ เปนเตียงหรือเกาอี้นอน)

อาสันนกรรม กรรมจวนเจียน, กรรม

ใกลตาย หมายถึงกรรมท่ีเปนกุศลก็ดี 

อกุศลก็ดี ท่ีทําเมื่อจวนตายยังจับใจอยู

ใหมๆ  ถาไมมคีรุกกรรม และพหุลกรรม

ยอมใหผลกอนกรรมอื่นๆ เหมือนโคท่ี

ยัดเยียดกันอยูในคอกเมื่อคนเลี้ยงเปด

คอกออก ตัวใดอยูใกลประตู ตัวนั้น

ยอมออกกอน แมจะเปนโคแก (ขอ ๑๑ 

ในกรรม ๑๒)

อาสา ความหวัง, ความตองการ; ไทยวา 
รับทําโดยเต็มใจ, สมัคร, แสดงตัวขอ

รับทําการนั้นๆ

อาสาฬหะ เดือน ๘ ทางจันทรคติ

อาสาฬหบูชา “การบูชาในเดือน ๘“ 

หมายถงึ การบชูาในวนัเพญ็เดอืน ๘ เพือ่

รําลึกถึงคุณพระรัตนตรัยเปนการพิเศษ

เนื่องในวนัท่ีพระพทุธเจาทรงแสดงปฐม-

เทศนา คือ ธัมมจักกัปปวัตนสูตร ทําให

เกิดมีปฐมสาวก คือ พระอัญญาโกณ-

ฑัญญะ และเกิดสังฆรัตนะคํารบพระ

รัตนตรัย

อาสาฬหปุรณมี วันเพ็ญเดือน ๘, วัน

กลางเดือน ๘, วันข้ึน ๑๕ ค่ํา เดือน ๘

อาสาฬหมาส ดู อาสาฬหะ
อาหัจจบาท เตียงท่ีเขาทําเอาเทาเสียบ
เขาไปในแมแคร ไมไดตรึงสลัก

อาหาร ปจจัยอันนํามาซ่ึงผล, เคร่ืองค้ํา
จุนชีวิต, เคร่ืองหลอเลี้ยงชีวิตมี ๔ คือ 

๑. กวฬิงการาหาร อาหารคือคําขาว ๒. 
ผัสสาหาร อาหารคือผัสสะ ๓. มโน-
สัญเจตนาหาร อาหารคือมโนสัญเจตนา 
๔. วิญญาณาหาร อาหารคือวิญญาณ

อาหารปริเยฏฐิทุกข ทุกขเกี่ยวกับการ
แสวงหาอาหาร, ทุกขในการหากิน ได

แก อาชีวทุกข คือ ทุกขเนื่องดวยการ



อาหาร อิทธิปาฏิหาริย๕๕๓

๕๕๓

เลี้ยงชีวิต

อาหารรูป ดูที่  รูป ๒๘
อาหาเรปฏิกูลสัญญา กําหนดหมาย
ความเปนปฏิกูลในอาหาร, ความสําคัญ

หมายในอาหารว า เ ป นของปฏิ กู ล  

พิจารณาใหเห็นวาเปนของนาเกลียดโดย

อาการตางๆ เชน ปฏกิลู โดยบริโภค, โดย

ประเทศท่ีอยูของอาหาร, โดยสัง่สมอยูนาน 

เปนตน (ขอ ๓๕ ในกรรมฐาน ๔๐)

อาหุดี การเซนสรวง
อาหุเนยฺโย (พระสงฆ) เปนผูควรแกของ
คํานบั คือ มีคุณความดีสมควรแกการท่ี

ประชาชนจะนําของถวายมาแสดงความ

นับถือเชิดชูบูชา ถึงจะตองเดินทางมา

แมจากท่ีไกล (ขอ ๕ ในสังฆคุณ ๙)

อาฬกะ ช่ือแควนหนึ่ง ต้ังอยูท่ีลุมน้ํา

โคธาวรี ตรงขามกับแควนอัสสกะ

อาฬารดาบส อาจารยผูสอนสมาบัติท่ี
พระมหาบุรุษเสด็จไปศึกษาอยูดวย

คราวหนึ่ง กอนท่ีจะทรงบําเพ็ญทุกร-

กิริยา, ทานผูนี้ไดสมาบัติถึงช้ันอากิญ-

จัญญายตนฌาน; เรียกเต็มวา อาฬาร-
ดาบส กาลามโคตร

อํามาตย ดู อมาตย
อิจฉา ความปรารถนา, ความอยากได;

ไทยมักใชในความหมายวาริษยา

อฏิฐารมณ “อารมณท่ีนาปรารถนา” สิง่ท่ี

คนอยากไดอยากพบ แสดงในแงกามคณุ 

๕ ไดแก รูป เสยีง กลิน่ รส โผฏฐพัพะ ท่ี

นารักใคร นาชอบใจ แสดงในแงโลก-

ธรรม ไดแก ลาภ ยศ สรรเสริญ และ

ความสขุ; ตรงขามกบั อนฏิฐารมณ
อติถีภาวะ ความเปนหญงิ, สภาวะทีทํ่าให
ปรากฏลกัษณะอาการตางๆ อนัแสดงถงึ

ความเปนเพศหญงิ เปนภาวรูปอยางหนึง่;

คูกบั ปุรสิภาวะ; ด ูอปุาทายรปู
อิทธาภิสังขาร การปรุงแตงฤทธ์ิข้ึน
ทันใด, การบันดาลดวยฤทธ์ิ

อิทธิ ความสําเร็จ, ความรุงเรืองงอกงาม;

อํานาจท่ีจะทําอะไรไดอยางวิเศษ

อิทธิ ๒ ดู ฤทธ์ิ ๒
อิทธิบาท คุณเคร่ืองใหถึงความสําเร็จ, 
คุณเคร่ืองสําเร็จสมประสงค, ทางแหง

ความสําเร็จ มี ๔ คือ ๑. ฉันทะ ความ
พอใจรักใครสิ่งนั้น ๒. วิริยะ ความ

พยายามทําสิ่งนั้น ๓. จิตตะ ความเอาใจ
ฝกใฝในสิง่นัน้ ๔. วมัิงสา ความพจิารณา
ใครครวญหาเหตุผลในสิ่งนั้น; จํางายๆ 

วา มีใจรัก พากเพียรทํา เอาจิตฝกใฝ 

ใชปญญาสอบสวน; ด ูโพธิปกขิยธรรม
อิทธิบาทภาวนา การเจริญอิทธิบาท, 

การฝกฝนปฏิบัติใหอิทธิบาทเกิดมีข้ึน

อิทธิปาฏิหาริย  ปาฏิหาริยคือฤทธิ์ , 
แสดงฤทธ์ิไดเปนอัศจรรย เชน ลองหน 

ดําดิน เหาะได เปนตน (ขอ ๑ ใน

ปาฏิหาริย ๓)



อิทธิวิธา อินทรีย๕๕๔

๕๕๔

อิทธิวิธา, อิทธิวิธิ แสดงฤทธ์ิไดตางๆ 

เชน นิรมิตกายคนเดียวเปนหลายคน 

หลายคนเปนคนเดียว ลองหน ดําดิน 

เดินน้ํา เปนตน (ขอ ๑ ในอภิญญา ๖, 

ขอ ๓ ในวิชชา ๘)

อิทัปปจจยตา “ภาวะท่ีมีอันนี้ๆ เปน

ปจจัย”, ความเปนไปตามความสัมพันธ

แหงเหตุปจจัย, กระบวนธรรมแหงเหตุ

ปจจัย, กฎท่ีวา “เมื่อสิ่งนี้มี สิ่งนี้จึงมี, 

เพราะสิ่งนี้เกิดข้ึน สิ่งนี้จึงเกิดข้ึน; เปน

อีกช่ือหนึ่งของหลัก ปฏิจจสมุปบาท 
หรือ ปจจยาการ

อินเดีย ช่ือประเทศ ต้ังอยูทางทิศตะวัน

ตกเฉียงเหนือของประเทศไทย ถัดจาก

ประเทศพมาออกไป มีเมืองหลวงช่ือ 

นวิเดลี (New Delhi) อยูหางจากกรุงเทพ
ประมาณ ๓,๑๐๐ กิโลเมตร อินเดียมี

เนื้อท่ีท้ังหมด ๓,๒๘๗,๕๙๐ ตาราง

กิโลเมตร มีพลเมืองใน พ.ศ. ๒๕๒๔ 

ประมาณ ๖๓๘ ลานคน (พ.ศ. ๒๕๔๙ 

ประมาณ ๑,๐๙๕ ลานคน) คร้ังโบราณ

เรียก ชมพูทวปี เปนประเทศท่ีเกิดพระ

พุทธศาสนา, พุทธคยา สถานท่ีตรัสรู

ของพระพุทธเจา อยูหางจากกรุงเทพฯ 

ประมาณ ๒,๐๐๐ กิโลเมตร; ด ูชมพูทวปี
อินทปตถ ช่ือนครหลวงของแควนกุรุ ต้ัง
อยู ณ บริเวณเมืองเดลี นครหลวงของ

อินเดียปจจุบัน (แควนกรุุอยูแถบลุมน้าํ 

ยมนุาตอนบน ราวมณฑลปญจาบลงมา)

อินทร ผูเปนใหญ, จอมเทพ, ช่ือเทวราช

ผูเปนใหญในสวรรคช้ันดาวดึงส และมี

อาํนาจบังคบับัญชาเหนอืเทพช้ันจาตมุหา-

ราชิกา; เรียกตามนยิมในบาลวีา ทาว
สักกะ; ด ูดาวดึงส, วัตรบท ๗, จาตุมหา-
ราชิกา

อินทริยปโรปริยัตตญาณ ปรีชาหยั่งรู
ความหยอนและยิ่งแหงอินทรียของสัตว

ท้ังหลาย คือรูวา สัตวพวกไหนมี

อินทรีย (คือศรัทธาเปนตน) ออน พวก

ไหนมีอินทรียแกกลา พวกไหนมีจริตมี

อัธยาศัย เปนตน อยางไรๆ พวกไหน

สอนยาก พวกไหนสอนงาย ดังนี้

เปนตน (ขอ ๖ ในทศพลญาณ)

อินทรีย ความเปนใหญ, สภาพท่ีเปนใหญ
ในกิจของตน, ธรรมท่ีเปนเจาการในการ

ทําหนาท่ีอยางหนึ่งๆ เชน ตาเปนใหญ

หรือเปนเจาการในการเห็น หูเปนใหญ

ในการไดยิน วิริยะเปนเจาการในการ

ครอบงําเสียซ่ึงความเกียจคราน เปนตน

อินทรีย ๕ ธรรมท่ีเปนใหญในกิจ

ของตน โดยเปนเจาการในการทําหนาท่ี

และเปนหัวหนานําสัมปยุตตธรรมใน

การครอบงํากําจัดธรรมท่ีเปนปฏิปกษ 

มี ๕ อยาง ไดแก ศรัทธา วิริยะ สติ 
สมาธิ ปญญา (ขอธรรมตรงกับ พละ 
๕), ธรรม ๕ อยางชุดเดียวกันนี้ เรียก



อินทรียรูป อินทรียสังวร๕๕๕

๕๕๕

ช่ือตางกันไป ๒ อยาง ตามหนาท่ีท่ีทํา 

คือ เรียกช่ือวา พละ โดยความหมายวา 
เปนกําลังใหเกิดความเขมแข็งมั่นคง ซ่ึง

ธรรมท่ีตรงขามแตละอยางจะเขาครอบ

งําไมได เรียกช่ือวา อินทรีย โดยความ
หมายวาเปนเจาการในการครอบงําเสีย

ซ่ึงธรรมท่ีตรงขามแตละอยาง คือความ

ไรศรัทธา ความเกียจคราน ความ

ประมาท ความฟุงซาน และความหลง

งมงาย ตามลําดับ; ดู โพธิปกขิยธรรม
อินทรีย ๖ สภาวะท่ีเปนใหญหรือ

เปนเจาการในการรับรูดานนั้นๆ ไดแก 

อายตนะภายใน ๖ คือ จักขุ-ตา โสตะ-หู 

ฆานะ-จมูก ชิวหา-ลิ้น กาย-กาย มโน-ใจ

อินทรีย ๒๒ สภาวะท่ีเปนใหญใน

การทํากิจของตน คือ ทําใหธรรมอื่นๆ 

ท่ีเกี่ยวของ เปนไปตามตน ในกิจนั้นๆ 

ในขณะที่เปนไปอยูนั้น มีดังนี้ หมวด ๑:
๑. จักขุนทรีย (อินทรีย คือ จักขุปสาท) 

๒. โสตินทรีย (อินทรีย คือ โสตปสาท) 

๓. ฆานินทรีย (อินทรีย คือ ฆานปสาท) 

๔. ชิวหินทรีย (อินทรีย คือ ชิวหาปสาท) 

๕. กายินทรีย (อินทรีย คือ กายปสาท) 

๖. มนินทรีย (อินทรีย คือ ใจ) หมวด ๒:
๗. อิตถินทรีย (อินทรีย คือ อิตถีภาวะ) 

๘. ปุริสินทรีย (อินทรีย คือ ปุริสภาวะ) 

๙. ชีวิตินทรีย (อินทรีย คือ ชีวิต) 

หมวด ๓: ๑๐. สุขินทรีย (อินทรีย คือ 

สุขเวทนา) ๑๑. ทุกขินทรีย (อินทรีย คือ 

ทุกขเวทนา ) ๑๒ .  โสมนัสสินทรีย 

(อินทรีย คือ โสมนัสสเวทนา) ๑๓. 

โทมนัสสินทรีย (อินทรีย คือ โทมนัสส-

เวทนา) ๑๔. อุเปกขินทรีย (อินทรีย คือ 

อเุบกขาเวทนา) หมวด ๔: ๑๕. สทัธินทรีย

(อนิทรีย คอื ศรัทธา) ๑๖. วิริยินทรีย 

(อินทรีย คือ วิริยะ) ๑๗. สตินทรีย 

(อินทรีย คือ สติ) ๑๘. สมาธินทรีย 

(อินทรีย คือ สมาธิ) ๑๙. ปญญินทรีย 

(อินทรีย คือ ปญญา) หมวด ๕: ๒๐. 

อนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย (อินทรีย

แหงผูปฏิบัติดวยมุงวาเราจักรูสัจจธรรม

ท่ียังมิไดรู ไดแก โสตาปตติมัคคญาณ) 

๒๑. อัญญินทรีย (อินทรีย คือ อัญญา 

หรือปญญาอันรูท่ัวถึง ไดแก ญาณ ๖ 

ในทามกลาง คือ โสตาปตติผลญาณ ถึง

อรหัตตมคัคญาณ) ๒๒. อญัญาตาวนิทรีย

(อินทรียแหงทานผูรูท่ัวถึงแลว กลาวคือ 

ปญญาของพระอรหันต ไดแก อรหัตต-

ผลญาณ

อินทรียรูป ดูที่ รูป ๒๘
อินทรียสังวร สํารวมอินทรีย ๖ คือ ตา 
หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ไมใหยินดียินราย

ในเวลาเห็นรูป ฟงเสียง ดมกลิ่น ลิ้มรส 

ถูกตองโผฏฐัพพะ รูธรรมารมณดวยใจ, 

ระวังไมใหกิเลสครอบงําใจในเวลารับรู

อารมณทางอินทรียท้ัง ๖ (ขอ ๑ ใน 



อิริยาบถ อุกเขปนียกรรม๕๕๖

๕๕๖

อปณณกปฏปิทา ๓, ขอ ๒ ในปาริสทุธิ-

ศีล ๔, ขอ ๒ ในองคแหงภิกษุใหม ๕), 

ท่ีเปนขอ ๒ ในปาริสุทธิศีล ๔ นั้น เรียก

เต็มวา อนิทรยีสังวรศีล แปลวา ศีลคือ
ความสํารวมอินทรีย

อิริยาบถ “ทางแหงการเคลื่อนไหว”, ทา

ทางท่ีรางกายจะเปนไป, ทาท่ีเคลื่อนไหว

ต้ังวางรางกายอยางใดอยางหนึง่, อริิยาบถ

หลกัม ี๔ คอื ยนื เดนิ นัง่ นอน, อริิยาบถ

ยอย เรียกวา จุณณิยอิริยาบถ หรือ   

จุณณิกอิริยาบถ ไดแก ทาท่ีแปรเปลี่ยน

ยักยายไประหวางอริิยาบถท้ัง ๔ นัน้

อิรุพเพท คําบาลีเรียกคัมภีรหนึ่งในไตร-
เพท ตรงกับท่ีเรียกอยางสันสกฤตวา 

ฤคเวท; ดู ไตรเพท
อิศวร พระเปนเจาของศาสนาพราหมณ 

ตามปกติหมายถึงพระศิวะ ซ่ึงเปนเทพ-

เจาแหงการทําลาย

อิสระ ผูเปนใหญ, เปนใหญ, เปนใหญใน
ตัวเอง, เปนไทแกตัว ไมข้ึนแกใคร

อิสรภาพ ความเปนอิสระ
อิสราธิบดี ผูเปนเจาใหญเหนือกวาผูเปน
ใหญท่ัวไป, ราชา, พระเจาแผนดิน

อิสริยยศ ยศคือความเปนใหญ, ความ

เปนใหญโดยตําแหนง ฐานนัดร เปนตน;

ดู ยศ
อิสสา ความริษยา, ความรูสึกไมพอใจ

เมื่อเห็นเขาไดดี, เห็นเขาไดดีทนอยูไม

ได, ไมอยากใหใครดีกวาตน, ความคิด

ตัดรอนผูท่ีดีกวาตน; ความหึงหวง (ขอ 

๓ ในมละ ๙, ขอ ๘ ในสังโยชน ๑๐ 

ตามนัยพระอภิธรรม, ขอ ๗ ใน

อุปกิเลส ๑๖)

อิสิ, อิสี ผูแสวงหาคุณความดี, ผูถือบวช, 
ฤษี

อิสิคิลิบรรพต ภูเขาช่ืออิสิคิลิ เปนภูเขา
ลูกหนึ่งในหาลูก ท่ีเรียกเบญจคีรี ลอม

รอบพระนครราชคฤห

อสิปิตนมฤคทายวัน ปาเปนท่ีใหอภยัแก
เนือ้ ช่ืออสิปิตนะ อยูใกลเมอืงพาราณสี

เปนสถานท่ีท่ีพระพุทธเจาทรงแสดง

ปฐมเทศนา ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 

โปรดพระปญจวคัคยี บัดนีเ้รียก สารนาถ
อุกกลชนบท ช่ือชนบทท่ีพอคา ๒ คน 

คือ ตปุสสะ กับ ภัลลิกะ เดินทางจากมา

แลว ไดพบพระพทุธเจาขณะท่ีประทบัอยู

ภายใตตนราชายตนะ ภายหลังตรัสรู

ใหมๆ

อกุโกฏนะ การร้ือฟน, การฟนเร่ือง, ฟนคดี
อุกฺขิตฺตโก “ผูอันสงฆยกแลว” หมายถึง 

ภิกษุผูถูกสงฆทําอุกเขปนียกรรมตัด

สิทธิแหงภิกษุช่ัวคราว (จนกวาสงฆจะ

ยอมระงับกรรมนั้น)

อุกเขปนียกรรม กรรมอันสงฆพึงทําแก
ภิกษุอันจะพึงยกเสีย หมายถึงวิธีการลง

โทษท่ีสงฆกระทําแกภิกษุผูตองอาบัติ



อุคคหนิมิต อุตตรา๕๕๗

๕๕๗

แลว ไมยอมรับวาเปนอาบัติหรือไมยอม

ทําคืนอาบัติ หรือมีความเห็นช่ัวราย 

(ทิฏฐิบาป) ไมยอมสละซ่ึงเปนทางเสยี

สีลสามัญญตา หรือทิฏฐิสามัญญตา

โดยยกเธอเสียจากการสมโภคกับสงฆ 

คือ ไมใหฉันรวม ไมใหอยูรวม ไมใหมี

สิทธิเสมอกับภิกษุท้ังหลาย พูดงายๆ 

วา ถูกตัดสิทธิแหงภิกษุช่ังคราว

อุคคหนิมิต นิมิตติดตา หมายถึงนิมิต 

(อารมณกรรมฐาน) ท่ีนึกกําหนดจน

แมนใจ หรือท่ีเพงดูจนติดตาติดใจ แม

หลับตาก็เห็น (ขอ ๒ ในนิมิต ๓)

อุคฆฏิตัญู ผูอาจรูไดฉับพลันแตพอ
ทานยกหัวขอข้ึนแสดง คือมีปญญา

เฉียบแหลม พูดใหฟงเพียงหัวขอก็เขา

ใจ (ขอ ๑ ในบุคคล ๔)

อุจจารธาตุ ในคําวา “โรคอุจจารธาตุ”

หมายถึงโรคทองเสีย ทองเดิน หรือทอง

รวง

อุจเฉททิฏฐิ ความเห็นวาขาดสูญ เชน

เห็นวาคนและสัตวจุติจากอัตภาพนี้แลว

ขาดสูญ; ตรงขามกับ สัสสตทิฏฐ ิ (ขอ ๒ 

ในทิฏฐิ ๒)

อุชเชนี ช่ือนครหลวงของแควนอวันตี 

บัดนี้เรียกวา อุชเชน (Ujjain); ดู อวันตี
อุชุปฏิปนฺโน (พระสงฆ) เปนผูปฏิบัติ

ตรง คือ ไมลวงโลก ไมมีมายาสาไถย 

ไมอําพราง หรือดําเนินทางตรง คือ 

มัชฌิมาปฏิปทา (ขอ ๒ ในสังฆคุณ ๙)

อุฏฐานสัญญามนสิการ ทําในพระทัย
ถึงความสําคัญในอันท่ีจะลุกข้ึน, ต้ังใจ

วาจะลุกข้ึนอีก

อุฏฐานสัมปทา ถึงพรอมดวยความ
หมั่น คือ ขยันหมั่นเพียรในการ

ประกอบอาชีพท่ีสุจริต ในการศึกษาเลา

เรียน และในการทําธุระหนาท่ีการงาน 

รูจักใชปญญาสอดสอง หาวิธีจัดการ

ดําเนินการใหไดผลดี (ขอ ๑ ในทิฏฐ-

ธัมมิกัตถสังวัตตนิกธรรม ๔)

อุณหะ รอน, อุน

อุณหิส กรอบหนา, มงกุฎ
อุดรทวาร ประตูดานเหนือ
อดุรทิศ ทิศเบ้ืองซาย, ทิศเหนอื; ด ูอตุตรทิส
อุตกฤษฎ อยางสูง, สูงสุด (พจนานุกรม

เขียน อกุฤษฏ)
อุตตระ ดู โสณะ
อุตตรทิส ”ทิศเบ้ืองซาย” หมายถึงมิตร;

ดู ทิศหก
อุตตรนิกาย ดู อุตรนิกาย
อุตตรนิคม ช่ือนิคมหนึ่งในโกลิยชนบท
อุตตรา อุบาสิกาสําคัญ มีช่ือซํ้ากัน ๒ ทาน 

เรียกแยกกันดวยคําเติมขางหนา หรือ

เติมขางหลัง ไดแก ขุชชุตตรา (อุตตรา

ผูคอม) กับ อุตตรานันทมารดา (อุตตรา

มารดาของนันทะ); ดู ขุชชุตตรา, นันท-
มารดา 2.



อุตตรานันทมารดา อุททกดาบส๕๕๘

๕๕๘

อุตตรานันทมารดา ดู นันทมารดา 2.
อุตตราวัฏฏ เวียนซาย, เวียนรอบโดย

หันขางซาย คือ เวียนเลี้ยวทางซายยอน

เข็มนาฬกิา (พจนานกุรมเขยีน อตุราวฏั);
ตรงขามกบั ทักขิณาวฏัฏ

อุตตราสงค ผาหม, เปนผาผืนหนึ่งใน

จํานวน ๓ ผืน ของไตรจีวร ไดแก ผืนท่ี

เรียกกันสามัญวา จีวร (พจนานุกรม

เขียน อุตราสงค)
อุตตริมนุสสธรรม ธรรมยวดยิ่งของ
มนุษย, ธรรมของมนุษยผูยอดยิ่ง, 

ธรรมล้ํามนุษย ไดแก ฌาน วิโมกข 

สมาบัติ มรรคผล, บางทีเรียกใหงายวา 

ธรรมวิเศษ บาง คุณวิเศษ หรือ คุณ

พิเศษ บาง (พจนานุกรมเขียน อุตริ-
มนุสสธรรม)

อุตรนิกาย “นิกายฝายเหนือ” หมายถึง

พระพุทธศาสนาอยางท่ีนับถือกันแพร

หลายในประเทศฝายเหนือ มี จีน 

เกาหลี ญี่ปุน เปนตน ท่ีเรียกตัวเองวา 

มหายาน ใชภาษาสันสกฤต

อุตราบถ “หนเหนือ”, ดินแดนแถบเหนือ

ของชมพูทวีป; คําอธิบาย ดู ทักขิณาบถ
อุตราวัฏ ด ูอตุตราวัฏฏ
อุตสาหะ ความบากบ่ัน, ความพยายาม, 

ความขยัน, ความอดทน

อุตุ 1. ฤดู, ดินฟาอากาศ, สภาพแวด

ลอม, เตโชธาตุ, อุณหภูมิ, ภาวะรอน

เย็น, ไออุน 2. ระดู,

อุตุกาล ช่ัวฤดูกาล, ช่ัวคราว

อุตุชรูป ดูที่  รูป ๒๘
อุตุปริณามชา อาพาธา ความเจ็บไขเกิด
แตฤดูแปรปรวน, เจ็บปวยเพราะดินฟา

อากาศผันแปร; ดู อาพาธ
อุทก น้ํา

อุทกสาฏิกา ผาอาบ, เปนจีวรเปนอยาง

หนึ่งในจีวร ๕ อยางของภิกษุณี; ดู สัง-
กัจฉิกะ ดวย

อุทกุกเขป เขตสามัคคีช่ัววักน้ําสาดแหง

คนมอีายแุละกาํลงัปานกลาง หมายถงึ เขต

ชุมนุมทําสังฆกรรมท่ีกําหนดลงในแมน้ํา 

หรือทะเล ชาตสระ (ท่ีขังน้ําเกิดเองตาม

ธรรมชาติ เชน บึง หนอง ทะเลสาบ) 

โดยพระภิกษุประชุมกันบนเรือ หรือ 

บนแพ ซ่ึงผูกกับหลักในน้ํา หรือทอด

สมออยูหางจากตลิ่งกวาช่ัววิดน้ําสาด 

(หามผกูโยงเรือหรือแพน้ัน กบัหลกัหรือ

ตนไมริมตลิ่ง และหามทําในเรือหรือแพ

ท่ีกําลังลอยหรือเดิน); อุทกุกเขปนี้ จัด

เปนอพัทธสีมาอยางหนึ่ง

อุททกดาบส อาจารยผูสอนสมาบัติท่ี

พระมหาบุรุษเสด็จไปศึกษาอยูดวย

คราวหนึ่ง กอนท่ีจะทรงบําเพ็ญทุกร-

กิริยา, ทานผูนี้ไดสมาบัติถึงข้ันเนว-

สัญญานาสัญญายตนะ; เรียกเต็มวา 

อุททกดาบส รามบุตร



อุทเทศาจารย อุทยาน๕๕๙

๕๕๙

อุทเทศาจารย อาจารยผูบอกธรรม, 

อาจารยสอนธรรม (ขอ ๔ ในอาจารย 

๔); คูกับ ธรรมันเตวาสิก
อุทเทส ดู อุเทศ
อุทเทสภัต อาหารอุทิศสงฆหรือภัตท่ี

ทายกถวายตามท่ีสงฆแสดงให หมายถงึ

ของท่ีเขาถวายสงฆแตไมพอแจกท่ัวกัน 

ทานใหแจกไปตามลําดับ เร่ิมต้ังแตพระ

สังฆเถระลงมา ของหมดแคลําดับไหน 

กําหนดไว เมื่อของมีมาอีกจึงแจกตอไป

ต้ังแตลําดับท่ีคางอยู อยางนี้เร่ือยไปจน

ท่ัวกัน แลวจึงเวียนข้ึนตนใหมอีก; เทียบ

สังฆภัต
อุทเทสวิภังคสูตร ช่ือสูตรท่ี ๓๘ แหง

มชัฌมินกิาย อปุริปณณาสก พระสตุตันต-

ปฎก พระพุทธเจาทรงแสดงเ ร่ือง

วิญญาณไวโดยยอ ภิกษุท้ังหลายอยาก

ฟงโดยพสิดาร จึงขอใหพระมหากจัจายนะ

อธิบายความ พระมหากัจจายนะแสดง

ไดเนื้อความถูกตองชัดเจนดีมาก จนได

รับคํายกยองชมเชยจากพระพุทธเจา

อทุเทสกิเจดีย เจดยีสรางอทิุศพระพทุธ-
เจา, เจดียท่ีสรางเปนเคร่ืองเตือนจิตต

ใหระลึกถึงพระพุทธเจา ไดแก พระ

พุทธรูป (ขอ ๔ ในเจดีย ๔)

อุทธรณ การยกข้ึน, การร้ือฟน, การขอ

รองใหร้ือฟนข้ึน, ขอใหพิจารณาใหม

อุทธโลมิ เคร่ืองลาดท่ีมีขนต้ัง

อุทธังโสโตอกนิฏฐคามี พระอนาคามีผู
จะปรินิพพาน ตอเมื่อเลื่อนข้ึนไปเกิดใน

ช้ันสูงข้ึนไปจนถึงช้ันอกนิฏฐะ (ขอ ๕ 

ในอนาคามี ๕)

อุทธัจจะ ความฟุงซาน, จิตตสาย, ใจ

วอกแวก (พจนานุกรมเขียน อุทธัจ); 
(ขอ ๙ ในสังโยชน ๑๐ ตามนัยพระ

อภิธรรม); ดู เยวาปนกธรรม
อุทธัจจกุกกุจจะ ความฟุงซานและ

รําคาญ, ความฟุงซานและความเดือด

รอนใจ (ขอ ๔ ในนิวรณ ๕)

อุทธัมภาคิยสังโยชน สังโยชนเบ้ืองสูง

ไดแก กิเลสผูกใจสัตวอยางละเอียดมี 

๕ คอื รูปราคะ อรูปราคะ มานะ อทุธัจจะ 

อวชิชา พระอรหันตจึงละได; ด ูสังโยชน
อุทยมาณพ ศิษยคนหนึ่งในจํานวน ๑๖ 

คนของพราหมณพาวรี ท่ีไปทูลถาม

ปญหากะพระศาสดา ท่ีปาสาณเจดีย

อุทยัพพยญาณ ปรีชาหยั่งรูความเกิด

และความดบัแหงสงัขาร; ด ู อทุยพัพยา- 
นุปสสนาญาณ

อุทยัพพยานุปสสนาญาณ ปรีชาคํานึง

เห็นความเกิดและความดับแหงสังขาร, 

ญาณท่ีมองเห็นนามรูปเกิดดับ (ขอ ๑ 

ในวิปสสนาญาณ ๙)

อุทยาน “สถานท่ีซ่ึงชนท้ังหลายแหงนชม

[ดอกไม และผลไม เปนตน]เดนิไป”, สวน

หลวงท่ีเปนสาธารณะ, สวนสาธารณะท่ี



อุทร อุเทศ๕๖๐

๕๖๐

ทางการบานเมืองจัดดแูล (บาล:ี อยุยฺาน, 

สันสกฤต: อุทฺยาน)

อุทร ทอง
อุทริยะ อาหารใหม, อาหารที่รับประทาน
เขาไปแลวอยูในทอง ในลําไส กําลังผาน

กระบวนการยอย แตยังไมกลายเปน

อุจจาระ

อุทัย การขึ้น, การโผลข้ึน, พระอาทิตย

แรกข้ึน

อุทาน วาจาท่ีเปลงข้ึนโดยความเบิกบาน

ใจ มักเปนขอความยาว ๑ หรือ ๒ คาถา; 

ในภาษาไทย หมายถงึเสยีงหรือคาํท่ีเปลง

ออกมาเวลาดใีจ แปลกใจ หรือตกใจ 

เปนตน

อุทาหรณ ตัวอยาง, การอางอิง, การยก
ข้ึนใหเห็น

อุทิศ เฉพาะ, เจาะจง, เพงเล็งถึง, ทําเพื่อ, 

หมายใจตอ, มุงใหแก, มุงไปยัง, มุงไปท่ี 

(ดงัตัวอยางในประโยคตางๆ วา “เขาออก

บวชอทิุศพระพทุธเจา”, “เธอใหทานอุทิศ

หมูญาติ”, “พระเถระเดนิทางไกลจากเมอืง

สาวตัถอีทิุศหมูบานนัน้”, “นายวาณิชลง

เรือออกมหาสมุทรอุทิศสุวรรณภูมิ”); 

ในภาษาไทย มักใชในความหมายท่ี

สัมพันธกับประเพณีการทําบุญเพื่อผู

ลวงลับ หมายถึง ต้ังใจทําการกุศลนั้น

โดยมุงใหเกิดผลแกผูตายท่ีตนนึกถึง

อุทิสสมังสะ เนื้อสัตวท่ีเขาฆาเจาะจง

เพื่อถวายภิกษุ ทานมิใหภิกษุฉัน, หาก

ภิกษุฉันท้ังไดเห็น ไดยิน หรือสงสัยวา

เขาฆาเพื่อถวายตน ตองอาบัติทุกกฏ;

ตรงขามกับ ปวตัตมังสะ
อุเทน พระเจาแผนดินแควนวังสะ คร้ัง

พทุธกาล ครองราชสมบัติอยูท่ีกรุงโกสมัพี

อุเทนเจดีย เจดียสถานแหงหนึ่ง อยูทาง
ทิศตะวันออกของเมืองเวสาลี นคร

หลวงของแควนวัชชี เปนสถานที่แหง

หนึ่งท่ีพระพุทธเจาเคยทรงทํานิมิตต

โอภาสแกพระอานนท

อุเทศ การยกข้ึนแสดง, การยกข้ึนช้ีแจง, 

ขอท่ียกข้ึนแสดง, หัวขอ, การเรียนการ

สอน, การสวดปาฏโิมกข, ปาฏโิมกขท่ียก

ข้ึนสวด, หมวดหนึง่ๆ แหงปาฏโิมกขท่ีจัด

ไวสาํหรับสวด, ในคาํวา “สงฆมอีเุทศเดียว

กนั” หมายความวา รวมฟงสวดปาฏโิมกข

ดวยกนั; อเุทศในปาฏโิมกขจัดโดยยอม ี

๕ คอื ๑. นทิานทุเทส ๒. ปาราชกุิทเทส 
๓. สังฆาทิเสสุทเทส ๔. อนยิตุทเทส ๕. 
วติถารทุเทส, อทุเทสท่ี ๕ นัน้ รวมเอา 

นสิสคัคยิทุเทส ปาจิตติยทุเทส ปาฏเิทส-

นยีทุเทส เสขิยทุเทส และสมถทุเทส เขา

ไวดวยกนั ถาแยกออกนบัโดยพสิดารก็

จะเปน ๙ อทุเทส การรูจักอเุทศหรือ 

อุทเทสเหลานี้เปนประโยชนสําหรับการ

ตัดตอนสวดปาฏิโมกขยอไดในคราวจํา

เปน; ด ูปาฏโิมกขยอ



อุบล อุบาสกธรรม๕๖๑

๕๖๑

อุบล บัว, ดอกบัว

อุบลวรรณา พระมหาสาวิกาองคหนึ่ง 

เปนธิดาเศรษฐใีนพระนครสาวตัถ ี ไดช่ือ

วาอบุลวรรณา เพราะมผิีวพรรณดงัดอก
นิลุบล (อุบลเขียว) มีความงามมาก จึง

เปนท่ีปรารถนาของพระราชาในชมพู-

ทวีปหลายพระองค ตางสงคนมาติดตอ 

ทานเศรษฐีเกิดความลําบากใจ จึงคิดจะ

ใหธิดาบวชพอเปนอุบาย แตนางเองพอ

ใจในบรรพชาอยูแลวจึงบวชเปนภิกษุณี

ดวยศรัทธาอยางจริงจัง คราวหนึ่งอยู

เวรจุดประทีปในพระอุโบสถ นางเพงดู

เปลวประทีปถือเอาเปนนิมิตเจริญฌาน

มีเตโชกสิณเปนอารมณไดบรรลุพระ

อรหัต ไดรับยกยองวาเปนเอตทัคคะใน

ทางแสดงฤทธิ์ไดตางๆ และเปนอัคร-

สาวิกาฝายซาย

อุบัติ เกิดข้ึน, กําเนิด, เหตุใหเกิด

อบุาทว ดู อุปทวะ
อบุาย วธีิสาํหรับประกอบ, หนทาง, วธีิการ, 
กลวิธี, ไทยใชหมายถึง เลหเหลี่ยมดวย

อุบาลี พระมหาสาวกองคหนึ่ง เดิมเปน
กัลบกของเจาศากยะ ไดออกบวชท่ี

อนุปยอัมพวัน พรอมกับพระอานนท

และพระอนุรุทธะ เปนตน มีอุปชฌาย

ช่ือพระกัปปตก คร้ันบวชแลว เรียน

กรรมฐาน จะไปอยูปา พระพุทธเจาไม

ทรงอนุญาต ทานเลาเรียนและเจริญ

วิปสสนาไมชาก็สําเร็จพระอรหัต เปนผู

มีความรูความเขาใจเช่ียวชาญในพระ

วินัยมาก จนพระพุทธเจาทรงยกยองวา 

เปนเอตทัคคะในบรรดาภิกษุผูทรงพระ

วินัย (วินัยธร) พระอุบาลีเปนกําลัง

สําคัญในคราวทําปฐมสังคายนา คือ 

เปนผูวิสัชนาพระวินัย

อุบาสก ชายผูนั่งใกลพระรัตนตรัย, คน

ใกลชิดพระศาสนา, คฤหัสถผูชายท่ี

แสดงตนเปนคนนับถือพระพุทธศาสนา

โดยประกาศถึงพระรัตนตรัยเปนสรณะ

ปฐมอุบาสกผูถึงสรณะ ๒ ไดแก 

ตปุสสะและภัลลิกะ ปฐมอุบาสกผูถึง

ไตรสรณะ คือบิดาของพระยสะ

อุบาสกผูเปนอริยสาวก ไดรับยก

ยองเปนเอตทัคคะ รวม ๑๐ ตําแหนง 

เชน ตปุสสะและภัลลิกะ สองวาณิช เปน

เอตทัคคะ ในบรรดาอุบาสกสาวกผูถึง

สรณะเปนปฐม สุทัตตะอนาถปณฑิก-

คหบดี เปนเอตทัคคะ ในบรรดาอุบาสก

สาวกผูเปนทายก

อุบาสกท่ีพระพุทธเจาตรัสยกยอง

วาเปน “ตุลา” คือเปนตราชู หรือเปน

แบบอยางสําหรับอุบาสกท้ังหลาย เปน

อัครอุบาสก ๒ ทาน ไดแก จิตต-

คฤหบดี และเจาชายหัตถกะอาฬวกะ; ดู

ตุลา, เอตทัคคะ
อุบาสกธรรม ดู สมบัติของอุบาสก



อุบาสิกา อุโบสถ๕๖๒

๕๖๒

อุบาสิกา หญิงผูนั่งใกลพระรัตนตรัย, 

คนใกล ชิดพระศาสนาที่ เปนหญิง ,  

คฤหัสถผูหญิงท่ีแสดงตนเปนคนนับถือ

พระพุทธศาสนา โดยประกาศถึงพระ

รัตนตรัยเปนสรณะ

ปฐมอุบาสิกา ไดแก มารดา (นาง

สุชาดา) และภรรยาเกาของพระยสะ

อุบาสิกาผูเปนอริยสาวิกา ไดรับยก

ยองเปนเอตทัคคะ รวม ๑๐ ตําแหนง 

เชน นางสุชาดา เปนเอตทัคคะในบรรดา

อุบาสิกาสาวิกาผูถึงสรณะเปนปฐม นาง

วิสาขา เปนเอตทัคคะในบรรดาอุบาสิกา

สาวิกาผูเปนทายิกา

อุบาสิกาท่ีพระพุทธเจาตรัสยกยอง

วาเปน “ตุลา” คือเปนตราชู หรือเปน

แบบอยางสําหรับอุบาสิกาท้ังหลาย เปน

อัครอุบาสิกา ๒ ทาน ไดแก ขุชชุตตรา 

และเวฬุกัณฏกีนันทมารดา; ดู ตุลา, 
เอตทัคคะ

อุเบกขา 1. ความวางใจเปนกลาง ไมเอน
เอยีงดวยชอบหรือชัง, ความวางใจเฉยได

ไมยินดียินราย เมื่อใชปญญาพิจารณา

เห็นผลอันเกิดข้ึนโดยสมควรแกเหตุ 

และรูวาพึงปฏิบัติตอไปตามธรรม หรือ

ตามควรแกเหตุนั้น, ความรูจักวางใจ

เฉยดู เมื่อเห็นเขารับผิดชอบตนเองได 
หรือในเมื่อเขาควรตองไดรับผลอันสม

ควรแกความรับผิดชอบของเขาเอง, 

ความวางทีเฉยคอยดูอยูในเม่ือคนนั้นๆ 

สิ่งนั้นๆ ดํารงอยูหรือดําเนินไปตามควร

ของเขาตามควรของมัน ไมเขาขางไมตก

เปนฝกฝาย ไมสอดแส ไมจูจ้ีสาระแน 

ไมกาวกายแทรกแซง (ขอ ๔ ในพรหม-

วิหาร ๔, ขอ ๗ ในโพชฌงค ๗, ขอ 

๑๐ ในบารมี ๑๐, ขอ ๙ ในวิปสสนู-

ปกิเลส ๑๐) 2. ความรูสึกเฉยๆ ไมสุข

ไมทุกข เรียกเต็มวา อุเบกขาเวทนา (=
อทุกขมสุข); (ขอ ๓ ในเวทนา ๓)

อุโบสถ 1. การสวดปาฏิโมกขของพระ

สงฆทุกกึ่งเดือน เปนเคร่ืองซักซอม

ตรวจสอบความบริสุทธ์ิทางวินัยของ

ภิกษุท้ังหลาย และทั้งเปนเครื่องแสดง

ความพรอมเพรียงของสงฆดวย, อโุบสถ

เปนสั งฆกรรม ท่ีตอง ทําเปนประ จํา

สม่าํเสมอและมกีาํหนดเวลาทีแ่นนอน มี

ช่ือเรียกยอยออกไปหลายอยาง การทํา

อุโบสถจะมีการสวดปาฏิโมกขไดตอเมื่อ

มีภิกษุครบองคสงฆจตุวรรค คือ ๔ รูป

ข้ึนไป ถาสงฆครบองคกําหนดเชนนี้ทํา

อุโบสถ เรียกวา สังฆอุโบสถ (มีราย

ละเอียดวิธีปฏิบัติตามพุทธบัญญัติใน

อุโปสถขันธกะ, วินย.๔/๑๔๗/๒๐๑);

ในกรณีท่ีมีภิกษุอยูในวัดเพียง ๒ หรือ 

๓ รูป เปนเพียงคณะ ทานใหบอกความ

บริสุทธ์ิแกกันและกันแทนการสวดปาฏิ-

โมกข เรียกอโุบสถนีว้า คณอโุบสถ หรือ 



อุโบสถ อุโบสถ๕๖๓

๕๖๓

ปารสุิทธิอโุบสถ กลาวคอื ถาม ี ๓ รูป 

พึงใหรูปท่ีสามารถต้ังญัตติวา “สุณนฺตุ 

เม อายสฺมนฺตา, อชฺชุโปสโถ ปณฺณรโส, 

ยทายสฺมนฺตาน ปตฺตกลฺล, มย อ ฺ-

ม ฺ ํ ปาริสุทฺธิอุโปสถ กเรยฺยาม.” 

(ปณฺณรโส คือ ๑๕ ค่ํา ถา ๑๔ ค่ํา 

เปลี่ยนเปน จาตุทฺทโส) จากนั้น ท้ังสาม

รูปพึงบอกความบริสุทธ์ิของตนไปตาม

ลาํดบัพรรษา (พระเถระวา “ปรสุิทฺโธ อห 
อาวโุส, ปรสุิทฺโธติ ม ธาเรถ” วา ๓ คร้ัง; 

รูปอ่ืนเปลี่ยน อาวโุส เปน ภนเฺต), ถามี 
๒ รูป ไมตองต้ังญัตติ เพียงบอกความ

บริสุทธ์ิของตนแกกัน (พระเถระวา

“ปริสุทฺโธ อห อาวุโส, ปริสุทฺโธติ ม 
ธาเรหิ” วา ๓ คร้ัง; รูปท่ีออนพรรษา

เปล่ียน อาวโุส เปน ภนเฺต และเปล่ียน 

ธาเรหิ เปน ธาเรถ); ถามีภิกษุอยูในวัด
รูปเดียว ทานใหทําเพียงอธิษฐาน คือต้ัง

ใจกําหนดจิตวา วันนี้เปนอุโบสถของเรา 

(“อชฺช เม อุโปสโถ”) อุโบสถท่ีทําอยาง
นี้  เ รี ยกว า  ปุคคลอุ โบสถ  หรือ  

อธิษฐานอุโบสถ; อุโบสถท่ีทําในวันแรม 

๑๔ ค่าํ เรียกวา จาตุทสิก- ทําในวันข้ึน
หรือแรม ๑๕ ค่ํา เรียกวา ปณณรสิก- 
ทําในวันสามัคคี เรียกวาสามัคคีอุโบสถ
2. อุโบสถ คือ การอยูจํารักษาองค ๘ ท่ี

โดยท่ัวไปเรียกกันวา ศีล ๘ ของอุบาสก

อุบาสิกา นั้น จําแนกไดเปน ๓ ประเภท 

คือ ๑. ปกติอุโบสถ อุโบสถท่ีรักษาตาม
ปกติช่ัววันหนึ่งกับคืนหนึ่ง ปจจุบันนิยม

รักษากันเฉพาะในวันข้ึนและแรม ๘ ค่ํา 

วันจันทรเพ็ญ คือ ข้ึน 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 ค่าํเพิม่ดวย) ๒. ปฏชิาคร-
อุโบสถ อุโบสถของผูต่ืนอยู (คือผู

กระตือรือรนขวนขวายในกุศล ไมหลับ

ใหลดวยความประมาท) ไดแก อุโบสถ

ท่ีรักษาคร้ังหนึ่งๆ ถึง ๓ วัน คือ รักษา

ในวันอุโบสถตามปกติ พรอมท้ังวันกอน

และวนัหลงัของวนันัน้ ซ่ึงเรียกวา วนัรบั
และวันสงดวย เชน อุโบสถท่ีรักษาใน

วัน ๕ ค่ํา มีวัน ๗ ค่ํา เปนวันรับ วัน ๙ 

ค่ํา เปนวันสง (เดือนหนึ่งๆ จะมีวันรับ

และวันสงรวม ๑๑ วัน, วันท่ีมิใชวัน

อุโบสถ ในเดือนขาดมี ๑๐ วัน เดือน

เต็ม ๑๑ วัน) ๓. ปาฏิหาริยอุโบสถ
อุโบสถท่ีพึงนําไปซํ้าอีกๆ หรือยอนกลับ

ไปนําเอามาทํา คือรักษาใหเปนไปตรง

ตามกําหนดดังท่ีเคยทํามาเปนประจําใน

แตละป หมายความวา ในแตละปมีชวง

เวลาท่ีกําหนดไวเฉพาะที่จะรักษาอุโบสถ

ประเภทนี้ อยางสามัญ ไดแก อุโบสถท่ี

รักษาเปนประจําตลอด ๓ เดือน ใน



อุโบสถกรรม อุปฆาตกกรรม๕๖๔

๕๖๔

พรรษา (อยางเต็มไดแกรักษาตลอด ๔ 

เดือน แหงฤดูฝน คือ แรม ๑ ค่ํา เดือน 

๘ ถึง ข้ึน ๑๕ ค่ํา เดือน ๑๒, ถาไม

สามารถรักษาตลอด ๔ เดือน หรือ ๓ 

เดือน จะรักษาเพียง ๑ เดือน ระหวาง

วันปวารณาท้ังสอง คือ แรม ๑ ค่ํา 

เดือน ๑๑ ถึง ข้ึน ๑๕ ค่ํา เดือน ๑๒ ก็

ได, อยางตํ่าสุดพึงรักษากึ่งเดือนตอจาก

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

ท้ังนั้น แตถารักษาไดในวันตามนิยมก็

ยอมควร 3. วันอุโบสถสําหรับพระสงฆ 

คือ วันจันทรเพญ็ (ข้ึน ๑๕ ค่าํ) และวนั

จันทรดบั (แรม ๑๕ ค่าํ หรือ ๑๔ ค่าํเมือ่

เดือนขาด), สําหรับคฤหัสถ คือ วันพระ 

ไดแก วันข้ึนและแรม ๘ ค่ํา วันจันทร

เพ็ญ และวนัจันทรดบั 4. สถานท่ีสงฆทํา

สงัฆกรรม เรียกตามศพัทวา อโุปสถาคาร
หรือ อุโปสถัคคะ (โรงอุโบสถ), ไทยมัก
ตัดเรียกวา โบสถ

อุโบสถกรรม การทําอุโบสถ; ดู อุโบสถ
อุโบสถศีล ศีลท่ีรักษาเปนอุโบสถ หรือ

ศีลท่ีรักษาในวันอุโบสถ ไดแก ศีล ๘ ท่ี

อุบาสกอุบาสิกาสมาทานรักษาเปนการ

จําศีลในวันพระ คือข้ึนและแรม ๘ ค่ํา 

๑๕ ค่ํา (แรม ๑๔ ค่ําในเดือนขาด)

อุปกะ ช่ืออาชีวกผูหนึ่งซ่ึงพบกับพระ
พุทธเจาในระหวางทาง ขณะที่พระองค

เสดจ็จากพระศรีมหาโพธ์ิไปยงัปาอสิปิตน-

มฤคทายวัน เพื่อโปรดพระปญจวัคคีย

อุปการะ ความเกื้อหนุน, ความอุดหนุน, 

การชวยเหลือ

อุปกิเลส โทษเคร่ืองเศราหมอง, สิ่งท่ีทํา
จิตตใจใหเศราหมองขุนมัว รับคุณธรรม

ไดยาก มี ๑๖ อยาง คือ ๑. อภิชฌา- 
วิสมโลภะ 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. ถมัภะ หัวดือ้ ๑๒. สารมัภะ
แขงดี ๑๓. มานะ ถือตัว ๑๔. อติมานะ
ดหูมิน่ทาน ๑๕. มทะ มวัเมา ๑๖. ปมาทะ
เลินเลอหรือละเลย

อุปกิเลสแหงวิปสสนา ดู วิปสสนูป-
กิเลส

อุปฆาตกกรรม กรรมตัดรอน ไดแก 

กรรมท่ีเปนกุศลก็ดี ท่ีเปนอกุศลก็ดี ซ่ึง

มีกําลังแรง เขาตัดรอนการใหผลของ



อุปจาร อุปนิสินนกถา๕๖๕

๕๖๕

ชนกกรรม หรืออุปตถัมภกกรรม ท่ีตรง

ขามกับตนเสีย แลวใหผลแทนท่ี (ขอ ๘ 

ในกรรม ๑๒)

อปุจาร เฉยีด, จวนเจียน, ท่ีใกลชิด, 

ระยะใกลเคยีง, ชาน, บริเวณรอบๆ; ดงั

ตัวอยางคาํท่ีวา อปุจารเรอืน อปุจารบาน
แสดงตามท่ีทานอธิบายในอรรถกถาพระ

วนิยัดงันี้

อาคารที่ปลูกข้ึนรวมในแคระยะน้ํา

ตกท่ีชายคาเปนเรือน, บริเวณรอบๆ 

เรือนซ่ึงกําหนดเอาท่ีแมบานยืนอยู ท่ี

ประตูเรือนสาดน้ําลางภาชนะออกไป

หรือแมบานยืนอยูภายในเรือน โยน

กระดงหรือไมกวาดออกไปภายนอก 

ตกท่ีใด ระยะรอบๆ กําหนดนั้นเปน 

อุปจารเรือน
บุรุษวยักลางคนมกีาํลงัด ี ยนือยูท่ี

เขตอปุจารเรือน ขวางกอนดนิไป กอน

ดนิท่ีขวางนัน้ตกลงท่ีใด ท่ีนัน้จากรอบๆ 

บริเวณอปุจารเรือน เปนกาํหนด เขตบาน,
บุรุษวัยกลางคนมีกาํลังดีนั้นแหละ ยืน

อยูท่ีเขตบานนัน้โยนกอนดนิไปเต็มกาํลงั 

กอนดนิตกเปน เขตอปุจารบาน; สมีาท่ี
สมมติเปนติจีวราวิปปวาสน้ัน จะตองเวน

บานและอุปจารบานดังกลาวนี้เสียจึงจะ

สมมติข้ึน คอืใชเปนติจีวราวปิปวาสสมีา

ได; ด ูติจีวราวปิปวาสสีมา ดวย
อุปจารภาวนา ภาวนาขั้นจวนเจียน คือ 

เจริญกรรมฐานถึงข้ันเกิดอุปจารสมาธิ 

(ขอ ๒ ในภาวนา ๓)

อุปจารสมาธิ สมาธิจวนจะแนวแน, 
สมาธิท่ียังไมดิ่งถึงท่ีสุด เปนข้ันทําให

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 อบวช เปนป ริพาชกอยู ในสํานั ก

ของสญชัย

อุปถัมภ  การค้ําจุน , เคร่ืองค้ําจุน, 

อุดหนุน, ชวยเหลือ, หลอเลี้ยง

อุปธิ สิ่งนุงนัง, สภาวะกลั้วกิเลส, สิ่งท่ียัง
ระคนดวยกิเลส 1. รางกาย 2. สภาวะ

อันเปนท่ีต้ังท่ีทรงไวแหงทุกข ไดแก 

กาม กิเลส เบญจขันธ และอภิสังขาร

อุปนาหะ ผูกโกรธไว, ผูกใจเจ็บ (ขอ ๔ 

ในอุปกิเลส ๑๖)

อุปนิสัย ความประพฤติท่ีเคยชินเปนพื้น
มาในสันดาน, ความดีท่ีเปนทุนหรือเปน

พื้นอยู ในจิตต , ธรรมท่ีเปนเคร่ือง

อุดหนุน

อุปนิสินนกถา “ถอยคําของผูเขาไปนั่ง

ใกล”, การนั่งคุยสนทนาอยางกันเอง



อุปบารมี อุปมา ๓ ขอ๕๖๖

๕๖๖

หรือไมเปนแบบแผนพิธี เพื่อตอบคําซัก

ถาม แนะนําช้ีแจง ใหคําปรึกษา เปนตน

อุปบารมี บารมีข้ันรอง, บารมีข้ันจวนสูง
สุด คือ บารมีท่ีบําเพ็ญยิ่งกวาบารมีตาม

ปกติ แตยังไมถึงสุดท่ีจะเปนปรมัตถ-

บารมี เชน สละทรัพยภายนอกเปนทาน

บารมี สละอวัยวะเปนทานอุปบารมี 

สละชีวิตเปนทานปรมัตถบารมี; ดู บารมี
อุปปถกิริยา การทํานอกรีตนอกรอยของ
สมณะ, ความประพฤตินอกแบบแผน

ของภิกษุสามเณร ทานจัดรวมไวเปน ๓ 

ประเภท คือ ๑. อนาจาร ประพฤติไมดี
ไมงาม และเลนไมเหมาะสมตางๆ ๒. 
ปาปสมาจาร ความประพฤติเลวทราม 

คือ คบหากับคฤหัสถในทางท่ีไมสมควร 

ทําตนเปนกุลทูสก ๓. อเนสนา หาเล้ียง
ชีพในทางท่ีไมสมควร เชน เปนหมอ

เสกเปาใหหวย เปนตน

อุปปลวัณณา ดู อุบลวรรณา
อุปปชชเวทนียกรรม กรรมใหผลในภพ
ท่ีจะไปเกิด คือ ในภพถัดไป (ขอ ๒ ใน

กรรม ๑๒)

อุปปตติเทพ “เทวดาโดยกําเนิด” ไดแก 

พวกเทวดาในกามาพจรสวรรคและ

พรหมท้ังหลาย (ขอ ๒ ในเทพ ๓)

อุปปฬกกรรม “กรรมบีบคั้น” ไดแก 

กรรมท่ีเปนกศุลกด็ ี อกศุลกด็ ี ซ่ึงบีบคัน้

การใหผลแหงชนกกรรมและอปุตถมัภก-

กรรม ท่ีตรงขามกับตน ใหแปรเปลี่ยน

ไป เชน ถาเปนกรรมดีก็บีบคั้นใหออน

ลง ไมใหไดรับผลเต็มท่ี ถาเปนกรรมช่ัว

กเ็กยีดกนัใหทุเลา (ขอ ๗ ในกรรม ๑๒)

อุปมา ขอความท่ีนํามาเปรียบเทียบ, การ

อางเอามาเปรียบเทียบ, ขอเปรียบเทียบ

อุปมา ๓ ขอ ขอเปรียบเทียบ ๓ ประการ 

ท่ีปรากฏแกพระโพธิสัตว เมื่อจะทรง

บําเพ็ญเพียรท่ีตําบลอุรุเวลาเสนานิคม 

คือ

๑. ไมสดชุมดวยยาง ท้ังต้ังอยูใน

น้ําจะเอามาสีใหเกิดไฟ ก็มีแตจะเหนื่อย

เปลา ฉันใด สมณพราหมณ ท่ีมีกายยัง

ไมหลีกออกจากกาม ยังมีความพอใจ

หลงใหลกระหายกาม ละไมได ถึงจะได

เสวยทุกขเวทนาท่ีเผ็ดรอนแรงกลา อัน

เกิดจากความเพียรก็ตาม ไมไดเสวยก็

ตาม ก็ไมควรที่จะตรัสรู ฉันนั้น

๒. ไมสดชุมดวยยาง ต้ังอยูบนบก 

ไกลจากน้ํา จะเอามาสีใหเกิดไฟ ก็มีแต

จะเหนื่อยเปลา ฉันใด สมณพราหมณท่ี

มีกายหลีกออกแลวจากกาม แตยังมี

ความพอใจหลงใหลกระหายกาม ละไม

ได ถึงจะไดเสวยทุกขเวทนาท่ีเผ็ดรอน

แรงกลา อันเกิดจากความเพียรก็ตาม 

ไมไดเสวยก็ตาม ก็ไมควรที่จะตรัสรู 

ฉันนั้น

๓. ไมแหงเกราะ ท้ังต้ังอยูบนบก 



อุปไมย อุปสัมปทา๕๖๗

๕๖๗

ไกลจากน้ํา จะเอามาสีใหเกิดไฟยอมทํา

ไฟใหปรากฏได ฉันใด สมณพราหมณ

ท่ีมีกายหลีกออกแลวจากกาม ไมมี

ความพอใจหลงใหลกระหายกาม ละ

กามไดแลว ถึงจะไดเสวยทุกขเวทนาท่ี

เผ็ดรอนแรงกลา อันเกิดจากความเพียร 

ก็ตาม ไมไดเสวยก็ตาม ก็ควรที่จะตรัส

รู ฉันนั้น

เมื่อไดทรงพระดําริดังนี้แลว พระ

โพธิสัตว จึงไดทรงเร่ิมบําเพ็ญทุกร-

กิริยา ดังเร่ืองท่ีมาในพระสูตรเปนอัน

มาก มีโพธิราชกุมารสูตร เปนตน แต

มักเขาใจกันผิดไปวา อุปมา ๓ ขอนี้

ปรากฏแกพระโพธิสัตวหลังจากทรงเลิก

ละการบําเพ็ญทุกรกิริยา

อุปไมย ขอความที่ควรจะนําสิ่งอื่นมา
เปรียบเทียบ, สิ่งท่ีควรจะหาสิ่งอื่นมา

เปรียบเทียบ, สิ่งท่ีถูกเปรียบเทียบ

อุปริมทิส “ทิศเบ้ืองบน” หมายถึงสมณ-

พราหมณ; ดู ทิศหก
อุปวาณะ  พระมหาสาวกองคหนึ่งเกิดใน
ตระกูลพราหมณผูมั่งคั่ง ในนครสาวัตถี 

ไดเห็นพระพุทธองคในพิธีถวายวัดพระ

เชตวัน เกิดความเลื่อมใส จึงไดมาบวช

ในพระศาสนาและไดบรรลุอรหัตตผล 

ทานเคยเปนอุปฏฐากของพระพุทธองค 

แมในวันปรินิพพานพระอุปวาณะก็

ถวายงานพัดอยูเฉพาะพระพักตร เร่ือง

ราวเกี่ยวกับทานปรากฏในพระไตรปฎก 

๔–๕ แหง เชนเร่ืองท่ีทานสนทนากับ

พระสารีบุตรเกี่ยวกับโพชฌงค ๗ 

ประการ เปนตน

อุปสมะ ความสงบใจจากสิ่งท่ีเปนขาศึก
แกความสงบ, การทําใจใหสงบ, สภาวะ

อันเปนท่ีสงบ คือ นิพพาน (ขอ ๔ ใน

อธิษฐานธรรม ๔)

อุปสมบท การใหกุลบุตรบวชเปนภิกษุ
หรือใหกลุธิดาบวชเปนภกิษณุ,ี การบวช

เปนภิกษุ หรือภิกษุณี; ดู อุปสัมปทา
อุปสมาธิฏฐาน ท่ีมั่นคือความสงบ, 

ธรรมท่ีควรตั้งไวในใจใหเปนฐานท่ีมั่น 

คอืสนัติ, ผูมคีวามระงบักเิลสไดใจสงบ

เปนฐานท่ีมัน่ (ขอ ๔ ในอธิฏฐาน ๔); ดู

อธิษฐานธรรม
อุปสมานุสติ ระลึกถึงคุณพระนิพพาน

ซ่ึงเปนท่ีระงับกิเลสและกองทุกข (ขอ 

๑๐ ในอนุสติ ๑๐)

อุปสรรค ความขัดของ, สิ่งท่ีเขาไปขัด

ของ, เคร่ืองกีดกั้น, สิ่งขัดขวาง

อุปสัมบัน ผูไดรับอุปสมบทเปนภิกษุ
หรือภิกษุณีแลว, ผูอุปสมบทแลว ไดแก

ภิกษุและภิกษุณี; เทียบ อนุปสัมบัน
อุปสัมปทา การบวช, การบวชเปนภิกษุ
หรือภกิษณุ;ี วธีิอปุสมบทท้ังหมด ๘ อยาง

แตเฉพาะที่ใชเปนหลักมี ๓ อยาง คือ 

๑. เอหิภิกขุอุปสัมปทา การอุปสมบท



อุปสัมปทาเปกขะ อุปเสนวังคันตบุตร๕๖๘

๕๖๘

ดวยพระวาจาวา “จงเปนภิกษุมาเถิด” 

เปนวิธีท่ีพระพุทธเจาทรงบวชใหเอง ๒. 
ติสรณคมนูปสัมปทา หรือ สรณคมนูป-
สัมปทา การอปุสมบทดวยถงึไตรสรณะ

เปนวิธีท่ีทรงอนุญาตใหพระสาวกทําใน

ยุคตนพุทธกาล เมื่อคณะสงฆยังไม

ใหญนัก เมื่อทรงอนุญาตวิธีท่ี ๓ แลว 

วิธีท่ี ๒ นี้ก็เปลี่ยนใชสําหรับบรรพชา

สามเณร ๓. ญตัติจตุตถกัมมอปุสัมปทา
การอุปสมบทดวยญัตติจตุตถกรรม 

เปนวิธีท่ีทรงอนุญาตใหสงฆทํา ในเมื่อ

คณะสงฆเปนหมูใหญข้ึนแลว และเปน

วิธีท่ีใชสืบมาจนทุกวันนี้; วิธีอุปสมบท

อกี ๕ อยางท่ีเหลอืเปนวธีิท่ีทรงประทาน

เปนการพิเศษจําเพาะบุคคลบาง ขาด

ตอนหมดไปแลวบาง ไดแก (จัดเรียง

ลําดับใหม เอา ขอ ๓. เปนขอ ๘. ทาย

สุด) ๓. โอวาทปฏิคคหณูปสัมปทา การ
อุปสมบทดวยการรับโอวาท เปนวิธีท่ี

ทรงอนุญาตแกพระมหากัสสปะ ๔. 
ปญหาพยากรณูปสัมปทา การอุปสมบท
ดวยการตอบปญหาของพระพุทธองค 

เปนวิธีท่ีทรงอนุญาตแกโสปากสามเณร 

๕. ครุธรรมปฏิคคหณูปสัมปทา (หรือ 

อัฏฐครุธรรมปฏิคคหณูปสัมปทา) การ

อุปสมบทดวยการ รับครุธรรม  ๘  

ประการ เปนวิธีท่ีทรงอนุญาตแกพระ

นางมหาปชาบดีโคตมี ๖ . ทู เตนะ 

อุปสัมปทา การอุปสมบทดวยทูต เปน

วิธีท่ีทรงอนุญาตแกนางคณิกา (หญิง

โสเภณี) ช่ือ อัฑฒกาสี ๗. อัฏฐวาจิกา
อุปสัมปทา การอุปสมบทมีวาจา ๘ คือ 

ทําดวยญัตติจตุตถกรรม ๒ คร้ังจาก

สงฆท้ังสองฝายคือจากภิกษุณีสงฆคร้ัง

หนึ่ง จากภิกษุสงฆคร้ังหนึ่ง ไดแกการ

อุปสมบทของภิกษุณี ๘. ญัตติจตุตถ-
กัมมอุปสัมปทา (ขอ ๓. เดิม)

อปุสมัปทาเปกขะ บุคคลผูเพงอปุสมบท
คือผูมุงจะบวชเปนภิกษุ, ผูขอบวชนาค

อุปสัมปทาเปกขา หญิงผูเพงอุปสัมปทา 
คือผูขอบวชเปนภิกษุณี

อุปสีวมาณพ ศิษยคนหนึ่งในจํานวน ๑๖ 

คนของพราหมณพาวรี ท่ีไปทูลถาม 

ปญหากะพระศาสดา ท่ีปาสาณเจดีย

อุปเสนวังคันตบุตร พระมหาสาวกองค
หนึ่ง เปนบุตรพราหมณชื่อ วังคันตะ 

มารดาชื่อนางสารี เปนนองชายของพระ

สารีบุตร เกดิท่ีหมูบานนาลกะ เติบโตขึน้

เรียนไตรเพทจบแลว ตอมาไดฟงธรรม 

มีความเลื่อมใส จึงบวชในพระพุทธ-

ศาสนา หลังจากบวชได ๒ พรรษา จึง

สําเร็จพระอรหัต  ทานออกบวชจาก

ตระกูลใหญ มีคนรูจักมากและทั้งเปน

นักเทศกท่ีสามารถ จึงมีกุลบุตรเล่ือมใส

มาขอบวชดวยจํานวนมาก ตัวทานเอง

เปนผูถือธุดงค และสอนใหสัทธิวิหาริก



อุปหัจจปรินิพพายี อุปฏฐานศาลา๕๖๙

๕๖๙

ถือธุดงคดวย ปรากฏวาท้ังตัวทานและ

บริษัทของทานเปนท่ีเลื่อมใสของคนท่ัว

ไปหมด  จึ ง ได รั บยกย อ งว า เ ป น

เอตทัคคะในทางทําใหเกิดความเลื่อมใส

ท่ัวทุกดาน (คือไมเฉพาะตนเองนา

เลื่อมใส แมคณะศิษยก็นาเลื่อมใสไป

หมด); อุปเสนะวังคันตบุตร ก็เขียน
อุปหัจจปรินิพพายี พระอนาคามีผูจะ
ปรินิพพานตอเมื่ออายุพนกึ่งแลว คือจะ

ปรินิพพาน เมื่อใกลจะสิ้นอายุ (ขอ ๒ 

ใน อนาคามี ๕)

อุปชฌาย, อุปชฌายะ “ผูเพงโทษนอย

ใหญ” หมายถึงผูรับรองกุลบุตรเขารับ

การอุปสมบทในทามกลางภิกษุสงฆ, 

เปนท้ังผูนําเขาหมู และเปนผูปกครอง

คอยดูแลผิดและชอบ ทําหนาท่ีฝกสอน 

อบรมใหการศึกษาตอไป; อุปชฌายใน

ฝายภิกษุณี เรียกวา ปวัตตินี
อุป ชฌายมัตต  ภิ กษุ ผู พอจะ เป น
อุปชฌายได คือมีพรรษาครบ ๑๐, พระ

ปูนอุปชฌาย

อุปชฌายวัตร ธรรมเนียมหรือขอปฏิบัติ
ท่ีสัทธิวิหาริก พึงกระทําตออุปชฌาย

ของตน, หนาท่ีตออุปชฌายโดยยอคือ 

เอาใจใสปรนนิบัติรับใช คอยศึกษาเลา

เรียนจากทาน ขวนขวาย ปองกัน หรือ

ระงับความเสื่อมเสีย เชน ความคิดจะ

สึก ความเห็นผิด เปนตน รักษาน้ําใจ

ของทาน มีความเคารพ จะไปไหนบอก 

ลาไมเท่ียวตามอําเภอใจและเอาใจใส

พยาบาลเมื่อทานอาพาธ; เทียบ สัทธิ- 
วิหาริกวัตร

อุปชฌายาจารย อุปชฌายและอาจารย
อุปฏฐาก ผูบํารุง, ผูรับใช, ผูดูแลความ
เปนอยู ,  ผูอุปถัมภ บํารุงพระภิกษุ

สามเณร; ในพุทธกาล พระเถระมาก

หลายรูปไดเปลี่ยนกันทําหนาท่ีเปนพระ

อุปฏฐากของพระพุทธเจา จนกระทั่ง

พรรษาท่ี ๒๐ พระอานนทจึงไดรับหนา

ท่ี เปนพระอุปฏฐากประจําพระองค 

(อรรถกถาใชคําเรียกวา “นิพัทธุปฏฐาก”) 

สืบมา ๒๕ พรรษา จนสิ้นพุทธกาล;   

อปุฐาก กเ็ขียน; ด ูนพัิทธุปฏฐาก, อานนท
อุปฏฐานศาลา หอฉัน, หอประชุม, 

อาคารสําคัญในวัด ท่ีกลาวถึงบอยใน

พระไตรปฎก โดยพื้นเดิม เปนศาลาโรง

ฉันหรือหอฉัน (โภชนศาลา) และขยาย

มาใชเปนศาลาโรงประชุมหรือหอประชุม 

(สันนิบาตศาลา) ซ่ึงภิกษุท้ังหลายมาเฝา

พระพุทธเจา ฟงพระองคแสดงธรรม 

และถกเถียงสนทนาธรรมกัน ตลอดจน

วินิจฉัยขอวินัยตางๆ เปนสวนประกอบ

สําคัญในวิถี ชีวิตของพระสงฆในยุค

พทุธกาล และเปนท่ีเกดิข้ึนของพทุธพจน

เปนอนัมากในพระธรรมวนิยั, อปุฏฐาน-

ศาลาเกิดมี ข้ึน ต้ังแตระยะแรกของ



อุปฏฐายิกา อุปสสยะของภิกษุณี๕๗๐

๕๗๐

พุทธกาล สืบเนื่องจากพุทธานุญาตให

พระสงฆมเีสนาสนะเปนท่ีอยูอาศยั คอื 

ในชวงปท่ี ๒-๓ แหงพุทธกิจ ขณะ

ประทับอยูท่ีพระเวฬุวัน เมืองราชคฤห 

คาํรองขอของเศรษฐีแหงเมืองราชคฤหท่ี

มีศรัทธาจะสรางวิหารคือกุฎีท่ีพักอาศัย

ถวายแกภกิษท้ัุงหลาย ไดเปนเหตุใหทรง

อนญุาตเสนาสนะแกภกิษท้ัุงหลาย (วินย. 

๗/๒๐๐/๘๖) ตอจากนัน้ กม็พีทุธบัญญติั

เกีย่วกบัสิง่กอสรางตางๆ ในวดั รวมท้ัง

พุทธานุญาตหอฉันคืออุปฏฐานศาลาน้ี 

(วินย.๗/๒๓๕/๙๘) แลวในเวลาใกลเคยีงตอ

จากนัน้ อนาถบิณฑกิเศรษฐกีไ็ดสรางวดั

พระเชตวันข้ึนท่ีเมืองสาวัตถี ในคํา

บรรยายการสรางวดัพระเชตวนันัน้ บอก

ดวยวาไดสรางอปุฏฐานศาลา โดยใชคาํ

พหูพจน (อปุฏานสาลาโย, วินย.๗/๒๓๕/ 

๙๘) ซ่ึงแสดงวาท่ีพระเชตวนันัน้ มอีปุฏ-

ฐานศาลาหลายหลงั, นอกจากอปุฏฐาน-

ศาลาแลว ตามเร่ืองในพระไตรปฎก 

อาคารอีกช่ือหนึ่งรองลงไป ท่ีภิกษุท้ัง

หลายมักไปนั่งประชุมสนทนาธรรมกัน 

ซ่ึงบางคร้ังพระพุทธเจาก็เสด็จไปทรงไถ

ถามและทรง ช้ีแจงอธิบาย  ไดแก  

“มณัฑลมาฬ” (โรงกลม) ซ่ึงเปนศาลาท่ี

นัง่พกั หรือเรียกอยางชาวบานวาศาลาท่ี

นัง่เลน (นสิทีนศาลา, อรรถกถาบางแหง

วาเปนอุปฏฐานศาลาเชนกัน) พระสูตร

สําคัญบางสูตรก็เกิดข้ึนท่ีศาลานั่งพัก

แบบนี้; ในช้ันอรรถกถา นิยมเรียกท่ี

ประชุมฟงพระธรรมเทศนาของพระพทุธ

เจาวา “ธรรมสภา” ดงันัน้ อปุฏฐานศาลา

ของพระไตรปฎก จึงมกัปรากฏในอรรถ-

กถา ในช่ือวาธรรมสภา ดงัท่ีอรรถกถา

บางแหงไขความวา “คาํวา ‘ในอปุฏฐาน-

ศาลา’ หมายความวา ‘ในธรรมสภา

มณฑป’” (อ.ุอ.๑๒/๑๐๖); ด ูธรรมสภา
อุปฏฐายิกา อุปฏฐากท่ีเปนหญิง
อปุตติเหตุ เหตุทีเกดิข้ึน, เหตุการณท่ีเกดิ 

เชน ควรเทศนาใหเหมาะแกอุปตติเหตุ

คือ แสดงธรรมใหเขากับเร่ืองท่ีเกิดข้ึน;

บัดนี้เขียน อุบัติเหตุ และใชในความ

หมายท่ีตางออกไป

อปุตถัมภกกรรม กรรมสนบัสนนุ ไดแก

กรรมท้ังท่ีเปนกุศลและอกุศลท่ีเขาชวย

สนับสนุน ซํ้าเ ติมตอจากชนกกรรม  

เหมือนแมนมเลี้ยงทารกท่ีเกิดจากผูอื่น 

ถากรรมดีก็สนับสนุนใหดีข้ึน ถากรรม

ช่ัวก็ซํ้าเติมใหเลวลงไปอีก (ขอ ๖ ใน

กรรม ๑๒)

อุปทวะ อุบาทว, สิ่งเลวรายท่ีกอความ

เดือดรอนหรือกีดกั้นขัดขวางไมใหเปน

อยู เปนไปดวยดี, บางทีพูดควบกับ

อันตราย เปน อุปทวันตราย (อุปทวะ 

และอันตราย)

อุปสสยะของภิกษุณี สวนท่ีอยูของ



อุปาทาน อุโปสถขันธกะ๕๗๑

๕๗๑

ภิกษุณี ต้ังอยูในอาวาสท่ีมีภิกษุอยูดวย 

แตอยูเอกเทศ ไมปะปนกับภิกษุ; เรียก

ตามศัพทวา ภิกขุนูปสสยะ (สํานัก

ภิกษุณี)

อปุาทาน ความถอืมัน่, ความยดึติดถอืคาง

ถอืคาไว (ปจจุบันมกัแปลกนัวา ความยดึ

มัน่) ไมปลอยไมวางตามควรแกเหตุผล 

เนื่องจากติดใครชอบใจหรือใฝปรารถนา

อยางแรง; ความถือมั่นดวยอํานาจกิเลส 

มี ๔ คือ ๑. กามุปาทาน ความถือมั่นใน

กาม ๒. ทิฏุปาทาน ความถือมั่นใน

ทิฏฐิ ๓. สีลัพพตุปาทาน ความถือมั่น

ในศีลและพรต ๔. อัตตวาทุปาทาน
ความถือมั่นวาทะวาตน; ตามสาํนวนทาง

ธรรม ไมใชคาํวา “ถอืมัน่” หรือ “ยดึมัน่” 

กบัความมัน่แนวในทางท่ีดงีาม แตใชคาํวา 

“ต้ังมัน่” เชน ต้ังมัน่ในศลี ต้ังมัน่ในธรรม 

ต้ังมั่นในสจัจะ; ในภาษาไทย มักใช

“อุปาทาน” ในความหมายที่แคบลงมาวา 

ยึดติดอยูกับความนึกคิดเอาเองวาเปน

อยางนั้นอยางนี้ หรือจะตองเปนไปเชน

นั้นเชนนี้

อุปาทานขันธ ขันธอันเปนท่ีต้ังแหง
อุปาทาน, ขันธท่ีประกอบดวยอุปาทาน 

ไดแก เบญจขันธ คือ รูป, เวทนา, 

สัญญา, สังขาร, วิญญาณ ท่ีประกอบ

ดวยอาสวะ

อุปาทายรูป รูปอาศัย, รูปท่ีเกิดสืบเนื่อง

จากมหาภูตรูป, อาการของมหาภูตรูป มี 

๒๔ อยาง; ดู รูป ๒๘
อุปาทิ 1. สภาพท่ีถูกกรรมกิเลสถือครอง, 
สภาพท่ีถกูอปุาทานยดึไวมัน่, เบญจขันธ

2. กิเลสเปนเหตุถือมั่น, ความยึดติดถือ

มั่น, อุปาทาน

อุปาทินนกสังขาร สังขารท่ีกรรมครอบ
ครอง พูดเขาใจกันอยางงายๆ วา 

สังขารท่ีมีใจครอง เชน คน สัตว เทวดา 

(ขอ ๑ ในสังขาร ๒)

อุปาทินนรูป, อุปาทินนกรูป ดูที่ รูป ๒๘
อุปายโกศล ดู โกศล ๓
อปุายาส ความคบัแคนใจ, ความสิน้หวงั

อุปาลิปญจกะ ช่ือตอนหนึ่งในคัมภีร
ปริวาร พระวินัยปฎก

อุปาลิวงศ ช่ือนิกายพระสงฆลังกาท่ีบวช
จากพระสงฆสยาม (พระอบุาลเีปนหัวหนา 

นาํคณะสงฆไทยไปอุปสมบทกุลบุตรใน

ประเทศลงักา เมือ่ พ.ศ. ๒๒๙๖ ในแผน

ดนิพระเจาอยูหัวบรมโกษฐ สมยัอยธุยา

ตอนปลาย)

อุปาสกัตตเทสนา การแสดงความเปน
อุบาสก คือ ประกาศตนเปนอุบาสกโดย

ถึงพระรัตนตรัยเปนสรณะ

อุปาหนา ดู รองเทา
อุโปสถขันธกะ ช่ือขันธกะท่ี ๒ แหง

คัมภีรมหาวรรค พระวินัยปฎก วาดวย

การทําอุโบสถ คือ สวดปาฏิโมกขและ



อุโปสถิกะ, อุโปสถิกภัต อุรุเวลกัสสป๕๗๒

๕๗๒

เร่ืองสีมา

อุโปสถิกะ, อุโปสถิกภัต อาหารที่เขา
ถวายในวันอุโบสถ คือ วันพระ ในเดือน

หนึ่งสี่วัน, เปนของจําพวกสังฆภัตหรือ

อุทเทสภัตนั่นเอง แตมีกําหนดวันเฉพาะ

คือ ถวายเนื่องในวันอุโบสถ

อุพพาหิกา กิริยาท่ีถอนนําไป, การเลือก

แยกออกไป, หมายถงึวธีิระงบัววิาทาธิกรณ

ในกรณี ท่ี ท่ีประชุมสงฆมีความไม

สะดวก ดวยเหตุอยางใดอยางหนึ่ง 

สงฆจึงเลือกภิกษุบางรูปในท่ีประชุมนั้น 

ต้ังเปนคณะ แลวมอบเร่ืองใหนําเอาไป

วินิจฉัย (เปนทํานองต้ังคณะกรรมการ

พิเศษ)

อุพภตกสัณฐาคาร ทองพระโรงช่ือ 

อุพภตก เปนทองพระโรง หรือหอ

ประชุมท่ีสรางข้ึนใหมของมัลลกษัตริย

แห ง เมื อ งปาว า  มัลลกษัต ริย ทู ล

อาราธนาพระพุทธเจาไปประทับพรอม

ดวยภิกษุสงฆ เพื่อเปนสิริมงคลกอนจะ

เปดใชงาน ณ ท่ีนี้ พระสารีบุตรได

แสดงสังคีติสูตร อันเปนตนแบบของ

การสังคายนา

อุภโตพยัญชนก คนมีท้ัง ๒ เพศ

อุภโตภาควิมุต “ผูหลุดพนท้ังสองสวน” 

คือ พระอรหันตผูบําเพ็ญสมถะมาเปน

อยางมากจนไดสมาบัติ ๘ แลว จึงใช

สมถะนั้นเปนฐานบําเพ็ญวิปสสนาตอไป

จนบรรลุอรหัตผล; หลุดพนท้ังสองสวน 

(และสองวาระ) คือหลุดพนจากรูปกาย

ดวยอรูปสมาบัติ (เปนวิกขัมภนะ) หน

หนึ่งแลว จึงหลุดพนจากนามกายดวย

อริยมรรค (เปนสมุจเฉท) อีกหนหนึ่ง;

เทียบ ปญญาวิมุต
อภุโตสชุาต เกดิดแีลวท้ังสองฝาย คอืท้ัง
ฝายมารดาท้ังฝายบิดา หมายความวา มี

สกลุสงู เปนเช้ือสายวรรณะนัน้ตอเนือ่ง

กันมาโดยตลอด ท้ังฝายบิดาและฝาย

มารดา, เปนคณุสมบัติท่ีพวกพราหมณ

และกษตัริยบางวงศถอืเปนสาํคญัมาก

อภุยตัถะ ประโยชนท้ังสองฝาย, ประโยชน
รวมกัน, สิ่งท่ีเกื้อกูลแกสวนรวมเปน

คุณแก ชีวิตท้ังของตนและของผูอื่น 

ชวยใหเปนอยูกันดวยดีพากันประสบ

ทิฏฐธัมมิกัตถะ สัมปรายิกัตถะ และปร

มัตถะ ยิ่งข้ึนไป; ดู อัตถะ
อมุมตัตกสมมติ  การท่ีสงฆสวดประกาศ
ความตกลงใหถอืภกิษเุปนผูวกิลจริต; ดทูี่

ปกาสนียกรรม, อสัมมุขากรณีย
อยุยานบาล, อทุยานบาล คนเฝาอทุยาน, 

เจาหนาท่ีดแูลรักษาอทุยาน; ด ูอุทยาน
อุรุเวลกัสสป พระมหาสาวกองคหนึ่ง
เคยเปนนักบวชประเภทชฎิล นับถือ

ลัทธิบูชาไฟ ถือตัววาเปนพระอรหันต 

สรางอาศรมสั่งสอนลัทธิของตนอยูใกล

ฝงแมน้ําเนรัญชรา ตําบลอุรุเวลา เพราะ



อุรุเวลา เอกภัตติกะ๕๗๓

๕๗๓

เหตุท่ีเปนชาวกัสสปโคตรและอยู ณ 

ตําบลอุรุเวลา จึงไดช่ือวา อุรุเวลกัสสป
ทานผูนีเ้ปนคณาจารยใหญท่ีชาวราชคฤห

นับถอืมาก มนีองสองคน คนหนึง่ช่ือ 

นทีกัสสป อีกคนหนึ่งช่ือ คยากัสสป
ลวนเปนหัวหนาชฎิลต้ังอาศรมอยูถัด

กันไปบนฝงแมน้ําเนรัญชรา ไมหางไกล

จากอาศรมของพี่ชายใหญ ตอมาพระ

พุทธเจาไดเสด็จมาทรงทรมานอุรุเวล-

กัสสปดวยอทิธิปาฏหิาริยตางๆ จนทาน

ชฎิลใหญคลายพยศ ยอมมอบตัวเปน

พทุธสาวก ขอบรรพชา ทําใหชฎลิผูนอง

ท้ังสองพรอมดวยบริวารออกบวชตาม

ดวยท้ังหมด คร้ันบวชแลวไดฟงเทศนา

อาทิตตปริยายสูตร จากพระพุทธเจา ก็

ไดสําเร็จพระอรหัตท้ังสามพี่นองพรอม

ดวยบริวารทัง้หมดหนึง่พนัองค พระอรุุ-

เวลกัสสปไดรับยกยองเปนเอตทัคคะใน

ทางมีบริษัทใหญ คือ มีบริวารมาก

อรุเุวลา ช่ือตําบลใหญแหงหนึง่ ในแควน
มคธ ต้ังอยู ณ ลุมแมน้ําเนรัญชรา เปน

ภูมิสถานท่ีสงบนาร่ืนรมย พระมหาบุรุษ

ทรงเลอืกเปนท่ีบําเพญ็เพยีร ไดประทับอยู

ณ ท่ีนีน้านถงึ ๖ ป ทรงบําเพญ็ทุกรกริิยา

และเปลีย่นมาทรงดาํเนนิในมชัฌมิาปฏปิทา

จนไดตรัสรูอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ 

ภายใตรมพระศรีมหาโพธ์ิ ณ ริมฝงแมน้าํ

เนรัญชรา ในตําบลนี้

อุสสาวนันติกา กัปปยภูมิท่ีทําดวยการ
ประกาศ ไดแก กฎุท่ีีภกิษท้ัุงหลายตกลง

กนัแตตนวาจะทําเปนกปัปยกฎุ ี ในเวลา

ท่ีทํา พอชวยกนัยกเสาหรือต้ังฝาทีแรก

ก็รองประกาศใหรูกันวา “กปฺปยกุฏึ 
กโรม” ๓ หน (แปลวา “เราท้ังหลายทํา

กัปปยกุฎี”); ดู กัปปยภูมิ
อสุรีธชะ ภเูขาท่ีกัน้อาณาเขตของมัชฌมิ-

ชนบทดานเหนือ

อูเน คเณ จรณํ การประพฤติ (วัตร) ใน

คณะอันพรอง คือ ประพฤติในถิ่น เชน 

อาวาส ท่ีมปีกตัตตภกิษไุมครบองคสงฆ

คือไมถึง ๔ รูป แตท่ีนิยมปฏิบัติกันมา

ไมตํ่ากวา ๕ รูป; เปนเหตุอยางหนึ่งของ

รัตติเฉทแหงมานัต; ดู รัตติเฉท
อูรุ ขาออน, โคนขา

เอกฉันท มีความพอใจอยางเดียวกัน, 

เห็นเปนอยางเดียวกันหมด

เอกเทศ ภาคหนึ่ง, สวนหนึ่ง, เปนสวน
หนึ่งตางหาก

เอกพีชี ผูมีพืชคืออัตภาพอันเดียว หมาย
ถึง พระโสดาบันซ่ึงจะเกิดอีกคร้ังเดียวก็

จะบรรลุพระอรหัตตผลในภพท่ีเกิดข้ึน 

(ขอ ๑ ในโสดาบัน ๓, บางแหงทานจัด

กลับเปนขอ ๓)

เอกภัณฑะ ทรัพยสิ่งเดียวซ่ึงมีราคาเพียง
พอท่ีจะเปนวัตถุแหงปาราชิก

เอกภัตติกะ ผูฉันภัตเดียว คือ ฉันวันละ



เอกวจนะ เอกัคคตา๕๗๔

๕๗๔

มือ้เดยีว เฉพาะมือ้เชา กอนเท่ียงวนั; เทยีบ

เอกาสนกิะ; ด ูฉันม้ือเดยีว
เอกวจนะ คํากลาวถึงสิ่งของสิ่งเดียว
เอกโวการ, เอกโวการภพ  ดู โวการ
เอกสิทธิ สิทธิพิเศษ, สิทธิโดยเฉพาะ

เอกเสสนัย อาการกาํหนดดวยเหลอืศพัท
เดยีว, เปนวธีิการอยางหนึง่ในไวยากรณ

บาล ี กลาวคอื บุคคล วตัถ ุ หรือภาวะ

บางอยาง เปนของควบคูกันมาดวยกัน

เสมอ เมือ่เห็นอยางหนึง่กเ็ปนอนัรูถงึอกี

อยางหนึง่ดวย หรือเปนของชุดเดยีวกนั 

จําพวกเดียวกัน เมื่อเรียกช่ืออยางหนึง่ 

จะหมายถึงอยางหนึ่งอยางใดในชุดหรือ

ในจําพวกนัน้กไ็ด ในกรณเีชนนี ้ บางที

ทานกลาวถึงหรือออกชื่อไวอยางใดอยาง

หนึง่แตเพยีงอนัเดยีว ใหผูอานหรือผูฟง

หมายรูอีกอยางหนึ่งดวย หรือใหเขาใจ

เอาเอง จากขอความแวดลอมวา ในท่ีนัน้ 

หมายถึงอยางไหนขอใดในชุดหรือใน

จําพวกนัน้ จึงเรียกวา เหลอืไวอยางเดียว 

หรือเหลอืไวศพัทเดยีว เชน ก) เปนท่ีรู

กนัดวีาคูพระอคัรสาวกคอืใคร ดงันัน้ ใน

คาํสมาสบาล ี เมือ่ระบุนามพระอคัรสาวก

องคเดยีวแตเปนพหูพจนวา สารปุิตฺตา
“พระสารีบุตรท้ังหลาย” กเ็ปนอนัรวมอกี

องคหนึ่งท่ีไมไดระบุดวย จึงหมายถึง

พระสารีบุตรและพระมหาโมคคัลลานะ

ข) ตามสํานวนวิธีอธิบายธรรม เชน ใน

หลกัปฏจิจสมปุบาท คาํวา นามรปู เปน 

เอกเสส หมายถงึ นามหรือรูป หรือท้ัง

นามและรูป คาํวา สฬายตนะ กเ็ปน 

เอกเสส หมายถงึอายตนะท่ี ๖ กไ็ด 

อายตนะท้ัง ๖ กไ็ด ดงันัน้ เมือ่พดูวา

นามรูปเปนปจจัยใหเกิดสฬายตนะ ถา

พดูถงึอรูปภพ กรณกีบั็งคบัใหตองแปล

ความวา นามเปนปจจัยใหเกดิอายตนะท่ี 

๖ (คอืมโน) ค) ในสาํนวนนยิมทางภาษา 

อยางในภาษาบาล ี คาํพดูบางคาํมคีวาม

หมายกวาง หมายถงึสิง่ของหรือสภาวะ

สองสามอยางท่ีถือไดวาเปนชุดเดียวกัน 

เชน สคุติ หมายถงึโลกสวรรคกไ็ด โลก

มนษุยกไ็ด (สวรรคกบัมนษุยอยูในชุดท่ี

เปนสุคติดวยกัน) เมื่ออยางหนึ่งในชุด

นัน้ มคีาํเฉพาะระบุชัดแลว คาํท่ีมคีวาม

หมายกวาง กย็อมหมายถงึอกีอยางหนึง่

ในชุดนัน้ ท่ียงัไมถกูระบุ เชน ในคาํวา 

“สคุต ิ (และ) โลกสวรรค” สวรรคกเ็ปน
สคุติ แตมคีาํเฉพาะระบุไวแลว ดงันัน้ 

คาํวา สคุต ิ ในกรณนีี ้ จึงหมายถึง โลก
มนุษย ซ่ึงเปนสุคติอยางเดียวท่ีเหลือ

นอกจากสวรรค

เอกอุ เลิศ, สูงสุด (ตัดมาจากคําวา เอก-
อุดม)

เอกัคคตา ความมีอารมณเปนอันเดียว 
คือ ความมีจิตตแนวแนอยูในอารมณ

อันเดียว ไดแกสมาธิ (พจนานุกรม



เอกันตโลมิ เอตทัคคะ๕๗๕

๕๗๕

เขียน เอกัคตา); ดู ฌาน
เอกันตโลมิ เคร่ืองลาดท่ีมีขนตกไปขาง
เดียวกัน

เอกายนมรรค ทางอันเอก คือ ขอปฏิบัติ
อันประเสริฐท่ีจะนําผูปฏิบัติไปสูความ

บริสุทธ์ิหมดจด หมดความทุกข และ

บรรลุนิพพาน ไดแก สติปฏฐาน ๔;

อยางกวางขวาง เชน ในมหานิทเทส 

หมายถึง โพธิปกขิยธรรม ดวย

เอกาสนิกะ ผูฉันท่ีนั่งเดียว คือ ฉันวันละ

มือ้เดยีวคร้ังเดยีว ลกุจากท่ีแลวไมฉนัอกี

ในวนันัน้; เทยีบ เอกภตัติกะ; ด ู ฉันม้ือเดยีว
เอกาสนิกังคะ องคแหงผูถือนั่งฉันท่ี
อาสนะเดียวเปนวัตร คือ ฉันวันละมื้อ

เดียว ลุกจากท่ีแลวไมฉันอีกในวันนั้น 

(ขอ ๕ ในธุดงค ๑๓)

เอตทัคคะ “นั่นเปนยอด”, “นี่เปนเลิศ”, 

บุคคลหรือสิ่งท่ียอดเยี่ยม ดีเดน หรือ

เปนเลิศ ในทางใดทางหนึ่ง เชน ในพุทธ

พจน (องฺ.เอก.๒๐/๑๔๖/๓๑) วา “เอตทคคฺ ํ 
ภิกฺขเว มม สาวกาน ํภิกฺขูน ํรตตฺฺูน ํ
ยททิ ํอฺาโกณฑฺฺโ” (ภกิษท้ัุงหลาย 
บรรดาภิกษุสาวกของเราผู รัตตัญู 

อญัญาโกณฑญัญะนี ่ เปนผูยอดเยี่ยม),

(องฺ.เอก.๒๐/๗๘/๑๗) วา “เอตทคคฺ ํ ภิกฺขเว 
วฑฺุฒนี ํ ยททิ ํ ปฺาวฑฺุฒ”ิ (ภิกษุท้ัง

หลาย บรรดาความเจริญท้ังหลาย 

ความเจริญเพิ่มพูนปญญานี่ เปนเยี่ยม) 

(องฺ.นวก.๒๓/๒๐๙/๓๗๗) วา “เอตทคฺคํ     
ภิกฺขเว ทานาน ํยททิ ํธมมฺทาน”ํ (ภิกษุ
ท้ังหลาย ในบรรดาทานท้ังหลาย ธรรม

ทานนี้เปนเลิศ); ตามปกติ มักหมายถึง

พระสาวกท่ีไดรับยกยองจากพระพุทธ

เจาวาเปนผูยอดเยี่ยมในทางใดทางหน่ึง 

เชน เปนเอตทัคคะในทางธรรมกถึก 

หมายความวาเปนผูยอดเยี่ยมในทาง

แสดงธรรม เปนตน

พระสาวกท่ีพระพุทธเจาตรัสวาเปน

เอตทัคคะ ในบริษัท ๔ ปรากฏในพระ

ไตรปฎก (อง.ฺเอก.๒๐/๑๔๖/๓๑–๑๕๒/๓๓) ดงันี้

๑. ภกิษบุรษิทั
พระอญัญาโกณฑัญญะ เปนเอตทัคคะ

ในบรรดาภกิษสุาวกผูรัตตัญ,ู พระสาร-ี
บตุร …ใน~ผูมปีญญามาก, พระมหา
โมคคลัลานะ …ใน~ผูมฤีทธ์ิ, พระมหา
กัสสป …ใน~ผูถอืธุดงค, พระอนรุทุธะ
…ใน~ผูมทิีพยจกัษ,ุ พระภทัทยิะกาฬ-ิ
โคธาบตุร …ใน~ผูมตีระกลูสงู, พระ 
ลกุณฏกภัททยิะ ใน~ผูมเีสยีงไพเราะ, 

พระปณโฑลภารทัวาชะ …ใน~ผูบันลือ

สหีนาท, พระปุณณมนัตานบีตุร …ใน~ผู

เปนธรรมกถึก, พระมหากจัจานะ …ใน~

ผูจําแนกความยอใหพสิดาร, พระจลุล-
ปนถกะ …ใน~ผูนฤมติมโนมยกาย (กาย

อนัสาํเร็จดวยใจ), พระจลุลปนถกะ …ใน 

~ผูฉลาดทางเจโตวิวัฏฏ (การคลี่ขยาย
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ทางจิต คือในดานสมาบัติ หรือเร่ือง

สมาธิ), พระมหาปนถกะ …ใน~ผูฉลาด

ทางปญญาวิวัฏฏ (การคลี่ขยายทาง

ปญญา คอืในดานวปิสสนา; บาลเีปน

สญัญาววิฏัฏ กม็ ีคอื ชํานาญในเร่ืองอรูป-

ฌาน), พระสภูุต ิ …ใน~ผูมปีกติอยูไม

ของเกีย่วกบักเิลส (อรณวิหารี), พระสภูุติ
…ใน~ผูเปนทักขิไณย, พระเรวตขทริวนยิะ
…ใน~ผูถอือยูปา (อารัญญกะ), พระกงัขา-
เรวตะ …ใน~ผูบําเพญ็ฌาน, พระโสณ- 
โกฬิวิสะ …ใน~ผูปรารภความเพียร, 

พระโสณกุฏิกัณณะ …ใน~ผูกลาว

กัลยาณพจน, พระสวีลี …ใน~ผูมีลาภ, 

พระวกักลิ …ใน~ผูมีศรัทธาสนิทแนว 

(ศรัทธาธิมตุ), พระราหลุ …ใน~ผูใครตอ

การศกึษา, พระรฐัปาละ …ใน~ผูออก

บวชดวยศรัทธา, พระกณุฑธานะ …ใน~

ผูจับสลากเปนปฐม, พระวงัคสีะ …ใน~

ผูมปีฏภิาณ, พระอปุเสนวงัคนัตบตุร …

ใน~ผูท่ีนาเลือ่มใสรอบดาน, พระทพัพ-
มลัลบตุร …ใน~ผูจัดแจกเสนาสนะ, พระ
ปลินทวจัฉะ …ใน~ผูเปนท่ีรักใครชอบใจ

ของเหลาเทพยดา, พระพาหิยทารจุรียิะ
…ใน~ผูตรัสรูเร็วพลนั, พระกมุารกัสสปะ
…ใน~ผูแสดงธรรมวิจิตร, พระมหา-
โกฏฐติะ …ใน~ผูบรรลุปฏิสัมภิทา, พระ
อานนท  …ใน~ผู เปนพหูสูต ,  พระ
อานนท …ใน~ผูมสีติ, พระอานนท …

ใน~ผูมคีติ, พระอานนท …ใน~ผูมคีวาม

เพยีร, พระอานนท …ใน~ผูเปนอปุฏฐาก, 

พระอรุเุวลกัสสปะ …ใน~ผูมบีริษทัใหญ,

พระกาฬทุาย ี…ใน~ผูทําสกลุใหเลือ่มใส, 

พระพกักุละ …ใน~ผูมอีาพาธนอย, พระ
โสภติะ …ใน~ผูระลึกบุพเพนิวาส, พระ
อบุาลี …ใน~ผูทรงวินัย, พระนนัทกะ
…ใน~ผูโอวาทภกิษณุ,ี พระนนัทะ …ใน~

ผูสาํรวมระวงัอนิทรีย, พระมหากปัปนะ
…ใน~ผูโอวาทภกิษ,ุ พระสาคตะ …ใน~

ผูชํานาญเตโชธาตุสมาบติั, พระราธะ …

ใน ~ผูสือ่ปฏภิาณ, พระโมฆราช …ใน~

ผูทรงจีวรเศราหมอง

๒. ภกิษณีุบรษิทั
พระมหาปชาบดีโคตม ี เปนเอตทัคคะ 

ในบรรดาภกิษณุสีาวกิาผูรัตตัญ,ู พระ
เขมา …ใน~ผูมีปญญามาก, พระอบุล-
วรรณา …ใน~ผูมีฤทธ์ิ, พระปฏาจารา
…ใน~ผูทรงวินยั, พระธมัมทนินา …

ใน~ผูเปนธรรมกถึก, พระนนัทา …ใน~

ผูบําเพ็ญฌาน, พระโสณา …ใน~ผู

ปรารภความเพยีร, พระสกุลา …ใน~ผูมี

ทิพยจกัษ,ุ พระภทัทากุณฑลเกสา …

ใน~ผูตรัสรูเร็วพลนั, พระภทัทากปลานี
(ภทัทกาปลาน ีกว็า) …ใน~ผูระลกึบุพเพ-

นวิาส, พระภทัทากัจจานา …ใน~ผูบรรลุ

มหาอภิญญา, พระกสีาโคตม ี …ใน~ผู

ทรงจีวรเศราหมอง, พระสคิาลมารดา …
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ใน~ผูมศีรัทธาสนิทแนว (ศรัทธาธิมตุ)

๓. อบุาสกบรษิทั
ตปุสสะและภลัลิกะ สองวาณิช เปน

เอตทัคคะ ในบรรดาอุบาสกสาวกผูถึง

สรณะเปนปฐม, สทุตัตะอนาถปณฑิก-
คหบดี …ใน~ผูเปนทายก, จติตะคหบดี
ชาวเมืองมัจฉิกาสณฑ …ใน~ผูเปน

ธรรมกถึก, หัตถกะอาฬวกะ …ใน~ผู

สงเคราะหบริษัทดวยสังคหวัตถุ ๔, 

มหานามะเจาศากยะ …ใน~ผูถวายของ

ประณีต, อคุคะคหบดี ชาวเมืองเวสาลี 

…ใน~ผูถวายของท่ี[ตัวผูถวายเอง]ชอบ

ใจ, อุคคตะคหบดี …ใน~ผูเปนสังฆ-

อปุฏฐาก, สรูะอมัพฏัฐะ …ใน~ผูมปีสาทะ

ไมหวั่นไหว, ชีวกโกมารภัจจ …ใน~ผู

เลื่อมใส[เลือกตัว]บุคคล, นกุลบิดา
คหบดี …ใน~ผูสนิทคุนเคย

๔. อบุาสิกาบรษิทั
สชุาดาเสนานธีดิา เปนเอตทัคคะ ใน

บรรดาอบุาสกิาสาวกิาผูถงึสรณะเปนปฐม, 

วสิาขามคิารมารดา …ใน~ผูเปนทายกิา, 

ขุชชุตตรา …ใน~ผูเปนพหูสตู, สามาวดี
…ใน~ผูมีปกติอยูดวยเมตตา, อตุตรา
นันทมารดา …ใน~ผู บําเพ็ญฌาน,   

สปุปวาสาโกลิยธดิา …ใน~ผูถวายของ

ประณีต, สปุปยาอบุาสกิา …ใน~ผูเปน

คลิานปุฏฐาก, กาติยาน ี…ใน~ผูมปีสาทะ

ไมหวัน่ไหว, นกุลมารดาคหปตานี …ใน 

~ผูสนิทคุนเคย, กาฬอีบุาสกิา ชาว

กุรรฆรนคร …ใน~ผูมีปสาทะดวยสดับ

คํากลาวขาน; เทยีบ อสีติมหาสาวก
เอตทัคคฐาน  ตําแหนง เอตทัคคะ ,  
ตําแหน ง ท่ี ไ ด รั บ ยกย อ ง จ ากพร ะ  

พุทธเจาวาเปนเลิศในคุณนั้นๆ

เอหิปสฺสิโก (พระธรรม) ควรเรียกใหมาดู

คือ เชิญชวนใหมาชม เหมือนของดี

วิเศษท่ีควรปาวรองใหมาดู หรือทาทาย

ตอการพิสูจน เพราะเปนของจริงและดี

จริง (ขอ ๔ ในธรรมคุณ ๖)

เอหิภิกขุ  เปนคําเ รียกภิกษุ ท่ี ได รับ
อุปสมบทจากพระพุทธเจาโดยตรงดวย

วิธีบวชท่ีเรียกวา เอหิภิกขุอุปสัมปทา;
พระอัญญาโกณฑัญญะ เปนเอหิภิกขุ
องคแรก

เอหิภิกขุอุปสัมปทา วิธีอุปสมบทท่ีพระ
พุทธเจาประทานดวยพระองคเองดวย

การเปลงพระวาจาวา “ทานจงเปนภิกษุ

มาเถิด ธรรมอันเรากลาวดีแลว ทานจง

ประพฤติพรหมจรรยเพื่อทําท่ีสุดทุกข

โดยชอบเถิด” วิธีนี้ ทรงประทานแกพระ

อัญญาโกณฑัญญะ เปนบุคคลแรก; ดู

อุปสัมปทา
เอหิภิกษุ ดู เอหิภิกขุ
โอกกันติกาปติ ปติเปนระลอก, ความอิม่
ใจเปนพักๆ เมื่อเกิดข้ึนทําใหรูสึกซูซา

เหมอืนคลืน่กระทบฝง (ขอ ๓ ในปติ ๕)
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โอกกากราช กษัตริยผูเปนตนสกุลของ
ศากยวงศ

โอกาส ชอง, ท่ีวาง, ทาง, เวลาท่ีเหมาะ, 
จังหวะ; ในวิธีระงับอนุวาทาธิกรณมี

ระเบียบวา กอนจะกลาวคําโจทนาคือคํา

ฟองข้ึนตอหนาสงฆ 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 

เปนผู มีความประพฤติทางกายไม

บริสุทธ์ิ มีความประพฤติทางวาจาไม

บริสุทธ์ิ มีอาชีวะไมบริสุทธ์ิ เปนผูเขลา 

ถูกซักเขา ไมอาจใหคําตอบขอท่ีซัก, 

องค ๕ อีกหมวดหนึ่งวา เปนอลัชชีเปน

พาล มิใชปกตัตตะ กลาวดวยปรารถนา

จะกําจัด มิใชเปนผูมีความปรารถนาใน

อันใหออกจากอาบัติ

โอกาสโลก โลกอันกําหนดดวยโอกาส, 

โลกอันมีในอวกาศ, โลกซ่ึงเปนโอกาส

แกสัตวท้ังหลายท่ีจะอยูอาศัย, โลกคือ

แผนดินอันเปนท่ีอยูอาศัยของสัตวท้ัง

หลาย, จักรวาล (ขอ ๓ ในโลก ๓)

โอฆะ หวงน้ําคือสงสาร, หวงน้ําคือการ
เวียนวายตายเกิด; กิเลสอันเปนดุจ

กระแสนํ้าหลากทวมใจสัตว มี ๔ คือ 

กาม ภพ ทิฏฐิ อวิชชา

โอฏฐชะ อักษรเกิดท่ีริมฝปาก คือ อุ อู 
และ ป ผ พ ภ ม

โอตตัปปะ  ความกลวับาป, ความเกรง
กลัวตอทุจริต, ความเกรงกลวัความชัว่ 

เหมือนกลัวอสรพิษ ไมอยากเขาใกล 

พยายามหลกีใหหางไกล (ขอ ๒ ในธรรม

คุมครองโลก ๒, ขอ ๔ ในอริยทรัพย ๗, 

ขอ ๓ ในสทัธรรม ๗)

โอธานสโมธาน  ช่ือปริวาสประเภท
สโมธานปรวิาสอยางหนึง่ ใชสาํหรับอาบัติ

สังฆาทิเสสท่ีตองหลายคราวแตมีจํานวน

วนัท่ีปดไวเทากนั เชน ตองอาบัติ ๒ คราว 

ปดไวคราวละ ๕ วนั ใหขอปริวาสรวม

อาบัติและราตรีเขาดวยกนัเพือ่อยูเพยีง ๕ 

วนัเทานัน้, (แตตามนยัอรรถกถาทานแก

วา สาํหรับอนัตราบัติมวีนัปดท่ีประมวล

เขากบัอาบัติเดมิ); ดู สโมธานปริวาส
โอธิโสผรณา “แผโดยมีขอบเขต”, เมตตา

ท่ีต้ังใจแผไปตอสัตวท้ังหลายอยางจํากัด

ขอบเขต เชนวา ขอใหชนชาวเขา จงมี

ความสขุ, ขอใหเหลาพอคา จงมคีวามสขุ,

ขอใหเตาปลา จงมีความสขุ, บางทีเรียก

“โอทิสสกผรณา” (แผไปเจาะจง); เทียบ
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อโนธิโสผรณา, ทิสาผรณา; ด ู แผเมตตา,
วกุิพพนา, สีมาสัมเภท

โอปนยิโก (พระธรรม) ควรนอมเขามา

ไวในใจ หรือนอมใจเขาไปใหถึงดวย

การปฏิบัติใหเกิดข้ึนในใจ หรือใหใจ

บรรลุถึงอยางนั้น (ขอ ๕ ในธรรมคุณ ๖)

โอปปาติกะ สัตวเกิดผุดข้ึน คือ เกิดผุด

ข้ึนมาและโตเต็มตัวในทันใด ตายก็ไม

ตองมีเช้ือหรือซากปรากฏ เชนเทวดา

และสตัวนรก เปนตน (ขอ ๔ ในโยน ิ๔);

บาลีวา รวมท้ังมนุษยบางพวก

โอปกฺกมิกา อาพาธา ความเจ็บไขเกิด
จากความพยายามหรือจากคนทําให, 

เจ็บปวยเพราะการกระทําของคนคือตน

เองเพยีรเกนิกาํลงั หรือถกูเขากระทาํ เชน

ถูกจองจํา ใสข่ือคา เปนตน; ดู อาพาธ
โอภาส 1. แสงสวาง, แสงสุกใส ผุดผอง 
(ขอ ๑ ในวิปสสนูปกิเลส ๑๐) 2. การ

พูดหรือแสดงออกท่ีเปนเชิงเปดชองทาง

หรือใหโอกาส เชนท่ีพระพุทธเจาทรง

กระทําโอภาส ณ ท่ีตางๆ หลายแหง ซ่ึง

ถาพระอานนทเขาใจ ก็จะทูลขอใหทรง

ดํารงพระชนมอยูตลอด[อายุ]กัป

โอมสวาท [โอ-มะ-สะ-วาด] พดูเสยีดแทง

ใหเจ็บใจหรือใหไดความอัปยศ ไดแก 

การพดูแดกหรือประชดกต็าม ดากต็าม 

กระทบถงึ อกัโกสวตัถ ุ๑๐ ประการ มี
ชาติกาํเนดิ ช่ือ ตระกลู เปนตน ภกิษุ

กล าว โอมสวาทแกภิกษุตองอา บั ติ

ปาจิตตีย แกอนุปสัมบันตองอาบัติ 

ทุกกฏตามสกิขาบทท่ี ๒ แหงมสุาวาท

วรรคปาจติติยกณัฑ

โอรส “ผูเกิดแตอก”, ลูกชาย
โอรัมภาคิยสังโยชน สังโยชนเบ้ืองตํ่า, 
กิเลสผูกใจสัตวอยางหยาบ มี ๕ อยาง 

คือ สักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา สีลัพพต-

ปรามาส กามราคะ ปฏิฆะ; ดู สังโยชน
โอวาท คํากลาวสอน, คําแนะนํา, คํา

ตักเตือน; โอวาทของพระพุทธเจา ๓ คอื

๑. เวนจากทุจริต คือประพฤติช่ัวดวย

กายวาจาใจ (=ไมทําความชั่วท้ังปวง) 
๒. ประกอบสุจริต คือประพฤติชอบ

ดวยกายวาจาใจ (=ทําแตความดี) ๓. 

ทําใจของตนใหหมดจดจากเคร่ืองเศรา

หมอง มีโลภ โกรธ หลง เปนตน (=ทํา
จิตตของตนใหสะอาดบริสุทธ์ิ) โอวาท 

๓ นี ้รวมอยูใน โอวาทปาฏโิมกข
โอวาทปาฏโิมกข [โอ-วา-ทะ-ปา-ติ-โมก]

หลักคําสอนสําคัญของพระพุทธศาสนา 

หรือคําสอนอันเปนหัวใจของพระพุทธ

ศาสนา ไดแก พระพุทธพจน ๓ คาถากึ่ง 

ท่ีพระพทุธเจาตรัสแกพระอรหันต ๑,๒๕๐

รูปผูไปประชมุกนัโดยมไิดนดัหมาย ณ 

พระเวฬุวนาราม ในวันเพ็ญเดือน ๓ ท่ี

เราเรียกกันวาวันมาฆบูชา (อรรถกถา

กลาววา พระพุทธเจาทรงแสดงโอวาท-



โอวาทปาติโมกข โอฬาริกรูป๕๘๐

๕๘๐

ปาฏโิมกขนี ้ แกท่ีประชุมสงฆ เปนเวลา 

๒๐ พรรษากอนท่ีจะโปรดใหสวดปาฏิ-

โมกขอยางปจจุบันนี้แทนตอมา), 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
อธจิิตฺเต จ อาโยโค เอตํ พุทฺธาน สาสนํ ฯ

แปล: การไมทําความช่ัวท้ังปวง ๑ 

การบําเพ็ญแตความดี ๑ การทําจิตต

ของตนใหผองใส ๑ นี้เปนคําสอนของ

พระพุทธเจาท้ังหลาย

ขันติ คือความอดกลั้น เปนตบะ

อยางยิ่ง, พระพุทธเจาท้ังหลายกลาววา

นิพพาน เปนบรมธรรม, ผูทํารายคนอื่น 

ไมช่ือวาเปนบรรพชิต, ผูเบียดเบียนคน

อื่น ไมช่ือวาเปนสมณะ

การไมกลาวราย ๑ การไมทําราย 

๑ ความสาํรวมในปาฏิโมกข ๑ ความ

เปนผูรูจักประมาณในอาหาร ๑ ท่ีนั่ง

นอนอันสงัด ๑ ความเพียรในอธิจิตต ๑ 

นี้เปนคําสอนของพระพุทธเจาท้ังหลาย

ท่ีเขาใจกันโดยท่ัวไป และจํากันได

มาก กค็ือ ความในคาถาแรกท่ีวา ไมทํา
ชั่ว ทําแตความดี ทําจิตตใจใหผองใส

โอวาทปาติโมกข ดู โอวาทปาฏิโมกข
โอวาทวรรค ตอนท่ีวาดวยเร่ืองใหโอวาท

แกนางภิกษุณี เปนตน, เปนช่ือวรรคท่ี 

๓ แหงปาจิตติยกัณฑ ในมหาวิภังค 

พระวินัยปฎก

โอวาทานุสาสนี คํากลาวสอนและพรํ่า

สอน, คําตักเตือนและแนะนําพรํ่าสอน

โอษฐ ปาก, ริมฝปาก
โอสารณา การเรียกเขาหมู, เปนช่ือสงัฆ-

กรรมจําพวกหนึ่ง มีท้ังท่ีเปนอปโลกน-

กรรม (เชน การรับสามเณรผูกลาวตู

พระผูมีพระภาคเจาซ่ึงถูกนาสนะไปแลว

และเธอกลับตัวได) เปนญัตติกรรม 

(เชน เรียกอุปสัมปทาเปกขะที่สอนซอม

อันตรายิกธรรมแลวเขาไปในสงฆ) เปน

ญัตติทุติยกรรม (เชน หงายบาตรแก

คฤหัสถท่ีกลบัตัวประพฤติด)ี เปนญตัติ-

จตุตถกรรม (เชน ระงับนิคหกรรมท่ีได

ทําแกภิกษุ); คูกับ นิสสารณา
โอฬาริกรูป ดูที่ รูป ๒๘



แถลงการจัดทําหนังสือ ประกาศพระคุณ ขอบคุณ และอนุโมทนา

หนังสือนี้เกิดขึ้นในเวลาเรงดวน แตสําเร็จไดดวยความรวมแรงรวมใจของผูรวมสํานักและดวยการใชวิธีลัด 

คือ ขอใหพระเปรียญ ๔ รูป แหงสํานักวัดพระพิเรนทร นําคําศัพททั้งหลายในหนังสือ ศัพทหลักสูตรภาษาไทย 

สําหรับนักธรรมชั้นตรี ชั้นโท และ ชั้นเอก รวม ๓ เลม ไปเรียงลําดับอักษรมา แลวผูจัดทําปรุงแตงขยายออกเปน 

พจนานุกรมพุทธศาสน เลมนี้

หนงัสือ ศพัทหลักสูตรภาษาไทย ๓ เลมนัน้ มหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลัยไดจัดพมิพขึน้เมือ่ พ.ศ. ๒๕๐๓ ใน

คราวทีค่ณะสงฆเพิม่วชิาภาษาไทยเขาในหลักสูตรนกัธรรมทัง้สามชัน้ หนงัสือแตละเลมแบงออกเปน ๓ ภาค ตามวชิา

เรยีนของนกัธรรม คอื พทุธประวตั ิ(อนพุทุธประวตั ิและพุทธานพุทธประวตั)ิ ธรรม และวนิยั รวม ๓ เลม เปน ๙ ภาค 

มศีพัทจํานวนมาก แตคงจะเปนเพราะการจัดทาํและตพีมิพเรงรบีเกนิไป หนงัสือจึงยงัไมเขารปูเทาทีค่วร ประจวบกบัทาง

คณะสงฆไดยกเลิกวชิาภาษาไทยเสียอกี หนงัสือชดุนีจึ้งทัง้ถกูทอดทิง้และถกูหลงลืม เหตทุีผู่จัดทาํมานกึถงึหนงัสือนี ้ ก็

เพราะระหวางนี ้ กาํลังเขยีน สารานกุรมพทุธศาสน ฉบบักลาง คางอยู จึงมคีวามเกีย่วของกบัหนงัสือจําพวกประมวล

ศพัทและพจนานกุรมอยูบอยๆ เมือ่ปรารภกนัวาจะพิมพหนงัสือเปนทีร่ะลึกในงานพระราชทานเพลิงศพทานพระครปูลัด

สมยั กติตฺทิตโฺต เจาอาวาสวดัพระพเิรนทร เวลาผานลวงไปกย็งัไมไดหนงัสือทีจ่ะพมิพ ผูจัดทาํนีรู้ตวัวาอยูในฐานะทีจ่ะ

ตองเปนเจาการในดานการพมิพ จึงไดพยายามมาแตตนทีจ่ะหลีกเล่ียงการพิมพหนงัสือทีต่นเขียนหรอืมสีวนรวมเขยีน 

ครัน้เหน็จวนตวัเขา คดิวาหากนาํหนงัสือศพัทหลักสูตรภาษาไทย ๓ เลม ๙ ภาคนีม้าปรบัปรงุตกแตงเพยีงเล็กนอย กจ็ะ

ไดหนงัสือทีม่ปีระโยชนพอสมควร และขนาดเลมหนงัสือกจ็ะพอเหมาะแกงาน เมือ่นาํมาหารอืกนักไ็ดรบัความเหน็ชอบ 

จึงเริม่ดาํเนนิการ เมือ่แรกตกลงใจน้ัน คดิเพยีงวา นาํศพัททัง้หมดมาเรยีงลําดบัใหมเขาเปนชดุเดยีวกนัเทานัน้กค็งเปน

อนัเพยีงพอ จากนัน้โหมตรวจเกลาอกีเพยีง ๔–๕ วนั กค็งเสรจ็ส้ิน ทัง้ตนเองกจ็ะหลีกเล่ียงจากความเปนผูเขยีนไดดวย 

แตเมือ่ทาํจรงิกลายเปนใชเวลาปรงุแตงเพิม่เตมิอยางหนกัถงึคอนเดอืนจึงเสรจ็ จําตองทาํตนฉบบัไป ทยอยตพีมิพไป 

ขนาดหนงัสือกข็ยายจากทีก่ะไวเดมิไปอกีมาก ศพัทจํานวนมากมายในศพัทหลักสูตร ทีซํ้่ากนัและทีเ่ปนคาํสามญัในภาษา

ไทย ไดตดัทิง้เสียมากมาย คาํทีเ่หน็ควรเพิม่กเ็ตมิเขามาใหมเทาทีท่าํไดทนั คาํทีม่อียูแลวซ่ึงเหน็วามขีอควรรูอกีกเ็สรมิ

และขยายออกไป กลายเปนหนงัสือใหมขึน้อกีเลมหนึง่ มลัีกษณะแปลกออกไปจากของเดมิ หลีกเล่ียงความเปนผูเขยีน

หรอืรวมเขยีนไมพน อยางไรกต็าม เนือ้หาในศพัทหลักสูตรนัน้กย็งัคงเปนสวนประกอบเกอืบครึง่ตอครึง่ในหนงัสือเลมนี ้

เนือ้หาทีม่าจากหนงัสือศพัทหลักสูตรเหลานัน้ แยกตามแหลงไดเปน ๓ พวกใหญ คอื พวกหนึง่เปนความหมายและคาํ

อธบิายทีค่ดัจากหนงัสือแบบเรยีนนกัธรรม ม ีนวโกวาท และ วนิยัมขุ เปนตน ซ่ึงสวนใหญเปนพระนพินธของ สมเดจ็

พระมหาสมณเจา กรมพระยาวชิรญาณวโรรส พวกทีส่องไดแกคาํไทยสามญัหรอืคาํเกีย่วกบัภาษาและวรรณคด ีซ่ึงคดัคาํ

จํากดัความหรือความหมายมาจาก พจนานกุรมฉบบัราชบณัฑติยสถาน พ.ศ. ๒๔๙๓ พวกทีส่ามคอืนอกจากนัน้เปนคาํ

อธบิายของทานผูรวบรวมและเรยีบเรยีงหนังสือศพัทหลักสูตรเหลานัน้เอง สวนครึง่หนึง่ทีเ่พิม่ใหม คดัหรอืปรบัปรงุจาก 

พจนานกุรมพทุธศาสตร ของพระราชวรมุน ี (ประยทุธ ปยตุโฺต) คอืผูจัดทาํนีเ้องบาง ปรงุข้ึนใหมสําหรบัคราวนี ้ ซ่ึงบาง

สวนอาจพองกบัใน สารานกุรมพทุธศาสน ฉบบักลาง อนัเปนวทิยาทานทีจ่ะพมิพออกตอไปบาง ไดจากแหลงอืน่ๆ รวม

ทัง้แบบเรยีนนกัธรรมทีก่ลาวมาแลวบาง

หนงัสือนีเ้รยีก พจนานกุรมพทุธศาสน ใหตางจาก พจนานกุรมพุทธศาสตร ทีไ่ดจัดทาํและตพีมิพไปกอนแลว

เพราะ พจนานุกรมพุทธศาสตร แสดงเฉพาะขอที่เปนหลักหรือหลักการของพระพุทธศาสนา อันไดแกคําสอนที่เปน

สาระสําคัญ สวนหนังสือเลมนี้รวมเอาส่ิงทั้งหลายที่เรียกกันโดยนามวาพระพุทธศาสนาเขามาอยางทั่วไป มีทั้งคําสอน 

ประวัติ กิจการ พิธีกรรม และแมส่ิงที่ไมเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาโดยตรง อยางไรก็ตาม แม พจนานุกรมพุทธศาสน 

นี้จะมีขอบขายกวางขวางกวา พจนานุกรมพุทธศาสตร แตก็หยอนกวาในแงความลึกและความละเอียด เพราะเขียน



๕๘๒

๕๘๒

แคพอรู ตลอดจนมีลักษณะทางวิชาการนอยกวา เชน ไมไดแสดงที่มา เปนตน การที่ปลอยใหลักษณะเหลานี้ขาดอยู 

นอกจากเพราะเวลาเรงรดัและขนาดหนงัสือบงัคบัแลว ยงัเปนเพราะเหน็วาเปนลักษณะทีพ่งึมใีน สารานกุรมพทุธศาสน

ฉบับกลาง หรือแม ฉบับเล็ก ที่ทําอยูกอนแลว แตยังไมเสร็จ อยางไรก็ดี ดวยเนื้อหาเทาที่มีอยูนี้ หวังวา พจนานุกรม

พุทธศาสน คงจักสําเร็จประโยชนพอสมควร โดยเฉพาะแกครูและนักเรียนนักธรรม สมตามช่ือที่ไดตั้งไว

การที่หนังสือนี้สําเร็จได นอกจากอาศัยคัมภีรภาษาบาลีที่ใชปรึกษาคนควาเปนหลักตนเดิมแลว ยังไดอาศัย

อุปการะแหงแบบเรียน ตํารา และความชวยเหลือรวมงานของผูเกี่ยวของหลายทาน ดังไดกลาวแลว ณ โอกาสนี้

จึงขออนุสรพระคุณแหง สมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ซ่ึงไดทรงพระนิพนธแบบ

เรียนนักธรรมไว อันอํานวยความหมายและคําอธิบายแหงศัพทตางๆ ที่เกี่ยวกับพระธรรมวินัย จํานวนมาก มีทั้งที่

ทรงวางไวเปนแบบ และทรงแนะไวเปนแนว

ขออนุโมทนาตอคณะกรรมการชําระปทานุกรม ซ่ึงทําใหเกิดมี พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 

๒๔๙๓ ที่อํานวยความหมายแหงคําศัพทที่มีใชในภาษาไทย

ขออนโุมทนาขอบคณุคณะผูจัดทาํหนงัสือ ศพัทหลักสูตรภาษาไทย ของมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย คือ 

อาจารยแปลก สนธิรักษ ปธ. ๙ อาจารยสวัสดิ์ พินิจจันทร ปธ. ๙ อาจารยสิริ เพ็ชรไชย ปธ. ๙ และพระมหาจําลอง 

ภูริปฺโ (สารพัดนึก) พธ.บ., M.A. ผูเก็บรวบรวมศัพทและแสดงความหมายของศัพทไวไดเปนจํานวนมาก

พระเปรยีญ ๔ รปู คอื พระมหาอนิศร จินตฺาปฺโ พระมหาแถม กติตฺภิทโฺท พระมหาเฉลิม าณจาร ีและ

พระมหาอัมพร ธีรปฺโ เปนผูเหมาะสมที่จะรวมงานนี้ เพราะเคยเปนนักเรียนรุนพิเศษแหงสํานักวัดพระพิเรนทร 

ซ่ึงไดมาเลาเรยีนตัง้แตยงัเปนสามเณร และไดอยูในความดแูลรบัผิดชอบอยางใกลชดิของพระครปูลัดสมยั กติตฺทิตโฺต

ในฐานะที่ทานเปนอาจารยใหญแหงสํานักเรียน ทั้งส่ีรูปนี้ นอกจากเปนผูจัดเรียงลําดับศัพทในเบื้องตนแลว ยังได

ชวยตรวจปรูฟ และขวนขวายในดานธุรการอื่นๆ โดยตลอดจนหนังสือเสร็จ ชื่อวาเปนผูรวมจัดทําหนังสือ 

พจนานุกรมพุทธศาสน นี้

คณะวดัพระพเิรนทร ทัง้ฝายพระสงฆและศษิย ไดชวยสนบัสนนุดวยการบรจิาครวมเปนทนุคาตพีมิพบาง กระทาํ

ไวยาวจัการอยางอืน่บาง โดยเฉพาะในเวลาทาํงานเรงดวนทีต่องอทุศิเวลาและกาํลังใหแกงานอยางเตม็ทีเ่ชนนี ้ ทางฝาย

พระสงฆ พระภกิษุถวลัย สมจิตโฺต และทางฝายศษิย นายสมาน คงประพันธ ไดชวยเอือ้อาํนวยใหเกดิสัปปายะเปนอยาง

มาก แมทานอืน่ๆ ทีม่กีศุลเจตนาสนบัสนนุอยูหางๆ มพีระภกิษุฉาย ปฺาทโีป เปนตน กข็ออนโุมทนาไว ณ ทีน่ีด้วย

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 และผูจัดทําไดยกตั้งอุทิศเปนทุนพิมพหนังสือทางพระศาสนาซ่ึงคิดวาจะเปนประโยชนมาก

กวา การนําทุนนั้นมาชวยคาพิมพหนังสือเลมนี้ แมเปนเรื่องฉุกเฉินนอกเหนือจากโครงการ แตก็ยังอยูในวัตถุ

ประสงค จึงขออุทิศกุศล ขออาํนาจบุญราศีอันเกิดจากการจัดทําและจัดพิมพหนังสือนี้ จงเปนพลวปจจัย อํานวยให

ทานพระครูปลัดสมัย กิตฺติทตฺโต ประสบสุขสมบัติในสัมปรายภพ ตามควรแกคติวิสัย ทุกประการฯ

ผูจัดทาํ



ความเปนมาของ พจนานุกรมพุทธศาสตร

เมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๖ พระมหาประยุทธ ปยุตฺโต ไดจัดทํา พจนานุกรมศัพทพระพุทธศาสนา ไทย–บาลี–

อังกฤษ เลมเล็กๆ เลมหนึ่งเสร็จส้ิน (เปนฉบับที่มุงคําแปลภาษาอังกฤษ ไมมีคําอธิบาย ตอมาไดเริ่มขยายใหพิสดาร

ใน พ.ศ. ๒๕๑๓ แตพิมพถึงอักษร ฐ เทานั้นก็ชะงัก) และในเดือนกันยายน ปเดียวกันนั้น ก็ไดเริ่มงานจัดทํา 

พจนานุกรมพระพุทธศาสนา ที่มีคําอธิบาย ๒ ภาษา คือ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ พรอมทั้งหมวดธรรม แตเมื่อทํา

จบเพียงอักษร บ ก็ตองหยุดคางไว เพราะไดรับการแตงตั้งโดยไมรูตัวใหเปนผูชวยเลขาธิการมหาจุฬาลงกรณ- 

ราชวิทยาลัย แลวหันไปทุมเทกําลังและอุทิศเวลาใหกับงานดานการศึกษาของมหาวิทยาลัยสงฆ จนถึง พ.ศ. ๒๕๑๕ 

จึงไดหวนมาพยายามรื้อฟนงานพจนานุกรมขึ้นอีก

คราวนัน้ พระมหาสมบรูณ สมปฺณุโฺณ (ตอมาเปนพระวสุิทธสิมโพธ ิดาํรงตาํแหนงรองเลขาธกิารมหาจุฬาลงกรณ-

ราชวิทยาลัย) มองเห็นวางานมีเคาที่จะพิสดารและจะกินเวลายาวนานมาก จึงไดอาราธนาพระมหาประยทุธ (เวลานัน้

เปนพระศรีวิสุทธิโมลี และตอมาเล่ือนเปนพระราชวรมุนี) ขอใหทาํพจนานุกรมขนาดยอมขึ้นมาใชกันไปพลางกอน 

พระศรวีสุิทธโิมลี ตกลงทาํงานแทรกนัน้จนเสรจ็ ใหชือ่วา พจนานกุรมพทุธศาสตร  มลัีกษณะเนนเฉพาะการรวบรวม

หลักธรรม โดยจัดเปนหมวดๆ เรยีงตามลําดบัเลขจํานวน และในแตละหมวดเรยีงตามลําดบัอกัษร แลวไดมอบงานและ

มอบทนุสวนหน่ึงใหมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัยจัดพมิพเผยแพร จําหนายเกบ็ผลประโยชนบาํรงุการศกึษาของพระภิกษุ

สามเณร เริม่พมิพตัง้แต พ.ศ. ๒๕๑๕ จนถงึ พ.ศ. ๒๕๑๘ จึงเสรจ็

ตอมา พ.ศ. ๒๕๒๒ กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ ขออนุญาตพิมพแจกเปนธรรมทาน ๘,๐๐๐ เลม 

นอกจากนัน้ มหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัยไดจัดจําหนายเพิม่ขึน้ และผูเรยีบเรยีงเองจดัแจกเปนธรรมทานเพิ่มเติมบาง 

เปนรายยอย หนังสือหมดส้ินขาดคราวในเวลาไมนาน

สวนงานจัดทํา พจนานุกรมพุทธศาสนา ฉบับเดิม ยังคงคางอยูสืบมาจนถึง พ.ศ. ๒๕๒๑ ผูจัดทําจึงมี

โอกาสรื้อฟนขึ้นอีก คราวนี้เขียนเริ่มตนใหมทั้งหมด เนนคําอธิบายภาษาไทย สวนภาษาอังกฤษมีเพียงคําแปลศัพท

หรือความหมายส้ันๆ งานขยายจนมีลักษณะเปนสารานุกรม เขียนไปไดถึงอักษร ข มีเนื้อความประมาณ ๑๑๐ หนา

กระดาษพิมพดีดพับสาม (ไมนับคําอธิบายศัพทจําพวกประวัติ อีก ๗๐ หนา) ก็หยุดชะงัก เพราะในป พ.ศ. ๒๕๒๑ 

นั้นเอง มีเหตุใหตองหันไปเรงรัดงานปรับปรุงและขยายความหนังสือพุทธธรรม ซ่ึงกินเวลายืดเยื้อมาจนถึงพิมพเสร็จ

รวมประมาณสามป งานพจนานุกรมจึงคางอยูเพียงนั้นและจึงยังไมไดจัดพิมพ

อีกดานหนึ่ง เมื่อวัดพระพิเรนทรจัดงานรับพระราชทานเพลิงศพ พระครูปลัดสมัย กิตฺติทตฺโต เจาอาวาส

วัดพระพิเรนทร ใน พ.ศ. ๒๕๒๒ พระราชวรมุนี ไดจัดทําพจนานุกรม ประเภทงานแทรกและเรงดวนขึ้นอีกเลมหนึ่ง 

เปนประมวลศัพทในหนังสือเรียนนักธรรมทุกชั้น และเพิ่มศัพทที่ควรทราบในระดับเดียวกันเขาอีกจํานวนหนึ่ง ตั้งชื่อ

วา พจนานุกรมพุทธศาสน ฉบับครู นักเรียน นกัธรรม  มีเนื้อหา ๓๗๓ หนา เทาๆ กันกับพจนานุกรมพุทธศาสตร

(๓๗๔ หนา) เสมือนเขาชุดเปนคูกัน เลมพิมพกอนเปนที่ประมวลธรรมซ่ึงเปนหลักการหรอืสาระสําคญัของพระ

พทุธศาสนา สวนเลมพมิพหลังเปนทีป่ระมวลศพัททัว่ไปเกีย่วกบัพระพทุธศาสนา อธิบายพอใชประโยชนอยางพื้นๆ ไม

กวางขวางลึกซ้ึง

ใน พ.ศ. ๒๕๒๕ มทีานผูศรทัธาเหน็วา พจนานกุรมพทุธศาสตร ขาดคราว จึงขอพิมพแจกเปนธรรมทาน

มหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัยไดทราบ กข็อรวมสมทบพิมพดวย เพือ่ไดทาํหนาทีส่งเสรมิวชิาการทางพระพทุธศาสนา กบัทัง้

จะไดเกบ็ผลกาํไรบาํรงุการศกึษาในสถาบนั และไดขยายขอบเขตออกไปโดยขอพมิพ พจนานกุรมพทุธศาสน ฉบับครู 

นักเรียน นักธรรม ดวย แตผูเรียบเรียงประสงคจะปรับปรุงแกไขเพิ่มเติมหนังสือทั้งสองเลมนั้นกอน อีกทั้งยังมีงาน

อื่นยุงอยูดวย ยังเริ่มงานปรับปรุงทันทีไมได จึงตองรั้งรอจนเวลาลวงมาชานาน ครั้นไดโอกาสก็ปรับปรุงเพิ่มเติม 



๕๘๔

๕๘๔

พจนานุกรมพุทธศาสตร กอนจนเสร็จ แลวเริ่มดําเนินการเกี่ยวกับการจัดพิมพ ระหวางนั้น มีงานอื่นแทรกอยูเรื่อยๆ 

ตองรอโอกาสที่จะปรับปรุงอีกเลมหนึ่งที่เหลืออยู และไดตั้งใจวาจะพิมพตามลําดับเลมที่ปรับปรุงกอนหลัง

ในการพมิพ พจนานกุรมพทุธศาสตร มขีอพจิารณาทีจ่ะตองตดัสินใจและปญหาทีจ่ะตองแกไขหลายอยาง รวม

ทั้งการทดลองและตรวจสอบเกี่ยวกับความสามารถในการพิมพดวย ซ่ึงลวนเพิ่มความลาชาใหแกการจัดพิมพ โดย

เฉพาะคือการพิมพภาษาบาลีดวยอักษรโรมัน ซ่ึงในการพิมพครั้งใหมนี้มีตัวบาลีโรมันเพิ่มขึ้นเกินเทาตัว หลังจากผาน

พนเวลาชานานในการปรึกษาสอบถามและศึกษางานกับโรงพิมพใหญโตบางแหงแลว ก็พอยุติไดวา ในประเทศไทย

คงมีโรงพิมพเพียง ๒ แหงเทานั้นที่มีอุปกรณครบครันพอจะพิมพอักษรบาลีโรมันไดตรงตามแบบนิยมอยางแทจริง 

แตก็ติดขัดปญหาใหญวาแหงหนึ่งตองใชทุนพิมพอยางมหาศาล อีกแหงหนึ่งคงจะตองพิมพอยางชาเปนเวลาแรมป

เมือ่ไดพยายามหาทางแกปญหาตอไปอกีระยะหนึง่ กม็าลงเอยทีท่างออกใหม คอื ส่ังซ้ืออปุกรณประกอบดวย

จานบนัทกึและแถบฟลมตนแบบสําหรบัใชพมิพอกัษรบาลีโรมนัจากบรษัิทคอมพวิกราฟค ส้ินเงิน ๒๔,๐๐๐ บาท และ

ส้ินเวลารออกี ๒ เดอืนเศษ อปุกรณจึงมาถงึ ครัน้ไดอปุกรณมาแลวกป็รากฏวายงัใชงานไดไมสมบรูณ ตองใหนกัเรยีง

พมิพผูสามารถหาวธิยีกัเยือ้งใชใหสําเรจ็ผล ส้ินเวลาพลิกแพลงทดลองอกีระยะหนึง่ และแมจะแกไขปญหาสําเรจ็ถงึขัน้ที่

พอนบัวาใชได กย็งัเปนการเรยีงพมิพทีย่ากมาก นกัเรยีงพมิพคอมพิวกราฟคสวนมากพากนัหลีกเล่ียงงานน้ี แมจะมี

นกัเรยีงพมิพทีช่าํนาญยอมรบัทาํงานนีด้วยมใีจสู กย็งัออกปากวาเปนงานยากทีสุ่ดทีเ่คยประสบมา ตองทาํดวยความ

ระมดัระวงัตัง้ใจเปนพเิศษ และกนิเวลามากถงึประมาณ ๓ เทาตวัของการเรียงพมิพหนงัสือทัว่ๆ ไป

ระหวางระยะเวลาเพียรแกปญหาขางตนนี้ ในชวงเดือน เมษายน – มิถุนายน ๒๕๒๗ มูลนิธิ “ทุนพระพุทธ-

ยอดฟา” ในพระบรมราชูปถัมภ ณ วัดพระเชตุพน ไดขอพิมพหนังสือ Thai Buddhism in the Buddhist World

ของพระราชวรมุนี ในงานพระราชทานเพลิงศพ พล ต.อ. ประเสริฐ รุจิรวงศ หนังสือเลมนี้มีเนื้อหาที่ตองใชอักษร

พิมพบาลีแบบโรมันกระจายอยูทั่วไป แมจะไมมากมายนัก แตก็ไดกลายเปนดังสนามทดสอบและแกปญหาในการใช

อุปกรณที่ส่ังซ้ือมานี้ เปนสนามแรก และนับวาใชไดผลพอสมควร

พอวาหนงัสือ Thai Buddhism สําเรจ็ แตยงัไมทนัเสรจ็ส้ิน กถ็งึชวงที ่ดร. สุจินต ทงัสุบตุร ตดิตอขอพิมพ 

พจนานกุรมพทุธศาสน ฉบบัคร ูนกัเรยีน นกัธรรม ในงานพระราชทานเพลิงศพ อาจารยจิตร ทงัสุบตุร ผูเปนบดิา เวลา

นัน้ พจนานกุรมเลมหลังนีไ้ดเคยปรบัปรงุเพิม่เตมิไวบางแลวเล็กนอย แตยงัไมถงึเวลาทีจ่ะปรบัปรงุจรงิจังตามลําดบัใน

โครงการ จึงตกลงวาจะพิมพตามฉบบัเดมิโดยใชวธิถีายจากฉบบัพมิพ พ.ศ. ๒๕๒๒ แกไขแทรกลงบางเทาทีจํ่าเปน แต

เมือ่ตนฉบบัถงึโรงพมิพ โรงพมิพอางวา ฉบบัเดมิไมชดัพอทีจ่ะใชวธิถีาย จะตองเรยีงพมิพใหม จึงกลายเปนเครือ่งบงัคบั

วาจะตองพยายามปรบัปรงุเพิม่เตมิใหเสรจ็ส้ินไปเสียในการพมิพคราวนีท้เีดยีว เพือ่หลีกเล่ียงการลงทนุลงแรงและเปลือง

เวลาซํ้าซอนหลายคราว พอดีเกิดขอยุงยากติดขัดทางดานโรงพิมพเปนอนัมาก จนหนงัสือเสรจ็ไมทนังานและตอมา

เจาภาพตองเปล่ียนโรงพมิพ กลายเปนโอกาสใหรบีเรงงานปรบัปรงุเพิม่เตมิแขงไปกบักระบวนการพิมพ แมจะไมอาจทาํ

ใหสมบรูณเตม็ตามโครงการ แตกสํ็าเรจ็ไปอกีชัน้หนึง่ และทาํใหเปล่ียนลําดบักลายเปนวาเลมทีก่ะจะพมิพทหีลังกลับมา

สําเรจ็กอน

นอกจากนัน้ การพมิพของเจาภาพครัง้นี ้ไดกลายเปนการอปุถมัภมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยไปดวย เพราะได

ลงทนุสําหรบักระบวนการพมิพขัน้ตนและขัน้กลางเสรจ็ส้ินไปแลว เมือ่พมิพใหมไมตองเสียคาเรยีงพมิพและคาทาํแผน

แบบพมิพใหมอกี ลงทนุเฉพาะข้ันกระดาษขึน้แทนพมิพและทาํเลม เปนการประหยดัคาใชจายลงไปเปนอนัมาก

อนึ่ง ในการพิมพครั้งนี้ ไดมีขอยุติที่สําคัญอยางหนึ่งดวย คือ การปรับปรุงชื่อของพจนานุกรมทั้งสองให

เรียกงาย พรอมทั้งใหแสดงลักษณะที่แตกตางกัน พจนานุกรมพุทธศาสน ฉบับครู นักเรียน นักธรรม เปล่ียนเปน 

พจนานกุรมพทุธศาสน ฉบบัประมวลศพัท สวน พจนานกุรมพทุธศาสตร เรยีกใหมวา พจนานกุรมพทุธศาสตร ฉบับ

ประมวลธรรม



๕๘๕

๕๘๕

งานปรับปรุงและจัดพิมพ พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลธรรม ผานเวลามาถึงบัดนี้ ๑ ปเศษแลว 

กะวาจะเสร็จส้ินในระยะตน พ.ศ. ๒๕๒๘ ระหวางนี้ หนังสืออื่นๆ แมแตเลมที่นับวาพิมพยาก ดังเชนเลมที่ออกชื่อ

แลวขางตน ก็สําเร็จภายในเวลาอันสมควร ไมตองนับหนังสือที่งานพิมพอยูในระดับสามัญ ซ่ึงปลอยงานใหผูที่ขอ

พิมพรับภาระเองได เวนแตตามปกติจะตองขอพิสูจนอักษรเพื่อความมั่นใจสักเที่ยวหนึ่ง

งานพิมพระดับสามัญที่ผานไปในชวงเวลานี้ รวมทั้งการพิมพซํ้า ธรรมนูญชีวิต ประมาณ ๑๒ ครั้ง สมาคม

ศษิยเกามหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย พมิพซํ้า ชาวพุทธกบัชะตากรรมของสังคม ธรรมสถาน จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

พมิพซํ้า (๒ ครัง้) พทุธธรรมฉบับปรบัปรงุและขยายความ มลูนธิโิกมลคมีทอง รวบรวมพมิพ ลักษณะสังคมพุทธ และ 

สถาบันสงฆกับสังคมไทย สํานักพิมพเทียนวรรณพิมพ คานิยมแบบพุทธ และ รากฐานพุทธจรยิศาสตรทางสังคม 

เพื่อสังคมไทยรวมสมัย ซ่ึงวีระ สมบูรณ แปลจากขอเขียนภาษาอังกฤษของพระราชวรมุนี ที่ตอมา CSWR 

มหาวิทยาลัยฮารวารด นําลงพิมพในหนังสือ Attitudes Toward Wealth and Poverty in Theravada 

Buddhism (ในชุด CSWR Studies in World Religions) ซ่ึงจะพิมพเสร็จในตนป ๒๕๒๘

ความที่กลาวมานี้ เปนเครื่องแสดงใหเห็นการเกิดขึ้นของ พจนานุกรมพุทธศาสตร ทามกลางงานคูเคียงและ

งานแทรกซอนทัง้หลาย พรอมทัง้ความยากและความละเอยีดซับซอนของงานพมิพพจนานกุรมนี ้ ทีต่างจากหนงัสือเลม

อืน่ๆ

แมวาพจนานกุรมทัง้สองนี ้ จะเปนผลงานธรรมทาน อทุศิแดพระศาสนา เชนเดยีวกบัหนงัสืออืน่ทกุเลมของ 

ผูเรยีบเรยีงเทาทีเ่คยพมิพเผยแพรมาแลว ผูประสงคสามารถพมิพไดโดยไมมคีาลิขสิทธิห์รอืคาตอบแทนสมนาคณุใดๆ 

กจ็รงิ แตผูเรยีบเรยีงกม็ไิดสละลิขสิทธิท์ีจ่ะปลอยใหใครๆ จะพมิพอยางไรกไ็ดตามปรารถนา ทัง้นี ้ เพือ่จะไดมโีอกาส

ควบคมุดแูลความถูกตองเรยีบรอยของงาน ซ่ึงผูเรยีบเรยีงถอืเปนสําคญัอยางยิง่

ไมวาการพิมพจะยากลําบากและลาชาปานใด เมื่อดําเนินมาถึงเพียงนี้ ก็มั่นใจไดวาจะสําเร็จอยางแนนอน 

เจาภาพทั้งหลายผูมีศรัทธาจัดพิมพเผยแพร ก็ไดสละทุนทรัพยบําเพ็ญกุศลธรรมทานใหสําเร็จ เปนอันลุลวงกิจโปรง

โลงไป คงเหลือแตเพียงมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเทานั้น ที่มีเคาจะประสบปญหาและกลายเปนปญหา เนื่องจาก

ไดแจงขอพิมพพจนานุกรมทั้งสองนั้นอยางละ ๑๐,๐๐๐ เลม ทั้งที่ตามความเปนจริงยังไมมีทุนทรัพยที่จะจายเพื่อ

การนี้เลย ทั้งนี้เพราะเหตุวา แมแตเงินทุนสําหรับใชจายในการดําเนินการศึกษาที่เปนงานหลักประจําในแตละวัน ก็ยัง

มีไมเพียงพอ การที่ตกลงใจพิมพพจนานุกรมจํานวนมากมายเชนนั้น ก็เปนเพียงการแสดงใจกลาบอกความปรารถนา

ออกไปกอน แลวคอยคิดแกปญหาเอาทีหลัง



ทุนพิมพพจนานุกรมพุทธศาสน

เมือ่เดอืนมกราคม พ.ศ. ๒๕๒๗ พระราชวรมนุไีดเพยีรพยายามคร้ังลาสดุในการหาโรงพิมพทีส่ามารถพมิพ พจนานกุรม

พทุธศาสตร แตกป็ระสบปญหาเกีย่วกบัราคาคาพมิพทีส่งูเกนิไปบาง การพมิพภาษาบาลีดวยอกัษรโรมนัใหสมบรูณไมไดบาง ในทีส่ดุจึง

หาทางออกดวยการใหสัง่ซ้ืออปุกรณสาํหรับเรยีงพมิพคอมพวิกราฟคชุดที่พอจะพิมพอักษรโรมันไดมาเปนกรณีพิเศษ (ประกอบดวย

จานบันทึกและแถบฟลมตนแบบ)

ชวงเวลานัน้ ประจวบเปนระยะทีค่ณุหญิงกระจางศร ี รกัตะกนษิฐ บงัเอญิไดทราบเรือ่งราวเกีย่วกบัพระราชวรมุน ี และดวยความมี

น้าํใจศรทัธาใฝอปุถมัภพระศาสนาและเกือ้กลูแกพระสงฆ กไ็ดมาถวายกาํลงัในการบําเพญ็ศาสนกจิดวยการอุปถมัภเกีย่วกบัภตัตาหารและยาน

พาหนะเปนตนอยูเนอืงนติย ครัน้ไดทราบเร่ืองทีพ่ระราชวรมนุเีพยีรแกปญหาอยู จึงไดขวนขวายชวยเหลอืทกุอยางเทาทีโ่ยมอปุถมัภจะทาํได 

โดยเฉพาะดวยการชวยตดิตอกบัโรงพมิพ และอํานวยความสะดวกในการเดนิทาง ครัน้ไดทราบตอไปอีกวา มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั ซึง่

เปนหนวยทีข่อพมิพพจนานกุรมนัน้ มเีพยีงกาํลงัใจทีจ่ะขอพมิพหนงัสอื แตยงัไมมทีนุทรพัยทีจ่ะใชพมิพ คณุหญิงกระจางศรี รกัตะกนษิฐ กไ็ด

เอือ้อาํนวยความอปุถมัภในเร่ืองนีแ้กมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยัดวย

เบือ้งแรก คณุหญิงกระจางศรี รกัตะกนษิฐ ไดแสดงจาคเจตนาทีจ่ะจัดหาทนุมาชวยบางสวนหนึง่ ซึง่คงจะพอเปนทนุสาํหรับจาย

คาอปุกรณสาํหรบัชวยการเรยีงพมิพอกัษรบาลแีบบโรมนั ทีไ่ดขอใหบรษัิทอสีตเอเชียตคิ จํากดั สัง่ซ้ือจากประเทศสหรฐัอเมรกิา มลูคา 

๒๔,๐๐๐ บาท แตตอมาอกีเพยีงสองสามวัน คอื ในวันที ่๒ กมุภาพนัธ ๒๕๒๗ ทานกไ็ดขยายความอปุถมัภออกไปอกี โดยไดแจงแกผู

เรยีบเรียงคอืพระราชวรมนุ ี วาจะขอรับภาระดาํเนนิการรวบรวมทนุจัดพมิพ พจนานกุรมพทุธศาสตร ใหทัง้หมด ภายในวงเงนิ ๓๐๐,๐๐๐ 

บาท โดยทานจะทาํหนาทีเ่ปนผูประสานงานบอกกลาวกนัในหมูญาตมิติรและผูสนทิสนมคุนเคยใหรวมกนับรจิาคดวยวิธจัีดเปนทนุราม 

๓๐๐ ทนุๆ ละ ๑,๐๐๐ บาท พระราชวรมนุจึีงไดนดัหมายพระเถระทางฝายมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยัไปรบัทราบกศุลเจตนานัน้ และจัด

เตรยีมอนโุมทนาบตัรใหสาํหรบัมอบแกผูบรจิาค

คุณหญิงกระจางศรี รักตะกนิษฐ ไดบอกกลาวเชิญชวนทานผูศรัทธาในวงความรูจักของทาน ขอความที่ทานใชบอกกลาว

เชิญชวนตอนหนึ่งวา “นับวาเปนโอกาสอันดีของเราทั้งหลาย ที่จะไดมีสวนเปนผูพิมพหนังสือทางวิชาการที่สําคัญเลมนี้ ฝากไวเปน

อนุสรณในพระพุทธศาสนา เปนเคร่ืองบูชาพระรัตนตรัยรวมกัน อันจะยังประโยชนใหเกิดอานิสงสทางปญญาบารมี แกตัวผูบริจาค

เองและบุตรหลาน ทั้งยังเปนการชวยสงเคราะหพระเณรใหไดมีหนงัสือที่จําเปนยิ่งนี้ไวใชโดยเร็ว นอกจากนั้นผลที่จะตามมาก็คือ 

รายไดจากการจําหนายหนังสือนี้ ก็จะไดใชประโยชนในการบํารุงการศึกษาของพระเณร ...”

การเชญิชวนบริจาคทนุสรางพจนานกุรมฯ นี ้คณุหญิงกระจางศรี รกัตะกนษิฐ ไดเริม่บอกกลาวในหมูญาตมิติรสนทิกอน ปรากฏ

วามผูีศรทัธาในงานบญุนีม้ากเกนิคาด การเชญิชวนจึงขยายวงกวางออกไปจนไดเงนิเกนิกวาทีก่าํหนดไวในเวลาอนัรวดเร็ว

อนึง่ ในระหวางเวลารอคอยการพิมพ พจนานกุรมพทุธศาสตร ฉบบัประมวลธรรม นี ้มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยก็ไดขอ

พิมพ พจนานุกรมพุทธศาสน ฉบับประมวลศัพท เพิ่มเขามาอีก และก็ยังไมมีทุนที่จะพิมพฉบับหลังนี้อีกเชนกัน ผูเชิญชวนและรวบ

รวมทุนเห็นเปนโอกาสอันดีที่ทานผูมีศรัทธาบริจาคทั้งหลายจะไดบุญกุศลจากการนี้กวางขวางยิ่งข้ึน จึงไดเสนอพระราชวรมุนีขอให

ใชเงินบริจาคซ่ึงมีจํานวนมากพอนี้เปนทุนพิมพ พจนานุกรมฯ ฉบับประมวลศัพท มอบใหมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เพื่อจําหนาย

หาผลกําไรบํารุงกิจการของมหาวิทยาลัยอีกเลมหนึ่งดวย และถาหากยังคงมีเงินเหลืออยูบาง ก็ขอใหเก็บไวในบัญชีเดิมนี้เพื่อสมทบ

เปนทุนพิมพในคราวตอๆ ไป

อนึง่ ทนุพมิพพจนานุกรมฯ นี ้ ผูรวบรวมทนุไดแสดงความประสงคทีจ่ะใหเกบ็ไวเปนทนุสาํรองถาวร ของมหาจุฬาลงกรณ-

ราชวิทยาลัย สําหรับพิมพ พจนานุกรมฯ ทั้งสองเลมนี้โดยเฉพาะ เพื่อจะไดมีทุนพรอมที่จะพิมพเพิ่มเติมไดโดยไมขาดระยะ ฉะนั้น 

จึงไดขอความรวมมือจากมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยใหชวยสงวนรักษาทุนนี้ไว โดยในการจัดจําหนาย ขอใหหักตนทุนหนังสือทุก

เลมที่จําหนายไดสงคืนเขาบัญชี “ทุนพิมพพจนานุกรมพุทธศาสน” ซึง่ไดเปดอยูแลวทีธ่นาคารกรุงศรอียธุยา สาํนกังานใหญ ดงักลาว

ขางตน สวนผลกาํไรทั้งหมด มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยก็จะไดนําไปใชในกิจการของมหาวิทยาลัยตามตองการ ทั้งนี้ผูรวบรวมได

ขออาราธนาพระราชวรมุนี ซึ่งการทํางานของทานไดเปนเหตุใหผูรวบรวมเกิดความดําริที่จะตั้งทุนนี้ ใหโปรดเปนหลักในการรักษา

บัญชีรวมกับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยสืบตอไป

“ทุนพิมพพจนานุกรมพุทธศาสน” นี้ เปนผลแหงความเสียสละและความสามัคคี อันเกิดจากความมีจิตศรัทธาในพระ

พุทธศาสนา และธรรมฉันทะที่จะสงเสริมความรูความเขาใจในธรรมใหแพรหลาย ซึ่งจะใหสําเร็จเปนธรรมทานอันอํานวยประโยชน

แกชนจํานวนมาก ขอกุศลเจตนาและบุญกิริยาที่กลาวมานี้จงเปนปจจัยดลใหผูรวมบริจาคทุกทาน เจริญงอกงามในธรรมยิ่งๆ ขึ้นไป 

เพื่อไดประสบแตความสุขและสรรพพร และขออัครทานคือการใหธรรมแจกจายความรูและเผยแพรความดีงามคร้ังนี้ จงเปนเครื่อง

ค้ําชูสัทธรรมใหดํารงมั่นและแผไพศาล เพื่อชักนํามหาชนใหบรรลุประโยชนสุขอันไพบูลยตราบชั่วกาลนาน
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