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อนุโมทนา
อาจารยสุพจน ทองนพคุณ มีจิตศรัทธา และปรารถนาดีตอญาติมิตร ตลอดจนประชาชนทั่วไป โดยเฉพาะ

หวงัจะใหชาวพุทธมีความรูความเขาใจในหลักธรรมคํ าสอนของพระพุทธเจา โดยมีหนังสือคนควาอางอิงที่จะศึกษา
ไดสะดวก จึงไดรวมใจกับทายกทายิกาผูมีฉันทะในธรรมและมีไมตรีจิตตอมหาชน ตกลงกันวาจะพิมพหนังสือ
พจนานุกรมพุทธศาสตร: ฉบับประมวลธรรม แจกเปนธรรมทาน ใหทันมงคลสมัยปใหม พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่กํ าลังจะมา
ถึงใกลๆ น้ี และไดแจงบุญเจตนาขออนุญาต อาตมภาพขออนุโมทนาตามความประสงคดวยความเต็มใจ

หนังสือ พจนานุกรมพุทธศาสตร: ฉบับประมวลธรรม น้ี มีความเปนมาที่ยาวนานและซับซอน จนพูดไดยาก
วาการพิมพครั้งใหมน้ี เปนครั้งที่เทาใด ตองนับโดยมีจุดกํ าหนดเปนชวงๆ วาเปนการพิมพรวมเลมครั้งที่ ๑๑ แต
เปนการพิมพโดยใชฐานขอมูลในคอมพิวเตอร ครั้งที่ ๒ ความเปนมาของการพิมพทั้งหมดไดเลาไวแลวในคํ านํ า
ส ําหรับการพิมพครั้งที่ ๑๐ ซึ่งเปนครั้งแรกของการใชระบบคอมพิวเตอร

มีขอควรกลาวยํ้ าเปนพิเศษวา การพิมพโดยมีฐานขอมูลอยูในคอมพิวเตอร ที่พิมพเสร็จครั้งแรก เม่ือปลาย
เดือนกรกฎาคม ๒๕๔๕ น้ี นับวาเปนการเริม่ตนใหมทีส่ ําคัญ ซึง่จะชวยใหงานพมิพพจนานุกรมฯฉบบัน้ี ในครัง้ตอๆ
ไป ท ําไดโดยสะดวก พมิพไดชดัเจน และสนองความประสงคของผูเรยีบเรยีง ทีจ่ะเพิม่เติมปรบัขยายไดตามตองการ

กอนหนาน้ี หลังจากพิมพครั้งที่ ๔ เม่ือเกือบ ๒๐ ปกอน คือ พ.ศ. ๒๕๒๖ เปนตนมา  ในการพิมพใหมแต
ละครั้ง ตองใชตนแบบเกา ตอมา เม่ือตนแบบนั้นผุพังไป ก็ตองถายแบบจากหนังสือที่พิมพครั้งกอนๆ การแกไข
เพิ่มเติมแทบจะทํ าไมไดเลย ทั้งที่ผูเรียบเรียงตองการปรับขยายเพ่ิมเติมหมวดธรรมตางๆ อีกหลายหมวดหลาย
เรือ่ง ก็ตองเก็บรอไว และทั้งที่มีผูศึกษาหลายทานเสนอแนะตางๆ เชน พระฝรั่งที่ใชหนังสือน้ีแจงไว ๑๕ ปมาแลว
วา อยากใหพิมพเลขหมวดธรรมไวตรงหัวกระดาษซาย-ขวา อยาง Thesaurus ดวย แมจะปรารถนาใหทุกทานได
สมประสงคก็ทํ าไมได

เวลาผานไปอยางน้ียาวนานนัก จนกระทั่ง ดร.สมศีล ฌานวังศะ ผูมีศรัทธา และฉันทะจริงจัง ไดสละเวลา
นํ าขอมูลท้ังหมดของพจนานุกรมฯ น้ัน พิมพลงในคอมพิวเตอร โดยมีบุตรหญิงบุตรชายผูใฝศึกษาชวยงานพิมพขอ
มูลดวย แมวาจะไมทันเวลาที่ตั้งใจวาจะพิมพถวายแกผูเรียบเรียงในวาระที่มีอายุครบ ๖๐ ป ใน พ.ศ. ๒๕๔๒ แตก็
ท ําใหผูเรียบเรียงมีเวลาปรับขยายเพิ่มเติม และในที่สุดก็สํ าเร็จ ในป ๒๕๔๕ น้ี โดยถือวาเปนการพิมพเน่ืองใน
โอกาสที่ผูเรียบเรียงอายุครบ ๖๐ ป ตามที่ตั้งใจไวเดิม

นอกจากเปนการพิมพหนังสือถวายในโอกาสดังกลาวแลว ก็ไดถวายฐานขอมูลคอมพิวเตอรที่ไดจัดพิมพน้ัน
แกผูเรยีบเรยีงเพือ่ใชปรบัขยายเพิม่เตมิไดตามปรารถนาโดยสะดวกตอไป จงึขออนุโมทนา รศ. ดร.สมศีล ฌานวงัศะ
ราชบัณฑิต พรอมท้ัง น.ส.ภาวนา ฌานวังศะ และ ด.ช.ปญญา ฌานวังศะ ไว ณ ที่น้ี อีกครั้งหนึ่ง

ในการพิมพครั้งที่ ๑๑ ซึ่งเปนครั้งที่ ๒ ของการใชฐานขอมูลในคอมพิวเตอรน้ี เน่ืองจากมีความสะดวก
ดังกลาว จงึรวบรวมขอผดิพลาดตกหลนเลก็ๆ นอยๆ ทีไ่ดพบ และทีมี่ญาตโิยมบอกแจงระหวางน้ีไว แลว ดร.สมศีล
ฌานวังศะ ไดชวยรับไปพิมพแกในคอมพิวเตอร การพิมพครั้งน้ี จึงเรียบรอยสมบูรณยิ่งขึ้น เปนการปรับแกไดเร็ว
ไวสมดังที่กลาวไว

ขออนุโมทนา อาจารยสุพจน ทองนพคุณ และญาติมิตร ทายกทายิกาผูใฝในธรรมทานบุญกิริยาทุกทาน
หวังวา พจนานุกรมพุทธศาสตร: ฉบับประมวลธรรม ที่พิมพครั้งใหมน้ี จะเปนสวนรวมในการดํ ารงรักษาสืบตออายุ
พระพทุธศาสนา และเปนปจจัยเสริมสรางชีวิตและสังคมใหกาวไปในการพัฒนาอยางถูกตองตามแนวทางแหง
ภาวนาทัง้สีด่าน เพ่ือใหประโยชนสุขแผขยายออกไปอยางไพศาล เพ่ือสันติสุขของชาวโลก และใหผูบํ าเพ็ญบุญ
กิริยา พรอมญาติมิตรทั้งปวง เจริญดวยจตุรพธิพรชัยทั่วกัน

พระธรรมปฎก (ป. อ. ปยุตฺโต)
๒๓ ตุลาคม ๒๕๔๕



๔

ค ํานํ า
(ในการพิมพครั้งที่ ๑๐)

พจนานกุรมพทุธศาสตร ฉบับประมวลธรรม มคีวามเปนมาทีย่าวนาน ผานการจดัปรบัหลายขัน้
ตอน จนลงตวัมรีปูเลมและชือ่ปจจบัุน เมือ่ พ.ศ. ๒๕๑๕ (พิมพเสรจ็ครัง้แรก พ.ศ. ๒๕๑๘) โดยมเีนือ้หาแยก
เปน ๓ ภาค คือ

ภาค ๑ พจนานุกรมพุทธศาสตร หมวดธรรม
ภาค ๒ พจนานุกรมพุทธศาสตร ไทย–อังกฤษ
ภาค ๓ พจนานุกรมพุทธศาสตร อังกฤษ–ไทย

ก. ความเปนมาเดิม — ชวงที่ ๑
– การพิมพระบบโมโนไทป

ทั้ง ๓ ภาคของหนังสือนี้ เปนงาน ๓ ชิ้น ซึ่งมีความเปนมาตางหากจากกัน ดังที่ไดเลาไวในคํ า
นํ าของการพิมพครั้งที่ ๑

โดยเฉพาะภาค ๒ “พจนานกุรมพทุธศาสตร ไทย–องักฤษ” เปนงานเกาสุด เดมิชือ่ พจนานกุรม
ศัพทพระพทุธศาสนา ไทย–บาลี–องักฤษ ไดจดัท ําขึน้เมือ่ผูรวบรวมและเรยีบเรยีงสอนวชิาธรรมภาคภาษา
องักฤษ ในแผนกบาลเีตรยีมอดุมศึกษา มหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั จดัท ําเสรจ็ใน  พ.ศ. ๒๕๐๖ และได
แกไขเพ่ิมเตมิเปนครัง้คราว จนไดมาจัดรวมเขาเปนภาค ๒ ของหนงัสอืนีใ้น พ.ศ. ๒๕๑๕

อนึง่ “พจนานกุรมพทุธศาสตร ไทย–องักฤษ” นี ้ไดมปีระวตัแิยกตางหากออกไปอกีสวนหนึง่ คือ
ไดขยายเพ่ิมเติมเปนฉบับพิสดาร ซึง่พิมพเมือ่ พ.ศ. ๒๕๑๓ แตจบเพียงอกัษร ฐ แลวคางอยูแคนัน้จนบดันี้

ภาค ๑ คือ “พจนานุกรมพุทธศาสตร หมวดธรรม” เปนงานใหมที่จัดทํ าขึ้นใน พ.ศ. ๒๕๑๕ โดย
ตัง้ใจใหเปนเพยีงคูมอืศึกษาธรรมขัน้ตน แตกลายเปนสวนทีม่เีนือ้หามาก เมือ่เทยีบกบัภาค ๒ แลว ภาค 
๑ นี้ไดกลายเปนสวนหลักของหนังสือไป

สวนภาค ๓ คือ “พจนานุกรมพุทธศาสตร อังกฤษ–ไทย” เปนงานแถมและเสริมเทานั้น กลาว
คือ เมื่อตกลงวาจะพิมพภาค ๑ และภาค ๒ รวมเปนเลมเดียวกันแลว ก็เห็นวาควรมีพจนานุกรมพากย
อังกฤษ–ไทย ไวคูกับพากยไทย–อังกฤษดวย แมวาจะเปนเพียงสวนประกอบ ซึ่งตามปกติรูกันวาใชนอย

การพิมพหนังสือนี้เปนงานที่นับวาละเอียดและซับซอน อีกทั้งผูรวบรวม–เรียบเรียงยังไดเพ่ิม
เติมแทรกเสริมระหวางดํ าเนินการพิมพคอนขางมาก จึงใชเวลายาวนาน เขาโรงพิมพปลาย พ.ศ. ๒๕๑๕ 
กวาจะเสร็จออกมาเปนเลมหนังสือก็ถึงกลางป ๒๕๑๘ รวมเวลาพิมพ ประมาณ ๒ ป ๖ เดือน

การพมิพรวมเลมครัง้แรกนี้ ถอืวาไดรบัการสนบัสนนุจากค ําอาราธนาของพระมหาสมบรูณ สมปฺุณโฺณ
(ปจจบัุน พ.ศ. ๒๕๔๕ คือ พระราชกติตเิวท ี เจาอาวาสวดัวชริธรรมปทปี นครนวิยอรก) ผูชวยเลขาธกิาร
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และเผยแพรโดยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย สวนกระบวนการพิมพ 
ด ําเนนิการโดยโรงพมิพคุรสุภา ซึง่ใชระบบเรยีงพิมพอกัษรแบบ Monotype

ตอจากนั้น ใน พ.ศ. ๒๕๒๑ กรมการศาสนาไดขออนุญาตพิมพครั้งที่ ๒ และครั้งที่ ๓ ซึ่งเปน
การพิมพซํ้ าตามเดิม



๕

ข. ความเปนมาชวงที่ ๒
– การพิมพครั้งที่ ๔ — ระบบคอมพิวกราฟค

พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลธรรม มีการเปลี่ยนแปลงครั้งสํ าคัญ ในการพิมพครั้งที่ ๔ 
ที่พิมพเสร็จใน พ.ศ. ๒๕๒๘ (หลังพิมพครั้งแรก ๑๐ ป)

การพิมพครั้งที่ ๔ นี้ มีจุดเริ่มในปลายป ๒๕๒๔ เมื่อคุณสาทร และคุณพิสมร ศรศรีวิชัย ไดซื้อ
พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลธรรม นั้นแจกเปนธรรมทาน จนหนังสือแทบจะไมมีเหลือ แตยัง
ประสงคจะแจกตอไปอีก จึงปรารภที่จะพิมพเพ่ิมเปนธรรมทาน เวลานั้นมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ประสงคจะพิมพอยูแลว แตไมมีทุนทรัพยเพียงพอ จึงขอรวมพิมพดวย แตเกิดเหตุขัดของเนื่องจากตน
แบบหนังสือ(อารตเวิรค) และฟลมทีโ่รงพมิพเกาสูญหายหมดแลว ตองจดัเตรยีมตนแบบทีจ่ะพมิพขึน้ใหม

ระหวางนั้นมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยไดขยายความคิดในการพิมพโดยประสงคจะเพ่ิม
จํ านวนใหมากถึง ๑๐,๐๐๐ เลม แตยังไมมีทุนทรัพยที่จะจายคาพิมพ

ณ จดุนีก้ไ็ดม ี“ทนุพมิพพจนานกุรมพทุธศาสตร” เกดิขึน้ เนือ่งจากคณุหญงิกระจางศร ีรกัตะกนษิฐ
ทราบปญหาแลว ไดเชิญชวนญาติมิตรรวมกันตั้งถวาย ซึ่งมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยไดใชพิมพทั้ง 
พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลธรรม และ พจนานุกรมพุทธศาสน ฉบับประมวลศัพท มาจนบัดนี้

ในการพมิพครัง้ที ่๔ นี ้ตองจดัท ําตนแบบใหม จงึถอืโอกาสปรบัปรงุเพิม่เตมิตนฉบับ เชน ในภาค ๑ 
เพ่ิมหมวดธรรมอกีกวา ๓๐ หมวด สวนกระบวนการตพิีมพใชระบบคอมพวิกราฟค ซึง่ผูเรยีงอกัษรตอง
เพียรพยายามในการยกัเยือ้งพลกิแพลงและตองตดัแตงตวัอกัษรบาลโีรมนัดวยมอืเปลามากมาย เปนเหตใุห
การพมิพใชเวลายาวนานถงึปครึง่เศษ จงึพิมพเสรจ็ในครึง่หลงัของ พ.ศ. ๒๕๒๘

การพิมพตนฉบับทั้งหมดของหนังสือนี้สํ าเร็จดวยศรัทธาของคุณชลธีร ธรรมวรางกูร สวนการ
พิมพตนแบบดวยระบบคอมพวิกราฟค คุณบุญเลศิ วุฒิกรคณารกัษ เปนผูจดัท ําดวยความเพียรเปนอนัมาก

ค. ชวงตอสูการพิมพครั้งที่ ๑๐
หลงัจากการพมิพครัง้ที ่๔ ทีเ่สรจ็ในป ๒๕๒๘ แลว มหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยัไดพิมพ พจนานกุรม

พุทธศาสตร ฉบับประมวลธรรม นี้ใหมเรื่อยมา จนถึงครั้งลาสุด ในป ๒๕๔๓ เปนการพิมพครั้งที่ ๙
ในการพิมพตั้งแตครั้งที่ ๔ เปนตนมา ซึ่งมีผูรูจักพจนานุกรมฯ นี้กวางออกไปแลว ไดมีทานที่

ศรัทธารวมพิมพแจกเปนธรรมทานจํ านวนมาก แตในดานเนื้อหาของหนังสือแทบไมมีการเปลี่ยนแปลง 
เรียกไดวาเปนการพิมพซํ้ าไปตามเดิม คือคงอยูเทากับการพิมพครั้งที่ ๔

แทจริงนั้น ระหวางเวลาที่ผานมา ผูรวบรวมและเรียบเรียงปรารถนาจะปรับปรุงเพ่ิมเติมเนื้อหา
ของหนังสือ เชน เพ่ิมหมวดธรรมบางเรือ่ง แตตดิขดั เพราะการพมิพระบบเกา แมแตระบบคอมพวิกราฟค
นั้น ตองอาศัยตนแบบที่จัดลงตัว เมื่อยุติอยางไรแลว ก็ตองพิมพตามเดิมอยางนั้นเรื่อยไป แกไขเปลี่ยน
แปลงไดยาก และเมื่อกาลเวลาลวงไปนาน ตนแบบนั้นก็เปอยผุสลายเสียไป พจนานุกรมพุทธศาสตร 
ฉบับประมวลธรรม นี้ จึงตองพิมพซํ้ าอยางเดิมเรื่อยมาตั้งแตครั้งที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๒๘ นั้น

ย่ิงครั้งหลังๆ เมื่อตนแบบเปอยผุเสียไปแลว ก็ตองนํ าเอาเลมหนังสือฉบับที่พิมพครั้งกอนๆ มา
ถายแบบ ทํ าใหคุณภาพการพิมพลดลง เชนตัวอักษรเลือนลางลงไป

การปรับปรุงเพ่ิมเติมเนื้อหาก็ดี การแกไขปญหาการพิมพที่จะใหกลับเรียบรอยชัดเจนขึ้นใหมก็ดี 
หมายถึงการที่จะตองเรียงพิมพขอมูล และจัดทํ าตนแบบขึ้นใหม ซึ่งเปนงานที่ยาก ซับซอน ดวยมีตัว
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อักษรหลายแบบ หลายขนาด โดยเฉพาะตัวบาลี ทั้งอักษรไทย และอักษรโรมัน จะตองใชความละเอียด 
แมนยํ า รวมทั้งเวลามากในการตั้งใจทํ าอยางจริงจัง

ระหวางนี ้ มคีวามกาวหนาทางเทคโนโลยทีีเ่กือ้หนนุ คือในดานอตุสาหกรรมการพมิพหนงัสอื เมือ่
เขาสูยุคคอมพิวเตอรแลว ไดเริม่มกีารใชคอมพิวเตอรในงานพมิพหนงัสอื ตัง้แตประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๐ 
เปนตนมา ท ําใหการพมิพขอมลูสะดวกขึน้ แกไขปรบัปรงุเปลีย่นแปลงเพิม่เตมิขอมลูไดงาย และเกบ็ขอมลู
ไวใชไดในระยะยาว แตส ําหรบังานพมิพ พจนานกุรมพทุธศาสตร ฉบับประมวลธรรม การพมิพกยั็งตอง
อาศัยความช ํานาญ ความละเอยีดลออและวริยิะอตุสาหะมากทเีดยีว

ง. ความเปนมาชวงที่ ๓
– การพิมพครั้งที่ ๑๐ คือ ปจจุบัน — ระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร

ความกาวหนาชวงที ่๓ เกดิขึน้ เมือ่ ดร.สมศีล ฌานวังศะ รองศาสตราจารยประจ ําสถาบันภาษา
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และราชบัณฑิตสํ านักศิลปกรรม ประเภทวรรณศิลป สาขาวิชาภาษาศาสตร 
ไดปลีกเวลาบางสวนจากงานประจํ ามาจับงานนี้ดวยศรัทธาและฉันทะ ที่ผูกพันกับหนังสือนี้มายาวนาน

ยอนหลังไป เมื่อ ๓๐ กวาปลวงแลว คือ พ.ศ. ๒๕๑๑ ดร.สมศีล ฌานวังศะ สมัยที่ยังเปนนัก
เรียนมัธยมในโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ซึ่งตอมาเปนผูชนะเลิศพิมพดีดแหงประเทศไทยทั้งภาษา
ไทยและภาษาอังกฤษ ของสมาคมชวเลขและพิมพดีดแหงประเทศไทย ไดมีศรัทธาและฉันทะชวยพิมพ
ดีดตนฉบับ ฉบับขยายความแหงภาค ๒ ของพจนานุกรมฯ ฉบับนี้ ซึ่งไดพิมพแยกตางหาก อักษร ก–ฐ
และตอมาใน พ.ศ. ๒๕๒๘ ระหวางที่ศึกษาอยูในสหรัฐอเมริกา และมาเยี่ยมบานชั่วคราวเพื่อรวมงาน
บรรจุศพมารดา ก็มารับปรูฟสวนหนึ่งของหนังสือพจนานุกรมฯ นี้ ที่อยูในระหวางจัดพิมพครั้งที่ ๔ ไป
ชวยตรวจ ครั้นกลับจากอเมริกามาทํ างานในเมืองไทยแลว  ในคราวจัดงานฌาปนกิจศพ นางกุง แซฉั่ว 
(ฌานวังศะ) ผูเปนมารดา ณ ฌาปนสถาน วัดเทพศิรินทราวาส ในวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๓๐ ก็ได
พิมพหนังสือ พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลธรรม นี้เปนอนุสรณและเปนธรรมทาน

ดร.สมศีล ฌานวังศะ มีศรัทธาและฉันทะที่จะชวยงานพิมพพจนานุกรมฯ นี้ อยูตลอดมา แตใน
ระยะแรกมีภาระรอบดาน ตองระดมแรงทั้งในและนอกเวลาราชการใหแกงานประจํ า จนกระทั่งป พ.ศ. 
๒๕๔๑ จึงไดพยายามปลีกเวลานอกราชการมาเริ่มดํ าเนินงานพิมพขอมูลพจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับ
ประมวลธรรม ลงในคอมพิวเตอร และไดตั้งใจวาจะจัดพิมพครั้งใหมใหทันโอกาสที่ผูรวบรวม–เรียบเรียง
มีอายุครบ ๖๐ ป ในเดือนมกราคม ๒๕๔๒

การเรียงพิมพดวยระบบคอมพิวเตอรนี้ แมจะกาวหนามาก มีประสิทธิภาพสูง และมีขอดีพิเศษ
อื่นอีกหลายอยาง แตเมื่อมาเรียงพิมพภาษาบาลีอักษรโรมัน (Romanized Pali) ก็ประสบปญหาคลาย
กันกับการพิมพดวยระบบคอมพิวกราฟคในครั้งกอน เปนเหตุใหดร.สมศีล ตองใชเวลาและความเพียร
พยายามอีกสวนหนึ่ง ในการพัฒนาแบบตัวอักษร (fonts) พิเศษตางๆ ขึ้นมา เพ่ือใชพิมพภาษาบาลีทั้ง
อักษรโรมันและอักษรไทยในแบบตัวอักษรชุดเดียวกัน ซึ่งก็ประสบความสํ าเร็จดวยดี

ในการทํ างานดวยศรัทธาและฉันทะนี้ ด.ญ.ภาวนา ฌานวังศะ และ ด.ช.ปญญา ฌานวังศะ ซึ่ง
เปนผูมีความใฝรูใฝศึกษา ไดชวยแบงเบาภาระของคุณพอ โดยชวยกันพิมพขอมูลทั้งหมดตามตนฉบับ
เดิมลงในคอมพิวเตอรเสร็จสิ้นตั้งแตกลางป พ.ศ. ๒๕๔๒

อยางไรกต็าม งานนีม้ใิชหนกัแรงและตองใชเวลามากเฉพาะในการพมิพขอมลูและพสิจูนอกัษรเทา
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นัน้ แตมกีารตรวจสอบและทวนทานทีต่องการความละเอยีดแมนยํ าอกีหลายขัน้ตอน ยกตวัอยางงายๆ เพียง
ตรวจสอบตวัเลขหมวดธรรมหมวดหนึง่ๆ กต็องตรวจสอบทัง้ล ําดบัของหมวดธรรมนัน้เอง และการอางองิถงึ
หมวดธรรมนัน้ ณ ทีอ่ืน่ๆ ในเลมหนงัสอื กบัทัง้ตวัเลขหมวดธรรมนัน้ และขอธรรมยอยของหมวด ในสารบญั
หมวดธรรม สารบัญประเภทธรรม และดชันคีนคํ าทัง้หมด นอกจากนัน้ เมือ่มกีารเปลีย่นแปลง เชน สลับ
ล ําดบัหมวดธรรม หรอืเพ่ิมหมวดธรรมใหม กต็องตามเลือ่นหรอืเตมิเลขตลอดทกุแหง (โดยเฉพาะในระยะ
หลงันี ้ผูเรยีบเรยีงไดเพ่ิมหมวดธรรมหลายครัง้) จงึเปนธรรมดาวางานจดัท ําหนงัสอืจะตองยดืเย้ือยาวนาน

แมวาการพิมพจะไมทันเดือนมกราคม ๒๕๔๒ ตามที่ไดตั้งใจไวเดิม เพราะเปนงานที่มีขอมูลมาก 
และละเอียดซับซอนอยางที่กลาวแลว อีกทั้งผูทํ างานก็ปลีกตัวจากงานประจํ าไมไดมากเทาที่หวังไว แต
การที่เวลาเนิ่นนานมา ก็ทํ าใหมีโอกาสมองเห็นขอควรแกไขปรับปรุงและวิธีการใหมๆ ในการทํ างานใหได
ผลดีย่ิงขึ้น พรอมทั้งเปดโอกาสใหผูรวบรวม–เรียบเรียงเอง มีเวลาที่จะหันมาปรับปรุงเพ่ิมเติมเนื้อหา
ของหนังสือตามที่เคยคิดไวไดบางสวน

ในการทํ างานที่ตองอยูกับขอมูลของหนังสือตอเนื่องยาวนาน และไดอานทวนตลอด ประกอบ
กับความละเอียดลออ และความแมนยํ าทางวิชาการ ดร.สมศีล ฌานวังศะ ไดพบขอบกพรองผิดพลาด
ตกหลน รวมทั้งปญหาเกี่ยวกับความสอดคลองกลมกลืนกันของขอมูลหลายแหงในตนฉบับเดิม และ
บอกแจง–เสนอแนะ ทํ าใหผูรวบรวม–เรียบเรียง แกไขปรับปรุงใหเรียบรอยสมบูรณย่ิงขึ้น

นอกจากการแกไขปรบัปรงุ และการจดัปรบัใหสอดคลองกลมกลนืกนัแลว ในการพมิพคราวนีไ้ด
เพ่ิมเตมิหมวดธรรมทีค่วรรูอกีหลายเรือ่ง คือ อตัถะ ๒; ธรรม ๔; วิธปีฏบัิตติอทกุข–สขุ ๔; วิปลลาส, 
วิปลาส ๔; โสตาปตตยัิงคะ ๔ สามหมวด; ธรรมสมาธ ิ๕; ภพัพตาธรรม ๖; วัฒนมขุ ๖; เวปุลลธรรม ๖; 
บุพนิมิตแหงมรรค ๗; อานาปานสติ ๑๖; และ ปจจัย ๒๔ สวนหมวดธรรมที่จัดปรับคํ าอธิบายไดแก
ไตรลักษณ; ธรรมนิยาม ๓; ปริญญา ๓; อัตถะ ๓ ทั้ง ๒ หมวด; พรหมวิหาร ๔; พละ ๕; อินทรีย ๕; 
โพธิปกขิยธรรม ๓๗ และ กิเลส ๑๕๐๐ ซึ่งหวังวาจะอํ านวยประโยชนในการศึกษาธรรมเพิ่มขึ้น

แมวาในการพิมพครั้งที่ ๑๐ นี้ หนังสือจะมีเนื้อความเพ่ิมขึ้นเปนอันมาก ถาเทียบตามอัตราสวน
ของฉบับพิมพครั้งกอนที่มี ๔๗๕ หนา พจนานุกรมฯ ที่พิมพครั้งนี้ คงจะหนาขึ้นอีกประมาณ ๒๐ หนา 
แตอาศัยระบบการพิมพแบบคอมพิวเตอร ที่ชวยใหมีความยืดหยุนในการจัดปรับตนฉบับไดสะดวก จึง
พิมพไดจุขึ้น ทํ าใหจํ านวนหนาหนังสือกลับลดลงมากมาย เหลือเพียง ๔๐๘ หนา

ขอส ําคัญอกีอยางหนึง่ คือ การพมิพครัง้นีช้วยใหมฐีานขอมลูทีจ่ดัปรบัเรยีบรอยแลว ซึง่สามารถ
เกบ็รกัษาไวไดโดยสะดวกและครบถวน เกือ้กลูอยางย่ิงตองานปรบัแกและเพ่ิมเตมิ พจนานกุรมพทุธศาสตร 
ฉบับประมวลธรรม นีใ้นกาลขางหนาสืบไป

เนือ่งจาก ดร.สมศีล ฌานวังศะ มคีวามต้ังใจสอดคลองกบัญาตโิยมผูศรทัธา วาจะพมิพ พจนานกุรม
พุทธศาสตร ฉบับประมวลธรรม ใหทนัปใหม ๒๕๔๕ แตผูรวบรวม–เรยีบเรยีงเขยีนสวนเพ่ิมเตมินีใ้นเวลาที่
จวนเจยีนจะถงึปใหม ดงันัน้ เมือ่เขยีนเสรจ็จงึตองเรงขอใหพระครปูลัดปฎกวฒัน (อนิศร จนิตฺาปฺโ) ชวย
พิมพตนฉบับสวนเพ่ิมเตมินี ้เปนขอมลูดบิ เพ่ือสงใหแก ดร.สมศีล ฌานวังศะ อกีขัน้หนึง่ ขออนโุมทนาผูชวย
งานในยามกระชัน้ไว ณ ทีน่ีด้วย

ในการพิมพเผยแพร นอกจาก ดร.สมศีล ฌานวังศะ เองจะบํ าเพ็ญธรรมทาน โดยชวนญาติมิตร
รวมดวยแลว ก็มีญาติโยมผูศรัทธาหลายทานตั้งใจบํ าเพ็ญธรรมทานสํ าหรับหนังสือนี้มานานแลว ซึ่งได
แจงบุญเจตนาไวตั้งแตกลางปนี้ วาจะพิมพขนาดขยายใหญ เพ่ือแจกใหเปนประโยชนกวางออกไป



๘

ขออนโุมทนา รศ.ดร.สมศีล ฌานวงัศะ ราชบัณฑติ พรอมทัง้ น.ส.ภาวนา ฌานวังศะ และ ด.ช.ปญญา
ฌานวังศะ ที่ไดบํ าเพ็ญกุศลกิจสํ าคัญครั้งนี้ ดวยศรัทธาและอิทธิบาทธรรมอยางสูง และขออนุโมทนา
ทานที่ศรัทธา ผูรวมบํ าเพ็ญธรรมทานเพื่อประโยชนทางธรรมทางปญญาแกประชาชน และเพื่อความ
เจริญแพรหลายแหงพระสทัธรรม ทีจ่ะท ําใหพระพทุธศาสนาสถติมัน่ เพ่ือประโยชนสขุแกมหาชน ตลอด
กาลนาน

พระธรรมปฎก (ป. อ. ปยุตฺโต)
๒๕ เมษายน ๒๕๔๕



บนัทึกในการพิมพครั้งที่ ๔
ความเปนมา – เบ็ดเตล็ด – อนุโมทนา

วันหนึง่ เมือ่ตนเดอืนตลุาคม พ.ศ. ๒๕๒๔ คุณสาทร และคุณพสิมร ศรศรวิีชยั ไดซือ้พจนานกุรม
พุทธศาสตร นี ้ฉบับพิมพครัง้ที ่๓ จากรานจ ําหนายหนงัสอืของมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั จ ํานวน ๑๐๐ 
เลม น ําไปแจกเปนธรรมทานเอง ๒๐ เลม และน ํามาถวายใหผูเรยีบเรยีงแจก ๘๐ เลม เพราะหนงัสอืทีผู่
เรียบเรียงจัดเตรียมไวเปนธรรมทาน ไดแจกไปหมดสิ้นแลว ตอมาถึงตนเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๕ 
คุณสาทร และคุณพสิมร ไดไปทีร่านจ ําหนายหนงัสอืของมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั เพ่ือซือ้ พจนานกุรม
พุทธศาสตร มาถวายใหผูเรยีบเรยีงแจกอกี และไดทราบวาหนงัสอืจวนจะหมด จงึปรกึษากนัและไดแจงแก
ผูเรยีบเรยีงวาจะขอพิมพ พจนานกุรมพทุธศาสตร แจกเปนธรรมทาน ทางฝายมหาจฬุาลงกรณราช
วิทยาลยั ซึง่ขาดแคลนในดานทนุทรพัย เมือ่ไดทราบวามโียมศรทัธาจะพมิพ พจนานกุรมพทุธศาสตร แจก 
เหน็เปนโอกาสวาถาสมทบพมิพดวย จะไดหนงัสอืราคาถกูลงพอสูราคาได จงึขอพิมพรวมดวย เพ่ือจํ าหนาย
หาทนุบํ ารงุการศกึษาของพระภกิษสุามเณรจ ํานวน ๑,๐๐๐ เลม การพมิพครัง้ที ่๔ ของ พจนานกุรมพทุธ-
ศาสตร นบัวาไดเริม่ตนแตนัน้มา

เมื่อตกลงวาจะพิมพใหมแลว ผูเรียบเรียงก็ไดเตรียมการเบื้องตน เริ่มดวยการติตตอกับโรงพิมพ
เดิมเพ่ือสืบหาอารตเวิรคและฟลมเกา แตปรากฏวาสูญหายหมดแลว ตอแตนัน้จงึเสาะหาโรงพมิพทีเ่หมาะ
ใหม และตรวจชํ าระเพิ่มเติมตนฉบับ แทรกซอนไปถึงงานอื่น เชนการพิมพ พุทธธรรม เปนตน เวลาลวง
ไปชานาน จนถึงเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๒๗ ตนฉบับจึงนับวาพรอม และไดโรงพิมพเปนยุติ ถึงตอนนี้
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเห็นวา การพิมพครั้งละจํ านวนนอยเปนเหตุใหเกิดความยากลํ าบากบอยๆ 
จึงขอเพิ่มจํ านวนพิมพเปน ๑๐,๐๐๐ เลม ทั้งที่ยังไมมีทุนทรัพยสํ าหรับจายคาพิมพ ครั้งนั้น คุณหญิง
กระจางศรี รักตะกนิษฐ ไดมาอุปถัมภผูเรียบเรียงในดานพาหนะที่จะติดตอโรงพิมพตางๆ เปนตน ครั้น
ไดทราบปญหาการเงินของมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จึงไดเชิญชวนญาติมิตรรวมกันตั้ง “ทุนพิมพ
พจนานุกรมพุทธศาสน” ขึ้น ชวยใหมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยพิมพพจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับนี้ได
สํ าเร็จตามวัตถุประสงค และยังมีทุนเหลือพอสํ าหรับพิมพพจนานุกรมพุทธศาสน อีกเลมหนึ่ง ดังที่ได
พิมพเผยแพรเสร็จออกไปกอนแลวดวย

คุณยงยุทธ และคุณชุติมา ธนะปุระ มีศรัทธาแรงกลาที่จะสงเสริมการเผยแพรธรรม ไดขอพิมพ
หนังสือนี้แจกเปนธรรมทาน ๓,๐๐๐ เลม และตอมาไดมีเพ่ือนขอรวมพิมพแจกดวยอีก ๑,๐๐๐ เลม รวม
เปน ๔,๐๐๐ เลม ผูเรียบเรียงยังไมเห็นดวยที่จะพิมพ พจนานุกรมพุทธศาสตร นี้ใหมีจํ านวนมากนัก จึงได
พูดชักชวนใหลดจํ านวนลงใหเหลือนอยที่สุด คุณยงยุทธ และคุณชุติมา รับไปพิจารณาระยะเวลาหนึ่ง 
ในที่สุดจึงตกลงยอมลดลงโดยขอพิมพแจก ๒,๕๐๐ เลม ซึ่งก็ยังเปนจํ านวนมากอยู

ทางดานคุณสาทร และคุณพิสมร ศรศรีวิชัย เมื่อไดทราบวามหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเพ่ิม
จํ านวนพิมพ พจนานุกรมพุทธศาสตร ขึ้นจาก ๑,๐๐๐ เลม เปน ๑๐,๐๐๐ เลม ก็เห็นวาหนังสือจะแพร
หลายเพียงพอแลว ไมจํ าเปนตองชวยสนับสนุนมากนัก ควรเปลี่ยนไปชวยเผยแพรหนังสือ พุทธธรรม ที่
คุณสาทร และคุณพสิมร เหน็วาสํ าคัญกวา จงึขอลดจ ํานวนพจนานกุรมพทุธศาสตร ทีต่นจะพมิพแจกลง
เหลือเพียง ๔๐๐ เลม แลวนํ าเงินไปใชสนับสนุนพุทธธรรม แทน ดังไดไปรวมพิมพพุทธธรรม มาถวายให



๑๐

ผูเรียบเรียงแจกไปรุนหนึ่งแลวจํ านวน ๒๐๐ เลม อยางไรก็ตาม งานพิมพ พจนานุกรมพุทธศาสตร ยืด
เย้ือเรื้อรังมาก เวลาลวงไปชานาน นับแตคุณสาทร และคุณพิสมร แจงขอพิมพผานไป ๓ ปเศษแลว 
การพิมพก็ยังไมเสร็จ คุณสาทรและคุณพิสมรนั้นมีศรัทธาในการเผยแพรธรรมมาก เมื่อพอรวบรวมทุน
ทรัพยได ก็จะใชสนับสนุนการพิมพดวยความเสียสละ ประจวบกับระยะหลังนี้ คุณพิสมรปวยดวยโรค
ราย ถึงขั้นไมอาจไววางใจในชีวิต ประสงคจะเสียสละเพ่ือสงเสริมธรรมใหเต็มความต้ังใจ จึงมาสอบถาม
เกี่ยวกับการพิมพ พจนานุกรมพุทธศาสตร และ พุทธธรรม เห็นเคาวาการพิมพหนังสือสองเลมนี้จะเสร็จ
หางเวลากันพอควร คํ านวณคาใชจายกับกํ าลังทรัพยพอจะรับกันได จึงตกลงกันวาจะพิมพแจกทั้งสอง
เลมตามลํ าดับ เริ่มดวยยกจํ านวนพิมพธรรมทาน พจนานุกรมพุทธศาสตร กลับขึ้นจาก ๔๐๐ เลม เปน 
๔,๐๐๐ เลม ผูเรียบเรียงจึงแยงและชักจูงใหพิมพเพียง ๔๐๐ เลม เทาที่เคยลดลงไวคราวกอน แตทั้ง
สองทานยืนยันจะพิมพแจก ๔,๐๐๐ เลม ผูเรียบเรียงจํ ายอม แตไดขออนุญาตพิเศษไวอยางหนึ่ง กลาว
คือ ปกติคุณสาทร และคุณพิสมร พิมพหนังสือธรรมแจกโดยไมยอมใหมีชื่อตนปรากฏ คราวนี้ผูเรียบ
เรียงขอรองใหยอมแกผูเรียบเรียงในอันที่จะตองเอยชื่อเมื่อเลาถึงความเปนมาของการจัดพิมพ เพ่ือ
ประโยชนในดานขอมูลประวัติ ตัวเลขสถิติ และความรูเกี่ยวกับขอเท็จจริงที่เปนกลางๆ นอกจากนั้น 
การทํ าสิ่งที่ดีงามของบุคคลหนึ่ง เมื่อผูอื่นมีโอกาสรู ก็อาจเปนแรงกระตุนใหเกิดการกระทํ าที่ดีงามเพิ่ม
ขึ้นใหม กวางขวางออกไปในสังคม

ทางดานมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เมื่อหนังสือใกลจะขึ้นแทนพิมพ ไดบอกกลาวขอเพ่ิม
จํ านวนพิมพจาก ๑๐,๐๐๐ เลม ขึ้นเปน ๑๕,๐๐๐ เลม ผูเรียบเรียงก็ไดขัดไว โดยชักจูงใหระงับการเพิ่ม
จํ านวนเสีย คงพิมพเพียง ๑๐,๐๐๐ เลม ตามจํ านวนเดิม การที่ผูเรียบเรียงคอยยั้งไมใหพิมพมากนั้น ก็
ดวยเห็นวา หนังสือเพียงเทาที่พิมพนี้กวามหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจะระบายออกไปหมดก็อาจตอง
ใชเวลานานแสนนาน อกีประการหนึง่ กน็าจะไดมโีอกาสตรวจสอบวาผลงานพมิพสมบูรณแคไหนเพยีงไร
นอกจากนั้น ผูเรียบเรียงยังมองไมเห็นชัดวาความตองการในวงการศึกษาธรรมจะมีมากมายนัก หากมีผู
ตองการจํ านวนมากจริง ก็อาจพิมพเพ่ิมใหมไดไมเหลือกํ าลัง ในเรื่องนี้ผูเรียบเรียงยังระลึกไดอีกวา เคย
มีทานผูแสดงความจํ านงพิมพ พจนานุกรมพุทธศาสตร นี้รายอื่นอีก เทาที่นึกออกเฉพาะหนา ๒ ราย แต
ขณะนี้ เวลากระชั้นเกินไปเสียแลว และจํ านวนพิมพก็มากอยูแลว จึงจํ าปลอยเลยตามเลยไปกอน หาก
ทานที่ประสงคจะพิมพนั้นยังผูกใจอยู ก็อาจยกไปรวมในการพิมพเพ่ิมใหมนั้น โดยยอมรับคํ าขออภัยไว
กอน ณ ที่นี้

การพมิพครัง้นี ้แมวาโดยล ําดบั จะเปนการพมิพครัง้ที ่๔ แตวาโดยงาน ควรจดัเปนครัง้ที ่๒ เพราะ
ในการพมิพครัง้ใหมนีเ้ทานัน้ไดมกีารท ํางานใหมอยางแทจรงิ กลาวคือ มหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั เปน
สถาบันที่จัดพิมพหนังสือนี้ครั้งแรก ระหวางพ.ศ. ๒๕๑๕ ถึง ๒๕๑๘ โดยจัดจํ าหนายเก็บผลประโยชน
บํ ารงุการศกึษาของพระภกิษสุามเณร ในมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั ตอมา พ.ศ. ๒๕๒๑ กรมการศาสนา
กระทรวงศึกษาธิการ ไดขอพิมพซํ้ าเพ่ือแจกเปนธรรมทาน โดยใชวิธีถายแบบจากฉบับพิมพครั้งแรกของ
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย นับเปนการพิมพครั้งที่ ๒ สวนฉบับพิมพครั้งที่ ๓ ก็คือฉบับพิมพครั้งที่ ๒ 
นั้นเอง แตเปนสวนที่โรงพิมพการศาสนาสงวนไวเตรียมจะจัดจํ าหนาย ๑,๐๐๐ เลม มหาจุฬาลงกรณ-
ราชวิทยาลยัไดขอซือ้ไป ๙๐๐ เลม และน ําไปจดัจํ าหนายหาทนุบํ ารงุการศกึษาในสถาบนั สวนอีก ๑๐๐ 
เลม ผูเรียบเรียงไดมาดวยอาศัยปจจัยที่มีผูทํ าบุญเกาๆ ในพิธีตางๆ เมื่อครั้งปฏิบัติศาสนกิจในสหรัฐ
อเมริกา ซึ่งตั้งไวเปนทุนชื่อ “ทุนพิมพพุทธศาสนปกรณ” และไดแจกจายเปนธรรมทานไปจนหมด สวน



๑๑

ในการพิมพครั้งใหมที่นับเปนครั้งที่ ๔ นี้ นอกจากดํ าเนินการใหมตลอดกระบวนการพิมพ เริ่มแตเรียงตัว
อักษรใหมทั้งหมดแลว ยังไดแกไขปรับปรุงและเพิ่มเติมเนื้อหาอีกเปนอันมาก เชน ภาค ๑ เพ่ิมหมวด
ธรรมอีกเกินกวา ๓๐ หมวด เขียนคํ าบาลีอักษรโรมันของขอธรรมทั้งหมดทั้งหัวขอใหญและขอยอย
แทรกเขาทุกแหง พรอมทั้งทํ า Index of Pàli Terms เพ่ิมเขาอีก ภาค ๒ เพ่ิมศัพทใหมอีกมากกวา ๕๐ 
ศัพท ดังนี้เปนตน

การพิมพครั้งใหมนี้ เดิมคาดวาจะเสร็จสิ้นในเวลาอันรวดเร็ว แตครั้นทํ าเขาจริง กลับกินเวลา
นานถึงปครึ่งเศษ เทากับประมาณครึ่งหนึ่งของเวลาที่ใชในการพิมพครั้งแรก สาเหตุสํ าคัญของความลา
ชานอกจากลักษณะของงานที่ตองการความละเอียดประณีตแมนยํ าอยางพิเศษ ก็คือระบบการเรียง
พิมพที่ไมสมบูรณ ใชงานไดไมพอกับประเภทของงาน การพิมพครั้งกอนใชระบบโมโนไทป ซึ่งมีระบบตัว
อักษรและเครื่องหมายคอนขางครบถวน ความลาชาเกิดจากการตองแตงเสริมใหเรียบรอยประณีต
งดงาม การแกไขแทรกเพิ่มระหวางเรียงพิมพ และความไมคลองตัวในการดํ าเนินงาน สวนในการพิมพ
ครั้งนี้ใชระบบคอมพิวกราฟค ซึ่งแมจะมีตัวอักษรที่งดงามชัดเจน แตมีอักษรและเครื่องหมายไมครบถวน 
เฉพาะอยางย่ิงส ําหรบัการพมิพคํ าบาลดีวยอกัษรโรมนั แมจะไดสัง่ซือ้อปุกรณคือจานบนัทกึและแถบฟลม
ตนแบบมาใหมเปนการเฉพาะ สิน้เปลอืงทัง้เงนิและเวลาทีร่อคอย แตกใ็ชงานไดไมสมบูรณ ทัง้นีเ้พราะ
บริษัทตัวแทนจํ าหนายที่สั่งซื้ออุปกรณใหนั้นยังไมมีประสบการณเกี่ยวกับการพิมพอักษรสํ าหรับ
พจนานุกรมนี้ จึงไมสามารถกํ าหนดเลือกและจัดหาอุปกรณที่ตรงกับงานแทจริงใหได การเรียงพิมพจึง
ตองอาศัยความสามารถและความอดทนของนักเรียงพิมพผูฉลาดหาวิธียักเย้ืองพลิกแพลงใหใชไดสํ าเร็จ
ผลสวนหนึ่ง ประกอบกับการใชผีมือตัดตอติดเติมแตงในอารตเวิรคอีกสวนหนึ่ง ซึ่งอยางหลังนี้ไดทํ าใหผู
เรียบเรียงสิ้นเปลืองเวลา และแรงงาน ตลอดจนสุขภาพไปกับหนังสือเลมนี้มาก ตัวอยางเชนเครื่อง
หมาย tilde (~) อยางเดียว ก็ตองนํ าจากที่อื่นมาติดแทรกลงในที่ตางๆ เกินกวา ๑๐๐ แหง ไมตองพูด
ถึงการติด การเปลี่ยน การเลื่อนจุดใต/เหนือพยัญชนะและขีดเหนือสระของอักษรโรมัน ตลอดจนเรื่อง
ปลีกยอยอื่นๆ อีกเปนอันมาก ซึ่งประมวลเขาแลวก็เปนเครื่องชี้แจงใหเขาใจวา เหตุใดงานนี้จึงใชเวลา
พิมพนานกวาหนังสืออื่นสวนมากอยางมากมายหลายเทาตัว ดังมีตัวอยางหนังสือบางเลมที่ผูเรียบเรียง
ไดชวยจัดทํ าในระหวางชวงเวลาของการพมิพพจนานกุรมนี ้มคีวามหนาประมาณกึง่หนึง่ของ พจนานกุรม
พุทธศาสตร  ใชเวลาเรียงพิมพและจัดทํ าอารตเวิรคประมาณ ๑ เดือนก็เสร็จเรียบรอย ผลเสียที่สํ าคัญ
อยางหนึ่งของความยากลํ าบากชานานนี้ก็คือ งานเขียนและงานพิมพหนังสืออื่นๆ โดยเฉพาะการพิมพ
พุทธธรรม ครั้งใหม ตองพลอยถูกผัดผอนเนิ่นนานตอๆ กันออกไป

แมวาการจัดพิมพจะยากลํ าบากมาก จนทํ าใหเวลาเกือบ ๒ ปที่ทํ างานนี้ กลายเปนชวงกาลแหง
ความกรอนโทรมของชีวิตในอัตราเรงสูงอีกตอนหนึ่ง แตเวลา ๒ ปเดียวกันนั้นเอง ก็เปนระยะที่ไดมีแรง
สนับสนุนค้ํ าจุนเกิดขึ้นมาก ดวยไดมีทานผูศรัทธาที่จะสงเสริมงานพระศาสนาเขามาอุปถัมภในดานตางๆ
โดยการเสริมกํ าลังบาง ผอนแรงบาง อํ านวยความสะดวกบาง เปนสวนรวมแรงรวมใจและเปนกํ าลัง
หนุนอยูขางหลังใหงานบรรลุความสํ าเร็จ ทานผูอุปถัมภเหลานี้ บางทานก็เปนเชนเดียวกับคุณสาทร 
และคุณพิสมร ศรศรีวิชัย คือ ตามปกติ จะไมเปดเผยชื่อของตนในการชวยงานบุญ แมจะพิมพหนังสือ
เลมใหญๆ แจกเปนธรรมทาน ก็ไมยอมใหมีชื่อของตนปรากฏในหนังสือนั้น แตคราวนี้ผูเรียบเรียงขอ
อภัยที่จะเอยอางชื่อของทานเหลานั้นไว ไมวาจะไดบอกขออนุญาตไวกอนแลวหรือไมก็ตาม โดยขอให
เห็นประโยชนวา ผูใชหนังสือนี้รุนหลังๆ ตอไปจะไดรูจักพจนานุกรมพุทธศาสตร อยางรอบดาน อยาง
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นอยก็เปนขอมูลเชิงประวัติ และเปนการบันทึกเหตุการณอยางหนึ่ง ตามขอเท็จจริงที่ไดเกิดขึ้นแลว อัน
จะกอประโยชนทางวิชาการไมมากก็นอย ทั้งนี้ ขออนุโมทนาความอุดหนุนสงเสริมของทานที่จะกลาวถึง
ตอไปนี้

ผูศรัทธาเสียสละชวยพิมพดีดตนฉบับสวนที่เพ่ิมเติมในการพิมพครั้งใหมนี้ ก็คือ คุณชลธีร 
ธรรมวรางกูร บุคคลเดียวกันกับที่ไดพิมพดีดตนฉบับภาค ๑ ทั้งหมดของพจนานุกรมนี้เมื่อพิมพครั้งแรก 
สวนในขั้นเรียงพิมพ คุณบุญเลิศ แซตั้ง แหงบริษัทยูนิตี้โพรเกรส ไดรวมมือดวยความมีนํ้ าใจและดวย
ความใฝเรียนรู พยายามเรียงพิมพงานที่ยากมากนี้ใหออกมาเปนผลงานที่ดี

ในการพิสูจนอักษร ทานผูศรัทธามีนํ้ าใจเกื้อกูลหลายทานไดสละเวลาชวยเหลือ สายหนึ่งคือ 
คุณอัมพร สุขนินทร ซึ่งเมื่อรับไปตรวจ ก็ไดรับความอนุเคราะหจากโยม “มิสโจ” (คุณเจือจันทน 
อัชพรรณ) ชวยอานซํ้ าใหดวย อีกสายหนึ่ง คุณชุติมา ธนะปุระ รับไป แตเมื่อคุณเฉียดฉัตรโฉม 
ปริพนธพจนพิสุทธิ์ ผูเปนเพื่อนไดทราบ ก็รวมศรัทธาชวยตรวจ นอกจากนั้น คุณสมศีล ฌานวังศะ ผู
เคยพิมพตนฉบับฉบับขยายความแหงภาคที่ ๒ ของพจนานุกรมนี้ ไดเดินทางจากสหรัฐอเมริกามาเย่ียม
บานชั่วคราว พอไดทราบก็มารับเอาปรูฟสวนหนึ่งเทาที่มีในระยะเวลาสั้นๆ นั้นไปชวยตรวจ และบอก
แจงขอเสนอแนะบางอยางที่มีประโยชน

คุณวรเดช อมรวรพพัิฒน และคุณพนติา องัจนัทรเพ็ญ อาสาเกบ็ศัพทส ําหรบั Index of Pàli 
Terms  โดยมคุีณองัคาร ดวงตาเวยีง เปนผูชวย และไดตรวจสอบความสมบรูณของสารบญัคนคํ าให
ดวย โดยเฉพาะคณุพนติา องัจนัทรเพ็ญ ไดสละเวลาเปนอนัมาก พยายามตดิตอและตดิตามทางโรงพมิพ
เปนตน เพ่ือใหหนงัสอืนีไ้ดรบัการตพิีมพอยางดทีีส่ดุ และไดรบัความรวมมอืดวยดจีากคณุปฐม สทุธาธกิลุ
ชยั กรรมการผูจดัการดานสทุธาการพมิพ พรอมทัง้คุณสพุจน มติรสมหวงั ซึง่เปนผูชวยเอาใจใสตัง้ใจทีจ่ะ
พิมพใหประณตีงดงาม

ในดานอปุสรรคตองาน และการคํ ้าจนุชวิีต ทีเ่ปนพ้ืนฐานของงาน ผูเรยีบเรยีงถกูรบัเขาพักรกัษา
ตัวในโรงพยาบาลพหลโยธิน นับแตพ.ศ. ๒๕๒๖ รวม ๓ คราว โดยมีนายแพทยเกษม อารยางกูร พ่ีชาย
ของตนเองเปนผูอํ านวยการดูแลรักษา พรอมทั้งไดรับความเอื้อเฟอเอาใจใสจากพยาบาลและพนักงาน
เจาหนาที่ดวยดี คุณประพัฒน และคุณหมอกาญจนา เกษสอาด และคุณหมอสุมาลี ตันติวีรสุต พรอม
ดวยเพ่ือนและผูใกลชดิ นอกจากอปุถมัภดวยนติยภตัแลว กไ็ดขวนขวายตดิตามชวยแกปญหาสขุภาพ พรอม
ทัง้สนบัสนนุใหมอีปุกรณและสถานทีอ่าศัยทีเ่อือ้ตอสุขภาพและการงาน คุณหญงิกระจางศร ี รกัตะกนษิฐ 
รวมดวยคุณหมอจรูญ ผลนิวาส กับทั้งศิษยและญาติมิตรไดบํ าเพ็ญความอุปถัมภขยายออกไปรอบดาน 
ทั้งในทางสนับสนุนผลงาน ดวยการจัดตั้ง “ทุนพิมพ พจนานุกรมพุทธศาสน ” เปนตน และในดานค้ํ าจุน
ชีวิตของผูทํ างาน ดวยการอุปถัมภความเปนอยูประจํ าวัน ขวนขวายใหไดฟนฟูสุขภาพ และเสริมสราง
สัปปายะตางๆ ตลอดจนจัดหาอุปกรณที่สํ าคัญมาไวเพ่ือใหทํ างานไดสะดวกรวดเร็วทวีปริมาณ

นอกจากตั้งทุนพิมพใหแลว เมื่อหนังสือเสร็จออกมา โยมผูศรัทธายังบํ าเพ็ญกิจอาสาสมัครชวย
จํ าหนายหนังสือนั้นอีก เพ่ือใหมหาจุฬาลงกณราชวิทยาลัยไดผลประโยชนโดยเร็วและเต็มจํ านวนไมตอง
หักคาคนกลาง บรรดาผูศรัทธาที่ชวยสนับสนุนมหาวิทยาลัยสงฆดวยวิธีเปนสื่อนํ าผลประโยชนมาให
และเผยแพรผลงานอยูเงียบๆ เชนนี้ นอกจากโยมผูริเริ่มตั้งทุนแลว ควรจะเอยนาม ดร.ทวีรัสมิ์ ธนาคม 
เปนตัวอยางอีกทานหนึ่ง

ยังมีทานผูศรัทธาหรือมีจิตเกื้อกูลอีกหลายทาน ทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ ไดปวารณาที่จะชวย
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เหลือกิจตางๆ เกี่ยวกับหนังสือนี้ แมจะยังไมไดขอความรวมมือในคราวนี้ ก็ขออนุโมทนาความมีนํ้ าใจดี
นั้นไว และหวังวาคงจะไดขอความอนุเคราะหในงานสํ าคัญๆ ลํ าดับตอๆ ไป

ทางดานมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เมื่อไดแจงขอพิมพหนังสือแลว ถึงคราวมีเรื่องเกี่ยวของ
พระมหาอารีย เขมจาโร รองเลขาธิการฝายธุรการ ก็แสดงความพรอมอยูเสมอที่จะรวมมือดํ าเนินกิจ
นั้นใหลุลวงไป ใกลเขามาอีก ภายในวัดพระพิเรนทร พระถวัลย สมจิตฺโต และพระฉาย ปฺาปทีโป ยัง
คงเปนองคยืนหลักที่ชวยใหความเปนอยูของผูเรียบเรียงภายในวัดคลองเบา พอวางภาระกับสภาพแวด
ลอมรอบตัวได สามารถทํ างานหนังสือมุงไปแตดานเดียว

ผูเรียบเรียงถือวา การที่ทานผูศรัทธาและมีนํ้ าใจ มาใหความอุปถัมภตางๆ ดวยกุศลเจตนาเริ่ม
การเอง อันลวนเปนอสังขาริกกุศลทั้งสิ้นนั้น ก็ดวยเห็นแกพระธรรม หวังจะสนับสนุนงานพระศาสนาให
เจริญแพรหลายย่ิงขึ้น โดยมองเห็นวาผูเรียบเรียงนี้จะเปนกํ าลังหรือองคประกอบสวนหนึ่งของงานนั้น
ได ในทํ านองเดียวกัน ก็ขอไดรับความม่ันใจที่สอดคลองตอไปอีกดวยวา การตอบสนองตอความอุปถัมภ
เกื้อกูล ในลักษณะที่เปนการปฏิเสธหรือหลีกเลี่ยง ซึ่งมีขึ้นเปนครั้งคราวตามโอกาส หรือแมในกรณี
สํ าคัญนั้น ผูเรียบเรียงไดกระทํ าไปโดยบริสุทธิ์ใจ ดวยเห็นแกกิจการพระศาสนาหรือประโยชนของสวน
รวมตามเหตุผลอยางใดอยางหนึ่งอยางแนนอน โดยที่ในใจจริงก็อนุโมทาเปนอยางย่ิงตอกุศลเจตนาที่
หวังจะอนุเคราะหเกื้อกูลนั้น แตยังยากหรือยังไมเหมาะที่จะอธิบายเหตุผลใหทราบ

ในเมื่องานนี้ก็กํ าลังจะเสร็จลงอยูตอหนาแลว และทั้งผูเรียงเรียงทั้งผูรวมแรงรวมศรัทธาตางก็มี
ความปรารถนาตรงเปนอันเดียวกัน ที่จะประกาศพุทธวจนะเผยแพรพระสัทธรรม จึงขออางอิงพลังแหง
บุญกศุล มศีรทัธา ฉนัทะ และวิรยิะ เปนตน จงเปนปจจยัอ ํานวยใหผลงานอนัอทุศิตอพระศาสนาบชูาธรรม
นี ้เปนเครื่องเผยแผความรูในพระพุทธศาสนา สงเสริมความเขาใจถูกตองในหลักคํ าสอน ค้ํ าชูพุทธธรรม
ใหเจริญงอกงามแพรหลาย เพ่ือประโยชนสุขแกชาวโลกอยางกวางขวางตลอดกาลนาน

อนึ่ง ผูใชหนังสือนี้พึงตระหนักวา หลักธรรมตางๆ ที่ประมวลไวในพจนานุกรมนี้ เปนเพียงสวน
หนึ่งที่ไดคัดเลือกมา มิใชทั้งหมดในพระไตรปฎก พึงถือพจนานุกรมนี้เปนเพียงฐานสํ าคัญในการศึกษาคน
ควาธรรมใหละเอียดลึกซึ้งย่ิงขึ้นไป อีกประการหนึ่ง คํ าอธิบายขอธรรมตางๆ ในพจนานุกรมนี้ จัดทํ าใน
ลักษณะเปนตํ าราหรือเปนแบบแผน จึงยึดเอาหลักฐานในคัมภีรเปนบรรทัดฐานกอน และใหความสํ าคัญ
แกคัมภีรทั้งหลายตามลํ าดับชั้น เชน พระไตรปฎกเหนืออรรถกถา อรรถกถาเหนือมติอาจารยรุนหลัง 
และเหนืออัตโนมัติ เปนตน พึงใชพจนานุกรมนี้เปนที่ปรึกษา โดยมีความเขาใจดังกลาวนั้นเปนพ้ืนอยูใน
ใจ จะไดคิดขยายความตอออกไปอีกไดอยางมีหลักและมีขั้นมีตอน ตลอดจนวิจารณไดอยางมีหลักเกณฑ

พระราชวรมุนี (ประยุทธ ปยุตฺโต)
๑๒ สิงหาคม ๒๕๒๘



ค ํานํ า
(ในการพิมพครั้งที่ ๑)

พจนานกุรมพทุธศาสตร เลมนี ้เปนทีร่วมของงาน ๓ ชิน้ คือ พจนานกุรมหมวดธรรม พจนานกุรมพทุธ
ศาสตร ไทย–องักฤษ และ พจนานกุรมพทุธศาสตร องักฤษ–ไทย งาน ๓ ชิน้นีเ้ดมิเปนงานตางหากกนั และเกดิ
ขึน้ตางคราวกนั กลาวคือ พจนานกุรมพทุธศาสตรไทย–องักฤษ เดมิชือ่ พจนานกุรมศพัทพระพทุธศาสนา ไทย–
บาลี–องักฤษ ไดจดัท ําเผยแพรตัง้แต พ.ศ. ๒๕๐๖ และไดแกไขเพ่ิมเตมิเปนครัง้คราว ครัง้สดุทายกอนหนานี ้ได
ขยายเพ่ิมเตมิเปนฉบับพิสดาร เมือ่ พ.ศ. ๒๕๑๓ แตจดัท ําเชนนัน้ไดเพียงจบอกัษร ฐ กช็ะงกั ไมมเีวลาท ําตอมา
อกีเลย ในระหวางนัน้ เจาหนาทีม่หาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั ไดขอใหน ําเอาฉบบัเล็กเดมิมาพิมพไปพลางกอน 
ใน พ.ศ. ๒๕๑๕ ไดตกลงจะตพิีมพ โดยขอแกไขเพ่ิมเตมิเลก็นอย แตไมมเีวลา จงึชกัชาอยู

ในระยะเวลาเดยีวกนันัน้ ผูรวบรวมก ําลังจดัท ําหนงัสือประเภทอางองิทางพระพทุธศาสนาคางอยูหลาย
เลม จงึคิดวาควรรวบรวมหลกัธรรมเปนหมวดๆ ทีใ่ชเลาเรยีน ใชอางองิ และทีน่าสนใจส ําหรบัคนทัว่ไป จ ํานวน
ไมมากนกั มาพิมพประมวลไวเพ่ือเปนคูมอืใชประกอบการศกึษาเบือ้งตนเพยีงใหพอเหมาะส ําหรบันกัเรยีนนกั
ศึกษาและผูสนใจทัว่ไป ซึง่ไมตองการรายละเอยีดพิสดารอยางนกัคนควา ในขณะเดยีวกนักจ็ะใหความหมายภาค
ภาษาองักฤษทีน่ยิมใชทัว่ๆ ไป ก ํากบัไวกบัขอธรรมตางๆ ดวย พอเปนประโยชนในขัน้ตนๆ เมือ่น ํางานชิน้นีม้า
รวมเขาดวยกนักบั พจนานกุรมพทุธศาสตรไทย–องักฤษ กจ็ะเปนเครือ่งเสรมิกนัและกนั ชวยใหเกดิประโยชนแก
ผูใชมากย่ิงขึน้ งานชิน้ทีเ่พ่ิมนีไ้ดตัง้ชือ่วา พจนานกุรมหมวดธรรม ดวยเหตผุล ๒ ประการคอื ประการแรก แม
หนงัสอืนีจ้ะถอืจ ํานวนหวัขอธรรมเปนเกณฑและจดัลํ าดบัตามจ ํานวนเลขกต็าม แตในจ ํานวนทีเ่ทากนั ไดจดัเรยีง
หมวดธรรมตามล ําดบัอกัษร นอกจากนัน้ยังไดจดัองคประกอบอยางอืน่ในระบบการคนตามล ําดบัอกัษร เชน 
สารบัญคนคํ า เปนตน เขาเสรมิอกีดวย ชวยใหส ําเรจ็กจิของพจนานกุรมโดยสมบรูณ ประการทีส่อง เพ่ือใหเปน
งานทีเ่ขาชดุกนัไดเหมาะสมใชประโยชนในประเภทเดยีวกนักบั พจนานกุรมพทุธศาสตรไทย–องักฤษ ทีท่ ําไวแลว

ระหวางทีท่ ํา พจนานกุรมหมวดธรรม อยูนัน้ ไดตัง้ใจวา เมือ่มโีอกาสขางหนาจะไดจดัท ําพจนานกุรม
หมวดธรรม ฉบับพิสดารใหมอกี เพ่ือใหเปนไปตามโครงการทีว่างไวเดมิ ซึง่ไดรวบรวมขอมลูเตรยีมไวกอนแลว
เปนอนัมาก อยางไรกด็ ี ระหวางจดัท ํา พจนานกุรมหมวดธรรม ฉบับปจจบัุนอยูนี ้ พิจารณาเหน็วาหมวดธรรม
หลายหมวดแมยังไมจ ําเปนส ําหรบัคนทัว่ไปทีจ่ะตองรูกจ็รงิ แตมคีวามส ําคัญเกือ้กลูแกการศึกษาธรรมวนิยัมาก 
ไมอาจตดัหมวดธรรมเหลานัน้ทิง้ไปได อกีอยางหนึง่ ทีคิ่ดไวเดมิวาจะแสดงความหมายของหวัขอธรรมแตเพียง
สัน้ๆ พออางองิไดเทานัน้ ครัน้ลงมอืท ํากเ็หน็ไปวาไหนๆ มหีนงัสือนีแ้ลวกค็วรใหส ําเรจ็ประโยชนพอแกจะใชการที
เดยีว ขอธรรมใดใหเพียงความหมาย ยังไมอาจเขาใจชดัได กไ็ดท ําไขความโดยสรปุสาระทีค่วรรูเกีย่วกบัขอธรรม
นัน้ไวจนคลมุความ การทีเ่ปนเชนนี ้ ไดท ําใหพจนานกุรมหมวดธรรม มขีนาดหนามาก เมือ่รวมเขากบั 
พจนานกุรมพทุธศาสตร ไทย–องักฤษ เดมิ แทนทีจ่ะเปนสวนประกอบชวยเสรมิหรอืเปนสวนรวม กลบักลายเปน
สวนหลกัไป แมถงึ พจนานกุรมพทุธศาสตร ไทย–องักฤษ นัน้เอง กไ็ดขยายตวัออกไปมากอยูแลว เมือ่ทัง้สอง
สวนทีข่ยายตวัมารวมกนัเขา จงึท ําใหหนงัสอืมขีนาดใหญเกนิความตัง้ใจเดมิ

ภาคที ่๓ ของหนงัสอืนี ้ คือ พจนานกุรมพทุธศาสตร องักฤษ–ไทย เปนสวนทีจ่ดัท ําขึน้ใหมในการพมิพ
ครัง้นี ้ โดยพจิารณาเหน็วา เมือ่มภีาคไทย–องักฤษแลว กค็วรมภีาคองักฤษ–ไทยขึน้ดวยเปนคูกนั เพ่ือใหใช
ประโยชนไดครบถวน แตภาคองักฤษ–ไทยทีท่ ํานี ้ ถอืเปนเพยีงสวนประกอบเทานัน้ เพราะปญหาส ําคัญของนกั
ศึกษาและนกัเผยแพรพระพทุธศาสนา อยูทีต่องการทราบวาศัพทธรรมหรอืศัพทพระพุทธศาสนาค ํานี้ๆ  จะใช



๑๕

ภาษาองักฤษวาอยางไร ซึง่พจนานกุรมภาคที ่๒ จะเปนทีป่รกึษาชวยบอกหรอืหาค ําใชทีเ่หมาะสมเสนอให สวน
พจนานกุรมภาคที ่๓ ท ําหนาทีเ่พียงรวบรวมศพัทภาษาองักฤษ ทีใ่ชกบัศัพทธรรมลงตวัอยูแลวบาง ทีม่ผีูคิดขึน้
ลองใชแลวและดเูหมาะสมดบีาง น ํามาแสดงใหทราบวา ผูทีใ่ชคํ าภาษาองักฤษค ํานัน้มุงหมายถงึขอธรรมอะไร 
สวนมากจงึเปนคํ าตอคํ า ไมกนิเนือ้ทีม่าก พจนานกุรมภาคที ่๓ นี ้สามารถจ ํากดัขนาดใหอยูในก ําหนดทีต่ัง้ใจไว
เดมิได ไมขยายตวัเกนิไป

เพราะเหตทุีม่คีวามเปนมาตางหากกนัเชนนี ้สวนทัง้ ๓ ของพจนานกุรมจงึมลีกัษณะเปนอสิระจากกนั ไม
จ ํากดัอยูในขอบเขตเดยีวกนั หรอืในขอบเขตของกนัและกนั เชน ความหมายภาษาองักฤษของขอธรรมเดยีวกนั 
ทีแ่สดงใน พจนานกุรมหมวดธรรม กบัใน พจนานกุรมพทุธศาสตร ไทย–องักฤษ อาจตรงกนัเฉพาะนยัทีน่ยิมใช
ยุตแิลว แตนยัอืน่ๆ ทีเ่สนอแนะไวอาจมแีปลกจากกนัได ขอธรรมบางอยางไมไดเกบ็ไวใน พจนานกุรมพทุธ-
ศาสตร ไทย–องักฤษ ไมเปนขอธรรมทีอ่ยูในระดบัอนัควรทราบ แตปรากฏใน พจนานกุรมหมวดธรรม เพราะเปน
ขอยอยของหมวดธรรมบางหมวด จ ําเปนตองตดิเขาไปอยูเอง ดงันีเ้ปนตน ลกัษณะทีเ่ปนอสิระจากกนัเชนนี ้นบั
ไดวามผีลดมีากกวาผลเสยี เพราะกลบัเปนสวนทีม่าเสรมิกนั ชวยใหสมบูรณและอ ํานวยประโยชนมากย่ิงขึน้ เชน 
เมือ่คนหาความหมายของขอธรรมขอใดขอหนึง่ ในพจนานกุรมภาคที ่ ๒ (ไทย–องักฤษ) ไดแลว อาจเปดดขูอ
ธรรมนัน้ในสารบญัคนคํ าของพจนานกุรมภาคที ่๑ (หมวดธรรม) แลวหาความหมายไดเพ่ิมขึน้อกี ขอธรรมใดไมมี
ในพจนานกุรมภาคที ่๒ เมือ่เปดดสูารบัญคนคํ าในภาคที ่๑ อาจหาพบกไ็ด นอกจากนัน้ยังชวยใหไมตองลงพมิพ
ความหมายซํ ้ากนัทัง้หมด ซึง่ท ําใหเปลืองเนือ้ทีม่ากขึน้อกีดวย อยางไรกด็ ีความเปนอสิระจากกนัเชนนี ้แมจะมี
ผลดบีางประการ แตกยั็งถอืวาเปนขอบกพรองอยางหนึง่ ซึง่ในการพมิพคราวตอๆ ไปถามเีวลา จะไดใชระบบ
อางองิภายในเขาชวยเพ่ิมขึน้อกี เพ่ือใหงานทัง้สามภาคประสานเปนชดุเดยีวกนัโดยสมบรูณ และสามารถรกัษา
ลกัษณะทีใ่หผลดไีวได พรอมทัง้แกไขมใิหมขีอบกพรองทีเ่กดิจากความซํ ้าซาก เปนตน

ดงัไดกลาวแลว หนงัสอืนีเ้ดมิตัง้ใจท ําเปนฉบับเล็ก เพราะหากมเีวลาเพียงพอ จะไดจดัท ําฉบับพิสดารที่
คางอยูใหเสรจ็สิน้ตอไป แตบัดนีห้นงัสอืฉบับเล็กนีไ้ดขยายตวัออกมากจนมขีนาดใหญยากทีจ่ะน ําตดิตวัไปใชเปน
ประจ ําตามความตัง้ใจเดมิ ในการแกปญหานีไ้ดใชระบบการพมิพเขาชวย โดยถายยอลงจากตนฉบับเรยีงพิมพ
เหลอืเพียง ๒ ใน ๓ สวน จะยอเล็กกวานีต้วัอกัษรกจ็ะเล็กเกนิไป จนท ําใหเกดิความยากล ําบากแกผูใชจ ํานวน
มาก ท ําอยางนีถ้งึแมจะไมไดหนงัสอืขนาดเลก็เทาทีต่ัง้ใจเดมิ กพ็อชวยใหใชไดสะดวกขึน้มาก และในเวลาเดยีว
กนักท็ ําใหไดหนงัสอืขนาดกะทดัรดัทีจ่เุนือ้ความย่ิงกวาปกตเิปนอนัมาก

การจดัพิมพหนงัสอืนี ้นบัแตจดัเตรยีมตนฉบับเพ่ือสงโรงพมิพในปลายป พ.ศ. ๒๕๑๕ จนถงึตพิีมพเสรจ็
ในบดันี ้สิน้เวลาประมาณ ๒ ป ๖ เดอืน ในการจดัพิมพไดรบัความรวมมอืรวมใจอยางดจีากหลายทาน เจาหนาที่
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๒๔ เมษายน ๒๕๑๘
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Numerical Dhammas





ค ําชี้แจงการใชพจนานุกรมหมวดธรรม
ก. หลักการในการรวบรวมธรรม
1. หมวดธรรม คือ หลกัธรรมทีแ่สดงไวโดยมจี ํานวนหวัขอเปนชดุๆ ชดุหนึง่ๆ เรยีกวาหมวดธรรมหนึง่ๆ 

หมวดธรรมเหลานีเ้ปนคํ าสอนในพระพทุธศาสนาเพยีงสวนหนึง่เทานัน้ นอกจากค ําสอนประเภทหมวด
ธรรมแลว ยังมคํี าสอนประเภทคาถาภาษติ ธรรมกถา และโอวาทานศุาสนตีางๆ อกีเปนอนัมาก ผูที่
ตองการรูจกัพระพทุธศาสนาอยางกวางขวางทัว่ถงึ จงึควรศกึษาค ําสอนประเภทอืน่ๆ นอกจากหมวด
ธรรมดวย อยางไรกด็ ี การศึกษาหมวดธรรมเหลานีน้บัวาสํ าคัญและมปีระโยชนอยางมาก เพราะเปน
คํ าสอนประเภทประมวลขอสรปุ มอีรรถกวางขวาง และถกูยกขึน้อาง หรอืเปนขอปรารภในการแสดง
คํ าสอนประเภทอืน่ๆ อยูเนอืงๆ

2. หมวดธรรมมอียูมากมาย แตเฉพาะทีแ่สดงในหนงัสอืนี ้ ไดคัดเลอืกและรวบรวมไวเพียงสวนหนึง่ โดย
ถอืหลกัเกณฑทีส่ ําคัญคือ
1) มุงเอาหมวดธรรมทีม่าในพระไตรปฎกโดยตรงเปนพ้ืน สวนทีม่าในคมัภรีอืน่พยายามจ ํากดัเฉพาะ

คัมภรีส ําคัญในระดบัรองลงมา ทีน่ยิมนบัถอื ใชศึกษาและอางองิกนัอยูทัว่ไปในวงการศกึษาพระ
พุทธศาสนา

2) มุงเอาหมวดทีแ่สดงหลกัธรรมโดยตรง ใหสมกบัชือ่ทีเ่รยีกวา “หมวดธรรม” หลกีเลีย่งหมวดทีเ่ปน
เพียงเกรด็ความรู หรอืคํ าแถลงเรือ่งราวอืน่ๆ เวนแตจะเปนเรือ่งทีส่มัพันธกบัหลกัธรรมอยางใกลชดิ

3) คัดเอาเฉพาะหมวดธรรมทีค่วรรูหรอืทีต่องรู โดยฐานเปนหลกัส ําคัญของพระพทุธศาสนาบาง เปน
หลกัทีเ่หน็วานารูและมปีระโยชนมากบาง เปนหลกัทีใ่ชหรอือางองิอยูเสมอ หรอืรูจกักนัอยูทัว่ไป
บาง เปนหลกัทีท่านก ําหนดใหเรยีนในหลกัสตูรการศกึษาพระพทุธศาสนาระบบตางๆ ในประเทศ
ไทยบาง

ข. การจดัล ําดับ
3. การจดัลํ าดบัหมวดธรรม

– จดัตามล ําดบัเลขจ ํานวนกอน รวมหมวดธรรมทีม่จี ํานวนหวัขอเทากนัเขาไวเปนกลุมเดยีวกนัเรยีง
จากกลุมทีม่จี ํานวนนอยไปหากลุมทีม่จี ํานวนมากตามล ําดบั เปนหมวด 1 หมวด 2 หมวด 3 ฯลฯ 
จนถงึหมวดเกนิสิบ

– ในหมวดเลขเดยีวกนั เรยีงตามล ําดบัอกัษร ตามอกัขรวธิใีนภาษาไทย
1) หมวดธรรมทีม่ลี ําดบัอกัษรหางกนั แตเปนเรือ่งทีเ่กีย่วพันหรอืควบคูกนั เมือ่ถงึล ําดบัอกัษรของ

หมวดหนึง่แลว น ําอกีหมวดหนึง่มาตอในล ําดบัถดัไปทนัทโีดยไมคํ านงึถงึล ําดบัอกัษร เชน [67] 
กศุลมูล 3, [68] อกศุลมูล 3; [80] ทจุริต 3, [81] สจุริต 3 เปนตน

2) หมวดธรรมทีม่เีลขจ ํานวนตางกนั แตเปนเรือ่งอยางเดยีวกนั อาจจดัเรยีงรวมไวในหมวดเลขเดยีว
กนั ตอกนัไป โดยไมคํ านงึถงึล ําดบัเลขหมวด ในกรณเีชนนี ้ จะถอืหมวดธรรมทีส่ ําคัญหรอืรูจกักนั
มากเปนหลกั เชน [303] พทุธคณุ 9,  [304] พทุธคณุ 2,  [305] พทุธคณุ 3,  [306] ธรรมคณุ 6,  
[307] สงัฆคณุ 9 เปนตน



4

ในกรณขีองขอยกเวน 2 ขอนี ้หมวดธรรมทีผ่ดิลํ าดบั ใหถอืเปนหมวดธรรมพวง ไมกระทบกระเทอืนตอ
ล ําดบัอกัษรตามปกต ิ ซึง่จะจดัตอไปจากหมวดธรรมทีอ่ยูขางหนา นอกจากนัน้ หมวดธรรมทีผ่ดิลํ าดบั
เหลานี ้ จะมชีือ่เรยีงอยูในต ําแหนงทีเ่ปนล ําดบัตามปกตขิองมนัเองอกีสวนหนึง่ดวย แตในต ําแหนงปกติ
นัน้จะไมนบัเลขล ําดบั (ในวงเลบ็สํ าหรบัใสเลขลํ าดบั จะใสรปู  ไวแทนชองวาง) และไมมรีายละเอยีด มี
เพียงค ําอางบอกต ําแหนงทีจ่ะพงึคนตอไป ซึง่ชวยโยงถงึกนัใหผูใชหนงัสอืคนหาไดโดยสะดวกจากทกุดาน
ตวัอยาง: [ ] สจุริต 3 ด ู[81] สจุริต 3

[ ] พทุธคณุ 2 ด ู[304] พทุธคณุ 2
สจุริต 3 เปนชือ่ของธรรมหมวดทีเ่ปนคูปฏปิกษกบั ทจุริต 3 จงึน ําไปเรยีงไวตอจากหมวด ทจุริต 3

เนือ่งจากอกัษร ท อยูกอนอกัษร ส
สวน พทุธคณุ 2 อยูในกลุมเดยีวกบั พทุธคณุ 9 แตมจี ํานวนตางกนั จงึน ําไปเรยีงไวตอจากหมวด 

พทุธคณุ 9 อนัเปนหมวดธรรมทีถ่อืเปนหลกั
4. หมวดธรรมทีม่หีลายชือ่ ถอืเอาชือ่ทีม่าในบาลเีปนหลกั ใหรายละเอยีดไวทีเ่ดยีว แตชือ่อืน่ๆ กเ็รยีงไว

ในตํ าแหนงที่ถูกตองตามลํ าดับอักษรและลํ าดับเลขหมวดดวย โดยไมนับเลขลํ าดับ และไมมีราย
ละเอยีด เพียงใสเครือ่งหมาย  ไวในวงเลบ็ขางหนา และมคํี าอางบอกต ําแหนงชือ่ทีม่รีายละเอยีดอนั
พึงจะคนตอไป เปนการเชือ่มโยงถงึกนัใหคนไดจากทกุดาน
ตวัอยาง: [ ] สมบติัของอบุาสก 7 ด ู[260] อบุาสกธรรม 7

สมบัตขิองอบุาสก 7 กบั อบุาสกธรรม 7 เปนชือ่ของธรรมหมวดเดยีวกนั แสดงรายละเอยีด
เฉพาะที ่อบุาสกธรรม 7 แหงเดยีว สวนชือ่ สมบติัของอบุาสก 7 ไดเรยีงไวดวย แตใหดรูายละเอยีด
ที ่อบุาสกธรรม 7

5. ตวัเลขทีอ่างองิในหนงัสอืนีท้ัง้หมด หมายถงึเลขล ําดบั (คือเลขขอ) ของหมวดธรรม ไมใชเลขหนา เวน
แตจะมคํี าบอกก ํากบัไวเปนอยางอืน่

อนึง่ ในเนือ้หนงัสอื ใชตวัเลขอารบกิทัง้หมด เพ่ือใหผูใชภาคภาษาองักฤษสามารถใชประโยชน
รวมดวยโดยสะดวก

ค. ความหมายและค ําอธบิาย
6. หนงัสอืนีไ้มใชหนงัสอือธบิายธรรมจ ําเพาะอยาง แตเปนหนงัสอือางองิวาดวยหลกัธรรมทัว่ไป จ ําตอง

สงวนเนือ้ที ่ และแสดงอรรถาธบิายทีก่ระชบัรดักมุ จงึพยายามหลกีเลีย่งการอธบิาย แสดงไวแตเพียง
คํ าจํ ากดัความและความหมายเปนส ําคัญ
1) ภาคภาษาไทย: ความหมายมกัแสดงไวหลายๆ นยั เพ่ือเสรมิความเขาใจใหชดัขึน้ และเพ่ือเลอืกใช
ไดอยางเหมาะสมแกกรณี

ขอธรรมบางขอมคํี าแปลโดยพยญัชนะ ในกรณเีชนนี ้ ความหมายทีเ่ปนคํ าแปลโดยพยญัชนะนัน้
จะถกูเรยีงไวกอนความหมายอืน่

ความหมายทีแ่สดงไวหลายนยั มกัมทีัง้ความหมายอยางสัน้ และความหมายอยางยาว ทัง้นีมุ้ง
เพ่ือประโยชนทัง้ในทางความเขาใจและในการใชงาน

ขอธรรมบางอยางจ ําเปนตองอธบิาย เพ่ือใหเขาใจชดัเจน ในกรณเีชนนีไ้ดพยายามอธบิายใหสัน้
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ทีส่ดุ โดยท ําเปนไขความออกจากความหมายของขอธรรมนัน้ๆ และใหครอบคลมุเนือ้หาสมบูรณในตวั
เสรจ็สิน้ไปในแตละขอ ไมใชวิธอีธบิายรวมทัง้หมด แตถามขีอสังเกตหรอืคํ าชีแ้จงกวางๆ ส ําหรบัทัง้
หมวดกไ็ดน ําไปเขยีนไวในตอนทายของหมวดธรรมนัน้ หมวดธรรมทีต่องอธบิายพึงเหน็ตวัอยางเชน 
[85] ธรรม 3, [107] วิโมกข 3, [285] วิสทุธ ิ7, [311] วิปสสนาญาณ 9 เปนตน
2) ภาคภาษาองักฤษ: ความหมายในภาษาองักฤษมุงเพยีงใหเปนสวนประกอบส ําหรบัชวยเหลอืนกั
ศึกษาในการศกึษาคนควาใหกวางขวางออกไป หรอืเปนสือ่ถายทอดความรูเทานัน้ ไมไดมุงใหเปนหลกั
ของหนงัสอืนี ้ โดยปกตใินภาคภาษาองักฤษจะไมมคํี าอธบิายเลย มเีพียงความหมายส้ันๆ ซึง่โดยมาก
เปนความหมายในรปูคํ าแปล

ขอธรรมใดมคํี าแปลหรอืความหมายในภาษาอังกฤษที่ใชกันลงยุติแลวหรือนิยมใชกันแพรหลาย
ในหมูนกัศึกษาพระพทุธศาสนาแลว กไ็ดน ําเอาคํ าแปลหรอืความหมายนัน้มาลงไว โดยถอืเปนอสิระ
จากความหมายในภาคภาษาไทย สวนขอธรรมใดความหมายในภาษาองักฤษยงัมปีญหา ไมเปนทียุ่ติ
หรอืยังไมสูเปนทีรู่จกัทัว่ไป กไ็ดพยายามตรวจสอบ เลอืกสรร หรอืคนหาค ํามาใชใหตรงกบัความเขาใจ
ในภาคภาษาไทยใหมากทีส่ดุ

คํ าแปลและความหมายขอธรรมตางๆ ในภาคภาษาองักฤษสวนมาก ไมตรงกบัคํ าแปลหรอืความ
หมายทีใ่ชในพระไตรปฎกแปลฉบบัภาษาองักฤษของสมาคมบาลปีกรณ (The Pali Text Society) ทัง้
นีเ้พราะไดมกีารคดิคนสรรหาค ําแปลศัพทธรรมตางๆ ในหมูนกัปราชญนกัศึกษาพระพทุธศาสนากาว
หนาตอมาอกีมากภายหลงัเวลาทีพิ่มพพระไตรปฎกแปลฉบบัภาษาองักฤษนัน้แลว

อนึง่ คํ าบาลอีกัษรโรมนัในวงเลบ็ตอทายชือ่หมวดธรรม หรอืขอธรรมนัน้ ๆ ไดแสดงไว โดยมุงให
ผูใชรูจกัรปูเดมิของศัพทนัน้ๆ ในภาษาบาล ี ถาเปนคํ าสมาสคือมหีลายค ําประกอบกนั กม็ุงใหก ําหนด
แยกไดงายวามคํี าอะไรประกอบอยูบางเทานัน้ มไิดมุงแสดงรปูทีใ่ชจรงิในประโยคภาษาบาล ีดงันัน้

ก) ทีใ่ดตองการใหเหน็รปูศัพทของค ําทีม่าประกอบกนั กจ็ะใสยัตภิงัค หรอื hyphen (-) แทรกไว
ใหดงูาย ทีใ่ดเหน็วาเปนคํ าทีใ่ชรวมกนัเปนปกต ิกไ็มแยก

ข) เมือ่แยกค ําโดยใชยัตภิงัคแลว กไ็มเตมิพยัญชนะซอน (สงัโยค) ตามหลกัสนธิ
ตวัอยาง: ขนัธ 5 หรอื เบญจขนัธ บาลีเปน ปจฺกขฺนธฺ ประกอบดวย ปจฺ + ขนธฺ ถาเขยีนเปนคํ า
บาลอีกัษรโรมนั ตามทีใ่ชจรงิในประโยค กเ็ปน Pa¤cakkhandha คือเขยีนตดิตอกนัและมพียัญชนะ
ซอน ไดแก k แทรกเขามา แตในพจนานกุรมฯ นีเ้ขยีนใหผูศึกษาก ําหนดแยกไดงาย เปน Pa¤ca-
khandha

สงัวรปธาน บาลีนยิมเขยีนเปน สวํรปปฺธาน ประกอบดวย สวํร + ปธาน ถาเขยีนเปนคํ าบาลี
อกัษรโรมนั ตามทีใ่ชในประโยค กเ็ปน Sa§varappadhàna แตในพจนานกุรมฯ นีเ้ขยีนเปน Sa§
vara-padhàna

นอกจากนี ้ขอความหรอืถอยคํ า ทีอ่ยูในชดุเดยีวกนั หรอืเปนเรือ่งท ํานองเดยีวกนั และเรยีงอยู
ตอเนือ่งกนั ถามสีวนทีซ่ํ ้าตรงกนั อาจใชเครือ่งหมาย tilde (~) แทนความหรอืคํ าสวนหรอืทอนทีซ่ํ ้า
ตรงกนันัน้ เพ่ือประหยดัเนือ้ที ่และชวยไมใหดลูานตา เชน A¤¤asamàna-cetasika; Pakiõõaka-~; 
Akusala-~ พึงทราบและนํ าไปใชในรูปที่เปนคํ าเต็มวา A¤¤asamàna-cetasika; Pakiõõaka-
cetasika; Akusala-cetasika ดงันีเ้ปนตน (หลกัขอนีน้ ํามาใชกบัพากยภาษาไทยดวยบาง เชน ความ
หวัง, ~ใฝหา หมายถงึคํ าเตม็วา ความหวงั, ความใฝหา)
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ง. ทีม่าของหมวดธรรม
7. หมวดธรรมสวนมากมทีีม่าหลายแหง ถาเปนหมวดธรรมพืน้ๆ ไมจ ําเปนตองคนหาค ําอธิบายแปลกๆ 

ออกไป ไดแสดงทีม่าไวแตพอเปนตวัอยาง ถาเปนหมวดธรรมทีช่วนใหคนหาค ําอธบิายเทยีบเคียงอยาง
กวางขวาง ไดแสดงทีม่าไวหลายแหง หมวดธรรมบางหมวดหาทีม่ายาก ไดพยายามน ํามาแสดงไวเทาที่
จะหาได อยางไรกต็าม ในการพมิพครัง้แรก คงจะบกพรองในเรือ่งนีบ้าง เพราะบางหมวดทีท่ ําในระยะ
แรก ยังไมไดคํ านงึถงึความมุงหมายขอนี ้คิดแตเพียงจะแสดงทีม่าพอเปนตวัอยางเทานัน้

ในกรณมีทีีม่ามากมายหลายแหง ทัง้ในพระไตรปฎกและคัมภรีรุนหลงั ถอืเอาพระไตรปฎกเปน
หลกั สวนทีม่าในคมัภรีรุนหลงัมอีรรถกถาเปนตน ถาไมมเีหตผุลสมควร อาจไมแสดงไวเลย เพราะถอื
เปนการเกนิจ ําเปน

8. ทีม่าทัง้หลายไดแสดงไวทัง้ฝายภาษาไทยและภาษาองักฤษ เพ่ือสะดวกแกนกัศึกษาและนกัคนควาโดย
ทัว่ไป ผูใชควรสังเกตดวยวา ทีม่าใดเปนคัมภรีในพระไตรปฎกหรอืคัมภรีสมยัหลงั เพ่ือจะไดรูจกัหวัขอ
ธรรมตางๆ อยางถกูตองชดัเจนยิง่ขึน้ เฉพาะทีม่าในพระไตรปฎก ฝายภาษาไทยหมายเอาพระไตรปฎก
บาลอีกัษรไทย ฉบับสยามรฐั ชดุ 45 เลมจบ การอางใชระบบ เลม/ขอ/หนา
ตวัอยาง:  ข.ุอติ.ิ 25/195/237 = ขทุทฺกนกิาย อติวุิตตฺก พระไตรปฎกเลม 25 ขอ 195 หนา 237

การอางที่มาโดยระบบนี้ชวยอํ านวยความสะดวกแกผูมีพระไตรปฎกฉบับแปลภาษาไทย 25 
พุทธ-ศตวรรษ สามารถใชรวมไดดวย โดยเฉพาะฉบบัทีก่รมการศาสนาจดัพิมพใหม ม ี45 เลมจบ เลข
เลมและเลขขอตรงกนัใชรวมกนัได แปลกเฉพาะเลขหนาซึง่ใชกนัไมได (ความจรงิ การอางแตเลมกบั
ขอเทานัน้กเ็พียงพออยูแลว)

พระไตรปฎกฝายภาษาองักฤษ หมายเอาฉบบับาลอีกัษรโรมนัของสมาคมบาลปีกรณ (The Pali 
Text Society) ในประเทศองักฤษ ระบบการอางใชอยางทีน่ยิมกนัทัว่ไป

อกัษรยอบอกชือ่คัมภรีทีม่าตางๆ และคัมภรีใดอยูในพระไตรปฎกหรอืเปนคัมภรีสมยัหลงั ไดท ํา
บัญชไีวเปนสวนหนึง่ตางหากแลว ทัง้ผายภาษาไทยและภาษาองักฤษ [ดหูนา 7–10 ]

จ. สารบญัและดชันี
9. นอกจากสารบัญทัว่ไป แลว ในหนงัสอืนียั้งมสีารบัญละเอยีดและดชันตีางๆ อกี เพ่ือชวยใหการศกึษา

คนควาหลกัธรรมสะดวกและไดผลดย่ิีงขึน้ สารบัญและดชันทีัง้หลายจดัท ําไวเพ่ือสนองความมุงหมาย
ตางๆ ดงันี้
1) สารบญัหมวดธรรม แสดงหมวดธรรมทัง้หมดครบจ ํานวนและตรงตามล ําดบัในหนงัสอื สารบัญนี้

จะชวยใหคนหาหมวดธรรมทีป่ระสงคไดสะดวกรวดเรว็ย่ิงขึน้ และท ําใหสามารถส ํารวจเทยีบเคียง
และเชือ่มโยงหมวดธรรมตางๆ ไดงายขึน้

2) สารบญัประเภทธรรม น ําเอาหมวดธรรมทัง้หมดมาจดัรวมพวกใหม แยกเปนประเภทๆ ตามเนือ้
หาและคณุคาในการปฏบัิต ิสารบัญนีจ้ดัท ําไวอยางเสนอแนะพอเปนแนว แตมัน่ใจวาจะเปนเครือ่ง
ชวยในการศกึษาคนควาและเลือกสรรหลกัธรรมไปใชประโยชนไดเปนอยางมาก

3) ดชันคีนค ํา คือดชันทีีจ่ดัท ําไวทายพจนานกุรมภาคที ่ 1 ทัง้หมด น ําเอาขอธรรมทัง้หมด ทัง้ทีเ่ปน
หมวดธรรมซึง่มเีลขจ ํานวนตางๆ กนักด็ ี หวัขอยอยทัง้หลายทีเ่ปนสวนประกอบของหมวดธรรม
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ตางๆ กด็ ีน ํามาจดัเรยีงใหมตามล ําดบัอกัษรเปนชดุเดยีวกนัทัง้หมด พรอมดวยล ําดบัเลขหมวดทัง้
ปวงทีจ่ะพงึคนหาขอธรรมนัน้ๆ ได ผูทีท่ราบเพยีงชือ่หมวดธรรมแตไมทราบจ ํานวนหวัขอกด็ ี ผูที่
ทราบแตเพียงขอยอยขอใดขอหนึง่แตจ ําชือ่หมวดธรรมไมไดกด็ ี ผูทีต่องการศกึษาขอธรรมขอใด
ขอหนึง่ใหกวางขวางออกไปกด็ ีผูทีต่องการทราบความหมายของศพัทธรรมค ําใดคํ าหนึง่โดยเฉพาะ 
หรือตองการใชหนังสือนี้อยางพจนานุกรมสามัญก็ดี ยอมใชดัชนีคนคํ านี้สนองความตองการได
ส ําเรจ็ความประสงคอยางรวดเรว็

อนึง่ คํ าบางคํ าเขยีนไดหลายอยาง แตในดชันคีนคํ า เรยีงไวอยางเดยีว เชนจาตมุหาราชกิา 
(เขยีน จาตมุมหาราชกิา กไ็ด) ปุพเพนวิาสานสุสตญิาณ (เขยีน ปุพเพนวิาสานสุตญิาณ หรอื 
บุพเพนวิาสานสุตญิาณ กไ็ด) พึงถอืวาเปนรปูทีถ่กูตองดวยกนั ตามหลกัการเขยีนค ําทีเ่ปนธรรม
บัญญตัใินพจนานกุรมฉบบัราชบัณฑติยสถาน พ.ศ. 2493 และ พ.ศ. 2525 เมือ่พบคํ าทีเ่ขยีนในรปู
อืน่ ซึง่หาไมพบในดชันคีนคํ า พึงเทยีบเคียงตามหลกัภาษา ใหไดรปูทีค่นไดในดชันคีนคํ านี้
ในการพมิพครัง้ที ่4 (พ.ศ. 2527–2528) ไดยายดชันคีนคํ ามาไวตนเลม เพ่ือใหใชงายย่ิงขึน้ และได

เพ่ิมดชันคํี าบาลอีกัษรโรมนั (Index of Pàli Terms) เขามา เพ่ือประโยชนแกผูใชภาคภาษาองักฤษ
เมือ่ใชหนงัสอืนี ้พึงใชสารบัญและดชันตีางๆ ใหเปนประโยชนเสมอ โดยเฉพาะควรใชเปนทีป่รกึษา

อนัดบัแรกกอนสิง่อืน่



อักษรยอชื่อคัมภีร*
เรียงตามอักขรวิธีแหงมคธภาษา

(ที่พิมพตัวเอน 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. อภิธมฺมปฎก กถาวตฺถุ
อภิ.ธา. อภิธมฺมปฎก ธาตุกถา
อภิ.ป. อภิธมฺมปฎก ปฏาน
อภิ.ปุ. อภิธมฺมปฎก ปุคฺคลปฺตฺติ
อภิ.ยมก. อภิธมฺมปฎก ยมก
อภิ.วิ. อภิธมฺมปฎก วิภงฺค
อภิ.สํ. อภิธมฺมปฎก 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. ปฏิสมฺภิทามคฺค อฏกถา

(สทฺธมฺมปกาสินี)
เปต.อ. เปตวตฺถุ อฏกถา

(ปรมตฺถทีปนี)
พุทฺธ.อ. พุทฺธวํส อฏกถา

(มธุรตฺถวิลาสินี)
ม.อ. มชฺฌิมนิกาย อฏกถา (ปปฺจสูทนี)

____________________
* คัมภีรชั้นฎีกาแสดงไวขางตนเฉพาะที่ใชกันอยูในวงการศึกษาภาษาบาลีในประเทศไทย สวนที่นอกจากนี้ไมแสดงไว พึงเขาใจ
เอง ตามแนววิธีในการใชอักษรยอสํ าหรับอรรถกถา ที่นํ า อ. ไปตอทายอักษรยอของคัมภีรในพระไตรปฎก เชน ที.อ., ม.อ., 
สํ.อ. เปนตน (ในกรณีของฎีกา ก็นํ า ฏี. หรือ ฏีกา ไปตอ เปน ที.ฏี. หรือ ที.ฏีกา เปนตน)
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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 อภิธมฺมตฺถสงฺคห ฏีกา

(อภิธมฺมตฺถวิภาวินี)
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)



Abbreviations of Scriptures
(In italics are canonical works.)

A. Aïguttaranikàya (5 vols.)
AA. Aïguttaranikàya Aññhakathà

(Manorathapåraõã)
Ap. Apadàna (Khuddakanikàya)
ApA. Apadàna Aññhakathà

(Visuddhajanavilàsinã)
Bv. Buddhava§sa (Khuddakanikàya)
BvA. Buddhava§sa Aññhakathà
 (Madhuratthavilàsinã)
Comp. Compendium of Philosophy

(Abhidhammatthasaïgaha)
Cp. Cariyàpiñaka (Khuddakanikàya)
CpA. Cariyàpiñaka Aññhakathà

(Paramatthadãpanã)
D. Dãghanikàya (3 vols.)
DA. Dãghanikàya Aññhakathà

(Sumaïgalavilàsinã)
DAò. Dãghanikàya Aññhakathà òãkà

(Lãnatthapakàsinã)
Dh. Dhammapada (Khuddakanikàya)
DhA. Dhammapada Aññhakathà
Dhtk. Dhàtukathà (Abhidhamma)
DhtkA. Dhàtukathà Aññhakathà

(Paramatthadãpanã)
Dhs. Dhammasaïgaõã (Abhidhamma)
DhsA. Dhammasaïgaõã Aññhakathà

(Aññhasàlinã)
It. Itivuttaka (Khuddakanikàya)
ItA. Itivuttaka Aññhakathà

(Paramatthadãpanã)
J. Jàtaka (including its Aññhakathà)
Kh. Khuddakapàñha(Khuddakanikàya)
KhA. Khuddakapàñha Aññhakathà

(Paramatthajotikà)
Kvu. Kathàvatthu (Abhidhamma)
KvuA. Kathàvatthu Aññhakathà

(Paramatthadãpanã)
M. Majjhimanikàya (3 vols.)
MA. Majjhimanikàya Aññhakathà

(Papa¤casådanã)
Miln. Milindapa¤hà
Nd 1 Mahàniddesa (Khuddakanikàya)
Nd 2 Cåëaniddesa (Khuddakanikàya)
NdA. Niddesa Aññhakathà

(Saddhammapajjotikà)
Nett. Nettipakaraõa

Pañ. Paññhàna (Abhidhamma)
PañA. Paññhàna Aññhakathà

(Paramatthadãpanã)
Ps. Pañisambhidàmagga

(Khuddakanikàya)
PsA. Pañisambhidàmagga Aññhakathà

(Saddhammapakàsinã)
Ptk. Peñakopadesa
Pug. Puggalapa¤¤atti(Abhidhamma)
PugA. Puggalapa¤¤atti Aññhakathà

(Paramatthadãpanã)
Pv. Petavatthu (Khuddakanikàya)
PvA. Petavatthu Aññhakathà

(Paramatthadãpanã)
S. Sa§yuttanikàya (5 vols.)
SA. Sa§yuttanikàya Aññhakathà

(Sàratthapakàsinã)
Sn. Suttanipàta (Khuddakanikàya)
SnA. Suttanipàta Aññhakathà

(Paramatthajotikà)
Thag. Theragàthà (Khuddakanikàya)
ThagA. Theragàthà Aññhakathà

(Paramatthadãpanã)
Thãg. Therãgàthà (Khuddakanikàya)
ThãgA. Therãgàthà Aññhakathà

(Paramatthadãpanã)
Ud. Udàna (Khuddakanikàya)
UdA. Udàna Aññhakathà

(Paramatthadãpanã)
Vbh. Vibhaïga (Abhidhamma)
VbhA. Vibhaïga Aññhakathà

(Sammohavinodanã)
Vin. Vinaya Piñaka (5 vols.)
VinA. Vinaya Aññhakathà

(Samantapàsàdikà)
Vinò. Vinaya Aññhakathà òãkà

(Sàratthadãpanã)
Vism. Visuddhimagga
Vismò Visuddhimagga Mahàñãkà

(Paramatthama¤jusà)
Vv. Vimànavatthu (Khuddakanikàya)
VvA. Vimànavatthu Aññhakathà

(Paramatthadãpanã)
Yam. Yamaka (Abhidhamma)
YamA. Yamaka Aññhakathà

(Paramatthadãpanã)



สารบัญหมวดธรรม
เอกกะ – หมวด 1
[1] กัลยาณมิตตตา
[2] โยนิโสมนสิการ
[3] อัปปมาทะ

ทุกะ – หมวด 2
[4] กรรม 2
[ ] กรรมฐาน 2 [36]
[5] กาม 2
[6] กามคุณ 5
[7] ฌาน 2
[8] ฌาน 2 ประเภท
[9] ฌาน 4, 5
[10] ฌาน 8
[11] ทาน 21

[12] ทาน 22

[13] ทิฏฐิ 2
[14] ทิฏฐิ 3
[15] ที่สุด (อันตา) 2
[16] ทุกข 2
[17] เทศนา 21

[18] เทศนา 22

[19] ธรรม 21

[20] ธรรม 22

[21] ธรรม 23

[22] ธรรม 24

[23] ธรรมคุมครองโลก 2
[24] ธรรมทํ าใหงาม 2
[ ] ธรรมที่ทรงเห็นคุณ 2 [65]
[ ] ธรรมเปนโลกบาล 2 [23]
[25] ธรรมมีอุปการะมาก 2
[26] ธุระ 2
[27] นิพพาน 2
[28] บัญญัติ 2, 6
[29] บุคคลหาไดยาก 2

[30] บูชา 2
[31] ปฏิสันถาร 2
[32] ปธาน 2
[33] ปริเยสนา 2
[34] ปจจัยใหเกิดสัมมาทิฏฐิ 2
[35] ปาพจน 2
[ ] พุทธคุณ 2 [304]
[ ] พุทธคุณ 3 [305]
[ ] ไพบูลย 2 [44]
[36] ภาวนา 2
[37] ภาวนา 4
[38] รูป 2, 28
[39] มหาภูต หรือ ภูตรูป 4
[40] อุปาทารูป หรือ อุปาทายรูป 24
[41] รูป 2
[42] ฤทธิ์ 2
[ ] โลกบาลธรรม 2 [23]
[43] วิมุตติ 2
[ ] เวทนา 2 [110]
[44] เวปุลละ 2
[45] สมาธิ 2
[46] สมาธิ 31

[47] สมาธิ 32

[48] สังขาร 2
[49] สังคหะ 2
[50] สัจจะ 2
[51] สาสน หรือ ศาสนา 2
[52] สุข 21

[53] สุข 22

[54] สุทธิ 2
[ ] อรหันต 2 [61]
[55] อริยบุคคล 2
[56] อริยบุคคล 4
[57] อริยบุคคล 8
[58] โสดาบัน 3
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[59] สกทาคามี 3, 5
[60] อนาคามี 5
[61] อรหันต 2
[62] อรหันต 4, 5, 60
[63] อริยบุคคล 7
[64] อัตถะ 2
[65] อุปญญาตธรรม 2

ติกะ – หมวด 3
[66] กรรม 3
[67] กุศลมูล 3
[68] อกุศลมูล 3
[69] กุศลวิตก 3
[70] อกุศลวิตก 3
[71] โกศล 3
[72] ญาณ 31

[73] ญาณ 32

[74] ตัณหา 3
[75] ไตรปฎก
[ ] ไตรรัตน [100]
[76] ไตรลักษณ
[ ] ไตรสิกขา [124]
[77] ทวาร 3
[78] ทวาร 6
[ ] ทิฏฐิ 3 [14]
[79] ทุกขตา 3
[80] ทุจริต 3
[81] สุจริต 3
[82] เทพ 3
[83] เทวทูต 3
[ ] เทวทูต 4 [150]
[84] เทวทูต 5
[85] ธรรม 3
[86] ธรรมนิยาม 3
[87] นิมิต หรือ นิมิตต 3
[88] บุญกิริยาวัตถุ 3
[89] บุญกิริยาวัตถุ 10
[90] บุตร 3

[91] ปปญจะ 3
[92] ปริญญา 3
[ ] ปหาน 3 [224]
[93] ปญญา 3
[94] ปาฏิหาริย 3
[95] ปาปณิกธรรม 3
[ ] ปฎก 3 [75]
[ ] พุทธคุณ 3 [305]
[96] พุทธจริยา 3
[97] พุทธโอวาท 3
[98] ภพ 3
[99] ภาวนา 3
[100] รัตนตรัย
[101] ลัทธินอกพระพุทธศาสนา 3
[102] โลก 31

[103] โลก 32

[104] โลก 33

[105] วัฏฏะ 3 หรือ ไตรวัฏฏ
[106] วิชชา 3
[ ] วิปลลาส 3 ระดับ [178]
[107] วิโมกข 3
[108] วิรัติ 3
[109] วิเวก 3
[110] เวทนา 2
[111] เวทนา 3
[112] เวทนา 5
[113] เวทนา 6
[114] สมบัติ 31

[115] สมบัติ 32 หรือ ทานสมบัติ 3
[ ] สมาธิ 3 [46], [47]
[116] สรณะ 3 หรือ ไตรสรณะ
[117] สังขตลักษณะ 3
[118] อสังขตลักษณะ 3
[119] สังขาร 31

[120] สังขาร 32

[121] สัทธรรม 3
[122] สันโดษ 3, 12
[123] สัปปุริสบัญญัติ 3
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[ ] สามัญลักษณะ 3 [75]
[124] สิกขา 3 หรือ ไตรสิกขา
[ ] สุจริต 3 [81]
[ ] โสดาบัน 3 [58]
[ ] อกุศลมูล 3 [68]
[ ] อกุศลวิตก 3 [70]
[125] อธิปไตย 3
[126] อนุตตริยะ 3
[127] อนุตตริยะ 6
[128] อปณณกปฏิปทา 3
[129] อภิสังขาร 3
[130] อัคคิ 31

[131] อัคคิ 32 หรือ อัคคิปาริจริยา
[132] อัตถะ หรือ อรรถ 31

[133] อัตถะ หรือ อรรถ 32

[134] อาการที่พระพุทธเจาทรงสั่งสอน 3
[135] อาสวะ 3
[136] อาสวะ 4
[ ] โอวาทของพระพุทธเจา 3 [97]

จตุกกะ – หมวด 4
[137] กรรมกิเลส 4
[ ] กัลยาณมิตร 4 [169]
[ ] กิจในอริยสัจจ 4 [205]
[138] กุลจิรัฏฐิติธรรม 4
[139] ฆราวาสธรรม 4
[140] จักร 4
[141] เจดีย 4
[ ] ฌาน 4 [9]
[142] ถูปารหบุคคล 4
[143] ทักขิณาวิสุทธิ 4
[ ] ทรัพยจัดสรรเปน 4 สวน [163]
[144] ทิฏฐธัมมิกัตถฯ 4
[ ] เทวทูต 4 [150]
[ ] ธรรมมีอุปการะมาก 4 [140]
[ ] ธรรมเปนเหตุใหสมหมาย 4 [191]
[145] ธรรมสมาทาน 4
[146] ธาตุ 4

[147] ธาตุกัมมัฏฐาน 4
[148] ธาตุ 6
[149] ธาตุกัมมัฏฐาน 6
[150] นิมิต 4
[151] บริษัท 41

[152] บริษัท 42

[153] บุคคล 4
[154] ปฏิปทา 4
[155] ปฏิสัมภิทา 4
[156] ปธาน 4
[157] ปรมัตถธรรม 4
[158] ประมาณ หรือ ปมาณิก 4
[159] ปจจัย 4
[ ] ปญญาวุฒิธรรม 4 [179]
[160] ปาริสุทธิศีล 4
[ ] ผล 4 [165]
[ ] พร 4 [227]
[161] พรหมวิหาร 4
[ ] พละ 4 [229]
[ ] พุทธลีลาในการสอน 4 [172]
[ ] ภาวนา 4 [37]
[ ] ภาวิต 4 [37]
[162] ภูมิ 4
[163] โภควิภาค 4
[164] มรรค 4
[165] ผล 4
[166] มหาปเทส 41

[167] มหาปเทส 42

[168] มิตรปฏิรูปก หรือ มิตรเทียม 4
[169] สุหทมิตร หรือ มิตรแท 4
[170] โยคะ 4
[171] โยนิ 4
[ ] ราชสังคหวัตถุ 4 [187]
[172] ลีลาการสอน 4
[173] วรรณะ 4
[174] วิธีปฏิบัติตอทุกข–สุข 4
[175] วิบัติ 41

[176] วิบัติ 42
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[177] สมบัติ 4
[178] วิปลลาส หรือ วิปลาส 4
[179] วุฒิธรรม 4
[180] เวสารัชชะ หรือ เวสารัชชญาณ 4
[181] ศรัทธา 4
[182] สติปฏฐาน 4
[183] สมชีวิธรรม 4
[184] สมาธิภาวนา 4
[185] สังขาร 4
[186] สังคหวัตถุ 4
[187] สังคหวัตถุของผูครองแผนดิน 4
[188] สังเวชนียสถาน 4
[189] สัมปชัญญะ 4
[190] สัมปทา หรือ สัมปทาคุณ 4
[191] สัมปรายิกัตถสังวัตตนิกธรรม 4
[ ] สัมมัปปธาน 4 [156]
[192] สุขของคฤหัสถ 4
[ ] สุหทมิตร 4 [169]
[193] โสดาปตติยังคะ 41

[194] โสดาปตติยังคะ 42

[195] โสดาปตติยังคะ 43

[ ] หลักการแบงทรัพย 4 สวน [163]
[196] อคติ 4
[197] อธิษฐาน หรือ อธิษฐานธรรม 4
[198] อบาย 4, อบายภูมิ 4; และ [351]
[199] อบายมุข 4
[200] อบายมุข 6
[201] วัฒนมุข 6
[202] อปสเสนะ หรือ อปสเสนธรรม 4
[ ] อรหันต 4 [62]
[ ] อริยบุคคล 4 [56]
[203] อริยวงศ 4
[204] อริยสัจจ 4
[205] กิจในอริยสัจจ 4
[206] ธรรม 4
[207] อรูป หรือ อารุปป 4
[208] อวิชชา 4
[209] อวิชชา 8

[210] อันตรายของภิกษุสามเณรผูบวชใหม 4
[ ] อัปปมัญญา 4 [161]
[211] อาจารย 4
[ ] อาสวะ 4 [136]
[212] อาหาร 4
[213] อิทธิบาท 4
[214] อุปาทาน 4
[215] โอฆะ 4

ปญจกะ – หมวด 5
[ ] กัลยาณธรรม 5 [239]
[ ] กามคุณ 5 [6]
[ ] กํ าลัง 5 ของพระมหากษัตริย [230]
[216] ขันธ 5 หรือ เบญจขันธ
[ ] คติ 5 [351]
[217] จักขุ 5
[ ] ฌาน 5 [9]
[218] ธรรมขันธ 5
[219] ธรรมเทสกธรรม 5
[220] ธรรมสมาธิ 5
[221] ธรรมสวนานิสงส 5
[222] นวกภิกขุธรรม 5
[223] นิยาม 5
[224] นิโรธ 5
[225] นิวรณ 5
[ ] เบญจธรรม [239]
[ ] เบญจศีล [238]
[ ] ประโยชนทีค่วรถอืเอาจากโภคทรพัย 5 [232]
[ ] ปหาน 5 [224]
[ ] ปญจกัชฌาน [9]
[226] ปติ 5
[227] พร 5
[228] พละ 5
[229] พละ 4
[230] พละ 5 ของพระมหากษัตริย
[231] พหูสูตมีองค 5
[232] โภคอาทิยะ, โภคาทิยะ 5
[233] มัจฉริยะ 5
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[234] มาร 5
[ ] มิจฉาวณิชชา 5 [235]
[235] วณิชชา 5
[ ] วัฑฒิ, วัฒิ หรือ วุฒิ 5 [249]
[236] วิมุตติ 5
[ ] เวทนา 5 [112]
[237] เวสารัชชกรณธรรม 5
[238] ศีล 5 หรือ เบญจศีล
[239] เบญจธรรม หรือ เบญจกัลยาณธรรม
[240] ศีล 8 หรือ อัฏฐศีล
[241] ศีล 8 ทั้งอาชีวะ หรือ อาชีวัฏฐมกศีล
[242] ศีล 10 หรือ ทศศีล
[ ] สกทาคามี 5 [59]
[ ] สมบัติของอุบาสก 5 [259]
[243] สังวร 5
[244] สุทธาวาส 5
[ ] องคแหงธรรมกถึก 5 [219]
[ ] องคแหงภิกษุใหม 5 [222]
[245] อนันตริยกรรม 5
[ ] อนาคามี 5 [60]
[246] อนุปุพพิกถา 5
[247] อภิณหปจจเวกขณ 5
[248] ปพพชิตอภิณหปจเวกขณ 10
[ ] อรหันต 5 [62]
[249] อริยวัฑฒิ หรือ อารยวัฒิ 5
[250] อายุสสธรรม หรือ อายุวัฒนธรรม 5
[ ] อารยวัฒิ 5 [249]
[251] อาวาสิกธรรม 51

[252] อาวาสิกธรรม 52

[253] อาวาสิกธรรม 53

[254] อาวาสิกธรรม 54

[255] อาวาสิกธรรม 55

[256] อาวาสิกธรรม 56

[257] อาวาสิกธรรม 57

[258] อินทรีย 5
[259] อุบาสกธรรม 5
[260] อุบาสกธรรม 7

ฉักกะ – หมวด 6
[261] คารวะ หรือ คารวตา 6
[262] จริต หรือ จริยา 6
[263] เจตนา หรือ สัญเจตนา 6
[264] ตัณหา 6
[ ] ทวาร 6 [78]
[265] ทิศ 6
[ ] ธรรมคุณ 6 [306]
[ ] ธาตุ 6 [148]
[ ] บัญญัติ 2, 6 [28]
[266] ปยรูป สาตรูป 6 × 10
[267] ภัพพตาธรรม 6
[268] วิญญาณ 6
[ ] เวทนา 6 [113]
[269] เวปุลลธรรม 6
[270] สวรรค 6
[ ] สัญเจตนา 6 [263]
[271] สัญญา 6
[272] สัมผัส หรือ ผัสสะ 6
[273] สารณียธรรม 6
[ ] อนุตตริยะ 6 [127]
[274] อภิญญา 6
[275] อภิฐาน 6
[276] อายตนะภายใน 6
[277] อายตนะภายนอก 6

สัตตกะ – หมวด 7
[278] กัลยาณมิตรธรรม 7
[279] ธรรมมีอุปการะมาก 7 [292]
[280] บุพนิมิตแหงมรรค 7
[281] โพชฌงค 7
[282] ภรรยา 7
[283] เมถุนสังโยค 7
[284] วิญญาณฐิติ 7
[285] วิสุทธิ 7
[286] สัปปายะ 7
[287] สัปปุริสธรรม 71

[ ] สัปปุริสธรรม 72 [301]
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[ ] สมบัติของอุบาสก 7 [260]
[ ] องคคุณของกัลยาณมิตร 7 [278]
[288] อนุสัย 7
[289] อปริหานิยธรรม 71

[290] อปริหานิยธรรม 72

[291] อปริหานิยธรรม 73

[292] อริยทรัพย 7
[ ] อริยบุคคล 7 [63]
[ ] อุบาสกธรรม 7 [260]

อัฏฐกะ – หมวด 8
[ ] ฌาน 8 [10]
[293] มรรคมีองค 8 หรือ อัฏฐังคิกมรรค
[294] ลักษณะตัดสินธรรมวินัย 8
[295] ลักษณะตัดสินธรรมวินัย 7
[296] โลกธรรม 8
[297] วิชชา 8
[298] วิโมกข 8
[ ] ศีล 8 [240]
[299] สมาบัติ 8
[300] สัปปุริสทาน 8
[301] สัปปุริสธรรม 8
[ ] หลักตัดสินธรรมวินัย 8 [294]
[ ] อริยอัฏฐังคิกมรรค [293]
[ ] อริยบุคคล 8 [57]
[ ] อวิชชา 8 [209]
[ ] อาชีวัฏฐมกศีล [241]
[ ] อุโบสถศีล [240]

นวกะ – หมวด 9
[302] นวังคสัตถุศาสน
[303] พุทธคุณ 9
[304] พุทธคุณ 2
[305] พุทธคุณ 3
[306] ธรรมคุณ 6
[307] สังฆคุณ 9
[308] มละ 9
[309] มานะ 9

[310] โลกุตตรธรรม 9
[311] วิปสสนาญาณ 9
[312] สัตตาวาส 9
[313] อนุบุพพวิหาร 9

ทสกะ – หมวด 10
[314] กถาวัตถุ 10
[315] กสิณ 10
[316] กามโภคี 10
[317] กาลามสูตรกังขานิยฐาน 10
[318] กิเลส 10
[319] กุศลกรรมบถ 101

[320] กุศลกรรมบถ 102

[321] อกุศลกรรมบถ 10
[322] เถรธรรม 10
[323] ทศพลญาณ
[ ] ทศพิธราชธรรม [326]
[ ] ธรรมจริยา 10 [320]
[ ] ธรรมมีอุปการะมาก 10 [324]
[324] นาถกรณธรรม 10
[325] บารมี 10 หรือ ทศบารมี
[ ] บุญกิริยาวัตถุ 10 [89]
[ ] ปพพชิตอภิณหปจจเวกขณ 10  [248]
[ ] มิจฉัตตะ 10 [334]
[ ] มูลเหตุการบัญญัติพระวินัย 10 [327]
[326] ราชธรรม 10 หรือ ทศพิธราชธรรม
[327] วัตถุประสงคในการบัญญัติพระวินัย 10
[ ] วิปสสนาญาณ 10 [311]
[328] วิปสสนูปกิเลส 10
[ ] ศีล 10 [242]
[329] สังโยชน 101

[330] สังโยชน 102

[331] สัญญา 10
[332] สัทธรรม 10
[333] สัมมัตตะ 10
[334] มิจฉัตตะ 10
[ ] อกุศลกรรมบถ 10 [321]
[335] อนุสติ 10
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[ ] อภิณหปจจเวกขณ 10 [248]
[ ] อเสขธรรม 10 [333]
[336] อสุภะ 10
[337] อันตคาหิกทิฏฐิ 10

อติเรกทสกะ – หมวดเกิน 10
[338] กรรม 12
[339] จักรวรรดิวัตร 12
[340] ปฏิจจสมุปบาท 12
[ ] ปจจยาการ 12 [340]
[ ] สันโดษ 12 [122]
[341] อายตนะ 12
[342] ธุดงค 13
[343] กิจ หรือ วิญญาณกิจ 14
[344] จรณะ 15
[345] ญาณ 16 หรือ โสฬสญาณ

[ ] รูปพรหม, พรหมโลก 16 [351]
[346] อานาปานสติ 16 ฐาน
[347] อุปกิเลส หรือ จิตตอุปกิเลส 16
[348] ธาตุ 18
[349] อินทรีย 22
[350] ปจจัย 24
[ ] รูป 28 [38]
[351] ภูมิ 4 หรือ 31
[352] โพธิปกขิยธรรม 37
[353] มงคล 38
[354] กรรมฐาน 40
[355] เจตสิก 52
[356] จิต 89 หรือ 121
[357] ตัณหา 108
[358] เวทนา 108
[359] กิเลส 1500



สารบัญประเภทธรรม

I. ธรรมที่เปนหลักใหญใจความ
1. ธรรมที่เปนหลักทั่วไป (หรือมี

ขอบเขตครอบคลุม)
[19] ธรรม 21

[20] ธรรม 22

[21] ธรรม 23

[22] ธรรม 24

[35] ปาพจน 2
[50] สัจจะ 2
[51] ศาสนา 2
[ ] ไตรรัตน [100]
[85] ธรรม 3
[100] รัตนตรัย
[116] ไตรสรณะ
[121] สัทธรรม 3
[157] ปรมัตถธรรม 4
[204] อริยสัจจ 4
[206] ธรรม 4
2. ธรรมที่เปนหลักการสํ าคัญ*

(จัดโดยสงเคราะหในอริยสัจจ 4)
ก. ปริญไญยธรรม และธรรมที่

เก่ียวของ
[76] ไตรลักษณ
[79] ทุกขตา 3
[86] ธรรมนิยาม 3
[148] ธาตุ 6
[216] ขันธ 5
[223] นิยาม 5
[341] อายตนะ 12
ข. ปหาตพัพธรรม และธรรมทีเ่ก่ียว

ของ
[66] กรรม 3
[74] ตัณหา 3
[91] ปปญจธรรม 3
_______________
*การจัดหมวดหมูในที่นี้มิใชเปนการจัด
อยางละเอยีด และไมเครงครดั แตมุง
เพื่อประโยชนในการศึกษาคนควาเปน
สํ าคญั (ธรรมใน I.1 น ํามาจดัเขาเปน
หมวดตางๆ ของ I.2 ไดดวย แตไม
ตองการใหซํ ้า จงึจดัไวทีเ่ดยีว)

[68] อกุศลมูล 3
[135] อาสวะ 3
[136] อาสวะ 4
[340] ปฏิจจสมุปบาท 12
[350] ปจจัย 24
ค. สจัฉิกาตพัพธรรม และธรรมที่

เกีย่วของ
[27] นิพพาน 2
[43] วิมุตติ 2
[52] สุข 21

[53] สุข 22

[132] อัตถะ 31

[133] อัตถะ 32

[164] มรรค 4
[165] ผล 4
[310] โลกุตตรธรรม 9
ง . ภาเวตัพพธรรม ธรรมที่พึง

ปฏิบตัิ (ไมจดัตามล ําดบัจ ํานวน)
[34] ปจจัยแหงสัมมาทิฏฐิ 2
[280] บุพนิมิตแหงมรรค 7
[97] พุทธโอวาท 3
[124] ไตรสิกขา, สิกขา 3
[88] บุญกิริยาวัตถุ 3
[89] บุญกิริยาวัตถุ 10
[36] ภาวนา 2
[37] ภาวนา 4
[293] มรรคมีองค 8
[319, 320] กุศลกรรมบถ 10
[352] โพธิปกขิยธรรม 37

– [182] สติปฏฐาน 4
– [156] ปธาน 4
– [213] อิทธิบาท 4
– [258] อินทรีย 5
– [228] พละ 5
– [281] โพชฌงค 7
– [293] มรรคมีองค 8

II. ธรรมสํ าหรับทุกคน
1. ธรรมเพื่อเปนคุณสมบัติของ

สปัปริุสชน (หรือธรรมเพือ่เสรมิ

ความเปนมนุษย)
[81] สุจริต 3
[125] อธิปไตย 3
[132] อัตถะ หรือ  อรรถ31

[133] อัตถะ หรือ  อรรถ 32

[161] พรหมวิหาร 4
[197] อธิษฐานธรรม 4
[239] เบญจธรรม
[229] พละ 4
[237] เวสารัชชกรณธรรม 5
[238] ศีล 5 หรือ  เบญจศีล
[241] อาชีวัฏฐมกศีล
[287] สัปปุริสธรรม 71

[301] สัปปุริสธรรม 8
[319, 320] กุศลกรรมบถ 10
[324] นาถกรณธรรม 10
2. ธรรมเพื่อดํ าเนินชีวิตใหงอก

งามบรรลุประโยชนสุข
[1] กัลยาณมิตตตา
[2] โยนิโสมนสิการ
[3] อัปปมาทะ
[24] ธรรมทํ าใหงาม 2
[25] ธรรมมีอุปการะมาก 2
[33] ปริเยสนา 2
[34] ปจจัยใหเกิดสัมมาทิฏฐิ 2
[37] ภาวนา 4
[65] อุปญญาตธรรม 2
[71] โกศล 3
[93] ปญญา 3
[128] อปณณกปฏิปทา 3
[140] จักร 4
[179] วุฒิธรรม 4
[191] สัมปรายิกัตถฯ 4
[201] วัฒนมุข 6
[213] อิทธิบาท 4
[229] พละ 4
[231] พหูสูตมีองค 5
[237] เวสารัชชกรณธรรม 5
[249] อริยวัฑฒิ 5
[267] ภัพพตาธรรม 6
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[269] เวปุลลธรรม 6
[280] บุพนิมิตแหงมรรค 7
[292] อริยทรัพย 7
[325] บารมี 10
[353] มงคล 38
3. ธรรมเพื่อพิจารณาเตือนสติมิ

ใหประมาท
[83] เทวทูต 3
[ ] เทวทูต 4 [150]
[84] เทวทูต 5
[150] นิมิต 4
[234] มาร 5
[247] อภิณหปจจเวกขณ 5
[250] อายุวัฒนธรรม 5
[296] โลกธรรม 8

III .ธรรมเพื่อความดีงามแหง
สังคม

1. ธรรมเพื่อสงเสริมชีวิตที่ดีรวม
กัน

[11] ทาน 21

[12] ทาน 22

[23] ธรรมคุมครองโลก 2
[29] บุคคลหาไดยาก 2
[30] บูชา 2
[31] ปฏิสันถาร 2
[42] ฤทธิ์ 2
[44] เวปุลละ 2
[49] สังคหะ 2
[123] สัปปุริสบัญญัติ 3
[139] ฆราวาสธรรม 4
[186] สังคหวัตถุ 4
[261] คารวะ 6
[273] สารณียธรรม 6
[300] สัปปุริสทาน 8
2. ธรรมเพื่อปกครอง คือจัดและ

คุมครองชีวิตที่ดีรวมกัน
[125] อธิปไตย 3
[161] พรหมวิหาร 4
[186] สังคหวัตถุ 4
[187] ราชสังคหวัตถุ 4
[196] อคติ 4
[230] พละ 5 ของพระมหากษัตริย

[289] อปริหานิยธรรม 71

[326] ราชธรรม 10
[327] วัตถุประสงคในการบัญญัติพระ

วินัย 10
[339] จักรวรรดิวัตร 12

IV.ธรรมสํ าหรับคฤหัสถหรือผู 
ครองเรือน

1. ธรรมเพื่อชีวิตครอบครัว
[90] บุตร 3
[131] อัคคิ 32

[138] กุลจิรัฏฐิติธรรม 4
[139] ฆราวาสธรรม 4
[183] สมชีวิธรรม 4
[282] ภรรยา 7
2 . ธรรมเพื่อความสัมพันธใน

สังคม
[131] อัคคิ 32

[139] ฆราวาสธรรม 4
[158] ประมาณ 4
[168] มิตรเทียม 4
[169] มิตรแท 4
[265] ทิศ 6
[278] กัลยาณมิตรธรรม 7
3 . ธรรมเพื่อความอยู ดีทาง

เศรษฐกิจ
[95] ปาปณิกธรรม 3
[ ] การจัดสรรทรัพยใช 4 [163]
[144] ทิฏฐธัมมิกัตถฯ 4
[159] ปจจัย 4
[163] โภควิภาค 4
[192] สุขของคฤหัสถ 4
[ ] ประโยชนจากทรัพย 5 [232]
[232] โภคอาทิยะ 5
[316] กามโภคี 10
4. ธรรมที่คฤหัสถพึงหลีกเวน
[137] กรรมกิเลส 4
[168] มิตรเทียม 4
[196] อคติ 4
[199] อบายมุข 4
[200] อบายมุข 6
[245] อนันตริยกรรม 5

V. ธรรมสํ าหรับอุบาสก คือ ผู
ใกลชิดศาสนา

1. ธรรมที่พึงมี พึงปฏิบัติ
[88] บุญกิริยาวัตถุ 3
[89] บุญกิริยาวัตถุ 10
[123] สัปปุริสบัญญัติ 3
[181] ศรัทธา 4
[ ] สมบัติของอุบาสก 5 [259]
[240] ศีล 8
[241] อาชีวัฏฐมกศีล
[242] ศีล 10
[249] อริยวัฑฒิ 5
[259] อุบาสกธรรม 5
[260] อุบาสกธรรม 7
[301] สัปปุริสธรรม 8
[ ] อุโบสถศีล [240]
2. ธรรมที่พึงหลีกเวน
[235] วณิชชา 5
[275] อภิฐาน 6
3. ธรรมที่พึงทราบเพื่อเสริมการ

ปฏิบัติ
[32] ปธาน 2
[33] ปริเยสนา 2
[114] สมบัติ 3
[115] ทานสมบัติ 3
[126] อนุตตริยะ 3
[127] อนุตตริยะ 6
[143] ทักขิณาวิสุทธิ 4
[190] สัมปทาคุณ 4
[221] ธรรมสวนานิสงส 5
[300] สัปปุริสทาน 8
[ ] อุโบสถศีล [240]

VI. ธรรมส ําหรบัภกิษุสงฆ
1. ธรรมเพื่อความดีงามในฐาน

เปนภิกษุ
[26] ธุระ 2
[159] ปจจัย 4
[160] ปาริสุทธิศีล 4
[175] วิบัติ 41

[202] อปสเสนธรรม 4
[203] อริยวงศ 4
[210] อันตรายของภิกษุใหม 4
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[222] นวกภิกขุธรรม 5
[227] พร 5
[242] ศีล 10
[243] สังวร 5
[ ] องคแหงภิกษุใหม 5 [222]
[247] อภิณหปจจเวกขณ 5
[248] ปพพชิตอภิณหปจจเวกขณ 10
[283] เมถุนสังโยค 7
[291] อปริหานิยธรรม 73

[342] ธุดงค 13
2. ธรรมเพื่อความดีงามในฐาน

เปนสมาชิกแหงสงฆ
[211] อาจารย 4
[251] อาวาสิกธรรม 51

[252] อาวาสิกธรรม 52

[253] อาวาสิกธรรม 53

[254] อาวาสิกธรรม 54

[255] อาวาสิกธรรม 55

[256] อาวาสิกธรรม 56

[257] อาวาสิกธรรม 57

[261] คารวะ หรือ คารวตา 6
[273] สารณียธรรม 6
[290] อปริหานิยธรรม 72

[314] กถาวัตถุ 10
[322] เถรธรรม 10
[324] นาถกรณธรรม 10
[327] วัตถุประสงคในการบัญญัติพระ

วินัย 10
3. ธรรมเพื่อความดีงาม ความ

สํ าเร็จในฐานเปนผูสั่งสอน
[17] เทศนา 21

[18] เทศนา 22

[155] ปฏิสัมภิทา 4
[158] ประมาณ 4
[172] ลีลาการสอน 4
[219] ธรรมเทสกธรรม 5
[231] พหูสูตมีองค 5
[ ] องคแหงธรรมกถึก 5 [219]
[246] อนุปุพพิกกา 5
[278] กัลยาณมิตรธรรม 7

VII. สภาวธรรม: ธรรมดาและ
ธรรมชาติ

1. ธรรมดา หรือ กฎธรรมชาติ
[4] กรรม 2
[66] กรรม 3
[76] ไตรลักษณ
[86] ธรรมนิยาม 3
[105] วัฏฏะ 3
[117] สังขตลักษณะ 3
[118] อสังขตลักษณะ 3
[145] ธรรมสมาทาน 4
[176] วิบัติ 42

[177] สมบัติ 4
[223] นิยาม 5
[338] กรรม 12
[340] ปฏิจจสมุปบาท 12
[343] กิจ หรือ วิญญาณกิจ 14
[350] ปจจัย 24
2. สภาวะอันพึงรูตามที่เปน
[6] กามคุณ 5
[16] ทุกข 2
[19] ธรรม 21

[20] ธรรม 22

[21] ธรรม 23

[22] ธรรม 24

[28] บัญญัติ 2
[38] รูป 2, 28
[39] มหาภูต 4
[40] อุปาทารูป 24
[41] รูป 2
[48] สังขาร 2
[50] สัจจะ 2
[52] สุข 21

[53] สุข 22

[77] ทวาร 3
[78] ทวาร 6
[79] ทุกขตา 3
[85] ธรรม 3
[102] โลก 31

[110] เวทนา 2
[111] เวทนา 3
[112] เวทนา 5
[113] เวทนา 6
[119] สังขาร 31

[120] สังขาร 32

[129] อภิสังขาร 3
[206] ธรรม 4 (ขอท่ี 1)
[146] ธาตุ 4
[148] ธาตุ 6
[157] ปรมัตถธรรม 4
[185] สังขาร 4
[204] อริยสัจจ 4 (ขอท่ี 1)
[212] อาหาร 4
[216] ขันธ 5
[263] เจตนา 6
[263] ปยรูป สาตรูป 6 × 10
[268] วิญญาณ 6
[271] สัญญา 6
[272] สัมผัส 6
[276] อายตนะภายใน 6
[277] อายตนะภายนอก 6
[341] อายตนะ 12
[348] ธาตุ 18
[349] อินทรีย 22
[355] เจตสิก 52
[356] จิต 89 หรือ 121
[358] เวทนา 108
3. สภาวะเนื่องดวยระดับชีวิตจิต

ใจของสัตว
[82] เทพ 3
[98] ภพ 3
[103] โลก 32

[104] โลก 33

[162] ภูมิ 4
[171] โยนิ 4
[198] อบาย 4
[207] อรูป 4
[244] สุทธาวาส 5
[270] สวรรค 6
[284] วิญญาณฐิติ 7
[312] สัตตาวาส 9
[ ] พรหมโลก 16 [351]
[ ] รูปพรหม 16 [351]
[351] ภูมิ 4 หรือ 31
4. สภาวะอันเปนโทษ อกุศล-

ธรรมอันพึงละ
[5] กาม 2 (ขอท่ี 1)
[13] ทิฏฐิ 2
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[14] ทิฏฐิ 3
[68] อกุศลมูล 3
[70] อกุศลวิตก 3
[74] ตัณหา 3
[80] ทุจริต 3
[91] ปปญจะ 3
[130] อัคคิ 31

[135] อาสวะ 3
[136] อาสวะ 4
[137] กรรมกิเลส 4
[170] โยคะ 4
[178] วิปลลาส 4
[196] อคติ 4
[204] อริยสัจจ 4 (ขอท่ี 2)
[206] ธรรม 4 (ขอท่ี 2)
[208] อวิชชา 4
[209] อวิชชา 8
[214] อุปาทาน 4
[215] โอฆะ 4
[225] นิวรณ 5
[233] มัจฉริยะ 5
[264] ตัณหา 6
[288] อนุสัย 7
[308] มละ 9
[309] มานะ 9
[318] กิเลส 10
[321] อกุศลกรรมบถ 10
[329] สังโยชน 101

[330] สังโยชน 102

[334] มิจฉัตตะ 10
[337] อันตคาหิกทิฏฐิ 10
[347] อุปกิเลส 16
[357] ตัณหา 108
[359] กิเลส 1500

VIII. ปฏิปตติธรรม
1. หลกั วธิกีาร ขอปฏบิตั ิ อุปกรณ 

และคณุสมบตั ิ ทีเ่กือ้หนนุการ
ปฏบิตัิ

[1] กัลยาณมิตตตา
[2] โยนิโสมนสิการ
[3] อัปปมาทะ
[ ] กรรมฐาน 2 [36]

[7] ฌาน 2
[34] ปจจัยใหเกิดสัมมาทิฏฐิ 2
[36] ภาวนา 2
[37] ภาวนา 4
[45] สมาธิ 2
[46] สมาธิ 3
[65] อุปญญาตธรรม 2
[67] กุศลมูล 3
[69] กุศลวิตก 3
[71] โกศล 3
[73] ญาณ 32

[81] สุจริต 3
[87] นิมิต 3
[88] บุญกิริยาวัตถุ 3
[89] บุญกิริยาวัตถุ 10
[92] ปริญญา 3
[93] ปญญา 3
[99] ภาวนา 3
[108] วิรัติ 3
[122] สันโดษ 3
[124] สิกขา 3
[125] อธิปไตย 3
[128] อปณณกปฏิปทา 3
[ ] ไตรสิกขา [124]
[147] ธาตุกัมมัฏฐาน 4
[149] ธาตุกัมมัฏฐาน 6
[154] ปฏิปทา 4
[156] ปธาน 4
[160] ปาริสุทธิศีล 4
[161] พรหมวิหาร 4
[174] วิธีปฏิบัติตอทุกข–สุข 4
[182] สติปฏฐาน 4
[184] สมาธิภาวนา 4
[189] สัมปชัญญะ 4
[193] โสตาปตติยังคะ 41

[194] โสตาปตติยังคะ 42

[195] โสตาปตติยังคะ 43

[197] อธิษฐานธรรม 4
[202] อปสเสนธรรม 4
[204] อรยิสจัจ 4 (โดยเฉพาะขอท่ี 4)
[205] กิจในอริยสัจจ 4
[206] ธรรม 4 (ขอท่ี 4)
[207] อรูป 4

[ ] อัปปมัญญา 4 [161]
[213] อิทธิบาท 4
[220] ธรรมสมาธิ 5
[226] ปติ 5
[228] พละ 5
[243] สังวร 5
[249] อริยวัฑฒิ 5
[258] อินทรีย 5
[262] จริต หรือ จริยา 6
[267] ภัพพตาธรรม 6
[269] เวปุลลธรรม 6
[280] บุพนิมิตแหงมรรค 7
[281] โพชฌงค 7
[285] วิสุทธิ 7
[286] สัปปายะ 7
[291] อปริหานิยธรรม 73

[293] มรรคมีองค 8
[303] พุทธคุณ 9
[304] พุทธคุณ 2
[305] พุทธคุณ 3
[306] ธรรมคุณ 6
[307] สังฆคุณ 9
[311] วิปสสนาญาณ 9
[315] กสิณ 10
[325] บารมี 10
[331] สัญญา 10
[333] สัมมัตตะ 10
[335] อนุสติ 10
[336] อสุภะ 10
[342] ธุดงค 13
[344] จรณะ 15
[345] ญาณ 16
[346] อานาปานสติ 16 ฐาน
[352] โพธิปกขิยธรรม 37
[353] มงคล 38
[354] กรรมฐาน 40
2. ผลสํ าเร็จของการปฏิบัติธรรม 

และเครื่องกํ าหนดผลในการ
ปฏบิตัิ

[8] ฌาน 2
[9] ฌาน 4
[10] ฌาน 8
[27] นิพพาน 2
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[43] วิมุตติ 2
[54] สุทธิ 2
[72] ญาณ 31

[ ] ปหาน 3 [224]
[94] ปาฏิหาริย 3
[106] วิชชา 3
[107] วิโมกข 3
[109] วิเวก 3
[155] ปฏิสัมภิทา 4
[164] มรรค 4
[165] ผล 4
[204] อริยสัจจ 4 (ขอท่ี 3)
[206] ธรรม 4 (ขอท่ี 3)
[224] นิโรธ 5
[ ] ปหาน 5 [224]
[236] วิมุตติ 5
[274] อภิญญา 6
[297] วิชชา 8
[298] วิโมกข 8
[299] สมาบัติ 8
[310] โลกุตตรธรรม 9
[313] อนุบุพพวิหาร 9
[328] วิปสสนูปกิเลส 10
3. บุคคลผู บรรลุผลแหงการ

ปฏบิตัิ
[55] อริยบุคคล 2
[56] อริยบุคคล 4
[57] อริยบุคคล 8
[58] โสดาบัน 3
[59] สกาทาคามี 3, 5
[60] อนาคามี 5
[61] อรหันต 2
[62] อรหันต 4, 5, 60
[63] อริยบุคคล 7

IX. พระพุทธศาสนา
1. หลักศาสนา
[17] เทศนา 21

[18] เทศนา 22

[26] ธุระ 2
[35] ปาพจน 2
[50] สัจจะ 2
[51] สาสน หรือ ศาสนา 2

[64] อัตถะ 2
[75] ไตรปฎก
[97] พุทธโอวาท 3
[100] รัตนตรัย
[116] สรณะ 3 หรือ ไตรสรณะ
[121] สัทธรรม 3
[134] อาการทีพ่ระพทุธเจาทรงสัง่สอน 3
[ ] โอวาทของพระพุทธเจา 3 [97]
[151] บริษัท 41

[152] บริษัท 42

[166] มหาปเทส 41 (พระสูตร)
[167] มหาปเทส 42 (พระวินัย)
[218] ธรรมขันธ 5
[246] อนุปุพพิกถา 5
[294] หลักกํ าหนดธรรมวินัย 8
[295] หลักกํ าหนดธรรมวินัย 7
[302] นวังคสัตถุศาสน
[317] กาลามสูตรกังขานิยฐาน 10
[332] สัทธรรม 10
2. ศาสนคุณ
[94] ปาฏิหาริย 3
[96] พุทธจริยา 3
[126] อนุตตริยะ 3
[127] อนุตตริยะ 6
[134] อาการทีพ่ระพทุธเจาทรงสัง่สอน 3
[141] เจดีย 4
[142] ถูปารหบุคคล 4
[180] เวสารัชชญาณ 4
[188] สังเวชนียสถาน 4
[217] จักขุ 5
[303] พุทธคุณ 9
[304] พุทธคุณ 2
[305] พุทธคุณ 3
[306] ธรรมคุณ 6
[307] สังฆคุณ 9
[323] ทศพลญาณ
3. ความเชื่อและการปฏิบัตินอก

หลักพุทธศาสนา
[13] ทิฏฐิ 2
[14] ทิฏฐิ 3
[15] ที่สุด (อันตา) 2
[101] ลัทธินอกพระพุทธศาสนา 3
[173] วรรณะ 4

X. พิเศษ: ธรรมเกี่ยวกับการ
ศึกษา*

[26] ธุระ 2
[34] ปจจัยใหเกิดสัมมาทิฏฐิ 2
[37] ภาวนา 4
[43] วิมุตติ 2
[50] สัจจะ 2
[51] สาสน หรือ ศาสนา 2
[71] โกศล 3
[73] ญาณ 32

[74] ตัณหา 3
[76] ไตรลักษณ
[93] ปญญา 3
[121] สัทธรรม 3
[124] สิกขา 3
[132] อัตถะ 31

[133] อัตถะ 32

[134] อาการทีพ่ระพทุธเจาทรงสัง่สอน 3
[140] จักร 4
[155] ปฏิสัมภิทา 4
[172] ลีลาการสอน 4
[179] วุฒิธรรม 4
[189] สัมปชัญญะ 4
[204] อริยสัจจ 4
[213] อิทธิบาท 4
[216] ขันธ 5
[228] พละ 5
[231] พหูสูตมีองค 5
[278] กัลยาณมิตรธรรม 7
[280] บุพนิมิตแหงมรรค 7
[281] โพชฌงค 7
[293] มรรคมีองค 8
[304] พุทธคุณ 2
[317] กาลามสูตรกังขานิยฐาน 10
[324] นาถกรณธรรม 10
[340] ปฏิจจสมุปบาท 12
[341] อายตนะ 12
[352] โพธิปกขิยธรรม 37
______________
*นอกจากนี้ พึงดู [1], [2], [17], [18],
[35], [36], [45], [46], [55], [91],
[125], [156], [184], [205], [208],
[ 218], [23 6], [287], [ 323] 



ดชันีคนคํ า
ตัวเลขที่อางหมายถึงเลขลํ าดับขอหมวดธรรมใน [    ]

กตญาณ 73
กตัญุตา 353
กตัญูกตเวที 29
กตัตตากรรม, ~วาปนกรรม 338
กถาวัตถุ 75
กถาวัตถุ 10 314
กรรม 181, 259
กรรม 2 4
กรรม 3 66
กรรม 12 338
กรรมการณัปปตตะ 84
กรรมกิเลส 4 137
กรรมฐาน 2 36
กรรมฐาน 40 354
กรรมฐานกับจริต 262
กรรมนิยาม 176, 177, 223
กรรมปจจัย 340
กรรมภพ 340
กรรมวัฏฏ 105, 340
กรรมวิปากญาณ 323
กรุณา 161, 355
กรุณาคุณ 304, 305
กลิ่น ดู  คันธะ
กวฬิงการาหาร 40, 212
กษัตริย 173
กสิณ 10 315, 354
กงฺขํ วิหนติ 221
กังขาวิตรณวิสุทธิ 285
กัตตุกัมยตาฉันทะ 161
กัปปยะ 167
กปฺปยํ เทติ 300
กัมมสัทธา 181
กัมมัญญตา 40
กมฺมนฺตา, อนากุลา จ 353
กัมมัสสกตา 247

กัมมัสสกตาญาณ, กัมมัสสกตาสัทธา 181
กมฺมานิ, อนวชฺชานิ 250
กัลยาณธรรม 5 239
กัลยาณมิตตะ 3, 250
กลฺยาณมิตฺตตา 324
กัลยาณมิตตตา 1, 34, 144
กัลยาณมิตร 4 169
กัลยาณมิตรธรรม 7 278
กัลยาณวาจา 251, 252, 253
กาม 2 5
กามคุณ 5 6
กามฉันทะ 225, 329
กามตัณหา 74, 204
กามภพ 98
กามโภคี 10 316
กามโภคีสุข 4 192
กามโยคะ 170
กามราคะ 288, 329, 330
กามโลก 104
กามวิตก 70
กามสังวร 239
กามสุขัลลิกานุโยค 15, 293
กามสุคติภูมิ 7 351
กามาทีนวกถา 246
กามาวจรจิต 54 356
กามาวจรภูมิ 11 162, 351
กามาวจรสวรรค 6 270, 351
กามาวจรโสภณจิต 24 356
กามาสวะ 135, 136
กามุปาทาน 214
กาเมสุมิจฉาจาร 137, 321
กาเมสุมิจฺฉาจารํ ปหาย ฯเปฯ 320
กาเมสุมิจฺฉาจารา เวรมณี 238, 319
กาโมฆะ 215
กาย 37, 40, 266, 276
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กายกรรม 3 66, 241, 319, 320, 321
กายกัมมัญญตา 355
กายคตาสติ 335
กายทวาร 77, 78
กายทุจริต 80
กายธาตุ 348
กายปสสัทธิ 355
กายปาคุญญตา 355
กายพลัง 230
กายภาวนา 37
กายมุทุตา 355
กายลหุตา 355
กายวิญญัติ 40
กายวิญญาณ 266, 268, 356
กายวิญญาณธาตุ 348
กายวิเวก 109
กายวูปกาสะ 222
กายสักขี 63
กายสังขาร 119, 120
กายสัมผัส 266, 272
กายสัมผัสสชาเวทนา 113, 266
กายสุจริต 81
กายานุปสสนา 147, 182, 346
กายานุปสสนาจตุกกะ 346
กายิกทุกข 16
กายิกเวทนา 110
กายิกสุข 52
กายินทรีย 349
กายุชุกตา 355
กาล 3 340, 356, 357
กาลกตะ 150
กาลจารี 250
กาลวิบัติ 176
กาลสมบัติ 177
กาลัญุตา 287
กาลามสูตรกังขานิยฐาน 10 317
กาเลน เทติ 300
กาเลน ธมฺมสากจฺฉา 353

กาเลน ธมฺมสฺสวนํ 353
กํ าลัง 5 ของพระมหากษัตริย 230
กิงฺกรณีเยสุ ทกฺขตา 324
กิจ 14 (ของวิญญาณ) 343
กิจ (ของกรรม) 338
กิจของสงฆ 290
กิจจญาณ 73
กิจในอริยสัจจ 4 205
กิริยาจิต 20 356
กิริยาจิตฺตํ 356
กิเลส 10 318
กิเลส 1500 359
กิเลสกาม 5
กิเลสปรินิพพาน 27
กิเลสมาร 234
กิเลสวัฏฏ 105, 340
กิเลสวัตถุ 10 318
กุกกุจจะ 225, 355
กุมภัณฑ 270
กุมภีลภัย 210
กุลจิรัฏฐิติธรรม 4 138
กุลมัจฉริยะ 233
กุลสตรี 289
กุเวร 270
กุศล 1, 2, 65, 317
กุศลกรรม 4
กุศลกรรมบถ 10, ยอ 319
กุศลกรรมบถ 10, สมบูรณ 320
กุศลจิต 21 (37) 356
กุศลธรรม 85
กุศลมูล 3 67
กุศลวิตก 3 69
กุศลวิบากอเหตุกจิต 8 356
กุสลธัมมานุโยค 2
กุสลสฺสูปสมฺปทา 97
เกสปุตติยสูตร 317
เกียจครานการงาน 200
โกธะ 308, 347
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โกลังโกละ 58
โกศล 3 71

ขณิกสมาธิ 46
ขณิกาปติ 226
ขลุปจฉาภัตติกังคะ 342
ขัณฑผุลลปฏิสังขรกะ 254
ขัตติยะ 173, 339
ขัตติยบริษัท 152
ขันติ 24, 139, 325, 326, 353
ขันติสังวร 243
ขนฺตี จ 353
ขันธ 5 216
ขันธกะ 75
ขันธปรินิพพาน 27
ขันธมาร 234
ขันธวินิมุต 216
ขิปฺปาภิฺา 154
ขีณาสวปฏิญญา 180
ขุททกนิกาย 75
ขุททกปาฐะ 75
ขุททกาปติ 226
เขตสมบัติ 115
เขมํ 353

คณาปเทส 166
คติ 5 351
คติวิบัติ 176
คติสมบัติ 177
คนชวนฉิบหาย 168
คนดีแตพูด 168
คนธรรพ 270
คนงาน 265
คนปอกลอก 168
คนรับใช 265
คนหัวประจบ 168
คบคนช่ัว 200
ครุ 279

ครุกกรรม 338
ครุกรณ 273
ครูอาจารย 265
คฤหัสถ 265
คหบดีบริษัท 152
คหปตัคคิ 131
คันถธุระ 26
คันธะ 6, 40, 266, 279
คันธตัณหา 264, 266
คันธธาตุ 348
คันธวิจาร 266
คันธวิตก 266
คันธสัญเจตนา 263, 266
คันธสัญญา 266, 271
คมฺภีรฺจ กถํ กตฺตา 278
คาถา 302
คารวะ หรือ คารวตา 6 261
คารโว จ 353
คิลานปจจัยเภสัชบริขาร 159, 203
คิลานสตุปปาทกะ 255
คิหิสุข  4 192
คุณบทของนิพพาน 306
คุณาติเรกสัมปทา 190
เคยฺยํ 302
เคหสิต 358
โคจรรูป 5 40
โคจรสัปปายะ 286
โคจรสัมปชัญญะ 189
โคตรภูญาณ 345

ฆราวาสธรรม 4 139
ฆาน 40, 266, 276
ฆานทวาร 78
ฆานธาตุ 348
ฆานวิญญาณ 266, 268, 356
ฆานวิญญาณธาตุ 348
ฆานสัมผัส 266, 272
ฆานสัมผัสสชาเวทนา 113, 266
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ฆานินทรีย 349
ฆายนะ 343
โฆษประมาณ 158
โฆสัปปมาณิกา 158

จตุตถฌาน 9
จตุตถฌานภูมิ 3, 7 351
จตุตถชฺฌานกุสลจิตฺตํ 356
จตุธาตุววัฏฐาน 147, 354
จตุรพิธพร 227
จตุโลกบาล 270
จรณะ 15 344
จริต หรือ จริยา 6 262
จริยา 3 ดู พุทธจริยา 3
จริยาปฎก 75
จักกวัตติสูตร 339
จักขุ 40, 266, 276
จักขุ 5 217
จักขุทวาร 78
จักขุธาตุ 348
จักขุนทรีย 349
จักขุมา 95
จักขุวิญญาณ 267, 268, 356
จักขุวิญญาณธาตุ 348
จักขุสัมผัส 266, 272
จักขุสัมผัสสชาเวทนา 113, 266
จักร 4 140
จักรพรรดิ 142
จักรวรรดิวัตร 5, 12 339
จาคะ 67, 139, 183, 197, 249, 292
จาคสัมปทา 191, 229
จาคานุสติ 335
จาตุมหาราชิกา 270, 351
จิต 37, 157, 216
จิต 89, 121 356
จิตตะ 213
จิตตกัมมัญญตา 355
จิตตนิยาม 223

จิตตปสสัทธิ 355
จิตตปาคุญญตา 355
จิตตภาวนา 37
จิตฺตมสฺส ปสีทติ 221
จิตตมุทุตา 355
จิตตลหุตา 355
จิตตวิเวก 109
จิตตวิปลาส 178
จิตตวิสุทธิ 285
จิตตสมบัติ 115
จิตตสังขาร 119, 120
จิตตอุปกิเลส 16 347
จิตฺตํ น กมฺปติ 353
จิตตานุปสสนา 182, 346
จิตตานุปสสนาจตุกกะ 346
จิตตุชุกตา 355
จินตามยปญญา 93
จีวร 159
จีวรปฏิสังยุตต 342
จีวรสันโดษ 203
จุติ 343
จุตูปปาตญาณ 106, 323
จุลลวรรค 75
จูฬนิทเทส 75
เจดีย 289
เจดีย 4 141
เจตนา 355
เจตนา 6 263
เจตนากาย 263
เจตนาสัมปทา 190
เจตสิก 157, 216
เจตสิก 52 355
เจตสิกทุกข 16
เจตสิกเวทนา 110
เจตสิกสุข 52
เจโตปริยญาณ 274, 297
เจโตวิมุตติ 43
โจรีภริยา 282
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ฉกามาพจรสวรรค 270
ฉฬภิญญะ 62
ฉันทะ 37, 213, 355
ฉันทสัมปทา 2, 280
ฉันทาคติ 196
ชนกกรรม 338
ชรตา 40
ชราธัมมตา 247
ชรามรณะ 340
ชลาพุชะ 171
ชวนะ 343
ชาคริยานุโยค 128
ชาดก 75, 302
ชาตรูปรชตปฏิคฺคหณา เวรมณี 242
ชาตสถาน 188
ชาติ 340
ชาติประเภท (จิต) 356
ชิณณะ 83, 84, 150
ชิณณปฏิสังขรณา 138
ชินสาสน 302
ชิวหา 40, 266, 276
ชิวหาทวาร 78
ชิวหาธาตุ 348
ชิวหาวิญญาณ 266, 268, 356
ชิวหาวิญญาณธาตุ 348
ชิวหาสัมผัส 266, 272
ชิวหาสัมผัสสชาเวทนา 113, 266
ชิวหินทรีย 349
ชีพ, ชีวะ 337
ชีวิตรูป 1 40, 359
ชีวิตินทรีย 40, 349, 356

ฌาน 2 7, 8
ฌาน 4 9, 227, 344
ฌาน 5 (ปญจกนัย) 9, 356
ฌาน 8 10, 299
ฌานจิต 67 356
ฌานปจจัย 350

ฌานปญจกนัย 9
ฌานลาภี 252, 253, 254, 322
ฌานาทิสังกิเลสาทิญาณ 323
ญาณ 328
ญาณ 31 72
ญาณ 32 73
ญาณ 33 106
ญาณ 16 345
ญาณจริต 262
ญาณทัสสนะ 184
ญาณทัสสนะมีปริวัฏฏ 3 73
ญาณทัสสนวิสุทธิ 285
ญาณวิปฺปยุตฺตํ 356
ญาณสังวร 243
าณสมฺปยุตฺตํ 356
าตกานฺจ สงฺคโห 353
ญาตปริญญา 92
ญาตัตถจริยา 96
ญาติพลี 232
ายปฏิปนฺโน 307

ฐานาฐานญาณ 323
ฐานะ 227

ดาวดึงส 270, 351
ดุสิต 270, 351
ดูการละเลน 200

ตติยฌาน 9
ตติยฌานภูมิ 3 351
ตติยชฺฌานกุสลจิตฺตํ 356
ตถาคต 143
ตถาคตพล 10 180
ตถาคตพลญาณ 10 323
ตถาคตโพธิสัทธา 181
ตถาคตสาวก 142
ตทังคนิโรธ 224
ตทังคปหาน 92
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ตทาลัมพนะ 343
ตปะ 326
ตโป จ 353
ตรัสรู 188
ตรุณวิปสสนา 285, 328
ตกฺกเหตุ 317
ตัณหา 91, 290, 340
ตัณหา 3 74, 204, 357
ตัณหา 6 264, 266, 357
ตัณหา 108 357, 359
ตัณหากาย 264
ตัณหาปณิธิ 107
ตัณหาวิจริต 357
ตัตรมัชฌัตตตา 355
ติดการพนัน 200
ติดสุราและของมึนเมา 200
ติตถายตนะ 101
ติรัจฉานโยนิ 198, 351
ตีรณปริญญา 92
เตจีวริกังคะ 342
เตโชกสิณ 315
เตโชธาตุ 39, 146, 147, 148
เตวิชชะ 62
ไตรตรึงส 270
ไตรปฎก 75
ไตรลักษณ 47, 76, 86, 107, 311
ไตรวัฏฏ 105
ไตรสรณะ 116
ไตรสรณาคมน 116
ไตรสิกขา 124, 204, 293

ถัมภะ 347
ถีนะ 318, 355
ถีนมิทธะ 225
ถูปารหบุคคล 4 142
เถรคาถา 75/2.5
เถรธรรม 10 322
เถรีคาถา 75/2.5

เถโร รตฺตฺู 322
ททํ จิตฺตํ ปสาเทติ 300
ทมะ 123, 139
ทรัพยจัดสรรเปน 4 สวน 163
ทวัตติงสาการ 147
ทวาร 3 77
ทวาร 6 78
ทวิปญจวิญญาณจิต 348
ทศชาติ 325
ทศบารมี 325
ทศพล 180
ทศพลญาณ 323
ทศพิธราชธรรม 326
ทศศีล 242
ทหระ 84
ทักขิณาวิสุทธิ 4 143
ทกฺขิเณยฺโย 307
ทักขิไณย 259, 300
ทักขิไณยบุคคล 2 55
ทักขิไณยบุคคล 7 63
ทักขิไณยบุคคล 8 57
ทักขิไณยัคคิ 131
ทักษิณทิศ 265
ทนฺธาภิฺา 154
ทตฺวา อตฺตมโน โหติ 300
ทัสสนะ 343
ทัสสนานุตตริยะ 126, 127
ทาน 123, 186, 239, 229, 325, 326
ทาน 21 11
ทาน 22 12
ทานกถา 246
ทานมัย 88, 89
ทานสมบัติ 3 115
ทานฺจ 353
ทายก 143
ทารสงฺคห 353
ทาสีภริยา 282
ทิฏฐธรรมเวทนียกรรม 338



29

ทิฏฐธรรมสุขวิหาร 184
ทิฏฐธัมมิกัตถะ 3, 132
ทิฏฐธัมมิกัตถสังวัตตนิกธรรม 4 144
ทิฏธมฺมิกานํ อาสวานํ สํวราย 327
ทิฏฐาสวะ 137
ทิฏฐิ 91, 288, 318, 328, 355
ทิฏฐิ 2 13
ทิฏฐิ 3 14
ทิฏิคตวิปฺปยุตฺตํ 356
ทิฏิคตสมฺปยุตฺตํ 356
ทิฏินิชฺฌานกฺขนฺติยา 317
ทิฏฐิปปตตะ 63
ทิฏิยา สุปฏิวิทฺธา 231
ทิฏฐิโยคะ 170
ทิฏฐิวิบัติ 175
ทิฏฐิวิปลาส 178
ทิฏฐิวิสุทธิ 285
ทิฏฐิสัมปทา 2, 280
ทิฏฐิสามัญญตา 273
ทิฏึ อุชํุ กโรติ 221
ทิฏุชุกัมม 89
ทิฏุปาทาน 214
ทิฏโฐฆะ 215
ทิพพจักขุ 217, 274, 297
ทิพพจักขุญาณ 106
ทิพยสมบัติ 114
ทิพพโสต 274, 297
ทิศ 6 200, 265
ทีฆนิกาย 75
ท่ีสุด 2 15
ทุกข 1, 174 204, 205, 296, 340
ทุกข 2 16
ทุกฺขํ อริยสจฺจํ ปริฺเยฺยํ 205
ทุกขตา 76, 107
ทุกขตา 3 79
ทุกขทุกขตา 79
ทุกขนิโรธ 204
ทุกฺขนิโรเธ อฺาณํ 208, 209

ทุกฺขนิโรโธ อริยสจฺจํ สจฺฉิกาตพฺพํ 205
ทุกฺขนิโรธคามินิยา ปฏิปทาย อฺาณํ 208, 209
ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา 204
ทุกฺขนิโรธคามินี ปฏิปทา อริยสจฺจํ ภาเวตพฺพํ 205
ทุกขลักษณะ 47
ทุกขเวทนา 111, 112
ทุกขสมุทัย 204
ทุกฺขสมุทเย อฺาณํ 208, 209
ทุกฺขสมุทโย อริยสจฺจํ ปหาตพฺพํ 205
ทุกฺขสหคตํ 356
ทุกฺขา 86
ทุกขานุปสสนา 107
ทุกขินทรีย 349
ทุกฺเข อฺาณํ 208, 209
ทุกฺขา ปฏิปทา ขิปฺปาภิฺา 154
ทุกฺขา ปฏิปทา ทนฺธาภิฺา 154
ทุคคติภัย 229
ทุคติ 351
ทุจริต 3 80
ทุติยฌาน 9
ทุติยฌานภูมิ 3 351
ทุติยชฺฌานกุสลจิตฺตํ 356
ทุมฺมงฺกูนํ ปุคฺคลานํ นิคฺคหาย 327
เทพ 285, 312
เทพ 3 82
เทวดา (ความหมาย) 232
เทวตานุสติ 335
เทวตาพลี 232
เทวทูต 3 83
เทวทูต 3, 4 150
เทวทูต 5 84
เทวปุตตมาร 234
เทวโลก 103
เทวสมบัติ 114
เทศนา 21 17
เทศนา 22 18
เทศนา 4 17
เทศนาวิธี 4 172
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เท่ียวกลางคืน 200
โทมนัส 1, 112, 340, 358
โทมนสฺสสหคตํ 356
โทมนัสสินทรีย 349
โทสะ 68, 318, 347, 355
โทสจริต 262
โทสมูลจิต 2 356
โทสัคคิ 130
โทสาคติ 196
ไทยธรรมสมบัติ 115

ธตรฐ 270
ธตา 231
ธนานุประทาน 339
ธรรม* 35, 75, 166, 277, 294, 295, 302
ธรรม 21 19
ธรรม 22 20
ธรรม 23 21
ธรรม 24 22
ธรรม 3 85
ธรรม 4 206
ธรรม 5 238, 239
ธรรมขันธ 5 218
ธรรมคุณ 6 306
ธรรมคุมครองโลก 2 23
ธรรมจริยา 10 320
ธรรมจักร 188, 287
ธรรมเจดีย 141
ธรรมฐิติญาณ 285
ธรรมทาน 11, 229
ธรรมทํ าใหงาม 2 24
ธรรมที่พระพุทธเจาเห็นคุณฯ 65
ธรรมเทสกธรรม 5 219
ธรรมธาตุ 348
ธรรมนิยาม 223, 340
ธรรมนิยาม 3 86

*คํ านํ าหนาดวย  ธรรม- ถาไมมี ใหดูที่  ธัมม-

ธรรมบท 75
ธรรมบูชา 30
ธรรมปฏิสันถาร 31
ธรรมประมาณ 158
ธรรมปริเยสนา 33
ธรรมเปนโลกบาล 2 23
ธรรมเปนเหตุใหสมหมาย 4 192
ธรรมไพบูลย 44
ธรรมมีอุปการะมาก 2 25
ธรรมมีอุปการะมาก 4 140
ธรรมมีอุปการะมาก 7 279
ธรรมมีอุปการะมาก 10 324
ธรรมฤทธิ์ 42
ธรรมสงเคราะห 49
ธรรมสมาทาน 4 145
ธรรมสมาธิ 5 220
ธรรมสวนานิสงส 5 221
ธรรมเสรี 352
ธรรมาจารย 211
ธรรมาธิปไตย 125, 339
ธรรมาธิษฐาน 17
ธรรมานุวัติ 201
ธรรมารมณ 266, 277
ธรรมิการักขา 339
ธมฺมกามตา 324
ธมฺมกาโม 322
ธัมมคารวตา 261
ธมฺมจริยา จ 353
ธัมมจักกัปปวัตตนสถาน 188
ธัมมตัณหา 264, 266
ธัมมเทสนามัย 89
ธัมมปฏิสัมภิทา 155
ธัมมมัจฉริยะ 233
ธัมมวิจยะ 281
ธัมมวิจาร 266
ธัมมวิตก 266
ธัมมเวปุลละ 44
ธัมมสังคณี 75/3
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ธัมมสังคหะ 49
ธัมมสัญเจตนา 263, 266
ธัมมสัญญา 266, 271
ธมฺมสากจฺฉา, กาเลน 353
ธัมมัญุตา 287
ธัมมัปปมาณิกา 158
ธมฺมสฺสวนํ 353
ธัมมัสสวนมัย 89
ธัมมัสสวนสัปปายะ 286
ธมฺมา 86
ธัมมาธิปไตย 125, 339
ธัมมานุธัมมปฏิปทา 51
ธัมมานุธัมมปฏิปตติ 177, 193
ธัมมานุปสสนา 182, 346
ธัมมานุปสสนาจตุกกะ 346
ธัมมานุสติ 335
ธัมมานุสารี 63
ธาตุ 4 39, 146
ธาตุ 6 148
ธาตุ 18 348
ธาตุกถา 75
ธาตุกัมมัฏฐาน 4 147
ธาตุกัมมัฏฐาน 6 149
ธาตุเจดีย 141
ธาตุมนสิการ 4 147, 354
ธุดงค 13 342
ธุระ 2 26

น กมฺมารามตา 291
น นิทฺทารามตา 291
น ปาปมิตฺตตา 291
น ปาปจฺฉตา 291
น ภสฺสารามตา 291
นยเหตุ 317
นวกภิกขุธรรม 5 222
นวรหคุณ 303
นวสีวถิกา 182
นวังคสัตถุศาสน 51, 302

นวารหคุณ, นวารหาทิคุณ 303
น สงฺคณิการามตา 291
น อนฺตราโวสานํ 291
น อามิสนฺตโร 219
นจฺจคีตวาทิตวิสูกทสฺสนา เวรมณี 242
นจฺจคีต ฯเปฯ วิภูสนฏานา เวรมณี 240
นัฏฐคเวสนา 138
นัตถิกทิฏฐิ 14
นัตถิปจจัย 350
นาค 270
นาถกรณธรรม 10 324
นานัตตสัญญา 298
นานาธาตุญาณ 323
นานาธิมุตติกญาณ 323
นาม 216
นามบัญญัติ 28
นามรูป 340
นามรูปปริจเฉทญาณ 92, 345
นาย 265
นิกันติ 328
นิจศีล 238
นิทเทส 75/2
นินทา 296
นิปปริยายสุทธิ 54
นิพพาน 109, 157, 204, 216, 295,

306, 310, 311, 332, 334
นิพพาน 2 27
นิพพานบท 352
นิพพานสมบัติ 114
นิพฺพานสจฺฉิกิริยา 353
นิพพิทาญาณ = นิพพิทานุปสสนาญาณ
นิพพิทานุปสสนาญาณ 311
นิมมานรดี 270, 351
นิมิต, นิมิตต 3 87
นิมิต 4 150
นิยยานิกธรรมเทศนา 180
นิยาม 5 223
นิรยะ 198, 351
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นิรัคคฬะ 187
นิรามิสสุข 53
นิรุตติปฏิสัมภิทา 155
นิโรธ 204, 205, 295
นิโรธ 5 224
นิโรธสมาบัติ 119, 313
นิโรธวาร 340
นิโรธสัจจ 204, 340
นิโรธสฺา 331
นิวรณ 5 225
นิวาโต จ 353
นิสสยปจจัย 350
นิสสยสัมปนโน 95
นิสสยาจารย 211
นิสสรณนิโรธ 224
นิสสัย 4 159
นิสสัยสัมบัน 202
นีตัตถะ 64
นีลกสิณ 315
เนกขัมมะ 325
เนกขัมมวิตก 69
เนกขัมมสังกัปป 293
เนกขัมมสิต 358
เนกขัมมานิสังสกถา 246
เนคมชานบท 339
เนยยะ 153
เนยยัตถะ 64
เนวสัญญานาสัญญายตนะ 207, 298, 312
เนวสฺานาสฺายตนกุสลจิตฺตํ 356
เนวสัญญานาสัญญายตนภูมิ 351
เนสัชชิกังคะ 342
โน จฏาเน นิโยชเย 278

บัณฑร 356
บรรพชา 123
บรรพชาจารย 211
บรรพชิต 289
บริกรรมนิมิต 87

บริกรรมภาวนา 99
บริโภคเจดีย 141
บริษัท 41 151
บริษัท 42 152
บังสุกุลจีวร 159
บัญญัติ 2, 6 28
บารมี 10 325
บาว 265
บิณฑบาต 159
บุคคล 4 153
บุคคลหาไดยาก 2 29
บุคคลาธิษฐาน 17
บุญกิริยาวัตถุ 3 88
บุญกิริยาวัตถุ 10 89
บุตร 3 90
บุตรธิดา 265
บุตรภรรยา 265
บุพการี 29
บุพนิมิตแหงมรรค 7 280
บุพภาคของการศึกษา 34
บุพเพนิวาสานุสติญาณ ด ูปพุเพนิวาสานสุสติญาณ
บูชา 2 30
เบญจกัลยาณธรรม 239
เบญจขันธ 216
เบญจธรรม 239
เบญจศีล 238

ปกิณณกเจตสิก 6 355
ปกิณณกอกุศลเจตสิก 355
ปฏิกูลมนสิการ 182
ปฏิคาหก 143
ปฏิฆะ 288, 329, 330
ปฏิฆสัญญา 298
ปฏิฆสัมปยุตตจิต 2 356
ปฏิฆสมฺปยุตฺตํ 356
ปฏิจจสมุปบาท 105, 120, 129, 185, 340
ปฏิบัติบูชา 30
ปฏิบัติศาสนา 51
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ปฏิปทา 4 154
ปฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธิ 285
ปฏิปทานุตตริยะ 126
ปฏิปตติสัทธรรม 121
ปฏิปสสัทธินิโรธ 224
ปฏิภาคนิมิต 87
ปฏิภาณปฏิสัมภิทา 155
ปฏิรูปเทสวาสะ 140
ปฏิรูปเทสวาโส จ 353
ปฏิโลมเทสนา 340
ปฏิโลมปฏิจจสมุปบาท 340
ปฏิเวธสัทธรรม 121
ปฏิสนธิ 343
ปฏิสังขาญาณ = ปฏิสังขานุปสสนาญาณ
ปฏิสังขานุปสสนาญาณ 311
ปฏิสันถาร 2 31
ปฏิสันถารคารวตา 261
ปฏิสัมภิทัปปตตะ 62
ปฏิสัมภิทา 4 155
ปฏิสัมภิทามัคค 75
ปฐมฌาน 9, 284, 298
ปฐมฌานภูมิ 3 351
ปฐมฌานกุสลจิตฺตํ 356
ปฐมเทศนา 188
ปฐวีกสิณ 315
ปฐวีธาตุ 39, 146, 147, 148
ปณีตํ เทติ 300
ปทปรมะ 153
ปธาน 2 32
ปธาน 4 65, 156
ปปญจะ, ปปญจธรรม 3 91
ปมาณิก 4 158
ปมาทะ 347
ปโยควิบัติ 176
ปโยคสมบัติ 177
ปโยคาภิสังขาร 185
ปรโตโฆสะ 34
ปรนิมมิตวสวัตดี 270, 351

ปรมัตถะ 132
ปรมัตถกถา 18
ปรมัตถเทศนา 18
ปรมัตถธรรม 4 156, 216, 356
ปรมัตถบารมี 325
ปรมัตถสัจจะ 50
ปรหิตปฏิบัติ 304
ประชุมเนืองนิตย 289, 290
ประมาณ 4 158
ประโยชนจากโภคทรัพย 5 232
ประสูติ 188
ปรัตถะ 133
ปรมฺปราย 317
ปราโมทย 220
ปริจจาคะ 326
ปริจเฉทรูป 1 40, 359
ปริญญา 205, 206
ปริญญา 3 92
ปริญไญยธรรม 206
ปริณตโภชี 250
ปริตตสุภา 351
ปริตตาภา 351
ปริเทวะ 340
ปรินิพพาน 188
ปรินิพพุตสถาน 188
ปริปุจฉา 339
ปริมิตปานโภชนา 138
ปริยัติธรรม 306, 332
ปริยัติศาสนา 51
ปริยัติสัทธรรม 121
ปริยายทสฺสาวี 219
ปริยายสุทธิ 54
ปริเยสนา 2 33
ปริวัฏฏ 3 73
ปริวาร 75
ปริสสารัชชภัย 229
ปริสัญุตา 287
ปลาสะ 347
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ปวิเวก 294
ปวิเวกกถา 314
ปสังสา 296
ปสนฺนานํ ภิยฺโยภาวาย 327
ปสาทรูป 5 40, 359
ปหาตัพพธรรม 205
ปหานะ 205, 206
ปหาน 3 92
ปหาน 5 224
ปหานปธาน 156
ปหานปริญญา 92
ปหานวินัย 243
ปหานสฺา 331
ปคคาหะ 328
ปงสุกูลิกังคะ 342
ปจจยปริคคหญาณ 92, 345
ปจจยาการ 12 105, 340
ปจจเวกขณญาณ 345
ปจฺจตฺตํ เวทิตพฺโพ วิฺูหิ 306
ปจจัย 4 159, 203
ปจจัย 24 350
ปจจัยนิสิต 342
ปจจัยปจจเวกขณ 243
ปจจัยสันนิสิตศีล 160
ปจจัยสัมปทา 190
ปจจัยใหเกิดสัมมาทิฏฐิ 2 34
ปจจุบัน 340
ปจจุบันเหตุ 340
ปจจุปปนนังสญาณ 72
ปจเจกพุทธเจา 142
ปจฉาชาตปจจัย 350
ปจฉิมทิศ 265
ปญจกัชฌาน 9, 356
ปญจกนัย 9
ปญจทวาราวัชชนะ 348, 356
ปญจมฌาน 9
ปฺจมชฺฌานกุสลจิตฺตํ 356
ปญจวิญญาณฐาน 343

ปฺา 324
ปญญา 37, 67, 124, 183, 197, 204, 228,

237, 249, 251, 292, 301, 325, 346
ปญญา 3 93
ปญญากถา 314
ปญญาขันธ 218
ปญญาคุณ 305, 308
ปญญาจักขุ 217
ปญญาปนบัญญัติ 28
ปญญาปยบัญญัติ 28
ปญญาพละ 229, 230
ปญญาภาวนา 37
ปญญาวิมุต 62, 63
ปญญาวิมุตติ 43
ปญญาวุฒิ 179
ปญญาวุฑฒิธรรม 4 179, 193
ปญญาสัมปทา 191, 229
ปญญินทรีย 63, 349, 355
ปฏฐาน 75
ปณฺฑิตานฺจ เสวนา 353
ปตตปณฑิกังคะ 342
ปตตานุโมทนามัย 89
ปตติทานมัย 89
ปพพชิตะ 150
ปพพชิตอภิณหปจจเวกขณ 10 248
ปพพัชชา 123
ปพพัชชาจารย 211
ปสสัทธิ 220, 281, 328
ปสฺสาสะ 346
ปากกาล 338
ปากทานปริยาย 338
ปาจิตติยะ 75
ปาฏิบุคลิกทาน 12
ปาฏิปุคฺคลิกา ทกฺขิณา 12
ปาฏิโมกข (ปาติโมกข) 75, 160, 222, 243,

252, 254, 322, 344
ปาฏิโมกขสังวร (ปาติโมกขสังวร) 222, 243
ปาฏิโมกขสังวรศีล (ปาติโมกขสังวรศีล) 160
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ปาฏิหาริย 3 94
ปาณาติบาต 137, 321
ปาณาติปาตํ ปหาย ฯเปฯ 320
ปาณาติปาตา เวรมณี 238, 240, 319
ปาปณิกธรรม 3 95
ปาปณิกังคะ 95
ปาปมิตตะ 199
ปาปา, อารตี วิรตี 353
ปาปจฉา 308
ปาพจน 2 35, 75
ปาราชิก 75
ปาริจริยานุตตริยะ 127
ปาริสุทธิศีล 4 160, 285
ปาสาทิโก 322
ปาหุเนยฺโย 307
ปฏก 3 75
ปฏกสมฺปทาเนน 317
ปณฑปาตปฏิสังยุตต 342
ปณฑปาตสันโดษ 203
ปณฑปาติกังคะ 342
ปณฑิยาโลปโภชนะ 159
ปตติวิสัย 198, 351
ปตุฆาต 245, 275
ปยกรณ 273
ปยวินาภาวตา 247
ปยรูป สาตรูป หมวดละ 6 266
ปยวาจา 186, 229
ปโย 278
ปสุณํ วาจํ ปหาย ฯเปฯ 320
ปสุณา วาจา 321
ปสุณาย วาจาย เวรมณี 319
ปตกสิณ 315
ปติ 9, 220, 281, 328, 355
ปติ 5 226
ปติสุเขกคฺคตาสหิตํ 356
ปุคคลปโรปรัญุตา 291
ปุคคลปญญัตติ 75
ปุคคลสัปปายะ 286

ปุคคลัญุตา 287
ปุคคลาปเทส 166
ปุญญกรณายาโรจกะ 254, 255
ปุญญาภิสังขาร 129
ปุตฺตทารสฺส สงฺคโห 353
ปุตฺตสงฺคห 353
ปุถุชน 351
ปุถุชนกับโลกธรรม 296
ปุพพเปตพลี 232
ปุพฺพนฺตาปรนฺเต อฺาณํ 209
ปุพฺพนฺเต อฺาณํ 209
ปุพเพกตปุญญตา 140
ปุพเพกตวาท 101
ปุพเพกตเหตุวาท 101
ปุพฺเพ จ กตปฺุตา 353
ปุพเพนิวาสานุสสติ 274, 297
ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ 106, 323
ปุรัตถิมทิศ 265
ปุริสเมธ 187
ปุริสัตตะ 40
ปุริสินทรีย 40, 349
ปุเรชาตปจจัย 350
ปุฬุวกะ 336
ปูชนียสถาน, ปูชนียวัตถุ 289
ปูชา จ ปูชนียานํ 353
ปูติมุตตเภสัช 159
เปตติวิสัย 351
เปตวัตถุ 75
เปยยวัชชะ 186, 229
เปรต 198, 284, 312, 351
เปสลานํ ภิกฺขูนํ ผาสุวิหาราย 327

ผรณาปติ 226
ผรุสวาจา 321
ผรุสํ วาจํ ปหาย ฯเปฯ 320
ผรุสาย วาจาย เวรมณี 319
ผล 7
ผล 4 165, 310, 332
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ผลจิต 356
ผลญาณ 345
ผลสมังคี 57
ผัสสะ 340, 355
ผัสสะ 6 272
ผัสสาหาร 212
ผุฏสฺส โลกธมฺเมหิ จิตฺตํ น กมฺปติ 353
ผุสนะ 343
โผฏฐัพพะ 6, 40, 266, 277
โผฏฐัพพตัณหา 264, 266
โผฏฐัพพธาตุ 348
โผฏฐัพพวิจาร 266
โผฏฐัพพวิตก 266
โผฏฐัพพสัญเจตนา 263, 266
โผฏฐัพพสัญญา 266, 271

พนัน 200
พยาธิตะ 83, 84, 150
พยาธิธัมมตา 247
พยาบาท 225, 321, 329, 347
พยาบาทวิตก 70
พร 4, 5 227
พรหม, พรหมโลก 16 284, 298, 351
พรหมจรรย 241
พรหมจักร 180
พรหมจารี 250
พรหมปาริสัชชา 351
พรหมปุโรหิตา 351
พรหมโลก 103
พรหมวิหาร 4 161, 227
พระธรรม 100, 116
พระปจเจกพุทธเจา 142
พระพุทธเจา 100, 116, 142
พระพุทธรูป 141
พระสงฆ 100, 116, 265
พฺรหฺมจริยฺจ 353
พราหมณ 173
พราหมณคฤหบดี 339

พราหมณบริษัท 152
พละ 227
พละ 4 229
พละ 5 228, 352
พละ 5 ของพระมหากษัตริย 230
พลกาย 339
พลี 289
พลี 5 232
พหุการธรรม 4 140
พหุการธรรม 7 292
พหุการธรรม 10 324
พหุลกรรม 338
พหุสฺสุโต 322
พหูสูต 231, 251, 252, 253
พหูสูตมีองค 5 231
พัฒนา 37
พาลานํ, อเสวนา จ 353
พาหาพลัง 230
พาหิรายตนะ 6 277
พาหุสจฺจ 324
พาหุสัจจะ 237, 292
พาหุสจฺจฺจ 353
พีชนิยาม 223
พุทธกิจ 304
พุทธคารวตา 261
พุทธคุณ 2 304
พุทธคุณ 3 305
พุทธคุณ 9 303
พุทธจริยา 3 96
พุทธจักขุ 217
พุทธเจดีย 4 141
พุทธบัญญัติ 290
พุทธภาวะ 304
พุทธรูป 141
พุทธลีลาในการสอน 4 172
พุทธวงส 75
พุทธวจนะ 302
พุทธโอวาท 3 97



37

พุทธัตถจริยา 96
พุทธานุมัต 201
พุทธานุสติ 335
พุทธาปเทส 166
พุทธิจริต 262
พุทฺโธ 303
เพียรของคฤหัสถ, ความ 32
เพียรของบรรพชิต, ความ 32
แพศย 173
โพชฌงค 7 281, 352
โพธิปกขิยธรรม 37 51, 352
ไพบูลย 2 44

ภควา 303
ภคินีภริยา 282
ภพ 298, 340
ภพ 3 98
ภยญาณ, ภยตูปฏฐานญาณ 311
ภยาคติ 196
ภรรยา 265
ภรรยา 7 282
ภวจักร 105, 340
ภวตัณหา 74, 204
ภวโยคะ 170
ภวราคะ 288, 330
ภวังคะ 343
ภวาสวะ 135, 136
ภโวฆะ 215
ภังคญาณ, ภังคานุปสสนาญาณ 311
ภัพพตาธรรม 6 267
ภพฺพรูปตาย 317
ภัย 5 229
ภัสสปริยันตะ 222
ภัสสสัปปายะ 286
ภาวนา 205, 206
ภาวนา 2 36
ภาวนา 3 99
ภาวนา 4 37

ภาวนาปธาน 156
ภาวนาปหานารามตา 203
ภาวนามยปญญา 93
ภาวนามัย 88, 89
ภาวนีโย 278
ภาวรูป 2 40, 359
ภาวิต 4 37
ภาวิตกาย 37
ภาวิตจิต 37
ภาวิตปญญา 37
ภาวิตศีล 37
ภาวิตัตต 280
ภาเวตัพพธรรม 36, 206
ภิกขุนีวิภังค 75/1ก
ภิกขุวิภังค 75 /1ก
ภิกขุอปริหานิยธรรม 71 290
ภิกขุอปริหานิยธรรม 72 291
ภิกษุณีบริษัท 151
ภิกษุบริษัท 151
ภูตกสิณ 4 315
ภูตรูป 38, 39, 146
ภูมิ 284
ภูมิ 4 162
ภูมิ 4, 31 351
ภูมิประเภท (จิต) 356
เภสัช 203, 159
โภคะ 227
โภคพลัง 230
โภควิภาค 4 163
โภคสุข 192
โภคอาทิยะ 5 232
โภคาทิยะ 5 232
โภชนสัปปายะ 286
โภชเนมัตตัญุตา 128

มงคล 259
มงคล 38 353
มตะ 83, 84, 150
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มทะ 347
มนสานุเปกฺขิตา 231
มนสิการ 355
มนายตนะ 356
มนินทรีย 349, 356
มนุษย 284, 351
มนุษยธรรม 238
มนุษยโลก 103
มนุษยสมบัติ 114
มโน 266, 276
มโนกรรม 66
มโนกรรม 3 319, 320, 321
มโนทวาร 77, 78
มโนทวาราวัชชนะ 343
มโนทฺวาราวชฺชนํ 356
มโนทุจริต 80
มโนธาตุ 348
มโนมยิทธิ 297
มโนวิญญาณ 266, 268
มโนวิญญาณธาตุ 348
มโนสังขาร 120
มโนสัญเจตนาหาร 212
มโนสัมผัส 266, 272
มโนสัมผัสสชาเวทนา 113, 266
มโนสุจริต 81
มรณะ 340
มรณธัมมตา 247
มรณภัย 229
มรณสติ 335
มรรค 7, 204, 205, 241
มรรค 4 164, 310, 332
มรรคปจจัย 350
มรรคภาวนา 352
มรรคมีองค 8 293, 352
มละ 9 308
มหากิริยาจิต 8 356
มหากุศลจิต 8 356
มหานิทเทส 75

มหาปกรณ 75
มหาปเทส 41 166
มหาปเทส 42 167
มหาพรหมา 351
มหาภูต 4 38, 39, 146
มหาภูตรูป 4 39, 359
มหายัญ 5 187
มหาราช 4 270
มหาวรรค 75
มหาวิบาก 8 356
มหาวิบากจิต 8 356
มหาวิภังค 75/1ก
มักขะ 308, 347
มักนอย 294
มัคคจิต 4 356
มัคคญาณ 345
มัคคสมังคี 57
มัคคังคะ 293
มัคคามัคคญาณทัสสนวิสุทธิ 285
มังสจักขุ 217
มังสวณิชชา 235
มัจจุมาร 234
มัจฉริยะ 308, 330, 347, 355
มัจฉริยะ 5 233, 257
มชฺชปานา จ สฺโม 353
มัชชวณิชชา 235
มัชฌิมนิกาย 75
มัชฌิมาปฏิปทา 15, 204, 293
มัตตัญุตา 287
มัททวะ 326
มันทกุมาร 84
มาฆบูชา 97
มาตาปตุอุปฏฐาน 123, 353
มาตาภริยา 282
มาตุฆาต 245, 275
มานะ 91, 288, 318, 329, 330, 347, 355
มานะ 9 309
มานัส 356
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มายา 308, 347
มาร 5 234
มารดาบิดา 265
มาลาคนฺธ ฯเปฯ วิภูสนฏานา เวรมณี 242
มา อนุสฺสเวน ฯเปฯ 317
มิคปกษี 339
มิจฉัตตะ 10 334
มิจฉากัมมันตะ 334
มิจฉาญาณ 334
มิจฉาทิฏฐิ 34, 308, 321, 334
มิจฉาวณิชชา 5 235
มิจฉาวาจา 334
มิจฉาวายามะ 334
มิจฉาวิมุตติ 334
มิจฉาสติ 334
มิจฉาสมาธิ 334
มิจฉาสังกัปปะ 334
มิจฉาอาชีวะ 334
มิตตปฏิรูปก 4 168
มิตรเทียม 4 168
มิตรแท 4 169
มิตรแนะประโยชน 169
มิตรมีน้ํ าใจ 169
มิตรรวมสุขรวมทุกข 169
มิตรสหาย 265
มิตรอุปการะ 169
มิทธะ 355
มุญจิตุกัมยตาญาณ 311
มุทิตา 161, 355
มุทุตา 40
มุสาวาท 137, 308, 321
มุสาวาทํ ปหาย ฯเปฯ 320
มุสาวาทา เวรมณี 238, 240, 319
มูล 2 340
มูลเหตุแหงการบัญญัติพระวินัย 10 327
เมตตา 67, 161, 325
เมตตากายกรรม 273
เมตตามโนกรรม 273

เมตตาและกรุณา 239
เมตตาวจีกรรม 273
เมถุนสังโยค 7 283
โมมูหจิต 2 356
โมหะ 68, 318, 355
โมหจริต 262
โมหมูลจิต 2 356
โมหัคคิ 130
โมหาคติ 196

ยถาภูตญาณ 285
ยถาพลสันโดษ 122
ยถาลาภสันโดษ 122
ยถาสันถติกังคะ 342
ยถาสารุปปสันโดษ 122
ยมก 75
ยส 296
ยักษ 270
ยามา 270, 351
โยคะ 4 170
โยคพหุโล 269
โยนิ 4 171
โยนิโสมนสิการ 2, 34, 179, 193
โยนิโสมนสิการสัมปทา 280

รส 6, 40, 266, 277
รสตัณหา 264, 266
รสธาตุ 348
รสวิจาร 266
รสวิตก 266
รสสัญเจตนา 263, 266
รสสัญญา 266, 271
รัตตัญู 322
รัตนตรัย 100, 116
ราคจริต 262
ราคัคคิ 130
ราชธรรม 10 326
ราชพลี 232
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ราชสังคหวัตถุ 4 187
รุกขมูลเสนาสนะ 159
รุกขมูลิกังคะ 342
รูป 6, 40, 157, 216, 266, 277, 298
รูป 21 38
รูป 22 41
รูป 28 38
รูปขันธ 216
รูปฌาน 4 8, 9, 10, 299, 313
รูปตัณหา 264, 266
รูปธรรม 19
รูปธาตุ 348
รูปประมาณ 158
รูปพรหม 16 351
รูปภพ 98
รูปราคะ 329
รูปรูป 18 359
รูปโลก 103
รูปวิจาร 266
รูปวิตก 266
รูปวิบาก 5 343
รูปสัญเจตนา 263, 266
รูปสัญญา 267, 271
รูปปปมาณิกา 157
รูปสฺส กมฺมฺตา 40
รูปสฺส ชรตา 40
รูปสฺส มุทุตา 40
รูปสฺส ลหุตา 40
รูปสฺส สนฺตติ 40
รูปสฺส อนิจฺจตา 40
รูปสฺส อุปจย 40
รูปาวจร 8
รูปาวจรกิริยาจิต 5 356
รูปาวจรกุสลจิต 5 356
รูปาวจรภูมิ 16 161, 351
รูปาวจรวิบากจิต 5 356
รูปาวจรสมาธิ 99
รูปโน ธมฺมา 19

ฤทธิ์ 2 42
ลหุตา 40
ลักขณรูป 4 40, 359
ลักขณูปนิชฌาน 7
ลักษณะตัดสินธรรมวินัย 7 295
ลักษณะตัดสินธรรมวินัย 8 294
ลัทธินอกพุทธศาสนา 3 101
ลาภ 296
ลาภมัจฉริยะ 233
ลาภานุตตริยะ 127
ลีลาการสอน 4 172
ลูขประมาณ 158
ลูขัปปมาณิกา 158
โลก (เที่ยง ไมเท่ียง ฯลฯ) 337
โลก 31 102
โลก 32 103
โลก 33 104
โลกธรรม 8 296
โลกธมฺเมหิ 353
โลกนาถะ 304
โลกบาล 4 270
โลกบาลธรรม 2 23
โลกวิทู 303
โลกัตถจริยา 96
โลกาธิปไตย 125
โลกียญาณ 345
โลกียธรรม 20
โลกุตตรกุศลจิต 4 (20) 356
โลกุตตรจิต 8 (40) 356
โลกุตตรญาณ 345
โลกุตตรธรรม 20, 306
โลกุตตรธรรม 9, 46 310, 332
โลกุตตรภูมิ 162
โลกุตตรวิบากจิต 4 (20) 356
โลภะ 68, 318, 355
โลภมูลจิต 8 356
โลหิตกะ 336
โลหิตกสิณ 315
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โลหิตุปบาท 245, 275
วจนกฺขโม 278
วจสา ปริจิตา 231
วจีกรรม 66
วจีกรรม 4 241, 319, 320, 321
วจีทวาร 77
วจีทุจริต 80
วจีบรม 168
วจีวิญญัติ 40
วจีสังขาร 119, 120
วจีสุจริต 81
วณิชชา 5 235
วธกาภริยา 282
วรรณะ 227
วรรณะ 4 173
วรรณกสิณ 4 315
วยะ 117, 118
วสวัตดี 270
วัชชีอปริหานิยธรรม 7 289
วัฏฏะ 3 104, 340
วัฑฒิ, วัฒิ หรือ วุฒิ  5 249
วัฒนมุข 6 201
วัณณะ 227, 277
วัณณมัจริยะ 233
วตฺตา จ 278
วัตถุกาม 5
วัตถุประสงคการบัญญัติวินัย  10 327
วัตถุสัมปทา 190
วาจา, สุภาสิตา จ ยา 353
วาจาเปยยะ 187
วาชเปยะ 187
วาโยกสิณ 315
วาโยธาตุ 39, 146, 147, 148
วิกขัมภนนิโรธ 224
วิกขัมภนปหาน 92
วิกขายิตกะ 336
วิกขิตตกะ 336
วิการรูป 5 40, 359

วิกาลโภชนา เวรมณี 240
วิคตปจจัย 350
วิจฉิททกะ 336
วิจาร 9, 355
วิจาร 6 266
วิจารปติสุเขกคฺคตาสหิตํ 356
วิจิกิจฉา 225, 288, 318, 329, 330, 355
วิจิกิจฺฉาสมฺปยุตฺตํ 356
วิเจยฺย เทติ 300
วิชชมานบัญญัติ 28
วิชชา 3 106
วิชชา 8 297
วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน 303
วิชชาภาคิยธรรม 36
วิญญัติรูป 2 40, 395
วิญญาณ 340, 356
วิญญาณ 6 266, 268
วิญญาณกสิณ 315
วิญญาณกิจ 14 343
วิญญาณขันธ 216
วิญญาณฐิติ 7 284
วิญญาณธาตุ 148, 149
วิญญาณปวัตติ, วิญญาณปวัตติอาการ 343
วิญญาณัญจายตนะ 207, 284, 298, 312
วิฺาณฺจายตนกุสลจิตฺตํ 356
วิญญาณัญจายตนภูมิ 351
วิญญาณาหาร 212
วิตก 9, 355
วิตก 6 266
วิตกจริต 262
วิตกฺกวิจารปติสุเขกคฺคตาสหิตํ 356
วิธีปฏิบัติตอทุกข–สุข 4 174
วิธูโร 95
วินัย 35, 75, 166, 167, 243, 294, 295
วินัย 2 243
วินัยปฎก 75
วินยานุคฺคหาย 327
วินโย จ สุสิกฺขิโต 353
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วินิปาติกะ 284, 312
วินีลกะ 336
วิบัติ 41 175
วิบัติ 42 176
วิปจิตัญู 153
วิปริณามทุกขตา 79
วิปลลาส, วิปลาส 4 178
วิปลลาสนิมิต 107
วิปสสนา 7, 47, 346
วิปสสนาญาณ 9 285, 297, 311, 345
วิปสสนาญาณ 10 311
วิปสสนาธุระ 26
วิปสสนาภาวนา 36
วิปสสนายานิก 61
วิปสสนูปกิเลส 10 285, 328
วิปากจิต 36 (52) 356
วิปากจิตฺตํ 356
วิปากปจจัย 350
วิปากวัฏฏ 105
วิปากสัทธา 181
วิปุพพกะ 336
วิภวตัณหา 74, 204
วิภังค (วินัย) 75
วิภังค (อภิธรรม) 75
วิมังสา 213
วิมานวัตถุ 75/2
วิมุตตานุตตริยะ 126
วิมุตติ 227
วิมุตติ 2 43
วิมุตติ 5 224, 236
วิมุตติกถา 314
วิมุตติขันธ 218
วิมุตติญาณทัสสนกถา 314
วิมุตติญาณทัสสนขันธ 218
วิมุตฺโต 322
วิโมกข 3 107
วิโมกข 8 298
วิรชํ 353

วิรตีเจตสิก 3 355
วิรัติ 3 108
วิราคะ 294, 295
วิราคะ 5 224
วิราคสฺา 331
วิริยะ 213, 228, 281, 325, 355
วิริยนิสิต 342
วิริยปฏิสังยุตต 342
วิริยพละ 229
วิริยสังวร 243
วิริยารมฺภ 324
วิริยารัมภะ 2, 237, 294, 301
วิริยารัมภกถา 314
วิริยินทรีย 349
วิรูปกษ 270
วิรูฬหก 270
วิเวก 3 109
วิเวก 5 224
วิสมโลภสฺส ปหานํ 339
วิสวณิชชา 235
วิสังโยค 294
วิสัยรูป 5 40, 359
วิสุทธิ 92
วิสุทธิ 7 285
วิสุทธิคุณ 305
วิสุทธิเทพ 82
วิหิงสาวิตก 70
วุฑฒิธรรม 4 179, 193
วุฑฒิธรรม, วุฑฒิธรรม 5 249
วุฒิมุข 201
วุตฺตํ เหตํ ภควตา 302
เวทนา 340, 355
เวทนา 2 110
เวทนา 3 111
เวทนา 5 112
เวทนา 6 113, 266, 358
เวทนา 108 358
เวทนาขันธ 216
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เวทนานุปสสนา 182, 346
เวทนานุปสสนาจตุกกะ 346
เวทลฺลํ 302
เวทพหุโล 269
เวปุลละ 2 44
เวปุลลธรรม 6 269
เวยฺยากรณํ 302
เวยยาวัจจมัย 89
เวสสวัณ 270
เวสารัชชะ 4 180
เวสารัชชกรณธรรม 5 237
เวสารัชชญาณ 4 180
เวหัปผลา 351
โวฏฐัพพนะ, โวฏฐปนะ 343
โวสสัคคะ 5 224

ศรัทธา 183, 237, 249, 259, 292, 301
ศรัทธา 4 181
ศาสนา 2 51
ศิษย 265
ศีล (ดู สีลวา ดวย) 37, 124, 183, 201, 204,

227, 237, 249, 252, 253, 259, 292, 324,
325, 326, 346

ศีล 5 238
ศีล 8 240
ศีลทั้งอาชีวะ 241
ศีล 10 242
ศีลวิบัติ 175
ศูทร 173

สกทาคามิผล 165
สกทาคามิผลจิตฺตํ 356
สกทาคามิมรรค 164
สกทาคามิมคฺคจิตฺตํ 356
สกทาคามี 56, 57, 351
สกทาคามี 3, 5 59
สขีภริยา 282
สงเคราะห 273

สจิตฺตปริโยทปนํ 97
สติ 3, 25, 228, 281, 301, 324, 355
สตินทรีย 349
สติปฏฐาน 346
สติปฏฐาน 4 182, 352
สติสังวร 243
สติสัมปชัญญะ 184, 239
สทารสันโดษ 239
สนธิ 3 340
สนิทานธัมมเทสนา 134
สปทานจาริกังคะ 342
สพรหมจารี 290
สภาวลักษณะ 92
สมจาคา 183
สมชีวิตา 144
สมชีวิธรรม 4 183
สมณบริษัท 152
สมณพราหมณ 265, 339
สมณพราหมณปริปุจฉา 339
สมณานฺจ ทสฺสนํ 353
สมโณ โน ครูติ 317
สมดึงสบารมี 325
สมติงสบารมี 325
สมถะ 346
สมถภาวนา 36
สมถยานิก 61, 63
สมนันตรปจจัย 350
สมบัติ 31 114
สมบัติ 32 115
สมบัติ 4 177
สมบัติของอุบาสก 5 259
สมบัติของอุบาสก 7 260
สมปญญา  183
สมมติกถา 18
สมมติเทพ 82
สมมติเทสนา 18
สมมติสัจจะ 50
สมสัทธา 183
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สมสีลา 183
สมันตจักขุ 217
สมาทปนา 172
สมาทานวิรัติ 108
สมาธิ 37, 124, 204, 220, 228, 281, 346
สมาธิ 2 45
สมาธิ 31 46
สมาธิ 32 47
สมาธิกถา 314
สมาธิขันธ 218
สมาธินทรีย 63, 349
สมาธิภาวนา 4 184
สมานสุขทุกข 169
สมานัตตตา 186, 229
สมาบัติ 8 299
สมุจเฉทนิโรธ 224
สมุจเฉทวิรัติ 108
สมุตเตชนา 172
สมุทยวาร 340
สมุทัย 204, 205
สรณะ 3 100, 116
สรีระ 337
สวนานุตตริยะ 127
สวรรค 6 270
สฺวากฺขาโต ภควตา ธมฺโม 306
สฺวาคตปาฏิโมกฺโข 322
สสังขารปรินิพพายี 60
สหชาตปจจัย 350
สเหตุกกามาวจรกุศลจิต 8 356
สฬายตนะ 276, 340
สอุปาทิเสสนิพพาน 27
สักกะ 270
สักกายทิฏฐิ 329
สัคคกถา 246
สังกิเลส 33
สังขตธรรม 21
สังขตลักษณะ 3 117
สังขตสังขาร 18ถ

สงฺขาเยกํ ฯเปฯ 202
สังขาร 2 48
สังขาร 31 119
สังขาร 32 120
สังขาร 4 185
สังขารขันธ 216
สังขารทุกขตา 79
สังขารโลก 102
สังขารุเปกขาญาณ 311
สังเขป 4 340
สังคณี 75/3
สังคหะ 2 49
สังคหะ 4 340
สังคหพละ 229
สังคหวัตถุ 4 186
สังคหวัตถุของผูครองแผนดิน 4 187
สงฺคโห, าตกานฺจ 353
สงฺคโห, ปุตฺตทารสฺส 353
สงฺฆคตา ทกฺขิณา 12
สังฆคารวตา 261
สังฆคุณ 9 307
สังฆทาน 12
สังฆบิดร 290
สังฆปริณายก 290
สงฺฆผาสุตาย 327
สังฆเภท 245, 275
สงฆฺสุฏุตาย 327
สังฆานุสติ 335
สังฆเทส 166
สังยุตตนิกาย 75
สังโยชน 7 288
สังโยชน 101 164, 329
สังโยชน 102 330
สังวร 5 243
สังวรปธาน 156
สังวรวินัย 5 243
สังวรศีล 243
สังเวชนียสถาน 4 188
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สังสารจักร 105
สังเสทชะ 171
สัจจะ 139, 197, 239, 314
สัจจะ 2 50
สัจจญาณ 73
สัจจานุโลมิกญาณ 311
สัจฉิกาตัพพธรรม 206
สัจฉิกิริยา 205, 206
สัญเจตนา 6 263, 266
สัญเจตนากาย 263
สัญญมะ 123
สัญญา 284, 312, 355
สัญญา 6 266, 271
สัญญา 10 331
สัญญาขันธ 216
สัญญาวิปลาส 178
สัญญาเวทยิตนิโรธ 119, 298, 313
สัตตวณิชชา 235
สัตตักขัตตุงปรมะ 58
สัตตาวาส 9 312
สัตถวณิชชา 235
สตฺถา เทวมนุสฺสานํ 303
สัตถุคารวตา 261
สัตถุสาสน 166, 294, 295
สัตว 337
สัตวโลก 102
สัททะ 6, 40, 266, 277
สัททตัณหา 264, 266
สัททธาตุ 348
สัททบัญญัติ 28
สัททวิจาร 266
สัททวิตก 266
สัททสัญเจตนา 263, 266
สัททสัญญา 266, 271
สัทธรรม 1, 2, 34, 352
สัทธรรม 3 121
สัทธรรม 7 301, 344
สัทธรรม 10 320

สัทธัมมสมันนาคโต 301
สัทธัมมสวนะ 179, 193
สทฺธมฺมฏิติยา 327
สัทธา (ดู ศรัทธา ดวย) 228, 355
สัทธาจริต 262
สัทธานุสารี 63
สัทธาวิมุต 63
สัทธาสัมปทา 191, 229
สัทธินทรีย 63, 349
สันดุสิต 270
สันโดษ (ดู สันตุฏฐี ดวย) 65, 294
สันโดษ 3, 12 122
สันตติ 40
สันติ 197
สันติบท 352
สันตีรณะ 343, 356
สันตุฏฐิกถา 314
สนฺตุฏี 324
สันตุฏฐี 2, 294, 353
สนฺตุฏโ 322
สันทัสสนา 173
สนฺทิฏิโก 306
สัปปาฏิหาริยธัมมเทสนา 134
สัปปายะ 7 286
สัปปายการี 250
สัปปายสัมปชัญญะ 189
สัปปายมัตตัญู 250
สัปปุริสกัมมันโต 301
สัปปุริสจินตี 301
สัปปุริสทาน 8 300
สปฺปุริสทานํ เทติ 301
สปฺปุริสทิฏี 301
สัปปุริสธรรม 71 287
สัปปุริสธรรม 72 301
สัปปุริสธรรม 8 301
สัปปุริสธรรม 10 320
สปฺปุริสธมฺมสมนฺนาคโต 301
สัปปุริสบัญญัติ 3 123
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สปฺปุริสภตฺตี 301
สปฺปุริสมนฺตี 301
สปฺปุริสวาโจ 301
สัปปุริสสังเสวะ 179, 193
สัปปุริสูปสสยะ 140
สัพพจิตตสาธารณเจตสิก 7 354
สพฺพปาปสฺส อกรณํ 97
สพฺพโลเก อนภิรตสฺา 331
สพฺพสงฺขาเรสุ อนิฏสฺา 331
สัพพัตถคามินีปฏิทาญาณ 323
สัพพากุสลสาธารณเจตสิก 4 354
สพฺเพ สงฺขารา ฯเปฯ 86
สัมปชัญญะ 2, 25, 182
สัมปชัญญะ 4 189
สัมปฏิจฉนะ, สัมปฏิจฉันนะ 343, 348, 356
สัมปทา 4 190
สัมปทาของอุบาสก 260
สัมปทาคุณ 4 190
สัมปรายิกัตถะ 3, 132
สัมปรายิกัตถสังวัตตนิกธรรม 4 191
สมฺปรายิกานํ อาสวานํ ปฏิฆาตาย 327
สัมปหังสนา 172
สัมปตตวิรัติ 108
สัมผัปปลาปะ 321
สมฺผปฺปลาป ปหาย ฯเปฯ 320
สมฺผปฺปลาปา เวรมณี 319
สัมผัส 6 268, 272
สัมพหุลัตเถราปเทส 166
สัมโพธะ 295
สัมมสนญาณ 311, 345
สัมมัตตะ 10 333
สัมมัปปธาน 4 155, 352
สัมมากัมมันตะ 293, 241, 333, 354
สัมมาญาณ 333
สัมมาทัสสนะ 222, 285
สัมมาทิฏฐิ 2, 34, 293, 319, 333
สมฺมาทิฏิโก 320
สัมมาปฏิปทา 51

สัมมาปาสะ 187
สัมมาวาจา 293, 241, 333, 354
สัมมาวายามะ 293, 333
สัมมาวิมุตติ 333
สัมมาสติ 293, 333
สัมมาสมาธิ 293, 333
สัมมาสังกัปปะ 293, 333
สัมมาสัมพุทธเจดีย 4 141
สัมมาสัมพุทธปฏิญญา 180
สมฺมาสมฺพุทฺโธ 303
สัมมาอาชีวะ 239, 293, 241, 333, 354
สัสสตทิฏฐิ 13
สัสสเมธ 187
สาตถกสัมปชัญญะ 189
สาเถยยะ 308, 347
สาธารณโภคี 273
สามเณร, สามเณรี 242
สามัคคีธรรม 289
สามัญญผล 4 165
สามัญลักษณะ 3 76, 86
สามิสสุข 53
สามี 265
สามีจิปฏิปนฺโน 307
สายนะ 343
สาระ 4 218
สารณียธรรม 6 273
สารัมภะ 347
สาราณียธรรม 6 273
สาวก 142
สาสน 2 51
สิกขา 3 124
สิกขาคารวตา 261
สิกขานุตตริยะ 127
สิกขาบท 290
สิกขาบท 5 238
สิกฺขาปทํ สมาทิยามิ 240
สิงคาลกมาณพ 200
สิปฺปฺจ 353



47

สีลกถา 246, 314
สีลขันธ 218
สีลภาวนา 37
สีลมัย 88, 89
สีลวา (ดู  ศีล ดวย) 322
สีลวิสุทธิ 285
สีลสังวร 243
สีลสัมปทา 2, 191, 229, 280, 344
สีลสามัญญตา 273
สีลัพพตปรามาส 329, 330
สีลัพพตุปาทาน 214
สีลานุสติ 335
สีสังคะ 342
สีหนาท 180
สุกขวิปสสก 61, 62
สุข 9, 174, 220, 227, 296, 328
สุข 21 52
สุข 22 53
สุขของคฤหัสถ 4 192
สุขเวทนา 111, 112
สุขสหคตํ 356
สุขา ปฏิปทา ขิปฺปาภิฺา 154
สุขา ปฏิปทา ทนฺธาภิฺา 154
สุขินทรีย 112, 349
สุเขกคฺคตาสหิตํ 356
สุคติ 351
สุคโต 303
สุจริต 81
สุจึ เทติ 300
สุญญตวิโมกข 107
สุญญตสมาธิ 47
สุตะ 201, 249, 257, 302
สุตํ ปริโยทเปติ 221
สุตฺตํ 302
สุตตนิบาต 75
สุตตวิภังค 75
สุตตันตนัย 329
สุตตันตปฎก 75

สุตมยปญญา 93
สุทัสสา 351
สุทัสสี 351
สุทธวิปสสนายานิก 61
สุทธาวาส 5 244, 351
สุทธิ 2 54
สุปฏิปนฺโน 307
สุภกิณหา 284, 312, 351
สุภรตา 294
สุภาสิตา จ ยา วาจา 353
สุรา 200
สุราธุตตะ 199
สุราเมรยมชฺชปมาทฏานา เวรมณี 238, 240
สุสุกาภัย 210
สุหทมิตร 4 169
สูตร 166
เสขะ 1, 2, 55
เสขปฏิปทา 344
เสตุฆาตวิรัติ 108
เสนาสนะ 159
เสนาสนปฏิสังยุตต 342
เสนาสนสัปปายะ 286
เสนาสนสันโดษ 203
เสนาสนะปา 290
เสรีธรรม 352
เสวนา, ปณฺฑิตานฺจ 353
เสียง ดู สัททะ
โสก 1, 340
โสไจย 10 320
โสดาบัน 56, 57, 275, 351
โสดาบัน 3 58
โสดาปตติผล 165
โสดาปตติมรรค 164
โสต 40, 266, 276
โสตทวาร 78
โสตธาตุ 348
โสตวิญญาณ 266, 268, 356
โสตวิญญาณธาตุ 348
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โสตสัมผัส 266, 272
โสตสัมผัสสชาเวทนา 113, 266
โสตาปตฺติผลจิตฺตํ 356
โสตาปตฺติมคฺคจิตฺตํ 356
โสตาปตติยังคะ 41 193
โสตาปตติยังคะ 42 194
โสตาปตติยังคะ 43 195
โสตินทรีย 349
โสภณจิต 59 (92) 356
โสภณเจตสิก 19 354
โสภณสาธารณเจตสิก 19 354
โสมนัส 112, 358
โสมนสฺสสหคตํ 356
โสมนัสสินทรีย 349
โสรัจจะ 24
โสวจสฺสตา 324, 353
โสสานิกังคะ 342
โสฬสญาณ 345
โสฬสวัตถุกอานาปานสติ 346

หตวิกขิตตกะ 336
หทัย 356
หทัยรูป 1 40, 359
หทัยวัตถุ 40
หลักการแบงทรัพย 4 สวน 163
หลักกํ าหนดธรรมวินัย 7 295
หลักกํ าหนดธรรมวินัย 8 294
หสิตุปฺปาทจิตฺตํ 356
หิริ 23, 292, 301, 354
เหฏฐิมทิศ 265
เหตุปจจัย 350

อกนิฏฐา 351
อกรณียวณิชชา 5 235
อกัปปยะ 167
อกาลิโก 306
อกิริยทิฏฐิ 14
อกิริยา 101

อกุศล 1, 2, 317
อกุศลกรรม 4
อกุศลกรรมบถ 10 321
อกุศลจิต 12 356
อกุศลจิตตุบาท 12 85
อกุศลเจตสิก 14 354
อกุศลธรรม 85
อกุศลมูล 3 68
อกุศลวิตก 3 70
อกุศลวิบากจิต 7 356
อคติ 4 196
องค 12 (ปฏิจจสมุปบาท) 340
องคคุณของกัลยาณมิตร 7 278
องคประกอบของการศึกษา 34
องคประกอบภายนอก 1
องคประกอบภายใน 2
องคมรรค 293
องคแหงธรรมกถึก 5 219
องคแหงภิกษุใหม 5 222
อดิเรกลาภ 159
อดีต 340
อดีตเหตุ 340
อตัปปา 351
อติชาตบุตร 90
อติถิพลี 232
อติมานะ 347
อตีตังสญาณ 72
อทินนาทาน 137, 321
อทินฺนาทานํ ปหาย ฯเปฯ 320
อทินฺนาทานา เวรมณี 238, 240, 319
อทุกขมสุขเวทนา 111
อโทสะ 67, 354
อธนานํ ธนานุปฺปทานํ 339
อธมฺมการปฏิกฺเขโป 339
อธมฺมราคสฺส ปหานํ 339
อธรรมการนิเสธนา 339
อธิกรณสมุปฺปาทวูปสมกุสโล 322
อธิคมสัทธรรม 121
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อธิจิตตสิกขา 124
อธิปติปจจัย 350
อธิปไตย 3 125
อธิปจจสีลวันตสถาปนา 138
อธิปญญาสิกขา 124
อธิโมกข 328, 354
อธิศีล 124, 260
อธิษฐาน 325
อธิษฐาน 4 197
อธิษฐานธรรม 4 197
อธิสีลสิกขา 124
อนณสุข 192
อนภิชฌา 319
อนภิชฺฌาลุ 320
อนริยปริเยสนา 33
อนวัชชพละ 229
อนวัชชสุข 192
อนวชฺชานิ กมฺมานิ 353
อนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย 349
อนัตตตา 76, 107
อนัตตลักษณะ 47
อนตฺตสฺา 331
อนตฺตา 86
อนัตตานุปสสนา 107
อนันตรปจจัย 350
อนันตริยกรรม 5 245
อนากุลา จ กมฺมนฺตา 353
อนาคต 340
อนาคตผล 340
อนาคตังสญาณ 72
อนาคามิผล 165
อนาคามิผลจิตฺตํ 356
อนาคามิมคฺคจิตฺตํ 356
อนาคามิมรรค 164
อนาคามี 56, 57
อนาคามี 5 60
อนิกฺขิตฺตธุโร 269
อนิจจตา 40, 76, 107

อนิจจลักษณะ 47
อนิจฺจสฺา 331
อนิจฺจา 86
อนิจจานุปสสนา 107
อนิฏฐารมณ 296
อนิมิตตวิโมกข 107
อนิมิตตสมาธิ 47
อนุกัมปกะ 169
อนุชาตบุตร 90
อนุตฺตรํ ปฺุกฺเขตฺตํ โลกสฺส 307
อนุตตริยะ 3 126
อนุตตริยะ 6 127
อนุตฺตโร ปุริสทมฺมสารถิ 303
อนุทยตํ ปฏิจฺจ 219
อนุบุพพนิโรธ 313
อนุบุพพวิหาร 9 313
อนุปปยภาณี 168
อนุปาทินนกรูป 43
อนุปาทินนกสังขาร 48
อนุปาทินนธรรม 22
อนุปาทิเสสนิพพาน 27
อนุปุพฺพิกถํ 219
อนุปุพพิกถา 5 246
อนุยนต 339
อนุรักขนาปธาน 156
อนุโลมญาณ 311, 345
อนุโลมเทศนา 340
อนุโลมปฏิจจสมุปบาท 340
อนุโลมปฏิปทา 51
อนุวิจจวัณณภาสกะ 257
อนุวิจจาวัณณภาสกะ 257
อนุสติ 10 335, 354
อนุสสตานุตตริยะ 127
อนุสฺสเวน 317
อนุสัย 7 288
อนุสาวรีย 289
อนุสาสนีปาฏิหาริย 94
อเนสนา 203
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อโนตตัปปะ 318, 354
อบาย 4 196, 351
อบายภูมิ 4 196, 351
อบายมุข 4 199
อบายมุข 6 200, 201
อปจยะ 294
อปจายนมัย 89
อปทาน 75
อปรนฺเต อฺาณํ 209
อปราปริยเวทนียกรรม 338
อปริยาปนนภูมิ 162
อปริหานิยธรรม 71 289
อปริหานิยธรรม 72 290
อปริหานิยธรรม 73 291
อปณณกปฏิปทา 3 128, 344
อปสเสนะ, อปสเสนธรรม 4 202
อปายโกศล 71
อปายสหาย 168
อปุญญาภิสังขาร 129
อปฺปฏิวาณิตา ปธานสฺมึ 65
อพยาบาท 319
อพยาบาทวิตก 69
อพยาบาทสังกัปป 293
อพฺยาปนฺนจิตฺโต 320
อพฺรหฺมจริยา เวรมณี 240
อภัพพฐาน 275
อภิชาตบุตร 90
อภิชฌา 321
อภิชฌาวิสมโลภะ 347
อภิชัจจพลัง 230
อภิญญา 295
อภิญญา 6 274
อภิญญาเทสิตธรรม 37 352
อภิญญายธัมมเทสนา 134
อภิฐาน 6 275
อภิณหปจจเวกขณ 247
อภิณหปจจเวกขณ 10 248
อภิณฺหํ เทติ 300

อภิธรรมนัย 330
อภิธรรมปฎก 75
อภิสังขตสังขาร 185
อภิสังขรณกสังขาร 185
อภิสังขาร 3 129
อภิสังขารมาร 234
อภิสัมพุทธสถาน 188
อมตบท 352
อมัจจพลัง 230
อโมหะ 67, 354
อยส 296
อโยนิโสมนสิการ 34
อรรถ 31 132
อรรถ 32 133
อรรถบัญญัติ 28
อรหํ 303
อรหัตตผล 166, 227
อรหตฺตผลจิตฺตํ 356
อรหัตตผลวิมุตติ 333
อรหัตตมรรค 164
อรหตฺตมคฺคจิตฺตํ 356
อรหันต 37, 56, 57, 289
อรหันต 2 61
อรหันต 4, 5, 60 62
อรหันตฆาต 245, 275
อริยะ 351
อริยทรัพย 7 292
อริยธรรม 10 320
อริยบุคคล 2 55
อริยบุคคล 4 56
อริยบุคคล 7 63
อริยบุคคล 8 57
อริยปริเยสนา 33
อริยมรรค 10 320
อริยวงศ 4 203
อริยวัฑฒิ 5 249
อริยสัจจ 285
อริยสัจจ 4 204, 208, 209, 246
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อริยสจฺจาน ทสฺสนํ 353
อริยสาวกกับโลกธรรม 296
อริยอัฏฐังคิกมรรค 1, 2, 204, 241, 293
อรูป 4 207, 354
อรูปฌาน 4 8, 10, 207, 299, 313
อรูปธรรม 19
อรูปภพ 98
อรูปราคะ 329
อรูปโลก 104
อรูปวิบาก 4 343
อรูปาวจร 8
อรูปาวจรกิริยาจิต 4 356
อรูปาวจรกุศลจิต 4 356
อรูปาวจรจิต 12 356
อรูปาวจรภูมิ 4 162, 351
อรูปาวจรวิบากจิต 4 356
อรูปนา ธมฺมา 19
อลาภ 296
อลีนตา 201
อโลภะ 67, 354
อวชาตบุตร 90
อวิคตปจจัย 350
อวิชชมานบัญญัติ 28
อวิชชา 288, 329, 330, 340
อวิชชา 4 208
อวิชชา 8 209
อวิชชาโยคะ 170
อวิชชาสวะ 135, 136
อวิชโชฆะ 215
อวิโรธนะ 326
อวิหา 351
อวิหิงสา 326
อวิหิงสาวิตก 69
อวิหิงสาสังกัปป 293
อสังขตธรรม 21
อสังขตธาตุ 1 310
อสังขตลักษณะ 3 118
อสังขารปรินิพพายี 60

อสงฺขาริกํ 356
อสังสัคคกถา 314
อสัญญีภพ, อสัญญีสัตว 312, 351
อสนฺตุฏิตา กุสเลสุ ธมฺเมสุ 65
อสนฺตุฏิพหุโล 269
อสัมภินนังคะ 342
อสัมโมหสัมปชัญญะ 189
อสิโลกภัย 229
อสุภะ 10 336, 354
อสุภสฺา 331
อสุรกาย 199, 351
อเสขะ 55
อเสขธรรม 10 333
อเสวนา จ พาลานํ 353
อโสกํ 353
อหิงสา (ดู อวิหิงสา ดวย) 123
อหิริกะ 318, 354
อเหตุกกิริยาจิต 3 356
อเหตุกจิต 18 356
อเหตุกทิฏฐิ 14
อเหตุวาท 101
อเหตุอปจจัยวาท 101
อโหสิกรรม 338
อักโกธะ 326
อักขธุตตะ 199
อัคคิ 31 130
อัคคิ 32 131
อัคคิปาริจริยา 3 131
อังคุตตรนิกาย 75
อัชฌัตติกายตนะ 6 246, 276
อฺชลิกรณีโย 307
อัญญถัตตะ 117, 118
อัญญทัตถุหร 168
อัญญมัญญปจจัย 350
อัญญสมานาเจตสิก 13 354
อัญญสัตถุทเทส 275
อัญญาตาวินทรีย 349
อัญญินทรีย 349
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อัฏฐศีล 240
อัฏฐังคิกมรรค 293
อัฏฐิกะ 336
อัณฑชะ 171
อัตตกิลมถานุโยค 15, 293
อัตตนาถะ 304
อัตตวาทุปาทาน 214
อัตตสัมปทา 2, 280
อัตตสัมมาปณิธิ 140, 353
อัตตหิตสมบัติ 308
อัตตัญุตา 287
อัตตัตถะ 133
อัตตาธิปไตย 125
อตฺตานฺจ ปรฺจ อนุปหจฺจ 219
อัตตาภินิเวส 107
อัตถะ 2 64
อัตถะ 31 132
อัตถะ 32 133
อัตถจริยา 186, 229
อัตถทวาร 201
อัตถปฏิสัมภิทา 155
อัตถประมุข 201
อัตถักขายี 169
อัตถัญุตา 287
อัตถิปจจัย 350
อัตถิสุข 192
อัทธา 3 340
อันตคาหิกทิฏฐิ 10 337
อันตราปรินิพพายี 60
อันตรายของภิกษุใหม 4 210
อันตรายิกธรรมวาทะ 180
อันตา 2 15
อันโตชน 339
อันวัตถปฏิปทา 51
อปฺปฏิวาณิตา ปธานสฺมึ 65
อัปปฏิวิภัตตโภคี 273
อัปปณิหิตวิโมกข 107
อัปปณิหิตสมาธิ 47

อัปปนาภาวนา 99
อัปปนาสมาธิ 45, 46
อัปปมัญญา 4 160, 227, 354
อัปปมัญญาเจตสิก 2 354
อัปปมาณสุภา 351
อัปปาณาภา 351
อัปปมาท 2, 3, 239
อัปปมาทคารวตา 261
อัปปมาทสัมปทา 2, 280
อปฺปมาโท จ ธมฺเมสุ 353
อปฺปสนฺนานํ ปสาทาย 327
อัปปจฉกถา 314
อัปปจฉตา 2, 294
อพฺภูตธมฺมํ 302
อัพโภกาสิกังคะ 342
อัพยากตธรรม 85
อัยยาภริยา 282
อัสสเมธ 187
อสฺสาส 346
อสฺสุตํ สุณาติ 221
อาการ 12 73
อาการ 20 340
อาการ 32 147
อาการที่พระพุทธเจาทรงส่ังสอน 3 134
อาการปริวิตกฺเกน 317
อากาสกสิณ 315
อากาสธาตุ 40, 148, 149
อากาสานัญจายตนะ 207, 284, 298, 312
อากาสานฺจายตนกุสลจิตฺตํ 356
อากาสานัญจายตนภูมิ 351
อากิญจัญญายตนะ 207, 284, 298, 312
อากิฺจฺายตนกุสลจิตฺตํ 356
อากิญจัญญายตนภูมิ 351
อาจารย 265
อาจารย 4, 5 211
อาจารวิบัติ 175
อาจิณณกรรม 338
อาชชวะ 326
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อาชีวะ 241
อาชีวปาริสุทธิ 243
อาชีวปาริสุทธิศีล 160
อาชีววิบัติ 175
อาชีวัฏฐมกศีล 241
อาชีวิตภัย 229
อาณาจักร 287
อาทิกัมมิกะ 75/1ก
อาทิพรหมจรรย 241
อาทีนวญาณ = อาทีนวานุปสสนาญาณ
อาทีนวสฺา 331
อาทีนวานุปสสนาญาณ 311
อาเทศนาปาฏิหาริย 94
อาธิปจจะ 227
อาธิปจจสีลวันตสถาปนา 138
อานาปานสติ 183, 331, 335
อานาปานสติ 16 ฐาน 346
อาเนญชาภิสังขาร 129
อาโปกสิณ 315
อาโปธาตุ 39, 146, 147, 148
อาพาธิกะ 83, 84, 150
อาภัสสรา 284, 312, 351
อามิสทาน 11
อามิสบูชา 30
อามิสปฏิสันถาร 31
อามิสปริเยสนา 33
อามิสไพบูลย 44
อามิสฤทธิ์ 42
อามิสเวปุลละ 44
อามิสสงเคราะห 49
อามิสสังคหะ 49
อายโกศล 71
อายตนะ 12 341
อายตนะภายนอก 6 265, 277, 341
อายตนะภายใน 6 266, 276, 341
อายมุข 201
อายุ 227
อายุวัฒนธรรม 5 250

อายุสสธรรม 5 250
อารตี วิรตี ปาปา 353
อารมณ 6 277
อารยธรรม 10 320
อารยวัฒิ 5 249
อารยอัษฎางคิกมรรค 1, 2
อารักขสัมปทา 144
อารักขา 289
อารัญญิกังคะ 342
อารัมมณปจจัย 350
อารัมมณูปนิชฌาน 7
อารุปป 4 8, 207
อาโรคยะ 201
อาโลกกสิณ 315
อาโลกพหุโล 269
อาวฏภัย 210
อาวัชชนะ 343
อาวาสมัจฉริยะ 233
อาวาสสัปปายะ 286
อาวาสิกธรรม 51 251
อาวาสิกธรรม 52 252
อาวาสิกธรรม 53 253
อาวาสิกธรรม 54 254
อาวาสิกธรรม 55 255
อาวาสิกธรรม 56 256
อาวาสิกธรรม 57 257
อาสวะ 3 135
อาสวะ 4 136, 170, 215
อาสวักขยะ 184
อาสวักขยญาณ 106, 274, 297, 323
อาสันนกรรม 338
อาเสวนปจจัย 350
อาหาร 4 212
อาหารปจจัย 350
อาหารรูป 1 40, 359
อาหาเรปฏิกูลสัญญา 354
อาหุเนยฺโย 307
อาหุไนยัคคิ 131
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อิฏฐารมณ 296
อิตถัตตะ 40
อิตถินทรีย 40, 349
อิตถีธุตตะ 199
อิติกิราย 317
อิติป โส ภควา 303
อิติวุตตกะ 75, 302
อิทธิบาท 4 213, 227, 352
อิทธิปาฏิหาริย 94
อิทธิวิธา, อิทธิวิธิ 274, 297
อิทัปปจจยตา 340
อิทปฺปจฺจยตาปฏิจฺจสมุปฺปนฺเนสุ ธมฺเมสุ

อฺาณํ 209
อินทร 270
อินทรีย 5 228, 258, 352
อินทรีย 6 276
อินทรีย 22 349
อินทริยปโรปริยัตตญาณ 323
อินทรียปจจัย 350
อินทรียสังวร 128, 222, 243
อินทรียสังวรศีล 160
อิริยาบถ 182
อิริยาปถสัปปายะ 286
อิศวรกรณวาท 101
อิสสรนิมมานเหตุวาท 101
อิสสา 308, 330, 347, 354
อุคคหนิมิต 87
อุคฆฏิตัญู 153
อุจจากุลีนตา 227
อุจฺจาสยนมหาสยนา เวรมณี 240
อุจเฉททิฏฐิ 13
อุชุปฏิปนฺโน 307
อุฏฐานสัมปทา 144
อุดมมงคล 353
อุตตรทิศ 265
อุตฺตริฺจ ปตาเรติ 269
อุตุนิยาม 223
อุตุสัปปายะ 286

อุทเทสิกเจดีย 141
อุทธังโสโตอกนิฏฐคามี 60
อุทธัจจะ 318, 329, 354
อุทธัจจกุกกุจจะ 225
อุทฺธจฺจสมฺปยุตฺตํ 356
อุทธัมภาคิยสังโยชน 5 329
อุทธุมาตกะ 336
อุทยัพพยญาณ = อุทยัพพยานุปสสนาญาณ
อุทยัพพยานุปสสนาญาณ 92, 285, 311
อุทาน 75, 302
อุเทศาจารย 211
อุบาสกธรรม 5 259
อุบาสกธรรม 7 260
อุบาสกบริษัท 151
อุบาสกปทุม 259
อุบาสกรัตน 259
อุบาสิกาบริษัท 151
อุเบกขา 9, 161, 281, 325, 328, 358
อุเบกขาเวทนา 111, 112
อุเบกขาสันตีรณะ 2 343
อุโบสถ, อุโบสถศีล 240
อุปการกะ 169
อุปกิเลส 16 347
อุปฆาตกกรรม 338
อุปจยะ 40
อุปจารภาวนา 99
อุปจารสมาธิ 45, 46
อุปธิวิบัติ 176
อุปธิวิเวก 109
อุปธิสมบัติ 178
อุปนาหะ 347
อุปนิสัย 4 202
อุปนิสสยปจจัย 350
อุปบารมี 325
อุปปชชเวทนียกรรม 338
อุปปตติเทพ 82
อุปปตติภพ 340
อุปปาทะ 117, 118
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อุปปฬกกรรม 338
อุปริมทิศ 265
อุปสมะ 197, 295
อุปสมานุสติ 335
อุปสัมปทาจารย 211
อุปหัจจปรินิพพายี 60
อุปญญาตธรรม 2 65
อุปฏฐาน 328
อุปตถัมภกกรรม 338
อุปาทาน 340
อุปาทาน 4 214
อุปาทานขันธ 5 204
อุปาทารูป, อุปาทายรูป 24 38, 40
อุปาทินนกรูป 41
อุปาทินนกสังขาร 48
อุปาทินนธรรม 22
อุปายโกศล 71
อุปายาส 1, 340
อุเปกฺขาสหคตํ 356
อุเปกขินทรีย 349
อุเปกฺเขกคฺคตาสหิตํ 356
อุพเพคาปติ, อุพเพงคาปติ 226

อุภโตภาควิมุต 61, 62, 63
อุภยัตถะ 133
อูมิภัย 210
เอกเถราปเทส 166
เอกพีชี 58
เอกัคคตา 9, 354
เอกันตนิพพิทา 296
เอกาสนิกังคะ 342
เอกีภาพ 273
เอหิปสฺสิโก 306
โอกกันติกาปติ 226
โอกาสโลก 102
โอฆะ 4 215
โอตตัปปะ 23, 292, 301, 354
โอทาตกสิณ 315
โอปนยิโก 306
โอปปาติกะ 171
โอภาส 328
โอรัมภาคิยสังโยชน 5 329
โอวาทของพระพุทธเจา 3 97
โอวาทปาฏิโมกข (โอวาทปาติโมกข) 97
โอวาทาจารย 2





เอกกะ — หมวด 1
Groups of One

(including related groups)

[1] กัลยาณมิตตตา (ความมีกัลยาณมิตร คือ มีผูแนะนํ าสั่งสอน ท่ีปรึกษา เพื่อนท่ีคบหา 
และบุคคลผูแวดลอมท่ีดี, ความรูจักเลือกเสวนาบุคคล หรือเขารวมหมูกับทานผูทรงคุณทรง
ปญญามีความสามารถ ซึ่งจะชวยแวดลอม สนับสนุน ชักจูง ช้ีชองทาง เปนแบบอยาง ตลอด
จนเปนเคร่ืองอุดหนุนเกื้อกูลแกกัน ใหดํ าเนินกาวหนาไปดวยดี ในการศึกษาอบรม การครอง
ชีวิต การประกอบกิจการ และธรรมปฏิบัติ, สิ่งแวดลอมทางสังคมท่ีดี — Kalyàn ฺamittatà:
having good friends; good company; friendship with the lovely; favourable social 
environment) ขอนี้เปน องคประกอบภายนอก (external factor; environmental factor)

“ภิกษุท้ังหลาย เม่ือดวงอาทิตยอุทัยอยู ยอมมีแสงอรุณขึ้นมากอน เปนบุพนิมิต ฉันใด ความมี
กัลยาณมิตรก็เปนตัวนํ า เปนบุพนิมิต แหงการเกิดขึ้นของอารยอัษฎางคิกมรรค แกภิกษุ ฉันน้ัน”

“ความมีกัลยาณมิตร เทากับเปนพรหมจรรย (การครองชีวิตประเสริฐ) ท้ังหมดทีเดียว เพราะวา ผูมี
กัลยาณมิตรพึงหวังสิ่งน้ีได คือ จักเจริญ จักทํ าใหมากซ่ึงอารยอัษฎางคิกมรรค”

“อาศัยเราผูเปนกัลยาณมิตร เหลาสัตวผูมีชาติเปนธรรมดา ก็พนจากชาติ ผูมีชราเปนธรรมดา ก็พน
จากชรา ผูมีมรณะเปนธรรมดา ก็พนจากมรณะ ผูมีโสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัส และอุปายาสเปนธรรมดา 
ก็พนจากโสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัส และอุปายาส”

“เราไมเล็งเห็นองคประกอบภายนอกอื่นแมสักอยางเดียว ท่ีมีประโยชนมากสํ าหรับภิกษุผูเปนเสขะ 
เหมือนความมีกัลยาณมิตร, ภิกษุผูมีกัลยาณมิตร ยอมกํ าจัดอกุศลได และยอมยังกุศลใหเกิดขึ้น”

“ความมีกัลยาณมิตร ยอมเปนไปเพ่ือประโยชนย่ิงใหญ, เพ่ือความดํ ารงม่ัน ไมเส่ือมสูญ ไมอันตรธาน
แหงสัทธรรม” ฯลฯ
S.V.2–30; A.I.14–18; It.10. สํ.ม. 19/5–129/2–36; องฺ.เอก. 20/72–128/16–25; ขุ.อิติ. 25/195/237.

[2] โยนิโสมนสิการ (การใชความคิดถูกวิธี คือ การทํ าในใจโดยแยบคาย มองสิ่งท้ังหลาย
ดวยความคิดพิจารณาสืบคนถึงตนเคา สาวหาเหตุผลจนตลอดสาย แยกแยะออกพิเคราะหดู
ดวยปญญาท่ีคิดเปนระเบียบและโดยอุบายวิธี ใหเห็นสิ่งนั้นๆ หรือปญหานั้นๆ ตามสภาวะและ
ตามความสัมพันธแหงเหตุปจจัย — Yonisomanasikàra: reasoned attention; systematic 
attention; analytical thinking; critical reflection; thinking in terms of specific 
conditionality; thinking by way of causal relations or by way of problem-solving) 
ขอนี้เปน องคประกอบภายใน (internal factor; personal factor) และเปน ฝายปญญา (a 
factor belonging to the category of insight or wisdom)

“ภิกษุท้ังหลาย เม่ือดวงอาทิตยอุทัยอยู ยอมมีแสงอรุณขึ้นมากอน เปนบุพนิมิต ฉันใด ความถึงพรอม



[3] พจนานุกรมพุทธศาสตร58

ดวยโยนิโสมนสิการ ก็เปนตัวนํ า เปนบุพนิมิต แหงการเกิดขึ้นของอารยอัษฎางคิกมรรค แกภิกษุ ฉันน้ัน”
“เราไมเล็งเห็นองคประกอบภายในอื่นแมสักอยางเดียว ท่ีมีประโยชนมาก สํ าหรับภิกษุผูเปนเสขะ 

เหมือนโยนิโสมนสิการ ภิกษุผูมีโยนิโสมนสิการ ยอมกํ าจัดอกุศลได และยอมยังกุศลใหเกิดขึ้น”
“เราไมเล็งเห็นธรรมอื่น แมสักขอหน่ึง ซึ่งเปนเหตุใหสัมมาทิฏฐิท่ียังไมเกิด ก็เกิดขึ้น ท่ีเกิดขึ้นแลว ก็

เจริญย่ิงขึ้น เหมือนโยนิโสมนสิการเลย”
“เราไมเล็งเห็นธรรมอื่น แมสักขอหน่ึง ซึ่งจะเปนเหตุใหความสงสัยท่ียังไมเกิด ก็ไมเกิดขึ้น ท่ีเกิดขึ้น

แลว ก็ถูกขจัดเสียได เหมือนโยนิโสมนสิการเลย”
“โยนิโสมนสิการ ยอมเปนไปเพ่ือประโยชนย่ิงใหญ, เพ่ือความดํ ารงม่ัน ไมเส่ือมสูญ ไมอันตรธานแหง

สัทธรรม” ฯลฯ
ธรรมขออ่ืน ท่ีไดรับยกยองคลายกับโยนิโสมนสิการนี้ ในบางแง ไดแก อัปปมาทะ (ความ

ไมประมาท — earnestness; diligence), วิริยารัมภะ (การปรารภความเพียร, ทํ าความเพียร
มุงมั่น — instigation of energy; energetic effort), อัปปจฉตา (ความมักนอย, ไมเห็นแก
ได — fewness of wishes; paucity of selfish desire), สันตุฏฐี (ความสันโดษ — 
contentment), สัมปชัญญะ (ความรูตัว, สํ านึกตระหนักชัดดวยปญญา — awareness; full 
comprehension); กุสลธัมมานุโยค (การหมั่นประกอบกุศลธรรม — pursuit of wholesome 
states; devotion to good things); สีลสัมปทา (ความถึงพรอมแหงศีล — possession of 
virtue); ฉันทสัมปทา (ความถึงพรอมแหงฉันทะ — possession of will), อัตตสัมปทา (ความ
ถึงพรอมแหงตนคือมีจิตใจซึ่งพัฒนาเต็มท่ีแลว — self–realization, self-actualization),
ทิฏฐิสัมปทา (ความถึงพรอมแหงทิฏฐิ — possession of right view), และ อัปปมาทสัมปทา
(ความถึงพรอมแหงอัปปมาทะ — possession of earnestness)
S.V.2–30; A.I.11–31; It.9. สํ.ม. 19/5–129/2–36; องฺ.เอก.20/60–186/13–41; ขุ.อิติ. 25/194/236.

[3] อัปปมาทะ (ความไมประมาท คือ ความเปนอยูอยางไมขาดสติ หรือความเพียรท่ีมีสติเปน
เคร่ืองเรงเราและควบคุม ไดแก การดํ าเนินชีวิตโดยมีสติเปนเคร่ืองกํ ากับความประพฤติปฏิบัติ
และการกระทํ าทุกอยาง ระมัดระวังตัว ไมยอมถลํ าลงไปในทางเสื่อม แตไมยอมพลาดโอกาส
สํ าหรับความดีงามและความเจริญกาวหนา ตระหนักในสิ่งท่ีพึงทํ าและพึงละเวน ใสใจสํ านึกอยู
เสมอในหนาท่ีอันจะตองรับผิดชอบ ไมยอมปลอยปละละเลย กระทํ าการดวยความจริงจัง รอบ
คอบ และรุดหนาเร่ือยไป — Appamàda: earnestness; diligence; heedfulness) ขอนี้เปน 
องคประกอบภายใน (internal factor; personal factor) และเปนฝายสมาธิ (a factor 
belonging to the category of concentration)

“ภิกษุท้ังหลาย เม่ือดวงอาทิตยอุทัยอยู ยอมมีแสงอรุณขึ้นมากอน เปนบุพนิมิต ฉันใด ความถึงพรอม
ดวยความไมประมาท ก็เปนตัวนํ า เปนบุพนิมิตแหงการเกิดขึ้นของอารยอัษฎางคิกมรรค แกภิกษุ ฉันน้ัน”

“ธรรมเอก ท่ีมีอุปการะมาก เพ่ือการเกิดขึ้นแหงอารยอัษฎางคิกมรรค ก็คือ ความถึงพรอมดวยความ
ไมประมาท”
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“เราไมเล็งเห็นธรรมอื่น แมสักขอหน่ึง ซึ่งเปนเหตุใหอารยอัษฎางคิกมรรคที่ยังไมเกิด ก็เกิดขึ้น ท่ีเกิด
ขึ้นแลว ก็เจริญบริบูรณ เหมือนอยางความถึงพรอมดวยความไมประมาทน้ีเลย”

“รอยเทาของสัตวบกท้ังหลาย ชนิดใดๆ ก็ตาม ยอมลงในรอยเทาชางไดท้ังหมด, รอยเทาชาง เรียก
วาเปนยอดของรอยเทาเหลาน้ัน โดยความใหญ ฉันใด กุศลธรรมทั้งหลาย อยางใดๆ ก็ตาม ยอมมีความไม
ประมาทเปนมูล ประชุมลงในความไมประมาทไดท้ังหมด ความไมประมาท เรียกไดวาเปนยอดของธรรม
เหลาน้ัน ฉันน้ัน”

“ผูมีกัลยาณมิตร พึงเปนอยูโดยอาศัยธรรมเอกขอน้ี คือ ความไมประมาทในกุศลธรรมทั้งหลาย”
“ธรรมเอกอันจะทํ าใหยึดเอาประโยชนไวไดท้ัง 2 อยาง คือ ท้ังทิฏฐธัมมิกัตถะ (ประโยชนปจจุบัน 

ประโยชนเฉพาะหนา หรือประโยชนสามัญของชีวิต เชน ทรัพย ยศ กามสุข เปนตน) และสัมปรายิกัตถะ 
(ประโยชนเบ้ืองหนาหรือประโยชนขั้นสูงขึ้นไปทางจิตใจหรือคุณธรรม) ก็คือความไมประมาท”

“สังขาร (ส่ิงที่ปจจัยปรุงแตงขึ้น) ท้ังหลาย มีความเส่ือมส้ินไปเปนธรรมดา ทานท้ังหลายจงยัง
ประโยชนท่ีมุงหมายใหสํ าเร็จ ดวยความไมประมาทเถิด”

“ความไมประมาท ยอมเปนไปเพ่ือประโยชนย่ิงใหญ, เพ่ือความดํ ารงม่ัน ไมเส่ือมสูญ ไมอันตรธาน
แหงสัทธรรม” ฯลฯ
D.II.156; S.I.86–89; S.V.30–45; ที.ม. 10/143/180; สํ.ส. 15/378–384/125–129;

A.I.11–17; A.III.365; A.V.21. สํ.ม. 19/135–262/37–66; องฺ.เอก. 20/60–116/13–23;

องฺ.ฉกฺก. 22/324/407; องฺ.ทสก. 24/15/23.



ทุกะ — หมวด 2
Groups of Two

(including related groups)

[4] กรรม 2 (การกระทํ า, การกระทํ าท่ีประกอบดวยเจตนา ทางกายก็ตาม ทางวาจาก็ตาม 
ทางใจก็ตาม — Kamma: action; deed)
1. อกุศลกรรม (กรรมทีเ่ปนอกศุล, กรรมชัว่, การกระท ําท่ีไมด ีไมฉลาด ไมเกิดจากปญญา ทํ า
ใหเสือ่มเสยีคณุภาพชวิีต หมายถงึ การกระท ําท่ีเกดิจากอกศุลมลู คอื โลภะ โทสะ หรอืโมหะ — 
Akusala-kamma: unwholesome action; evil deed; bad deed)
2. กุศลกรรม (กรรมทีเ่ปนกศุล, กรรมด,ี การกระท ําท่ีด ี ฉลาด เกิดจากปญญา สงเสริม
คณุภาพของชวิีตจิตใจ หมายถงึ การกระท ําท่ีเกดิจากกศุลมลู คอือโลภะ อโทสะ หรอือโมหะ — 
Kusala-kamma: wholesome action; good deed)
A.I.104, 263; It.25,55. องฺ.ติก.20/445/131,551/338; ขุ.อิติ.25/208/248;242/272.

[ ] กรรมฐาน 2 (Kammaññhàna) ดู [36] ภาวนา 2.

[5] กาม 2 (ความใคร, ความอยาก, ความปรารถนา, สิ่งท่ีนาใครนาปรารถนา — Kàma:
sensuality)
1. กิเลสกาม (กิเลสท่ีทํ าใหใคร, ความอยากที่เปนตัวกิเลส — Kilesa-kàma: subjective 
sensuality)
2. วัตถุกาม (วัตถุอันนาใคร, สิ่งท่ีนาปรารถนา, สิ่งท่ีอยากได, กามคุณ — Vatthu-kàma:
objective sensuality)
Nd12. ขุ.มหา.29/2/1

[6] กามคุณ 5 (สวนที่นาใครนาปรารถนา, สวนที่ดีหรือสวนอรอยของกาม — Kàmaguõa:
sensual pleasures; sensual objects)
1. รูปะ (รูป — Råpa: form; visible object)
2. สัททะ (เสียง — Sadda: sound)
3. คันธะ (กลิ่น — Gandha: smell; odour)
4. รสะ (รส — Rasa: taste)
5. โผฏฐัพพะ (สัมผัสทางกาย — Phoññhabba: touch; tangible object)

หาอยางนี้ เฉพาะสวนที่นาปรารถนา นาใคร นาพอใจ (agreeable, delightful, pleasur-
able) เรียกวา กามคุณ
M.I.85,173. ม.มู.12/197/168; 327/333.
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[7] ฌาน 2 (การเพง, การเพงพินิจดวยจิตท่ีเปนสมาธิแนวแน — Jhàna: meditation;  
scrutiny; examination)
1. อารัมมณูปนิชฌาน (การเพงอารมณ ไดแกสมาบัติ 8 คือ รูปฌาน 4 และอรูปฌาน 4 — 
ârammaõåpanijjhàna: object-scrutinizing Jhàna)
2. ลักขณูปนิชฌาน (การเพงลักษณะ ไดแก วิปสสนา มรรค และ ผล — Lakkhaõåpa-
nijjhàna: characteristic-examining Jhàna)

วิปสสนา ช่ือวาลักขณูปนิชฌาน เพราะพินิจสังขารโดยไตรลักษณ
มรรค ช่ือวาลักขณูปนิชฌาน เพราะยังกิจแหงวิปสสนานั้นใหสํ าเร็จ
ผล ช่ือวาลักขณูปนิชฌาน เพราะเพงนิพพานอันมีลักษณะเปนสุญญตะ อนิมิตตะ และ

อัปปณิหิตะ อยางหนึ่ง และเพราะเห็นลักษณะอันเปนสัจจภาวะของนิพพาน อยางหนึ่ง
ฌานท่ีแบงเปน 2 อยางนี้ มีมาในคัมภีรช้ันอรรถกถา.
ดู [8], [9], [10] ฌาน ตางๆ และ [47] สมาธิ 3.

AA.II.41; PsA.281; DhsA.167. องฺ.อ.1/536; ปฏิสํ.อ.221; สงฺคณี.อ.73.

[8] ฌาน 2 ประเภท (ภาวะจิตท่ีเพงอารมณจนแนวแน — Jhàna: absorption)
1. รูปฌาน 4 (ฌานมีรูปธรรมเปนอารมณ, ฌานท่ีเปนรูปาวจร — Råpa-jhàna: Jhànas of 
the Fine-Material Sphere)
2. อรูปฌาน 4 (ฌานมีอรูปธรรมเปนอารมณ, ฌานท่ีเปนอรูปาวจร — Aråpa-jhàna: Jhànas 
of the Immaterial Sphere)

คํ าวา รูปฌาน ก็ดี อรูปฌาน ก็ดี เร่ิมใชคราวจัดรวมพุทธพจน เดิมเรียกเพียงวา ฌาน
และ อารุปป.
D.III.222; Dhs.56. ที.ปา.11/232/233; อภิ.สํ.34/192/78.

[9] ฌาน 4 = รูปฌาน 4 (the Four Jhànas)
1. ปฐมฌาน (ฌานท่ี 1 — Pañhama-jhàna: the First Absorption) มีองค 5 คือ วิตก 
วิจาร ปติ สุข เอกัคคตา
2. ทุติยฌาน (ฌานท่ี 2 — Dutiya-jhàna: the Second Absorption) มีองค 3 คือ ปติ สุข 
เอกัคคตา
3. ตตยิฌาน (ฌานท่ี 3 — Tatiya-jhàna: the Third Absorption) มอีงค 2 คอื สขุ เอกคัคตา
4. จตุตถฌาน (ฌานท่ี 4 — Catuttha-jhàna: the Fourth Absorption) มีองค 2 คือ 
อุเบกขา เอกัคคตา

คัมภีรฝายอภิธรรม นิยมแบงรูปฌานนี้เปน 5 ข้ัน เรียกวา ฌานปญจกนัย หรือ ปญจ- 
กัชฌาน โดยแทรก ทุติยฌาน (ฌานท่ี 2) ท่ีมีองค 4 คือ วิจาร ปติ สุข เอกัคคตา เพิ่มเขามา 
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แลวเลื่อนทุติยฌาน ตติยฌาน และจตุตถฌาน ในฌาน 4 ขางตนนี้ออกไปเปน ตติยฌาน 
จตุตถฌาน และปญจมฌาน ตามลํ าดับ (โดยสาระก็คือ การจํ าแนกขั้นตอนใหละเอียดมากขึ้น
นั่นเอง)
M.I.40. ม.มู.12/102/72.

[10] ฌาน 8 = รูปฌาน 4 + อรูปฌาน 4 (อรูปฌาน 4 ดู [199] อรูป 4)

[11] ทาน1 (การให, การเสียสละ, การบริจาค — Dàna: gift; giving; charity; liberality)
1. อามิสทาน (การใหสิ่งของ — âmisadàna: material gift)
2. ธรรมทาน (การใหธรรม, การใหความรูและแนะนํ าสั่งสอน — Dhammadàna: gift of 
Truth; spiritual gift)

ใน 2 อยางนี้ ธรรมทานเปนเลิศ อามิสทานชวยค้ํ าจุนชีวิต ทํ าใหเขามีท่ีพึ่งอาศัย แต 
ธรรมทานชวยใหเขารูจักพึ่งตนเองไดตอไป เมื่อใหอามิสทาน พึงใหธรรมทานดวย.
A.I.90. องฺ.ทุก.20/386/114.

[12] ทาน 22 (การให — Dàna: gift; giving; almsgiving; offering; charity; liberality; 
generosity; benevolence; donation; benefaction)
1. ปาฏิบุคลิกทาน (การใหจํ าเพาะบุคคล, ทานท่ีใหเจาะจงตัวบุคคลหรือใหเฉพาะแกบุคคลผู
ใดผูหนึ่ง — Pàñipuggalika-dàna: offering to a particular person; a gift designated 
to a particular person)
2. สังฆทาน (การใหแกสงฆ, ทานท่ีถวายแกสงฆเปนสวนรวม หรือใหแกบุคคล เชนพระภิกษุ
หรือภิกษุณีอยางเปนกลางๆ ในฐานะเปนตัวแทนของสงฆ โดยอุทิศตอสงฆ ไมเจาะจงรูปใดรูป
หนึ่ง — Saïghadàna: offering to the Sangha; a gift dedicated to the Order or to 
the community of monks as a whole)

ในบาลีเดิมเรียกปาฏิบุคลิกทานวา ปาฏิปุคฺคลิกา ทกฺขิณา (ของถวายหรือของใหท่ีจํ าเพาะ
บุคคล) และเรียกสังฆทาน วา สงฺฆคตา ทกฺขิณา (ของถวายหรือของใหท่ีถึงในสงฆ)

ในทาน 2 อยางนี้ พระพุทธเจาตรัสสรรเสริญสังฆทานวาเปนเลิศ มีผลมากที่สุด ดัง
พุทธพจนวา “เราไมกลาววา ปาฏิบุคลิกทานมีผลมากกวาของที่ใหแกสงฆ ไมวาโดยปริยายใดๆ” และได
ตรัสชักชวนใหใหสังฆทาน
M.III.254–6; A.III.392. ม.อุ.14/710–3/459–461; อางใน มงฺคล.2/16; องฺ.ฉกฺก.22/330/439

[13] ทิฏฐิ 2 (ความเห็น, ความเห็นผิด — Diññhi: view; false view)
1. สัสสตทิฏฐิ (ความเห็นวาเท่ียง, ความเห็นวามีอัตตาและโลกซึ่งเที่ยงแทยั่งยืนคงอยูตลอด
ไป — Sassata-diññhi: eternalism)
2. อุจเฉททิฏฐิ (ความเห็นวาขาดสูญ, ความเห็นวามีอัตตาและโลกซึ่งจักพินาศขาดสูญหมด
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สิ้นไป — Uccheda-diññhi: annihilationism)
S.III.97. สํ.ข.17/179–180/120.

[14] ทิฏฐิ 3 (ความเห็น, ความเห็นผิด — Diññhi: view; false view)
1. อกิริยทิฏฐิ (ความเห็นวาไมเปนอันทํ า, เห็นวาการกระทํ าไมมีผล — Akiriya-diññhi: view 
of the inefficacy of action)
2. อเหตุกทิฏฐิ (ความเห็นวาไมมีเหตุ, เห็นวาสิ่งท้ังหลายไมมีเหตุปจจัย — Ahetuka-diññhi:
view of non-causality)
3. นัตถิกทิฏฐิ (ความเห็นวาไมมี, เห็นวาไมมีการกระทํ าหรือสภาวะที่จะกํ าหนดเอาเปนหลักได 
— Natthika-diññhi: nihilistic view; nihilism)
M.I.404. ม.ม.13/105/111.

[15] ที่สุด หรือ อันตา 2 (ขอปฏิบัติหรือการดํ าเนินชีวิตท่ีเอียงสุด ผิดพลาดไปจากทางอัน
ถูกตอง คือมัชฌิมาปฏิปทา — Antà: the two extremes)
1. กามสุขัลลิกานุโยค (การหมกมุนอยูดวยกามสุข — Kàmasukhallikànuyoga: the 
extreme of sensual indulgence; extreme hedonism)
2. อัตตกิลมถานุโยค (การประกอบความลํ าบากเดือดรอนแกตนเอง, การบีบคั้นทรมานตน
ใหเดือดรอน — Attakilamathànuyoga: the extreme of self-mortification; extreme 
asceticism)
Vin.I.10; S.V.420. วินย.4/13/18; สํ.ม.19/1664/528.

[16] ทุกข 2 (สภาพท่ีทนไดยาก, ความทุกข, ความไมสบาย — Dukkha: pain; suffering; 
discomfort)
1. กายิกทุกข (ทุกขทางกาย — Kàyika-dukkha: bodily pain; physical suffering)
2. เจตสกิทกุข (ทุกขทางใจ, โทมนสั — Cetasika-dukkha: mental pain; mental suffering)

ดู [79] ทุกขตา 3 ดวย.
D.II.306; S.V.209. ที.ม.10/295/342; สํ.ม.19/942,944/280.

[17] เทศนา 21 (การแสดงธรรม, การชี้แจงแสดงความ — Desanà: preaching; 
exposition)
1. บุคคลาธิษฐานเทศนา (เทศนามีบุคคลเปนท่ีตั้ง, เทศนาอางคน, แสดงโดยยกคนขึ้นอาง, 
ยกคนเปนหลักฐานในการอธิบาย — Puggalàdhiññhàna-desanà: exposition in terms of 
persons)
2. ธรรมาธิษฐานเทศนา (เทศนามีธรรมเปนท่ีตั้ง, เทศนาอางธรรม, แสดงโดยยกหลักหรือ
ตัวสภาวะขึ้นอาง — Dhammàdhiññhàna-desanà: exposition in terms of ideas)
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เทศนา 2 นี้ ทานสรุปมาจากเทศนา 4 ในคัมภีรท่ีอางไว
PsA.449. ปฏิสํ.อ.77.

[18] เทศนา 22 (การแสดงธรรม ของพระพุทธเจา, การชี้แจงแสดงความ — Desanà:
preaching; exposition; teaching)
1. สมมติเทศนา (เทศนาโดยสมมติ, แสดงตามความหมายที่รูรวมกัน หรือตกลงยอมรับกัน
ของชาวโลก เชนวา บุคคล สัตว หญิง ชาย กษัตริย เทวดา เปนตน — Sammati-desanà:
conventional teaching)
2. ปรมตัถเทศนา (เทศนาโดยปรมตัถ, แสดงตามความหมายของสภาวธรรมแทๆ  เชนวา อนจิจงั 
ทุกขัง อนตัตา ขันธ ธาต ุอายตนะ เปนตน — Paramattha-desanà: absolute teaching)

ผูฟงจะเขาใจความ สํ าเร็จประโยชนดวยเทศนาอยางใด ก็ทรงแสดงอยางนั้น
ใน ที.อ. 1/436; สํ.อ. 2/98 และ ปฺจ.อ. 182 เปนตน กลาวถึง กถา 2 คือ สมมติกถา และ

ปรมัตถกถา พึงทราบความหมายตามแนวความอยางเดียวกันนี้
ดู [50] สัจจะ 2.

AA.I.94; etc. องฺ.อ.1/99, ฯลฯ.

[19] ธรรม 21 (สภาวะ, สิ่ง, ปรากฏการณ — Dhamma: things; states; phenomena)
1. รูปธรรม (สภาวะอันเปนรูป, สิ่งท่ีมีรูป, ไดแกรูปขันธท้ังหมด — Råpadhamma:
materiality; corporeality)
2. อรูปธรรม (สภาวะมใิชรูป, สิง่ท่ีไมมรูีป, ไดแกนามขันธ 4 และนพิพาน — Aråpadhamma:
immateriality; incorporeality)

ในบาลีท่ีมา ทานเรียก รูปโน ธมฺมา และ อรูปโน ธมฺมา
Dhs.193,245. อภิ.สํ.34/705/279; 910/355.

[20] ธรรม 22 (สภาวะ, สิ่ง, ปรากฏการณ — Dhamma: things; states; phenomena)
1. โลกียธรรม (ธรรมอันเปนวิสัยของโลก, สภาวะเนื่องในโลก ไดแกขันธ 5 ท่ีเปนสาสวะทั้ง
หมด — Lokiya-dhamma: mundane states)
2. โลกุตตรธรรม (ธรรมอันมิใชวิสัยของโลก, สภาวะพนโลก ไดแกมรรค 4 ผล 4 นิพพาน 1 
— Lokuttara-dhamma: supermundane states) (+ โพธิปกขิยธรรม 37: ขุ.ปฏิ.620; Ps.II.166)
Dhs.193,245. อภิ.สํ.34/706/279; 911/355.

[21] ธรรม 23 (สภาวะ, สิ่ง, ปรากฏการณ — Dhamma: things; states; phenomena)
1. สังขตธรรม (สิ่งท่ีปจจัยปรุงแตง คือ ขันธ 5 ท้ังหมด — Saïkhata-dhamma: condi-
tioned things; compounded things)
2. อสังขตธรรม (สิ่งท่ีปจจัยไมปรุงแตง คือ นิพพาน — Asaïkhata-dhamma: the 
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Unconditioned, i.e. Nibbàna)
Dhs.193,244. อภิ.สํ.34/702/278; 907/354.

[22] ธรรม 24 (สภาวะ, สิ่ง, ปรากฏการณ — Dhamma: things; states; phenomena)
1. อุปาทินนธรรม (ธรรมที่ถูกยึด, ธรรมที่กรรมอันสัมปยุตดวยตัณหาและทิฏฐิเขายึดครอง 
ไดแก นามขันธ 4 ท่ีเปนวิบาก และรูปท่ีเกิดแตกรรมทั้งหมด — Upàdinna-dhamma: states 
grasped by craving and false view; grasped states)
2. อนุปาทินนธรรม (ธรรมที่ไมถูกยึด, ธรรมที่กรรมอันสัมปยุตดวยตัณหาและทิฏฐิไมเขายึด
ครอง ไดแก นามขันธ 4 สวนนอกนี้ รูปท่ีมิใชเกิดแตกรรม และโลกุตตรธรรมทั้งหมด — 
Anupàdinna-dhamma: states not grasped by craving and false view; ungrasped 
states)
Dhs.211,255. อภิ.สํ.34/779/305; 955/369.

[23] ธรรมคุมครองโลก 2 (ธรรมที่ชวยใหโลกมีความเปนระเบียบเรียบรอย ไมเดือดรอน
และสับสนวุนวาย — Lokapàla-dhamma: virtues that protect the world)
1. หิริ (ความละอายบาป, ละอายใจตอการทํ าความช่ัว — Hiri: moral shame; conscience)
2. โอตตัปปะ (ความกลัวบาป, เกรงกลัวตอความช่ัว — Ottappa: moral dread)
A.I.51; It.36. องฺ.ทุก.20/255/65; ขุ.อิติ. 25/220/257.

[24] ธรรมทํ าใหงาม 2 (Sobhaõakaraõa-dhamma: gracing virtues)
1. ขนัติ (ความอดทน, อดไดทนไดเพือ่บรรลคุวามดงีามและความมุงหมายอนัชอบ — Khanti:
patience: forbearance; tolerance)
2. โสรจัจะ (ความเสงีย่ม, อธัยาศยังาม รักความประณตีหมดจดเรยีบรอยงดงาม — Soracca:
modesty; meekness)
Vin.I.349; A.I.94. วินย.5/244/335; องฺ.ทุก. 20/410/118.

[ ] ธรรมที่พระพุทธเจาเห็นคุณประจักษ 2 ดู [65] อุปญญาตธรรม 2.

[ ] ธรรมเปนโลกบาล 2 ดู [23] ธรรมคุมครองโลก 2.

[25] ธรรมมีอุปการะมาก 2 (ธรรมที่เกื้อกูลในกิจหรือในการทํ าความดีทุกอยาง — 
Bahukàra-dhamma: virtues of great assistance)
1. สติ (ความระลึกได, นึกได, สํ านึกอยูไมเผลอ — Sati: mindfulness)
2. สัมปชัญญะ (ความรูชัด, รูชัดสิ่งท่ีนึกได, ตระหนัก, เขาใจชัดตามความเปนจริง — 
Sampaja¤¤a: clear comprehension)
D.III.273; A.I.95. ที.ปา.11/378/290; องฺ.ทุก.20/424/119.
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[26] ธุระ 2 (หนาท่ีการงานที่พึงกระทํ า, กิจในพระศาสนา — Dhura: burden; task; busi-
ness; responsibility in the Dispensation)
1. คันถธุระ (ธุระฝายคัมภีร, กิจดานการเลาเรียน — Gantha-dhura: burden of study; 
task of learning)
2. วิปสสนาธุระ (ธุระฝายเจริญวิปสสนา, กิจดานการบํ าเพ็ญภาวนา หรือเจริญกรรมฐาน อัน
รวมท้ังสมถะที่เปนเบื้องตน ซึ่งเรียกรวมเขาไวดวยโดยฐานมีวิปสสนาเปนสวนสํ าคัญและคลุม
ยอด — Vipassanà-dhura: burden of insight development; task of meditation 
practice)

ธุระ 2 นี้ มาในอรรถกถา
DhA.I.7. ธ.อ.1/7.

[27] นิพพาน 2 (สภาพท่ีดับกิเลสและกองทุกขแลว, ภาวะท่ีเปนสุขสูงสุด เพราะไรกิเลสไร
ทุกข เปนอิสรภาพสมบูรณ — Nibbàna: Nirvàõa; Nibbàna)
1. สอุปาทิเสสนิพพาน (นิพพานยังมีอุปาทิเหลือ — Saupàdisesa-nibbàna: Nibbàna 
with the substratum of life remaining)
2. อนุปาทิเสสนิพพาน (นิพพานไมมีอุปาทิเหลือ — Anupàdisesa-nibbàna: Nibbàna 
without any substratum of life remaining)

หมายเหตุ: ตามคํ าอธิบายนัยหนึ่งวา
1. = ดับกิเลส ยังมีเบญจขันธเหลือ (= กิเลสปรินิพพาน — Kilesa-parinibbàna: extinction 
of the defilements)
2. = ดับกิเลส ไมมีเบญจขันธเหลือ (= ขันธปรินิพพาน — Khandha-parinibbàna: extinc-
tion of the Aggregates) หรือ
1. = นิพพานของพระอรหันตผูยังเสวยอารมณท่ีนาชอบใจและไมนาชอบใจทางอินทรีย 5 รับรู
สุขทุกขอยู
2. = นิพพานของพระอรหันตผูระงับการเสวยอารมณท้ังปวงแลว
It.38. ขุ.อิติ.25/222/258.

อีกนัยหนึ่งกลาวถึงบุคคลวา
1. สอุปาทิเสสบุคคล = พระเสขะ
2. อนุปาทิเสสบุคคล = พระอเสขะ
A.IV.379. องฺ.นวก.23/216/394.

[28] บัญญัติ 2 และ 6 (การกํ าหนดเรียก หรือ สิ่งท่ีถูกกํ าหนดเรียก, การกํ าหนดตั้งหรือตรา
ไวใหเปนท่ีรูกัน — Pa¤¤atti: designation; term; concept)
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1. ปญญาปยบัญญัติ หรือ อรรถบัญญัติ (บัญญัติในแงเปนสิ่งอันพึงใหรูกัน, บัญญัติท่ีเปน
ความหมาย, บัญญัติคือความหมายอันพึงกํ าหนดเรียก, ตัวความหมายที่จะพึงถูกตั้งช่ือเรียก 
— Pa¤¤àpiya~, Attha~: the Pa¤¤atti to be made known or conveyed; concept)
2. ปญญาปนบัญญัติ หรือ นามบัญญัติ หรือ สัททบัญญัติ (บัญญัติในแงเปนเคร่ืองใหรู
กัน, บัญญัติท่ีเปนชื่อ, บัญญัติท่ีเปนศัพท, ช่ือท่ีตั้งข้ึนใชเรียก — Pa¤¤àpana~, Nàma~, 
Sadda~: the Pa¤¤atti that makes known or conveys; term; designation)

ปญญาปยบัญญัติ เรียกเต็มวา ปฺาปยตฺตา ปฺตฺติ, ปญญาปนบัญญัติ เรียกเต็มวา 
ปฺาปนโต ปฺตฺติ

ปญญาปนบัญญัติ หรือ นามบัญญัติ แยกยอยออกเปน 6 อยาง คือ
1. วิชชมานบัญญัติ (บัญญัติสิ่งท่ีมีอยู เชน รูป เวทนา สมาธิ เปนตน — Vijjamàna~:
designation of a reality; real concept)
2. อวิชชมานบัญญัติ (บัญญัติสิ่งท่ีไมมีอยู เชน มา แมว รถ นายแดง เปนตน — Avijja- 
màna~: designation of an unreality; unreal concept)
3. วชิชมาเนนอวชิชมานบญัญัติ (บญัญตัสิิง่ท่ีไมม ีดวยสิง่ท่ีม ี เชน คนด ีนกัฌาน ซึง่ความ
จรงิมแีตด ี คอืภาวะท่ีเปนกศุล และฌาน แตคนไมม ี เปนตน — Vijjamànena-avijjamàna~:
designation of an unreality by means of a reality; unreal concept by means of 
real concept)
4. อวิชชามาเนนวิชชมานบัญญัติ (บัญญัติสิ่งท่ีมี ดวยสิ่งท่ีไมมี เชน เสียงหญิง ซึ่งความ
จริง หญิงไมมี มีแตเสียง เปนตน — Avijjamànena-vijjamàna~: designation of a reality 
by means of an unreality; real concept by means of an unreal concept)
5. วิชชมาเนนวิชชมานบัญญัติ (บัญญัติสิ่งท่ีมี ดวยสิ่งท่ีมี เชน จักขุสัมผัส โสตวิญญาณ 
เปนตน — Vijjamànena-vijjamàna~: designation of a reality by means of a reality; 
real concept by means of a real concept)
6. อวิชชมาเนนอวิชชมานบัญญัติ (บัญญัติสิ่งท่ีไมมี ดวยสิ่งท่ีไมมี เชน ราชโอรส ลูก
เศรษฐี เปนตน — Avijjamànena-avijjamàna~: designation of an unreality by means 
of an unreality; unreal concept by means of an unreal concept)
Pug.A.171; Comp.198. ปฺจ.อ.32; สงฺคห.49; สงฺคห.ฏีกา253.

[29] บุคคลหาไดยาก 2 (Dullabha-puggala: rare persons)
1. บุพการี (ผูทํ าอุปการะกอน, ผูทํ าความดีหรือทํ าประโยชนใหแตตนโดยไมตองคอยคิดถึงผล
ตอบแทน — Pubbakàrã: one who is first to do a favour; previous benefactor)
2. กตัญูกตเวที (ผูรูอุปการะที่เขาทํ าแลวและตอบแทน, ผูรูจักคุณคาแหงการกระทํ าดีของ
ผูอื่น และแสดงออกเพื่อบูชาความดีนั้น — Kata¤¤åkatavedã: one who is grateful and 
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repays the done favour; grateful person)
A.I.87. องฺ.ทุก.20/364/108.

[30] บูชา 2 (Påjà: worship; acts of worship; honouring)
1. อามิสบูชา (บูชาดวยสิ่งของ — âmisa-påjà: worship or honouring with material 
things; material worship)
2. ปฏิบัติบูชา (บูชาดวยการปฎิบัติ — Pañipatti-påjà: worship or honouring with 
practice; practical worship)

ในบาลีท่ีมา ปฏิบัติบูชา เปน ธรรมบูชา
A.I.93; D.II.138. องฺ.ทุก.20/401/117; นัย ที.ม.10/129/160.

[31] ปฏิสันถาร 2 (การตอนรับ, การรับรอง, การทักทายปราศรัย — Pañisanthàra:
hospitality; welcome; greeting)

1. อามิสปฏิสันถาร (ปฏิสันถารดวยสิ่งของ — âmisa-pañisanthàra: worldly hospitality; 
material or carnal greeting)
2. ธรรมปฏิสันถาร (ปฏิสันถารดวยธรรมหรือโดยธรรม — Dhamma-pañisanthàra: doc-
trinal hospitality; spiritual greeting)
A.I.93; Vbh.360. องฺ.ทุก.20/397/116; อภิ.วิ.35/921/487.

[32] ปธาน 2 (ความเพียร หมายเอาความเพียรท่ีทํ าไดยาก — Padhàna: hard struggles; 
painstaking endeavours)
1. ความเพียรของคฤหัสถที่จะอํ านวยปจจัยสี่ (แกบรรพชิต เปนตน) — Gihi-padhàna:
struggle of householders to provide the four requisites.
2. ความเพียรของบรรพชิตที่จะไถถอนกองกิเลส — Pabbajita-padhàna: struggle 
of the homeless to renounce all substrates of rebirth.
A.I.49; Netti 159. องฺ.ทุก.20/248/63.

[33] ปริเยสนา 2 (การแสวงหา — Pariyesanà: search; quest)
1. อนริยปริเยสนา (แสวงหาอยางไมประเสริฐ, แสวงหาอยางอนารยะ คือ ตนเองเปนผูมี
ชาติ ชรา พยาธิ มรณะ โสกะ และสังกิเลสเปนธรรมดา ก็ยังใฝแสวงหาแตสิ่งอันมีชาติ ชรา 
พยาธิ มรณะ โสกะ และสังกิเลสเปนธรรมดา — Anariya-pariyesanà: unariyan or 
ignoble search)
2. อริยปริเยสนา (แสวงหาอยางประเสริฐ, แสวงหาอยางอารยะ คือ ตนเปนผูมีชาติ ชรา 
พยาธิ มรณะ โสกะ และสังกิเลสเปนธรรมดา แตรูจักโทษขอบกพรองของสิ่งท่ีมีสภาพเชนนั้น
แลว ใฝแสวงธรรมอันเกษม คือ นิพพาน อันไมมีสภาพเชนนั้น — Ariya-pariyesanà: ariyan 
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or noble search)
สองอยางนี้ เทียบไดกับ อามิสปริเยสนา และ ธรรมปริเยสนา ท่ีตรัสไวในอังคุตตรนิกาย; 

แตสํ าหรับคนสามัญ อาจารยภายหลังอธิบายวา ขอแรกหมายถึงมิจฉาอาชีวะ ขอหลังหมายถึง
สัมมาอาชีวะ ดังนี้ก็มี.
M.I.161; A.I.93. ม.มู.12/313/314; องฺ.ทุกฺ.20/399/116.

[34] ปจจัยใหเกิดสัมมาทิฏฐิ 2 (ทางเกิดแหงแนวความคิดท่ีถูกตอง, ตนทางของปญญา
และความดีงามท้ังปวง — Sammàdiññhi-paccaya: sources or conditions for the 
arising of right view)
1. ปรโตโฆสะ (เสียงจากผูอื่น การกระตุนหรือชักจูงจากภายนอก คือ การรับฟงคํ าแนะนํ าสั่ง
สอน เลาเรียน หาความรู สนทนาซักถาม ฟงคํ าบอกเลาชักจูงของผูอื่น โดยเฉพาะการสดับ
สัทธรรมจากทานผูเปนกัลยาณมิตร — Paratoghosa: another's utterance; inducement 
by others; hearing or learning from others)
2. โยนิโสมนสิการ (การใชความคิดถูกวิธี ความรูจักคิด คิดเปน คือ ทํ าในใจโดยแยบคาย 
มองสิ่งท้ังหลายดวยความคิดพิจารณา รูจักสืบสาวหาเหตุผล แยกแยะสิ่งนั้นๆ หรือปญหานั้นๆ 
ออก ใหเหน็ตามสภาวะและตามความสมัพนัธแหงเหตปุจจยั — Yonisomanasikàra: reasoned
attention; systematic attention; genetical reflection; analytical reflection)

ขอธรรม 2 อยางนี้ ไดแก ธรรมหมวดที่ [1] และ [2] นั่นเอง แปลอยางปจจุบันวา “องค
ประกอบของการศึกษา” หรือ “บุพภาคของการศึกษา” โดยเฉพาะขอท่ี 1 ในที่นี้ใชคํ ากวางๆ 
แตธรรมที่ตองการเนน ก็คือ กัลยาณมิตตตา

ปจจัยใหเกิดมิจฉาทิฏฐิ ก็มี 2 อยาง คือ ปรโตโฆสะ และ อโยนิโสมนสิการ ซึ่งตรงขามกับ
ท่ีกลาวมานี้.

ดู [280] บุพนิมิตแหงมรรค 7, [293] มรรคมีองค 8
M.I.294; A.I.87. ม.มู.12/497/539; องฺ.ทุก. 20/371/110.

[35] ปาพจน 2 (วจนะอันเปนประธาน, พุทธพจนหลัก, คํ าสอนหลักใหญ — Pàvacana:
fundamental text; fundamental teaching)
1. ธรรม (คํ าสอนแสดงหลักความจริงท่ีควรรู และแนะนํ าหลักความดีท่ีควรประพฤติ — 
Dhamma: the Doctrine)
2. วินัย (ขอบัญญัติท่ีวางไวเปนหลักกํ ากับความประพฤติใหเปนระเบียบเรียบรอยเสมอกัน — 
Vinaya: the Discipline)

ดู [75] ไตรปฎก ดวย.
DII.154. ที.ม. 10/141/178.

[ ] พุทธคุณ 2 ดู [304] พุทธคุณ 2.
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[ ] พุทธคุณ 3 ดู [305] พุทธคุณ 3.

[ ] ไพบูลย 2 ดู [44] เวปุลละ 2.

[36] ภาวนา 2 (การเจริญ, การทํ าใหเกิดใหมีข้ึน, การฝกอบรมจิตใจ — Bhàvanà: mental 
development)
1. สมถภาวนา (การฝกอบรมจิตใหเกิดความสงบ, การฝกสมาธิ — Samatha-bhàvanà:
tranquillity development)
2. วิปสสนาภาวนา (การฝกอบรมปญญาใหเกิดความรูแจงตามเปนจริง, การเจริญปญญา 
— Vipassanà-bhàvanà: insight development)

สองอยางนี้ ในบาลีท่ีมาทานเรียกวา ภาเวตัพพธรรม และ วิชชาภาคิยธรรม. ในคัมภีร
สมัยหลัง บางทีเรียกวา กรรมฐาน (อารมณเปนท่ีตั้งแหงงานเจริญภาวนา, ท่ีตั้งแหงงานทํ า
ความเพยีรฝกอบรมจติ, วิธฝีกอบรมจติ — stations of mental exercises; mental exercise;
สงฺคห. 51; Comp. 202)
D.III.273; A.I.60. ที.ปา.11/379/290; องฺ.ทุก.20/275/77.

[37] ภาวนา 4 (การเจริญ, การทํ าใหเปนใหมีข้ึน, การฝกอบรม, การพัฒนา — Bhàvanà:
growth; cultivation; training; development)
1. กายภาวนา (การเจริญกาย, พัฒนากาย, การฝกอบรมกาย ใหรูจักติดตอเกี่ยวของกับสิ่ง
ท้ังหลายภายนอกทางอินทรียท้ังหาดวยดี และปฏิบัติตอสิ่งเหลานั้นในทางที่เปนคุณ มิใหเกิด
โทษ ใหกุศลธรรมงอกงาม ใหอกุศลธรรมเสื่อมสูญ, การพัฒนาความสัมพันธกับสิ่งแวดลอม
ทางกายภาพ — Kàya-bhàvanà: physical development)
2. สีลภาวนา (การเจริญศีล, พัฒนาความประพฤติ, การฝกอบรมศีล ใหตั้งอยูในระเบียบวินัย 
ไมเบียดเบียนหรือกอความเดือดรอนเสียหาย อยูรวมกับผูอื่นไดดวยดี เกื้อกูลแกกัน — Sãla-
bhàvanà: moral development)
3. จิตตภาวนา (การเจริญจิต, พัฒนาจิต, การฝกอบรมจิตใจ ใหเขมแข็งมั่นคง เจริญงอกงาม
ดวยคุณธรรมทั้งหลาย เชน มีเมตตากรุณา ขยันหมั่นเพียร อดทน มีสมาธิ และสดช่ืน เบิก
บาน เปนสุขผองใส เปนตน — Citta-bhàvanà: cultivation of the heart; emotional 
development)
4. ปญญาภาวนา (การเจริญปญญา, พัฒนาปญญา, การฝกอบรมปญญา ใหรูเขาใจสิ่งท้ัง
หลายตามเปนจริง รูเทาทันเห็นแจงโลกและชีวิตตามสภาวะ สามารถทํ าจิตใจใหเปนอิสระ ทํ า
ตนใหบริสุทธิ์จากกิเลสและปลอดพนจากความทุกข แกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนไดดวยปญญา — 
Pa¤¤à-bhàvanà: cultivation of wisdom; intellectual development; wisdom devel-
opment)

ในบาลท่ีีมา ทานแสดงภาวนา 4 นี ้ในรปูท่ีเปนคณุบทของบคุคล จงึเปน ภาวติ 4 คอื ภาวติกาย
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ภาวิตศีล ภาวิตจิต ภาวิตปญญา (ผูไดเจริญกาย ศีล จิต และปญญาแลว) บุคคลท่ีมีคุณสมบัติ
ชุดนี้ครบถวนยอมเปนพระอรหันต
A.III.106. องฺ.ปฺจก. 22/79/121.

[38] รูป 2 (สภาวะท่ีแปรปรวนแตกสลายเพราะปจจัยตางๆ อันขัดแยง, รางกายและสวน
ประกอบฝายวัตถุพรอมท้ังพฤติกรรมและคุณสมบัติของมัน, สวนที่เปนรางกับท้ังคุณและ
อาการ — Råpa: corporeality; materiality; matter)
1. มหาภูต หรือ ภูตรูป 4 (สภาวะอันปรากฏไดเปนใหญๆ โตๆ หรือเปนตางๆ ไดมากมาย, 
รูปท่ีมีอยูโดยสภาวะ, รูปตนเดิม ไดแกธาตุ 4 — Mahàbhåta: primary elements)
2. อุปาทารูป หรือ อุปาทายรูป 24 (รูปอาศัย, รูปท่ีเปนไปโดยอาศัยมหาภูต, คุณและ
อาการแหงมหาภูต — Upàdà-råpa: derivative materiality)
M.II.262; Ps.I.183. ม.อุ.14/83/75; ขุ.ปฏิ.31/403/275.

รูป 28 ก็คือรูป 2 หมวดขางตนนี้เอง แตนับขอยอย กลาวคือ
1. มหาภูต หรือ ภูตรูป 4 (รูปใหญ, รูปเดิม — Mahàbhåta: primary elements; great 
essentials) ดู [39]
2. อุปาทายรูป 24 (รูปอาศัย, รูปสืบเนื่อง — Upàdà-råpa: derived material qualities)
ดู [40]
Comp.157. สงฺคห.33.

[39] มหาภูต หรือ ภูตรูป 4 (Mahàbhåta: the Four Primary Elements; primary 
matter)
1. ปฐวีธาตุ (สภาวะท่ีแผไปหรือกินเนื้อท่ี, สภาพอันเปนหลักท่ีตั้งท่ีอาศัยแหงสหชาตรูป เรียก
สามัญวา ธาตุแขนแข็ง หรือ ธาตุดิน — Pañhavã-dhàtu: element of extension; solid 
element; earth)
2. อาโปธาตุ (สภาวะท่ีเอิบอาบหรือดูดซึม หรือซานไป ขยายขนาด ผนึก พูนเขาดวยกัน  
เรียกสามัญวา ธาตุเหลว หรือ ธาตุนํ้ า — âpo-dhàtu: element of cohesion; liquid 
element; water)
3. เตโชธาตุ (สภาวะท่ีทํ าใหรอน เรียกสามัญวา ธาตุไฟ — Tejo-dhàtu: element of heat 
or radiation; heating element; fire)
4. วาโยธาตุ (สภาวะท่ีทํ าใหสัน่ไหว เคลือ่นที ่และค้ํ าจุน เรียกสามญัวา ธาตลุม — Vàyo-dhàtu:
element of vibration or motion; air element; wind)

สีอ่ยางนี ้เรียกอกีอยางหนึง่วา ธาต ุ4 (ในคมัภรีช้ันหลงั ม ี2–3 แหง เรียกวา มหาภตูรูป 4)
D.I.214; Vism.443; Comp.154. ที.สี.9/343/277; วิสุทฺธิ.3/11; สงฺคห.33.
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[40] อุปาทารูป หรือ อุปาทายรูป 24 (Upàdà-råpa: derivative materiality)
ก. ปสาทรูป 5 (รูปท่ีเปนประสาทสํ าหรับรับอารมณ — Pasàda-råpa: sensitive material 
qualities)
1. จักขุ (ตา — Cakkhu: the eye)
2. โสตะ (หู — Sota: the ear)
3. ฆานะ (จมูก — Ghàna: the nose)
4. ชิวหา (ลิ้น — Jivhà: the tongue)
5. กาย (กาย — Kàya: the body)
ข. โคจรรูป หรือ วิสัยรูป 5 (รูปท่ีเปนอารมณหรือแดนรับรูของอินทรีย — Gocara-råpa or 
Visaya-råpa: material qualities of sense-fields)
6. รูปะ (รูป — Råpa: form)
7. สัททะ (เสียง — Sadda: sound)
8. คันธะ (กลิ่น — Gandha: smell)
9. รสะ (รส — Rasa: taste)
0. โผฏฐัพพะ (สัมผัสทางกาย — Phoññhabba: tangible objects) ขอนี้ไมนับเพราะเปนอัน
เดียวกับมหาภูต 3 คือ ปฐวี เตโช และ วาโย ท่ีกลาวแลวในมหาภูต
ค. ภาวรูป 2 (รูปท่ีเปนภาวะแหงเพศ — Bhàva-råpa: material qualities of sex)
10. อิตถัตตะ, อิตถินทรีย (ความเปนหญิง — Itthatta: femininity)
11. ปุริสัตตะ, ปุริสินทรีย (ความเปนชาย — Purisatta: masculinity)
ง. หทัยรูป 1 (รูป คือหทัย — Hadaya-råpa: physical basis of mind)
12. หทัยวัตถ*ุ (ท่ีตั้งแหงใจ, หัวใจ — Hadaya-vatthu: heart-base)
จ. ชีวิตรูป 1 (รูปท่ีเปนชีวิต — Jãvita-råpa: material quality of life)
13. ชีวิตินทรีย (อินทรียคือชีวิต — Jãvitindriya: life-faculty; vitality; vital force)
ฉ. อาหารรูป 1 (รูปคืออาหาร — âhàra-råpa: material quality of nutrition)
14. กวฬิงการาหาร (อาหารคือคํ าขาว, อาหารที่กิน — Kavaëiïkàràhàra: edible food; 
nutriment)
ช. ปรจิเฉทรปู 1 (รูปท่ีก ําหนดเทศะ — Pariccheda-råpa: material quality of delimitation)
15. อากาสธาตุ (สภาวะคือชองวาง — âkàsa-dhàtu: space-element)
ญ. วิญญัติรูป 2 (รูปคือการเคลื่อนไหวใหรูความหมาย — Vi¤¤atti-råpa: material quality 
of communication)

                                                       
* ขอนี้ ในพระไตรปฎก รวมทั้งอภิธรรมปฎก ไมมี เวนแตปฏฐานใชคํ าวา วัตถุ ไมมี หทัย
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16. กายวิญญัติ (การเคลื่อนไหวใหรูความหมายดวยกาย — Kàya-vi¤¤atti: bodily inti-
mation; gesture)
17. วจีวิญญัติ (การเคลื่อนไหวใหรูความหมายดวยวาจา — Vacã-vi¤¤atti: verbal inti-
mation; speech)
ฎ. วิการรูป 5 (รูปคืออาการที่ดัดแปลงทํ าใหแปลกใหพิเศษได — Vikàra-råpa: material 
quality of plasticity or alterability)
18. [รูปสสะ] ลหุตา (ความเบา — Lahutà: lightness; agility)
19. [รูปสสะ] มุทุตา (ความออนสลวย — Mudutà: pliancy; elasticity; malleability)
20. [รูปสสะ] กัมมัญญตา (ความควรแกการงาน, ใชการได — Kamma¤¤atà:
adaptability; wieldiness)
0. วิญญัติรูป 2 ไมนับเพราะซํ้ าในขอ ญ.
ฏ. ลักขณรูป 4 (รูปคือลักษณะหรืออาการเปนเคร่ืองกํ าหนด — Lakkhaõa-råpa: material 
quality of salient features)
21. [รูปสสะ] อุปจยะ (ความกอตัวหรือเติบข้ึน — Upacaya: growth; integration)
22. [รูปสสะ] สันตติ (ความสืบตอ — Santati: continuity)
23. [รูปสสะ] ชรตา (ความทรุดโทรม — Jaratà: decay)
24. [รูปสสะ] อนิจจตา (ความปรวนแปรแตกสลาย — Aniccatà: impermanence)
Dhs.127; Vism.443; Comp.155. อภิ.สํ.34/504/185; วิสุทฺธิ.3/11; สงฺคห.34.

[41] รูป 2 (สิ่งท่ีเปนรางพรอมท้ังคุณและอาการ — Råpa: matter; materiality)
1. อุปาทนินกรูป (รูปท่ีกรรมยดึครองหรอืเกาะกมุ ไดแกรูปท่ีเกิดจากกรรม — Upàdinnaka-
råpa: kammically grasped materiality; clung-to materiality; organic matter)
2. อนุปาทินนกรูป (รูปท่ีกรรมไมยึดครองหรือเกาะกุม ไดแกรูปท่ีมิใชเกิดจากกรรม — 
Anupàdinnaka-råpa: kammically ungrasped materiality; not-clung-to materiality; 
inorganic matter)
Vbh.14; Vism.450; Comp.159. อภิ.วิ.35/36/19; วิสุทฺธิ.3/20; สงฺคห.35.

[42] ฤทธิ์ 2 (อิทธิ คือความสํ าเร็จ ความรุงเรือง — Iddhi: achievement; success; 
prosperity)
1. อามิสฤทธ (อามิสเปนฤทธิ์, ความสํ าเร็จหรือความรุงเรืองทางวัตถุ — âmisa-iddhi:
achievement of carnality; material or carnal prosperity)
2. ธรรมฤทธิ์ (ธรรมเปนฤทธิ์, ความสํ าเร็จหรือความรุงเรืองทางธรรม — Dhamma-iddhi:
achievement of righteousness; doctrinal or spiritual prosperity)
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A.I.93. องฺ.ทุก.20/403/117.

[ ] โลกบาลธรรม 2 ดู [23] ธรรมคุมครองโลก 2.

[43] วิมุตติ 2 (ความหลุดพน — Vimutti: deliverance; liberation; freedom)
1. เจโตวิมุตติ (ความหลุดพนแหงจิต, ความหลุดพนดวยอํ านาจการฝกจิต, ความหลุดพนแหง
จิตจากราคะ ดวยกํ าลังแหงสมาธิ — Cetovimutti: deliverance of mind; liberation by 
concentration)
2. ปญญาวิมุตติ (ความหลุดพนดวยปญญา, ความหลุดพนดวยอํ านาจการเจริญปญญา, 
ความหลุดพนแหงจิตจากอวิชชา ดวยปญญาท่ีรูเห็นตามเปนจริง — Pa¤¤àvimutti:
deliverance through insight; liberation through wisdom)
A.I.60. องฺ.ทุก.20/276/78.

[ ] เวทนา 2 ดู [110] เวทนา 2.

[44] เวปุลละ 2 (ความไพบูลย — Vepulla: abundance)
1. อามิสเวปุลละ (อามิสไพบูลย, ความไพบูลยแหงอามิส — âmisa-vepulla: abundance 
of material things; material abundance)
2. ธัมมเวปุลละ (ธรรมไพบูลย ความไพบูลยแหงธรรม — Dhamma-vepulla: abundance 
of virtues; doctrinal or spiritual abundance)
A.I.93. องฺ.ทุก.20/407/117.

[45] สมาธิ 2 (ความตัง้มัน่แหงจติ, ภาวะท่ีจติสงบนิง่จบัอยูท่ีอารมณอนัเดยีว — Samàdhi:
concentration)
1. อุปจารสมาธิ (สมาธิเฉียดๆ, สมาธิจวนจะแนวแน — Upacàra-samàdhi: access con-
centration)
2. อัปปนาสมาธิ (สมาธิแนวแน, สมาธิแนบสนิท, สมาธิในฌาน — Appanà-samàdhi:
attainment concentration)
Vism.85, 371. วิสุทฺธิ.1/105; 2/194.

[46] สมาธิ 3 (ความตัง้มัน่แหงจติ, ภาวะท่ีจติสงบนิง่จบัอยูท่ีอารมณอนัเดยีว — Samàdhi:
concentration)
1. ขณิกสมาธิ (สมาธิช่ัวขณะ — Khaõika-samàdhi: momentary concentration)
2. อุปจารสมาธิ (สมาธิจวนจะแนวแน — Upacàra-samàdhi: access concentration)
3. อัปปนาสมาธิ (สมาธิแนวแน — Appanà-samàdhi: attainment concentration)
DhsA.117; Vism.144. สงฺคณี.อ.207; วิสุทฺธิ.1/184.
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[47] สมาธิ 3 (ความตั้งมั่นแหงจิต หมายถึงสมาธิในวิปสสนา หรือตัววิปสสนานั่นเอง แยก
ประเภทตามลักษณะการกํ าหนดพิจารณาไตรลักษณ ขอท่ีใหส ําเรจ็ความหลดุพน — Samàdhi:
concentration)
1. สุญญตสมาธิ (สมาธิอันพิจารณาเห็นความวาง ไดแก วิปสสนาที่ใหถึงความหลุดพนดวย
กํ าหนดอนัตตลักษณะ — Su¤¤ata-samàdhi: concentration on the void)
2. อนิมิตตสมาธิ (สมาธิอันพิจารณาธรรมไมมีนิมิต ไดแก วิปสสนาที่ใหถึงความหลุดพนดวย
กํ าหนดอนิจจลักษณะ — Animitta-samàdhi: concentration on the signless)
3. อัปปณิหิตสมาธิ (สมาธิอันพิจารณาธรรมไมมีความตั้งปรารถนา ไดแก วิปสสนาที่ใหถึง
ความหลุดพนดวยกํ าหนดทุกขลักษณะ — Appaõihita-samàdhi: concentration on the 
desireless or non-hankering)

ดู [107] วิโมกข 3.
D.III.219; A.I.299; Ps.I.49. ที.ปา.11/228/231; องฺ.ติก.20/599/385; ขุ.ปฏิ.31/92/70.

[48] สังขาร 2 (สภาพท่ีปจจัยท้ังหลายปรุงแตงข้ึน, สิ่งท่ีเกิดจากเหตุปจจัย — Saïkhàra:
conditioned things; compounded things)
1. อุปาทินนกสังขาร (สังขารที่กรรมยึดครองหรือเกาะกุม ไดแกอุปาทินนธรรม — Upà-
dinnaka-saïkhàra: kammically grasped phenomena)
2. อนุปาทินนกสังขาร (สังขารที่กรรมไมยึดครองหรือเกาะกุม ไดแกอนุปาทินนธรรมทั้งหมด 
เวนแตอสังขตธาตุ คือนิพพาน — Anupàdinnaka-saïkhàra: kammically ungrasped 
phenomena)

ดู [22] ธรรม 2; [41] รูป 2; [119] สังขาร 3 1; [185] สังขาร 4 ดวย.
AA.IV.50. องฺ.อ.3/223; วิภงฺค.อ.596.

[49] สังคหะ 2 (การสงเคราะห — Saïgaha: aid; giving of help or favours; act of 
aiding or supporting)
1. อามิสสังคหะ (อามิสสงเคราะห, สงเคราะหดวยอามิส — âmisa-saïgaha: supporting 
with requisites; material aid)
2. ธัมมสังคหะ (ธรรมสงเคราะห, สงเคราะหดวยธรรม — Dhamma-saïgaha: aiding by 
teaching or showing truth; spiritual aid)
A.I.91. องฺ.ทุก.20/393/115.

[50] สัจจะ 2 (ความจริง — Sacca: truth)
1. สมมติสัจจะ (ความจริงโดยสมมุติ, ความจริงท่ีข้ึนตอการยอมรับของคน, ความจริงท่ีถือ
ตามความกํ าหนดหมายตกลงกันไวของชาวโลก เชนวา คน สัตว โตะ หนังสือ เปนตน — 



[51] พจนานุกรมพุทธศาสตร76

Sammati-sacca: conventional truth)
2. ปรมัตถสัจจะ (ความจริงโดยปรมัตถ, ความจริงท่ีมีอยูในธรรมชาติ โดยไมข้ึนตอการยอม
รับของคน, ความจริงตามความหมายขั้นสุดทายท่ีตรงตามสภาวะและเทาท่ีจะกลาวถึงได เชน
วา รูป นาม เวทนา จิต เจตสิก เปนตน — Paramattha-sacca: absolute truth)
AA.I.95; KvuA.34.  องฺ.อ.1/100; ปฺจ.อ.153,182,241; ฯลฯ.

[51] สาสน หรือ ศาสนา 2 (คํ าสอน — Sàsana: teaching; dispensation)
1. ปริยัติศาสนา (คํ าสอนฝายปริยัติ, คํ าสอนอันจะตองเลาเรียนหรือจะตองชํ่ าชอง ไดแก 
สุตตะ เคยยะ ฯลฯ เวทัลละ — Pariyatti-sàsana: teaching to be studied or mastered; 
textual or scriptural teaching; dispensation as text) = [302] นวังคสัตถุสาสน
2. ปฏิบัติศาสนา (คํ าสอนฝายปฏิบัติ, คํ าสอนที่จะตองปฏิบัติ ไดแก สัมมาปฏิปทา อนุโลม-
ปฏิปทา อปจจนีกปฏิปทา (ปฏิปทาท่ีไมขัดขวาง) อันวัตถปฏิปทา (ปฏิปทาท่ีเปนไปตามความ
มุงหมาย) ธัมมานุธัมมปฏิปทา (ปฏิบัติธรรมถูกหลัก) กลาวคือ การบํ าเพ็ญศีลใหบริบูรณ,
[128] ความคุ มครองทวารในอินทรีย  ท้ังหลาย โภชเนมัตตัญุตา ชาคริยานุโยค 
สติสัมปชัญญะ, [182] สติปฏฐาน 4, [156] สัมมัปปธาน 4, [213] อิทธิบาท 4, [258] อินทรีย 
5, [228] พละ 5, [281] โพชฌงค 7, [293] มรรคมีองค 8 — Pañipatti-sàsana: teaching 
to be practised; practical teaching; dispensation as practice) ท่ีเปนสํ าคัญในหมวดนี้ 
ก็คือ [352] โพธิปกขิยธรรม 37.
Nd1143. ขุ.ม.29/232/175.

[52] สุข1 2 (ความสุข — Sukha: pleasure; happiness)
1. กายิกสุข (สุขทางกาย — Kàyika-sukha: bodily happiness)
2. เจตสิกสุข (สุขทางใจ — Cetasika-sukha: mental happiness)
A.I.80. องฺ.ทุก.20/315/101.

[53] สุข2 2 (ความสุข — Sukha: pleasure; happiness)
1. สามิสสุข (สุขอิงอามิส, สุขอาศัยเหยื่อลอ, สุขจากวัตถุคือกามคุณ — Sàmisa-sukha:
carnal or sensual happiness)
2. นิรามิสสุข (สุขไมอิงอามิส, สุขไมตองอาศัยเหย่ือลอ, สุขปลอดโปรงเพราะใจสงบหรือไดรู
แจงตามเปนจริง — Niràmisa-sukha: happiness independent of material things or 
sensual desires; spiritual happiness)
A.I.80. องฺ.ทุก.20/313/101.

[54] สุทธิ 2 (ความบริสุทธิ์, ความสะอาดหมดจด — Suddhi: purity)
1. ปริยายสุทธิ (ความบริสุทธิ์บางสวน, หมดจดในบางแงบางดาน ไดแก ความบริสุทธิ์ของ
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ปุถุชนจนถึงพระอริยบุคคลผูตั้งอยูในอรหัตตมรรค ท่ีครองตนบริสุทธิ์ดวยขอปฏิบัติหรือธรรมที่
ตนเขาถึงบางอยาง แตยังมีกิจในการละและเจริญซึ่งจะตองทํ าตอไปอีก — Pariyàya-suddhi:
partial purity)
2. นิปปริยายสุทธิ (ความบริสุทธิ์สิ้นเชิง, หมดจดแทจริงเต็มความหมาย ไดแก ความบริสุทธิ์
ของพระอรหันตผูเสร็จกิจในการละและการเจริญธรรม ครองตนไรมลทินทุกประการ — 
Nippariyàya-suddhi: absolute purity)
AA.I.293–4. องฺ.อ.2/4.

[ ] อรหันต 2 ดู [61] อรหันต 2.

[55] อริยบุคคล 2 (บุคคลผูประเสริฐ, ผูบรรลุธรรมพิเศษตั้งแตโสดาปตติมรรคขึ้นไป, ผูเปน
อารยะในความหมายของพระพุทธศาสนา — Ariya-puggala: noble individuals; holy 
persons)

1. เสขะ (พระเสขะ, พระผูยังตองศึกษา ไดแกพระอริยบุคคล 7 เบื้องตนในจํ านวน 8 — 
Sekha: the learner)
2. อเสขะ (พระอเสขะ, พระผูไมตองศึกษา ไดแกผูบรรลุอรหัตตผลแลว — Asekha: the 
adept)

ท้ัง 2 ประเภทนี้ ในบาลีท่ีมาเรียกวา ทักขิไณยบุคคล 2.
A.I.62. องฺ.ทุก.20/280/80.

[56] อริยบุคคล 4
1. โสดาบนั (“ผูถงึกระแส”, ทานผูบรรลโุสดาปตตผิลแลว — Sotàpanna: Stream-Enterer)
2. สกทาคามี (“ผูกลบัมาอกีครัง้เดยีว”, ทานผูบรรลสุกทาคามผิลแลว — Sakadàgàmã:
Once-Returner)
3. อนาคามี (“ผูไมเวียนกลบัมาอกี”, ทานผูบรรลอุนาคามผิลแลว — Anàgàmã: Non-
Returner)
4. อรหนัต (“ผูควร”, “ผูหกัก ําแหงสงสารแลว”, ทานผูบรรลอุรหตัตผลแลว — Arahanta:
the Worthy One)

ดู [164] มรรค 4; [329] สังโยชน 10 1.
D.I.156. นัย ที.สี.9/250–253/199–200.

[57] อริยบุคคล 8 แยกเปน มรรคสมังคี (ผูพรอมดวยมรรค) 4, ผลสมังคี (ผูพรอมดวยผล) 
4
1. โสดาบัน (ทานผูบรรลุโสดาปตติผลแลว, พระผูตั้งอยูในโสดาปตติผล — one who has 
entered the Stream; one established in the Fruition of Stream-Entry; Stream-Enterer)
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2. ทานผูปฏิบัติเพื่อทํ าใหแจงโสดาปตติผล (พระผูตั้งอยูในโสดาปตติมรรค — one who 
has worked for the realization of the Fruition of Stream-Entry; one established in 
the Path of Stream-Entry)
3. สกทาคามี (ทานผูบรรลุสกทาคามิผลแลว, พระผูตั้งอยูในสกทาคามิผล — one who is 
a Once-Returner; one established in the Fruition of Once-Returning)
4. ทานผูปฏิบัติเพื่อทํ าใหแจงสกทาคามิผล (พระผูตั้งอยูในสกทาคามิมรรค — one 
who has worked for the realization of the Fruition of Once-Returning; one 
established in the Path of Once-Returning)
5. อนาคามี (ทานผูบรรลุอนาคามิผลแลว, พระผูตั้งอยูในอนาคามิผล — one who is a 
Non-Returner; one established in the Fruition of Non-Returning)
6. ทานผูปฏิบัติเพื่อทํ าใหแจงอนาคามิผล (พระผูตั้งอยูในอนาคามิมรรค — one who 
has worked for the realization of the Fruition of Non-Returning; one established 
in the Path of Non-Returning)
7. อรหันต (ทานผูบรรลุอรหัตตผลแลว, พระผูตั้งอยูในอรหัตตผล — one who is an 
Arahant; one established in the Fruition of Arahantship)
8. ทานผูปฏิบัติเพื่อทํ าใหแจงอรหัตตผล (พระผูตั้งอยูในอรหัตตมรรค — one who has 
worked for the realization of the Fruition of Arahantship; one established in the 
Path of Arahantship)

ท้ัง 8 ประเภทนี้ ในบาลีท่ีมาท้ังหลายเรียกวา ทักขิไณยบุคคล 8
ดู [164–5] มรรค 4 ผล 4 ดวย.

D.III.255; A.IV.291; Pug 73. ที.ปา.11/342/267;องฺ.อฏก.23/149/301; อภิ.ปุ.36/150/233.

[58] โสดาบัน 3 (ทานผูบรรลุโสดาปตติผลแลว, ผูแรกถึงกระแสอันนํ าไปสูพระนิพพาน แน
ตอการตรัสรูขางหนา — Sotàpanna: Stream-Enterer)
1. เอกพีชี (ผูมีพืชคืออัตภาพอันเดียว คือ เกิดอีกคร้ังเดียว ก็จักบรรลุอรหัต — Ekabãjã: the 
Single-Seed)
2. โกลังโกละ (ผูไปจากสกุลสูสกุล คือ เกิดในตระกูลสูงอีก 2-3 คร้ัง หรือเกิดในสุคติอีก 2-3 
ภพ ก็จักบรรลุอรหัต — Kolaïkola: the Clan-to-Clan)
3. สัตตักขัตตุงปรมะ (ผูมีเจ็ดคร้ังเปนอยางยิ่ง คือ เวียนเกิดในสุคติภพอีกอยางมากเพียง 7 
คร้ัง ก็จักบรรลุอรหัต — Sattakkhattu§parama: the Seven-Times-at-Most)

เกณฑแบงหรือเหตุใหเปนเชนนี้ กํ าหนดดวยวิปสสนาและความมีอินทรียอันแกกลา ปาน
กลาง และออนกวากัน ตามลํ าดับ
A.I.233: IV.380; V.120; Pug.3,16,74. องฺ.ติก.20/528/302;องฺ.นวก.23/216/394;องฺ.ทสก.24/64/129/;อภิ.ปุ.36/47–9/147.
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[59] สกทาคามี 3, 5 (ทานผูบรรลุสกทาคามิผลแลว, ผูกลับมาอีกคร้ังเดียว — Sakadàgà
mã: Once-Returner)

พระสกทาคามีนี้ ในบาลีมิไดแยกประเภทไว แตในคัมภีรรุนหลังแยกประเภทไวหลายอยาง 
เชน ในคัมภีรปรมัตถโชติกา แยกไวเปน 3 ประเภท คือ ผูไดบรรลุผลนั้น ในกามภพ 1 ในรูป
ภพ 1 ในอรูปภพ 1

ในคัมภีรปรมัตถมัญชุสา จํ าแนกไว 5 ประเภท คือ ผูบรรลุในโลกนี้แลว ปรินิพพานในโลก
นี้เอง 1 ผูบรรลุในโลกนี้แลว ปรินิพพานในเทวโลก 1 ผูบรรลุในเทวโลกแลว ปรินิพพานในเทว
โลกนั้นเอง 1 ผูบรรลุในเทวโลกแลว เกิดในโลกนี้จึงปรินิพพาน 1 ผูบรรลุในโลกนี้แลว ไปเกิด
ในเทวโลกหมดอายุแลว กลับมาเกิดในโลกนี้จึงปรินิพพาน 1 และอธิบายตอทายวา พระ
สกทาคามีท่ีกลาวถึงในบาลีหมายเอาประเภทที่ 5 อยางเดียว

นอกจากนี้ ท่ีทานแบงออกเปน 4 บาง 12 บาง ก็มี แตจะไมกลาวไวในท่ีนี้
KhA.182. ขุทฺทก.อ.199; วิสุทฺธิ.ฏีกา3/655.

[60] อนาคามี 5 (ทานผูบรรลุอนาคามิผลแลว, ผูไมเวียนกลับมาอีก — Anàgàmã: Non-
Returner)
1. อันตราปรินิพพายี (ผูปรินิพพานในระหวาง คือ เกิดในสุทธาวาสภพใดภพหนึ่งแลว อายุ
ยังไมถึงกึ่ง ก็ปรินิพพานโดยกิเลสปรินิพพาน — Antarà-parinibbàyã: one who attains 
Parinibbàna within the first half life-span)
2. อุปหัจจปรินิพพายี (ผูจวนจะถึงจึงปรินิพพาน คือ อายุพนกึ่งแลว จวนจะถึงสิ้นอายุจึง
ปรินิพพาน — Upahacca-parinibbàyã: one who attains Parinibbàna after the first 
half life-span)
3. อสังขารปรินิพพายี (ผูปรินิพพานโดยไมตองใชแรงชักจูง คือ ปรินิพพานโดยงาย ไมตอง
ใชความเพียรนัก — Asaïkhàra-parinibbàyã: one who attains Parinibbàna without 
exertion)
4. สสังขารปรินิพพายี (ผูปรินิพพานโดยใชแรงชักจูง คือ ปรินิพพานโดยตองใชความเพียร
มาก — Sasaïkhàra-parinibbàyã: one who attains Parinibbàna with exertion)
5. อุทธังโสโตอกนิฏฐคามี (ผูมีกระแสในเบื้องบนไปสูอกนิฏฐภพ คือ เกิดในสุทธาวาสภพใด
ภพหนึ่งก็ตาม จะเกิดเลื่อนตอข้ึนไปจนถึงอกนิฏฐภพแลวจึงปรินิพพาน — Uddha§soto- 
akaniññhagàmã: one who goes upstream bound for the highest realm; up-streamer 
bound for the Not-Junior Gods)

เกณฑแบง ไดแกความตางแหงอินทรีย มีศรัทธาเปนตน ท่ียิ่งหยอนกวากัน
A.I.233; IV.14,70,380; V.120; Pug.16. องฺ.ติก.20/528/302; องฺ.นวก.23/216/394; องฺ.ทสก.24/64/129; อภิ.ปุ.36/52–6/148.

[61] อรหันต 2 (ผูบรรลุอรหัตตผลแลว, ทานผูสมควรรับทักษิณาและการเคารพบูชาอยาง
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แทจริง — Arahanta: an Arahant; arahant; Worthy One)
1. สุกขวิปสสก (ผูเห็นแจงอยางแหงแลง คือ ทานผูมิไดฌาน สํ าเร็จอรหัตดวยเจริญแต
วิปสสนาลวนๆ — Sukkhavipassaka: the dry-visioned; bare-insight worker)
2. สมถยานิก (ผูมีสมถะเปนยาน คือ ทานผูเจริญสมถะจนไดฌานสมาบัติแลว จึงเจริญ
วิปสสนาตอจนไดสํ าเร็จอรหัต — Samathayànika: one whose vehicle is tranquillity; 
the quiet-vehicled)

การจํ าแนกพระอรหันตเปนสองประเภทอยางนี้ มาในคัมภีรช้ันหลังเชน ปรมัตถโชติกา
เปนตน ไมปรากฏในบาลีแหงใด สรุปคํ าอธิบายเพื่อเขาใจเพิ่มเติมดังนี้

ประเภทที่ 1 คือทานท่ีอาศัยเพียงอุปจารสมาธิ เจริญวิปสสนาไปจนถึงท่ีสุด แตเมื่อจะ
สํ าเร็จอรหัตนั้น ก็เปนผูไดปฐมฌาน ประเภทนี้ เรียกอีกอยางวา วิปสสนายานิก หรือ สุทธ-
วิปสสนายานิก (ผูมีวิปสสนาลวนๆ เปนยาน — Suddhavipassanàyànika: one whose 
vehicle is pure insight; the insight-vehicled)

ประเภทที่ 2 คือ ท่ีบาลีเรียกวา อุภโตภาควิมุต
KhA.178,183; Vism.587,666. ขุทฺทก.อ.200; วิสุทฺธิ.3/206,312; วิสุทฺธิ.ฏีกา3/398;576.

[62] อรหันต 4, 5, 60 (Arahanta: an Arahant; arahant; Worthy One)
1. สุกฺขวิปสฺสโก (ผูเจริญวิปสสนาลวน — Sukkhavipassaka: bare-insight worker)
2. เตวิชฺโช (ผูไดวิชชาสาม — Tevijja: one with the Threefold Knowledge)
3. ฉฬภิฺโ (ผูไดอภิญญาหก — Chaëabhi¤¤a: one with the Sixfold Super-
knowledge)
4. ปฏิสมฺภิทปฺปตฺโต (ผูบรรลุปฏิสัมภิทา — Pañisambhidappatta: one having attained 
the Analytic Insights)

พระอรหันตท้ังสี่ในหมวดนี้ สมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ทรง
ประมวลแสดงไวในหนังสือธรรมวิภาค ปริเฉทท่ี 2 หนา 41 พึงทราบคํ าอธิบายตามท่ีมาเฉพาะ
ของคํ านั้นๆ

แตในคัมภีรท้ังหลายนิยมจํ าแนกเปน 2 อยาง เหมือนในหมวดกอนบาง เปน 5 อยางบาง 
ท่ีเปน 5 คือ
1. ปญญาวิมุต (ผูหลุดพนดวยปญญา — Pa¤¤àvimutta: one liberated by wisdom)
2. อุภโตภาควิมุต (ผูหลุดพนท้ังสองสวน คือ ไดท้ังเจโตวิมุตติ ข้ันอรูปสมาบัติกอน แลวได
ปญญาวิมุตติ — Ubhatobhàgavimutta: one liberated in both ways)
3. เตวิชชะ (ผูไดวิชชาสาม — Tevijja: one possessing the Threefold Knowledge)
4. ฉฬภิญญะ (ผูไดอภิญญาหก — Chaëabhi¤¤a: one possessing the Sixfold Super-
knowledge)
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5. ปฏิสัมภิทัปปตตะ (ผูบรรลุปฏิสัมภิทาสี่ — Pañisambhidappatta: one having gained 
the Four Analytic Insights)

ท้ังหมดนี้ ยอลงแลวเปน 2 คือ พระปญญาวิมุต กับพระอุภโตภาควิมุต เทานั้น พระสุกข-
วิปสสกที่กลาวถึงขางตน เปน พระปญญาวิมุต ประเภทหนึ่ง (ในจํ านวนพระปญญาวิมุต 5 
ประเภท คือ พระสุกขวิปสสก และทานผูไดฌาน 4 ข้ันใดข้ันหนึ่งมากอนไดบรรลุอรหัตตผล) 
พระเตวิชชะ กับพระฉฬภิญญะ เปน อุภโตภาควิมุต ท้ังนั้น แตทานแยกพระอุภโตภาควิมุตไว
เปนขอหนึ่งตางหาก เพราะพระอุภโตภาควิมุตท่ีไมไดโลกียวิชชาและโลกียอภิญญา ก็มี สวน
พระปฏิสัมภิทัปปตตะ ไดความแตกฉานทั้งสี่ดวยปจจัยท้ังหลาย คือ การเลาเรียน สดับ สอบ
คน ประกอบความเพียรไวเกา และการบรรลุอรหัต.

พระอรหันต 5 นั้น แตละประเภท จํ าแนกโดยวิโมกข 3 รวมเปน 15 จํ าแนกออกไปอีกโดย
ปฏิปทา 4 จึงรวมเปน 60 ความละเอียดในขอนี้ จะไมแสดงไว เพราะจะทํ าใหฟนเฝอ ผู
ตองการทราบยิ่งข้ึนไป พึงดูในหนังสือนี้ฉบับใหญ

ดู [61] อรหันต 2; [106] วิชชา 3; [155] ปฏิสัมภิทา 4; [274] อภิญญา 6.
Vism.710. วิสุทฺธิ.3/373; วิสุทฺธิ.ฏีกา3/657.

[63] อริยบุคคล 7 (บุคคลผูประเสริฐ — Ariyapuggala: noble individuals) เรียงจากสูง
ลงมา
1. อุภโตภาควิมุต (ผูหลุดพนท้ังสองสวน คือ ทานท่ีไดสัมผัสวิโมกข 8 ดวยกาย และสิ้น
อาสวะแลวเพราะเห็นดวยปญญา หมายเอาพระอรหันตผูไดเจโตวิมุตติข้ันอรูปสมาบัติมากอนท่ี
จะไดปญญาวิมุตติ — Ubhatobhàgavimutta: one liberated in both ways)
2. ปญญาวิมุต (ผูหลุดพนดวยปญญา คือ ทานท่ีมิไดสัมผัสวิโมกข 8 ดวยกาย แตสิ้นอาสวะ
แลวเพราะเห็นดวยปญญา หมายเอาพระอรหันตผูไดปญญาวิมุตติก็สํ าเร็จเลยทีเดียว — 
Pa¤¤àvimutta: one liberated by understanding)
3. กายสักขี (ผูเปนพยานดวยนามกาย หรือ ผูประจักษกับตัว คือ ทานท่ีไดสัมผัสวิโมกข 8 
ดวยกาย และอาสวะบางสวนก็สิ้นไปเพราะเห็นดวยปญญา หมายเอาพระอริยบุคคลผูบรรลุ
โสดาปตติผลแลวข้ึนไป จนถึงเปนผูปฏิบัติเพื่ออรหัต ท่ีมีสมาธินทรียแกกลาในการปฏิบัติ — 
Kàyasakkhã: the body-witness)
4. ทิฏฐิปปตตะ (ผูบรรลุสัมมาทิฏฐิ คือ ทานท่ีเขาใจอริยสัจจธรรมถูกตองแลว และอาสวะ
บางสวนก็สิ้นไปเพราะเห็นดวยปญญา หมายเอาพระอริยบุคคลผูบรรลุโสดาปตติผลแลวข้ึนไป 
จนถึงเปนผูปฏิบัติเพื่ออรหัต ท่ีมีปญญินทรียแกกลาในการปฏิบัติ — Diññhippatta: one 
attained to right view)
5. สัทธาวิมุต (ผูหลุดพนดวยศรัทธา คือ ทานท่ีเขาใจอริยสัจจธรรมถูกตองแลว และอาสวะ
บางสวนก็สิ้นไปเพราะเห็นดวยปญญา แตมีศรัทธาเปนตัวนํ า หมายเอาพระอริยบุคคลผูบรรลุ
โสดาปตติผลแลวข้ึนไป จนถึงเปนผูปฏิบัติเพื่ออรหัต ท่ีมีสัทธินทรียแกกลาในการปฏิบัติ — 
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Saddhàvimutta: one liberated by faith)
6. ธัมมานุสารี (ผูแลนไปตามธรรม หรือผูแลนตามไปดวยธรรม คือ ทานผูปฏิบัติเพื่อบรรลุ
โสดาปตติผลท่ีมีปญญินทรียแกกลา อบรมอริยมรรคโดยมีปญญาเปนตัวนํ า ทานผูนี้ถาบรรลุ
ผลแลวกลายเปนทิฏฐิปปตตะ — Dhammànusarã: the truth-devotee)
7. สัทธานุสารี (ผูแลนไปตามศรัทธา หรือผูแลนตามไปดวยศรัทธา คือ ทานผูปฏิบัติเพื่อ
บรรลุโสดาปตติผลท่ีมีสัทธินทรียแกกลา อบรมอริยมรรคโดยมีศรัทธาเปนตัวนํ า ทานผูนี้ถา
บรรลุผลแลวกลายเปนสัทธาวิมุต — Saddhànusàrã: the faith-devotee)

กลาวโดยสรุป
บุคคลประเภทที่ 1 และ 2 (อุภโตภาควิมุต และปญญาวิมุต) ไดแกพระอรหันต 2 ประเภท
บุคคลประเภทที่ 3, 4 และ 5 (กายสักขี ทิฏฐิปปตตะ และสัทธาวิมุต) ไดแกพระโสดาบัน 

พระสกทาคามี พระอนาคามี และทานผูตั้งอยูในอรหัตตมรรค จํ าแนกเปน 3 พวกตามอินทรีย
ท่ีแกกลา เปนตัวนํ าในการปฏิบัติ คือ สมาธินทรีย หรือปญญินทรีย หรือสัทธินทรีย

บุคคลประเภทที่ 6 และ 7 (ธัมมานุสารีและสัทธานุสารี) ไดแกทานผูตั้งอยูในโสดาปตติ-
มรรค จํ าแนกตามอินทรียท่ีเปนตัวนํ าในการปฏิบัติ คือ ปญญินทรีย หรือสัทธินทรีย

อยางไรก็ตาม ขอความท่ีอธิบายมาเกี่ยวกับบุคคลประเภทที่ 3, 4, 5 บางคัมภีรกลาววา
เปนการแสดงโดยนิปปริยาย คือแสดงความหมายโดยตรงจํ าเพาะลงไป แตในคัมภีร
ปฏิสัมภิทามัคค ทานแสดงความหมายโดยปริยาย เรียกผูท่ีปฏิบัติโดยมีสัทธินทรียเปนตัวนํ า วา
เปน สทัธาวมิตุ ตัง้แตบรรลโุสดาปตตผิล ไปจนบรรลอุรหตัตผล; เรียกผูปฏบิตัโิดยมสีมาธนิทรยี
เปนตัวนํ า วาเปน กายสักขี ตั้งแตบรรลุโสดาปตติมรรค ไปจนบรรลุอรหัตตผล; เรียกผูท่ีปฏิบัติ
โดยมปีญญนิทรยีเปนตวัน ํา วาเปน ทิฏฐปิปตตะ ตัง้แตบรรลโุสดาปตตผิลไปจนบรรลอุรหตัตผล;
โดยนัยนี้จึงมีคํ าเรียกพระอรหันตวา สัทธาวิมุต หรือ กายสักขี หรือ ทิฏฐิปปตตะ ไดดวย แต
ถาถือศัพทเครงครัด ก็มีแต อุภโตภาควิมุต กับ ปญญาวิมุต เทานั้น

ในฎีกาแหงวิสุทธิมัคคคือปรมัตถมัญชุสา มีคํ าอธิบายวา ผูไมไดวิโมกข 8 เมื่อตั้งอยูใน
โสดาปตตมิรรคเปน สทัธานสุารี หรอื ธมัมานสุารี อยางใดอยางหนึง่ ตอจากนัน้เปน สทัธาวมิตุ
หรือ ทิฏฐิปปตตะ จนไดสํ าเร็จอรหัตตผล จึงเปน ปญญาวิมุต; ผูไดวิโมกข 8 เมื่อตั้งอยูใน
โสดาปตติมรรคเปน สัทธานุสารี หรือ ธัมมานุสารี อยางใดอยางหนึ่ง ตอจากนั้นเปน กายสักขี
เมื่อสํ าเร็จอรหัตตผล เปน อุภโตภาควิมุต

นอกจากนี้ มีขอสังเกตวา บุคคลประเภทกายสักขีนี่เองท่ีไดช่ือวา สมถยานิก; สวนคํ าวา 
ปญญาวิมุต บางแหงมีคํ าจํ ากัดความแปลกออกไปจากนี้วา ไดแกผูท่ีบรรลุอรหัต โดยไมได 
โลกียอภิญญา 5 และอรูปฌาน 4 (สํ.นิ.16/283-9/147-150; S.II.121.)

อริยบุคคล 7 นี้ ในพระสุตตันตปฎก นิยมเรียกวา ทักขิไณยบุคคล 7.
D.III.105,254; A.I.118; Ps.II.52; Pug.10,73; Vism.659. ที.ปา.11/80/115; 336/266; องฺ.ติก.20/460/148;

ขุ.ปฏิ.31/493–5/380–3; อภิ.ปุ.36/13/139; วิสุทธิ.3/302; วิสุทธิ.ฏีกา3/562–568.
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[64] อัตถะ 2 (อรรถ, ความหมาย – Attha: meaning)
พระสูตรที่พระพุทธเจาตรัส วาโดยการแปลความหมาย มี 2 ประเภท คือ

1. เนยยัตถะ ([พระสูตร]ซึ่งมีความหมายที่จะตองไขความ, พุทธพจนท่ีตรัสตามสมมติ อันจะ
ตองเขาใจความจริงแทท่ีซอนอยูอีกช้ันหนึ่ง เชนท่ีตรัสเร่ืองบุคคล ตัวตน เรา–เขา วา บุคคล 4
ประเภท, ตนเปนท่ีพึ่งของตน เปนตน — Neyyattha: with indirect meaning; with 
meaning to be defined, elucidated or interpreted)
2. นีตัตถะ ([พระสูตร]ซึ่งมีความหมายที่แสดงชัดโดยตรงแลว, พุทธพจนท่ีตรัสโดยปรมัตถ ซึ่ง
มีความหมายตรงไปตรงมาตามสภาวะ เชนท่ีตรัสวา รูป เสียง กลิ่น รส เปนตน — Nãtattha: 
with direct or manifest meaning; with defined or elucidated meaning)

ผูใดแสดงพระสูตรที่เปนเนยยัตถะ วาเปนนีตัตถะ หรือแสดงพระสูตรที่เปนนีตัตถะ วาเปน
เนยยัตถะ ผูนั้นช่ือวากลาวตูพระตถาคต.
A.I. 60 องฺ.ทุก.20/270/76

[65] อุปญญาตธรรม 2 (ธรรมที่พระพุทธเจาไดทรงปฏิบัติเห็นคุณประจักษกับพระองคเอง 
คือ พระองคไดทรงอาศัยธรรม 2 อยางนี้ดํ าเนินอริยมรรคาจนบรรลุจุดหมายสูงสุด คือ สัมมา
สัมโพธิญาณ — Upa¤¤àta-dhamma: two virtues realized or ascertained by the 
Buddha himself)
1.อสนฺตุฏิตา กุสเลสุ ธมฺเมสุ  (ความไมสันโดษในกุศลธรรม, ความไมรูอิ่มไมรูพอใน
การสรางความดีและสิ่งท่ีดี  — Asantuññhità kusalesu dhammesu: discontent in moral 
states; discontent with good achievements)
2.อปฺปฏิวาณิตา ปธานสฺมึ (ความไมระยอในการพากเพียร, การเพียรพยายามกาวหนา
เร่ือยไปไมยอมถอยหลัง — Appañivàõità padhànasmi§: perseverance in exertion; 
unfaltering effort)
D.III.214; A.I.50,95; Dhs.8,234. ที.ปา.11/227/227; องฺ.ทุก.20/251/64; 422/119; อภิ.สํ.34/15/8; 875/339.
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Groups of Three

(including related groups)

[66] กรรม 3 (การกระทํ า, การกระทํ าท่ีประกอบดวยเจตนา ดีก็ตาม ช่ัวก็ตาม — Kamma:
action; deed)
1. กายกรรม (กรรมทํ าดวยกาย, การกระทํ าทางกาย — Kàya-kamma: bodily action)
2. วจีกรรม (กรรมทํ าดวยวาจา, การกระทํ าทางวาจา — Vacã-kamma: verbal action)
3. มโนกรรม (กรรมทํ าดวยใจ, การกระทํ าทางใจ — Mano-kamma: mental action)
M.I.373. ม.ม.13/64/56.

[67] กุศลมูล 3 (รากเหงาของกุศล, ตนตอของความดี — Kusala-måla: wholesome 
roots; roots of good actions)
1. อโลภะ (ความไมโลภ, ธรรมทีเ่ปนปฏปิกษกบัโลภะ, ความคดิเผือ่แผ, จาคะ — Alobha: non-
greed; generosity)
2. อโทสะ (ความไมคดิประทุษราย, ธรรมทีเ่ปนปฏปิกษกบัโทสะ, เมตตา — Adosa: non-
hatred; love)
3. อโมหะ (ความไมหลง, ธรรมทีเ่ปนปฏปิกษกบัความหลง, ปญญา — Amoha: non-delusion; 
wisdom)
D.III.275. ที.ปา.11/394/292.

[68] อกุศลมูล 3 (รากเหงาของอกุศล, ตนตอของความชั่ว — Akusala-måla:
unwholesome roots; roots of bad actions)
1. โลภะ (ความอยากได — Lobha: greed)
2. โทสะ (ความคิดประทุษราย — Dosa: hatred)
3. โมหะ (ความหลง — Moha: delusion)
D.III.275; It.45. ที.ปา.11/393/291; ขุ.อิติ.25/228/264.

[69] กศุลวติก 3 (ความตรึกท่ีเปนกศุล, ความนกึคดิท่ีดงีาม — Kusala-vitakka: wholesome
thoughts)
1. เนกขัมมวิตก (ความตรึกปลอดจากกาม, ความนึกคิดในทางเสียสละ ไมติดในการปรน
ปรือสนองความอยากของตน — Nekkhamma-vitakka: thought of renunciation; thought
free from selfish desire)
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2. อพยาบาทวิตก (ความตรึกปลอดจากพยาบาท, ความนึกคิดท่ีประกอบดวยเมตตา ไมขัด
เคืองหรือเพงมองในแงราย — Abyàpàda-vitakka: thought free from hatred)
3. อวหิงิสาวติก (ความตรึกปลอดจากการเบยีดเบยีน, ความนกึคดิท่ีประกอบดวยกรณุาไมคดิราย
หรือมุงทํ าลาย — Avihi§sà-vitakka: thought of non-violence; thought free from cruelty)
A.III.446. องฺ.ฉกฺก.22/380/496.

[70] อกุศลวิตก 3 (ความตรึกท่ีเปนอกุศล, ความนึกคิดท่ีไมดี — Akusala-vitakka:
unwholesome thoughts)
1. กามวิตก (ความตรึกในทางกาม, ความนึกคิดในทางแสหาหรือพัวพันติดของในสิ่งสนอง
ความอยาก — Kàma-vitakka: thought of sensual pleasures)
2. พยาบาทวติก (ความตรึกในทางพยาบาท, ความนกึคดิท่ีประกอบดวยความขัดเคอืงเพงมองใน
แงราย — Byàpàda-vitakka: thought full of hatred or ill-will; malevolent thought)
3. วิหิงสาวิตก (ความตรึกในทางเบียดเบียน, ความนึกคิดในทางทํ าลาย ทํ ารายหรือกอความ
เดือดรอนแกผูอื่น — Vihi§sà-vitakka: thought of violence or cruelty; cruel thought)
A.III.446. องฺ.ฉกฺก.22/380/496.

[71] โกศล 3 (ความฉลาด, ความเชี่ยวชาญ — Kosalla: skill; proficiency)
1. อายโกศล (ความฉลาดในความเจรญิ, รอบรูทางเจรญิ และเหตขุองความเจรญิ — àya-
kosalla: proficiency as to gain or progress)
2. อปายโกศล (ความฉลาดในความเสือ่ม, รอบรูทางเสือ่มและเหตขุองความเสือ่ม — Apàya-
kosalla: proficiency as to loss or regress)
3. อุปายโกศล (ความฉลาดในอุบาย, รอบรูวิธีแกไขเหตุการณและวิธีท่ีจะทํ าใหสํ าเร็จ — 
Upàyakosalla: proficiency as to means and methods)
D.III.220; Vbh.325. ที.ปา.11/228/231; อภิ.วิ.35/807/439.

[72] ญาณ 31 (ความหยั่งรู, ปรีชาหยั่งรู — ¥àõa: insight; knowledge)
1. อตีตังสญาณ (ญาณหยั่งรูสวนอดีต, รูอดีตและสาวหาเหตุปจจัยอันตอเนื่องมาได —
Atãta§sa-¤àõa: insight into the past; knowledge of the past)
2. อนาคตังสญาณ (ญาณหยั่งรูสวนอนาคต, รูอนาคต หยั่งผลที่จะเกิดสืบตอไปได —
Anàgata§sa-¤àõa: insight into the future; knowledge of the future)
3. ปจจุปปนนังสญาณ (ญาณหยั่งรูสวนปจจุบัน, รูปจจุบัน กํ าหนดไดถึงองคประกอบและ
เหตุปจจัยของเรื่องท่ีเปนไปอยู — Paccuppanna§sa-¤àõa: insight into the present; 
knowledge of the present)
D.III.275. ที.ปา.11/396/292.



[73] พจนานุกรมพุทธศาสตร86

[73] ญาณ 32 (ความหยั่งรู, ปรีชาหยั่งรู — ¥àõa: insight; knowledge)
1. สัจจญาณ (หยั่งรูสัจจะ คือ ความหยั่งรูอริยสัจจ 4 แตละอยางตามท่ีเปนๆ วา นี้ทุกข นี้
ทุกขสมุทัย นี้ทุกขนิโรธ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา — Sacca-¤àõa: knowledge of the 
Truths as they are)
2. กิจจญาณ (หยั่งรูกิจ คือ ความหยั่งรูกิจอันจะตองทํ าในอริยสัจจ 4 แตละอยางวา ทุกขควร
กํ าหนดรู ทุกขสมุทัยควรละเสีย เปนตน — Kicca-¤àõa: knowledge of the functions 
with regard to the respective Four Noble Truths)
3. กตญาณ (หยั่งรูการอันทํ าแลว คือ ความหยั่งรูวากิจอันจะตองทํ าในอริยสัจจ 4 แตละ
อยางนั้นไดทํ าเสร็จแลว — Kata-¤àõa: knowledge of what has been done with 
regard to the respective Four Noble Truths)

ญาณ 3 ในหมวดนี้ เนื่องดวยอริยสัจจ 4 โดยเฉพาะ เรียกช่ือเต็มตามท่ีมาวา ญาณ- 
ทัสสนะ อันมีปริวัฏฏ 3 (ญาณทัสสนะมีรอบ 3 หรือ ความหยั่งรูหยั่งเห็นครบ 3 รอบ — 
thrice-revolved knowledge and insight) หรือ ปริวัฏฏ 3 แหงญาณทัสสนะ (the three 
aspects of intuitive knowledge regarding the Four Noble Truths)

ปริวัฏฏ หรือวนรอบ 3 นี ้เปนไปในอรยิสจัจท้ัง 4 รวมเปน 12 ญาณทสัสนะนัน้ จงึไดช่ือวามี
อาการ 12 (twelvefold intuitive insight หรอื knowing and seeing under twelve modes)

พระผูมีพระภาคทรงมีญาณทัสสนะตามเปนจริงในอริยสัจจ 4 ครบวนรอบ 3 มีอาการ 12 
(ติปริวฏฏํ ทฺวาทสาการํ ยถาภูตํ าณทสฺสนํ ) อยางนี้แลว จึงปฏิญาณพระองคไดวาทรงบรรลุ
อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแลว.

ดู [205] กิจในอริยสัจจ 4.
Vin.I.11; S.V.422. วินย.4/16/21; สํ.ม.19/1670/530; สํ.อ.3/409.

[74] ตัณหา 3 (ความทะยานอยาก — Taõhà: craving)
1. กามตัณหา (ความทะยานอยากในกาม, ความอยากไดกามคุณ คือสิ่งสนองความตองการ
ทางประสาททั้งหา — Kàma-taõhà: craving for sensual pleasures; sensual craving)
2. ภวตัณหา (ความทะยานอยากในภพ, ความอยากในภาวะของตัวตนท่ีจะได จะเปนอยางใด
อยางหนึง่ อยากเปน อยากคงอยูตลอดไป, ความใครอยากท่ีประกอบดวยภวทิฏฐหิรือสสัสตทิฏฐิ
— Bhava-taõhà: craving for existence)
3. วิภวตัณหา (ความทะยานอยากในวิภพ, ความอยากในความพรากพนไปแหงตัวตนจาก
ความเปนอยางใดอยางหนึ่งอันไมปรารถนา อยากทํ าลาย อยากใหดับสูญ, ความใครอยากท่ี
ประกอบดวยวิภวทิฏฐิหรืออุจเฉททิฏฐิ — Vibhava-taõhà: craving for non-existence; 
craving for self-annihilation)
A.III.445; Vbh.365. องฺ.ฉกฺก.22/377/494; อภิ.วิ.35/933/494.
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[75] ไตรปฎก (ปฎก 3, กระจาด ตะกรา กระบุง หรือ ตํ ารา 3, ประมวลแหงคัมภีรท่ีรวบ
รวมพระธรรมวินัย 3 หมวด หรือ 3 ชุด — Tipiñaka: the Three Baskets; the Pali 
Canon) จัดพิมพดวยอักษรไทย มี 45 เลม
1. วินัยปฎก (หมวดพระวินัย, ประมวลสิกขาบท สํ าหรับภิกษุสงฆและภิกษุณีสงฆ — 
Vinaya-piñaka: the Basket of Discipline) แบงเปน 3 หมวด หรือ 5 คัมภีร จัดพิมพอักษร
ไทยเปน 8 เลม คือ
ก. วิภังค หรือ สุตตวิภังค (Vibhaïga) วาดวยสิกขาบทในปาฏิโมกข (ปาติโมกข ก็ใช) แบง
เปน 2 คัมภีร คือ

1. อาทิกัมมิกะ หรือ ปาราชิก (อา) วาดวยสิกขาบทที่เกี่ยวกับอาบัติหนัก ตั้งแตปาราชิกถึง
อนิยต (Major Offences) จัดพิมพเปน 1 เลม

2. ปาจติตยิะ (ปา) วาดวยสกิขาบททีเ่ก่ียวกบัอาบตัเิบา ตัง้แตนสิสคัคิยปาจติตยี ถงึเสขิยะ
และรวมเอาภิกขุนีวิภังคเขาไวดวย (Minor Offences) จัดเปน 2 เลม

วิภังค นี้ แบงอีกอยางหนึ่งเปน 2 เหมือนกัน คือ
1. มหาวิภังค หรือ ภิกขุวิภังค วาดวยสิกขาบทในปาฏิโมกขฝายภิกษุสงฆ (Rules for 

Monks) จัดเปน 2 เลม
2. ภกิขนุวีภิงัค วาดวยสกิขาบทในปาฏโิมกขฝายภกิษณุสีงฆ (Rules for Nuns) จดัเปน 1 เลม

ข. ขนัธกะ (Khandhaka) วาดวยสกิขาบทนอกปาฏโิมกข รวมเปนบทๆ เรียกวา ขันธกะ หนึง่ๆ
ท้ังหมดมี 22 ขันธกะ ปนเปน 2 วรรค คือ
3. มหาวรรค (ม; วรรคใหญ — Greater Section) วาดวยสิกขาบทนอกปาฏิโมกขตอนตน 

มี 10 ขันธกะ จัดเปน 2 เลม
4. จุลวรรค (จุ; วรรคเล็ก — Smaller Section) วาดวยสิกขาบทนอกปาฏิโมขตอนปลาย 

มี 12 ขันธกะ จัดเปน 2 เลม
ค. 5. ปริวาร (ป; หนังสือประกอบ; คูมือ — Parivàra: Epitome of the Vinaya) คัมภีร

บรรจุคํ าถามคํ าตอบ ซอมความรูพระวินัย จัดเปน 1 เลม
2. สุตตันตปฎก (หมวดพระสูตร, ประมวลพระธรรมเทศนา คํ าบรรยายธรรม และเร่ืองเลา
ตางๆ อันยักเยื้องตามบุคคลและโอกาส — Sutta-piñaka: the Basket of Discourses) แบง
เปน 5 นิกาย (แปลวาประมวลหรือชุมนุม) จัดพิมพเปน 25 เลม คือ

1. ทีฆนิกาย (ที) ชุมนุมพระสูตรที่มีขนาดยาว — Dãgha-nikàya: Collection of Long 
Discourses จัดเปน 3 วรรค 3 เลม มี 34 สูตร

2. มัชฌิมนิกาย (ม) ชุมนุมพระสูตรที่มีความยาวปานกลาง — Majjhima-nikàya: Col-
lection of Middle-length Discourses จัดเปน 3 ปณณาสก 3 เลม มี 152 สูตร

3. สังยุตตนิกาย (สํ) ชุมนุมพระสูตรที่รวมเขาไวเปนหมวดๆ เรียกวา สังยุตต หนึ่งๆ ตาม
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เร่ืองท่ีเนื่องกัน — Sa§yutta-nikàya: Collection of Connected Discourses จัด
เปน 56 สังยุตต แลวประมวลเขาอีกเปน 5 วรรค 5 เลม มี 7762 สูตร

4. อังคุตตรนิกาย (อํ) ชุมนุมพระสูตรที่รวมเขาไวเปนหมวดๆ เรียกวา นิบาต หนึ่งๆ ตาม
ลํ าดับจํ านวนหัวขอธรรม — Aïguttara-nikàya: Adding-One Collection; 
Collection of Numerical Sayings จัดเปน 11 นิบาต (หมวด 1 ถึง หมวด 11) รวม
เขาเปนคัมภีร 5 เลม มี 9557 สูตร

5. ขุททกนิกาย (ขุ) ชุมนุมพระสูตร ขอธรรม คํ าอธิบายและเรื่องราวเบ็ดเตล็ด — 
Khuddaka-nikàya: Smaller Collection; Collection of Minor Works รวมคัมภีรท่ี
จดัเขาไมไดในนกิายสีข่างตน มท้ัีงหมด 15 คมัภรี จดัเปน 9 เลม คอื ขุททกปาฐะ ธรรมบท
อุทาน อิติวุตตกะ สุตตนิบาต (1 เลม) วิมานวัตถุ เปตวัตถุ เถรคาถา เถรีคาถา (1 เลม) 
ชาดก (2 เลม) นิทเทส (มหานิทเทส 1 เลม, จูฬนิทเทส 1 เลม) ปฏิสัมภิทามัคค (1 เลม) 
อปทาน (1 2/3 เลม) พุทธวงส จริยาปฎก (1/3 เลม)

3. อภิธรรมปฎก (หมวดอภิธรรม, ประมวลหลักธรรมและคํ าอธิบายในรูปหลักวิชาลวนๆ ไม
เกี่ยวดวยเหตุการณและบุคคล — Abhidhamma-piñaka: the Basket of Sublime, Higher 
or Extra Doctrine) แบงเปน 7 คัมภีร จัดพิมพเปน 12 เลม คือ

1. ธัมมสังคณี หรือ สังคณี (สํ) รวมขอธรรมเขาไวเปนหมวดหมูแลวอธิบายเปนประเภทๆ  
— Saïgaõã: Enumeration of the Dhammas (1 เลม)

2. วิภังค (วิ) อธิบายขอธรรมที่รวมเปนหมวดหมู (เรียกวิภังคหนึ่งๆ ) แยกแยะออกชี้แจง
วินิจฉัยโดยละเอียด — Vibhaïga: Analysis of the Dhammas (1 เลม)

3. ธาตุกถา (ธา) สงเคราะหขอธรรมตางๆ เขาในขันธ อายตนะ ธาตุ — Dhàtukathà:
Discussion of Elements (คร่ึงเลม)

4. ปุคคลบัญญัติ (ปุ) บัญญัติความหมายบุคคลประเภทตางๆ ตามคุณธรรมที่มีอยูในบุคคล
นั้นๆ  — Puggalapa¤¤atti: Description of Individuals (คร่ึงเลม)

5. กถาวัตถุ (ก) แถลงวินิจฉัยทัศนะตางๆ ท่ีขัดแยงกันระหวางนิกายท้ังหลายสมัยตติย
สังคายนา — Kathàvatthu: Subjects of Discussion (1 เลม)

6. ยมก (ย) ยกหัวขอธรรมขึ้นวินิจฉัยดวยวิธีถามตอบโดยตั้งคํ าถามยอนกันเปนคูๆ — 
Yamaka: Book of Pairs (2 เลม)

7. ปฏฐาน (ป) หรือ มหาปกรณ อธิบายปจจัย 24 โดยพิสดาร — Paññhàna: Book of 
Relations (6 เลม)

อนึ่ง 3 ปฎกนี้ สงเคราะหเขาใน [35] ปาพจน 2 คือ พระสุตตันตปฎกและพระอภิธรรม
ปฎก จัดเปน ธรรม พระวินัยปฎกจัดเปน วินัย
Vin.V.86. วินย.8/826/224.
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[ ] ไตรรัตน ดู [100] รัตนตรัย.
[76] ไตรลักษณ (ลักษณะ 3, อาการที่เปนเคร่ืองกํ าหนดหมาย 3 อยาง อันใหรูถึงความจริง

ของสภาวธรรมทั้งหลาย ท่ีเปนอยางนั้นๆ ตามธรรมดาของมัน — Tilakkhaõa: the Three 
Characteristics)
1. อนิจจตา (ความเปนของไมเท่ียง — Aniccatà: impermanence; transiency)
2. ทุกขตา (ความเปนทุกข — Dukkhatà: state of suffering or being oppressed)
3. อนัตตตา (ความเปนของไมใชตน — Anattatà: soullessness; state of being not self)
• ลักษณะเหลานี้ มี 3 อยาง จึงเรียกวา ไตรลักษณ
• ลักษณะทั้ง 3 เหลานี้ มีแกธรรมที่เปนสังขตะคือสังขารทั้งปวง เปนสามัญเสมอกัน จึงเรียก
วา สามญัลกัษณะ หรอื สามญัลกัษณ (Sàma¤¤a-lakkhaõa: the Common Characteristics)
[ไมสามัญแกธรรมที่เปนอสังขตะ อันไดแกวิสังขาร ซึ่งมีเฉพาะลักษณะที่ 3 คือ อนัตตาอยาง
เดียว ไมมีลักษณะ 2 อยางตน]
• ลกัษณะทัง้ 3 เหลานี ้ปรากฏอยูตามธรรมดาทีแ่นนอน เปนไปตามกฎธรรมชาต ิคอื ธรรมนยิาม
• คํ าวา ไตรลักษณ ก็ดี สามัญลักษณ ก็ดี เกิดข้ึนในยุคอรรถกถา สวนในพระไตรปฎก พระ
พุทธเจาตรัสแสดงลักษณะ 3 อยางนี้ไวในหลัก ธรรมนิยาม

ดู [86] ธรรมนิยาม 3.
S.IV.1; Dh.277–9. สํ.สฬ.18/1/1; ขุ.ธ.25/30/51.

[ ] ไตรสิกขา ดู [124] สิกขา 3.
[77] ทวาร 3 (ทางทํ ากรรม — Dvàra: door; channel of action)

1. กายทวาร (ทวารคือกาย — Kàya-dvàra: the body-door; channel of bodily action)
2. วจีทวาร (ทวารคอืวาจา—Vacã-dvàra: the speech-door; speech as a door of action)
3. มโนทวาร (ทวารคือใจ — Mano-dvàra: the mind-door; mind as a door of action)
Dh.234. นัย ขุ.ธ.25/27/46; มงฺคล.1/252/243.

[78] ทวาร 6 (ทางรับรูอารมณ ไดแกอายตนะภายใน 6 — Dvàra: sense-doors)
1. จักขุทวาร (ทวารคือตา — Cakkhu-dvàra: eye-door)
2. โสตทวาร (ทวารคือหู — Sota-dvàra: ear-door)
3. ฆานทวาร (ทวารคือจมูก — Ghàna-dvàra: nose-door)
4. ชิวหาทวาร (ทวารคือลิ้น — Jivhà-dvàra: tongue-door)
5. กายทวาร (ทวารคือกาย — Kàya-dvàra: body-door)
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6. มโนทวาร (ทวารคือใจ — Mano-dvàra: mind-door)
ดู [276] อายตนะภายใน 6.

S.IV.194. สํ.สฬ.18/342/242.

[ ] ทิฏฐิ 3 ดู [14] ทิฏฐิ 3.

[79] ทุกขตา 3 (ความเปนทุกข, ภาวะแหงทุกข, สภาพทุกข, ความเปนสภาพที่ทนไดยาก หรือ
คงอยูในภาวะเดิมไมได — Dukkhatà: state of suffering or being subject to suffering; 
conflict; unsatisfactoriness)
1. ทุกขทุกขตา (สภาพทุกขคือทุกข หรือความเปนทุกขเพราะทุกข ไดแก ทุกขเวทนาทางกาย
ก็ตาม ใจก็ตาม ซึ่งเปนทุกขอยางท่ีเขาใจสามัญ ตรงตามชื่อ ตามสภาพ — Dukkha-
dukkhatà: painfulness as suffering)
2. วิปริณามทุกขตา (ความเปนทุกขเพราะความแปรปรวน ไดแกความสุข ซึ่งเปนเหตุใหเกิด
ความทุกขเมื่อตองเปลี่ยนแปลงแปรไปเปนอยางอื่น — Vipariõàma-dukkhatà: suffering in 
change)
3. สังขารทุกขตา (ความเปนทุกขเพราะเปนสังขาร ไดแกตัวสภาวะของสังขาร คือสิ่งท้ังปวง
ซึ่งเกิดจากปจจัยปรุงแตง ท่ีถูกบีบคั้นดวยการเกิดข้ึนและสลายไป ทํ าใหคงสภาพอยูไมได 
พรองอยูเสมอ และใหเกิดทุกขแกผูยึดถือดวยอุปาทาน — Saïkhàra-dukkhatà: suffering 
due to formations; inherent liability to suffering)
D.III.216; S.IV.259; V.56. ที.ปา.11/228/229; สํ.สฬ.18/510/318; สํ.ม.19/319/85.

[80] ทุจริต 3 (ความประพฤติช่ัว, ประพฤติไมดี — Duccarita: evil conduct; 
misconduct)

1. กายทุจริต (ความประพฤติช่ัวดวยกาย — Kàya-duccarita: evil conduct in act; 
misconduct by body) มี 3 คือ ปาณาติบาต อทินนาทาน และกาเมสุมิจฉาจาร
2. วจีทุจริต (ความประพฤติช่ัวดวยวาจา — Vacã-duccarita: evil conduct in word; 
misconduct by speech) มี 4 คือ มุสาวาท ปสุณาวาจา ผรุสวาจา และสัมผัปปลาปะ
3. มโนทุจริต (ความประพฤติช่ัวดวยใจ — Mano-duccarita: evil conduct in thought; 
misconduct by mind) มี 3 คือ อภิชฌา พยาบาท และมิจฉาทิฏฐิ

ดู รายละเอียดท่ี [321] อกุศลกรรมบถ 10.
D.III.214; Dhs.1305. ที.ปา.11/228/227; อภิ.สํ.34/840/327.

[81] สุจริต 3 (ความประพฤติดี, ประพฤติชอบ — Sucarita: good conduct)
1. กายสุจริต (ความประพฤติชอบดวยกาย — Kàya-sucarita: good conduct in act) มี 
3 คือ งดเวนและประพฤติตรงขามกับ ปาณาติบาต อทินนาทาน และกาเมสุมิจฉาจาร
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2. วจีสุจริต (ความประพฤติชอบดวยวาจา — Vacã-sucarita: good conduct in word) มี 
4 คือ งดเวนและประพฤติตรงขามกับ มุสาวาท ปสุณาวาจา ผรุสวาจา และสัมผัปปลาปะ
3. มโนสุจริต (ความประพฤติชอบดวยใจ — Mano-sucarita: good conduct in thought) 
มี 3 คือ อนภิชฌา อพยาบาท และสัมมาทิฏฐิ.

ดู รายละเอียดท่ี [320] กุศลกรรมบถ 10 2.
D.III.215; Dhs.1306. ที.ปา.11/228/227; อภิ.สํ.34/840/327.

[82] เทพ 3 (เทพเจา, เทวดา — Deva: gods; divine beings)
1. สมมติเทพ (เทวดาโดยสมมติ ไดแก พระราชา พระเทวี และพระราชกุมาร — Sammati-
deva: gods by convention)
2. อุปปตติเทพ (เทวดาโดยกํ าเนิด ไดแก เทวดาในกามาวจรสวรรค และพรหมทั้งหลาย
เปนตน — Upapatti-deva: gods by rebirth)
3. วิสุทธิเทพ (เทวดาโดยความบริสุทธิ์ ไดแก พระพุทธเจา พระปจเจกพุทธเจา และพระ
อรหันตท้ังหลาย — Visuddhi-deva: gods by purification)
Nd2173; KhA.123. ขุ.จู.30/214/112; ขุทฺทก.อ.135.

[83] เทวทูต 3 (ทูตของยมเทพ, สื่อแจงขาวของมฤตยู, สิ่งท่ีเปนสัญญาณเตือนใจใหระลึกถึง
คติธรรมดาของชีวิตอันมีความตายเปนท่ีสุด เพื่อจะไดเกิดความสังเวชและเรงขวนขวายทํ า
ความดี ดวยความไมประมาท — Devadåta: divine messengers; messengers of death)
1. ชิณณะ (คนแก — Jiõõa: old men)
2. พยาธิตะ หรือ อาพาธิกะ (คนเจ็บ, ผูปวย — Byàdhita, âbàdhika: sick men)
3. มตะ (คนตาย — Mata: dead men)
A.I.138. องฺ.ติก.20/475/175.

[ ] เทวทูต 4 ดู [150] นิมิต 4.

[84] เทวทูต 5 (ทูตของยมเทพ — Devadåta: divine messengers)
1. ทหระ หรือ มันทกุมาร (เด็กออน — Dahara: a young baby)
2. ชิณณะ (คนแก — Jiõõa: an old man)
3. พยาธิตะ หรือ อาพาธิกะ (คนเจ็บ — Byàdhita, âbàdhika: a sick man)
4. กรรมการณัปปตตะ (คนถูกลงโทษ, คนถูกจองจํ าลงอาญา — Kammakàraõappatta:
a criminal subjected to punishment)
5. มตะ (คนตาย — Mata: a dead man)
M.III.179. ม.อุ.14/507/335.
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[85] ธรรม 3 (สภาวะ, สิ่ง, ปรากฏการณ — Dhamma: states; things; phenomena; 
ideas)
1. กุศลธรรม (ธรรมที่เปนกุศล, สภาวะท่ีฉลาด ดีงาม เอื้อแกสุขภาพจิต เกื้อกูลแกชีวิตจิตใจ 
ไดแกกุศลมูล 3 ก็ดี นามขันธ 4 ท่ีสัมปยุตดวยกุศลมูลนั้นก็ดี กายกรรม วจีกรรม มโนกรรม ท่ี
มีกุศลมูลเปนสมุฏฐาน ก็ดี กลาวสั้นวา กุศลในภูมิ 4 — Kusala-dhamma: skilful, 
wholesome, or profitable states; good things)
2. อกุศลธรรม (ธรรมที่เปนอกุศล, สภาวะท่ีตรงขามกับกุศล ไดแก อกุศลมูล 3 และกิเลสอัน
มีฐานเดียวกับอกุศลมูลนั้น ก็ดี นามขันธ 4 ท่ีสัมปยุตดวยอกุศลมูลนั้น ก็ดี กายกรรม วจีกรรม 
มโนกรรมที่มีอกุศลมูลเปนสมุฏฐาน ก็ดี กลาวสั้นวา อกุศลจิตตุบาท 12 — Akusala-
dhamma: unskilful, unwholesome or unprofitable states; bad things)
3. อัพยากตธรรม (ธรรมที่เปนอัพยากฤต, สภาวะท่ีเปนกลางๆ ช้ีขาดลงมิไดวาเปนกุศลหรือ
อกุศล ไดแก นามขันธ 4 ท่ีเปนวิบากแหงกุศลและอกุศล เปนกามาวจรก็ตาม รูปาวจรก็ตาม 
อรูปาวจรก็ตาม โลกุตตระก็ตาม อยางหนึ่ง ธรรมทั้งหลายที่เปนกิริยา มิใชกุศล มิใชอกุศล มิ
ใชวิบากแหงกรรม อยางหนึ่ง รูปท้ังปวง อยางหนึ่ง อสังขตธาตุ คือ นิพพาน อยางหนึ่ง กลาว
สั้นคือ วิบากในภูมิ 4, กิริยาอัพยากฤตในภูมิ 3, รูป และนิพพาน — Abyàkata-dhamma:
the indeterminate; neither-good-nor-bad thing)
Dhs.91,180,234. อภิ.สํ.34/1/1; 663/259; 878/340.

[86] ธรรมนิยาม 3 (กํ าหนดแหงธรรมดา, ความเปนไปอันแนนอนโดยธรรมดา, กฎธรรม
ชาติ — Dhamma-niyàma: orderliness of nature; natural law)
1. สพฺเพ สงฺขารา อนิจฺจา (สังขารคือสังขตธรรมทั้งปวงไมเท่ียง — Sabbe saïkhàrà
aniccà: all conditioned states are impermanent)
2. สพฺเพ สงฺขารา ทุกฺขา (สังขารคือสังขตธรรมทั้งปวงเปนทุกข — Sabbe saïkhàrà
dukkhà: all conditioned states are subject to oppression, conflict or suffering)
3. สพฺเพ ธมฺมา อนตฺตา (ธรรมคือสังขตธรรมและอสังขตธรรม หรือสังขารและวิสังขารทั้ง
ปวงไมใชตน — Sabbe dhammà anattà: all states are not-self or soulless)

หลกัความจรงินี ้แสดงใหเหน็ลกัษณะ 3 อยาง ท่ีเรียกวา ไตรลกัษณ ของสภาวธรรมทัง้หลาย
(ดู [76] ไตรลักษณ ) พระพุทธเจาจะอุบัติหรือไมก็ตาม หลักท้ังสามนี้ ก็คงมีอยูเปนธรรมดา 
พระพุทธเจาเปนแตทรงคนพบ และนํ ามาเปดเผยแสดงแกเวไนย.

ดู [223] นิยาม 5.
A.I.285. องฺ.ติก.20/576/368.

[87] นิมิต หรือ นิมิตต 3 (เคร่ืองหมายสํ าหรับใหจิตกํ าหนดในการเจริญกรรมฐาน, ภาพท่ี
เห็นในใจอันเปนตัวแทนของสิ่งท่ีใชเปนอารมณกรรมฐาน — Nimitta: sign; mental image)
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1. บริกรรมนิมิต (นิมิตแหงบริกรรม, นิมิตตระเตรียมหรือนิมิตแรกเริ่ม ไดแก สิ่งใดก็ตามท่ี
กํ าหนดเปนอารมณในการเจริญกรรมฐาน เชน ดวงกสิณท่ีเพงดู หรือ พุทธคุณท่ีนึกเปนอารมณ
วาอยูในใจเปนตน — Parikamma-nimitta: preliminary sign) ไดในกรรมฐานทั้ง 40
2. อุคคหนิมิต (นิมิตท่ีใจเรียน, นิมิตติดตา ไดแก บริกรรมนิมิตนั้นท่ีเพงหรือนึกกํ าหนดจน
เห็นแมนในใจ เชน ดวงกสิณท่ีเพงจนติดตา หลับตามองเห็น เปนตน — Uggaha-nimitta:
learning sign; abstract sign; visualized image) ไดในกรรมฐานทั้ง 40
3. ปฏิภาคนิมิต (นิมิตเสมือน, นิมิตเทียบเคียง ไดแก นิมิตท่ีเปนภาพเหมือนของอุคคหนิมิต
นั้น แตเปนสิ่งท่ีเกิดจากสัญญา เปนเพียงอาการปรากฏแกผูไดสมาธิ จึงบริสุทธิ์จนปราศจากสี
เปนตน และไมมีมลทินใด  ๆ ท้ังสามารถนึกขยายหรือยอสวนไดตามปรารถนา — Pañibhàga-
nimitta: counterpart sign; conceptualized image) นิมิตนี้ไดเฉพาะในกรรมฐาน 22 คือ 
กสิณ 10 อสุภะ 10 กายคตาสติ 1 และอานาปานสติ 1

เมื่อเกิดปฏิภาคนิมิตข้ึน จิตยอมตั้งมั่นเปนอุปจารสมาธิ จึงช่ือวาปฏิภาคนิมิตเกิดพรอมกับ
อุปจารสมาธิ เมื่อเสพปฏิภาคนิมิตนั้นสมํ่ าเสมอดวยอุปจารสมาธิก็จะสํ าเร็จเปนอัปปนาสมาธิ
ตอไป ปฏิภาคนิมิตจึงช่ือวาเปนอารมณแกอุปจารภาวนา และอัปปนาภาวนา.

ดู [99] ภาวนา 3.
Comp.203; Vism.125. สงฺคห.51; วิสุทฺธิ.1/159.

[88] บุญกิริยาวัตถุ 3 (ท่ีตั้งแหงการทํ าบุญ, เร่ืองท่ีจัดเปนการทํ าความดี, หลักการทํ าความ
ดี, ทางทํ าความดี — Pu¤¤akiriyà-vatthu: bases of meritorious action; grounds for 
accomplishing merit)
1. ทานมยั บญุกิริยาวตัถุ (ทํ าบญุดวยการใหปนสิง่ของ — Dànamaya pu¤¤akiriyà-vatthu:
meritorious action consisting in giving or generosity)
2. สลีมยั บญุกิริยาวตัถุ (ทํ าบญุดวยการรกัษาศีล หรือประพฤตดิมีรีะเบยีบวินยั —Sãlamaya ~:
meritorious action consisting in observing the precepts or moral behaviour)
3. ภาวนามัย บุญกิริยาวัตถุ (ทํ าบุญดวยการเจริญภาวนา คือฝกอบรมจิตใจเจริญปญญา 
— Bhàvanàmaya ~: meritorious action consisting in mental development)
D.III.218; A.IV.239; It.51. ที.ปา.11/228/230; องฺ.อฏก.23/126/245; ขุ.อิติ.25/238/270.

[89] บุญกิริยาวัตถุ 10 (ท่ีตั้งแหงการทํ าบุญ, ทางทํ าความดี — Pu¤¤akiriyà-vatthu:
bases of meritorious action)
1. ทานมัย (ทํ าบุญดวยการใหปนสิ่งของ — Dànamaya: meritorious action consisting 
in generosity; merit acquired by giving)
2. สลีมยั (ทํ าบญุดวยการรกัษาศลีหรอืประพฤตดิ ี— Sãlamaya: by observing the precepts
or moral behaviour)
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3. ภาวนามัย (ทํ าบุญดวยการเจริญภาวนา คือฝกอบรมจิตใจเจริญปญญา — Bhàvanà-
maya ~: by mental development)
4. อปจายนมัย (ทํ าบุญดวยการประพฤติออนนอม — Apacàyanamaya: by humility or 
reverence)
5. เวยยาวัจจมัย (ทํ าบุญดวยการชวยขวนขวายรับใช — Veyyàvaccamaya: by 
rendering services)
6. ปตติทานมัย (ทํ าบุญดวยการเฉลี่ยสวนแหงความดีใหแกผูอื่น — Pattidànamaya: by 
sharing or giving out merit)
7. ปตตานุโมทนามัย (ทํ าบุญดวยการยินดีในความดีของผูอื่น — Pattànumodanàmaya:
by rejoicing in others’ merit)
8. ธัมมัสสวนมัย (ทํ าบุญดวยการฟงธรรมศึกษาหาความรู — Dhammassavanamaya: by 
listening to the Doctrine or right teaching)
9. ธัมมเทสนามัย (ทํ าบุญดวยการสั่งสอนธรรมใหความรู — Dhammadesanàmaya: by 
teaching the Doctrine or showing truth)
10. ทิฏุชุกัมม (ทํ าบุญดวยการทํ าความเห็นใหตรง — Diññhujukamma: by 
straightening one’s views or forming correct views)

ขอ 4 และขอ 5 จัดเขาในสีลมัย; 6 และ 7 ในทานมัย; 8 และ 9 ในภาวนามัย; ขอ 10 ได
ท้ังทาน ศีล และภาวนา
D.A.III.999; Comp.146. ที.อ.3/246; สังคหะ 29.

[90] บุตร 3 (Putta: son; child; descendant)
1. อติชาตบุตร (บุตรที่ยิ่งกวาบิดามารดา, ลูกท่ีดีกวาเลิศกวาพอแม — Atijàta-putta:
superior-born son)
2. อนุชาตบุตร (บุตรที่ตามเยี่ยงบิดามารดา, ลูกท่ีเสมอดวยพอแม — Anujàta-putta: like-
born son)
3. อวชาตบุตร (บุตรที่ตํ่ าลงกวาบิดามารดา, ลูกท่ีทราม — Avajàta-putta: inferior-born 
son)

บุตรประเภทที่ 1 นั้น เรียกอีกอยางวา อภิชาตบุตร
It.62. ขุ.อิติ.25/252/278.

[91] ปปญจะ, ปปญจธรรม 3 (กิเลสเคร่ืองเนิ่นชา, กิเลสท่ีเปนตัวการทํ าใหคิดปรุงแตง
ยืดเยื้อพิสดาร ทํ าใหเขวหางออกไปจากความเปนจริงท่ีงายๆ เปดเผย กอใหเกิดปญหาตางๆ 
และขัดขวางไมใหเขาถึงความจริงหรือทํ าใหไมอาจแกปญหาอยางถูกทางตรงไปตรงมา — 
Papa¤ca: proliferation; diversification; diffuseness; mental diffusion)
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1. ตัณหา (ความทะยานอยาก, ความปรารถนาที่จะบํ ารุงบํ าเรอปรนเปรอตน, ความอยากได
อยากเอา — Taõhà: craving; selfish desire)
2. ทิฏฐิ (ความคิดเห็น ความเชื่อถือ ลัทธิ ทฤษฎี อุดมการณตางๆ ท่ียึดถือไวโดยงมงายหรือ
โดยอาการเชิดชูวาอยางนี้เทานั้นจริง อยางอื่นเท็จท้ังนั้น เปนตน ทํ าใหปดตัวแคบ ไมยอมรับ
ฟงใคร ตัดโอกาสที่จะเจริญปญญา หรือคิดเตลิดไปขางเดียว ตลอดจนเปนเหตุแหงการเบียด
เบียนบีบคั้นผูอื่นท่ีไมถืออยางตน, ความยึดติดในทฤษฎี ฯลฯ ถือความคิดเห็นเปนความจริง — 
Diññhi: view; dogma; speculation)
3. มานะ (ความถือตัว, ความสํ าคัญตนวาเปนนั่นเปนนี่ ถือสูงถือตํ่ า ยิ่งใหญเทาเทียม หรือ
ดอยกวาผูอื่น, ความอยากเดนอยากยกชูตนใหยิ่งใหญ — Màna: conceit)

ในคัมภีรวิภังค เรียกปปญจะ 3 นี้เปน ฉันทะ (คือตัณหา) มานะ ทิฏฐิ
Nd1 280; Vbh.393; Nett. 37–38. ขุ.ม.29/505/337; อภิ.วิ.35/1034/530; เนตฺติ. 56–57.

[92] ปริญญา 3 (การกํ าหนดรู, การทํ าความรูจัก, การทํ าความเขาใจโดยครบถวน — 
Pari¤¤à: full understanding; diagnosis)
1. ญาตปรญิญา (ก ําหนดรูดวยใหเปนสิง่อนัรูแลว, ก ําหนดรูข้ันรูจกั, ก ําหนดรูตามสภาวลกัษณะ
คือ ทํ าความรูจักจํ าเพาะตัวของสิ่งนั้นโดยตรง พอใหช่ือวาไดเปนอันรูจักสิ่งนั้นแลว เชนรูวา นี้
คือเวทนา เวทนาคือสิ่งท่ีมีลักษณะเสวยอารมณ ดังนี้เปนตน — ¥àta-pari¤¤à: full 
knowledge as the known; diagnosis as knowledge)
2. ตรีณปรญิญา (ก ําหนดรูดวยการพจิารณา, ก ําหนดรูข้ันพจิารณา, ก ําหนดรูโดยสามญัลกัษณะ
คือ ทํ าความรูจักสิ่งนั้นพิจารณาเห็นโดยความเปนของไมเท่ียง เปนทุกข เปนอนัตตา เชนวา 
เวทนาไมเท่ียง มีความแปรปรวนไปเปนธรรมดา ไมใชตัวไมใชตน ดังนี้เปนตน — Tãraõa-
pari¤¤à: full knowledge as investigating; diagnosis as judgment)
3. ปหานปรญิญา (ก ําหนดรูดวยการละ, ก ําหนดรูถงึข้ันละได, ก ําหนดรูโดยตดัทางมใิหฉนัทราคะ
เกิดมีในสิ่งนั้น คือรูวาสิ่งนั้นเปนอนิจจัง ทุกขัง อนัตตาแลว ละนิจจสัญญาเปนตน ในสิ่งนั้นเสีย
ได — Pahàna-pari¤¤à: full knowledge as abandoning; diagnosis as abandoning)

ปริญญา 3 นี้ เปนโลกิยะ มีขันธ 5 เปนอารมณ เปนกิจในอริยสัจจขอท่ี 1 คือทุกข ในทาง
ปฏิบัติ จัดเขาใน วิสุทธิ ขอ 3 ถึง 6 คือ
ก. ตั้งแตนามรูปปริเฉท ถึง ปจจยปริคคหะ เปนภูมิแหงญาตปริญญา (= 3. ทิฏฐิวิสุทธิ และ 4. 
กังขาวิตรณวิสุทธิ)
ข. ตั้งแตกลาปสัมมสนะ ถึง อุทยัพพยานุปสสนา เปนภูมิแหงตีรณปริญญา (= 5. มัคคามัคค-
ญาณทัสสนวิสุทธิ)
ค. ตั้งแตภังคานุปสสนา ข้ึนไป เปนภูมิแหงปหานปริญญา (= 6. ปฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธิ)

ดู [205] กิจในอริยสัจจ 4; [285] วิสุทธิ 7; [311] วิปสสนาญาณ 9.
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Nd1 53; Vism.606. ขุ.ม.29/62/60; วิสุทฺธิ.3/230.

[ ] ปหาน 3 (การละกเิลส — Pahàna: abandonment) คอื วิกขัมภนปหาน ตทังคปหาน
และสมุจเฉทปหาน มีรวมอยูใน ปหาน 5.

ดู [224] นิโรธ 5.
Vism.693. วิสุทฺธิ.3/349.

[93] ปญญา 3 (ความรอบรู, รูท่ัว, เขาใจ, รูซึ้ง — Pa¤¤à: wisdom; knowledge; 
understanding)
1. จินตามยปญญา (ปญญาเกิดแตการคิดพิจารณาหาเหตุผล — Cintàmaya-pa¤¤à:
wisdom resulting from reflection; knowledge that is thought out)
2. สุตมยปญญา (ปญญาเกิดแตการสดับการเลาเรียน — Sutamaya-pa¤¤à: wisdom 
resulting from study; knowledge that is learned from others)
3. ภาวนามยปญญา (ปญญาเกิดแตการฝกอบรมลงมือปฏิบัติ — Bhàvanàmaya-pa¤¤à:
wisdom resulting from mental development; knowledge that is gained by 
development or practice)
D.III.219; Vbh.324. ที.ปา.11/228/231; อภิ.วิ.35/804/438.

[94] ปาฏิหาริย 3 (การกระทํ าท่ีกํ าจัดหรือทํ าใหปฏิปกษยอมได, การกระทํ าท่ีใหเห็นเปน
อัศจรรย, การกระทํ าท่ีใหบังเกิดผลเปนอัศจรรย — Pàñihàriya: marvel; wonder; miracle)
1. อิทธิปาฏิหาริย (ปาฏิหาริยคือฤทธิ์, แสดงฤทธิ์ไดเปนอัศจรรย — Iddhi-pàñihàriya:
marvel of psychic power)
2. อาเทศนาปาฏิหาริย (ปาฏิหาริยคือการทายใจ, รอบรูกระบวนของจิตจนสามารถกํ าหนด
อาการทีห่มายเลก็นอยแลวบอกสภาพจติ ความคดิ อปุนสิยัไดถกูตองเปนอศัจรรย — âdesanà-
pàñihàriya: marvel of mind-reading)
3. อนุสาสนีปาฏิหาริย (ปาฏิหาริยคืออนุศาสนี, คํ าสอนเปนจริง สอนใหเห็นจริง นํ าไป
ปฏิบัติไดผลสมจริง เปนอัศจรรย — Anusàsanã-pàñihàriya: marvel of teaching)

ใน 3 อยางนี้ พระพุทธเจาทรงรังเกียจอิทธิปาฏิหาริยและอาเทศนาปาฏิหาริย แตทรง
สรรเสริญอนุสาสนีปาฏิหาริยวาเปนเยี่ยม
D.I.211; A.I.170; Ps.II.227. ที.สี.9/339/273; องฺ.ติก.20/500/217; ขุ.ปฏิ.31/718/616.

[95] ปาปณิกธรรม 3 (ปาปณิกังคะ: หลักพอคา, องคคุณของพอคา — Pàpaõika-
dhamma: qualities of a successful shopkeeper or businessman)
1. จักขุมา ตาดี (รูจักสินคา ดูของเปน สามารถคํ านวณราคา กะทุนเก็งกํ าไรแมนยํ า — 
Cakkhumà: shrewd)
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2. วิธูโร จัดเจนธุรกิจ (รูแหลงซื้อแหลงขาย รูความเคลื่อนไหวความตองการของตลาด 
สามารถในการจัดซื้อจัดจํ าหนาย รูใจและรูจักเอาใจลูกคา — Vidhåro: capable of 
administering business)
3. นสิสยสมัปนโน พรอมดวยแหลงทุนเปนท่ีอาศยั (เปนท่ีเช่ือถอืไววางใจในหมูแหลงทุนใหญๆ
หาเงนิมาลงทนุหรอืด ําเนนิกจิการโดยงาย — Nissayasampanno: having a good credit rating)
A.I.116. องฺ.ติก.20/459/146.

[ ] ปฎก 3 ดู [75] ไตรปฎก.

[ ] พุทธคุณ 3 ดู [305] พุทธคุณ 3.

[96] พุทธจริยา 3 (พระจริยา หรือการทรงบํ าเพ็ญประโยชน ของพระพุทธเจา — Buddha-
cariyà: the Buddha’s conduct, functions or services)

1. โลกัตถจริยา (พระพุทธจริยาเพื่อประโยชนแกโลก — Lokattha-cariyà: conduct for 
the well-being of the world)
2. ญาตัตถจริยา (พระพุทธจริยาเพื่อประโยชนแกพระญาติตามฐานะ — ¥àtattha-cariyà:
conduct for the benefit of his relatives)
3. พุทธัตถจริยา (พระพุทธจริยาท่ีทรงบํ าเพ็ญประโยชนตามหนาท่ีของพระพุทธเจา — 
Buddhattha-cariyà: beneficial conduct as functions of the Buddha)

ใน 3 อยางนี้ โลกัตถจริยามาในพระไตรปฎก (ขุ.จู.30/667/322; ขุ.ปฏิ.31/449/329; 715/615) สอง
อยางหลังมาในอรรถกถา.
AA.I.98; DhA.III.441. องฺ.อ.1/104; ธ.อ.7/93.

[97] พุทธโอวาท 3 (ประมวลคํ าสอนของพระพุทธเจาท่ีเปนหลักใหญ 3 ขอ — Buddha-
ovàda: the Three Admonitions or Exhortations of the Buddha)
1. สพฺพปาปสฺส อกรณํ (ไมทํ าความช่ัวท้ังปวง — not to do any evil)
2. กุสลสฺสูปสมฺปทา (ทํ าแตความดี — to do good; to cultivate good)
3. สจิตฺตปริโยทปนํ (ทํ าใจของตนใหสะอาดบริสุทธิ์ — to purify the mind)

หลัก 3 ขอนี้ รวมอยูในโอวาทปาฏิโมกข ท่ีทรงแสดงในวันเพ็ญ เดือน 3 ท่ีบัดนี้เรียกวา 
วันมาฆบูชา
D.II.49; Dh.183. ที.ม.10/54/57; ขุ.ธ.25/24/39.

[98] ภพ 3 (ภาวะชีวิตของสัตว, โลกเปนท่ีอยูของสัตว — Bhava: existence; sphere)
1. กามภพ (ภพท่ีเปนกามาวจร, ภพของสัตวผูยังเสวยกามคุณคืออารมณทางอินทรียท้ัง 5 ได
แก อบาย 4 มนุษยโลก และกามาวจรสวรรคท้ัง 6  — Kàma-bhava: the Sense-Sphere)
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2. รูปภพ (ภพท่ีเปนรูปาวจร, ภพของสัตวผูเขาถึงรูปฌาน ไดแกรูปพรหมทั้ง 16  — Råpa-
bhava: the Form-Sphere; Fine-Material Sphere)
3. อรูปภพ (ภพท่ีเปนอรปูาวจร, ภพของสตัวผูเขาถงึอรปูฌาน ไดแกอรูปพรหม 4  — Aråpa-
bhava: the Formless Sphere; Immaterial Sphere)
D.III.215; M.I.294. ที.ปา.11/228/228; ม.มู.12/498/539.

[99] ภาวนา 3 (การเจรญิ หมายถงึการเจรญิกรรมฐานหรอืฝกสมาธข้ัินตางๆ — Bhàvanà:
stages of meditation)
1. บริกรรมภาวนา (ภาวนาขั้นบริกรรม, ฝกสมาธิข้ันตระเตรียม ไดแกการถือเอานิมิตในสิ่งท่ี
ก ําหนดเปนอารมณกรรมฐาน เชน เพงดวงกสณิ หรอืนกึถงึพทุธคณุเปนอารมณวาอยูในใจเปนตน 
กลาวสัน้ๆ คอื การก ําหนดบริกรรมนมิตินัน่เอง — Parikamma-bhàvanà: preliminary stage
of meditation) ไดในกรรมฐานทัง้ 40
2. อุปจารภาวนา (ภาวนาขัน้จวนเจยีน, ฝกสมาธข้ัินเปนอปุจาร ไดแก เจรญิกรรมฐานตอไป 
ถงึขณะทีป่ฏภิาคนมิติเกดิข้ึนในกรรมฐานทีเ่พงวัตถกุด็ ี นวิรณสงบไปในกรรมฐานประเภทนกึเปน
อารมณกด็ ีนบัแตขณะนัน้ไปจดัเปนอปุจารภาวนา — Upacàra-bhàvanà: proximate stage
of mediation) ข้ันนีเ้ปน กามาวจรสมาธ ิไดในกรรมฐานทัง้ 40; อปุจารภาวนา สิน้สดุแคโคตรภู
ขณะ ในฌานชวนะ
3. อัปปนาภาวนา (ภาวนาขั้นแนวแน, ฝกสมาธิข้ันเปนอัปปนา ไดแก เสพปฏิภาคนิมิตท่ีเกิด
ข้ึนแลวนั้นสมํ่ าเสมอดวยอุปจารสมาธิ จนบรรลุปฐมฌาน คือ ถัดจากโคตรภูขณะในฌานชวนะ
เปนตนไป ตอแตนั้นเปนอัปปนาภาวนา — Appanà-bhàvanà: concentrative or attain-
ment stage of meditation) ข้ันนี้เปน รูปาวจรสมาธิ ไดเฉพาะในกรรมฐาน 30 คือ หัก
อนุสสติ 8 ขางตน ปฏิกูลสัญญา 1 และ จตุธาตุววัตถาน 1 ออกเสีย คงเหลือ อสุภะ 10 และ
กายคตาสติ 1 (ไดถึงปฐมฌาน) อัปปมัญญา 3 ขอตน (ไดถึงจตุตถฌาน) อัปปมัญญาขอทาย
คืออุเบกขา 1 กสิณ 10 และอานาปานสติ 1 (ไดถึงปญจมฌาน) อรูป 4 (ไดอรูปฌาน)

ดู [87] นิมิต 3.
Comp.203. สงฺคห.51.

[100] รัตนตรัย (รัตนะ 3, แกวอันประเสริฐ หรือสิ่งลํ้ าคา 3 ประการ, หลักท่ีเคารพบูชาสูง
สุดของพุทธศาสนิกชน 3 อยาง — Ratanattaya: the Triple Gem; Three Jewels)
1. พระพุทธเจา (พระผูตรัสรูเองและสอนผูอื่นใหรูตาม — Buddha: the Buddha; the 
Enlightened One)
2. พระธรรม (คํ าสั่งสอนของพระพุทธเจา ท้ังหลักความจริงและหลักความประพฤติ — 
Dhamma: the Dhamma; Dharma; the Doctrine)
3. พระสงฆ (หมูสาวกผูปฏิบัติตามคํ าสั่งสอนของพระพุทธเจา — Saïgha: the Sangha; 
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the Order)
ในบาลีท่ีมา เรียกวา สรณะ 3

Kh.1. ขุ.ขุ.25/1/1.

[101] ลัทธินอกพระพุทธศาสนา 3 (บาลีเรียกวา ติตถายตนะ แปลวา แดนเกิดลัทธิ, 
ชุมนุมหรือประมวลแหงลัทธิ — Titthàyatana: beliefs of other sects; grounds of 
sectarian tenets; spheres of wrong views; non-Buddhist beliefs)
1. ปพุเพกตเหตวุาท (ลทัธกิรรมเกา คอื พวกทีถ่อืวา สิง่ใดกต็ามท่ีไดประสบ จะเปนสขุกต็าม 
ทุกขกต็าม มใิชสขุมใิชทุกขกต็าม ลวนเปนเพราะกรรมทีไ่ดทํ าไวในปางกอน — Pubbekatavà
da: a determinist theory that whatever is experienced is due to past actions; past-
action determinism) เรียกสั้นๆ วา ปุพเพกตวาท
2. อิสสรนิมมานเหตุวาท (ลัทธิพระเปนเจา คือ พวกที่ถือวา สิ่งใดก็ตามท่ีไดประสบ จะเปน
สุขก็ตาม ทุกขก็ตาม มิใชสุขมิใชทุกขก็ตาม ลวนเปนเพราะการบันดาลของเทพผูยิ่งใหญ — 
Issarakaraõavàda: a determinist theory that whatever is experienced is due to 
the creation of a Supreme Being; theistic determinism) เรียกสั้นๆ วา อิศวรกรณวาท
หรือ อิศวรนิรมิตวาท
3. อเหตุอปจจัยวาท (ลัทธิเสี่ยงโชค คือ พวกที่ถือวา สิ่งใดก็ตามท่ีไดประสบ จะเปนสุขก็
ตาม ทุกขก็ตาม มิใชสุขมิใชทุกขก็ตาม ลวนหาเหตุหาปจจัยมิได คือ ถึงคราวก็เปนไปเอง — 
Ahetuvàda: an indeterminist theory that whatever is experienced is uncaused 
and unconditioned; accidentalism) เรียกสั้นๆ วา อเหตุวาท

ท้ังสามลัทธินี้ ไมชอบดวยเหตุผล ถูกยันเขา ยอมอางการถือสืบๆ กันมา เปนลัทธิประเภท 
อกิริยา (traditional doctrines of inaction) หากยึดมั่นถือตามเขาแลวยอมใหเกิดโทษ คือ 
ไมเกิดฉันทะ และความพยายาม ท่ีจะทํ าการที่ควรทํ าและเวนการที่ไมควรทํ า
A.I.173; Vbh.367. องฺ.ติก.20/501/222; อภิ.วิ.35/940/496.

[102] โลก 31 (ประดาสภาวธรรมหรือหมูสัตว กํ าหนดโดยขอบเขตบาง ไมกํ าหนดบาง — 
Loka: the world; the earth; sphere; universe)
1. สงัขารโลก (โลกคอืสงัขาร ไดแกสภาวธรรมทัง้ปวงทีม่กีารปรงุแตงตามเหตปุจจยั — Saïkhàra-
loka: the world of formations)
2. สัตวโลก (โลกคือหมูสัตว — Satta-loka: the world of beings)
3. โอกาสโลก (โลกอันกํ าหนดดวยโอกาส, โลกอันมีในอวกาศ, จักรวาล — Okàsa-loka: the 
world of location; the world in space; the universe)
Vism.204; DA.I.173; MA.I.397. วิสุทฺธิ.1/262; ที.อ.1/215; ม.อ.2/269.

[103] โลก 32 (โลกคือหมูสัตว, สัตวโลก — Loka: the world of beings)
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1. มนุษยโลก (โลกคือหมูมนุษย — Manussa-loka: the world of man)
2. เทวโลก (โลกคือหมูเทพ, สวรรคช้ันกามาวจรทั้ง 6 — Deva-loka: the heavenly world)
3. พรหมโลก (โลกคือหมูพรหม, สวรรคช้ันพรหม — Brahma-loka: the Brahma world)

โลก 3 ในหมวดนี้ ทานจํ าแนกออกมาจาก ขอ 2 คือสัตวโลก ในหมวดกอน [102]
DA.I.173; MA.I.397. ที.อ.1/215; ม.อ.2/269.

[104] โลก 33 (โลกอันเปนท่ีอยูของสัตว — Loka: the world; sphere) คือ กามโลก — Kà
maloka: the world of sense-desire; รูปโลก — Råpaloka: the world of form; อรูปโลก
— Aråpaloka: the formless world; เปนชื่อท่ีบางแหงใชเรียก ภพ 3 แตไมนิยม

ดู [98] ภพ 3.
สงฺคห.ฏีกา18.

[105] วัฏฏะ 3 หรือ ไตรวัฏฏ (วน, วงเวียน, องคประกอบที่หมุนเวียนตอเนื่องกันของภว
จักร หรือสังสารจักร — Vañña: the triple round; cycle)
1. กิเลสวัฏฏ (วงจรกิเลส ประกอบดวยอวิชชา ตัณหา และอุปาทาน — Kilesa-vañña:
round of defilements)
2. กรรมวัฏฏ (วงจรกรรม ประกอบดวยสังขารและกรรมภพ — Kamma-vañña: round of 
kamma)
3. วิปากวัฏฏ (วงจรวิบาก ประกอบดวย วิญญาณ นามรูป สฬายตนะ ผัสสะ เวทนา ซึ่ง
แสดงออกในรูปปรากฏที่เรียกวา อุปปตติภพ ชาติ ชรา มรณะ เปนตน — Vipàka-vañña:
round of results)

สามอยางนี้ ประกอบเขาเปนวงจรใหญแหงปจจยาการ เรียกวา ภวจักร หรือ สังสารจักร 
ตามหลักปฏิจจสมุปบาท
Vism.581. วิสุทฺธิ.3/198.

[106] วิชชา 3 (ความรูแจง, ความรูวิเศษ — Vijjà: the Threefold Knowledge)
1. ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ (ญาณเปนเหตุระลึกขันธท่ีอาศัยอยูในกอนได, ระลึกชาติได — 
Pubbenivàsànussati-¤àõa: reminiscence of past lives)
2. จุตูปปาตญาณ (ญาณกํ าหนดรูจุติและอุบัติแหงสัตวท้ังหลาย อันเปนไปตามกรรม, เห็น
การเวียนวายตายเกิดของสัตวท้ังหลาย เรียกอีกอยางวา ทิพพจักขุญาณ — Cutåpapàta-
¤àõa: knowledge of the decease and rebirth of beings; clairvoyance)
3. อาสวกัขยญาณ (ญาณหยัง่รูในธรรมเปนท่ีสิน้ไปแหงอาสวะทัง้หลาย, ความรูท่ีทํ าใหสิน้อาสวะ,
ความตรัสรู — âsavakkhaya-¤àõa: knowledge of the destruction of mental intoxi-
cation)



หมวด 3 [108]101

วิชชา 3 นี้ เรียกสั้นๆ วา ญาณ 3; ดู [297] วิชชา 8 ดวย.
D.III.220, 275; A.V.211. ที.ปา.11/228/232; 398/292; องฺ.ทสก.24/102/225.

[ ] วิปลลาส 3 ระดับ ดู [178] วิปลลาส 4.

[107] วโิมกข 3 (ความหลดุพน, ประเภทของความหลดุพน จดัตามลกัษณะการเหน็ไตรลกัษณ ขอ
ท่ีใหถึงความหลุดพน — Vimokkha: liberation; aspects of liberation)
1. สุญญตวิโมกข (หลุดพนดวยเห็นความวางหมดความยึดมั่น ไดแก ความหลุดพนท่ีเกิดจาก
ปญญาพิจารณาเห็นนามรูป โดยความเปนอนัตตา คือ หลุดพนดวยเห็นอนัตตตา แลวถอน
ความยึดมั่นเสียได — Su¤¤ata-vimokkha: liberation through voidness; void 
liberation) = อาศัยอนัตตานุปสสนา ถอนอัตตาภินิเวส.
2. อนิมิตตวิโมกข (หลุดพนดวยไมถือนิมิต ไดแก ความหลุดพนท่ีเกิดจากปญญาพิจารณา
เห็นนามรูป โดยความเปนอนิจจัง คือ หลุดพนดวยเห็นอนิจจตา แลวถอนนิมิตเสียได — 
Animitta-vimokkha: liberation through signlessness; signless liberation) = อาศัย
อนิจจานุปสสนา ถอนวิปลลาสนิมิต.
3. อัปปณิหิตวิโมกข (หลุดพนดวยไมทํ าความปรารถนา ไดแก ความหลุดพนท่ีเกิดจาก
ปญญาพิจารณาเห็นนามรูป โดยความเปนทุกข คือ หลุดพนดวยเห็นทุกขตา แลวถอนความ
ปรารถนาเสียได — Appaõihita-vimokkha: liberation through dispositionlessness; 
desireless liberation) = อาศัยทุกขานุปสสนา ถอนตัณหาปณิธิ.

ดู [47] สมาธิ 32.
Ps.II.35; Vism.657; Comp.211. ขุ.ปฏิ.31/469/353; วิสุทฺธิ.3/299; สังคห.55.

[108] วิรัติ 3 (การเวนจากทุจริต, การเวนจากกรรมชั่ว — Virati: abstinence)
1. สัมปตตวิรัติ (เวนสิ่งประจวบเฉพาะหนา, เวนเมื่อประสบซึ่งหนา หรือเวนไดท้ังท่ีประจวบ
โอกาส คือ ไมไดตั้งเจตนาไวกอน ไมไดสมาทานสิกขาบทไวเลย แตเมื่อประสบเหตุท่ีจะทํ าช่ัว 
นึกคิดพิจารณาขึ้นไดในขณะนั้นวา ตนมีชาติตระกูล วัย หรือคุณวุฒิอยางนี้ ไมสมควรกระทํ า
กรรมเชนนั้น แลวงดเวนเสียไดไมทํ าผิดศีล — Sampatta-virati: abstinence as occasion 
arises; abstinence in spite of opportunity)
2. สมาทานวิรัติ (เวนดวยการสมาทาน คือ ตนไดตั้งเจตนาไวกอน โดยไดรับศีล คือ 
สมาทานสิกขาบทไวแลว ก็งดเวนตามท่ีไดสมาทานนั้น — Samàdàna-virati: abstinence by 
undertaking; abstinence in accordance with one’s observances)
3. สมุจเฉทวิรัติ หรือ เสตุฆาตวิรัติ (เวนดวยตัดขาด หรือดวยชักสะพานตัดตอนเสียที
เดียว, เวนไดเด็ดขาด คือ การงดเวนความช่ัว ของพระอริยะท้ังหลาย อันประกอบดวย
อริยมรรคซึ่งขจัดกิเลสท่ีเปนเหตุแหงความช่ัวนั้นๆ เสร็จสิ้นแลว ไมเกิดมีแมแตความคิดท่ีจะ
ประกอบกรรมชั่วนั้นเลย — Samuccheda-virati, Setughàta~: abstinence by rooting 
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out)
วิรัติ 2 อยางแรก ยังไมอาจวางใจไดแนนอน วิรัติขอท่ี 3 จึงจะแนนอนสิ้นเชิง

DA.I.305; KhA.142; DhsA.103. ที.อ.1/377; ขุทฺทก.อ.156; สงฺคณี.อ.188.

[109] วิเวก 3 (ความสงัด, ความปลีกออก — Viveka: seclusion)
1. กายวิเวก (ความสงัดกาย ไดแกอยูในท่ีสงัดก็ดี ดํ ารงอิริยาบถและเที่ยวไปผูเดียวก็ดี — 
Kàya-viveka: bodily seclusion i.e. solitude)
2. จิตตวิเวก (ความสงัดใจ ไดแกทํ าจิตใหสงบผองใส สงัดจากนิวรณ สังโยชน และอนุสัย 
เปนตน หมายเอาจิตแหงทานผูบรรลุฌาน และอริยมรรค อริยผล — Citta-viveka: mental 
seclusion, i.e. the state of Jhàna and the Noble Paths and Fruitions)
3. อุปธิวิเวก (ความสงัดอุปธิ ไดแกธรรมเปนท่ีสงบระงับสังขารทั้งปวง ปราศจากกิเลสก็ดี 
ขันธก็ดี อภิสังขารก็ดี ท่ีเรียกวาอุปธิ หมายเอาพระนิพพาน — Upadhi-viveka: seclusion 
from the essentials of existence, i.e. Nibbàna)
Nd1 26,140,157,341. ขุ.ม.29/33/29; 229/170.

[110] เวทนา 2 (การเสวยอารมณ — Vedanà: feeling; sensation)
1. กายิกเวทนา (เวทนาทางกาย — Kàyika-vedanà: physical feeling)
2. เจตสิกเวทนา (เวทนาทางใจ — Cetasika-vedanà: mental feeling)
S.IV.231. สํ.สฬ.18/431/287.

[111] เวทนา 3 (การเสวยอารมณ, ความรูสึกรสของอารมณ — Vedanà: feeling; 
sensation)
1. สุขเวทนา (ความรูสึกสุข สบาย ทางกายก็ตาม ทางใจก็ตาม — Sukha-vedanà:
pleasant feeling; pleasure)
2. ทุกขเวทนา (ความรูสึกทุกข ไมสบาย ทางกายก็ตาม ทางใจก็ตาม — Dukkha-vedanà:
painful feeling; pain)
3. อทุกขมสุขเวทนา (ความรูสึกเฉยๆ จะสุขก็ไมใช ทุกขก็ไมใช เรียกอีกอยางวา อุเบกขา-
เวทนา — Adukkhamasukha-vedanà, Upekkhà-vedanà: neither-pleasant-nor-painful 
feeling; indifferent feeling)
D.III.216; 275; S.IV.331. ที.ปา.11/228/229; 391/291; สํ.สฬ.18/432/287.

[112] เวทนา 5 (การเสวยอารมณ — Vedanà: feeling)
1. สุข (ความสุข ความสบายทางกาย — Sukha: bodily pleasure or happiness)
2. ทุกข (ความทุกข ความไมสบาย เจ็บปวดทางกาย — Dukkha: bodily pain; discomfort)
3. โสมนัส (ความแชมช่ืนสบายใจ, สุขใจ — Somanassa: mental happiness; joy)
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4. โทมนัส (ความเสียใจ, ทุกขใจ — Domanassa: mental pain; displeasure; grief)
5. อุเบกขา (ความรูสึกเฉยๆ  — Upekkhà: indifference)

เวทนา 5 นี้ เรียกเต็มมี อินทรีย ตอทายทุกคํ า เปน สุขินทรีย เปนตน.
S.IV.232. สํ.สฬ.18/433/287.

[113] เวทนา 6 (การเสวยอารมณ — Vedanà: feeling)
1. จักขสุมัผสัสชาเวทนา (เวทนาเกดิจากสมัผสัทางตา — Cakkhusamphassajà-vedanà:
feeling arisen from visual contact)
2. โสต~เวทนา (เวทนาเกิดจากสัมผัสทางหู — Sota~: from auditory contact)
3. ฆาน~เวทนา (เวทนาเกิดจากสัมผัสทางจมูก — Ghàna~: from olfactory contact)
4. ชิวหา~เวทนา (เวทนาเกิดจากสัมผัสทางลิ้น — Jivhà~: from gustatory contact)
5. กาย~เวทนา (เวทนาเกิดจากสัมผัสทางกาย — Kàya~: from bodily contact)
6. มโน~เวทนา (เวทนาเกิดจากสัมผัสทางใจ — Mano~: from mental contact)
S.IV.232. สํ.สฬ.18/434/287.

[114] สมบัติ 31 (ความพร่ังพรอมสมบูรณแหงสิ่งอันใหสํ าเร็จความปรารถนา, ผลสํ าเร็จท่ีให
สมความปรารถนา — Sampatti: prosperity; success; excellence)
1. มนุษยสมบัติ (สมบัติในมนุษย, สมบัติช้ันมนุษย — Manussa-sampatti: human 
prosperity)
2. เทวสมบัติ (สมบัติในสวรรค, สวรรคสมบัติ, ทิพยสมบัติ — Deva-sampatti: heavenly 
prosperity)
3. นิพพานสมบัติ (สมบัติคือพระนิพพาน — Nibbàna-sampatti: successful attainment 
of Nibbàna)
Kh.7; DhA.III.183. ขุ.ขุ.25/9/12; ธ.อ.6/48.

[115] สมบัติ 32 หรือ ทานสมบัติ 3 (ความถึงพรอม, ความพร่ังพรอมสมบูรณ ซึ่งทํ าให
ทานท่ีไดบริจาคแลวเปนทานอันยอดเยี่ยม มีผลมาก — Sampatti: successful attainment; 
accomplishment; excellence)
1. เขตตสมบัติ (บุญเขตถึงพรอม คือ ปฏิคาหก หรือผูรับทาน เปนผูประพฤติดี ปฏิบัติชอบ 
ประกอบดวยคุณธรรม — Khetta-sampatti: excellence of the field of merit)
2. ไทยธรรมสมบัติ (ไทยธรรมถึงพรอม คือ สิ่งท่ีใหเปนของบริสุทธิ์ ไดมาโดยชอบธรรม 
และเหมาะสมเปนประโยชนแกผูรับ — Deyyadhamma-sampatti: excellence of the gift)
3. จิตตสมบัติ (เจตนาถึงพรอม คือ ใหดวยความตั้งใจ คิดจะใหเปนประโยชนแกผูรับแทจริง 
มีเจตนาบริสุทธิ์ท้ัง 3 กาล คือ กอนใหใจยินดี ขณะใหจิตผองใส ใหแลวเบิกบานใจ — Citta-
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sampatti: excellence of motive or intention)
UdA.199. อุ.อ.251.

[ ] สมาธิ 3 ดู [46–47] สมาธิ 3.

[116] สรณะ 3 หรือ ไตรสรณะ (ท่ีพึ่ง, ท่ีระลึก — Saraõa, Tisaraõa: the Threefold 
Refuge; Three Refuges; Threefold Guide) หมายถึงพระรัตนตรัย คือ พระพุทธเจา พระ
ธรรม และพระสงฆ ดู [100] รัตนตรัย

การนอมใจระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัยนั้น เขาใจความหมายอยางถูกตอง และยึดถือ
เปนหลักแหงความประพฤติปฏิบัติหรือเปนเคร่ืองนํ าทางในการดํ าเนินชีวิต โดยยั้งใจจากอกุศล
และนํ าจิตเขาสูกุศล เรียกวา สรณคมน ไตรสรณคมน หรือ ไตรสรณาคมน.
Kh.1. ขุ.ขุ.25/1/1.

[117] สังขตลักษณะ 3 (ลกัษณะแหงสงัขตธรรม คอืสิง่ท่ีปจจยัปรุงแตงข้ึน — Saïkhata-
lakkhaõa: characteristics of the conditioned; condition-marks of the conditioned)
1. อุปฺปาโท ปฺายติ (ความเกิดข้ึน ปรากฏ — Uppàda: Its arising appears.)
2. วโย ปฺายติ (ความดับสลาย ปรากฏ — Vaya: Its passing away or subsidence 
appears.)
3. ิตสฺส อฺถตฺตํ ปฺายติ (เมื่อตั้งอยู ความแปรปรากฏ — A¤¤athatta: It
persisting, alteration or changeability appears.)
A.I.152. องฺ.ติก.20/486/192.

[118] อสังขตลักษณะ 3 (ลักษณะแหงอสังขตธรรม — Asaïkhata-lakkhaõa:
characteristics of the Unconditioned)

1. น อุปฺปาโท ปฺายติ (ไมปรากฏความเกิด — No arising appears.)
2. น วโย ปฺายติ (ไมปรากฏความสลาย — No passing away appears.)
3. น ิตสฺส อฺถตฺตํ ปฺายติ (เมื่อตั้งอยู ไมปรากฏความแปร — It persisting, no 
alteration appears.)
A.I.152. องฺ.ติก.20/487/192.

[119] สงัขาร 31 (สภาพท่ีปรุงแตง — Saïkhàra: formation; determination; function)
1. กายสังขาร (สภาพท่ีปรุงแตงกาย ไดแก อัสสาสะ ปสสาสะ คือ ลมหายใจเขาออก —
Kàya-saïkhàra: bodily formation; bodily function)
2. วจีสังขาร (สภาพท่ีปรุงแตงวาจา ไดแก วิตกและวิจาร — Vacã-saïkhàra: verbal 
formation; verbal function)
3. จิตตสังขาร (สภาพท่ีปรุงแตงใจ ไดแก สัญญาและเวทนา — Citta-saïkhàra: mental 
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formation; mental function)
สังขาร 3 ในหมวดนี้ มักมาในเรื่องท่ีเกี่ยวกับสัญญาเวทยิตนิโรธ วาผูเขานิโรธสมาบัตินี้ 

วจีสังขาร กายสังขาร และจิตตสังขาร ดับไปตามลํ าดับ.
M.I.301; S.IV.293. ม.มู.12/509/550; สํ.สฬ.18/561/361.

[120] สังขาร 32 (สภาพท่ีปรุงแตง, ธรรมมีเจตนาเปนประธานอันปรุงแตงการกระทํ า, 
สัญเจตนา หรือเจตนาที่แตงกรรม — Saïkhàra: formation; determination; volition)
1. กายสังขาร (สภาพท่ีปรุงแตงการกระทํ าทางกาย ไดแก กายสัญเจตนา คือ ความจงใจทาง
กาย — Kàya-saïkhàra: bodily formation; bodily volition)
2. วจีสังขาร (สภาพท่ีปรุงแตงการกระทํ าทางวาจา ไดแก วจีสัญเจตนา คือ ความจงใจทาง
วาจา — Vaci-saïkhàra: verbal formation; verbal volition)
3. จิตตสังขาร หรือ มโนสังขาร (สภาพท่ีปรุงแตงการกระทํ าทางใจ ไดแก มโนสัญเจตนา 
คือ ความจงใจทางใจ — Citta-saïkhàra: mental formation; mental volition)

สังขาร 3 ในหมวดนี้ ไดในความหมายของคํ าวา สังขาร ในปฏิจจสมุปบาท.
ดู [129] อภิสังขาร 3; ดู [185] สังขาร 4 ดวย.

M.I.54; 390; S.II.4; Vbh.135. ม.มู.12/127/99; ม.ม.13/88/83; สํ.นิ.16/16/4; อภิ.วิ.35/257/181.

[121] สัทธรรม 3 (ธรรมอันดี, ธรรมที่แท, ธรรมของสัตบุรุษ, หลักหรือแกนศาสนา — 
Saddhamma: good law; true doctrine; doctrine of the good; essential doctrine)
1. ปริยตัตสิทัธรรม (สทัธรรมคอืค ําสัง่สอนอนัจะตองเลาเรยีน ไดแก พทุธพจน — Pariyatti-
saddhamma: the true doctrine of study; textual aspect of the true doctrine; study of 
the Text or Scriptures)
2. ปฏปิตตสิทัธรรม (สทัธรรมคอืปฏปิทาอนัจะตองปฏบิตั ิไดแก อฏัฐงัคกิมรรค หรอื ไตรสกิขา
คอื ศลี สมาธ ิปญญา — Pañipatti-saddhamma: the true doctrine of practice; practical 
aspect of the true doctrine)
3. ปฏิเวธสทัธรรม (สทัธรรมคอืผลอนัจะพงึเขาถงึหรอืบรรลดุวยการปฏบิตั ิ ไดแก มรรค ผล
และนพิพาน — Pañivedha-saddhamma: the true doctrine of penetration; realizable or 
attainable aspect of the true doctrine)

ขอ 3 คือ ปฏิเวธสัทธรรม บางแหงเรียก อธิคมสัทธรรม มีความหมายอยางเดียวกัน.
VinA.225; AA.V.33. วินย.อ.1/264; ม.อ.3/147,523; องฺ.อ.3/391.

[122] สันโดษ 3 และ 12 (ความยินดี, ความพอใจ, ความยินดีดวยของของตนซึ่งไดมาดวย
เร่ียวแรงความเพียรโดยชอบธรรม, ความยินดีดวยปจจัยสี่ตามมีตามได, ความรูจักอ่ิมรูจักพอ 
— Santosa, Santuññhi: contentment; satisfaction with whatever is one’s own)
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1. ยถาลาภสันโดษ (ยินดีตามท่ีได, ยินดีตามท่ีพึงได คือ ตนไดสิ่งใดมา หรือเพียรหาสิ่งใดมา
ได เมื่อเปนสิ่งท่ีตนพึงได ไมวาจะหยาบหรือประณีตแคไหน ก็ยินดีพอใจดวยสิ่งนั้น ไมติดใจ
อยากไดสิ่งอื่น ไมเดือดรอนกระวนกระวายเพราะสิ่งท่ีตนไมได ไมปรารถนาสิ่งท่ีตนไมพึงไดหรือ
เกินไปกวาท่ีตนพึงไดโดยถูกตองชอบธรรม ไมเพงเล็งปรารถนาของที่คนอื่นได ไมริษยาเขา — 
Yathàlàbha-santosa: contentment with what one gets and deserves to get)
2. ยถาพลสันโดษ (ยินดีตามกํ าลัง คือ ยินดีแตพอแกกํ าลังรางกายสุขภาพและวิสัยแหงการ
ใชสอยของตน ไมยินดีอยากไดเกินกํ าลัง ตนมีหรือไดสิ่งใดมาอันไมถูกกับกํ าลังรางกายหรือสุข
ภาพ เชน ภิกษุไดอาหารบิณฑบาตท่ีแสลงตอโรคของตน หรือเกินกํ าลังการบริโภคใชสอย ก็ไม
หวงแหนเสียดายเก็บไวใหเสียเปลา หรือฝนใชใหเปนโทษแกตน ยอมสละใหแกผูอื่นท่ีจะใชได 
และรับหรือแลกเอาสิ่งท่ีถูกโรคกับตนแตเพียงท่ีพอแกกํ าลังการบริโภคใชสอยของตน — 
Yathàbala-santosa: contentment with what is within one’s strength or capacity)
3. ยถาสารุปปสันโดษ (ยินดีตามสมควร คือ ยินดีตามท่ีเหมาะสมกับตน อันสมควรแกภาวะ 
ฐานะ แนวทางชีวิต และจุดหมายแหงการบํ าเพ็ญกิจของตน เชน ภิกษุไมปรารถนาสิ่งของอัน
ไมสมควรแกสมณภาวะ หรือภิกษุบางรูปไดปจจัยสี่ท่ีมีคามาก เห็นวาเปนสิ่งสมควรแกทานผู
ทรงคุณสมบัตินานับถือ ก็นํ าไปมอบใหแกทานผูนั้น ตนเองใชแตสิ่งอันพอประมาณ หรือภิกษุ
บางรูปกํ าลังประพฤติวัตรขัดเกลาตน ไดของประณีตมา ก็สละใหแกเพื่อนภิกษุรูปอื่นๆ ตนเอง
เลือกหาของปอนๆ มาใช หรือตนเองมีโอกาสจะไดลาภอยางหนึ่ง แตรูวาสิ่งนั้นเหมาะสมหรือ
เปนประโยชนแกทานผูอื่นท่ีเช่ียวชาญถนัดสามารถดานนั้น ก็สละใหลาภถึงแกทานผูนั้น ตนรับ
เอาแตสิ่งท่ีเหมาะสมกับตน — Yathàsàruppa-santosa: contentment with what is 
befitting)

สันโดษ 3 นี้ เปนไปในปจจัย 4 แตละอยาง จึงรวมเรียกวา สันโดษ 12
อนึ่ง สันโดษ 3 นี้ เปนคํ าอธิบายของพระอรรถกถาจารย ซึ่งมุงแสดงขอปฏิบัติของพระ

ภิกษุโดยเฉพาะ ปรากฏในอรรถกถาและฎีกามากมายไมนอยกวา 10 แหง คฤหัสถพึงพิจารณา
ประพฤติปฏิบัติตามสมควร.
AA.I.45; KhA.145; UdA.229; etc. ที.อ.1/253; ม.อ.2/188; องฺ.อ.1/81; ขุทฺทก.อ.159; อุ.อ.288; ฯลฯ.

[123] สัปปุริสบัญญัติ 3 (บัญญัติของสัตบุรุษ, ขอปฏิบัติท่ีสัตบุรุษวางเปนแบบไว หรือ
กลาวสรรเสริญไว, ความดีท่ีคนดีถือลงกัน — Sappurisa-pa¤¤atti: things established by 
righteous people; recommendation of the good)
1. ทาน (การใหปน, สละของตนเพื่อประโยชนแกผูอื่น — Dàna: giving; generosity; 
charity; benefaction)
2. ปพพัชชา (การถือบวช, เวนการเบียดเบียน ดํ ารงในธรรม คือ อหิงสา สัญญมะ และทมะ 
อันเปนอุบายใหไมเบียดเบียนกัน และอยูรวมกันดวยความสุข — Pabbajjà: renunciation 
consisting in non-violence, restraint and self-control)
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3. มาตาปตุอุปฏฐาน (การบํ ารุงมารดาบิดา, ปฏิบัติมารดาบิดาของตนใหเปนสุข — Màtà-
pitu-upaññhàna: support of mother and father)
A.I.151. องฺ.ติก.20/484/191.

[ ] สามัญลักษณะ 3 ดู [76] ไตรลักษณ.

[124] สิกขา 3 หรือ ไตรสิกขา (ขอท่ีจะตองศึกษา, ขอปฏิบัติท่ีเปนหลักสํ าหรับศึกษา คือ 
ฝกหัดอบรม กาย วาจา จิตใจ และปญญา ใหยิ่งข้ึนไปจนบรรลุจุดหมายสูงสุดคือพระนิพพาน 
— Sikkhà: the Threefold Learning; the Threefold Training)
1. อธิสีลสิกขา (สิกขาคือศีลอันยิ่ง, ขอปฏิบัติสํ าหรับฝกอบรมในทางความประพฤติอยางสูง 
— Adhisãla-sikkhà: training in higher morality)
2. อธิจิตตสิกขา (สิกขาคือจิตอันยิ่ง, ขอปฏิบัติสํ าหรับฝกอบรมจิตเพื่อใหเกิดคุณธรรมเชน
สมาธิอยางสูง — Adhicitta-sikkhà: training in higher mentality)
3. อธิปญญาสิกขา (สิกขาคือปญญาอันยิ่ง, ขอปฏิบัติสํ าหรับฝกอบรมปญญาเพื่อใหเกิด
ความรูแจงอยางสูง — Adhipa¤¤à-sikkhà: training in higher wisdom)

เรียกงายๆ วา ศีล สมาธิ ปญญา (morality, concentration and wisdom)
D.III.220; A.I.229. ที.ปา.11/228/231; องฺ.ติก.20/521/294.

[ ] สุจริต 3 ดู [81] สุจริต 3.

[ ] โสดาบัน 3 ดู [58] โสดาบัน 3.

[ ] อกุศลมูล 3 ดู [68] อกุศลมูล 3.

[ ] อกุศลวิตก 3 ดู [70] อกุศลวิตก 3.

[125] อธปิไตย 3 (ความเปนใหญ, ภาวะท่ีถอืเอาเปนใหญ — Adhipateyya: dominant 
influence; supremacy)
1. อัตตาธิปไตย (ความมีตนเปนใหญ, ถือตนเปนใหญ, กระทํ าการดวยปรารภตนเปน
ประมาณ — Attàdhipateyya: supremacy of self; self-dependence)
2. โลกาธิปไตย (ความมีโลกเปนใหญ, ถือโลกเปนใหญ, กระทํ าการดวยปรารภนิยมของโลก
เปนประมาณ — Lokàdhipateyya: supremacy of the world or public opinion)
3. ธัมมาธิปไตย (ความมีธรรมเปนใหญ, ถือธรรมเปนใหญ, กระทํ าการดวยปรารภความถูก
ตอง เปนจริง สมควรตามธรรม เปนประมาณ — Dhammàdhipateyya: supremacy of the 
Dhamma or righteousness; rule of the Dhamma; rule of the true law)

ผูเปนอัตตาธิปก พึงใชสติใหมาก; ผูเปนโลกาธิปก พึงมีปญญาครองตน และรูพินิจ; ผูเปน
ธรรมาธิปก พึงประพฤติใหถูกหลักธรรม; ผู เปนหัวหนาหมู เปนนักปกครอง พึงถือ
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ธรรมาธิปไตย.
D.III.220; A.I.147. ที.ปา.11/228/231; องฺ.ติก.20/479/186.

[126] อนุตตริยะ 3 (ภาวะอันยอดเยี่ยม, สิ่งท่ียอดเยี่ยม — Anuttariya: excellent states; 
highest ideal; greatest good; unsurpassable experiences)
1. ทัสสนานุตตริยะ (การเห็นอันเยี่ยม ไดแก ปญญาอันเห็นธรรม หรืออยางสูงสุดคือเห็น
นิพพาน — Dassanànuttariya: ideal sight, supreme or unsurpassable vision)
2. ปฏิปทานุตตริยะ (การปฏิบัติอันเยี่ยม ไดแก การปฏิบัติธรรมท่ีเห็นแลว กลาวใหงาย
หมายเอามรรคมีองค 8  — Pañipadànuttariya: ideal course; supreme way)
3. วิมุตตานุตตริยะ (การพนอันเยี่ยม ไดแก ความหลุดพนอันเปนผลแหงการปฏิบัตินั้น คือ 
ความหลุดพนจากกิเลสและทุกขท้ังปวง หรือนิพพาน — Vimuttànuttariya: ideal freedom; 
supreme deliverance)
D.III.219; M.I.235. ที.ปา.11/228/231; ม.มู.12/402/435.

[127] อนุตตริยะ 6 (ภาวะอันยอดเยี่ยม, สิ่งท่ียอดเยี่ยม — Anuttariya: excellent, 
supreme or unsurpassable experiences)
1. ทัสสนานุตตริยะ (การเห็นอันเยี่ยม ไดแก การเห็นพระตถาคต และตถาคตสาวก รวมถึง
สิ่งท้ังหลายที่จะใหเกิดความเจริญงอกงามแหงจิตใจ — Dassanànuttariya: supreme sight)
2. สวนานุตตริยะ (การฟงอันเยี่ยม ไดแก การสดับธรรมของพระตถาคต และตถาคตสาวก 
— Savanànuttariya: supreme hearing)
3. ลาภานุตตริยะ (การไดอันเยี่ยม ไดแก การไดศรัทธาในพระตถาคตและตถาคตสาวก หรือ
การไดอริยทรัพย — Làbhànuttariya: supreme gain)
4. สิกขานุตตริยะ (การศึกษาอันเยี่ยม ไดแก การฝกอบรมในอธิศีล อธิจิตต และอธิปญญา 
— Sikkhànuttariya: supreme training)
5. ปาริจริยานุตตริยะ (การบ ําเรออนัเยีย่ม ไดแก การบ ํารุงรบัใชพระตถาคต และตถาคตสาวก
— Pàricariyànuttariya: supreme service or ministry)
6. อนุสสตานุตตริยะ (การระลึกอันเยี่ยม ไดแก การระลึกถึงพระตถาคต และตถาคตสาวก 
— Anussatànuttariya: supreme memory)

โดยสรุปคือ การเห็น การฟง การได การศึกษา การชวยรับใช และการรํ าลึก ท่ีจะเปนไป
เพื่อความบริสุทธิ์ ลวงพนโสกะปริเทวะ ดับสูญทุกขโทมนัส เพื่อการบรรลุญายธรรม ทํ าใหแจง
ซึ่งนิพพาน
D.III.250,281; A.III.284,325,452. ที.ปา.11/321/262; 430/307; องฺ.ฉกฺก.22/279/316; 301/363.

[128] อปณณกปฏิปทา 3 (ขอปฏิบัติท่ีไมผิด, ปฏิปทาท่ีเปนสวนแกนสารเนื้อแท ซึ่งจะนํ า
ผูปฏิบัติใหถึงความเจริญงอกงามในธรรม เปนผูดํ าเนินอยูในแนวทางแหงความปลอดพนจาก
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ทุกขอยางแนนอนไมผิดพลาด — Apaõõaka-pañipadà: sure course; sure practice; 
unimpeachable path)
1. อินทรียสังวร (การสํ ารวมอินทรีย คือระวังไมใหบาปอกุศลธรรมครอบงํ าใจ เมื่อรับรู
อารมณดวยอินทรียท้ัง 6 — Indriya-sa§vara: control of the senses)
2. โภชเนมัตตัญุตา (ความรูจักประมาณในการบริโภค คือรูจักพิจารณารับประทานอาหาร
เพือ่หลอเลีย้งรางกายใชทํ ากจิใหชีวิตผาสกุ มใิชเพือ่สนกุสนานมวัเมา — Bhojane-matta¤¤utà:
moderation in eating)
3. ชาคริยานุโยค (การหมั่นประกอบความตื่น ไมเห็นแกนอน คือขยันหมั่นเพียร ตื่นตัวอยู
เปนนิตย ชํ าระจิตมิใหมีนิวรณ พรอมเสมอทุกเวลาท่ีจะปฏิบัติกิจใหกาวหนาตอไป —
Jàgariyànuyoga: practice of wakefulness)
A.I.113. องฺ.ติก.20/455/142.

[129] อภิสังขาร 3 (สภาพท่ีปรุงแตง, ธรรมมีเจตนาเปนประธานอันปรุงแตงผลแหงการ
กระทํ า, เจตนาทีเ่ปนตวัการในการท ํากรรม — Abhisaïkhàra: volitional formation; formation; 
activity)
1. ปุญญาภิสังขาร (อภิสังขารที่เปนบุญ, สภาพท่ีปรุงแตงกรรมฝายดี ไดแกกุศลเจตนาที่เปน
กามาวจรและรปูาวจร — Pu¤¤àbhisaïkhàra: formation of merit; meritorious formation)
2. อปญุญาภิสงัขาร (อภสิงัขารทีเ่ปนปฏปิกษตอบญุคือเปนบาป, สภาพทีป่รุงแตงกรรมฝายช่ัว 
ไดแกอกศุลเจตนาทัง้หลาย — Apu¤¤àbhisaïkhàra: formation of demerit; demeritorious 
formation)
3. อาเนญชาภิสังขาร (อภิสังขารที่เปนอาเนญชา, สภาพท่ีปรุงแตงภพอันมั่นคงไมหวั่นไหว 
ไดแกกุศลเจตนาที่เปนอรูปาวจร 4 หมายเอาภาวะจิตท่ีมั่นคงแนวแนดวยสมาธิแหงจตุตถฌาน 
— âne¤jàbhisaïkhàra: formation of the imperturbable; imperturbability-producing 
volition)

อภิสังขาร 3 นี้ เปนความหมายของสังขารในหลักปฏิจจสมุปบาท ทานแสดงไวอีกนัยหนึ่ง
เพิ่มจากนัยวาสังขาร 3 ดู [119] สังขาร 3 2

Ps.II.206; Vbh.135. ขุ.ปฏิ.31/280/181; อภิ.วิ.35/257/181.

[130] อัคคิ 31 (ไฟ, กิเลสท่ีเปรียบเหมือนไฟ เพราะเผาลนจิตใจใหเรารอนและแสพรานไป — 
Aggi: fires to be avoided or abandoned)
1. ราคัคคิ (ไฟคือราคะ ไดแกความติดใจ กระสัน อยากได — Ràgaggi: fire of lust)
2. โทสคัคิ (ไฟคอืโทสะ ไดแกความขัดเคอืง ไมพอใจ คดิประทุษราย — Dosaggi: fire of hatred)
3. โมหัคคิ (ไฟคือโมหะ ไดแกความหลง ไมรูไมเขาใจสภาวะของสิ่งท้ังหลายตามเปนจริง — 
Mohaggi: fire of delusion)
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ไฟ 3 อยางนี้ ทานสอนใหละเสีย
D.III.217; It.92. ที.ปา.11/228/229; ขุ.อิติ.25/273/301.

[131] อัคคิ 32 หรือ อัคคิปาริจริยา (ไฟที่ควรบํ ารุง, บุคคลท่ีควรบูชาดวยใสใจบํ ารุงเลี้ยง
และใหความเคารพนับถือตามควรแกฐานะ ดุจไฟบูชาของผูบูชาไฟ — Aggi: fires to be 
revered or worshipped)
1. อาหุไนยัคคิ (ไฟอันควรแกของคํ านับบูชา ไดแกบิดามารดา — âhuneyyaggi: fire 
worthy of reverential gifts, i.e. mother and father)
2. คหปตัคคิ (ไฟของเจาบาน ไดแก บุตรภรรยา และคนในปกครอง — Gahapataggi: fire 
of the householder, i.e. children, wife and dependents)
3. ทักขิไณยัคคิ (ไฟอันควรแกทักษิณา ไดแกสมณพราหมณ ทานผูทํ าหนาท่ีสั่งสอนผดุงธรรม 
ผูประพฤติดี ปฏิบัติชอบ — Dakkhiõeyyaggi: fire worthy of offerings, i.e. monks and 
other religious men)

ไฟ 3 อยางนี้ เลียนศัพทมาจากไฟบูชาในศาสนาพราหมณ แตใชในความหมายใหม เพื่อให
เปนประโยชนแกชีวิตและสังคมอยางแทจริง.
D.III.217; A.IV.44. ที.ปา.11/228/229; องฺ.สตฺตก.23/44/46.

[132] อัตถะ หรือ อรรถ 31 (ประโยชน, ผลที่มุงหมาย, จุดหมาย, ความหมาย — Attha:
benefit; advantage; welfare; aim; goal; meaning)
1. ทิฏฐธัมมิกัตถะ (ประโยชนปจจุบัน, ประโยชนในโลกนี้, ประโยชนข้ันตน — Diññha-
dhammikattha: benefits obtainable here and now; the good to be won in this life; 
temporal welfare)
2. สัมปรายิกัตถะ (ประโยชนเบื้องหนา, ประโยชนในภพหนา, ประโยชนข้ันสูงข้ึนไป — 
Samparàyikattha: the good to be won in the life to come; spiritual welfare)
3. ปรมัตถะ (ประโยชนสูงสุด, จุดหมายสูงสุด คือ พระนิพพาน — Paramattha: the 
highest good; final goal, i.e. Nibbàna)

อัตถะ 3 หมวดนี้ ในพระสูตรทั่วไปมักแสดงเฉพาะขอ 1 และขอ 2 โดยใหขอ 2 มีความ
หมายครอบคลุมถึงขอ 3 ดวย (เชน ขุ.อิติ.25/201/242; อธิบายใน อิติ.อ.92) บางแหงก็กลาว
ถึงปรมัตถะไวตางหากโดยเฉพาะ (เชน ขุ.สุ.25/296/338; 313/366; ขุ.อป.33/165/343)
Nd1169, 178, 357; Nd226. ขุ.ม.29/292/205; 320/217; 727/432; ขุ.จู.30/673/333.

[133] อัตถะ หรือ อรรถ 32 (ประโยชน, ผลที่มุงหมาย — Attha: benefit; advantage; 
gain; welfare)
1. อัตตัตถะ (ประโยชนตน — Attattha: gain for oneself; one’s own welfare)
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2. ปรัตถะ (ประโยชนผูอื่น — Parattha: gain for others; others’ welfare)
3. อุภยตัถะ (ประโยชนท้ังสองฝาย — Ubhayattha: gain both for oneself and for others;
welfare both of oneself and of all others)
S.II.29; S.V.121-5; A.I.9; A.III.64; Nd1168; Nd226. สํ.นิ.16/67/35; สํ.ม.19/603/167; องฺ.ทุก.20/46/10; องฺ.ปฺจก.22/51/72

[134] อาการทีพ่ระพทุธเจาทรงสัง่สอน 3 (ลกัษณะการสอนของพระพทุธเจา ท่ีทํ าให
คํ าสอนของพระองคควรแกการประพฤติปฏิบัติตาม และทํ าใหเหลาสาวกเกิดความมั่นใจเคารพ
เลื่อมใสในพระองคอยางแทจริง — Buddha-dhammadesanà: the three aspects of the 
Buddha’s teaching; the Buddha’s manners of teaching)
1. อภิญญายธมัมเทสนา (ทรงแสดงธรรมดวยความรูยิง่, ทรงรูยิง่เหน็จรงิเองแลวจงึทรงสอนผู
อืน่ เพือ่ใหรูยิง่เหน็จรงิตาม ในธรรมทีค่วรรูยิง่เหน็จรงิ — Abhi¤¤àya-dhammadesanà: Having 
himself fully comprehended, he teaches others for the full comprehending of what 
should be fully comprehended; teaching with full comprehension)
2. สนทิานธมัมเทสนา (ทรงแสดงธรรมมเีหตผุล, ทรงสัง่สอนชีแ้จงใหเหน็เหตผุลไมเลือ่นลอย 
— Sanidàna-dhammadesanà: He teaches the doctrine that has a causal basis; 
teaching in terms of or with reference to causality)
3. สปัปาฏหิารยิธมัมเทสนา (ทรงแสดงธรรมใหเหน็จรงิไดผลเปนอศัจรรย, ทรงสัง่สอนใหมอง
เหน็ชดัเจนสมจรงิจนตองยอมรับ และน ําไปปฏบิตัไิดผลจรงิเปนอศัจรรย — Sappàñihàriya-
dhammadesanà: He teaches the doctrine that is wondrous as to its convincing 
power and practicality; teaching in such a way as to be convincing and practical)

ขอ 1 บางทานแปลวา “ทรงแสดงธรรมเพื่อความรูยิ่ง”
M.II.9; A.I.276. ม.ม.13/330/322; องฺ.ติก.20/565/356.

[135] อาสวะ 3 (สภาวะอันหมักดองสันดาน, สิ่งท่ีมอมพื้นจิต, กิเลสท่ีไหลซึมซานไปยอมใจ
เมื่อประสบอารมณตางๆ  — âsava: mental intoxication; canker; bias; influx; taint)
1. กามาสวะ (อาสวะคือกาม — Kàmàsava: canker of sense-desire)
2. ภวาสวะ (อาสวะคือภพ — Bhavàsava: canker of becoming)
3. อวิชชาสวะ (อาสวะคืออวิชชา — Avijjàsava: canker of ignorance)

ดู [136] อาสวะ 4 ดวย.
D.II.81; S.IV.256. ที.ม.10/76/96; สํ.สฬ.18/504/315.

[136] อาสวะ 4 (âsava: mental intoxication; canker)
1. กามาสวะ (อาสวะคือกาม — Kàmàsava: canker of sense-desire)
2. ภวาสวะ (อาสวะคือภพ — Bhavàsava: canker of becoming)
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3. ทิฏฐาสวะ (อาสวะคือทิฏฐิ — Diññhàsava: canker of views or speculation)
4. อวิชชาสวะ (อาสวะคืออวิชชา — Avijjàsava: canker of ignorance)

ในท่ีมาสวนมาก โดยเฉพาะในพระสูตร แสดงอาสวะไว 3 อยาง โดยสงเคราะหทิฏฐาสวะ
เขาในภวาสวะ (ม.อ.1/93)
Vbh.373. อภิ.วิ.35/961/504.

[ ] โอวาทของพระพุทธเจา 3 ดู [97] พุทธโอวาท 3.



จตุกกะ — หมวด 4
Groups of Four

(including related groups)

[137] กรรมกิเลส 4 (กรรมเครื่องเศราหมอง, ขอเสื่อมเสียของความประพฤติ — Kamma-
kilesa: defiling actions; contaminating acts; vices of conduct)
1. ปาณาติบาต (การตัดรอนชีวิต — Pàõàtipàta: destruction of life)
2. อทนินาทาน (ถอืเอาของทีเ่จาของมไิดให, ลกัขโมย — Adinnàdàna: taking what is not 
given)
3. กาเมสุมิจฉาจาร (ประพฤติผิดในกาม — Kàmesumicchàcàra: sexual misconduct)
4. มุสาวาท (พูดเท็จ — Musàvàda: false speech)
D.III.181. ที.ปา.11/174/195.

[ ] กัลยาณมิตร 4 ในท่ีนี้ใชเปนคํ าเรียกมิตรแท ตามบาลีเรียกวาสุหทมิตร ดู [169]
สุหทมิตร 4.

[ ] กิจในอริยสัจจ 4 ดู [205] กิจในอริยสัจจ 4.

[138] กุลจิรัฏฐิติธรรม 4 (ธรรมสํ าหรับดํ ารงความมั่งคั่งของตระกูลใหยั่งยืน, เหตุท่ีทํ าให
ตระกูลมั่งคั่งตั้งอยูไดนาน — Kula-ciraññhiti-dhamma: reasons for lastingness of a 
wealthy family)
1. นัฏฐคเวสนา (ของหายของหมด รูจักหามาไว — Naññhagavesanà: seeking for what 
is lost)
2. ชิณณปฏิสังขรณา (ของเกาของชํ ารุด รูจักบูรณะซอมแซม — Jiõõapañisaïkharaõà:
repairing what is worn out)
3. ปริมติปานโภชนา (รูจกัประมาณในการกนิการใช — Parimitapànabhojanà: moderation
in spending)
4. อธิปจจสีลวันตสถาปนา (ตั้งผูมีศีลธรรมเปนพอบานแมเรือน — Adhipaccasãlavanta-
ñhàpanà: putting in authority a virtuous woman or man)

เหตุท่ีตระกูลมั่งคั่งจะตั้งอยูนานไมได พึงทราบโดยนัยตรงขามจากนี้.
A.II.249. องฺ.จตุกฺก.21/258/333.

[139] ฆราวาสธรรม 4 (ธรรมสํ าหรับฆราวาส, ธรรมสํ าหรับการครองเรือน, หลักการ
ครองชีวิตของคฤหัสถ — Gharàvàsa-dhamma: virtues for a good household life; 
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virtues for lay people)
1. สจัจะ (ความจรงิ, ซือ่ตรง ซือ่สตัย จริงใจ พดูจรงิ ทํ าจรงิ — Sacca: truth and honesty)
2. ทมะ (การฝกฝน, การขมใจ ฝกนิสัย ปรับตัว, รูจักควบคุมจิตใจ ฝกหัดดัดนิสัย แกไขขอบก
พรอง ปรับปรุงตนใหเจริญกาวหนาดวยสติปญญา — Dama: taming and training 
oneself; adjustment; self-development)
3. ขันติ (ความอดทน, ตั้งหนาทํ าหนาท่ีการงานดวยความขยันหมั่นเพียร เขมแข็ง ทนทาน ไม
หวั่นไหว มั่นในจุดหมาย ไมทอถอย — Khanti: tolerance; forbearance; perseverance)
4. จาคะ (ความเสียสละ, สละกิเลส สละความสุขสบายและผลประโยชนสวนตนได ใจกวาง 
พรอมท่ีจะรับฟงความทุกข ความคิดเห็น และความตองการของผูอื่น พรอมท่ีจะรวมมือ ชวย
เหลอื เอือ้เฟอเผือ่แผ ไมคบัแคบเหน็แกตนหรอืเอาแตใจตวั — Càga: liberality; generosity)

ในธรรมหมวดนี้ ทมะ ทานมุงเอาดานปญญา ขันติ ทานเนนแงวิริยะ.
S.I.215; Sn.189. สํ.ส.15/845/316; ขุ.สุ.25/311/361.

[140] จักร 4 (ธรรมนํ าชีวิตไปสูความเจริญรุงเรือง ดุจลอนํ ารถไปสูท่ีหมาย — Cakka:
virtues wheeling one to prosperity)
1. ปฏิรูปเทสวาสะ (อยูในถิ่นท่ีดี มีสิ่งแวดลอมเหมาะสม — Pañiråpadesavàsa: living in 
a suitable region; good or favourable environment)
2. สัปปุริสูปสสยะ (สมาคมกับสัตบุรุษ — Sappurisåpassaya: association with good 
people)
3. อัตตสัมมาปณิธิ (ตั้งตนไวชอบ, ตั้งจิตคิดมุงหมายนํ าตนไปถูกทาง — Attasammà- 
paõidhi: setting oneself in the right course; aspiring and directing oneself in the
right way)
4. ปุพเพกตปุญญตา (ความเปนผูไดทํ าความดีไวกอนแลว, มีพื้นเดิมดี, ไดสรางสมคุณความ
ดีเตรียมพรอมไวแตตน — Pubbekatapu¤¤atà: having formerly done meritorious 
deeds; to have prepared oneself with good background)

ธรรม 4 ขอนี ้เรียกอกีอยางหนึง่วา พหกุารธรรม คอืธรรมมอีปุการะมาก (virtues of great 
assistance) เปนเครือ่งชวยใหสามารถสรางสมความดอีืน่ๆ ทุกอยาง และชวยใหประสบความ
เจรญิกาวหนาในชวิีต บรรลคุวามงอกงามไพบลูย.
A.II.32; D.III.276. องฺ.จตุกฺก.21/31/41; ที.ปา.11/400/293.

[141] เจดีย 4 (สิ่งท่ีกอข้ึน, ท่ีเคารพบูชา, สิ่งท่ีเตือนใจใหระลึกถึง, ในท่ีนี้หมายถึง สถานที่หรอื
สิง่ท่ีเคารพบชูาเนือ่งดวยพระพทุธเจาหรอืพระพทุธศาสนา เรียกเตม็วา สมัมาสมัพทุธเจดยี หรือ 
พุทธเจดีย  — Cetiya: shrine; Buddhist monument; objects of homage)
1. ธาตเุจดยี (เจดยีบรรจพุระบรมสารริีกธาต ุ— Dhàtu-cetiya: a relic shrine; sepulchral
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or reliquary monument; stupa enshrining the Buddha’s relics)
2. บริโภคเจดีย (เจดียคือสิ่งหรือสถานที่ท่ีพระพุทธเจาเคยทรงใชสอย อยางแคบหมายถึงตน
โพธิ์ อยางกวางหมายถึงสังเวชนียสถาน 4 ตลอดจนสิ่งท้ังปวงที่พระพุทธเจาเคยทรงบริโภค 
เชน บาตร จีวร และบริขารอื่นๆ เปนตน — Paribhoga-cetiya: a shrine by use or by 
association; things and places used by the Buddha, esp. the Bodhi tree)
3. ธรรมเจดยี (เจดยีบรรจพุระธรรม เชน บรรจใุบลานจารกึพทุธพจนแสดงหลกัปฏจิจสมปุบาท 
เปนตน — Dhamma-cetiya: a doctrinal shrine; monument of the Teaching where 
inscribed palm-leaves or tablets or scriptures are housed)
4. อุทเทสิกเจดีย (เจดียสรางอุทิศพระพุทธเจา ไดแก พระพุทธรูป — Uddesika-cetiya: a 
shrine by dedication, i.e. a Buddha-image)

เจดยีเหลานี ้ในทีม่าแตละแหง ทานแสดงไว 3 ประเภท นบัรวมทีไ่มซํ ้าเขาดวยกนั จงึเปน 4.
KhA.222; J.IV.228. ขุทฺทก.อ.247; ชา.อ.6/185; วินย.ฏีกา1/263.

[ ] ฌาน 4 ดู [9] ฌาน 4.

[142] ถูปารหบุคคล 4 (บุคคลผูควรแกสถูป, ผูมีคุณความดีพิเศษควรสรางสถูปไวเคารพ
บูชา — Thåpàraha-puggala: persons worthy of a stupa or monument)
1. พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา (พระพุทธเจา — Buddha: the Buddha; 
Fully Enlightened One)
2. พระปจเจกพุทธเจา (Paccekabuddha: Individually Enlightened One; private 
Buddha)
3. พระตถาคตสาวก (สาวกของพระพุทธเจา ปกติหมายเอาพระอรหันต — Tathàgata-
sàvaka: a disciple of the Buddha; an Arahant)
4. พระเจาจักรพรรดิ (จอมราชผูทรงธรรม, พระเจาธรรมิกราช — Cakkavatti: a 
righteous universal monarch; great righteous king or ruler)
D.II.142. ที.ม.10/134/165.

[143] ทักขิณาวิสุทธิ 4 (ความบริสุทธิ์แหงทักษิณา คือของทํ าบุญ — Dakkhiõà-
visuddhi: purifications of offerings; purities in gifts)
1. ทักขิณาที่บริสุทธิ์ฝายทายก ไมบริสุทธิ์ฝายปฏิคาหก (คือ ทายกมีศีลมีกัลยาณธรรม แต
ปฏิคาหกทุศีล มีบาปธรรม — the offering purified on the part of the giver, not of 
the recipient)
2. ทักขิณาที่บริสุทธิ์ฝายปฏิคาหก ไมบริสุทธิ์ฝายทายก (คือ ทายกทุศีล มีบาปธรรม แต
ปฏิคาหกมีศีล มีกัลยาณธรรม — the offering purified on the part of the recipient, 
not of the giver)



[144] พจนานุกรมพุทธศาสตร116

3. ทักขิณาที่ไมบริสุทธิ์ทั้งฝายทายก ทั้งฝายปฏิคาหก (คือ ท้ังสองฝายทุศีล มีบาปธรรม — 
the offering purified on neither side)
4. ทักขิณาที่บริสุทธิ์ทั้งฝายทายก ทั้งฝายปฏิคาหก (คอื ท้ังสองฝายมศีลี มกีลัยาณธรรม — 
the offering purified on both sides)
D.III.231; M.III.256; A.II.80; Kvu.557. ที.ปา.11/266/243; ม.อุ.14/714/461; องฺ.จตุกฺก.21/78/104; อภิ.ก.37/1732/590.

[ ] ทรัพยจัดสรรเปน 4 สวน ดู [163] โภควิภาค 4.

[144] ทฏิฐธมัมกิตัถสงัวตัตนกิธรรม 4 (ธรรมทีเ่ปนไปเพือ่ประโยชนในปจจบุนั, หลกั
ธรรมอันอํ านวยประโยชนสุขข้ันตน — Diññhadhammikattha-sa§vattanika-dhamma:
virtues conducive to benefits in the present; virtues leading to temporal welfare)
1. อุฏฐานสัมปทา (ถึงพรอมดวยความหมั่น คือ ขยันหมั่นเพียรในการปฏิบัติหนาท่ีการงาน 
ประกอบอาชีพอันสุจริต มีความชํ านาญ รูจักใชปญญาสอดสอง ตรวจตรา หาอุบายวิธี 
สามารถจัดดํ าเนินการใหไดผลดี — Uññhànasampadà: to be endowed with energy 
and industry; achievement of diligence)
2. อารักขสัมปทา (ถึงพรอมดวยการรักษา คือ รูจักคุมครองเก็บรักษาโภคทรัพย และผลงาน
อันตนไดทํ าไวดวยความขยันหมั่นเพียร โดยชอบธรรม ดวยกํ าลังงานของตน ไมใหเปน
อันตรายหรือเสื่อมเสีย — ârakkhasampadà: to be endowed with watchfulness; 
achievement of protection)
3. กัลยาณมิตตตา (คบคนดีเปนมิตร คือ รูจักกํ าหนดบุคคลในถิ่นท่ีอาศัย เลือกเสวนา
สํ าเหนียกศึกษาเยี่ยงอยางทานผูทรงคุณมีศรัทธา ศีล จาคะ ปญญา — Kalyàõamittatà:
good company; association with good people)
4. สมชีวิตา (มีความเปนอยูเหมาะสม คือ รูจักกํ าหนดรายไดและรายจายเลี้ยงชีวิตแตพอดี มิ
ใหฝดเคืองหรือฟูมฟาย ใหรายไดเหนือรายจาย มีประหยัดเก็บไว — Samajãvità: balanced 
livelihood; living economically)

ธรรมหมวดนีเ้รียกกนัสัน้ๆ วา ทิฏฐธมัมกิตัถะ หรือเรียกตดิปากอยางไทยๆ วา ทิฏฐธมัมกิตัถ-
ประโยชน (อัตถะ แปลวา ประโยชน จึงมีประโยชนซํ้ าซอนกันสองคํ า)
A.IV.281. องฺ.อฏก.23/144/289.

[ ] เทวทูต 4 ดู [150] นิมิต 4.

[ ] ธรรมมีอุปการะมาก 4 ดู [140] จักร 4.

[ ] ธรรมเปนเหตุใหสมหมาย 4 ดู [191] สัมปรายิกัตถสังวัตตนิกธรรม 4.

[145] ธรรมสมาทาน 4 (ขอท่ียึดถือเอาเปนหลักความประพฤติปฏิบัติ, หลักการที่ประพฤต,ิ 
การทีก่ระทํ า, การประกอบกรรม — Dhamma-samàdàna: religious undertakings;
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undertaken courses of practices)
1. ธรรมสมาทานที่ใหทุกขในปจจุบัน และมีทุกขเปนวิบากตอไป (เชน การประพฤติวัตร
ทรมานตนของพวกอเจลก หรือการประพฤติอกุศลกรรมบถดวยความยากลํ าบาก ท้ังมีความ
เดือดรอนใจ เปนตน — the undertaking that gives suffering in the present and 
results in suffering in the future)
2. ธรรมสมาทานที่ใหทุกขในปจจุบัน แตมีสุขเปนวิบากตอไป (เชน ผูท่ีกิเลสมีกํ าลังแรงกลา 
ฝนใจพยายามประพฤติพรหมจรรยใหบริสุทธิ์บริบูรณ หรือผูท่ีประพฤติกุศลกรรมบถดวยความ
ยากลํ าบาก เปนตน — the undertaking that gives suffering in the present but 
results in happiness in the future)
3. ธรรมสมาทานทีใ่หสขุในปจจบุนั แตมทีกุขเปนวบิากตอไป (เชน การหลงมวัเมาหมกมุนอยูใน
กาม หรอืการประพฤตอิกศุลกรรมบถดวยความสนุกสนานพอใจ เปนตน — the undertaking 
that gives happiness in the present but results in suffering in the future)
4. ธรรมสมาทานที่ใหสุขในปจจุบัน และมีสุขเปนวิบากตอไป (เชน ผูท่ีกิเลสมีกํ าลังนอย 
ประพฤติพรหมจรรยดวยความพอใจ ไดเสวยเนกขัมมสุข หรือผูท่ีประพฤติกุศลกรรมบถดวย
ความพอใจ ไดเสวยสุขโสมนัส เปนตน — the undertaking that gives happiness in the 
present and results in happiness in the future)
D.III.229; M.I.305–316. ที.ปา.11/251/241; ม.มู.12/515–534/556–575.

[146] ธาตุ 4 (สิ่งท่ีทรงสภาวะของตนอยูเอง คือมีอยูโดยธรรมดา เปนไปตามเหตุปจจัย ไมมีผู
สราง ไมมีอัตตา มิใชสัตว มิใชชีวะ — Dhàtu: elements) ไดแก ปฐวีธาตุ อาโปธาตุ
เตโชธาตุ และ วาโยธาตุ คือ มหาภูต หรือ ภูตรูป 4 นั่นเอง. ดู [39] มหาภูต 4 และ [146] 
ธาตุกัมมัฏฐาน 4

[147] ธาตุกัมมัฏฐาน 4 (กรรมฐานคือธาตุ, กรรมฐานที่พิจารณาธาตุเปนอารมณ คือ 
กํ าหนดพิจารณากายนี้แยกเปนสวนๆ ใหเห็นวาเปนเพียงธาตุสี่แตละอยาง ไมใชของเรา ไมใช
เรา ไมใชตวัตนของเรา — Dhàtu-kammaññhàna: meditation on the elements; meditation 
subject consisting of elements)
1. ปฐวีธาตุ (Pañhavã-dhàtu: the earth-element) คือ ธาตุท่ีมีลักษณะแขนแข็ง ภายในตัวก็
มี ภายนอกตัวก็มี กลาวเฉพาะท่ีเปนภายใน สํ าหรับกํ าหนด พอใหสํ าเร็จประโยชนเปนอารมณ
ของกรรมฐาน ไดแก ผม ขน เล็บ ฟน หนัง เนื้อ เอ็น กระดูก เยื่อในกระดูก มาม หัวใจ ตับ 
พังผืด ไต ปอด ไสใหญ ไสนอย อาหารใหม อาหารเกา หรือสิ่งอื่นใดก็ตามในตัว ท่ีมีลักษณะ
แขนแข็งเปนตน อยางเดียวกันนี้
2. อาโปธาตุ (âpo-dhàtu: the water-element) คือ ธาตุท่ีมีลักษณะเอิบอาบ ภายในตัวก็มี 
ภายนอกตัวก็มี กลาวเฉพาะท่ีเปนภายใน สํ าหรับกํ าหนด พอใหสํ าเร็จประโยชนเปนอารมณ
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ของกรรมฐาน ไดแก ดี เสลด หนอง เลือด เหงื่อ มันขน นํ้ าตา เปลวมัน นํ้ าลาย นํ้ ามูก ไขขอ 
มูตร หรือสิ่งอื่นใดก็ตามในตัว ท่ีมีลักษณะเอิบอาบเปนตน อยางเดียวกันนี้
3. เตโชธาตุ (Tejo-dhàtu: the fire-element) คือ ธาตุท่ีมีลักษณะรอน ภายในตัวก็มี ภาย
นอกตัวก็มี กลาวเฉพาะท่ีเปนภายใน สํ าหรับกํ าหนด พอใหสํ าเร็จประโยชนเปนอารมณของ
กรรมฐาน ไดแก ไฟที่ยังกายใหอบอุน ไฟที่ยังกายใหทรุดโทรม ไฟที่ยังกายใหกระวนกระวาย 
ไฟที่ยังอาหารใหยอย หรือสิ่งอื่นใดก็ตามในตัว ท่ีมีลักษณะรอนเปนตน อยางเดียวกันนี้
4. วาโยธาตุ (Vàyo-dhàtu: the air-element) คือ ธาตุท่ีมีลักษณะพัดผันเครงตึง ภายในตัว
ก็มี ภายนอกตัวก็มี กลาวเฉพาะท่ีเปนภายใน สํ าหรับกํ าหนด พอใหสํ าเร็จประโยชนเปน
อารมณของกรรมฐาน ไดแก ลมพัดข้ึนเบื้องบน ลมพัดลงเบื้องตํ่ า ลมในทอง ลมในไส ลมซาน
ไปตามตัว ลมหายใจ หรือสิ่งอื่นใดก็ตามในตัว ท่ีมีลักษณะพัดผันไปเปนตน อยางเดียวกันนี้

ตวัอยางธาตท่ีุแสดงขางตนนี ้ในปฐวธีาตมุ ี19 อยาง ในอาโปธาตมุ ี12 อยาง เตมิมตัถลงุค 
คอืมนัสมอง เขาเปนขอสดุทายในปฐวธีาต ุรวมเปน 32 เรียกวา อาการ 32 หรอื ทวัตตงิสาการ
(มตัถลงุคไมมใีนปฐวธีาต ุ19 อยาง เพราะรวมเขาในอัฏฐมิญิชะ คอืเยือ่ในกระดกู)

ธาตกุมัมฏัฐานนี ้เรียกอยางอืน่วา ธาตมุนสกิาร (การพจิารณาธาต ุ— Dhàtu-manasikàra:
contemplation on the elements) บาง จตธุาตวุวัฏฐาน (การก ําหนดธาตสุี ่— Catudhàtu-
vavaññhàna: determining of the four elements) บาง เมือ่พจิารณาก ําหนดธาต ุ 4 ดวย
สตสิมัปชัญญะ มองเหน็ความเกดิข้ึนและความเสือ่มสลายไปในกาย ตระหนกัวากายนีก้ส็กัวากาย 
มใิชสตัว บคุคล ตวัตน เราเขา ดงันี ้จดัเปนกายานปุสสนาสตปิฏฐานสวนหนึง่ (หมวดท่ี 5 คอื
ธาตมุนสกิารบรรพ).
D.II.294; M.I.185; M.III.240; Vism.347. ที.ม.10/278/329; ม.มู.12/342/350; ม.อุ.14/684–7/437; วิสุทฺธิ.2/161.

[148] ธาตุ 6 (Dhàtu: the six elements) ไดแกธาตุ 4 หรือมหาภูต 4 คือ ปฐวีธาตุ
อาโปธาตุ เตโชธาตุ และ วาโยธาตุ นั้น กับเพิ่มอีก 2 อยาง คือ
5. อากาสธาตุ (สภาวะท่ีวาง โปรงไป เปนชอง — âkàsa-dhàtu: the space-element)
6. วิญญาณธาตุ (สภาวะท่ีรูแจงอารมณ ธาตุรู ไดแกวิญญาณธาตุ 6 คือ จักขุวิญญาณธาตุ
โสต~ ฆาน~ ชิวหา~ กาย~ มโนวิญญาณธาตุ — Vi¤¤àõa-dhàtu: element of 
consciousness; consciousness-element)

ดู [39] มหาภูต 4 และ [146] ธาตุ 4.
M.III.31; Vbh.82. ม.อุ.14/169/125; อภิ.วิ.35/114/101.

[149] ธาตุกัมมัฏฐาน 6 ไดแก ธาตุกัมมัฏฐาน 4 นั้น และเพิ่มอีก 2 อยาง คือ
5. อากาสธาตุ (the space-element) คือ ธาตุท่ีมีลักษณะเปนชองวาง ภายในตัวก็มี ภาย
นอกตัวก็มี กลาวเฉพาะภายใน สํ าหรับกํ าหนด พอใหสํ าเร็จประโยชน เปนอารมณของ
กรรมฐาน ไดแก ชองหู ชองจมูก ชองปาก ชองทวารหนัก ทวารเบา ชองแหงอวัยวะท้ังหลาย 
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หรือท่ีอื่นใดท่ีมีลักษณะเปนชองวางอยางเดียวกันนี้
6. วิญญาณธาตุ (the consciousness-element) คือ ธาตุท่ีมีลักษณะเปนเคร่ืองรูแจง
อารมณ กลาวคือ วิญญาณธาตุ 6.

ดู [147] ธาตุกัมมัฏฐาน 4; [148] ธาตุ 6.
M.III.240. ม.อุ.14/684–9/437–440.

[150] นิมิต 4 (เคร่ืองหมาย, เคร่ืองกํ าหนด, สิ่งท่ีพระโพธิสัตวทอดพระเนตรเห็น อันเปนเหตุ
ปรารภที่จะเสด็จออกบรรพชา — Nimitta: the Four Signs; the Four Sights on seeing 
which the Bodhisatta went forth in the Great Renunciation)
1. ชิณณะ (คนแก — Jiõõa: an old man)
2. พยาธิตะ หรือ อาพาธิกะ (คนเจ็บ — Byàdhita, âbàdhika: a sick man)
3. กาลกตะ (= มตะ, คนตาย — Mata: a dead man)
4. ปพพชิตะ (บรรพชิต, นักบวช — Pabbajita: a religious; holy man; monk)

สามอยางแรกมีช่ือเรียกรวมวา เทวทูต 3 เปนเคร่ืองหมายหรือสัญญาณเตือนใหระลึกถึง
ความทุกขตามคติธรรมดาของชีวิตและบังเกิดความสังเวช อยางท่ีสี่คือบรรพชิต เปนเคร่ือง
หมายใหมองเห็นทางออกที่จะพนไปจากทุกข บางแหงทานเรียกรวมๆ ไปวาเทวทูต 4 โดย
อธิบายช้ันหลังวา เปนทูตของวิสุทธิเทพ แตตามบาลีเรียกวานิมิต 4.
D.II.22; Bv.XVII.14. ที.ม.10/32–38/24–35; ขุ.พุทธ.33/26/544.

[151] บริษัท 41 (ชุมนุม, ท่ีประชุม, หมูแหงพุทธศาสนิก, ชุมชนชาวพุทธ — Parisà: the 
Four Assemblies; companies)
1. ภิกษุบริษัท (Bhikkhu-parisà: assembly of monks; Bhikkhus)
2. ภิกษุณีบริษัท (Bhikkhunã-parisà: assembly of nuns; Bhikkhunis)
3. อุบาสกบริษัท (Upàsaka-parisà: assembly of lay-followers)
4. อุบาสิกาบริษัท (Upàsikà-parisà: assembly of female lay-followers)
A.II.132. องฺ.จตุกฺก.21/129/178.

[152] บรษิทั 42 (ชุมนมุ, ท่ีประชุม, ชุมชนตามระบบสงัคม — Parisà: assembly; company)
1. ขัตติยบริษัท (ชุมนุมเจานาย — Khattiya-parisà: company of noblemen)
2. พราหมณบริษัท (ชุมนุมพราหมณ — Bràhmaõa-parisà: company of brahmins)
3. คหบดีบริษัท (ชุมนุมคฤหบดี — Gahapati-parisà: company of householders)
4. สมณบริษัท (ชุมนุมสมณะ — Samaõa-parisà: company of recluses)
A.II.132. องฺ.จตุกฺก.21/130/179.
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[153] บุคคล 4 (ประเภทของบุคคล — Puggala: four kinds of persons)
1. อุคฆฏิตัญู (ผูท่ีพอยกหัวขอก็รู, ผูรูเขาใจไดฉับพลัน แตพอทานยกหัวขอข้ึนแสดง — 
Ugghañita¤¤å: a person of quick intuition; the genius; the intuitive)
2. วิปจิตัญู (ผูรูตอเมื่อขยายความ, ผูรูเขาใจได ตอเมื่อทานอธิบายความพิสดารออกไป — 
Vipacita¤¤å: a person who understands after a detailed treatment; the intellectual)
3. เนยยะ (ผูท่ีพอจะแนะน ําได, ผูท่ีพอจะคอยช้ีแจงแนะน ําใหเขาใจได ดวยวิธกีารฝกสอนอบรม
ตอไป — Neyya: a person who is guidable; the trainable)
4. ปทปรมะ (ผูมีบทเปนอยางยิ่ง, ผูอับปญญา สอนใหรูไดแตเพียงตัวบทคือพยัญชนะ หรือ
ถอยคํ า ไมอาจเขาใจอรรถคือความหมาย — Padaparama: a person who has just word 
of the text at most; an idiot)
A.II.135; Pug 41; Nett.7,125. องฺ.จตุกฺก.21/133/183; อภิ.ปุ.36/108/185.

[154] ปฏิปทา 4 (แนวปฏิบัติ, ทางดํ าเนิน, การปฏิบัติแบบท่ีเปนทางดํ าเนินใหถึงจุดหมาย 
คือความหลุดพนหรือความสิ้นอาสวะ — Pañipadà: modes of practice; modes of 
progress to deliverance)
1. ทุกฺขา ปฏิปทา ทนฺธาภิฺา (ปฏิบัติลํ าบาก ท้ังรูไดชา เชนผูปฏิบัติท่ีมีราคะ โทสะ โมหะ
แรงกลา ตองเสวยทุกขโทมนัสเนื่องจากราคะ โทสะ โมหะนั้นอยูเนืองๆ หรือเจริญกรรมฐานที่
มีอารมณไมนาช่ืนใจ เชน อสุภะ เปนตน อีกท้ังอินทรียก็ออน จึงบรรลุโลกุตตรมรรคลาชา พระ
จักขุบาลอาจเปนตัวอยางในขอนี้ได — Dukkhà pañipadà dandhàbhi¤¤à: painful progress 
with slow insight)
2. ทกฺุขา ปฏปิทา ขปิฺปาภิฺา (ปฏบิตัลิ ําบาก แตรูไดเร็ว เชน ผูปฏบิตัท่ีิมรีาคะ โทสะ โมหะ
แรงกลา ตองเสวยทกุขโทมนสัเนือ่งจากราคะ โทสะ โมหะนัน้อยูเนอืงๆ หรือเจรญิกรรมฐานทีม่ี
อารมณไมนาช่ืนใจ เชน อสภุะ เปนตน แตมอีนิทรยีแกกลา จงึบรรลโุลกตุตรมรรคเรว็ไว บาลยีก
พระมหาโมคคลัลานะเปนตวัอยาง — Dukkhà pañipadà khippàbhi¤¤à: painful progress 
with quick insight)
3. สุขา ปฏิปทา ทนฺธาภิฺา (ปฏิบัติสบาย แตรูไดชา เชน ผูปฏิบัติท่ีมีราคะ โทสะ โมหะ
ไมแรงกลา ไมตองเสวยทุกขโทมนัสเนื่องจากราคะ โทสะ โมหะนั้นเนืองนิตย หรือเจริญสมาธิ
ไดฌาน 4 อันเปนสุขประณีต แตมีอินทรียออน จึงบรรลุโลกุตตรมรรคลาชา — Sukhà pañi-
padà dandhàbhi¤¤à: pleasant progress with slow insight)
4. สขุา ปฏปิทา ขปิฺปาภิฺา (ปฏบิตัสิบาย ท้ังรูไดไว เชน ผูปฏบิตัท่ีิมรีาคะ โทสะ โมหะไมแรง
กลา ไมตองเสวยทกุขโทมนสัเนือ่งจากราคะ โทสะ โมหะนัน้เนอืงนติย หรือเจรญิสมาธไิดฌาน 4 
อนัเปนสขุประณตี อกีท้ังมอีนิทรยีแกกลา จงึบรรลโุลกตุตรมรรคเรว็ไว บาลยีกพระสารบีตุรเปนตวั
อยาง —  Sukhà pañipadà khippàbhi¤¤à: pleasant progress with quick insight)
A.II.149–152,154–5. องฺ.จตุกฺก.21/161–3/200–4; 167–8/207–9.
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[155] ปฏิสัมภิทา 4 (ปญญาแตกฉาน — Pañisambhidà: analytic insight; penetrating 
insight; discrimination)
1. อัตถปฏิสัมภิทา (ปญญาแตกฉานในอรรถ, ปรีชาแจงในความหมาย, เห็นขอธรรมหรือ
ความยอ ก็สามารถแยกแยะอธิบายขยายออกไปไดโดยพิสดาร เห็นเหตุอยางหนึ่ง ก็สามารถ
คิดแยกแยะกระจายเชื่อมโยงตอออกไปไดจนลวงรู ถึงผล — Attha-pañisambhidà:
discrimination of meanings; analytic insight of consequence)
2. ธมัมปฏสิมัภิทา (ปญญาแตกฉานในธรรม, ปรีชาแจงในหลกั, เหน็อรรถาธบิายพสิดาร ก็
สามารถจบัใจความมาตัง้เปนกระทูหรอืหวัขอได เหน็ผลอยางหนึง่ กส็ามารถสบืสาวกลบัไปหา
เหตไุด — Dhamma-pañisambhidà: discrimination of ideas; analytic insight of origin)
3. นิรุตติปฏิสัมภิทา (ปญญาแตกฉานในนิรุกติ, ปรีชาแจงในภาษา, รูศัพท ถอยคํ าบัญญัติ 
และภาษาตางๆ เขาใจใชคํ าพูดช้ีแจงใหผูอื่นเขาใจและเห็นตามได — Nirutti-pañisambhidà:
discrimination of language; analytic insight of philology)
4. ปฏิภาณปฏสิมัภิทา (ปญญาแตกฉานในปฏภิาณ, ปรีชาแจงในความคดิทันการ, มไีหวพรบิ
ซึมซาบในความรูท่ีมีอยู เอามาเช่ือมโยงเขาสรางความคิดและเหตุผลขึ้นใหม ใชประโยชนได
สบเหมาะ เขากับกรณีเขากับเหตุการณ — Pañibhàõa-pañisambhidà: discrimination of 
sagacity; analytic insight of ready wit; initiative, creative and applicative insight)
A.II.160; Ps.I.119; Vbh.294. องฺ.จตุกฺก.21/172/216; ขุ.ปฏิ.31/268/175; อภิ.วิ.35/784/400.

[156] ปธาน 4 (ความเพียร — Padhàna: effort; exertion)
1. สังวรปธาน (เพียรระวังหรือเพียรปดกั้น คือ เพียรระวังยับยั้งบาปอกุศลธรรมที่ยังไมเกิด 
มิใหเกิดข้ึน — Sa§vara-padhàna: the effort to prevent; effort to avoid)
2. ปหานปธาน (เพียรละหรือเพียรกํ าจัด คือ เพียรละบาปอกุศลธรรมที่เกิดข้ึนแลว —
Pahàna-padhàna: the effort to abandon; effort to overcome)
3. ภาวนาปธาน (เพียรเจริญ หรือเพียรกอใหเกิด คือ เพียรทํ ากุศลธรรมที่ยังไมเกิด ใหเกิดมี
ข้ึน — Bhàvanà-padhàna: the effort to develop)
4. อนุรักขนาปธาน (เพียรรักษา คือ เพียรรักษากุศลธรรมที่เกิดข้ึนแลวใหตั้งมั่น และให
เจริญย่ิงข้ึนไปจนไพบูลย — Anurakkhanà-padhàna: the effort to maintain)

ปธาน 4 นี้ เรียกอีกอยางวา สัมมัปปธาน 4 (ความเพียรชอบ, ความเพียรใหญ — 
Sammappadhàna: right exertions; great or perfect efforts)
A.II.74,16,15. องฺ.จตุกฺก.21/69/96; 14/20; 13/19.

[157] ปรมัตถธรรม 4 (สภาวะท่ีมีอยูโดยปรมัตถ, สิ่งท่ีเปนจริงโดยความหมายสูงสุด 
— Paramattha-dhamma: ultimate realities; abstract realities; realities in the 
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ultimate sense)
1. จิต (สภาพท่ีคิด, ภาวะที่รูแจงอารมณ — Citta: consciousness; state of conscious-
ness)
2. เจตสิก (สภาวะท่ีประกอบกับจิต, คุณสมบัติและอาการของจิต — Cetasika: mental 
factors)
3. รูป (สภาวะท่ีเปนราง พรอมท้ังคุณและอาการ — Råpa: matter; corporeality)
4. นิพพาน (สภาวะท่ีสิ้นกิเลสและทุกขท้ังปวง, สภาวะท่ีปราศจากตัณหา — Nibbàna)

ด ูรายละเอยีดแตละอยางใน [356] จติ 89; [355] เจตสกิ 52; [38] รูป 28; [27] นพิพาน 2.
Comp.81. สงฺคห.1.

[158] ประมาณ หรือ ปมาณิก 4 (บุคคลท่ีถือประมาณตางๆ กัน, คนในโลกผูถือเอาคุณ
สมบัติตางๆ กัน เปนเคร่ืองวัดในการที่จะเกิดความเช่ือความเลื่อมใส — Pamàõa,Pamàõika:
those who measure, judge or take standard)
1. รูปประมาณ (ผูถือประมาณในรูป, บุคคลท่ีมองเห็นรูปรางสวยงาม ทรวดทรงดี อวัยวะสม
สวน ทาทางสงา สมบูรณพรอม จึงชอบใจเลื่อมใสนอมใจที่จะเชื่อถือ — Råpa-pamàõa: one 
who measures by form or outward appearance; one whose faith depends on 
good appearance)
2. โฆษประมาณ (ผูถือประมาณในเสียง, บุคคลท่ีไดยินไดฟงเสียงสรรเสริญเกียรติคุณหรือ
เสียงพูดจาท่ีไพเราะ จึงชอบใจเลื่อมใสนอมใจที่จะเชื่อถือ — Ghosa-pamàõa: one who 
measures by voice or reputation; one whose faith depends on sweet voice or 
good reputation)
3. ลูขประมาณ (ผูถือประมาณในความครํ่ าหรือเศราหมอง, บุคคลท่ีมองเห็นสิ่งของเครื่องใช
ความเปนอยูท่ีเศราหมอง เชน จีวรครํ่ าๆ เปนตน หรือมองเห็นการกระทํ าคร่ํ าเครียดเปน
ทุกรกิริยา ประพฤติเครงครัดเขมงวดขูดเกลาตน จึงชอบใจเลื่อมใสนอมใจที่จะเชื่อถือ —
Låkha-pamàõa: one who measures or judges by shabbiness, mediocrity or hard 
life; one whose faith depends on shabbiness or ascetic or self-denying practices)
4. ธรรมประมาณ (ผูถือประมาณในธรรม, บุคคลท่ีพิจารณาดวยปญญาเห็นสารธรรมหรือ
การปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ คือ ศีล สมาธิ ปญญา จึงชอบใจเลื่อมใสนอมใจที่จะเชื่อถือ — 
Dhamma-pamàõa: one who measures or judges by the teaching or righteous 
behaviour; one whose faith depends on right teachings and practices)

บุคคล 3 จํ าพวกตน ยังมีทางพลาดไดมาก โดยอาจเกิดความติดใคร ถูกครอบงํ าชักพาไป
ดวยความหลง ถูกพัดวนเวียนหรือติดอยูแคภายนอก ไมรูจักคนท่ีตนมองไดอยางแทจริงและไม
เขาถึงสาระ สวนผูถือธรรมเปนประมาณ จึงจะรูชัดคนท่ีตนมองอยางแทจริง ไมถูกพัดพาไป 
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เขาถึงธรรมที่ปราศจากสิ่งครอบคลุม
พระพุทธเจาทรงมีพระคุณสมบัติสมกับท้ังสี่ขอ (เฉพาะขอ 3 ทรงถือแตพอดี) จึงทรงครอง

ใจคนทุกจํ าพวกไดท้ังหมด คนท่ีเห็นพระพุทธเจาแลว ท่ีจะไมเลื่อมใสนั้น หาไดยากยิ่งนัก
ในชั้นอรรถกถา นิยมเรียกบุคคล 4 ประเภทนี้วา รูปปปมาณิกา โฆสัปปมาณิกา

ลูขัปปมาณิกา และ ธัมมัปปมาณิกา ตามลํ าดับ
A.II.71; Pug.7,53; DhA.114; SnA.242. องฺ.จตุกฺก.21/65/93; อภิ.ปุ.36/10/135; 133/204; ธ.อ.5/100; สุตฺต.อ.1/329.

[159] ปจจัย 4 (สิ่งคํ้ าจุนชีวิต, สิ่งจํ าเปนเบื้องตนของชีวิต, สิ่งท่ีตองอาศัยเลี้ยงอัตภาพ — 
Paccaya: the four necessities of life; requisites)
1. จีวร (ผานุงหม — Cãvara: robes; clothing)
2. บิณฑบาต (อาหาร — Piõóapàta: almsfood; food)
3. เสนาสนะ (ท่ีอยูอาศัย, ท่ีนั่งท่ีนอน — Senàsana: lodging)
4. คลิานปจจัยเภสชับรขิาร หรอื เภสชั (ยาและอปุกรณรักษาโรค — Bhesajja: medicine;
medical equipment)

สี่อยางนี้ สํ าหรับภิกษุ จํ ากัดเขาอีกเรียกวา นิสสัย 4 แปลวา เคร่ืองอาศัยของบรรพชิต 
(Nissaya: resources; means of support on which the monastic life depends)
1. ปณฑิยาโลปโภชนะ (โภชนะคือคํ าขาวท่ีไดมาดวยกํ าลังปลีแขง — Piõóiyàlopa-
bhojana: almsfood of scraps; food obtained by going on the alms-gathering)
2. บังสุกุลจีวร (ผาท่ีเขาท้ิงตามกองขยะหรือตามปาชา — Pa§sukålacãvara: discarded 
cloth taken from the rubbish heap or the charnel ground; rag-robes)
3. รุกขมูลเสนาสนะ (อยูอาศัยโคนไม — Rukkhamålasenàsana: dwelling at the foot 
of a tree)
4. ปูติมุตตเภสัช (ยานํ้ ามูตรเนา — Påtimuttabhesajja: medicines pickled in stale 
urine: ammonia as a medicine)

สวนที่อนุญาตนอกเหนือจากนี้เปน อดิเรกลาภ (extra acquisitions; extra allowance)
Vin.I.58. วินย.4/87/106.

[ ] ปญญาวุฒิธรรม 4 ดู [179] วุฒิธรรม 4

[160] ปาริสุทธิศีล 4 (ศีลคือความบริสุทธิ์, ศีลเคร่ืองใหบริสุทธิ์, ความประพฤติบริสุทธิ์ท่ีจัด
เปนศีล — Pàrisuddhi-sãla: morality consisting in purity; morality for purification; 
morality of pure conduct)
1. ปาฏิโมกขสังวรศีล (ศีลคือความสํ ารวมในพระปาฏิโมกข เวนจากขอหาม ทํ าตามขอ
อนุญาต ประพฤติเครงครัดในสิกขาบททั้งหลาย — Pàñimokkhasa§vara-sãla: restraint in 
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accordance with the monastic disciplinary code)
2. อินทรียสังวรศีล (ศีลคือความสํ ารวมอินทรีย ระวังไมใหบาปอกุศลธรรมครอบงํ าเมื่อรับรู
อารมณดวยอนิทรยีท้ัง 6 — Indriyasa§vara-sãla: restraint of the senses; sense-control)
3. อาชีวปาริสุทธิศีล (ศีลคือความบริสุทธิ์แหงอาชีวะ เลี้ยงชีวิตโดยทางที่ชอบ ไมประกอบ 
อเนสนา มีหลอกลวงเขาเลี้ยงชีพเปนตน — âjãvapàrisuddhi-sãla: purity of conduct as 
regards livelihood)
4. ปจจัยสันนิสิตศีล (ศีลท่ีเกี่ยวกับปจจัย 4 ไดแกปจจัยปจจเวกขณ คือพิจารณาใชสอย
ปจจัยสี่ ใหเปนไปตามความหมายและประโยชนของสิ่งนั้น ไมบริโภคดวยตัณหา — 
Paccayasannissita-sãla: pure conduct as regards the necessities of life)
Vism.16; Comp.212. วิสุทฺธิ.1/19; สงฺคห.55.

[ ] ผล 4 ดู [165] ผล 4.

[ ] พร 4 ดู [227] พร 5.

[161] พรหมวิหาร 4 (ธรรมเครื่องอยูอยางประเสริฐ, ธรรมประจํ าใจอันประเสริฐ, หลัก
ความประพฤติท่ีประเสริฐบริสุทธิ์, ธรรมที่ตองมีไวเปนหลักใจและกํ ากับความประพฤติ จึงจะ
ช่ือวาดํ าเนินชีวิตหมดจด และปฏิบัติตนตอมนุษยสัตวท้ังหลายโดยชอบ — Brahmavihàra:
holy abidings; sublime states of mind)
1. เมตตา (ความรัก ปรารถนาดีอยากใหเขามีความสุข มีจิตอันแผไมตรีและคิดทํ าประโยชน
แกมนุษยสัตวท่ัวหนา — Mettà: loving-kindness; friendliness; goodwill)
2. กรุณา (ความสงสาร คิดชวยใหพนทุกข ใฝใจในอันจะปลดเปลื้องบํ าบัดความทุกขยากเดือด
รอนของปวงสัตว — Karuõà: compassion)
3. มุทิตา (ความยินดี ในเมื่อผูอื่นอยูดีมีสุข มีจิตผองใสบันเทิง กอปรดวยอาการแชมช่ืนเบิก
บานอยูเสมอ ตอสัตวท้ังหลายผูดํ ารงในปกติสุข พลอยยินดีดวยเมื่อเขาไดดีมีสุข เจริญงอกงาม
ยิ่งข้ึนไป — Mudità: sympathetic joy; altruistic joy)
4. อุเบกขา (ความวางใจเปนกลาง อันจะใหดํ ารงอยูในธรรมตามที่พิจารณาเห็นดวยปญญา 
คือมีจิตเรียบตรงเที่ยงธรรมดุจตราชั่ง ไมเอนเอียงดวยรักและชัง พิจารณาเห็นกรรมที่สัตวท้ัง
หลายกระทํ าแลว อันควรไดรับผลดีหรือช่ัว สมควรแกเหตุอันตนประกอบ พรอมท่ีจะวินิจฉัย
และปฏิบัติไปตามธรรม รวมท้ังรูจักวางเฉยสงบใจมองดู ในเมื่อไมมีกิจท่ีควรทํ า เพราะเขารับ
ผิดชอบตนไดดีแลว เขาสมควรรับผิดชอบตนเอง หรือเขาควรไดรับผลอันสมกับความรับผิด
ชอบของตน — Upekkhà: equanimity; neutrality; poise)

ผูดํ ารงในพรหมวิหาร ยอมชวยเหลือมนุษยสัตวท้ังหลายดวยเมตตากรุณา และยอมรักษา
ธรรมไวไดดวยอุเบกขา ดังนั้น แมจะมีกรุณาท่ีจะชวยเหลือปวงสัตวแตก็ตองมีอุเบกขาดวยท่ีจะ
มิใหเสียธรรม



หมวด 4 [161]125

พรหมวิหารนี้ บางทีแปลวา ธรรมเครื่องอยูของพรหม, ธรรมเครื่องอยูอยางพรหม, ธรรม
ประจํ าใจที่ทํ าใหเปนพรหมหรือใหเสมอดวยพรหม, หรือธรรมเครื่องอยูของทานผูมีคุณยิ่งใหญ 
— (abidings of the Great Ones)

พรหมวิหาร 4 เรียกอีกอยางวา อัปปมัญญา 4 (Appama¤¤à: unbounded states of 
mind; illimitables) เพราะแผสมํ่ าเสมอโดยทั่วไปในมนุษยสัตวท้ังหลาย ไมมีประมาณ ไม
จํ ากัดขอบเขต

พรหมวิหารมีในผูใด ยอมทํ าใหผูนั้นประพฤติปฏิบัติเก้ือกูลแกผูอื่น ดวยสังคหวัตถุเปนตน.
อนึ่ง ในการที่จะเขาใจและปฏิบัติพรหมวิหาร 4 ใหถูกตอง พึงทราบรายละเอียดบางอยาง 

โดยเฉพาะสมบัติ และวิบัติ ของธรรม 4 ประการนั้น ดังนี้
ก. ความหมายโดยวิเคราะหศัพท
1. เมตตา = (มีนํ้ าใจ)เยื่อใยใฝประโยชนสุขแกคนสัตวท้ังหลาย หรือนํ้ าใจปรารถนาประโยชนสุข
ท่ีเปนไปตอมิตร
2. กรุณา = ทํ าความสะเทือนใจแกสาธุชน เมื่อคนอื่นประสบทุกข หรือถายถอนทํ าทุกขของผู
อื่นใหหมดไป หรือแผใจไปรับรูตอคนสัตวท้ังหลายที่ประสบทุกข
3. มุทิตา = โมทนายินดีตอผูประกอบดวยสมบัติหรือผลดีนั้นๆ
4. อุเบกขา = คอยมองดูอยู โดยละความขวนขวายวาสัตวท้ังหลายจงอยาผูกเวรกัน เปนตน 
และโดยเขาถึงความเปนกลาง
ข. ลักษณะ หนาท่ีหรือกิจ (รส) ผลปรากฏ (ปจจุปฏฐาน) และปทัสถาน (เหตุใกล)
1. เมตตา = (ในสถานการณท่ีคนอื่นอยูเปนปกติ)

ลักษณะ = เปนไปโดยอาการเกื้อกูลแกคนสัตวท้ังหลาย
หนาท่ี = นอมนํ าประโยชนเขาไปใหแกเขา
ผลปรากฏ = กํ าจัดความอาฆาตแคนเคืองใหปราศไป
ปทัสถาน = เห็นภาวะที่นาเจริญใจของคนสัตวท้ังหลาย

2. กรุณา = (ในสถานการณท่ีคนอื่นตกทุกขเดือดรอน)
ลักษณะ = เปนไปโดยอาการปลดเปลื้องทุกขแกคนสัตวท้ังหลาย
หนาท่ี = ไมนิ่งดูดาย/ทนนิ่งอยูไมไดตอทุกขของคนสัตวท้ังหลาย
ผลปรากฏ = ไมเบียดเบียน/อวิหิงสา
ปทัสถาน = เห็นภาวะไรท่ีพึ่ง/สภาพนาอนาถของคนสัตวท้ังหลายที่ถูกทุกขครอบงํ า

3. มุทิตา = (ในสถานการณท่ีคนอื่นมีสุขสํ าเร็จหรือทํ าอะไรกาวไปดวยดี)
ลักษณะ = พลอยยินดี/ยินดีดวย
หนาท่ี = ไมริษยา/เปนปฏิปกษตอความริษยา
ผลปรากฏ = ขจัดความริษยา ความไมยินดีหรือความทนไมไดตอความสุขสํ าเร็จของผูอื่น
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ปทัสถาน = เห็นสมบัติ/ความสํ าเร็จของคนสัตวท้ังหลาย
4. อุเบกขา = (ในสถานการณรักษาธรรมตามความรับผิดชอบตอกรรมที่เขาทํ า)

ลักษณะ = เปนไปโดยอาการเปนกลางตอคนสัตวท้ังหลาย
หนาท่ี = มองเห็นความเสมอภาคกันในสัตวท้ังหลาย
ผลปรากฏ = ระงับความขัดเคืองเสียใจและความคลอยตามดีใจ
ปทัสถาน = มองเห็นภาวะที่ทุกคนเปนเจาของกรรมของตน วาสัตวท้ังหลายจักไดสุข พน
ทุกข ไมเสื่อมจากสมบัติท่ีไดท่ีถึง ตามใจชอบไดอยางไร

ค. สมบัติ (ความสมบูรณหรือความสัมฤทธิ์ผล) และวิบัติ (ความลมเหลว หรือการปฏิบัติผิด
พลาด ไมสํ าเร็จผล)
1. เมตตา: สมบัติ = สงบหายไรความแคนเคืองไมพอใจ

วิบัติ = เกิดเสนหา
2. กรุณา: สมบัติ = สงบหายไรวิหิงสา

วิบัติ = เกิดความโศกเศรา
3. มุทิตา: สมบัติ = สงบหายไรความริษยา

วิบัติ = เกิดความสนุกสนาน
4. อุเบกขา: สมบัติ = สงบหายไมมีความยินดียินราย

วิบัติ = เกิดความเฉยดวยไมรู (เฉยโง เฉยเมย เฉยเมิน)
ง. ขาศึก คือ อกุศลซึ่งเปนศัตรูคูปรับท่ีจะทํ าลายหรือทํ าธรรมนั้นๆ ใหเสียไป
1. เมตตา: ขาศึกใกล = ราคะ

ขาศึกไกล = พยาบาท คือความขัดเคืองไมพอใจ
2. กรุณา: ขาศึกใกล = โทมนัส คือความโศกเศราเสียใจ

ขาศึกไกล = วิหิงสา
3. มุทิตา: ขาศึกใกล = โสมนัส (เชนดีใจวาตนจะพลอยไดรับผลประโยชน)

ขาศึกไกล = อรติ คือความไมยินดี ไมใยดี ริษยา
4. อุเบกขา: ขาศึกใกล = อัญญาณุเบกขา (เฉยไมรูเรื่อง เฉยโง เฉยเมย)

ขาศึกไกล = ราคะ (ความใคร) และปฏิฆะ (ความเคือง) หรือชอบใจและขัดใจ
จ. ตัวอยางมาตรฐาน ท่ีแสดงความหมายของพรหมวิหารไดชัด ซึ่งคัมภีรท้ังหลายมักยกขึ้นอาง
1. เมื่อลูกยังเล็กเปนเด็กเยาววัย

แม-เมตตา รักใครเอาใจใส ถนอมเลี้ยงใหเจริญเติบโต
2. เมื่อลูกเจ็บไขเกิดมีทุกขภัย

แม-กรุณา หวงใยปกปกรักษา หาทางบํ าบัดแกไข
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3. เมื่อลูกเจริญวัยเปนหนุมสาวสวยสงา
แม-มุทิตา พลอยปลาบปลื้มใจ หวังใหลูกงามสดใสอยูนานเทานาน

4. เมื่อลูกรับผิดชอบกิจหนาท่ีของตนขวนขวายอยูดวยดี  
แม-อุเบกขา มีใจนิ่งสงบเปนกลาง วางเฉยคอยดู
พึงทราบดวยวา ฉันทะ คือ กัตตุกัมยตาฉันทะ (ความอยากจะทํ าใหดี หรือความตองการที่

จะทํ าใหคนสัตวท้ังหลายดีงามสมบูรณปราศจากโทษขอบกพรอง เชน อยากใหเขาประสบ
ประโยชนสุข พนจากทุกขเปนตน) เปนจุดตั้งตน (อาทิ) ของพรหมวิหารทั้ง 4 นี้ การขมระงับ
กิเลส (เชนนิวรณ) ได เปนทามกลาง สมาธิถึงข้ันอัปปนา (คือ ภาวะจิตท่ีมั่นคงเรียบร่ืนสงบ
สนิทดีท่ีสุด) เปนท่ีจบ ของพรหมวิหารทั้ง 4 นั้น
AIII.226; Dhs.262; Vism.320. องฺ.ปฺจก 22/192/252; อภิ.สํ.34/190/75; วิสุทฺธิ.2/124.

[ ] พละ ดู [229] พละ 4.

[ ] พุทธลีลาในการสอน 4 ดู [172] ลีลาการสอน 4.

[ ] ภาวนา 4 ดู [37] ภาวนา 4.

[ ] ภาวิต 4 ดู [37] ภาวนา 4.

[162] ภูม ิ (ช้ันแหงจิต, ระดับจิตใจ, ระดับชีวิต — Bhåmi: planes of consciousness; 
planes of existence; degrees of spiritual development)
1. กามาวจรภูมิ (ช้ันท่ีทองเท่ียวอยูในกาม, ระดับจิตใจที่ยังปรารภกามเปนอารมณ คือยัง
เกี่ยวของกับกามคุณ, ระดับจิตใจของสัตวในกามภพทั้ง 11 ช้ัน — Kàmàvacara-bhåmi:
Sensuous Plane)
2. รูปาวจรภูมิ (ช้ันท่ีทองเท่ียวอยูในรูป, ระดับจิตใจที่ปรารภรูปธรรมเปนอารมณ, ระดับจิตใจ
ของทานผูไดฌานหรือผูอยูในรูปภพท้ัง 16 ช้ัน — Råpàvacara-bhåmi: form-plane)
3. อรูปาวจรภูมิ (ช้ันท่ีทองเท่ียวอยูในอรูป, ระดับจิตใจที่ปรารภอรูปธรรมเปนอารมณ, ระดับ
จิตใจของทานผูไดอรูปฌาน หรือผูอยูในอรูปภพท้ัง 4 ช้ัน — Aråpàvacara-bhåmi: Form-
less Plane)
4. โลกุตตรภูมิ (ช้ันท่ีพนจากโลก, ระดบัแหงโลกตุตรธรรม, ระดบัจติใจของพระอรยิเจาอันพน
แลวจากโลกียภูมิ 3 ขางตน — Lokuttara-bhåmi: supramundane plane) ขอนี้ในบาลีท่ีมา
เรียกวา อปริยาปนนภูมิ (ข้ันท่ีไมนับเนื่องในวัฏฏะ, ระดับท่ีไมถูกจํ ากัด — unbelonging or 
unlimited plane).

ดู [98] ภพ 3 และ [351] ภูมิ 4, 31 ดวย.
Ps.I.83. ขุ.ปฏิ.31/171/122.

[163] โภควิภาค 4 (การแบงโภคะเปน 4 สวน, หลักการแบงทรัพยโดยจัดสรรเปน 4 สวน 
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— Bhogavibhàga: fourfold division of money)
1. เอเกน โภเค ภฺุเชยฺย (1 สวน ใชจายเลี้ยงตน เลี้ยงคนที่ควรบํ ารุง และทํ าประโยชน — 
On one part he should live and do his duties towards others.)
2.–3. ทฺวีหิ กมฺมํ ปโยชเย (2 สวน ใชลงทุนประกอบการงาน — With two parts he 
should expand his business)
4. จตุตฺถฺจ นิธาเปยฺย (อีก 1 สวน เก็บไวใชในคราวจํ าเปน — And he should save 
the fourth for a rainy day.)
D.III.188. ที.ปา.11/197/202.

[164] มรรค 4 (ทางเขาถึงความเปนอริยบุคคล, ญาณที่ทํ าใหละสังโยชนไดขาด — Magga:
the path)
1. โสดาปตติมรรค (มรรคอันใหถึงกระแสที่นํ าไปสูพระนิพพานทีแรก, มรรคอันใหถึงความ
เปนพระโสดาบัน เปนเหตุละสังโยชนได 3 คือ สักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา สีลัพพตปรามาส — 
Sotàpatti-magga: the Path of Stream-Entry)
2. สกทาคามิมรรค (มรรคอันใหถึงความเปนพระสกทาคามี เปนเหตุละสังโยชนได 3 ขอตน 
กับทํ าราคะ โทสะ โมหะ ใหเบาบางลง — Sakadàgàmi-magga: the Path of Once-
Returning)
3. อนาคามิมรรค (มรรคอันใหถึงความเปนพระอนาคามี เปนเหตุละสังโยชนเบื้องตํ่ าไดท้ัง 5 
— Anàgàmi-magga: the Path of Non-Returning)
4. อรหัตตมรรค (มรรคอันใหถึงความเปนพระอรหันต เปนเหตุละสังโยชนไดหมดท้ัง 10 — 
Arahatta-magga: the Path of Arahantship)

ดู [329] สังโยชน 101.
Vbh.335. อภิ.วิ.35/837/453.

[165] ผล 4 (ผลที่เกิดสืบเนื่องจากการละกิเลสไดดวยมรรค, ธรรมารมณอันพระอริยะพึงเสวย 
ท่ีเปนผลเกิดเองในเมื่อกิเลสสิ้นไปดวยอํ านาจมรรคนั้นๆ  — Phala: fruition)
1. โสดาปตติผล (ผลแหงการเขาถึงกระแสที่นํ าไปสูพระนิพพาน, ผลอันพระโสดาบันพึงเสวย 
— Sotàpatti-phala: the Fruition of Stream-Entry)
2. สกทาคามิผล (ผลอันพระสกทาคามีพึงเสวย — Sakadàgàmi-phala: the Fruition of 
Once-Returning)
3. อนาคามิผล (ผลอันพระอนาคามีพึงเสวย — Anàgàmi-phala: the Fruition of Non-
Returning)
4. อรหัตตผล (ผลคือความเปนพระอรหันต, ผลอันพระอรหันตพึงเสวย — Arahatta-phala:
the Fruition of Arahantship)
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ผล 4 นี้ บางที่เรียกวา สามัญญผล (ผลของความเปนสมณะ, ผลแหงการบํ าเพ็ญสมณ-
ธรรม — Sàma¤¤a-phala: fruits of a monk’s life; fruits of the monkhood)
D.III.227; Vbh.335. ที.ปา.11/242/240; อภิ.วิ.35/837/453.

[166] มหาปเทส 41 (ท่ีอางอิงขอใหญ, หลักใหญสํ าหรับอางเพื่อสอบสวนเทียบเคียง
หมวดที ่1 วาดวยหลกัทัว่ไป — Mahàpadesa: great authorities; principal references 
or citations)
1. หากมีภิกษุกลาววา ขาพเจาไดสดับรับมาเฉพาะพระพักตรของพระผูมีพระภาควา นี้เปน
ธรรม นี้เปนวินัย นี้เปนสัตถุสาสน (A monk might say: “Face to face with the Blessed 
One did I hear this; face to face with him did I receive this. This is the Doctrine, 
this is the Discipline, this is the Master’s teaching.”)
2. หากมีภิกษุกลาววา ในอาวาสชื่อโนน มีสงฆอยู พรอมดวยพระเถระ พรอมดวยปาโมกข 
ขาพเจาไดสดับรับมาเฉพาะหนาสงฆนั้นวา นี้เปนธรรม นี้เปนวินัย นี้เปนสัตถุสาสน (A monk 
might say: “In such and such a monastery resides an Order together with an elder 
monk, together with a leader. Face to face with that Order did I hear this; ...)
3. หากมภีกิษกุลาววา ในอาวาสชือ่โนน มภีกิษผุูเปนพระเถระอยูจ ํานวนมาก เปนพหสูตู ถงึอาคม 
(คอืชํ านาญในพทุธพจนท้ัง 5 นกิาย) ทรงธรรม ทรงวนิยั ทรงมาตกิา ขาพเจาไดสดบัรับมาเฉพาะ
หนาพระเถระเหลานัน้วา นีเ้ปนธรรม นีเ้ปนวินยั นีเ้ปนสตัถสุาสน (A monk might say: “In 
such and such a monastery reside a great number of elder monks, widely learned, 
versed in the Collections, expert on the Doctrine, expert on the Discipline, expert 
on the Summaries. In the presence of those monks did I hear this; ...)
4. หากมีภิกษุกลาววา ในอาวาสชื่อโนน มีภิกษุผูเปนพระเถระอยูรูปหนึ่ง เปนพหูสูต ถึงอาคม 
ทรงธรรม ทรงวินัย ทรงมาติกา ขาพเจาไดสดับรับมาเฉพาะหนาพระเถระรูปนั้นวา นี้เปนธรรม 
นี้เปนวินัย นี้เปนสัตถุสาสน (A monk might say: “In such and such a monastery 
resides an elder monk of wide learning ...)

เธอท้ังหลาย ยังไมพึงช่ืนชม ยังไมพึงคัดคานคํ ากลาวของผูนั้น พึงเรียนบทและพยัญชนะ 
(ท้ังขอความและถอยคํ า) เหลานั้นใหดีแลว พึงสอบดูในสูตรเทียบดูในวินัย (The words of 
that monk are neither to be welcomed nor scorned, the words and syllables 
thereof are to be studied thoroughly, laid beside the Discourses and compared 
with the Discipline.)
ก. ถาบทและพยัญชนะเหลานั้น สอบลงในสูตรก็ไมได เทียบเขาในวินัยก็ไมได พึงลงสันนิษฐาน
วา นี้มิใชดํ ารัสของพระผูมีพระภาคแนนอน ภิกษุนี้ (สงฆนั้น พระเถระเหลานั้น พระเถระรูป
นั้น) ถือไวผิด พึงท้ิงเสีย (If, when laid beside the Discourses and compared with the 
Discipline, these words and syllables lie not along with the Discourses and agree 
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not with the Discipline then you may come to the conclusion: Surely this is not 
the word of the Blessed One, and it has been wrongly grasped by that monk. 
Then reject it.
ข. ถาบทและพยัญชนะเหลานั้น สอบลงในสูตรก็ได เทียบเขาในวินัยก็ได พึงลงสันนิษฐานวา นี้
เปนดํ ารัสของพระผูมีพระภาคแนแท ภิกษุนี้ (สงฆนั้น พระเถระเหลานั้น พระเถระรูปนั้น) รับ
มาดวยดี (If, ... they lie along with the Discourses and agree with the Discipline... 
Surely this is the word of the Blessed One ...)

โดยสรปุ คอื การยกขออางหรือหลกัฐาน 4 (the four principal appeals to authority) คอื
1. พุทธาปเทส (ยกเอาพระพุทธเจาข้ึนอาง — Buddhàpadesa: the appeal to the 
Enlightened One as authority)
2. สังฆาปเทส (ยกเอาคณะสงฆข้ึนอาง — Saïghàpadesa: the appeal to a 
community of monks or an Order as authority)
3. สมัพหลัุตเถราปเทส (ยกเอาพระเถระจ ํานวนมากขึน้อาง — Sambahulattheràpadesa:
the appeal to a number of elders as authority)
4. เอกัตเถราปเทส (ยกเอาพระเถระรูปหนึ่งข้ึนอาง — Ekattheràpadesa: the appeal to 
a single elder as authority)

ในคัมภีรรุนฎีกา (เชน องฺ.ฏี. 2/443) เรียกขอท่ี 3 วา คณาปเทส (Gaõàpadesa) และขอท่ี 
4 วา ปุคคลาปเทส (Puggalàpadesa)
D.II.123; A.II.167. ที.ม.10/113/144; องฺ.จตุกฺก.21/180/227.

[167] มหาปเทส 42 หมวดที่ 2 เฉพาะในทางพระวินัย — Mahàpadesa: great 
authorities; principal references)
1. สิง่ใดไมไดทรงหามไววาไมควร แตเขากนักบัสิง่ทีไ่มควร (อกปัปยะ) ขดักบัสิง่ทีค่วร (กปัปยะ) 
สิง่นัน้ไมควร
(Whatever has not been objected to as not allowable, if it fits in with what is not 
allowable and goes against what is allowable, is not allowable.)
2. สิง่ใดไมไดทรงหามไววาไมควร แตเขากนักบัสิง่ทีค่วร (กปัปยะ) ขดักบัสิง่ทีไ่มควร (อกปัปยะ) 
สิง่นัน้ควร
(Whatever has not been objected to as not allowable, if it fits in with what is 
allowable and goes against what is not allowable, is allowable.)
3. สิง่ใดไมไดทรงอนญุาตไววาควร แตเขากันกับสิ่งที่ไมควร (อกัปปยะ) ขัดกับสิ่งที่ควร
(กปัปยะ) สิง่นัน้ไมควร
(Whatever has not been permitted as allowable, if it fits in with what is not 
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allowable and goes against what is allowable, is not allowable.)
4. สิง่ใดไมไดทรงอนญุาตไววาควร แตเขากนักบัสิง่ทีค่วร (กปัปยะ) ขดักบัสิง่ทีไ่มควร (อกปัปยะ) 
สิง่นัน้ควร
(Whatever has not been permitted as allowable, if it fits in with what is allowable
and goes against what is not allowable, is allowable.)
Vin.I.250. วินย.5/92/131.

[168] มิตรปฏิรูปก หรือ มิตรเทียม 4 (คนเทียมมิตร, คนท่ีพึงทราบวาเปนศัตรูผูมาใน
รางของมิตร — Mittapañiråpaka: false friends; foes in the guise of friends)
1. คนปอกลอก คนขนเอาของเพื่อนไปถายเดียว (อัญญทัตถุหร — A¤¤adatthuhara:
the out-and-out robber) มีลักษณะ 4 คือ
1) คิดเอาแตไดฝายเดียว
2) ยอมเสียนอย โดยหวังจะเอาใหมาก
3) ตัวมีภัย จึงมาชวยทํ ากิจของเพื่อน
4) คบเพื่อน เพราะเห็นแกผลประโยชน
a) He appropriates his friend’s possessions.
b) Giving little, he expects a lot in return.
c) He gives a helping hand only when he himself is in danger.
d) He makes friends with others only for his own interests.
2. คนดแีตพดู (วจีบรม — Vacãparama: the man who pays lip-service) มลีกัษณะ 4 คอื
1) ดีแตยกของหมดแลวมาปราศรัย
2) ดีแตอางของยังไมมีมาปราศรัย
3) สงเคราะหดวยสิ่งหาประโยชนมิได
4) เมื่อเพื่อนมีกิจ อางแตเหตุขัดของ
a) He speaks you fair about the past.
b) He speaks you fair about the future.
c) He tries to gain your favour by empty sayings.
d) When help is needed he points to his own ill luck.
3. คนหัวประจบ (อนุปปยภาณี — Anuppiyabhàõã: the flatterer) มีลักษณะ 4 คือ
1) จะทํ าช่ัวก็เออออ
2) จะทํ าดีก็เออออ
3) ตอหนาสรรเสริญ
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4) ลับหลังนินทา
a) He consents to your doing wrong.
b) He consents to your doing right.
c) He sings your praises to your face.
d) He runs you down behind your back.
4. คนชวนฉิบหาย (อปายสหาย — Apàyasahàya: the leader to destruction) มี
ลักษณะ 4 คือ
1) คอยเปนเพื่อนดื่มนํ้ าเมา
2) คอยเปนเพื่อนเที่ยวกลางคืน
3) คอยเปนเพื่อนเที่ยวดูการเลน
4) คอยเปนเพื่อนไปเลนการพนัน
a) He is your companion when you indulge in drinking.
b) He is your companion when you roam the streets at unseemly hours.
c) He is your companion when you frequent shows and fairs.
d) He is your companion when you indulge in gambling.
D.III.185. ที.ปา.11/186/199.

[169] สุหทมิตร หรือ มิตรแท 4 (มิตรมีใจดี, มิตรที่จริงใจ — Suhadamitta: true 
friends; true-hearted friends)
1. มิตรอุปการะ (อุปการกะ — Upakàraka: the helper) มีลักษณะ 4 คือ
1) เพื่อนประมาท ชวยรักษาเพื่อน
2) เพื่อนประมาท ชวยรักษาทรัพยสินของเพื่อน
3) เมื่อมีภัย เปนท่ีพึ่งพํ านักได
4) มีกิจจํ าเปน ชวยออกทรัพยใหเกินกวาท่ีออกปาก
a) He guards you when you are off your guard.
b) He guards your property when you are off your guard.
c) He is a refuge to you when you are in danger.
d) He provides a double supply of what you may ask in time of need.
2. มิตรรวมสุขรวมทุกข (สมานสุขทุกข — Samànasukhadukkha: the man who is 
the same in weal and woe) มีลักษณะ 4 คือ
1) บอกความลับแกเพื่อน
2) ปดความลับของเพื่อน
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3) มีภัยอันตราย ไมละท้ิง
4) แมชีวิตก็สละใหได
a) He tells you his secrets.
b) He keeps secret your secrets.
c) He does not forsake you in your troubles.
d) He can even die for your sake.
3. มติรแนะประโยชน (อตัถกัขายี — Atthakkhàyã: the man who gives good counsel)
มีลักษณะ 4 คือ
1) จะทํ าช่ัวเสียหาย คอยหามปรามไว
2) คอยแนะนํ าใหตั้งอยูในความดี
3) ใหไดฟงไดรูสิ่งท่ีไมเคยไดรูไดฟง
4) บอกทางสุขทางสวรรคให
a) He keeps you back from evil.
b) He encourages you to do good.
c) He informs you of what you have not heard.
d) He shows you the way to heaven.
4. มิตรมีนํ้ าใจ (อนุกัมปกะ มิตรมีความรักใคร หรือมิตรผูรักใครเอ็นดู — Anukampaka:
the man who sympathizes) มีลักษณะ 4 คือ
1) เพื่อนมีทุกข พลอยไมสบายใจ (ทุกข ทุกขดวย)
2) เพื่อนมีสุข พลอยแชมช่ืนยินดี (สุข สุขดวย)
3) เขาติเตียนเพื่อน ชวยยับยั้งแกให
4) เขาสรรเสริญเพื่อน ชวยพูดเสริมสนับสนุน
a) He does not rejoice over your misfortunes.
b) He rejoices in your good fortune.
c) He protests against anyone who speaks ill of you.
d) He admires those who speak well of you.
D.III.187. ที.ปา.11/192/201.

[170] โยคะ 4 (สภาวะอันประกอบสัตวไวในภพ หรือผูกกรรมไวกับวิบาก — Yoga: the 
Four Bonds) ไดแก กาม ภพ ทิฏฐิ อวิชชา เหมือนในอาสวะ 4.

ดู [136] อาสวะ 4.
D.III.230; A.II.10; Vbh.374. ที.ปา.11/259/242; องฺ.จตุกฺก.21/10/13; อภิ.วิ.35/963/506.
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[171] โยนิ 4 (กํ าเนิด, แบบหรือชนิดของการเกิด — Yoni: ways or kinds of birth; 
modes of generation)
1. ชลาพุชะ (สัตวเกิดในครรภ คือ คลอดออกมาเปนตัว เชน คน โค สุนัข แมว เปนตน — 
Jalàbuja: the viviparous; womb-born creatures)
2. อัณฑชะ (สตัวเกดิในไข คอื ออกไขเปนฟองกอนแลวจึงฟกเปนตวั เชน นก เปด ไก เปนตน 
— Aõóaja: the oviparous; egg-born creatures)
3. สงัเสทชะ (สตัวเกดิในไคล คอื เกดิในของชืน้แฉะหมกัหมมเนาเปอย ขยายแพรออกไปเอง 
เชน กมิชิาตบิางชนดิ — Sa§sedaja: putrescence-born creatures; moisture-born 
creatures)
4. โอปปาตกิะ (สตัวเกดิผดุข้ึน คอื เกดิผดุเตม็ตวัในทนัใด ไดแก เทวดา สตัวนรก มนษุยบาง
พวก และเปรตบางพวก ทานวา เกดิและตาย ไมตองมเีช้ือหรอืซากปรากฏ — Opapàtika:
spontaneously born creatures; the apparitional)
D.III.230; M.I.73. ที.ปา.11/263/242; ม.มู.12/169/147.

[ ] ราชสังคหวัตถุ 4 ดู [187] สังคหวัตถุของผูครองแผนดิน 4.

[172] ลีลาการสอน หรือ พุทธลีลาในการสอน หรือ เทศนาวิธี 4 (การสอนของ
พระพุทธเจาแตละครั้ง แมท่ีเปนเพียงธรรมีกถา หรือการสนทนาทั่วไป ซึ่งมิใชคราวท่ีมีความมุง
หมายเฉพาะพิเศษ ก็จะดํ าเนินไปอยางสํ าเร็จผลดีโดยมีองคประกอบที่เปนคุณลักษณะ 4 
ประการ — Desanàvidhi: the Buddha’s style or manner of teaching)
1. สันทัสสนา (ช้ีแจงใหเห็นชัด คือ จะสอนอะไร ก็ช้ีแจงจํ าแนกแยกแยะอธิบายและแสดง
เหตุผลใหชัดเจน จนผูฟงเขาใจแจมแจง เห็นจริงเห็นจัง ดังจูงมือไปดูเห็นกับตา — 
Sandassanà: elucidation and verification)
2. สมาทปนา (ชวนใจใหอยากรับเอาไปปฏิบัติ คือ สิ่งใดควรปฏิบัติหรือหัดทํ า ก็แนะนํ าหรือ
บรรยายใหซาบซึ้งในคุณคา มองเห็นความสํ าคัญท่ีจะตองฝกฝนบํ าเพ็ญจนใจยอมรับ อยากลง
มือทํ า หรือนํ าไปปฏิบัติ — Samàdapanà: incitement to take upon oneself; 
inspiration towards the goal)
3. สมุตเตชนา (เราใจใหอาจหาญแกลวกลา คือ ปลุกเราใจใหกระตือรือรนเกิดความอุตสาหะ 
มีกํ าลังใจแข็งขัน มั่นใจที่จะทํ าใหสํ าเร็จจงได สูงาน ไมหวั่นระยอ ไมกลัวเหนื่อย ไมกลัวยาก 
— Samuttejanà: urging; encouragement; animation; filling with enthusiasm)
4. สัมปหังสนา (ปลอบชโลมใจใหสดช่ืนราเริง คือ บํ ารุงจิตใหแชมช่ืนเบิกบาน โดยชี้ใหเห็น
ผลดีหรือคุณประโยชนท่ีจะไดรับและทางที่จะกาวหนาบรรลุผลสํ าเร็จยิ่งข้ึนไป ทํ าใหผูฟงมี
ความหวังและราเริงเบิกบานใจ — Sampaha§sanà: gladdening; exhilaration; filling 
with delight and joy)
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อรรถกถาชี้แจงเพิ่มเติมวา ขอ 1 ปลดเปลื้องความเขลาหรือความมืดมัว ขอ 2 ปลด
เปลื้องความประมาท ขอ 3 ปลดเปลื้องความอืดคราน ขอ 4 สัมฤทธิ์การปฏิบัติ จํ า 4 ขอนี้
สัน้ๆ วา ช้ีใหชัด ชวนใหปฏบิตั ิเราใหกลา ปลกุใหราเริง หรอื แจมแจง จงูใจ แกลวกลา ราเริง
D.I.126; etc.; DA.II.473; UdA.242,361,384. ที.สี.9/198/161; ฯลฯ, ที.อ.2/89; อุ.อ.304,457,490.

[173] วรรณะ 4 (ชนช้ันในสังคมอินเดีย ท่ีกํ าหนดดวยชาติกํ าเนิด ตามหลักศาสนาพราหมณ 
— Vaõõa: castes)
1. กษตัรยิ (ชนช้ันเจา, ชนช้ันปกครองหรอืนกัรบ — Khattiya: the warrior-caste; warrior-
rulers; noblemen)
2. พราหมณ (ชนช้ันเจาตํ าราเจาพิธี, พวกพราหมณ — Bràhmaõa: the priestly caste; 
brahmins)
3. แพศย (ชนช้ันพอคาและกสกิร — Vessa: the trading and agricultural caste; merchants 
and farmers)
4. ศูทร (ชนชัน้ตํ ่า, พวกทาสกรรมกร — Sudda: the low caste; labourers and servants)
M.II.128. ม.ม.13/576/520.

[174] วิธีปฏิบัติตอทุกข–สุข 4 (หลกัการเพยีรพยายามใหไดผลในการละทกุขลสุขุ, การ
ปฏบิตัท่ีิถกูตองตอความทุกขและความสขุ ซึง่เปนไปตามหลกัพระพทุธศาสนา ท่ีแสดงวา ความ
เพยีรพยายามทีถ่กูตอง จะมผีลจนสามารถเสวยสขุท่ีไรทุกขได — Sukhapañisa§vedanàya
saphalappadhàna: fruitful exertion to enjoy happiness)
1. ไมเอาทุกขทับถมตนที่มิไดถูกทุกขทวมทับ (Being not overwhelmed by suffering, one 
does not overwhelm oneself with suffering.)
2. ไมสละความสุขท่ีชอบธรรม (One does not give up righteous happiness.)
3. ไมสยบหมกมุน (แม)ในสุขท่ีชอบธรรมนั้น (One is not infatuated even with that 
righteous happiness.)
4. เพียรพยายามทํ าเหตุแหงทุกขใหหมดสิ้นไป (One strives in the right way to eradicate 
the cause of suffering.)

ขอท่ี 4 อาจพูดอีกสํ านวนหนึ่งวา “เพียรปฏิบัติเพื่อเขาถึงความสุขท่ีประณีตสูงข้ึนไป”
M.II.223 ม.อุ.14/12/13

[175] วิบัติ 41 (ความผิดพลาด, ความเคลื่อนคลาด, ความเสียหาย, ความบกพรอง, ความใช
การไมได — Vipatti: failure; falling away)
1. ศีลวิบัติ (วิบัติแหงศีล, เสียศีล, สํ าหรับพระภิกษุ คือ ตองอาบัติปาราชิก หรือ สังฆาทิเสส 
— Sãla-vipatti: falling away from moral habit; failure in morality)
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2. อาจารวิบัติ (วิบัติแหงอาจาระ, เสียความประพฤติ จรรยามรรยาทไมดี, สํ าหรับพระภิกษุ 
คือ ตองลหุกาบัติ แตถุลลัจจัย ถึง ทุพภาสิต — âcàra-vipatti: falling away from good 
behaviour; failure in conduct)
3. ทิฏฐิวิบัติ (วิบัติแหงทิฏฐิ, ความเห็นคลาดเคลื่อน ผิดธรรมผิดวินัย — Diññhi-vipatti:
falling away from right view; failure in views)
4. อาชีววิบัติ (วิบัติแหงอาชีวะ, ประกอบมิจฉาชีพ หาเลี้ยงชีพในทางที่ผิด — âjãva-vipatti:
falling away from right mode of livelihood; failure in livelihood)
Vin.II.87. วินย.6/634/336.

[176] วิบัติ 42 (ขอเสีย, จุดออน, ความบกพรองแหงองคประกอบตางๆ ซึ่งไมอํ านวยแกการ
ใหผลของกรรมดี  แตเปดชองใหกรรมชั่วแสดงผล, สวนประกอบบกพรอง เปดชองใหกรรมชั่ว 
— Vipatti: failure; defect; unfavourable factors affecting the ripening of Karma.)
1. คติวิบัติ (วิบัติแหงคติ, คติเสีย; ในชวงยาวหมายถึง เกิดในกํ าเนิดตํ่ าทราม หรือท่ีเกิดอันไร
ความเจริญ ในชวงสั้นหมายถึง ท่ีอยู ท่ีไป ทางดํ าเนินไมดี หรือ ทํ าไมถูกเรื่องไมถูกท่ี คือ กรณี
นั้น สภาพแวดลอมนั้น สถานการณนั้น ถิ่นนั้น ตลอดถึงแนวทางดํ าเนินชีวิตขณะนั้น ไมเอื้อ
อํ านวยแกการกระทํ าความดีหรือการเจริญงอกงามของความดีและการที่ผลดีจะปรากฏ แต
กลับเปดทางใหแกความช่ัวและผลราย — Gati-vipatti: failure as regards place of birth; 
unfavourable environment, circumstances or career)
2. อุปธิวิบัติ (วิบัติแหงรางกาย, รูปกายเสีย; ในชวงยาวหมายถึง รางกายวิกลวิการ ไม
งดงาม บุคลิกภาพไมดี ในชวงสั้นหมายถึง สุขภาพไมดี เจ็บปวย มีโรคมาก — Upadhi-
vipatti: failure as regards the body; deformed or unfortunate body; unfavourable 
personality, health or physical conditions.)
3. กาลวิบัติ (วิบัติแหงกาล, กาลเสีย; ในชวงยาวหมายถึง เกิดอยูในสมัยท่ีโลกไมมีความเจริญ 
หรือบานเมืองมีแตภัยพิบัติ ผูปกครองไมดี สังคมเสื่อมจากศีลธรรม มีการกดขี่เบียดเบียนกัน
มาก ยกยองคนช่ัว บีบค้ันคนดี ในชวงสั้นหมายถึง ทํ าผิดกาลผิดเวลา — Kàla-vipatti:
failure as regards time; unfavourable or unfortunate time)
4. ปโยควิบัติ (วิบัติแหงการประกอบ, กิจการเสีย; ในชวงยาวหมายถึง ฝกใฝในทางที่ผิด 
ประกอบกิจการงานที่ผิด หรือมีปกติชอบกระทํ าแตความช่ัว ในชวงสั้นหมายถึง เมื่อกระทํ า 
กรรมดี ก็ไมทํ าใหถึงขนาด ไมครบถวนตามหลักเกณฑ ทํ าจับจด ใชวิธีการไมเหมาะกับเร่ือง 
หรือเมื่อประกอบความดีตอเนื่องมา แตกลับทํ าความช่ัวหักลางเสียในระหวาง — Payoga-
vipatti: failure as regards undertaking; unfavourable, unfortunate or inadequate 
undertaking)

วิบัติ 4 นี้ เปนสิ่งท่ีจะตองนํ ามาประกอบการพิจารณาในเรื่องการใหผลของกรรม เพราะ
การปรากฏของวิบาก นอกจากอาศัยเหตุคือกรรมแลว ยังตองอาศัยฐานคือ คติ อุปธิ กาละ 
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และปโยคะ เปนปจจัยประกอบดวย กลาวคือ จะตองพิจารณา กรรมนิยาม โดยสัมพันธกับ
ปจจัยท้ังหลายที่เปนไปตามนิยามอ่ืนๆ ดวย เพราะนิยาม หรือกฎธรรมชาตินั้นมีหลายอยาง
มิใชมีแตกรรมนิยามอยางเดียว

ดู [177] สมบัติ 4; [223] นิยาม 5.
Vbh.338. อภิ.วิ.35/840/458.

[177] สมบัติ 4 (ขอดี, ความเพียบพรอม, ความสมบูรณแหงองคประกอบตางๆ ซึ่งอํ านวยแก
การใหผลของกรรมด ีและไมเปดชองใหกรรมชัว่แสดงผล, สวนประกอบอ ํานวย ชวยเสรมิกรรมดี
— Sampatti: accomplishment; factors favourable to the ripening of good Karma)
1. คติสมบัติ (สมบัติแหงคติ, ถึงพรอมดวยคติ, คติให; ในชวงยาวหมายถึง เกิดในกํ าเนิดอัน
อํ านวย หรือท่ีเกิดอันเจริญ ในชวงสั้นหมายถึง ท่ีอยู ท่ีไป ทางดํ าเนินดี หรือทํ าถูกเรื่อง ถูกท่ี 
คือ กรณีนั้น สภาพแวดลอมนั้น สถานการณนั้น ถิ่นท่ีนั้น ตลอดถึงแนวทางดํ าเนินชีวิตขณะนั้น 
เอื้ออํ านวยแกการกระทํ าความดี หรือการเจริญงอกงามของความดี ทํ าใหความดีปรากฏผล
โดยงาย — Gati-sampatti: accomplishment of birth; fortunate birthplace; favourable
environment, circumstances or career)
2. อุปธิสมบัติ (สมบัติแหงรางกาย, ถึงพรอมดวยรูปกาย, รูปกายให; ในชวงยาวหมายถึง มี
กายสงา สวยงาม บุคลิกภาพดี ในชวงสั้นหมายถึง รางกายแข็งแรง มีสุขภาพดี — Upadhi-
sampatti: accomplishment of the body; favourable or fortunate body; favourable 
personality, health or physical conditions)
3. กาลสมบัติ (สมบัติแหงกาล, ถึงพรอมดวยกาล, กาลให; ในชวงยาว หมายถึง เกิดอยูใน
สมัยท่ีโลกมีความเจริญ หรือบานเมืองสงบสุข มีการปกครองที่ดี คนในสังคมอยูในศีลธรรม 
สามัคคีกัน ยกยองคนดี ไมสงเสริมคนชั่ว ในชวงสั้นหมายถึง ทํ าถูกกาลถูกเวลา — Kàla-
sampatti: accomplishment of time; favourable or fortunate time)
4. ปโยคสมบัติ (สมบัติแหงการประกอบ, ถึงพรอมดวยการประกอบความเพียร, กิจการให; 
ในชวงยาว หมายถึงฝกใฝในทางที่ถูก นํ าความเพียรไปใชขวนขวายประกอบการที่ถูกตองดีงาม 
มปีกตปิระกอบกจิการงานทีถ่กูตอง ทํ าแตความดงีามอยูแลว ในชวงสัน้หมายถงึ เมือ่ทํ ากรรมดี
ก็ทํ าใหถึงขนาด ทํ าจริงจัง ใหครบถวนตามหลักเกณฑ ใชวิธีการที่เหมาะกับเร่ือง หรือทํ าความ
ดตีอเนือ่งมาเปนพืน้แลว กรรมดท่ีีทํ าเสริมเขาอกี จงึเหน็ผลไดงาย — Payoga-sampatti:
accomplishment of undertaking; favourable, fortunate or adequate undertaking)

ดู [176] วิบัติ 4 2; [223] นิยาม 5.
Vbh.339. อภิ.วิ.35/840/459.

[178] วิปลลาส หรือ วิปลาส 4 (ความรูเห็นคลาดเคลื่อน, ความรูเขาใจผิดเพี้ยนจาก
ความเปนจริง — Vipallàsa: distortion)
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วิปลาส มี 3 ระดับ คือ
1. สัญญาวิปลาส (สัญญาคลาดเคลื่อน, หมายรูผิดพลาดจากความเปนจริง เชน คนตกใจเห็น
เชือกเปนงู — Sa¤¤à-vipallàsa: distortion of perception)
2. จิตตวิปลาส (จิตคลาดเคลื่อน, ความคิดผิดพลาดจากความเปนจริง เชน คนบาคิดเอา
หญาเปนอาหาร — Citta-vipallàsa: distortion of thought)
3. ทิฏฐิวิปลาส (ทิฏฐิคลาดเคลื่อน, ความเห็นผิดพลาดจากความเปนจริง โดยเฉพาะเชื่อถือ
ไปตามสัญญาวิปลาส หรอืจติตวิปลาสนัน้ เชน มสีญัญาวปิลาสเหน็เชือกเปนง ู แลวเกดิทิฏฐิ
วิปลาส เช่ือหรือลงความเห็นวาท่ีบริเวณนั้นมีงูชุม หรือมีจิตตวิปลาสวาทุกสิ่งท่ีเกิดข้ึนตองมีผู
สราง จงึเกดิทิฏฐวิิปลาสวา แผนดนิไหวเพราะเทพเจาบนัดาล — Diññhi-vipallàsa: distortion
of views)

วิปลาส 3 ระดับนี้ ท่ีเปนพื้นฐาน เปนไปใน 4 ดาน คือ
1. วิปลาสในสิ่งที่ไมเที่ยง วาเที่ยง (to regard what is impermanent as permanent)
2. วิปลาสในสิ่งที่เปนทุกข วาเปนสุข (to regard what is painful as pleasant)
3. วิปลาสในสิ่งที่ไมเปนตัวตน วาเปนตัวตน (to regard what is non-self as a self)
4. วิปลาสในสิ่งที่ไมงาม วางาม (to regard what is foul as beautiful)
A.II.52 องฺ.จตุกฺก.21/49/66

[179] วุฒิ หรือ วุฑฒิธรรม 4 (ธรรมเปนเคร่ืองเจริญ, คุณธรรมที่กอใหเกิดความเจริญงอก
งาม — Vuóóhi-dhamma: virtues conducive to growth)
1. สัปปุริสสังเสวะ (เสวนาสัตบุรุษ, คบหาทานผูทรงธรรมทรงปญญาเปนกัลยาณมิตร —
Sappurisasa§seva: association with good and wise persons)
2. สัทธัมมัสสวนะ (สดับสัทธรรม, ใสใจเลาเรียนฟงอานหาความรูใหไดธรรมที่แท —
Saddhammassavana: hearing the good teaching)
3. โยนิโสมนสิการ (ทํ าในใจโดยแยบคาย, รูจักคิดพิจารณาหาเหตุผลโดยถูกวิธี —
Yonisomanasikàra: analytical reflection; wise attention)
4. ธัมมานุธัมมปฏิปตติ (ปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม, ปฏิบัติธรรมถูกหลัก ใหธรรมยอย
คลอยแกธรรมใหญ สอดคลองตามวัตถุประสงคของธรรมทั้งหลายที่สัมพันธกัน, ดํ าเนินชีวิตถูก
ตองตามธรรม — Dhammànudhammapañipatti: practice in accord with the Dhamma, 
i.e. in such a systematic way that all levels and aspects of the Dhamma are in 
accord as regards their respective purposes; living in conformity with the Dhamma)

ธรรมหมวดนี้ ในบาลีท่ีมา เรียกวา ธรรมที่เปนไปเพื่อปญญาวุฒิ [ปญญาวุฒิธรรม ] คือ 
เพื่อความเจริญงอกงามแหงปญญา (Pa¤¤àvuóóhi: virtues conducive to growth in 
wisdom)
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อยางไรก็ดี ในการเลาเรียนธรรมในประเทศไทยที่สืบกันมา ไดรูจักธรรมหมวดนี้ในชื่อสั้นๆ 
วา วุฒิ 4 และอธิบายความหมายโดยมุงใหคนท่ัวไปเขาใจและนํ าไปใชประโยชนอยางกวางๆ 
จึงจะแสดงความหมายแบบงายๆ ไวดวยดังนี้
1. สัปปุริสสังเสวะ คบหาสัตบุรุษ, เสวนาทานผูรูผูทรงคุณความดี มีความประพฤติชอบดวย
กาย วาจา ใจ
2. สัทธัมมัสสวนะ ฟงสัทธรรม, ตั้งใจฟงคํ าสั่งสอนของทาน เอาใจใสเลาเรียน
3. โยนิโสมนสิการ ทํ าในใจโดยแยบคาย, รูจักคิดพิจารณาใหเห็นเหตุผลคุณโทษในสิ่งท่ีไดเลา
เรียนสดับฟงนั้น จับสาระท่ีจะนํ าไปใชประโยชนได
4. ธัมมานุธัมมปฏิปตติ ปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม, นํ าสิ่งท่ีไดเลาเรียนและตริตรองเห็น
แลวไปใชปฏิบัติใหถูกตองตามหลัก สอดคลองกับความมุงหมายของหลักการนั้นๆ
A.II.245. องฺ.จตุกฺก.21/248/332.

[180] เวสารัชชะ หรือ เวสารัชชญาณ 4 (ความไมคร่ันคราม, ความแกลวกลาอาจ
หาญ, พระญาณอันเปนเหตุใหทรงแกลวกลา ไมคร่ันคราม — Vesàrajja: intrepidity; self-
confidences)

พระตถาคตเจาไมทรงมองเห็นวา ใครก็ตาม จักทักทวงพระองคไดโดยชอบธรรมในฐานะ
เหลานี้ คือ (The Perfect One sees no grounds on which anyone can with justice 
make the following charges:)
1. สัมมาสัมพุทธปฏิญญา (ทานปฏิญญาวาเปนสัมมาสัมพุทธะ ธรรมเหลานี้ทานยังไมรู — 
Sammàsambuddha-pañi¤¤à: You who claim to be fully self-enlightened are not 
fully enlightened in these things.)
2. ขณีาสวปฏญิญา (ทานปฏญิญาวาเปนขีณาสพ อาสวะเหลานีข้องทานยงัไมสิน้ — Khãõàsava-
pañi¤¤à: You who claim to have destroyed all taints have not utterly destroyed 
these taints.)
3. อันตรายกิธรรมวาทะ (ทานกลาวธรรมเหลาใดวาเปนอนัตราย ธรรมเหลานัน้ไมอาจกอ
อนัตรายแกผูสองเสพไดจริง — Antaràyikadhammavàda: Those things which have been 
declared by you to be harmful have no power to harm him that follows them.)
4. นิยยานิกธรรมเทศนา (ทานแสดงธรรมเพื่อประโยชนอยางใด ประโยชนอยางนั้นไมเปน
ทางนํ าผูทํ าตามใหถึงความสิ้นทุกขโดยชอบจริง — Niyyànikadhammadesanà: The 
Doctrine taught by you for the purpose of utter extinction of suffering does not 
lead him who acts accordingly to such a goal.)

ดวยเหตุนี้ พระองคจึงทรงถึงความเกษม ถึงความไมมีภัย แกลวกลาไมคร่ันครามอยู 
(Since this is so, he abides in the attainment of security, of fearlessness and 
intrepidity.)
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เวสารัชชะ 4 นี้ คูกับ ทศพล หรือ ตถาคตพล 10 (เรียกกันท่ัวๆ ไปวา ทศพลญาณ ) เปน
ธรรมที่ทํ าใหพระตถาคต ทรงปฏิญญาฐานะแหงผูนํ า เปลงสีหนาทในบริษัทท้ังหลาย ยังพรหม
จักรใหเปนไป (Endowed with these four kinds of intrepidity, the Perfect One 
claims the leader’s place, roars his lion’s roar in assemblies, and sets rolling the 
Divine Wheel.)

ดู [323] ทศพลญาณ.
M.I.71; A.II.8. ม.มู.12/167/144; องฺ.จตุกฺก.21/8/10.

[181] ศรัทธา 4 (ความเชื่อ, ความเชื่อท่ีประกอบดวยเหตุผล — Saddhà: faith; belief; 
confidence)
1. กัมมสัทธา (เช่ือกรรม, เช่ือกฎแหงกรรม, เช่ือวากรรมมีอยูจริง คือ เช่ือวาเมื่อทํ าอะไรโดย
มีเจตนา คือ จงใจทํ าท้ังรู ยอมเปนกรรม คือ เปนความดีความช่ัวมีข้ึนในตน เปนเหตุปจจัยกอ
ใหเกิดผลดีผลรายสืบเนื่องตอไป การกระทํ าไมวางเปลา และเช่ือวาผลท่ีตองการจะสํ าเร็จได
ดวยการกระทํ า มิใชดวยออนวอนหรือนอนคอยโชค เปนตน — Kamma-saddhà: belief in 
kamma; confidence in accordance with the law of action)
2. วิปากสัทธา (เช่ือวิบาก, เช่ือผลของกรรม, เช่ือวาผลของกรรมมีจริง คือ เช่ือวากรรมที่ทํ า
แลวตองมีผล และผลตองมีเหตุ ผลดีเกิดจากกรรมดี ผลชั่วเกิดจากกรรมชั่ว — Vipàka-
saddhà: belief in the consequences of actions)
3. กัมมัสสกตาสัทธา (เช่ือความท่ีสัตวมีกรรมเปนของของตน, เช่ือวาแตละคนเปนเจาของ 
จะตองรับผิดชอบเสวยวิบากเปนไปตามกรรมของตน — Kammassakatà-saddhà: belief 
in the individual ownership of action)
4. ตถาคตโพธิสัทธา (เช่ือความตรัสรูของพระพุทธเจา, มั่นใจในองคพระตถาคต วาทรงเปน
พระสัมมาสัมพุทธะ ทรงพระคุณท้ัง 9 ประการ ตรัสธรรม บัญญัติวินัยไวดวยดี ทรงเปนผูนํ า
ทางท่ีแสดงใหเห็นวา มนุษยคือเราทุกคนนี้ หากฝกตนดวยดีก็สามารถเขาถึงภูมิธรรมสูงสุด 
บริสุทธิ์หลุดพนได ดังท่ีพระองคไดทรงบํ าเพ็ญไวเปนแบบอยาง — Tathàgatabodhi-
saddhà: confidence in the Enlightenment of the Buddha)

ศรัทธา 4 อยางนี้ มีมาในบาลีเฉพาะขอท่ี 4 อยางเดียว (เชน องฺ.สตฺตก.23/4/3; A.III.3 
เปนตน) วาโดยใจความ ศรัทธา 3 ขอตน ยอมรวมลงในขอท่ี 4 ไดท้ังหมด

อนึ่ง ในขอ 3 มีขอธรรมที่มาในบาลีคลายกัน คือ กัมมัสสกตาญาณ (ปรีชาหยั่งรูความท่ี
สัตวมีกรรมเปนของตน — knowledge that action is one’s own possession) เชน อภิ.วิ.
35/822/443;Vbh.328.

[182] สตปิฏฐาน 4 (ท่ีตัง้ของสต,ิ การตัง้สตกิ ําหนดพจิารณาสิง่ท้ังหลายใหรูเหน็ตามความเปน
จรงิ คอื ตามท่ีสิง่นัน้ๆ มนัเปนของมนั — Satipaññhàna: foundations of mindfulness)
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1. กายานุปสสนาสติปฏฐาน (การตั้งสติกํ าหนดพิจารณากาย ใหรูเห็นตามเปนจริงวา เปน
แตเพียงกาย ไมใชสัตวบุคคลตัวตนเราเขา — Kàyànupassanà-~: contemplation of the 
body; mindfulness as regards the body) ทานจํ าแนกวิธีปฏิบัติไวหลายอยาง คือ 
อานาปานสติ กํ าหนดลมหายใจ 1 อิริยาบถ กํ าหนดรูทันอิริยาบถ 1 สัมปชัญญะ สราง
สัมปชัญญะในการกระทํ าความเคลื่อนไหวทุกอยาง 1 ปฏิกูลมนสิการ พิจารณาสวนประกอบ
อันไมสะอาดท้ังหลายที่ประชุมเขาเปนรางกายนี้ 1 ธาตุมนสิการ พิจารณาเห็นรางกายของตน
โดยสักวาเปนธาตุแตละอยางๆ 1 นวสีวถิกา พิจารณาซากศพในสภาพตางๆ อันแปลกกันไปใน 
9 ระยะเวลา ใหเห็นคติธรรมดาของรางกาย ของผูอื่นเชนใด ของตนก็จักเปนเชนนั้น 1
2. เวทนานุปสสนาสติปฏฐาน (การตั้งสติกํ าหนดพิจารณาเวทนา ใหรูเห็นตามเปนจริงวา 
เปนแตเพยีงเวทนา ไมใชสตัวบคุคลตวัตนเราเขา — Vedanànupassanà-~: contemplation
of feelings; mindfulness as regards feelings) คือ มีสติอยูพรอมดวยความรูชัดเวทนาอัน
เปนสุขก็ดี ทุกขก็ดี เฉยๆ ก็ดี ท้ังท่ีเปนสามิส และเปนนิรามิสตามท่ีเปนไปอยูในขณะนั้นๆ
3. จิตตานุปสสนาสติปฏฐาน (การตั้งสติกํ าหนดพิจารณาจิต ใหรูเห็นตามเปนจริงวา เปน
แตเพียงจิต ไมใชสัตวบุคคลตัวตนเราเขา — Cittànupassanà-~: contemplation of mind; 
mindfulness as regards thoughts) คือ มีสติอยูพรอมดวยความรูชัดจิตของตนที่มีราคะ ไม
มีราคะ มีโทสะ ไมมีโทสะ มีโมหะ ไมมีโมหะ เศราหมองหรือผองแผว ฟุงซานหรือเปนสมาธิ 
ฯลฯ อยางไรๆ ตามท่ีเปนไปอยูในขณะนั้นๆ
4. ธัมมานุปสสนาสติปฏฐาน (การตั้งสติกํ าหนดพิจารณาธรรม ใหรูเห็นตามเปนจริงวา 
เปนแตเพียงธรรม ไมใชสัตวบุคคลตัวตนเราเขา — Dhammànupassanà-~: contem-
plation of mind-objects; mindfulness as regards ideas) คือ มีสติอยูพรอมดวยความรู
ชัดธรรมทั้งหลาย ไดแก นิวรณ 5 ขันธ 5 อายตนะ 12 โพชฌงค 7 อริยสัจจ 4 วาคืออะไร 
เปนอยางไร มีในตนหรือไม เกิดข้ึน เจริญบริบูรณ และดับไปไดอยางไร เปนตน ตามท่ีเปนจริง
ของมันอยางนั้นๆ.
D.II.290–315; M.I.55–63. ที.ม.10/273–300/325–351; ม.มู.12/131-152/103–127.

[183] สมชีวิธรรม 4 (หลักธรรมของคูชีวิต, ธรรมที่จะทํ าใหคูสมรสมีชีวิตสมหรือสมํ่ าเสมอ
กลมกลืนกัน อยูครองกันยืดยาว — Samajãvidhamma: qualities which make a couple 
well matched)
1. สมสัทธา (มีศรัทธาสมกัน — Sama-saddhà: to be matched in faith)
2. สมสีลา (มีศีลสมกัน — Sama-sãlà: to be matched in moral conduct)
3. สมจาคา (มีจาคะสมกัน — Sama-càgà: to be matched in generosity)
4. สมปญญา (มีปญญาสมกัน — Sama-pa¤¤à: to be matched in wisdom)
A.II.60. องฺ.จตุกฺก.21/55/80.
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[184] สมาธิภาวนา 4 (การเจริญสมาธิ, วิธีฝกสมาธิแบบตางๆ จํ าแนกตามวัตถุประสงค 
— Samàdhi-bhàvanà: ways or kinds of concentration-development)
1. สมาธิภาวนาที่เปนไปเพื่อทิฏฐธรรมสุขวิหาร (คือเพื่อการอยูเปนสุขในปจจุบัน เชน 
ใชเปนเคร่ืองพักผอนจิต หาความสุขยามวาง เปนตน — concentration-development that 
is conducive to happy living in the present)
2. สมาธิภาวนาที่เปนไปเพื่อการไดญาณทัสสนะ (concentration-development that 
is conducive to the acquisition of knowledge and insight )
3. สมาธิภาวนาที่เปนไปเพื่อสติและสัมปชัญญะ (concentration-development that 
is conducive to mindfulness and full comprehension)
4. สมาธิภาวนาที่เปนไปเพื่อความสิ้นอาสวะ (concentration-development that is 
conducive to the destruction of cankers)
D.III.222; A.II.44. ที.ปา.11/233/233; องฺ.จตุกฺก.21/41/57.

[185] สังขาร 4 (คํ าวา สังขาร ท่ีใชในความหมายตางๆ  — Saïkhàra: applications of 
the word formation )
1. สังขตสังขาร (สังขารคือสังขตธรรม ไดแกสิ่งท้ังปวงที่เกิดจากปจจัยปรุงแตง รูปธรรมก็
ตาม นามธรรมก็ตาม ไดในคํ าวา อนิจฺจา วต สงฺขารา เปนตน — Saïkhata-saïkhàra:
formation consisting of the formed)
2. อภิสังขตสังขาร (สังขารคือสิ่งท่ีกรรมแตงข้ึน ไดแกรูปธรรมก็ตาม นามธรรมก็ตาม ในภูมิ
สาม ท่ีเกิดแตกรรม — Abhisaïkhata-saïkhàra: formation consisting of the karma-
formed)
3. อภิสังขรณกสังขาร (สังขารคือกรรมที่เปนตัวการปรุงแตง ไดแก กุศลเจตนา และ
อกุศลเจตนาทั้งปวงในภูมิสาม ไดในคํ าวา สังขาร ตามหลักปฏิจจสมุปบาท คือ [119] สังขาร 
3 หรือ [129] อภิสังขาร 3 — Abhisaïkharaõaka-saïkhàra: formation consisting in 
the act of kamma-forming)
4. ปโยคาภิสังขาร (สังขารคือการประกอบความเพียร ไดแกกํ าลังความเพียรทางกายก็ตาม 
ทางใจก็ตาม — Payogàbhisaïkhàra: formation consisting in exertion or impetus)
Vism.527. วิสุทฺธิ.3/120.

[186] สังคหวัตถุ 4 (ธรรมเครื่องยึดเหนี่ยว คือยึดเหนี่ยวใจบุคคล และประสานหมูชนไวใน
สามัคคี, หลักการสงเคราะห — Saïgahavatthu: bases of social solidarity; bases of 
sympathy; acts of doing favours; principles of service; virtues making for group 
integration and leadership)
1. ทาน (การให คือ เอื้อเฟอเผื่อแผ เสียสละ แบงปน ชวยเหลือกันดวยสิ่งของ ตลอดถึงให
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ความรูและแนะนํ าสั่งสอน — Dàna: giving; generosity; charity)
2. ปยวาจา หรือ เปยยวัชชะ (วาจาเปนท่ีรัก วาจาดูดดื่มนํ้ าใจ หรือวาจาซาบซึ้งใจ คือกลาว
คํ าสุภาพไพเราะออนหวานสมานสามัคคี ใหเกิดไมตรีและความรักใครนับถือ ตลอดถึงคํ าแสดง
ประโยชนประกอบดวยเหตุผลเปนหลักฐานจูงใจใหนิยมยินดี — Piyavàcà: kindly speech; 
convincing speech)
3. อัตถจรยิา (การประพฤตปิระโยชน คอื ขวนขวายชวยเหลอืกจิการ บ ําเพญ็สาธารณประโยชน
ตลอดถึงชวยแกไขปรับปรุงสงเสริมในทางจริยธรรม — Atthacariyà: useful conduct; 
rendering services; life of service; doing good)
4. สมานัตตตา* (ความมีตนเสมอ** คือ ทํ าตนเสมอตนเสมอปลาย ปฏิบัติสมํ่ าเสมอกันในชน
ท้ังหลาย และเสมอในสุขทุกขโดยรวมรับรูรวมแกไข ตลอดถึงวางตนเหมาะแกฐานะ ภาวะ 
บุคคล เหตุการณและสิ่งแวดลอม ถูกตองตามธรรมในแตละกรณี — Samànattatà: even 
and equal treatment; equality consisting in impartiality, participation and 
behaving oneself properly in all circumstances)

ดู [11] ทาน 2; [229] พละ 4.
D.III.152,232; A.II.32,248; A.IV.218,363. ที.ปา.11/140/167; 267/244; องฺ.จตุกฺก.21/32/42;

256/335; องฺ.อฏก.23/114/222; องฺ.นวก.23/209/377.

[187] สังคหวัตถุของผูครองแผนดิน หรือ ราชสังคหวัตถุ 4 (สังคหวัตถุของ
พระราชา, ธรรมเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจประชาชน, หลักการสงเคราะหประชาชนของนักปก
ครอง — Ràja-saïgahavatthu: a ruler’s bases of sympathy; royal acts of doing 
favours: virtues making for national integration)
1. สัสสเมธะ (ความฉลาดในการบํ ารุงพืชพันธุ ธัญญาหาร สงเสริมการเกษตร — 
Sassamedha: shrewdness in agricultural promotion)
2. ปุริสเมธะ (ความฉลาดในการบํ ารุงขาราชการ รูจักสงเสริมคนดีมีความสามารถ — 
Purisamedha: shrewdness in the promotion and encouragement of government 
officials)
3. สัมมาปาสะ (ความรูจักผูกผสานรวมใจประชาชนดวยการสงเสริมอาชีพ เชน ใหคนจน
กูยืมทุนไปสรางตัวในพาณิชยกรรม เปนตน — Sammàpàsa: “a bond to bind men’s 
hearts”; act of doing a favour consisting in vocational promotion as in com-
mercial investment)

                                                       
* ในปกรณฝายสันสกฤตของมหายาน เปน สมานารฺถตา (= บาลี สมานตฺถตา ) แปลวา “ความเปนผูมีจุด
หมายรวมกัน หรือความคํ านึงประโยชนอันรวมกัน” (having common aims; feeling of common good)

**คํ าแปลนี้ถือตามท่ีแปลกันมาเดิม แตตามคํ าอธิบายในคัมภีร นาจะแปลวา “ความมีตนรวม” (participation) 
โดยเฉพาะมุงเอารวมสุขรวมทุกข
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4. วาชเปยะ หรือ วาจาเปยยะ (ความมีวาจาอันดูดดื่มนํ้ าใจ นํ้ าคํ าควรดื่ม คือ รูจักพูด รูจัก
ปราศรัย ไพเราะ สุภาพนุมนวล ประกอบดวยเหตุผล มีประโยชน เปนทางแหงสามัคคี ทํ าให
เกิดความเขาใจอันดี และความนิยมเช่ือถือ — Vàjapeya: affability in address; kindly 
and convincing speech)

ราชสังคหวัตถุ 4 ประการนี้ เปนคํ าสอนในพระพุทธศาสนา สวนที่แกไขปรับปรุงคํ าสอนใน
ศาสนาพราหมณ โดยกลาวถึงคํ าศัพทเดียวกัน แตช้ีถึงความหมายอันชอบธรรมที่ตางออกไป 
ธรรมหมวดนี้ วาโดยศัพท ตรงกับ มหายัญ 5 (the five great sacrifices) ของพราหมณ คือ
1. อัสสเมธะ (การฆามาบูชายัญ — horse sacrifice)
2. ปุริสเมธะ (การฆาคนบูชายัญ — human sacrifice)
3. สัมมาปาสะ (ยัญอันสรางแทนบูชาในที่ขวางไมลอดบวงไปหลนลง — peg-thrown site 
sacrifice)
4. วาชเปยะ (การดื่มเพื่อพลังหรือเพื่อชัย — drinking of strength or of victory)
5. นิรัคคฬะ หรือ สรรพเมธะ (ยัญไมมีลิ่มสลัก คือ ท่ัวไปไมมีขีดข้ันจํ ากัด, การฆาครบทุก
อยางบูชายัญ — the bolts-withdrawn sacrifice; universal sacrifice)

มหายัญ 5 ท่ีพระราชาพึงบูชาตามหลักศาสนาพราหมณนี้ พระพุทธศาสนาสอนวา เดิมที
เดียวเปนหลักการสงเคราะหท่ีดีงาม แตพราหมณสมัยหนึ่งดัดแปลงเปนการบูชายัญเพื่อผล
ประโยชนในทางลาภสักการะแกตน ความหมายที่พึงตองการซึ่งพระพุทธศาสนาสั่งสอน 4 ขอ
แรก มีดังกลาวแลวขางตน สวนขอท่ี 5 ตามหลักสังคหวัตถุ 4 นี้วาเปนผล แปลวา ไมมีลิ่ม
กลอน หมายความวา บานเมืองจะสงบสุขปราศจากโจรผูราย ไมตองระแวงภัย บานเรือนไม
ตองลงกลอน
S.I.76; A.II.42; IV.151; It.21; Sn.303; SA.I.145; SnA.321. สํ.ส.15/351/110; องฺ.จตุกฺก.21/39/54; องฺ.อฏก.23/91/152;

ขุ.อิติ.25/205/246; ขุ.สุ.25/323/383; สํ.อ.1/169; อิติ.อ.123.

[188] สงัเวชนยีสถาน 4 (สถานทีเ่ปนท่ีตัง้แหงความสงัเวช, สถานทีเ่นือ่งดวยพทุธประวตัิ ซึ่ง
พุทธศาสนิกชนควรไปดูเพื่อเปนเครื่องเตือนใจใหเกิดความไมประมาท จะไดเรงขวนขวาย
ประกอบกุศลกรรม และสํ าหรับผูศรัทธาจะไดจาริกไปชม เพื่อเพิ่มพูนปสาทะ กระทํ าสักการะ
บูชา อันจะนํ าใหเขาถึงสุคติโลกสวรรค — Sa§vejanãyaññhàna: places apt to cause the 
feeling of urgency; places made sacred by the Buddha’s association; places to be 
visited with reverence; the four Buddhist Holy Places)
1. ชาตสถาน (ท่ีพระพุทธเจาประสูติ คือ อุทยานลุมพินี — Jàtaññhàna: birthplace of the 
Buddha)
2. อภิสัมพุทธสถาน (ท่ีพระพุทธเจาตรัสรูอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณ คือ ควงโพธิ์ท่ีตํ าบล
พุทธคยา — Abhisambuddhaññhàna: place where the Buddha attained the 
Enlightenment)
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3. ธัมมจักกัปปวัตตนสถาน (ท่ีพระพุทธเจาทรงแสดงปฐมเทศนา ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 
คือ ท่ีป าอิสิปตนมฤคทายวัน แขวงเมืองพาราณสี เรียกปจจุบันวาสารนาถ — 
Dhammacakkappavattanaññhàna: place where the Buddha preached the First 
Sermon)
4. ปรินิพพุตสถาน (ท่ีพระพุทธเจาเสด็จปรินิพพาน คือ ท่ีสาลวโนทยาน เมืองกุสินารา — 
Parinibbutaññhàna: place where the Buddha passed away into Parinibbàna)
D.II.140. ที.ม.10/131/163.

[189] สัมปชัญญะ 4 (ความรูตัว, ความรูตัวท่ัวพรอม, ความรูชัด, ความรูท่ัวชัด, ความ
ตระหนกั — Sampaja¤¤a: clear comprehension; clarity of consciousness; awareness)
1. สาตถกสัมปชัญญะ (รูชัดวามีประโยชน หรือตระหนักในจุดหมาย คือ รูตัวตระหนักชัดวา
สิ่งท่ีกระทํ านั้นมีประโยชนตามความมุงหมายอยางไรหรือไม หรือวาอะไรควรเปนจุดหมายของ
การกระทํ านั้น เชน ผูเจริญกรรมฐาน เมื่อจะไป ณ ท่ีใดท่ีหนึ่ง มิใชสักวารูสึกหรือนึกข้ึนมาวา
จะไป ก็ไป แตตระหนักวาเมื่อไปแลวจะไดปติสุขหรือความสงบใจ ชวยใหเกิดความเจริญโดย
ธรรม จึงไป โดยสาระคือ ความรูตระหนักท่ีจะเลือกทํ าสิ่งท่ีตรงกับวัตถุประสงคหรืออํ านวย
ประโยชนท่ีมุงหมาย — Sàtthaka-sampaja¤¤a: clear comprehension of purpose)
2. สัปปายสัมปชัญญะ (รูชัดวาเปนสัปปายะ หรือตระหนักในความเหมาะสมเกื้อกูล คือรูตัว
ตระหนักชัดวาสิ่งของนั้น การกระทํ านั้น ท่ีท่ีจะไปนั้น เหมาะกันกับตน เกื้อกูลแกสุขภาพ แกกิจ 
เอื้อตอการสละละลดแหงอกุศลธรรมและการเกิดข้ึนเจริญงอกงามแหงกุศลธรรม จึงใช จึงทํ า 
จึงไป หรือเลือกใหเหมาะ เชน ภิกษุใชจีวรท่ีเหมาะกับดินฟาอากาศและเหมาะกับภาวะของตน
ท่ีเปนสมณะ ผูเจริญกรรมฐานจะไปฟงธรรมอันมีประโยชนในท่ีชุมนุมใหญ แตรูวามีอารมณซึ่ง
จะเปนอันตรายตอกรรมฐาน ก็ไมไป โดยสาระคือ ความรูตระหนักท่ีจะเลือกทํ าแตสิ่งท่ีเหมาะ
สบายเอือ้ตอกาย จติ ชีวิต กจิ พืน้ภมู ิและภาวะของตน — Sappàya-~: clear comprehension 
of suitability)
3. โคจรสมัปชญัญะ (รูชัดวาเปนโคจร หรือตระหนกัในแดนงานของตน คอื รูตวัตระหนกัชดัอยู
ตลอดเวลาถงึสิง่ท่ีเปนกจิ หนาท่ี เปนตวังาน เปนจดุของเรือ่งทีต่นกระท ํา ไมวาจะไปไหนหรอืทํ า
อะไรอืน่ กรู็ตระหนกัอยู ไมปลอยใหเลอืนหายไป มใิชวาพอทํ าอะไรอืน่ หรือไปพบกบัสิง่อืน่เรือ่งอืน่ 
กเ็ตลดิเพริดไปกบัสิง่นัน้เรือ่งนัน้ เปนนกบนิไมกลบัรัง โดยเฉพาะการไมท้ิงอารมณกรรมฐาน ซึง่
รวมถึงการบ ําเพญ็จติภาวนาและปญญาภาวนาในกจิกรรมทกุอยางในชวิีตประจ ําวัน โดยสาระคอื 
ความรูตระหนกัท่ีจะคมุกายและจติไวใหอยูในกจิ ในประเดน็ หรือแดนงานของตน ไมใหเขว เตลดิ 
เลือ่นลอย หรอืหลงลมืไปเสยี — Gocara-~: clear comprehension of the domain)
4. อสัมโมหสัมปชัญญะ (รูชัดวาไมหลง หรือตระหนักในตัวเนื้อหาสภาวะ ไมหลงใหลฟน
เฟอน คือเมื่อไปไหน ทํ าอะไร ก็รูตัวตระหนักชัดในการเคลื่อนไหว หรือในการกระทํ านั้น และใน
สิ่งท่ีกระทํ านั้น ไมหลง ไมสับสนเงอะงะฟนเฟอน เขาใจลวงตลอดไปถึงตัวสภาวะในการกระทํ า
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ท่ีเปนไปอยูนั้น วาเปนเพียงการประชุมกันขององคประกอบและปจจัยตางๆ ประสานหนุนเนื่อง
กันข้ึนมาใหปรากฏเปนอยางนั้น หรือสํ าเร็จกิจนั้นๆ รูทันสมมติ ไมหลงสภาวะเชนยึดเห็นเปน
ตัวตน โดยสาระคือ ความรูตระหนัก ในเรื่องราว เนื้อหา สาระ และสภาวะของสิ่งท่ีตนเกี่ยว
ของหรือกระทํ าอยูนั้น ตามท่ีเปนจริงโดยสมมติสัจจะ หรือตลอดถึงโดยปรมัตถสัจจะ มิใช
พรวดพราดทํ าไป หรือสักวาทํ า มิใชทํ าอยางงมงายไมรูเรื่อง และไมถูกหลอกใหลุมหลงหรือเขา
ใจผิดไปเสียดวยความพรามัว หรือดวยลักษณะอาการภายนอกที่ยั่วยุ หรือเยายวนเปนตน — 
Asammoha-~: clear comprehension of non-delusion, or of reality)
DA.I.183; VbhA.347. ที.อ.1/228; วิภงฺค.อ.451.

[190] สัมปทา หรือ สัมปทาคุณ 4 (ความถึงพรอม, ความพร่ังพรอมสมบูรณแหงองค
ประกอบตางๆ ซึ่งทํ าใหทานท่ีบริจาคแลว เปนทานอันยอดเยี่ยม มีผลมาก อาจเห็นผลทันตา 
— Sampadà: successful attainment; accomplishment; excellence)
1. วัตถุสัมปทา (ถึงพรอมดวยวัตถุ คือบุคคลผูเปนท่ีตั้งรองรับทาน เชน ทักขิไณยบุคคลเปน
พระอรหันต หรือพระอนาคามี ผูเขานิโรธสมาบัติได — Vatthu-sampadà: excellence of 
the foundation for merit)
2. ปจจัยสัมปทา (ถึงพรอมดวยปจจัย คือ สิ่งท่ีจะใหเปนของบริสุทธิ์ ไดมาโดยชอบธรรม — 
Paccaya-sampadà: excellence of the gift)
3. เจตนาสัมปทา (ถึงพรอมดวยเจตนา คือ มีเจตนาในการใหสมบูรณครบ 3 กาล ท้ังกอนให 
ขณะให และหลังให จิตโสมนัส ประกอบดวยปญญา — Cetanà-sampadà: excellence of 
the intention)
4. คุณาติเรกสัมปทา (ถึงพรอมดวยคุณสวนพิเศษ คือ ปฏิคาหกมีคุณสมบัติพิเศษ เชน 
ทักขิไณยบุคคลนั้น ออกจากนิโรธสมาบัติใหมๆ  — Guõàtireka-sampadà: excellence of 
extra virtue)
DhA.III.93. ธ.อ.5/88.

[191] สมัปรายกิตัถสงัวตัตนกิธรรม 4 (ธรรมทีเ่ปนไปเพือ่ประโยชนเบือ้งหนา, ธรรม
เปนเหตใุหสมหมาย, หลกัธรรมอนัอ ํานวยประโยชนสขุข้ันสงูข้ึนไป — Samparàyikattha-sa§
vattanika-dhamma:  virtues conducive to benefits in the future; virtues leading to 
spiritual welfare)
1. สัทธาสัมปทา (ถึงพรอมดวยศรัทธา — Saddhà-sampadà: to be endowed with 
faith; accomplishment of confidence)
2. สีลสัมปทา (ถึงพรอมดวยศีล — Sãla-sampadà: to be endowed with morality; 
accomplishment of virtue)
3. จาคสัมปทา (ถึงพรอมดวยการเสียสละ — Càga-sampadà: to be endowed with 
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generosity; accomplishment of charity)
4. ปญญาสัมปทา (ถึงพรอมดวยปญญา — Pa¤¤à-sampadà: to be endowed with 
wisdom; accomplishment of wisdom)

ธรรมหมวดนี ้เรียกกนัสัน้ๆ วา สมัปรายกิตัถะ หรอืเรยีกตดิปากอยางไทยๆ วา สมัปรายกิตัถ-
ประโยชน (อัตถะ ก็แปลวา “ประโยชน” จึงเปนคํ าซํ้ าซอนกัน)
A.IV.284. องฺ.อฏก.23/144/292.

[ ] สัมมัปปธาน 4 ดู [156] ปธาน 4.

[192] สุขของคฤหัสถ หรือ คิหิสุข หรือ กามโภคีสุข 4 (สุขของชาวบาน, สุขท่ีชาว
บานควรพยายามเขาถึงใหไดสมํ่ าเสมอ, สุขอันชอบธรรมที่ผูครองเรือนควรมี — Gihisukha:
house-life happiness; deserved bliss of a layperson)
1. อัตถิสุข (สุขเกิดจากความมีทรัพย คือ ความภูมิใจ เอิบอ่ิมใจ วาตนมีโภคทรัพยท่ีไดมาดวย
นํ้ าพักนํ้ าแรงความขยันหมั่นเพียรของตน และโดยชอบธรรม — Atthisukha: bliss of 
ownership; happiness resulting from economic security)
2. โภคสุข (สุขเกิดจากการใชจายทรัพย คือ ความภูมิใจ เอิบอ่ิมใจ วาตนไดใชทรัพยท่ีไดมา
โดยชอบนั้น เลี้ยงชีพ เลี้ยงผูควรเลี้ยง และบํ าเพ็ญประโยชน — Bhogasukha: bliss of 
enjoyment; enjoyment of wealth)
3. อนณสุข (สุขเกิดจากความไมเปนหนี้ คือ ความภูมิใจ เอิบอ่ิมใจ วาตนเปนไท ไมมีหนี้สิน
ติดคางใคร — Anaõasukha: bliss of debtlessness; happiness on account of 
freedom from debt)
4. อนวัชชสุข (สุขเกิดจากความประพฤติไมมีโทษ คือ ความภูมิใจ เอิบอ่ิมใจ วาตนมีความ
ประพฤติสุจริต ไมบกพรองเสียหาย ใครๆ ติเตียนไมได ท้ังทางกาย ทางวาจา และทางใจ — 
Anavajjasukha: bliss of blamelessness; happiness on account of leading a fault-
less life)

บรรดาสุข 4 อยางนี้ อนวัชชสุข มีคามากที่สุด
A.II.69. องฺ.จตุกฺก.21/62/90.

[ ] สุหทมิตร 4 ดู [169] สุหทมิตร 4.

[193] โสตาปตติยังคะ 41 (องคคุณเครื่องบรรลุโสดา, องคประกอบของการบรรลุโสดา, 
คุณสมบัติท่ีทํ าใหเปนพระโสดาบัน — Sotàpattiyaïga: factors of Stream-Entry)
1. สัปปุริสสังเสวะ (เสวนาสัตบุรุษ, คบหาทานผูทรงธรรมทรงปญญาเปนกัลยาณมิตร —
Sappurisasa§seva: association with good and wise persons)
2. สัทธัมมัสสวนะ (สดับสัทธรรม, ใสใจเลาเรียนฟงอานหาความรูใหไดธรรมที่แท —
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Saddhammassavana: hearing the good teaching)
3. โยนิโสมนสิการ (ทํ าในใจโดยแยบคาย, รูจักคิดพิจารณาหาเหตุผลโดยถูกวิธี —
Yonisomanasikàra: analytical reflection; wise attention)
4. ธัมมานุธัมมปฏิปตติ (ปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม, ปฏิบัติธรรมถูกหลัก ใหธรรมยอย
คลอยแกธรรมใหญ สอดคลองตามวัตถุประสงคของธรรมทั้งหลายที่สัมพันธกัน, ปฏิบัติธรรม
นั้นๆ ใหสอดคลองพอดีตามขอบเขตความหมายและวัตถุประสงคท่ีสอดคลองกับธรรมขออ่ืนๆ 
กลมกลืนกันในหลักใหญท่ีเปนระบบทั้งหมด, ดํ าเนินชีวิตถูกตองตามธรรม — Dhammànu-
dhammapañipatti: practice in accord with the Dhamma, i.e. in such a systematic 
way that all levels and aspects of the Dhamma are in accord as regards their 
respective purposes; living in conformity with the Dhamma)

โสตาปตติยังคะ 4 หมวดนี้ ตรงกับหลักที่เรียกวา [ ] ปญญาวุฒิธรรม 4 หรือ [179] 
วุฒิธรรม 4

ธรรม 4 ประการนี้ มิใชเพียงเปนโสตาปตติยังคะ ที่จะใหบรรลุโสดาปตติผล คือเปนพระ
โสดาบันเทานั้น พระพุทธเจาตรัสวา ธรรม 4 ประการนี้ เมื่อเจริญ ปฏิบัติ ทํ าใหมาก ยอม
เปนไปเพื่อการบรรลุอริยผลไดทุกขั้นจนถึงอรหัตตผล (สํ.ม.19/1634-7/516-7 = S.V.411)
D.III.227; S.V.347, 404. ที.ปา.11/240/239; สํ.ม.19/1428/434; 1620/509.

[194]  โสตาปตติยังคะ 42 (องคคุณเครื่องบรรลุโสดา, คุณสมบัติท่ีทํ าใหเปนพระโสดาบัน, 
คุณสมบัติของพระโสดาบัน — Sotàpattiyaïga: factors of Stream-Entry)
1. ประกอบดวยความเลือ่มใสมัน่ในพระพทุธเจา (unshakable confidence in the Buddha)
2. ประกอบดวยความเลื่อมใสมั่นในธรรม (unshakable confidence in the Dhamma)
3. ประกอบดวยความเลื่อมใสมั่นในสงฆ (unshakable confidence in the Sangha)
4. ประกอบดวยอริยกันตศีล คือ ศีลอันเปนท่ีช่ืนชมพอใจของพระอริยะ บริสุทธิ์ ไมถูกตัณหา
และทิฏฐิแปดเปอนหรือครอบงํ า และเปนไปเพื่อสมาธิ (unblemished morality)
S.V.345. สํ.ม.19/1420/431).

[195]  โสตาปตติยังคะ 43 (องคคุณเครื่องบรรลุโสดา, คุณสมบัติท่ีทํ าใหเปนพระโสดาบัน,
คุณสมบัติของพระโสดาบัน — Sotàpattiyaïga: factors of Stream-Entry)
1. ประกอบดวยความเลือ่มใสมัน่ในพระพทุธเจา (unshakable confidence in the Buddha)
2. ประกอบดวยความเลื่อมใสมั่นในธรรม (unshakable confidence in the Dhamma)
3. ประกอบดวยความเลื่อมใสมั่นในสงฆ (unshakable confidence in the Sangha)
4. ครองเรือนดวยใจปราศจากมัจฉริยะ ยินดีในการแจกจายแบงปนชวยเหลือผูอื่น (devo-
tion to charity; delight in giving and sharing)
S.V.397. สํ.ม.19/1597-8/499.
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[ ] หลักการแบงทรัพย 4 สวน ดู [163] โภควิภาค 4.

[196] อคติ 4 (ฐานะอันไมพึงถึง, ทางความประพฤติท่ีผิด, ความไมเท่ียงธรรม, ความลํ าเอียง 
— Agati: wrong course of behaviour; prejudice)
1. ฉันทาคติ (ลํ าเอียงเพราะชอบ — Chandàgati: prejudice caused by love or desire; 
partiality)
2. โทสาคติ (ลํ าเอียงเพราะชัง — Dosàgati: prejudice caused by hatred or enmity)
3. โมหาคติ (ลํ าเอียงเพราะหลง, พลาดผิดเพราะเขลา — Mohàgati: prejudice caused 
by delusion or stupidity)
4. ภยาคติ (ลํ าเอียงเพราะกลัว — Bhayàgati: prejudice caused by fear)
D.III.182,228; A.II.18. ที.ปา.11/176/196; 246/240; องฺ.จตุกฺก.21/17/23.

[197] อธิษฐาน หรือ อธิษฐานธรรม 4 (ธรรมเปนท่ีมั่น, ธรรมอันเปนฐานที่มั่นคงของ
บุคคล, ธรรมที่ควรใชเปนท่ีประดิษฐานตน เพื่อใหสามารถยึดเอาผลสํ าเร็จสูงสุดอันเปนท่ีหมาย
ได โดยไมเกิดความสํ าคัญตนผิด และไมเกิดสิ่งมัวหมองหมักหมมทับถมตน, บางทีแปลวา 
“ธรรมที่ควรตั้งไวในใจ” — Adhiññhàna: foundation; foundations on which a tranquil 
sage establishes himself; virtues which should be established in the mind)
1. ปญญา (ความรูชัด คือ หยั่งรูในเหตุผล พิจารณาใหเขาใจในสภาวะของสิ่งท้ังหลายจนเขา
ถึงความจริง — Pa¤¤à: wisdom; insight)
2. สัจจะ (ความจริง คือ ดํ ารงมั่นในความจริงท่ีรูชัดดวยปญญา เร่ิมแตจริงวาจาจนถึง
ปรมัตถสัจจะ — Sacca: truthfulness)
3. จาคะ (ความสละ คือ สละสิ่งอันเคยชิน ขอท่ีเคยยึดถือไว และสิ่งท้ังหลายอันผิดพลาดจาก
ความจริงเสียได เร่ิมแตสละอามิสจนถึงสละกิเลส — Càga: liberality; renunciation)
4. อุปสมะ (ความสงบ คือ ระงับโทษขอขัดของมัวหมองวุนวายอันเกิดจากกิเลสท้ังหลายแลว 
ทํ าจิตใจใหสงบได — Upasama: tranquillity; peace)

ท้ัง 4 ขอนี้ พึงปฏิบัติตามกระทูดังนี้
1. ปฺ นปฺปมชฺเชยฺย (ไมพึงประมาทปญญา คือ ไมละเลยการใชปญญา — not to 
neglect wisdom)
2. สจฺจํ อนุรกฺเขยฺย (พึงอนุรักษสัจจะ — to safeguard truthfulness)
3. จาคํ อนุพฺรูเหยฺย (พึงเพิ่มพูนจาคะ — to foster liberality)
4. สนฺตึ สิกฺเขยฺย (พึงศึกษาสันติ — to train oneself in tranquillity)
D.III.229; M.III.243. ที.ปา.11/254/241; ม.อุ.14/682/437.

[198] อบาย หรอื อบายภมู ิ4 (ภาวะหรอืท่ีอนัปราศจากความเจรญิ — Apàya: states
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of loss and woe; low states of existence; unhappy existence)
1. นิรยะ (นรก, สภาวะหรือท่ีอันไมมีความสุขความเจริญ, ภาวะเรารอนกระวนกระวาย — 
Niraya: hell; woeful state)
2. ติรัจฉานโยนิ (กํ าเนิดดิรัจฉาน, พวกมืดมัวโงเขลา — Tiracchànayoni: the animal 
kingdom; realm of beasts)
3. ปตติวิสัย (แดนเปรต, ภูมิแหงผูหิวกระหายไรสุข — Pittivisaya: realm of hungry 
ghosts)
4. อสุรกาย (พวกอสูร, พวกหวาดหวั่นไรความร่ืนเริง — Asurakàya: host of demons; 
the unrelenting and dejected; frightened ghosts)

ดู [351] ภูมิ 4, 31.
It.93. ขุ.อิติ.25/273/301.

[199] อบายมุข 4 (ชองทางของความเสื่อม, ทางที่จะนํ าไปสูความพินาศ, เหตุยอยยับแหง
โภคทรัพย — Apàyamukha: causes of ruin; sources for the destruction of the 
amassed wealth)
1. อิตถีธุตตะ (เปนนักเลงหญิง, นักเท่ียวผูหญิง — Itthãdhutta: seduction of women; 
debauchery)
2. สุราธุตตะ (เปนนักเลงสุรา, นักดื่ม — Suràdhutta: drunkenness)
3. อักขธุตตะ (เปนนักการพนัน — Akkhadhutta: indulgence in gambling)
4. ปาปมิตตะ (คบคนช่ัว — Pàpamitta: bad company)

อบายมุข 4 อยางนี้ ตรัสกับผูครองเรือนท่ีมีหลักฐานแลว และตรัสตอทายทิฏฐธัมมิกัตถ-
สังวัตตนิกธรรม 4 มุงความวาเปนทางพินาศแหงโภคะที่หามาไดแลว
A.IV.283. องฺ.อฏก.23/144/292.

[200] อบายมขุ 6 (ชองทางของความเสือ่ม, ทางแหงความพนิาศ, เหตยุอยยบัแหงโภคทรพัย — 
Apàyamukha: causes of ruin; ways of squandering wealth)
1. ติดสุราและของมึนเมา (addiction to intoxicants; drug addiction) มีโทษ 6 คือ
1) ทรัพยหมดไปๆ เห็นชัดๆ
2) กอการทะเลาะวิวาท
3) เปนบอเกิดแหงโรค
4) เสียเกียรติเสียช่ือเสียง
5) ทํ าใหไมรูอาย
6) ทอนกํ าลังปญญา
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a) actual loss of wealth
b) increase of quarrels
c) liability to disease
d) source of disgrace
e) indecent exposure
f) weakened intelligence.
2. ชอบเที่ยวกลางคืน (roaming the streets at unseemly hours) มีโทษ 6 คือ
1) ช่ือวาไมรักษาตัว
2) ช่ือวาไมรักษาลูกเมีย
3) ช่ือวาไมรักษาทรัพยสมบัติ
4) เปนท่ีระแวงสงสัย
5) เปนเปาใหเขาใสความหรือขาวลือ
6) เปนทางมาของเรื่องเดือดรอนเปนอันมาก
a) He himself is without guard and protection.
b) So also are his wife and children.
c) So also is his property.
d) He is liable to be suspected of crimes.
e) He is the subject of false rumours.
f) He will meet a lot of troubles.
3. ชอบเที่ยวดูการละเลน (frequenting shows) มีโทษ โดยการงานเสื่อมเสีย เพราะใจ
กังวลคอยคิดจอง กับเสียเวลาเมื่อไปดูสิ่งนั้นๆ ท้ัง 6 กรณี คือ
1) รํ าท่ีไหนไปที่นั่น
2)–6) ขับรอง, ดนตรี, เสภา, เพลง, เถิดเทิงท่ีไหน ไปท่ีนั่น*

(He keeps looking about to see)
a) Where is there dancing?
b)–f) Where is there singing? ~ choral music? ~ story-telling? ~ cymbal 
playing? ~ tam-tams?
4. ติดการพนัน (indulgence in gambling) มีโทษ 6 คือ
1) เมื่อชนะยอมกอเวร

                                                       
* คํ าแปลภาษาไทยถือตามที่แปลกันมา สวนภาษาอังกฤษแปลตางหาก ไมไดมุงใหตรงกัน
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2) เมื่อแพก็เสียดายทรัพยท่ีเสียไป
3) ทรัพยหมดไปๆ เห็นชัดๆ
4) เขาท่ีประชุม เขาไมเช่ือถือถอยคํ า
5) เปนท่ีหมิ่นประมาทของเพื่อนฝูง
6) ไมเปนท่ีพึงประสงคของผูท่ีจะหาคูครองใหลูกของเขา เพราะเห็นวาจะเลี้ยงลูกเมียไมไหว
a) As winner, he begets hatred.
b) As loser, he regrets his lost money.
c) There is actual loss of wealth.
d) His word has no weight in an assembly.
e) He is scorned by his friends and companions.
f) He is not sought after by those who want to marry their daughters, for they 
would say that a gambler cannot afford to keep a wife.
5. คบคนชั่ว (association with bad companions) มีโทษ โดยนํ าใหกลายไปเปนคนช่ัว
อยางคนที่ตนคบทั้ง 6 ประเภท คือ ไดเพื่อนท่ีจะนํ าใหกลายเปน
1) นักการพนัน (gamblers)
2) นักเลงหญิง (rakes; seducers)
3) นักเลงเหลา (drunkards)
4) นักลวงของปลอม (cheaters with false things)
5) นักหลอกลวง (swindlers)
6) นักเลงหัวไม (men of violence)
6. เกียจครานการงาน (habit of idleness) มีโทษ โดยทํ าใหยกเหตุตางๆ เปนขออางผัด
เพี้ยนไมทํ าการงาน โภคะใหมก็ไมเกิด โภคะที่มีอยูก็หมดสิ้นไป คือใหอางไปทั้ง 6 กรณีวา
1)–6) หนาวนัก — รอนนัก — เย็นไปแลว — ยังเชานัก — หิวนัก — อิ่มนัก*

a)–f) He always makes an excuse that it is too cold,  — too hot,  — too late,  — 
too early, he is too hungry,  — too full and does no work.

อบายมุขหมวดนี้ ตรัสแกสิงคาลกมาณพ กอนตรัสเร่ืองทิศ 6
D.III.182–184. ที.ปา.11/178–184/196–198.

[201] วัฒนมุข 6 (ธรรมที่เปนปากทางแหงความเจริญ, ธรรมที่เปนดุจประตูชัยอันจะเปด
ออกไปใหกาวหนาสูความเจริญงอกงามของชีวิต — Vaóóhana-mukha: channels of 

                                                       
* บางฉบับเปน “กระหายนัก” (too thirsty)
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growth; gateway to progress)
1. อาโรคยะ (ความไมมีโรค, ความมีสุขภาพดี — ârogya: good health)
2. ศีล (ความประพฤติดี มีวินัย ไมกอเวรภัย ไดฝกในมรรยาทอันงาม — Sãla: moral 
conduct and discipline)
3. พุทธานุมัต (ศึกษาแนวทาง มองดูแบบอยาง เขาถึงความคิดของพุทธชนเหลาคนผูเปน
บัณฑิต — Buddhànumata: conformity or access to the ways of great, enlightened 
beings)
4. สุตะ (ใฝเลาเรียนหาความรู ฝกตนใหเช่ียวชาญและทันตอเหตุการณ — Suta: much 
learning)
5. ธรรมานุวัติ (ดํ าเนินชีวิตและกิจการงานโดยทางชอบธรรม — Dhammànuvatti:
practice in accord with the Dhamma; following the law of righteousness)
6. อลีนตา (เพียรพยายามไมระยอ, มีกํ าลังใจแข็งกลา ไมทอถอยเฉื่อยชา เพียรกาวหนาเร่ือย
ไป — Alãnatà: unshrinking perseverance)

ธรรม 6 ประการชุดนี้ ในบาลีเดิมเรียกวา อัตถทวาร (ประตูแหงประโยชน, ประตูสูจุด
หมาย) หรือ อัตถประมุข (ปากทางสูประโยชน, ตนทางสูจุดหมาย) และอรรถกถาอธิบายคํ า 
อัตถะ วา หมายถึง “วุฒิ” คือความเจริญ ซึ่งไดแก วัฒนะ ดังนั้นจึงอาจเรียกวา วุฒิมุข หรือท่ี
คนไทยรูสึกคุนมากกวาวา วัฒนมุข

อนึ่ง ในฝายอกุศล มีหมวดธรรมรูจักกันดีท่ีเรียกวา อบายมุข 6 ซึ่งแปลวา ปากทางแหง
ความเสื่อม จึงอาจเรียกธรรมหมวดนี้ดวยคํ าท่ีเปนคูตรงขามวา อายมุข 6 (ปากทางแหงความ
เจริญ)
J.I.366 ขุ.ชา.27/84/27

[202] อปสเสนะ หรือ อปสเสนธรรม 4 (ธรรมดุจพนักพิง, ธรรมเปนท่ีอิงหรือพึ่ง
อาศัย — Apassena: virtues to lean on; states which a monk should rely on)
1. สงฺขาเยกํ ปฏิเสวติ (ของอยางหนึ่ง พิจารณาแลวเสพ ไดแก สิ่งของมีปจจัย 4 คือ จีวร 
บิณฑบาต เสนาสนะ คิลานเภสัช เปนตนก็ดี บุคคล และธรรมเปนตนก็ดี ท่ีจํ าเปนจะตองเกี่ยว
ของและมีประโยชน พึงพิจารณาแลวจึงใชสอยและเสวนาใหเปนประโยชน — Pañisevanà:
The monk deliberately follows or makes use of one thing.)
2. สงฺขาเยกํ อธิวาเสติ (ของอยางหนึ่ง พิจารณาแลวอดกลั้น ไดแก อนิฏฐารมณตางๆ มี
หนาว รอน และทุกขเวทนาเปนตน พึงรูจักพิจารณาอดกลั้น — Adhivàsanà: The monk 
deliberately endures one thing.)
3. สงฺขาเยกํ ปริวชฺเชติ (ของอยางหนึ่ง พิจารณาแลวเวนเสีย ไดแก สิ่งท่ีเปนโทษ กอ
อันตรายแกรางกายก็ตาม จิตใจก็ตาม เชน ชางราย คนพาล การพนัน สุราเมรัย เปนตน พึงรู
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จักพิจารณาหลีกเวนเสีย — Parivajjanà: The monk deliberately avoids one thing.)
4. สงฺขาเยกํ ปฏิวิโนเทติ (ของอยางหนึ่ง พิจารณาแลวบรรเทาเสีย ไดแก สิ่งท่ีเปนโทษกอ
อันตราย เชน อกุศลวิตก มีกามวิตก พยาบาทวิตก วิหิงสาวิตก เปนตน และความช่ัวรายท้ัง
หลาย เกิดข้ึนแลว พึงรูจักพิจารณาแกไข บํ าบัดหรือขจัดใหสิ้นไป — Pañivinodanà: The 
monk deliberately suppresses or expels one thing.)

อปสเสนะ 4 นี้ เรียกอีกอยางวา อุปนิสัย 4 (ธรรมเปนท่ีพึ่งพิง หรือธรรมชวยอุดหนุน — 
Upanissaya: supports; supporting states)

เมื่อรูจักพิจารณาปฏิบัติตอส่ิงตางๆ ใหถูกตองดวยปญญาตามหลักอปสเสนะ หรืออุปนิสัย 
4 อยางนี้ ยอมเปนเหตุใหอกุศลท่ียังไมเกิดก็ไมเกิดข้ึน ท่ีเกิดแลวก็เสื่อมสิ้นไป และกุศลท่ียังไม
เกิดยอมเกิดข้ึน ท่ีเกิดข้ึนแลวก็เจริญย่ิงข้ึนไป

ภิกษุผูพรอมดวยธรรม 4 ประการนี้ ดํ ารงอยูในธรรม 5 คือ ศรัทธา หิริ โอตตัปปะ วิริยะ 
ปญญา ทานเรียกวา นิสสยสัมบัน (ผูถึงพรอมดวยท่ีพึ่งอาศัย — fully supported; 
resourceful).
D.III.224,270; A.IV.354; A.V.30. ที.ปา.11/236/326; 472/338; องฺ.นวก.23/206/366; องฺ.ทสก.24/20/32.

[ ] อรหันต 4 ดู [62] อรหันต 4.

[ ] อริยบุคคล 4 ดู [56] อริยบุคคล 4.

[203] อริยวงศ 4 (ปฏิปทาท่ีพระอริยะท้ังหลายปฏิบัติสืบกันมาแตโบราณไมขาดสาย, อริย
ประเพณ ี — Ariyava§sa: Ariyan lineage; noble tradition; the fourfold traditional
practice of the Noble Ones)
1. จีวรสนัโดษ (ความสนัโดษดวยจวีร — Cãvara-santosa: contentment as regards robes 
or clothing)
2. ปณฑปาตสนัโดษ (ความสนัโดษดวยบณิฑบาต — Piõóapàta-santosa: contentment as 
regards alms-food)
3. เสนาสนสนัโดษ (ความสนัโดษดวยเสนาสนะ — Senàsana-santosa: contentment as 
regards lodging)
4. ปหานภาวนารามตา (ความยนิดใีนการละอกศุลและเจรญิกศุล — Pahànabhàvanà- 
ràmatà: delight in the abandonment of evil and the development of good)

การปฏิบัติท่ีจัดเปนอริยวงศในธรรมทั้ง 4 ขอนั้น พระภิกษุพึงประพฤติดังนี้
ก. สันโดษดวยปจจัยใน 3 ขอตนตามมีตามได
ข. มีปกติกลาวสรรเสริญคุณของความสันโดษใน 3 ขอนั้น
ค. ไมประกอบอเนสนา คือการแสวงหาที่ผิด (ทุจริต) เพราะปจจัยท้ัง 3 อยางนั้นเปนเหตุ 

(เพียรแสวงหาแตโดยทางชอบธรรม ไมเกียจคราน)
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ง. เมื่อไมได ก็ไมเรารอนทุรนทุราย
จ. เมือ่ได กใ็ชโดยไมตดิ ไมหมกมุน ไมสยบ รูเทาทันเหน็โทษ มปีญญาใชสิง่นัน้ตามประโยชน ตาม

ความหมายของมนั (มแีละใชดวยสตสิมัปชัญญะ ด ํารงตนเปนอสิระ ไมตกเปนทาสของสิง่นัน้)
ฉ. ไมถือเอาการที่ไดประพฤติธรรม 4 ขอนี้ เปนเหตุยกตนขมผูอื่น

โดยสรุปวา เปนผูขยันไมเกียจคราน มีสติสัมปชัญญะในขอนั้นๆ เฉพาะขอ 4 ทรงสอนไม
ใหสันโดษ สวน 3 ขอแรกทรงสอนใหทํ าความเพียรแสวงหาในขอบเขตที่ชอบดวยธรรมวินัย
และมีความสันโดษตามนัยท่ีแสดงขางตน

อนึ่ง ในจูฬนิทเทส ทานแสดงอริยวงศของพระปจเจกพุทธเจาตางไปเล็กนอย คือ เปลี่ยน
ขอ 4 เปน สันโดษดวยคิลานปจจัยเภสัชบริขาร (medical equipment)
D.III.224; A.II.27; Nd2107. ที.ปา.11/237/236; องฺ.จตุกฺก.21/28/35; ขุ.จู.30/691/346.

[204] อริยสัจจ 4 (ความจริงอันประเสริฐ, ความจริงของพระอริยะ, ความจริงท่ีทํ าใหผูเขาถึง
กลายเปนอริยะ — Ariyasacca: The Four Noble Truths)
1. ทุกข (ความทุกข, สภาพท่ีทนไดยาก, สภาวะท่ีบีบค้ัน ขัดแยง บกพรอง ขาดแกนสารและ
ความเท่ียงแท ไมใหความพึงพอใจแทจริง, ไดแก ชาติ ชรา มรณะ การประจวบกับสิ่งอันไม
เปนท่ีรัก การพลัดพรากจากสิ่งท่ีรัก ความปรารถนาไมสมหวัง โดยยอวา อุปาทานขันธ 5 เปน
ทุกข — Dukkha: suffering; unsatisfactoriness)
2. ทุกขสมุทัย (เหตุเกิดแหงทุกข, สาเหตุใหทุกขเกิด ไดแก ตัณหา 3 คือ กามตัณหา
ภวตณัหา และ วิภวตณัหา — Dukkha-samudaya: the cause of suffering; origin of suffering)
3. ทุกขนิโรธ (ความดับทุกข ไดแก ภาวะท่ีตัณหาดับสิ้นไป, ภาวะท่ีเขาถึงเมื่อกํ าจัดอวิชชา 
สํ ารอกตัณหาสิ้นแลว ไมถูกยอม ไมติดของ หลุดพน สงบ ปลอดโปรง เปนอิสระ คือ นิพพาน
— Dukkha-nirodha: the cessation of suffering; extinction of suffering)
4. ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา (ปฏิปทาท่ีนํ าไปสูความดับแหงทุกข, ขอปฏิบัติใหถึงความดับ
ทุกข ไดแก อริยอัฏฐังคิกมรรค หรือเรียกอีกอยางหนึ่งวา มัชฌิมาปฏิปทา แปลวา “ทางสาย
กลาง” มรรคมีองค 8 นี้ สรุปลงในไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ ปญญา — Dukkha-nirodha- 
gàminã pañipadà: the path leading to the cessation of suffering)

อริยสจัจ 4 นี ้เรียกกนัสัน้ๆ วา ทุกข สมทัุย นโิรธ มรรค (Dukkha, Samudaya, Nirodha, 
Magga); การแสดงอริยสัจจ 4 นี้ มีช่ือเรียกอีกอยางหนึ่งวา สามุกกังสิกาธรรมเทศนา (เชน
อง.ฺอฏก.23/102/190) แปลตามอรรถกถาวา พระธรรมเทศนาทีพ่ระพทุธเจาทรงหยบิยกขึน้ถอืเอาไว
ดวยพระองคเอง คอื ทรงเหน็ดวยพระสยมัภญูาณ  (=ตรัสรูเอง) ไมสาธารณะแกผูอืน่ (แตตามท่ี
อธบิายกนัมา มกัแปลวา “พระธรรมเทศนาทีพ่ระพทุธเจาทรงยกขึน้แสดงเอง โดยไมตองปรารภ
ค ําถามหรอืการทลูขอรองของผูฟง อยางการแสดงธรรมเรือ่งอืน่ๆ”; ความจรงิ จะแปลวา “พระ
ธรรมเทศนาขัน้สดุยอด” กไ็ด ซึง่สมกบัเปนเรือ่งท่ีทรงแสดงทายสดุตอจาก อนปุพุพกิถา 5 ค ํา
แปลอยางหลงันี ้พงึเทียบ องฺ.ทสก.24/95/208)



[205] พจนานุกรมพุทธศาสตร156

ดู [216] ขันธ 5; [74] ตัณหา 3; [293] มรรคมีองค 8; [124] สิกขา 3.
Vin.I.9; S.V.421; Vbh.99. วินย.4/14/18; สํ.ม.19/1665/528; อภิ.วิ.35/145/127.

[205] กิจในอริยสัจจ 4 (หนาท่ีอันจะพึงทํ าตออริยสัจจ 4 แตละอยาง, ขอท่ีจะตองปฏิบัติ
ใหถูกตองและเสร็จสิ้นในอริยสัจจ 4 แตละอยาง จึงจะช่ือวารูอริยสัจจหรือเปนผูตรัสรูแลว — 
Ariyasaccesu kiccàni: functions concerning the Four Noble Truths)
1. ปริญญา (การก ําหนดรู เปนกจิในทกุข ตามหลกัวา ทุกขํฺ อริยสจจฺ ํปริเฺยยฺํ ทุกขควรก ําหนดรู 
คอื ควรศกึษาใหรูจกัใหเขาใจชดัตามสภาพทีเ่ปนจรงิ ไดแก การท ําความเขาใจและก ําหนดขอบเขต
ของปญหา — Pari¤¤à: comprehension; suffering is to be comprehended)
2. ปหานะ (การละ เปนกจิในสมทัุย ตามหลกัวา ทุกขฺสมทุโย อริยสจฺจ ํปหาตพพฺํ สมทัุยควรละ 
คอื ก ําจัด ทํ าใหหมดสิน้ไป ไดแกการแกไขก ําจัดตนตอของปญหา — Pahàna: eradication; 
abandonment; the cause of suffering is to be eradicated)
3. สจัฉิกิริยา (การท ําใหแจง เปนกจิในนโิรธ ตามหลกัวา ทุกขฺนโิรโธ อริยสจจฺ ํ สจฉฺกิาตพพฺํ
นโิรธควรท ําใหแจง คอื เขาถงึ หรอืบรรล ุไดแกการเขาถงึภาวะทีป่ราศจากปญหา บรรลจุดุหมาย
ท่ีตองการ — Sacchikiriyà: realization; the cessation of suffering is to be realized)
4. ภาวนา (การเจรญิ เปนกจิในมรรค ตามหลกัวา ทุกขฺนโิรธคามนิ ีปฏปิทา อริยสจฺจํ ภาเวตพพฺํ
มรรคควรเจรญิ คอื ควรฝกอบรม ลงมอืปฏบิตั ิกระทํ าตามวิธกีารทีจ่ะน ําไปสูจดุหมาย ไดแกการ
ลงมือแกไขปญหา — Bhàvanà: development; practice; the path is to be followed or 
developed)

ในการแสดงอริยสัจจ ก็ดี ในการปฏิบัติธรรมตามหลักอริยสัจจ ก็ดี จะตองใหอริยสัจจแต
ละขอ สัมพันธตรงกันกับกิจแตละอยาง จึงจะเปนการแสดงและเปนการปฏิบัติโดยชอบ ท้ังนี้ 
วางเปนหัวขอไดดังนี้
1. ทุกข เปนข้ันแถลงปญหาท่ีจะตองทํ าความเขาใจและรูขอบเขต (ปริญญา) — statement 
of evil; location of the problem.
2. สมุทัย เปนข้ันวิเคราะหและวินิจฉัยมูลเหตุของปญหา ซึ่งจะตองแกไขกํ าจัดใหหมดสิ้นไป 
(ปหานะ) — diagnosis of the origin.
3. นิโรธ เปนข้ันชี้บอกภาวะปราศจากปญหา อันเปนจุดหมายที่ตองการ ใหเห็นวาการแก
ปญหาเปนไปได และจุดหมายนั้นควรเขาถึง ซึ่งจะตองทํ าใหสํ าเร็จ (สัจฉิกิริยา) — prognosis 
of its antidote; envisioning the solution.
4. มรรค เปนข้ันกํ าหนดวิธีการ ข้ันตอน และรายละเอียดท่ีจะตองปฏิบัติในการลงมือแก
ปญหา (ภาวนา) — prescription of the remedy; programme of treatment.

ความสํ าเร็จในการปฏิบัติท้ังหมด พึงตรวจสอบดวยหลัก [73] ญาณ 3 2

Vin.I.10; S.V.422. วินย.4/15/20; สํ.ม.19/1666/529.
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[206]  ธรรม 4 (ธรรมทั้งปวงประดามี จัดประเภทตามลักษณะความสัมพันธท่ีมนุษยพึงปฏิบัติ
หรือเก่ียวของเปน 4 จํ าพวก อันสอดคลองกับหลักอริยสัจจ 4 และกิจในอริยสัจจ 4 — 
Dhamma: all dhammas [states, things] classified into 4 categories according as 
they are to be rightly treated)
1. ปริญไญยธรรม = ธรรมทีเ่ขากบักจิในอรยิสจัจขอท่ี 1 คอื ปริญญา (ธรรมอนัพงึก ําหนดรู, 
สิง่ท่ีควรรอบรู หรอืรูเทาทันตามสภาวะของมนั ไดแก อปุาทานขันธ 5 กลาวคอื ทุกขและสิง่ท้ัง
หลายทีอ่ยูในจ ําพวกทีเ่ปนปญหาหรอืเปนท่ีตัง้แหงปญหา — Pari¤¤eyya-dhamma: things to 
be fully understood, i.e. the five aggregates of existence subject to clinging)
2. ปหาตพัพธรรม = ธรรมทีเ่ขากบักจิในอรยิสจัจขอท่ี 2 คอื ปหานะ (ธรรมอนัพงึละ, สิง่ท่ีจะ
ตองแกไขก ําจดัทํ าใหหมดไป วาโดยตนตอรากเหงา ไดแก อวิชชา และภวตณัหา กลาวคอืธรรม
จ ําพวกสมทัุยท่ีกอใหเกดิปญหาเปนสาเหตขุองทุกข หรอืพดูอกีอยางหนึง่วา อกุศลท้ังปวง — 
Pahàtabba-dhamma: things to be abandoned, i.e. ignorance and craving for being)
3. สจัฉิกาตพัพธรรม = ธรรมทีเ่ขากบักจิในอรยิสจัจขอท่ี 3 คอื สจัฉกิริิยา (ธรรมอนัพงึ
ประจักษแจง, สิง่ท่ีควรไดควรถงึหรอืควรบรรล ุ ไดแก วิชชา และวิมตุติ เมือ่กลาวโดยรวบยอด 
คอื นโิรธ หรอืนพิพาน หมายถงึธรรมจ ําพวกทีเ่ปนจดุหมาย หรอืเปนท่ีดบัหายสิน้ไปแหงทุกขหรอื
ปญหา — Sacchikàtabba-dhamma: things to be realized, i.e. true knowledge and 
freedom or liberation)
4. ภาเวตพัพธรรม = ธรรมทีเ่ขากบักจิในอรยิสจัจขอท่ี 4 คอื ภาวนา (ธรรมอนัพงึเจรญิหรอื
พงึปฏบิตับิ ําเพญ็, สิง่ท่ีจะตองปฏบิตัหิรอืลงมอืทํ า ไดแก ธรรมทีเ่ปนมรรค โดยเฉพาะสมถะ และ
วิปสสนา กลาวคอื ประดาธรรมทีเ่ปนขอปฏบิตัหิรอืเปนวธิกีารทีจ่ะท ําหรอืด ําเนนิการเพือ่ใหบรรลุ
จดุหมายแหงการสลายทกุขหรือดบัปญหา — Bhàvetabba-dhamma: things to be 
developed, i.e. tranquillity and insight, or, in other words, the Noble Eightfold Path)
M.III.289; S.V.52; A.II.246. ม.อุ.14/829/524; สํ.ม.19/291–5/78;องฺ.จตุกฺก.21/254/333.

[207] อรูป หรือ อารุปป 4 (ฌานมีอรูปธรรมเปนอารมณ คืออรูปฌาน, ภพของสัตวผูเขา
ถึงอรูปฌาน, ภพของอรูปพรหม — Aråpa, âruppa: absorptions of the Formless 
Sphere; the Formless Spheres; immaterial states)
1. อากาสานัญจายตนะ (ฌานอันกํ าหนดอากาศคือชองวางหาที่สุดมิไดเปนอารมณ หรือภพ
ของผูเขาถึงฌานนี้ — âkàsàna¤càyatana: Sphere of Infinity of Space)
2. วิญญาณัญจายตนะ (ฌานอันกํ าหนดวิญญาณหาที่สุดมิไดเปนอารมณ หรือภพของผูเขา
ถึงฌานนี้ — Vi¤¤àõa¤càyatana: Sphere of Infinity of Consciousness)
3. อากิญจัญญายตนะ (ฌานอันกํ าหนดภาวะที่ไมมีอะไรๆ เปนอารมณ หรือภพของผูเขาถึง
ฌานนี้ — âki¤ca¤¤àyatana: Sphere of Nothingness)
4. เนวสัญญานาสัญญายตนะ (ฌานอันเขาถึงภาวะมีสัญญาก็ไมใช ไมมีสัญญาก็ไมใช หรือ
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ภพของผูเขาถึงฌานนี้ — Nevasa¤¤ànàsa¤¤àyatana: Sphere of Neither Perception 
Nor Non-Perception)
D.III.224; S.IV.227. ที.ปา.11/235/235; สํ.สฬ.18/519/326.

[208] อวิชชา 4 (ความไมรูแจง, ไมรูจริง — Avijjà: ignorance; lack of essential 
knowledge)
1. ทุกฺเข อฺาณํ (ไมรูในทุกข — ignorance of suffering)
2. ทุกฺขสมุทเย อฺาณํ (ไมรูในทุกขสมุทัย —  ~ of the cause of suffering)
3. ทุกฺขนิโรเธ อฺาณํ (ไมรูในทุกขนิโรธ —  ~ of the cessation of suffering)
4. ทุกฺขนิโรธคามินิยา ปฏิปทาย อฺาณํ (ไมรูในทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา —  ~ of the 
path leading to the cessation of suffering)

กลาวสั้นๆ คือ ไมรูในอริยสัจจ 4
S.II.4; S.IV.256; Vbh.135. สํ.นิ.16/17/5; สํ.สฬ.18/505/315; อภิ.วิ.35/256/181.

[209] อวิชชา 8 (ความไมรูแจง, ไมรูจริง — Avijjà: ignorance; lack of essential 
knowledge) 4 ขอแรกตรงกับอวิชชา 4; ขอ 5–8 ดังนี้
5. ปุพฺพนฺเต อฺาณํ (ไมรูในสวนอดีต — ignorance of the past)
6. อปรนฺเต อฺาณํ (ไมรูในสวนอนาคต —  ~ of the future)
7. ปพุพฺนตฺาปรนเฺต อฺาณํ (ไมรูท้ังสวนอดตีท้ังสวนอนาคต —  ~ of both the past and
the future)
8. อิทปฺปจฺจยตาปฏิจฺจสมุปฺปนฺเนสุ ธมฺเมสุ อฺาณํ (ไมรูในธรรมทั้งหลายที่อาศัยกันจึง
เกิดมีข้ึนตามหลักอิทัปปจจยตา —  ~ of states dependently originated according to 
specific conditionality)
Dhs.190,195; Vhh.362. อภิ.สํ.34/691/273; 712/281; อภิ.วิ.35/926/490.

[210] อันตรายของภิกษุสามเณรผูบวชใหม 4 (ตามบาลีวาภัยสํ าหรับกุลบุตรผู
บวชในธรรมวินัยนี้ อันเปนเหตุใหประพฤติพรหมจรรยอยูไดไมยั่งยืน ตองลาสิกขาไป — 
Bhaya: perils or terrors awaiting a clansman who has gone forth from home to 
the homeless life; dangers to newly ordained monks or novices)
1. อูมิภัย (ภัยคลื่น คือ อดทนตอคํ าสั่งสอนไมได เกิดความข้ึงเคียดคับใจ เบื่อหนายคํ า
ตักเตือนพร่ํ าสอน — æmibhaya: peril of waves, i.e. wrath and resentment caused 
by inability to accept teaching and advice)
2. กุมภีลภัย (ภัยจรเข คือ เห็นแกปากแกทอง ถูกจํ ากัดดวยระเบียบวินัยเกี่ยวกับการบริโภค 
ทนไมได — Kumbhãlabhaya: peril of crocodiles, i.e. gluttony)
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3. อาวฏภัย (ภัยนํ้ าวน คือ หวงพะวงใฝทะยานในกามสุข ตัดใจจากกามคุณไมได —
âvañabhaya: peril of whirlpools, i.e. desire for sense-pleasures)
4.สุสุกาภัย (ภัยปลาราย หรือภัยฉลาม คือ เกิดความปรารถนาทางเพศ รักผูหญิง — 
Susukàbhaya: peril of sharks, i.e. love for women)
M.I.460; A.II.123. ม.ม.13/190/198; องฺ.จตุกฺก.21/122/165.

[ ] อัปปมัญญา 4 ดู [161] พรหมวิหาร 4.

[211] อาจารย 4 (ผูประพฤติการอันเกื้อกูลแกศิษย, ผูท่ีศิษยพึงประพฤติดวยความเอื้อเฟอ, 
ผูสั่งสอนวิชาและอบรมดูแลความประพฤติ — âcariya: teacher; instructor)
1. บรรพชาจารย (อาจารยในบรรพชา คือ ทานผูใหสิกขาบทในการบรรพชา — Pabbajjà-
cariya: initiation-teacher; teacher at the Going Forth)
2. อุปสัมปทาจารย (อาจารยในอุปสมบท คือ ทานผูสวดกรรมวาจาในอุปสมบทกรรม — 
Upasampadàcariya: ordination-teacher; teacher at the Admission)
3. นิสสยาจารย (อาจารยผูใหนิสัย คือ ทานท่ีตนไปขอถือนิสัยเปนอันเตวาสิก คือยอมตนเปน
ศิษยอยูในปกครอง — Nissayàcariya: tutelar teacher; teacher from whom one takes 
the Dependence)
4. อุเทศาจารย หรือ ธรรมาจารย (อาจารยผูใหอุเทศ, อาจารยผูสอนธรรม คือ ทานท่ีสั่ง
สอนใหวิชาความรู โดยหลักวิชาก็ดี เปนท่ีปรึกษาไตถามคนควาก็ดี — Uddesàcariya, 
Dhammàcariya: teacher of textual study; teacher who gives the instruction; 
teacher of the Doctrine)

บางแหงเติม โอวาทาจารย (อาจารยผูใหโอวาท คืออบรมตักเตือนแนะนํ าเปนครั้งคราว 
— Ovàdàcariya: teacher who gives admonitions) เขาอีก รวมเปน อาจารย 5.
Vism.94; VinA.V.1085, VII.1379. วิสุทฺธิ.1/118; วินย.อ.3/182,582; วินย.ฏีกา4/168; มงฺคล.2/289.

[ ] อาสวะ 4 ดู [136] อาสวะ 4.

[212] อาหาร 4 (สภาพท่ีนํ ามาซึ่งผลโดยความเปนปจจัยค้ํ าจุนรูปธรรมและนามธรรมทั้ง
หลาย, เคร่ืองคํ้ าจุนชีวิต, สิ่งท่ีหลอเลี้ยงรางกายและจิตใจ ทํ าใหเกิดกํ าลังเจริญเติบโตและ
วิวัฒนได — âhàra: nutriment)
1. กวฬงิการาหาร (อาหารคือคํ าขาว ไดแก อาหารสามัญท่ีกลืนกินดูดซึมเขาไปหลอเลี้ยงราง
กาย — Kavaëiïkàràhàra: material food; physical nutriment) เมื่อกํ าหนดรูกวฬิงการาหาร
ไดแลว ก็เปนอันกํ าหนดรูราคะที่เกิดจากเบญจกามคุณไดดวย
2. ผัสสาหาร (อาหารคือผัสสะ ไดแก การบรรจบแหงอายตนะภายใน อายตนะภายนอก และ
วิญญาณ เปนปจจัยใหเกิดเวทนา พรอมท้ังเจตสิกท้ังหลายที่จะเกิดตามมา — Phassàhàra:
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nutriment consisting of contact; contact as nutriment) เมื่อกํ าหนดรูผัสสาหารไดแลว 
ก็เปนอันกํ าหนดรูเวทนา 3 ไดดวย
3. มโนสัญเจตนาหาร (อาหารคือมโนสัญเจตนา ไดแก ความจงใจ เปนปจจัยแหงการทํ า 
พูด คิด ซึ่งเรียกวา กรรม เปนตัวชักนํ ามาซึ่งภพ คือ ใหเกิดปฏิสนธิในภพทั้งหลาย — Mano-
sa¤cetanàhàra: nutriment consisting of mental volition; mental choice as 
nutriment) เมื่อกํ าหนดรูมโนสัญเจตนาหารไดแลว ก็เปนอันกํ าหนดรูตัณหา 3 ไดดวย.
4. วญิญาณาหาร (อาหารคอืวิญญาณ ไดแก วิญญาณเปนปจจยัใหเกิดนามรปู — Vi¤¤àõàhàra:
nutriment consisting of consciousness; consciousness as nutriment) เมื่อกํ าหนดรู
วิญญาณาหารไดแลว ก็เปนอันกํ าหนดรูนามรูปไดดวย.
D.III.228; M.I.48; S.II.101; Vbh.401. ที.ปา.11/244/240; ม.มู.12/113/87; สํ.นิ.16/245/122; อภิ.วิ.35/1081/543.

[213] อิทธิบาท 4 (คุณเครื่องใหถึงความสํ าเร็จ, คุณธรรมที่นํ าไปสูความสํ าเร็จแหงผลที่มุง
หมาย — Iddhipàda: path of accomplishment; basis for success)
1. ฉันทะ (ความพอใจ คือ ความตองการที่จะทํ า ใฝใจรักจะทํ าสิ่งนั้นอยูเสมอ และปรารถนา
จะทํ าใหไดผลดียิ่งๆ ข้ึนไป — Chanda: will; zeal; aspiration)
2. วิริยะ (ความเพียร คือ ขยันหมั่นประกอบสิ่งนั้นดวยความพยายาม เขมแข็ง อดทน เอา
ธุระ ไมทอถอย — Viriya: energy; effort; exertion; perseverance)
3. จิตตะ (ความคิดมุงไป คือ ตั้งจิตรับรูในสิ่งท่ีทํ าและทํ าสิ่งนั้นดวยความคิด เอาจิตฝกใฝไม
ปลอยใจใหฟุงซานเลื่อนลอยไป อุทิศตัวอุทิศใจใหแกสิ่งท่ีทํ า — Citta: thoughtfulness; 
active thought; dedication)
4. วิมังสา (ความไตรตรอง หรือ ทดลอง คือ หมั่นใชปญญาพิจารณาใครครวญตรวจตราหา
เหตุผลและตรวจสอบขอยิ่งหยอนในสิ่งท่ีทํ านั้น มีการวางแผน วัดผล คิดคนวิธีแกไขปรับปรุง 
เปนตน — Vãma§sà: investigation; examination; reasoning; testing)
D.III.221; Vbh.216. ที.ปา.11/231/233; อภิ.วิ.35/505/292.

[214] อุปาทาน 4 (ความยึดมั่น, ความถือมั่นดวยอํ านาจกิเลส, ความยึดติดอันเนื่องมาแต
ตัณหา ผูกพันเอาตัวตนเปนท่ีตั้ง — Upàdàna: attachment; clinging; assuming)
1. กามุปาทาน (ความยึดมั่นในกาม คือ รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ท่ีนาใคร นาพอใจ — 
Kàmupàdàna: clinging to sensuality)
2. ทฏิุปาทาน (ความยึดมั่นในทิฏฐิหรือทฤษฎี คือความเห็น ลัทธิ หรือหลักคํ าสอนตางๆ  
— Diññhupàdàna: clinging to views)
3. สีลัพพตุปาทาน (ความยึดมั่นในศีลและพรต คือ ถือวาจะบริสุทธิ์หลุดพนไดเพียงดวยศีล
และวัตร หลักความประพฤติ ขอปฏิบัติ แบบแผน ระเบียบ วิธี ขนบธรรมเนียมประเพณี ลัทธิ
พิธีตางๆ ถือวาจะตองเปนอยางนั้นๆ โดยสักวาทํ าสืบๆ กันมา หรือ ปฏิบัติตามๆ กันไปอยาง
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งมงาย หรือโดยนิยมวาขลัง วาศักดิ์สิทธิ์ มิไดเปนไปดวยความรูความเขาใจตามหลักความ
สัมพันธแหงเหตุและผล —Sãlabbatupàdàna: clinging to mere rules and rituals)
4. อัตตวาทุปาทาน (ความยึดมั่นในวาทะวาตัวตน คือ ความถือหรือสํ าคัญหมายอยูในภาย
ในวา มีตัวตน ท่ีจะได จะเปน จะมี จะสูญสลาย ถูกบีบคั้นทํ าลาย หรือเปนเจาของ เปนนาย
บังคับบัญชาสิ่งตางๆ ได ไมมองเห็นสภาวะของสิ่งท้ังปวง อันรวมทั้งตัวตนวาเปนแตเพียงสิ่งท่ี
ประชุมประกอบกนัเขา เปนไปตามเหตปุจจยัท้ังหลายทีม่าสมัพนัธกนัลวนๆ  — Attavàdupàdàna:
clinging to the ego-belief)
D.III.230; M.I.66; Vbh.375. ที.ปา.11/262/242; ม.มู.12/156/132; อภิ.วิ.35/963/506.

[215] โอฆะ 4 (สภาวะอันเปนดุจกระแสนํ้ าหลากทวมใจสัตว, กิเลสดุจนํ้ าทวมพาผูตกไปให
พนิาศ — Ogha: the Four Floods) ไดแก กาม ภพ ทิฏฐิ อวิชชา [กาโมฆะ ภโวฆะ ทิฏโฐฆะ
อวิชโชฆะ ] เหมือนในอาสวะ 4.

ดู [136] อาสวะ 4.
D.III.230,276; S.V.59; Vbh.374. ที.ปา.11/258/242; สํ.ม.19/333/88; อภิ.วิ.35/963/506.



ปญจกะ — หมวด 5
Groups of Five

(including related groups)

[ ] กัลยาณธรรม 5 ดู [239] เบญจธรรม.

[ ] กามคุณ 5 ดู [6] กามคุณ 5.

[ ] กํ าลัง 5 ของพระมหากษัตริย ดู [230] พละ 5 ของพระมหากษัตริย
[216] ขันธ 5 หรือ เบญจขันธ (กองแหงรูปธรรมและนามธรรมหาหมวดท่ีประชุมกันเขา

เปนหนวยรวม ซึ่งบัญญัติเรียกวา สัตว บุคคล ตัวตน เรา–เขา เปนตน, สวนประกอบหาอยาง
ท่ีรวมเขาเปนชีวิต — Pa¤ca-khandha: the Five Groups of Existence; Five 
Aggregates)
1. รูปขันธ (กองรูป, สวนที่เปนรูป, รางกาย พฤติกรรม และคุณสมบัติตางๆ ของสวนที่เปน
รางกาย, สวนประกอบฝายรูปธรรมทั้งหมด, สิ่งท่ีเปนรางพรอมท้ังคุณและอาการ — Råpa-
khandha: corporeality)
2. เวทนาขันธ (กองเวทนา, สวนที่เปนการเสวยรสอารมณ, ความรูสึก สุข ทุกข หรือเฉยๆ 
— Vedanà-khandha: feeling; sensation)
3. สัญญาขันธ (กองสัญญา, สวนที่เปนความกํ าหนดหมายใหจํ าอารมณนั้นๆ ได, ความ
กํ าหนดไดหมายรูในอารมณ 6 เชนวา ขาว เขียว ดํ า แดง เปนตน — Sa¤¤à-khandha:
perception)
4. สังขารขันธ (กองสังขาร, สวนที่เปนความปรุงแตง, สภาพท่ีปรุงแตงจิตใหดีหรือช่ัวหรือ
เปนกลางๆ, คุณสมบัติตางๆ ของจิต มีเจตนาเปนตัวนํ า ท่ีปรุงแตงคุณภาพของจิต ใหเปนกุศล 
อกุศล อัพยากฤต — Saïkhàra-khandha: mental formations; volitional activities)
5. วญิญาณขนัธ (กองวญิญาณ, สวนท่ีเปนความรูแจงอารมณ, ความรูอารมณทางอายตนะทัง้ 6 
มีการเห็น การไดยิน เปนตน ไดแก วิญญาณ 6 — Vi¤¤àõa-khandha: consciousness)

ขันธ 5 นี้ ยอลงมาเปน 2 คือ นาม และ รูป; รูปขันธจัดเปนรูป, 4 ขันธนอกนั้นเปนนาม. 
อีกอยางหนึ่ง จัดเขาในปรมัตถธรรม 4: วิญญาณขันธเปน จิต, เวทนาขันธ สัญญาขันธ และ
สังขารขันธ เปน เจตสิก, รูปขันธ เปน รูป, สวน นิพพาน เปนขันธวินิมุต คือ พนจากขันธ 5

เร่ืองขันธ 5 พึงดูประกอบในหมวดธรรมอื่นๆ เชน
1. รูปขันธ ดู [37] รูป 2; [38] รูป 28; [39] มหาภูต 4; [40] อุปาทายรูป 24.
2. เวทนาขันธ ดู [110] เวทนา 2; [111] เวทนา 3; [112] เวทนา 5; [113] เวทนา 6.
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3. สัญญาขันธ ดู [271] สัญญา 6.
4. สังขารขันธ ดู [119] สังขาร 3 1; [120] สังขาร 3 2; [129] อภิสังขาร 3; [263] เจตนา 6.
5. วิญญาณขันธ ดู [268] วิญญาณ 6.

นอกนี้ ดู [356] จิตต 89; [355] เจตสิก 52
S.III.47; Vbh.1. สํ.ข.17/95/58; อภิ.วิ.35/1/1.

[ ] คติ 5 ดู [351] ภูมิ 4.

[217] จักขุ 5 (พระจักษุอันเปนสมบัติของพระผูมีพระภาคเจา — Cakkhu: the Five Eyes 
of the Blessed One)
1. มังสจักขุ (ตาเนื้อ คือ ทรงมีพระเนตรอันงาม มีอํ านาจ เห็นแจมใส ไว และเห็นไกล — 
Ma§sa-cakkhu: the physical eye which is exceptionally powerful and sensitive)
2. ทิพพจักขุ (ตาทิพย คือ ทรงมีพระญาณอันเห็นหมูสัตวผูเปนไปตางๆ กัน ดวยอํ านาจกรรม 
— Dibba-cakkhu: the Divine Eye)
3. ปญญาจักขุ (ตาปญญา คือ ทรงประกอบดวยพระปญญาคุณยิ่งใหญ เปนเหตุใหสามารถ
ตรัสรูอริยสัจจธรรม เปนตน — Pa¤¤à-cakkhu: the eye of wisdom; Wisdom-Eye)
4. พุทธจักขุ (ตาพระพทุธเจา คอื ทรงประกอบดวยอนิทรยีปโรปรยิตัตญาณ และอาสยานสุย-
ญาณ เปนเหตุใหทรงทราบอัธยาศัยและอุปนิสัยแหงเวไนยสัตว แลวทรงสั่งสอนแนะนํ าให
บรรลุคุณวิเศษตางๆ ยังพุทธกิจใหบริบูรณ — Buddha-cakkhu: the eye of a Buddha; 
Buddha-Eye)
5. สมันตจักขุ (ตาเห็นรอบ คือ ทรงประกอบดวยพระสัพพัญุตญาณ อันหยั่งรูธรรมทุก
ประการ — Samanta-cakkhu: the eye of all-round knowledge; All-seeing Eye; 
omniscience)
Nd2235. ขุ.ม.29/51/52.

[ ] ฌาน 5 ดู [9] ฌาน 4.

[218] ธรรมขันธ 5 (กองธรรม, หมวดธรรม, ประมวลธรรมทั้งปวงเขาเปนหัวขอใหญ — 
Dhamma-khandha: bodies of doctrine; categories of the Teaching)
1. สีลขันธ (กองศีล, หมวดศีล ประมวลธรรมทั้งหลาย เชน อปจายนมัย เวยยาวัจจมัย
ปาติโมกขสังวร กายสุจริต สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ เปนตน — Sãla-
khandha: body of morals; virtue category)
2. สมาธิขันธ (กองสมาธิ, หมวดสมาธิ ประมวลธรรมทั้งหลาย เชน ฉันทะ วิริยะ จิตตะ 
สัมมาวายามะ สัมมาสติ สัมมาสมาธิ เปนตน — Samàdhi-khandha: body of concen-
tration; concentration category)
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3. ปญญาขันธ (กองปญญา, หมวดปญญา ประมวลธรรมทั้งหลาย เชน ธัมมวิจยะ วิมังสา 
ปฏิสัมภิทา สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ เปนตน — Pa¤¤à-khandha: body of wisdom or 
insight; understanding category)
4. วิมุตติขันธ (กองวิมุตติ, หมวดวิมุตติ ประมวลธรรมทั้งหลาย เชน ปหาน วิราคะ วิโมกข 
วิสุทธิ สันติ นิโรธ นิพพาน เปนตน — Vimutti-khandha: body of deliverance; deliver-
ance category)
5. วิมุตติญาณทัสสนขันธ (กองวิมุตติญาณทัสสนะ, หมวดธรรมเกี่ยวกับการรูการเห็นใน
วิมุตติ ประมวลธรรมทั้งหลาย เชน ผลญาณ ปจจเวกขณญาณ เปนตน — Vimutti¤àõa-
dassana-khandha: body of the knowledge and vision of deliverance; knowing-
and-seeing-of-deliverance category)

ธรรมขันธ 4 ขอตน เรียกอีกอยางวา สาระ 4 (แกน, หลักธรรมที่เปนแกน, หัวใจธรรม — 
essences)
D.III.279; A.III.134; A.II.140. ที.ปา.11/420/301; องฺ.ปฺจก.22/108/152; องฺ.จตุกฺก.21/150/189.

[219] ธรรมเทสกธรรม 5 (ธรรมของนักเทศก, องคแหงธรรมกถึก, ธรรมที่ผูแสดงธรรม
หรือสั่งสอนคนอื่นควรตั้งไวในใจ — Dhammadesaka-dhamma: qualities of a preacher; 
qualities which a teacher should establish in himself)
1. อนุปุพฺพิกถํ (กลาวความไปตามลํ าดับ คือ แสดงหลักธรรมหรือเนื้อหาวิชาตามลํ าดับความ
งายยากลุมลึก มีเหตุผลสัมพันธตอเนื่องกันไปโดยลํ าดับ — Anupubbikatha§: His 
instruction or exposition is regulated and gradually advanced.)
2. ปริยายทสฺสาวี (ช้ีแจงยกเหตุผลมาแสดงใหเขาใจ คือ ช้ีแจงใหเขาใจชัดในแตละแงแตละ
ประเด็น โดยอธิบายขยายความ ยักเยื้องไปตางๆ ตามแนวเหตุผล — Pariyàyadassàvã: It 
has reasoning or refers to causality.)
3. อนุทยตํ ปฏิจฺจ (แสดงธรรมดวยอาศัยเมตตา คือ สอนเขาดวยจิตเมตตา มุงจะใหเปน
ประโยชนแกเขา — Anudayata§ pañicca: It is inspired by kindness; teaching out of 
kindliness.)
4. น อามิสนฺตโร (ไมแสดงธรรมดวยเห็นแกอามิส คือ สอนเขามิใชเพราะมุงท่ีตนจะไดลาภ 
หรือผลประโยชนตอบแทน — Na àmisantaro: It is not for worldly gain.)
5. อตฺตานฺจ ปรฺจ อนุปหจฺจ (แสดงธรรมไมกระทบตนและผูอื่น คือ สอนตามหลักตาม
เนื้อหา มุงแสดงอรรถ แสดงธรรม ไมยกตน ไมเสียดสีขมข่ีผูอื่น — Anupahacca: It does 
not hurt oneself or others; not exalting oneself while contempting others.)
A.III.184. องฺ.ปฺจก.22/159/205.

[220] ธรรมสมาธิ 5 (ธรรมที่ทํ าใหเกิดความมั่นสนิทในธรรม เกิดความมั่นใจในการปฏิบัติ
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ธรรมถูกตอง กํ าจัดความของใจสงสัยเสียได เมื่อเกิดธรรมสมาธิ คือความมั่นสนิทในธรรม ก็
จะเกิดจิตตสมาธิ คือความตั้งมั่นของจิต — Dhamma-samàdhi: concentration of the 
Dhamma; virtues making for firmness in the Dhamma)
1. ปราโมทย (ความช่ืนบานใจ ราเริงสดใส — Pàmojja: cheerfulness; gladness; joy)
2. ปติ (ความอิ่มใจ, ความปลื้มใจ — Pãti: rapture; elation)
3. ปสสัทธิ (ความสงบเย็นกายใจ, ความผอนคลายรื่นสบาย – Passaddhi: tranquillity; 
relaxedness)
4. สุข (ความร่ืนใจไรความของขัด — Sukha: happiness)
5. สมาธิ (ความสงบอยูตัวมั่นสนิทของจิตใจ ไมมีสิ่งรบกวนเราระคาย — Samàdhi: 
concentration)

ธรรม หรือคุณสมบัติ 5 ประการนี้ ตรัสไวท่ัวไปมากมาย เมื่อทรงแสดงการปฏิบัติธรรมท่ี
กาวมาถึงข้ันเกิดความสํ าเร็จชัดเจน ตอจากนี้ ผูปฏิบัติจะเดินหนาไปสูการบรรลุผลของสมถะ
(คือไดฌาน) หรือของวิปสสนา แลวแตกรณี ดังนั้น จึงใชเปนเคร่ืองวัดผลการปฏิบัติข้ันตอนใน
ระหวางไดดี และเปนธรรมหรือคุณสมบัติสํ าคัญของจิตใจที่ทุกคนควรทํ าใหเกิดมีอยูเสมอ
S.IV.350. สํ.สฬ.18/665-673/429-439.

[221] ธรรมสวนานิสงส 5 (อานสิงสในการฟงธรรม — Dhammassavanànisa§sa:
benefits of listening to the Dhamma)
1. อสฺสุตํ สุณาติ (ยอมไดฟงสิ่งท่ียังไมเคยฟง, ไดเรียนรูสิ่งท่ียังไมเคยเรียนรู — He hears 
things not heard.)
2. สุตํ ปริโยทเปติ (สิ่งท่ีเคยไดฟง ก็ทํ าใหแจมแจง เขาใจชัดเจนยิ่งข้ึน — He clears 
things heard.)
3. กงฺขํ วิหนติ (แกขอสงสัยได, บรรเทาความสงสัยเสียได — He dispels his doubts.)
4. ทิฏึ อุชุํ กโรติ (ทํ าความเห็นใหถูกตองได — He makes straight his views.)
5. จิตฺตมสฺส ปสีทติ (จิตของเขายอมผองใส — His heart becomes calm and happy.)
A.III.248. องฺ.ปฺจก.22/202/276.

[222] นวกภิกขุธรรม 5 (ธรรมที่ควรฝกสอนภิกษุบวชใหมใหประพฤติปฏิบัติอยางมั่นคง, 
องคแหงภิกษุใหม — Navakabhikkhu-dhamma: qualities of a newly ordained monk; 
qualities which should be established in newly ordained monks)
1. ปาติโมกขสังวร (สํ ารวมในพระปาฏิโมกข รักษาศีลเครงครัด ท้ังในสวนเวนขอหาม และ
ทํ าตามขออนุญาต — Pàñimokkhasa§vara: restraint in accordance with the 
monastic code of discipline; self-control strictly in accordance with the 
fundamental training-rules)
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2. อินทรียสังวร (ส ํารวมอนิทรยี มสีตริะวงัรักษาใจ มใิหกเิลสคือความยินดยีนิรายเขาครอบง ํา
เมื่อรับรูอารมณดวยอินทรียท้ัง 6 มีเห็นรูปดวยตาเปนตน — Indriyasa§vara: restraint of 
the senses; sense-control)
3. ภัสสปริยันตะ (พูดคุยมีขอบเขต คือ จํ ากัดการพูดคุยใหนอย รูขอบเขต ไมเอิกเกริกเฮฮา 
— Bhassapariyanta: restraint as regards talking)
4. กายวูปกาสะ (ปลีกกายอยูสงบ คือ เขาอยูในเสนาสนะอันสงัด — Kàyavåpakàsa:
seclusion as to the body; love of solitude)
5. สัมมาทัสสนะ (ปลูกฝงความเห็นชอบ คือ สรางเสริมสัมมาทิฏฐิ — Sammàdassana:
cultivation of right views.)
A.III.138. องฺ.ปฺจก.22/114/156.

[223] นิยาม 5 (กํ าหนดอันแนนอน, ความเปนไปอันมีระเบียบแนนอนของธรรมชาติ, กฎ
ธรรมชาติ — Niyàma: orderliness of nature; the five aspects of natural law)
1. อุตนุยิาม (กฎธรรมชาตเิกีย่วกบัอุณหภมู ิ หรอืปรากฏการณธรรมชาตติางๆ โดยเฉพาะดนิ
นํ ้า อากาศ และฤดกูาล อนัเปนสิง่แวดลอมส ําหรบัมนษุย — Utu-niyàma: physical inorganic 
order; physical laws)
2. พชีนยิาม (กฎธรรมชาตเิกีย่วกบัการสบืพนัธุ มพีนัธกุรรมเปนตน — Bãja-niyàma: physical 
organic order; biological laws)
3. จิตตนิยาม (กฎธรรมชาติเกี่ยวกับการทํ างานของจิต — Citta-niyàma: psychic law)
4. กรรมนิยาม (กฎธรรมชาติเกี่ยวกับการกระทํ าของมนุษย คือ กระบวนการใหผลของการ
กระทํ า — Kamma-niyàma: order of act and result; the law of Kamma; moral laws)
5. ธรรมนิยาม (กฎธรรมชาติเกี่ยวกับความสัมพันธและอาการที่เปนเหตุเปนผลแกกันแหงสิ่ง
ท้ังหลาย — Dhamma-niyàma: order of the norm; the general law of cause and 
effect; causality and conditionality)

ดู [86] ธรรมนิยาม 3; [177] สมบัติ 4; [176] วิบัติ 4 2.
DA.II.432; DhsA.272. ที.อ.2/34; สงฺคณี.อ.408.

[224] นิโรธ 5 (ความดับกิเลส, ภาวะไรกิเลสและไมมีทุกขเกิดข้ึน — Nirodha: extinction; 
cessation of defilements; non-arising of suffering)
1. วกิขมัภนนโิรธ (ดบัดวยขมไว คอื การดบักเิลสของทานผูบ ําเพญ็ฌาน ถงึปฐมฌาน ยอมขม
นวิรณไวได ตลอดเวลาทีอ่ยูในฌานนัน้ — Vikkhambhana-nirodha:  extinction by suppression)
2. ตทงัคนโิรธ (ดบัดวยองคนัน้ๆ คอื ดบักเิลสดวยธรรมทีเ่ปนคูปรับหรอืธรรมทีต่รงขาม เชน  
ดับสักกายทิฏฐิดวยความรูท่ีกํ าหนดแยกนามรูปออกได เปนการดับช่ัวคราวในกรณีนั้นๆ  — 
Tadaïga-nirodha: extinction by substitution of opposites)
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3. สมุจเฉทนิโรธ (ดับดวยตัดขาด คือ ดับกิเลสเสร็จสิ้นเด็ดขาด ดวยโลกุตตรมรรค ในขณะ
แหงมรรคนั้นชื่อ สมุจเฉทนิโรธ — Samuccheda-nirodha: extinction by cutting off or 
extirpation)
4. ปฏิปสสัทธินิโรธ (ดับดวยสงบระงับ คือ อาศัยโลกุตตรมรรคดับกิเลสเด็ดขาดไปแลว 
บรรลุโลกุตตรผล กิเลสเปนอันสงบระงับไปหมดแลว ไมตองขวนขวายเพื่อดับอีก ในขณะแหง
ผลนั้นชื่อ ปฏิปสสัทธินิโรธ — Pañipassaddhi-nirodha: extinction by tranquillization)
5. นิสสรณนิโรธ (ดับดวยสลัดออกได หรือดับดวยปลอดโปรงไป คือ ดับกิเลสเสร็จสิ้นแลว 
ดํ ารงอยูในภาวะที่กิเลสดับแลวนั้นยั่งยืนตลอดไป ภาวะนั้นชื่อ นิสสรณนิโรธ ไดแกอมตธาตุ 
คอื นพิพาน — Nissaraõa-nirodha: extinction by escape; extinction by getting freed)

ปหาน 5 (การละกิเลส — abandonment), วิมุตติ 5 (ความหลุดพน — deliverance), 
วิเวก 5 (ความสงัด, ความปลีกออก — seclusion), วิราคะ 5 (ความคลายกํ าหนัด, ความ
สํ ารอกออกได — detachment; dispassionateness), โวสสัคคะ 5 (ความสละ, ความปลอย 
— relinquishing) ก็อยางเดียวกันนี้ท้ังหมด
Ps.I.27,220–221; Vism.410. ขุ.ปฏิ.31/65/39; 704/609; วิสุทฺธิ.2/249.

[225] นิวรณ 5 (สิ่งท่ีกั้นจิตไมใหกาวหนาในคุณธรรม, ธรรมที่กั้นจิตไมใหบรรลุคุณความดี, 
อกุศลธรรมที่ทํ าจิตใหเศราหมองและทํ าปญญาใหออนกํ าลัง — Nãvaraõa: hindrances.)
1. กามฉันทะ (ความพอใจในกาม, ความตองการกามคุณ—Kàmachanda: sensual desire)
2. พยาบาท (ความคิดราย, ความขัดเคืองแคนใจ — Byàpàda: illwill)
3. ถีนมิทธะ (ความหดหูและเซื่องซึม — Thãna-middha: sloth and torpor)
4. อุทธจัจกกุกุจจะ (ความฟุงซานและรอนใจ, ความกระวนกระวายกลุมกังวล — Uddhacca-
kukkucca: distraction and remorse; flurry and worry; restlessness and anxiety)
5. วิจิกิจฉา (ความลังเลสงสัย — Vicikicchà: doubt; uncertainty)
A.III.62; Vbh.378. องฺ.ปฺจก.22/51/72; อภิ.วิ.35/983/510.

[ ] เบญจธรรม ดู [239] เบญจธรรม.

[ ] เบญจศีล ดู [238] ศีล 5

[ ] ประโยชนที่ควรถือเอาจากโภคทรัพย 5 ดู [232] โภคอาทิยะ 5

[ ] ปหาน 5 (การละกิเลส — Pahàna: abandonment) ดู [224] นิโรธ 5

[226] ปติ 5 (ความอิ่มใจ, ความดื่มดํ่ า — Pãti: joy; interest; zest; rapture)
1. ขุททกาปติ (ปติเล็กนอย พอขนชูชันนํ้ าตาไหล — Khuddakà-pãti: minor rapture; 
lesser thrill)
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2. ขณิกาปติ (ปติช่ัวขณะ ทํ าใหรูสึกแปลบๆ เปนขณะๆ ดุจฟาแลบ — Khaõikà-pãti:
momentary or instantaneous joy)
3. โอกกันติกาปติ (ปติเปนระลอกหรือปติเปนพักๆ ใหรูสึกซูลงมาๆ ในกาย ดุจคลื่นซัดตอง
ฝง — Okkantikà-pãti: showering joy; flood of joy)
4. อุพเพคาปติ หรือ อุพเพงคาปติ (ปติโลดลอย เปนอยางแรงใหรูสึกใจฟูแสดงอาการหรือ
ทํ าการบางอยางโดยมิไดตั้งใจ เชน เปลงอุทาน เปนตน หรือใหรูสึกตัวเบาลอยขึ้นไปในอากาศ 
— Ubbegà-pãti: uplifting joy)
5. ผรณาปติ (ปติซาบซาน ใหรูสึกเย็นซานแผเอิบอาบไปทั่วสรรพางค ปติท่ีประกอบกับสมาธิ 
ทานมุงเอาขอนี้ — Pharaõà-pãti: suffusing joy; pervading rapture)
Vism.143. วิสุทฺธิ.1/182.

[227] พร 5 (สิ่งนาปรารถนาที่บุคคลหนึ่งอํ านวยใหหรือแสดงความประสงคดวยความ
ปรารถนาดีใหเกิดมีข้ึนแกบุคคลอื่น; สิ่งประเสริฐ, สิ่งดีเยี่ยม — Vara: blessing; boon; 
excellent thing)

พรท่ีรูจักกันมากไดแก ชุดท่ีมีจํ านวน 4 ขอ ซึ่งเรียกกันวา จตุรพิธพร หรือพร 4 ประการ
คือ อายุ วรรณะ สุขะ พละ
Dh.109; A.II.63. ขุ.ธ.25/18/29; องฺ.จตุกฺก.21/58/83.

พรท่ีเปนชุดมีจํ านวน 5 ขอบาง 6 ขอบาง ก็มี เชน อายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ (องฺ. 
ปฺจก.22/37/44 = A.III.42); อายุ วรรณะ ยศ เกียรติ สุขะ พละ (องฺ.จตุกฺก.21/34/45;  องฺ.ปฺจก.
22/32/38; ขุ.อิติ. 25/270/299 = A.II.35; A.III.36; It.89); อายุ วรรณะ สุขะ ยศ เกียรติ สัคคะ คือ
สวรรค พรอมท้ัง อุจจากุลีนตา คือความมีตระกูลสูง (องฺ.ปฺจก. 22/43/51 = A.III.48); อายุ วรรณะ 
ยศ สุข อาธิปจจะ คือความเปนใหญ (ขุ.เปต. 26/106/195 = Pv. 308) และชุดท่ีจะกลาวถึงตอไปคือ 
อายุ วรรณะ สุขะ โภคะ พละ

อยางไรก็ดี พึงทราบวา คํ าวา พร ในท่ีนี้ เปนการใชโดยอนุโลมตามความหมายในภาษา
ไทย ซึ่งเพี้ยนไปแลวจากความหมายเดิมในภาษาบาลี ในภาษาบาลีแตเดิม พร หมายถึง ผล
ประโยชนหรือสิทธิพิเศษที่อนุญาตหรืออํ านวยใหตามท่ีขอ พรท่ีกลาวถึง ณ ท่ีนี้ท้ังหมด ในบาลี
ไมไดเรียกวา พร แตเรียกวา ฐานะ หรือ ธรรม ท่ีนาปรารถนา นาใคร นาพอใจ (ซึ่งจะบรรลุได
ดวยกรรมคือการกระทํ าท่ีดีอันเปนบุญ)

สํ าหรับพระภิกษุ พรหรือธรรมอันนาปรารถนาเหลานี้ หมายถึงคุณธรรมตางๆ ท่ีควรปลูก
ฝงฝกอบรมใหเกิดมี ดังพุทธพจนวา: ภิกษุทองเท่ียวอยู ภายในถิ่นทองเท่ียวท่ีเปนแดนของตน
อันสืบทอดมาแตบิดา (คือ สติปฏฐาน 4) จักเจริญดวย
1. อายุ คือ พลังท่ีหลอเลี้ยงทรงชีวิตใหสืบตออยูไดยาวนาน ไดแก อิทธิบาท 4 (for monks, 
âyu: longevity = the Four Bases of Accomplishment)
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2. วรรณะ คือ ความงามเอิบอ่ิมผองใสนาเจริญตาเจริญใจ ไดแก ศีล (Vaõõa: beauty = 
moral conduct)
3. สขุะ คอื ความสขุ ไดแก ฌาน 4 (Sukha: happiness = the Four Meditative Absorptions)
4. โภคะ คือ ความพร่ังพรอมดวยทรัพยสมบัติและอุปกรณตางๆ อันอํ านวยความสุขความ
สะดวกสบาย ไดแก อปัปมญัญา หรอืพรหมวหิาร 4 (Bhoga: wealth = the Four Boundless
Sublime States of Mind)
5. พละ คอื ก ําลงัแรงความเขมแข็งท่ีทํ าใหขมขจดัไดแมแตก ําลงัแหงมาร ทํ าใหสามารถด ําเนนิ
ชีวิตท่ีดีงามปลอดโปรงเปนสุข บํ าเพ็ญกิจดวยบริสุทธิ์และเต็มท่ี ไมมีกิเลสหรือความทุกขใดๆ 
จะสามารถบีบคั้นครอบงํ า ไดแก วิมุตติ ความหลุดพน หมดสิ้นอาสวะ หรืออรหัตตผล (Bala:
strength or power = the Final Freedom)
D.III.77; S.V.147. ที.ปา.11/50/85; สํ.ม.19/700/198.

[228] พละ 5 (ธรรมอันเปนกํ าลัง — Bala: power)
องคธรรม 5 อยางในหมวดนี้ มีช่ือตรงกับ อินทรีย 5 จึงขอใหดูท่ี [258] อินทรีย 5
พละหมวดนี้เปนหลักปฏิบัติทางจิตใจ ใหถึงความหลุดพนโดยตรง

D.III.239; A.III.10; Vbh.342. ที.ปา.11/300/252; องฺ.ปฺจก.22/13/11; อภิ.วิ.35/844/462.

[229] พละ 4 (ธรรมอันเปนกํ าลัง, ธรรมอันเปนพลังทํ าใหดํ าเนินชีวิตดวยความมั่นใจ ไมหวั่น
ตอภัยทุกอยาง — Bala: strength; force; power)
1. ปญญาพละ (กํ าลังปญญา — Pa¤¤à-bala: power of wisdom)
2. วิริยพละ (กํ าลังความเพียร — Viriya-bala: power of energy or diligence)
3. อนวัชชพละ (กํ าลังสุจริต หรือ กํ าลังความบริสุทธิ์, ตามศัพทแปลวา กํ าลังการกระทํ าท่ีไม
มีโทษ คือ มีกายกรรม วจีกรรม มโนกรรมบริสุทธิ์ เชนมีความประพฤติและหนาท่ีการงาน
สุจริต ไมมีขอบกพรองเสียหาย พูดจริง มีเหตุผล มุงดี ไมรุกรานใหรายใคร ทํ าการดวยเจตนา
บริสุทธิ์ — Anavajja-bala: power of faultlessness, blamelessness or cleanliness)
4. สังคหพละ (กํ าลังการสงเคราะห คือ การยึดเหนี่ยวนํ้ าใจคนและประสานหมูชนไวในสามคัค ี
— Saïgaha-bala: power of sympathy or solidarity) สงเคราะหดวยสงัคหวตัถ ุ4 คอื
4.1 ทาน (การใหปน โดยปกติหมายถึง ชวยเหลือในดานทุนหรือปจจัยเคร่ืองยังชีพ ตลอดจน
เผื่อแผกันดวยไมตรี อยางเลิศหมายถึงธรรมทาน คือ แนะนํ าสั่งสอนใหความรูความเขาใจ จน
เขารูจักพึ่งตนเองได — Dàna: gift; charity; benefaction)
4.2 เปยยวัชชะ (พูดจับใจ, = ปยวาจา คือ พูดดวยนํ้ าใจหวังดี มุงใหเปนประโยชน และรูจัก
พูดใหเปนผลดี ทํ าใหเกิดความเช่ือถือ สนิทสนม และเคารพนับถือกัน อยางเลิศหมายถึง หมั่น
แสดงธรรม คอยชวยช้ีแจงแนะนํ าหลักความจริง ความถูกตองดีงาม แกผูท่ีตองการ — 
Peyyavajja: kindly speech)
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4.3 อัตถจริยา (บํ าเพ็ญประโยชน คือ ชวยเหลือรับใช ทํ างานสรางสรรค ประพฤติการที่เปน
ประโยชน อยางเลิศหมายถึง ชวยเหลือสงเสริมคนใหมีความเช่ือถือถูกตอง (สัทธาสัมปทา) ให
ประพฤติดีงาม (สีลสัมปทา) ใหมีความเสียสละ (จาคสัมปทา) และใหมีปญญา (ปญญาสัมปทา) 
— Atthacariyà: friendly aid; doing good; life of service)
4.4 สมานัตตตา (มีตนเสมอ คือ เสมอภาค ไมเอาเปรียบ ไมถือสูงตํ่ า รวมสุขรวมทุกขดวย 
อยางเลิศหมายถึง มีความเสมอกันโดยธรรม เชน พระโสดาบันมีตนเสมอกับพระโสดาบัน 
เปนตน — Samànattatà: equality; impartiality; participation)

พละหมวดนี้ เปนหลักประกันของชีวิต ผูประพฤติธรรม 4 นี้ยอมดํ าเนินชีวิตดวยความมั่น
ใจ เพราะเปนผูมีพลังในตน ยอมขามพนภัยท้ัง 5 คือ
1. อาชีวิตภัย (ภัยเนื่องดวยการครองชีพ — fear of troubles about livelihood)
2. อสิโลกภัย (ภัยคือความเสื่อมเสียช่ือเสียง — fear of ill-fame)
3. ปริสสารัชชภัย (ภัยคือความครั่นครามเกอเขินในที่ชุมนุม — fear of embarrassment in 
assemblies)
4. มรณภัย (ภัยคือความตาย — fear of death)
5. ทุคคติภัย (ภัยคือทุคติ — fear of a miserable life after death)

ดู [186] สังคหวัตถุ 4.
A.IV.363. องฺ.นวก.23/209/376.

[230] พละ 5 ของพระมหากษัตริย (พลังของบุคคลผูยิ่งใหญท่ีสามารถเปนกษัตริย
ปกครองแผนดินได — Bala: strengths of a king)
1. พาหาพละ หรือ กายพละ (กํ าลังแขน หรือกํ าลังกาย คือ ความแข็งแรงมีสุขภาพดี 
สามารถและชํ านาญในการใชแขนใชมือใชอาวุธ ตลอดจนมียุทโธปกรณพร่ังพรอม — Bàhà-
bala, Kàyabala: strength of arms)
2. โภคพละ (กํ าลังโภคสมบัติ คือ มีทุนทรัพยบริบูรณ พรอมท่ีจะใชบํ ารุงเลี้ยงคน และดํ าเนิน
กิจการไดไมติดขัด — Bhogabala: strength of wealth)
3. อมัจจพละ (กํ าลังอํ ามาตย หรือกํ าลังขาราชการ คือ มีท่ีปรึกษาและขาราชการระดับ
บริหารที่ทรงคุณวุฒิเกงกลาสามารถ และจงรักภักดี ซื่อสัตยตอแผนดิน — Amaccabala:
strength of counsellors or ministers)
4. อภิชัจจพละ (กํ าลังความมีชาติสูง คือ กํ าเนิดในตระกูลสูง เปนขัตติยชาติตองดวยความ
นิยมเชิดชูของมหาชน และไดรับการฝกอบรมมาแลวเปนอยางดีตามประเพณีแหงชาติตระกูล
นั้น — Abhijaccabala: strength of high birth)
5. ปญญาพละ (กํ าลังปญญา คือ ทรงปรีชาญาณ หยั่งรูเหตุผล ผิดชอบ ประโยชน มิใช
ประโยชน สามารถวินิจฉัยเหตุการณท้ังภายในภายนอก และดํ าริการตางๆ ใหไดผลเปนอยางดี 
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— Pa¤¤àbala: strength of wisdom)
กํ าลังแขน หรือกํ าลังกาย แมจะสํ าคัญ แตทานจัดวาตํ่ าสุด หากไมมีพลังอื่นควบคุมคํ้ าจุน 

อาจกลายเปนกํ าลังอันธพาล สวนกํ าลังปญญา ทานจัดวาเปนกํ าลังอันประเสริฐ เปนยอดแหง
กํ าลังท้ังปวง เพราะเปนเคร่ืองกํ ากับ ควบคุม และนํ าทางกํ าลังอื่นทุกอยาง
J.V.120. ขุ.ชา.27/2444/532; ชา.อ.7/348.

[231] พหูสูตมีองค 5 (คุณสมบัติท่ีทํ าใหควรไดรับช่ือวาเปนพหูสูต คือ ผูไดเรียนรูมาก หรือ
คงแกเรียน — Bahussutaïga: qualities of a learned person)
1. พหุสฺสุตา (ฟงมาก คือ ไดเลาเรียนสดับฟงไวมาก — Bahussutà: having heard or 
learned many ideas)
2. ธตา (จํ าได คือ จับหลักหรือสาระได ทรงจํ าความไวแมนยํ า — Dhatà: having retained 
or remembered them)
3. วจสา ปริจิตา (คลองปาก คือ ทองบนหรือใชพูดอยูเสมอจนแคลวคลองจัดเจน — 
Vacasà paricità: having frequently practised them verbally; having consolidated 
them by word of mouth)
4. มนสานุเปกฺขิตา (เพงข้ึนใจ คือ ใสใจนึกคิดพิจารณาจนเจนใจ นึกถึงคร้ังใด ก็ปรากฏเนื้อ
ความสวางชัด — Manasànupekkhità: having looked over them with the mind)
5. ทิฏิยา สุปฏิวิทฺธา (ขบไดดวยทฤษฎี หรือแทงตลอดดีดวยทิฏฐิ คือ มีความเขาใจลึกซึ้ง
มองเห็นประจักษแจงดวยปญญา ท้ังในแงความหมายและเหตุผล — Diññhiyà supañividdhà:
having thoroughly penetrated them by view)
A.III.112. องฺ.ปฺจก.22/87/129.

[232] โภคอาทิยะ 5, โภคาทิยะ 5 (ประโยชนท่ีควรถือเอาจากโภคทรัพย หรือ เหตุผลที่
อริยสาวกควรยึดถือ ในการที่จะมีหรือครอบครองโภคทรัพย — Bhoga-àdiya: uses of 
possessions; benefits which one should get from wealth; reasons for earning and 
having wealth)

อริยสาวกแสวงหาโภคทรัพยมาได ดวยนํ้ าพักนํ้ าแรงความขยันหมั่นเพียรของตน และโดย
ทางสุจริตชอบธรรมแลว
1. เล้ียงตัว มารดาบิดา บุตรภรรยา และคนในปกครองทั้งหลายใหเปนสุข (to make 
oneself, one’s parents, children, wife, servants and workmen happy and live in 
comfort)
2. บํ ารุงมิตรสหายและผูรวมกิจการงานใหเปนสุข (to share this happiness and 
comfort with one’s friends)
3. ใชปองกันภยันตราย (to make oneself secure against all misfortunes)
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4. ทํ าพลี 5 อยาง (to make the fivefold offering)
ก.ญาติพลี สงเคราะหญาติ (to relatives, by giving help to them)
ข. อติถิพลี ตอนรับแขก (to guests, by receiving them)
ค.ปุพพเปตพลี ทํ าบุญอุทิศใหผูลวงลับ (to the departed, by dedicating merit to them)
ง. ราชพลี บ ํารุงราชการดวยการเสยีภาษอีากรเปนตน (to the king, i.e. to the government, 
by paying taxes and duties and so on)
จ. เทวตาพลี ถวายเทวดา* คือ สักการะบํ ารุงหรือทํ าบุญอุทิศสิ่งท่ีเคารพบูชาตามความเชื่อถือ 
(to the deities, i.e. those beings who are worshipped according to one’s faith)
5. อุปถัมภบํ ารุงสมณพราหมณผูประพฤติดีปฏิบัติชอบ (to support those monks and 
spiritual teachers who lead a pure and diligent life)

เมื่อใชโภคทรัพยทํ าประโยชนอยางนี้แลว ถึงโภคะจะหมดสิ้นไป ก็สบายใจไดวา ไดใชโภคะ
นั้นใหเปนประโยชนถูกตองตามเหตุผลแลว ถาโภคะเพิ่มข้ึนก็สบายใจเชนเดียวกัน เปนอันไม
ตองเดือดรอนใจในทั้งสองกรณี.
A.III.45. องฺ.ปฺจก.22/41/48.

[233] มัจฉริยะ 5 (ความตระหนี่, ความหวง, ความคิดกีดกันไมใหผูอื่นไดดี หรือมีสวนรวม 
                                                       
* ในจูฬนิทเทส  ทานอธิบายความหมายของ  เทวดา  ไววา  ไดแกสิ่งที่นับถือเปนทักขิไณยของตนๆ (เย เยสํ 
ทกฺขิเณยฺยา, เต เตสํ เทวตา — พวกไหนนับถือสิ่งใดเปนทักขิไณย สิ่งนั้นก็เปนเทวดาของพวกนั้น) และ
แสดงตัวอยางไวตามความเช่ือถือของคนสมัยพุทธกาล ประมวลไดเปน 5 ประเภท คือ
1.นักบวช นักพรต (ascetics) เชน อาชีวกเปนเทวดาของสาวกอาชีวก นิครนถ ชฎิล ปริพาชก ดาบส ก็
เปนเทวดาของสาวกนิครนถเปนตนเหลาน้ันตามลํ าดับ

2. สัตวเลี้ยง (domestic animals) เชน ชางเปนเทวดาของพวกประพฤติพรตบูชาชาง มา โค ไก กา 
เปนตน ก็เปนเทวดาของพวกถือพรตบูชาสัตวน้ันๆ ตามลํ าดับ

3. ธรรมชาติ (physical forces and elements) เชน ไฟเปนเทวดาของพวกประพฤติพรตบูชาไฟ แกว มณี 
ทิศ พระจันทร พระอาทิตย เปนเทวดาของผูถือพรตบูชาสิ่งนั้นๆ ตามลํ าดับ

4. เทพชั้นตํ่ า (lower gods) เชน นาคเปนเทวดาของพวกประพฤติพรตบูชานาค ครุฑ ยักษ คนธรรพ เปน
เทวดาของผูถือพรตบูชานาคเปนตนเหลาน้ันตามลํ าดับ (พระภูมิจัดเขาในขอน้ี)

5. เทพชั้นสูง (higher gods) เชน พระพรหม เปนเทวดาของพวกประพฤติพรตบูชาพระพรหม พระอินทร 
เปนเทวดาของผูถือพรตบูชาพระอินทร เปนตน
สํ าหรับชนที่ยังมีความเชื่อถือในสิ่งเหลาน้ี พระพุทธศาสนาสอนเปลี่ยนแปลงเพียงใหเลิกเซนสรวงสังเวย

เอาชีวิตบูชายัญหันมาบูชายัญชนิดใหม คือบริจาคทานและบํ าเพ็ญกุศลกรรมตางๆ อุทิศไปใหแทน คือมุงที่
วิธีการอันจะใหสํ าเร็จประโยชนกอน สวนการเปลี่ยนแปลงความเชื่อถือเปนเรื่องของการแกไขทางสติปญญา 
ซึ่งประณีตขึ้นไปอีกช้ันหนึ่ง โดยเฉพาะนักบวชในประเภทที่ 1 แมสาวกใดจะเปลี่ยนมานับถือพระพุทธศาสนา
โดยสมบูรณ พระพุทธเจาก็ทรงแนะนํ าใหอุปถัมภบํ ารุงนักบวชนั้นตอไป

ดู Devatà ใน Pali Text Society’s Pali-English Dictionary, p. 330 ดวย
Nd2308. ขุ.จู.30/120/45.
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— Macchariya: meanness; avarice; selfishness; stinginess; possessiveness)
1. อาวาสมัจฉริยะ (ตระหนี่ท่ีอยู, หวงที่อาศัย เชน ภิกษุหวงเสนาสนะ กีดกันผูอื่นหรือผูมิใช
พวกของตน ไมใหเขาอยู เปนตน — âvàsa-macchariya: stinginess as to dwelling)
2. กุลมัจฉริยะ (ตระหนี่ตระกูล, หวงสกุล เชน ภิกษุหวงสกุลอุปฏฐาก คอยกีดกันภิกษุอื่นไม
ใหเกี่ยวของไดรับการบํ ารุงดวย เปนตน — Kula-macchariya: stinginess as to family)
3. ลาภมัจฉริยะ (ตระหนี่ลาภ, หวงผลประโยชน เชน ภิกษุหาทางกีดกันไมใหลาภเกิดข้ึนแก
ภิกษุอื่น — Làbha-macchariya: stinginess as to gain)
4. วัณณมัจฉริยะ (ตระหนี่วรรณะ, หวงสรีรวัณณะ คือผิวพรรณของรางกาย ไมพอใจใหผูอื่น
สวยงาม ก็ดี หวงคุณวัณณะ คือ คํ าสรรเสริญคุณ ไมอยากใหใครมีคุณความดีมาแขงตน หรือ
ไมพอใจไดยินคํ าสรรเสริญคุณความดีของผูอื่น ก็ดี ตลอดจนแบงช้ันวรรณะกัน — Vaõõa-
macchariya: stinginess as to recognition; caste or class discrimination)
5. ธัมมมัจฉริยะ (ตระหนี่ธรรม, หวงวิชาความรู และคุณพิเศษที่ไดบรรลุ ไมยอมสอนไมยอม
บอกผูอื่น กลัวเขาจะรูเทียมเทาหรือเกินตน — Dhamma-macchariya: stinginess as to 
knowledge or mental achievements)
D.III.234; A.III.271; Vbh.357. ที.ปา.11/282/246; องฺ.ปฺจก.22/254/301; อภิ.วิ.35/978/509.

[234] มาร 5 (สิ่งท่ีฆาบุคคลใหตายจากคุณความดีหรือจากผลที่หมายอันประเสริฐ, สิ่งท่ีลาง
ผลาญคุณความดี, ตัวการที่กํ าจัดหรือขัดขวางบุคคลมิใหบรรลุผลสํ าเร็จอันดีงาม — Màra:
the Evil One; the Tempter; the Destroyer)
1. กิเลสมาร (มารคือกิเลส, กิเลสเปนมารเพราะเปนตัวกํ าจัดและขัดขวางความดี ทํ าใหสัตว
ประสบความพินาศทั้งในปจจุบันและอนาคต — Kilesa-màra: the Màra of defilements)
2. ขันธมาร (มารคือเบญจขันธ, ขันธ 5 เปนมาร เพราะเปนสภาพอันปจจัยปรุงแตง มีความ
ขัดแยงกันเองอยูภายใน ไมมั่นคงทนนาน เปนภาระในการบริหาร ท้ังแปรปรวนเสื่อมโทรมไป
เพราะชราพยาธิเปนตน ลวนรอนโอกาสมิใหบุคคลทํ ากิจหนาท่ี หรือบํ าเพ็ญคุณความดีไดเต็ม
ปรารถนา อยางแรง อาจถึงกับพรากโอกาสนั้นโดยสิ้นเชิง — Khandha-màra: the Màra of 
the aggregates)
3. อภิสังขารมาร (มารคืออภิสังขาร, อภิสังขารเปนมาร เพราะเปนตัวปรุงแตงกรรม นํ าให
เกิดชาติ ชรา เปนตน ขัดขวางมิใหหลุดพนไปจากสังสารทุกข — Abhisaïkhàra-màra: the 
Màra of Karma-formations)
4. เทวปุตตมาร (มารคือเทพบุตร, เทพย่ิงใหญระดับสูงสุดแหงช้ันกามาวจรตนหนึ่งช่ือวามาร 
เพราะเปนนิมิตแหงความขัดของ คอยขัดขวางเหนี่ยวร้ังบุคคลไว มิใหลวงพนจากแดนอํ านาจ
ครอบงํ าของตน โดยชักใหหวงพะวงในกามสุขไมหาญเสียสละออกไปบํ าเพ็ญคุณความดีท่ียิ่ง
ใหญได — Devaputta-màra: the Màra as deity)



[235] พจนานุกรมพุทธศาสตร174

5. มัจจุมาร (มารคือความตาย, ความตายเปนมาร เพราะเปนตัวการตัดโอกาสที่จะกาวหนา
ตอไปในคุณความดีท้ังหลาย — Maccu-màra: the Màra as death)
Vism.211; ThagA.II.16,46. วิสุทฺธิ.1/270; เถร.อ. 2/24,383,441; วินย.ฏีกา1/481.

[ ] มิจฉาวณิชชา 5 (การคาขายท่ีผิดหรือไมชอบธรรม) เปนคํ าช้ันอรรถกถา บาลีเรียก 
อกรณียวณิชชา คือ “วณิชชาท่ีไมควรทํ า”

ดู [235] วณิชชา 5.

[235] วณิชชา 5 (การคาขาย 5 อยาง ในท่ีนี้หมายถึง การคาขายท่ีเปนอกรณียะสํ าหรับ
อุบาสก คือ อุบาสกไมควรประกอบ — Vaõijjà: trades which should not be plied by a 
lay disciple)
1. สัตถวณิชชา (คาขายอาวุธ — Sattha-vaõijjà: trade in weapons)
2. สัตตวณิชชา (คาขายมนุษย — Satta-vaõijjà: trade in human beings)
3. มังสวณิชชา (คาขายเนื้อสัตว — Ma§sa-vaõijjà: trade in flesh; อรรถกถาแกวาเลี้ยง
สัตวไวขาย — trade in animals for meat)
4. มัชชวณิชชา (คาขายของเมา — Majja-vaõijjà: trade in spirits or narcotics)
5. วิสวณิชชา (คาขายยาพิษ — Visa-vaõijjà: trade in poison)
A.III.207. องฺ.ปฺจก.22/177/233.

[ ] วัฑฒ ิหรือ วัฒิ หรือ วุฒิ 5 ดู [249] อริยวัฑฒิ 5.

[236] วิมุตติ 5 (ความหลุดพน — deliverance) ดู [224] นิโรธ 5.

[ ] เวทนา 5 ดู [112] เวทนา 5.

[237] เวสารัชชกรณธรรม 5 (ธรรมทํ าความกลาหาญ, คุณธรรมที่ทํ าใหเกิดความแกลว
กลา — Vesàrajjakaraõa-dhamma: qualities making for intrepidity)
1. ศรัทธา (ความเช่ือท่ีมเีหตผุล มัน่ใจในหลกัท่ีถอืและในการดท่ีีทํ า — Saddhà: faith; confidence)
2. ศีล (ความประพฤตถิกูตองดงีาม ไมผดิระเบยีบวินยั ไมผดิศลีธรรม — Sãla: good conduct;
morality)
3. พาหุสัจจะ (ความเปนผูไดศึกษาเลาเรียนมาก — Bàhusacca: great learning)
4. วิริยารัมภะ (ปรารภความเพียร คือ การที่ไดเร่ิมลงมือทํ าความเพียรพยายามในกิจการ
นั้นๆ อยูแลวอยางมั่นคงจริงจัง — Viriyàrambha: exertion; energy)
5. ปญญา (ความรอบรู เขาใจชัดในเหตุผล ดี ช่ัว ประโยชน มิใชประโยชน เปนตน รูคิด รู
วินิจฉัย และรูท่ีจะจัดการ — Pa¤¤à: wisdom; understanding)
A.III.127. องฺ.ปฺจก.22/101/144.
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[238] ศีล 5 หรือ เบญจศีล (ความประพฤติชอบทางกายและวาจา, การรักษากายวาจาให
เรียบรอย, การรักษาปกติตามระเบียบวินัย, ขอปฏิบัติในการเวนจากความชั่ว, การควบคุมตน
ใหตั้งอยูในความไมเบียดเบียน — Pa¤ca-sãla: the Five Precepts; rules of morality)
1. ปาณาติปาตา เวรมณี (เวนจากการปลงชีวิต, เวนจากการฆาการประทุษรายกัน —
Pàõàtipàtà veramaõã: to abstain from killing)
2. อทินฺนาทานา เวรมณี (เวนจากการถือเอาของที่เขามิไดให, เวนจากการลัก โกง ละเมิด
กรรมสิทธิ์ ทํ าลายทรัพยสิน — Adinnàdànà ~: to abstain from stealing)
3. กาเมสุมิจฺฉาจารา เวรมณี (เวนจากการประพฤติผิดในกาม, เวนจากการลวงละเมิดสิ่งท่ี
ผูอื่นรักใครหวงแหน — Kàmesumicchàcàrà ~: to abstain from sexual misconduct)
4. มุสาวาทา เวรมณี (เวนจากการพูดเท็จ โกหก หลอกลวง — Musàvàdà ~: to abstain 
from false speech)
5. สุราเมรยมชฺชปมาทฏานา เวรมณี (เวนจากนํ้ าเมาคือสุราและเมรัยอันเปนท่ีตั้งแหง
ความประมาท, เวนจากสิง่เสพตดิใหโทษ — Suràmerayamajjapamàdaññhànà ~: to abstain
from intoxicants causing heedlessness)

ศีล 5 ขอนี้ ในบาลีช้ันเดิมสวนมากเรียกวา สิกขาบท 5 (ขอปฏิบัติในการฝกตน — 
Sikkhàpada: training rules) บาง ธรรม 5 บาง เมื่อปฏิบัติไดตามนี้ ก็ช่ือวาเปนผูมีศีล คือ
เปนเบื้องตนท่ีจัดวาเปนผูมีศีล (virtuous) คํ าวา เบญจศีล ท่ีมาในพระไตรปฎก ปรากฏใน
คัมภีรช้ันอปทาน และพุทธวงส ตอมาในสมัยหลัง มีช่ือเรียกเพิ่มข้ึนวาเปน นิจศีล (ศีลท่ีคฤหัสถ
ควรรักษาเปนประจํ า — virtues to be observed uninterruptedly) บาง วาเปน 
มนุษยธรรม (ธรรมของมนุษยหรือธรรมที่ทํ าใหเปนมนุษย — virtues of man) บาง

ดู คํ าสมาทาน ใน Appendix
D.III.235; A.III.203,275; Vbh.285. ที.ปา.11/286/247; องฺ.ปฺจก.22/172/227; 264/307;  อภิ.วิ.35/767/388.

[239] เบญจธรรม หรือ เบญจกัลยาณธรรม (ธรรม 5, ธรรมอันดีงามหาอยาง, คุณ
ธรรมหาประการ คูกับเบญจศีล เปนธรรมเกื้อกูลแกการรักษาเบญจศีล ผูรักษาเบญจศีลควรมี
ไวประจํ าใจ — Pa¤ca-dhamma: the five ennobling virtues; virtues enjoined by the 
five precepts)
1. เมตตาและกรุณา (ความรักใครปรารถนาใหมีความสุขความเจริญ และความสงสารคิด
ชวยใหพนทุกข — Mettà-karuõà: loving-kindness and compassion) คูกับศีลขอท่ี 1
2. สมัมาอาชวีะ (การหาเลีย้งชพีในทางสจุรติ — Sammà-àjãva: right means of livelihood) 
คูกบัศีลขอท่ี 2
3. กามสังวร (ความสังวรในกาม, ความสํ ารวมระวังรูจักยับยั้งควบคุมตนในทางกามารมณ ไม
ใหหลงใหลในรูป เสียง กลิ่น รส และสัมผัส — Kàmasa§vara: sexual restraint) คูกับศีล
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ขอท่ี 3
4. สัจจะ (ความสัตย ความซื่อตรง — Sacca: truthfulness; sincerity) คูกับศีลขอท่ี 4
5. สตสิมัปชญัญะ (ระลกึไดและรูตวัอยูเสมอ คอื ฝกตนใหเปนคนรูจกัยัง้คดิ รูสกึตวัเสมอวา สิง่
ใดควรท ํา และไมควรท ํา ระวงัมใิหเปนคนมวัเมาประมาท — Sati-sampaja¤¤a: mindfulness 
and awareness; temperance) คูกบัศีลขอท่ี 5

ขอ 2 บางแหงเปน ทาน (การแบงปนเอือ้เฟอเผือ่แผ — Dàna: giving; generosity) ขอ 3 
บางแหงเปน สทารสนัโดษ (ความพอใจดวยภรรยาของตน — Sadàrasantosa: contentment 
with one’s own wife) ขอ 5 บางแหงเปน อปัปมาท (ความไมประมาท — Appamàda:
heedfulness)

เบญจธรรมนี้ ทานผูกเปนหมวดธรรมขึ้นภายหลัง จึงมีแปลกกันไปบาง เมื่อวาโดยท่ีมา หัว
ขอเหลานี้สวนใหญประมวลไดจากความทอนทายของกุศลกรรมบถขอตนๆ.

ดู [320] กุศลกรรมบถ 10 2; [238] ศีล 5.

[240] ศีล 8 หรือ อัฏฐศีล (การรักษาระเบียบทางกายวาจา, ขอปฏิบัติในการฝกหัดกาย
วาจาใหยิ่งข้ึนไป — Aññha-sãla: the Eight Precepts; training rules)
1. ปาณาติปาตา เวรมณี (เวนจากการทํ าชีวิตสัตวใหตกลวงไป — Pàõàtipàtà veramaõã:
to abstain from taking life)
2. อทินฺนาทานา เวรมณี (เวนจากการถือเอาของที่เขามิไดใหดวยอาการแหงขโมย — 
Adinnàdànà ~: to abstain from taking what is not given)
3. อพฺรหฺมจริยา เวรมณี (เวนจากกรรมอันมิใชพรหมจรรย, เวนจากการประพฤติผิด
พรหมจรรย คือรวมประเวณี — Abrahmacariyà ~: to abstain from unchastity)
4. มุสาวาทา เวรมณี (เวนจากการพูดเท็จ — Musàvàdà ~: to abstain from false 
speech)
5. สุราเมรยมชฺชปมาทฏานา เวรมณี  (เวนจากนํ้ าเมา คือสุราและเมรัยอันเปนท่ีตั้งแหง
ความประมาท  —  Suràmerayamajjapamàdaññhànà ~: to abstain from intoxicants
causing heedlessness)
6. วิกาลโภชนา เวรมณี (เวนจากการบริโภคอาหารในเวลาวิกาล คือตั้งแตเท่ียงแลวไป จน
ถึงรุงอรุณของวันใหม — Vikàlabhojanà ~: to abstain from untimely eating)
7. นจฺจคตีวาทติวสิกูทสสฺนมาลาคนธฺวเิลปนธารณมณฑฺนวภูิสนฏานา เวรมณี (เวน
จากการฟอนรํ า  ขับรอง  บรรเลงดนตรี  ดูการละเลนอันเปนขาศึกตอพรหมจรรย การทัดทรง
ดอกไม ของหอม และเคร่ืองลูบไล ซึ่งใชเปนเคร่ืองประดับตกแตง — Naccagãtavàdita- 
visåkadassana-màlàgandhavilepanadhàraõamaõóanavibhåsanaññhànà ~: to abstain 
from dancing, singing, music and unseemly shows, from wearing garlands, 
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smartening with scents, and embellishment with unguents)
8. อุจฺจาสยนมหาสยนา เวรมณี (เวนจากทีน่อนอนัสงูใหญหรูหราฟุมเฟอย — Uccàsayana-
mahàsayanà ~: to abstain from the use of high and large luxurious couches)

คํ าสมาทาน ใหเติม สิกฺขาปทํ สมาทิยามิ  ตอทายทุกขอ แปลเพิ่มวา “ขาพเจาขอสมาทาน
สิกขาบท คือเจตนางดเวนจาก ... หรือ ขาพเจาขอถือขอปฏิบัติในการฝกตนเพื่องดเวนจาก ...”

ศลี 8 นี ้สมาทานรกัษาพเิศษในวนัอโุบสถ เรียกวา อโุบสถ (Uposatha: the Observances) 
หรอื อโุบสถศลี (precepts to be observed on the Observance Day)
A.IV.248. องฺ.อฏก.23/131/253.

[241] ศีล 8 ทั้งอาชีวะ หรือ อาชีวัฏฐมกศีล (ศีลมีอาชีวะเปนคํ ารบ 8, หลักความ
ประพฤติรวมท้ังอาชีวะท่ีบริสุทธิ์ดวยเปนขอท่ี 8 — âjãvaññhamaka-sãla: virtue having 
livelihood as eight; the set of eight precepts of which pure livelihood is the 
eighth)
1.–7. ตรงกับ กุศลกรรมบถ 7 ขอตน (กายกรรม 3 วจีกรรม 4)
8. สัมมาอาชีวะ

อาชีวัฏฐมกศีลนี้ เปนศีลสวนอาทิพรหมจรรย คือ เปนหลักความประพฤติเบื้องตนของ
พรหมจรรย กลาวคือ มรรค เปนสิ่งท่ีตองประพฤติใหบริสุทธิ์ในข้ันตนของการดํ าเนินตามอริย-
อัฏฐังคิกมรรค

วาโดยสาระ อาชีวัฏฐมกศีล ก็คือ องคมรรค 3 ขอ ในหมวดศีล คือขอท่ี 3, 4, 5 ไดแก 
สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ และ สัมมาอาชีวะ นั่นเอง

ดู [293] มรรคมีองค 8; [319–320] กุศลกรรมบถ 10.
Vism.11. วิสุทฺธิ.1/13.

[242] ศีล 10 หรือ ทศศีล (การรักษาระเบียบทางกายวาจา, ขอปฏิบัติในการฝกหัดกาย
วาจาใหยิ่งข้ึนไป — Dasa-sãla: the Ten Precepts; training rules)

6 ขอแรกเหมือนในศีล 8; ขอท่ี 7 แยกเปน 2 ขอ ดังนี้
7. นจฺจคีตวาทิตวิสูกทสฺสนา เวรมณี (เวนจากการฟอนรํ า ขับรอง บรรเลงดนตรี ดู
การละเลน อันเปนขาศึกตอพรหมจรรย — Nacca~dassanà ~: to abstain from 
dancing, singing, music and unseemly shows)
8. มาลาคนฺธวิเลปนธารณมณฺฑนวิภูสนฏานา เวรมณี (เวนจากการทัดทรงดอกไม
ของหอม  และเครือ่งลบูไล  ซึง่ใชเปนเครือ่งประดบัตกแตง  —  Màlà~ñhànà ~:  to abstain
from wearing garlands, smartening with scents, and embellishment with unguents)

เลื่อนขอ 8 ในศีล 8 เปนขอ 9 และเติมขอ 10 ดังนี้
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10. ชาตรูปรชตปฏิคฺคหณา เวรมณี (เวนจากการรับทองและเงิน — Jàtaråparajata- 
pañiggahaõà ~: to abstain from accepting gold and silver)

สิกขาบท 10 นี้ เปนศีลท่ีสามเณรและสามเณรีรักษาเปนประจํ า หรืออุบาสกอุบาสิกาผูมี
อุตสาหะจะรักษาก็ได
Kh.I.1. ขุ.ขุ.25/1/1.

[ ] สกทาคามี 5 ดู [59] สกคามี 3, 5.

[ ] สมบัติของอุบาสก 5 ดู [259] อุบาสกธรรม 5.

[243] สังวร 5 (ความสํ ารวม, ความระวังปดกั้นบาปอกุศล — Sa§vara: restraint)
สังวรศีล (ศีลคือสังวร, ความสํ ารวมเปนศีล — virtue as restraint) ไดแก สังวร 5 

อยาง คือ
1. ปาฏิโมกขสังวร (สํ ารวมในปาฏิโมกข คือ รักษาสิกขาบทเครงครัดตามท่ีทรงบัญญัติไวใน
พระปาฏโิมกข — Pàñimokkha-sa§vara: restraint by the monastic code of discipline)
2. สติสังวร (สํ ารวมดวยสติ คือ สํ ารวมอินทรียมีจักษุเปนตน ระวังรักษามิใหบาปอกุศลธรรม
เขาครอบง ํา เมือ่เหน็รปู เปนตน — Sati-sa§vara: restraint by mindfulness) = อนิทรยีสงัวร
3. ญาณสังวร (สํ ารวมดวยญาณ คือ ตัดกระแสกิเลสมีตัณหาเปนตนเสียได ดวยใชปญญา
พิจารณา มิใหเขามาครอบงํ าจิต ตลอดถึงรูจักพิจารณาเสพปจจัยสี่ — ¥àõa-sa§vara:
restraint by knowledge) = ปจจัยปจจเวกขณ
4. ขันติสังวร (สํ ารวมดวยขันติ คือ อดทนตอหนาว รอน หิว กระหาย ถอยคํ าแรงราย และ
ทุกขเวทนาตางๆ ได ไมแสดงความวิการ — Khanti-sa§vara: restraint by patience)
5. วิริยสังวร (สํ ารวมดวยความเพียร คือ พยายามขับไล บรรเทา กํ าจัดอกุศลวิตกท่ีเกิดข้ึน
แลวใหหมดไปเปนตน ตลอดจนละมิจฉาชีพ เพียรแสวงหาปจจัยสี่เลี้ยงชีวิตดวยสัมมาชีพ ท่ี
เรียกวาอาชีวปาริสุทธิ — Viriya-sa§vara: restraint by energy) = อาชีวปาริสุทธิ.

ในคัมภีรบางแหงท่ีอธิบายคํ าวา วินัย แบง วินัย เปน 2 คือ สังวรวินัย กับ ปหานวินัย
และจํ าแนกสงัวรวนิยัเปน 5 มแีปลกจากนีเ้ฉพาะขอท่ี 1 เปน สลีสงัวร. (ด ู สตุตฺ.อ.1/9; สงคฺณ.ีอ.505;
SnA.8; DhsA.351).
Vism.7; PsA.14,447; VbhA.330. วิสุทฺธิ.1/8; ปฏิสํ.อ.16; วิภงฺค.อ.429.

[244] สุทธาวาส 5 (พวกมีท่ีอยูอันบริสุทธิ์ หรือท่ีอยูของทานผูบริสุทธิ์ คือท่ีเกิดของพระ
อนาคาม ี— Suddhàvàsa: pure abodes) ไดแก อวิหา อตปัปา สทัุสสา สทัุสสี และ อกนษิฐา

สุทธาวาส 5 นี้ เปนรูปาวจรภูมิ (ช้ันจตุตถฌานภูมิ ลํ าดับท่ี 3 ถึง 7) ในพระไตรปฎกแสดง
ไวในรายชื่อท่ีรวมกับภูมิอื่นๆ บางเทาท่ีมีเร่ืองเกี่ยวของ จึงไมมีรายชื่อภูมิท้ังหมดทุกช้ันทุก
ระดับครบถวนในที่เดียว แตในคัมภีรช้ันอรรถกถาบางแหง ทานแสดงรายชื่อภูมิไวท้ังหมดครบ
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ทุกช้ันทุกระดับ มีจํ านวนรวมทั้งสิ้น 31 ภูมิ จึงจะแสดงความหมายของชื่อสุทธาวาสภูมิท้ัง 5 นี้ 
รวมไวในรายชื่อภูมิ 31 นั้น

ดู [250] ภูมิ 31.
D.III.237; M.III.99–103; Pug.17. ที.ปา.11/2/250; ม.อุ.14/317–332/216–225; อภิ.ปุ.36/56/149.

[ ] องคแหงธรรมกถึก 5 ดู [219] ธรรมเทสกธรรม 5.

[ ] องคแหงภิกษุใหม 5 ดู [222] นวกภิกขุธรรม 5.

[245] อนนัตรยิกรรม 5 (กรรมหนกัท่ีสดุฝายบาปอกศุล ซึง่ใหผลรนุแรงตอเนือ่งไป โดยไมมี
กรรมอืน่จะมากัน้หรอืคัน่ได — Anantariya-kamma: immediacy-deeds; heinous crimes
which bring immediate, uninterrupted and uninterruptible results)
1. มาตุฆาต (ฆามารดา — Màtughàta: matricide)
2. ปตุฆาต (ฆาบิดา — Pitughàta: patricide)
3. อรหันตฆาต (ฆาพระอรหันต — Arahantaghàta: killing an Arahant)
4. โลหิตุปบาท (ทํ ารายพระพุทธเจาจนถึงพระโลหิตหอข้ึนไป — Lohituppàda: causing a 
Buddha to suffer a contusion or to bleed)
5. สังฆเภท (ยังสงฆใหแตกกัน, ทํ าลายสงฆ — Saïghabheda: causing schism in the 
Order)

กรรม 5 นี้ ในพระบาลีเรียกวา อนันตริกกรรม
A.III.146; Vbh.378. องฺ.ปฺจก.22/129/165; อภิ.วิ.35/984/510.

[ ] อนาคามี 5 ดู [60] อนาคามี 5.

[246] อนุปุพพิกถา 5 (เร่ืองท่ีกลาวถึงตามลํ าดับ, ธรรมเทศนาที่แสดงเนื้อความลุมลึกลงไป
โดยลํ าดับ เพื่อขัดเกลาอัธยาศัยของผูฟงใหประณีตข้ึนไปเปนชั้นๆ จนพรอมท่ีจะทํ าความเขาใจ
ในธรรมสวนปรมตัถ — Anupubbikathà: progressive sermon; graduated sermon;
subjects for gradual instruction)
1. ทานกถา (เร่ืองทาน, กลาวถึงการให การเสียสละเผื่อแผแบงปน ชวยเหลือกัน — Dàna-
kathà: talk on giving, liberality or charity)
2. สลีกถา (เร่ืองศลี, กลาวถงึความประพฤตท่ีิถกูตองดงีาม — Sãla-kathà: talk on morality
or righteousness)
3. สัคคกถา (เร่ืองสวรรค, กลาวถึงความสุขความเจริญ และผลที่นาปรารถนาอันเปนสวนดี
ของกาม ท่ีจะพึงเขาถึง เมื่อไดประพฤติดีงามตามหลักธรรมสองขอตน — Sagga-kathà:
talk on heavenly pleasures)
4. กามาทีนวกถา (เร่ืองโทษแหงกาม, กลาวถึงสวนเสีย ขอบกพรองของกาม พรอมท้ังผล
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รายท่ีสืบเนื่องมาแตกาม อันไมควรหลงใหลหมกมุนมัวเมา จนถึงรูจักท่ีจะหนายถอนตนออกได 
— Kàmàdãnava-kathà: talk on the disadvantages of sensual pleasures)
5. เนกขัมมานิสังสกถา (เร่ืองอานิสงสแหงความออกจากกาม, กลาวถึงผลดีของการไมหมก
มุนเพลิดเพลินติดอยูในกาม และใหมีฉันทะท่ีจะแสวงความดีงามและความสุขอันสงบที่ประณีต
ยิ่งข้ึนไปกวานั้น — Nekkhammànisa§sa-kathà: talk on the benefits of renouncing 
sensual pleasures)

ตามปกติ พระพุทธเจาเมื่อจะทรงแสดงพระธรรมเทศนาแกคฤหัสถ ผูมีอุปนิสัยสามารถที่
จะบรรลุธรรมพิเศษ ทรงแสดงอนุปุพพิกถานี้กอน แลวจึงตรัสแสดงอริยสัจจ 4 เปนการทํ าจิต
ใหพรอมท่ีจะรับ ดุจผาท่ีซักฟอกสะอาดแลว ควรรับนํ้ ายอมตางๆ ไดดวยดี
Vin.I.15; D.I.148. วินย.4/27/32; ที.สี.9/237/189.

[247] อภิณหปจจเวกขณ 5 (ขอท่ีสตรีก็ตาม บุรุษก็ตาม คฤหัสถก็ตาม บรรพชิตก็ตาม 
ควรพิจารณาเนืองๆ — Abhiõhapaccavekkhaõa: ideas to be constantly reviewed; 
facts which should be again and again contemplated)
1. ชราธัมมตา (ควรพิจารณาเนืองๆ วา เรามีความแกเปนธรรมดา ไมลวงพนความแกไปได 
— Jaràdhammatà: He should again and again contemplate: I am subject to decay
and I cannot escape it.)
2. พยาธธิมัมตา (ควรพจิารณาเนอืงๆ วา เรามคีวามเจบ็ปวยเปนธรรมดา ไมลวงพนความ
เจ็บปวยไปได — Byàdhidhammatà: I am subject to disease and I cannot escape it.)
3. มรณธัมมตา (ควรพิจารณาเนืองๆ วา เรามีความตายเปนธรรมดา ไมลวงพนความตายไป
ได — Maraõadhammatà: I am subject to death and I cannot escape it.)
4. ปยวินาภาวตา (ควรพิจารณาเนืองๆ วา เราจักตองมีความพลัดพรากจากของรักของชอบ
ใจทั้งสิ้น — Piyavinàbhàvatà: There will be division and separation from all that 
are dear to me and beloved.)
5. กัมมัสสกตา (ควรพิจารณาเนืองๆ วา เรามีกรรมเปนของตน เราทํ ากรรมใด ดีก็ตาม ช่ัวก็
ตาม จักตองเปนทายาท ของกรรมนั้น — Kammassakatà: I am owner of my deed, 
whatever deed I do, whether good or bad, I shall become heir to it.)

ขอท่ีควรพิจารณาเนืองๆ 5 อยางนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อละสาเหตุตางๆ มีความมัวเมา 
เปนตน ท่ีทํ าใหสัตวท้ังหลายตกอยูในความประมาท และประพฤติทุจริตทางไตรทวาร กลาวคือ
ขอ 1 เปนเหตุละหรือบรรเทาความเมาในความเปนหนุมสาวหรือความเยาววัย
ขอ 2 เปนเหตุละหรือบรรเทาความเมาในความไมมีโรค คือ ความแข็งแรงมีสุขภาพดี
ขอ 3 เปนเหตุละหรือบรรเทาความเมาในชีวิต
ขอ 4 เปนเหตุละหรือบรรเทาความยึดติดผูกพันในของรักท้ังหลาย
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ขอ 5 เปนเหตุละหรือบรรเทาความทุจริตตางๆ โดยตรง
เมื่อพิจารณาขยายวงออกไป เห็นวามิใชตนผูเดียวท่ีตองเปนอยางนี้ แตเปนคติธรรมดา

ของสัตวท้ังปวงท่ีจะตองเปนไป เมื่อพิจารณาเห็นอยางนี้เสมอๆ มรรคก็จะเกิดข้ึน เมื่อเจริญ
มรรคนั้นมากเขา ก็จะละสังโยชนท้ังหลาย สิ้นอนุสัยได.
A.III.71. องฺ.ปฺจก.22/57/81.

[248] ปพพชิตอภิณหปจจเวกขณ 10 (ธรรมที่บรรพชิตควรพิจารณาเนืองๆ — 
Pabbajita-abhiõhapaccavekkhaõa: ideas to be constantly reviewed by a monk; 
facts which the monk should again and again contemplate)

บรรพชิตควรพิจารณาเนืองๆ วา (เติมลงหนาขอความทุกขอ)
1. เราถึงความมีเพศตางจากคฤหัสถแลว* (I have come to a status different from 
that of a layman.)

    ขอนี้บาลีวา “เววณฺณิยมฺหิ อชฺฌูปคโต” ในท่ีนี้แปล เววณฺณิย วา ความมีเพศตาง (จาก
คฤหัสถ) แตหลายทาน แปลวา ความปราศจากวรรณะ (casteless state) คือเปนคนนอก
ระบบชนชั้น หรือ หมดวรรณะ คือ หมดฐานะในสังคม หรือเปนคนนอกสังคม (outcast) ความ
ตาง หรือปราศจาก หรือหมดไปนี้ อรรถกถาอธิบายวา เปนไปในสองทาง คือ ทางสรีระ เพราะ
ปลงผมและหนวดแลว และทางบริขาร คือเคร่ืองใช เพราะแตกอนครั้งเปนคฤหัสถ เคยใชผา
ดีๆ รับประทานอาหารรสเลิศในภาชนะเงินทอง เปนตน คร้ันบวชแลว ก็นุงหมผายอมฝาดฉัน
อาหารคลุกเคลาในบาตรเหล็กบาตรดิน ปูหญานอนตางเตียง เปนตน

สวนวัตถุประสงคแหงการพิจารณาธรรมขอนี้ อรรถกถาแกวา จะละความกํ าเริบใจ (ความ
จูจี้เงางอน) และมานะ (ความถือตัว) เสียได.
2. การเลี้ยงชีพของเราเนื่องดวยผูอื่น** (คือตองอาศัยผูอื่น — My livelihood is bound up 
with others.)

วัตถุประสงค ตามอรรถกถาแกวา เพื่อใหมีอิริยาบถเรียบรอยเหมาะสม มีอาชีวะบริสุทธิ์ 
เคารพในบิณฑบาต และบริโภคปจจัยสี่ดวยใสใจพิจารณา
3. เรามีอากัปกิริยาอยางอื่นที่จะพึงทํ า*** (I have a different way to behave.)

อรรถกถาอธิบายวา เราควรทํ าอากัปป (คือกิริยามารยาท) ท่ีตางจากของคฤหัสถ เชน มี

                                                       
* ใน นวโกวาท มีตอวา “อาการกิริยาใดๆ ของสมณะ เราตองทํ าอาการกิริยาน้ันๆ“
** ใน นวโกวาท มีตอวา “เราควรทํ าตัวใหเขาเลี้ยงงาย.”
*** ใน นวโกวาท ทรงเรียงเปนขอความใหมวา “อาการกายวาจาอยางอื่นที่เราจะตองทํ าใหดีขึ้นไปกวาน้ียังมี
อยูอีก ไมใชเพียงเทาน้ี.” จะเห็นวา ขอ 1 กับขอ 3 ทรงตีความตางออกไป ถาแปลตามนัยอรรถกถา ขอ 1 
จะไดวา “เราเปนผูหมดวรรณะ คือไมมีฐานะในสังคมแลว จะตองไมมีความกระดางถือตัวใดๆ” ขอ 3 จะได
วา “เราจะตองมีอาการกิริยาตางจากคฤหัสถ สํ ารวมใหเหมาะกับความเปนสมณะ”. (องฺ.อ.3/395)



[249] พจนานุกรมพุทธศาสตร182

อินทรียสงบ กาวเดินสมํ่ าเสมอ เปนตน และแสดงวัตถุประสงควา เพื่อใหมีอิริยาบถเรียบรอย
เหมาะสม บํ าเพ็ญไตรสิกขาไดบริบูรณ
4. ตัวเรายังติเตียนตัวเราเองโดยศีลไมไดอยูหรือไม (Can I still not reproach myself on 
my virtue’s account?)

ขอนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อใหเกิดหิริพร่ังพรอมอยูในใจ ชวยใหมีสังวรทางไตรทวาร
5. เพื่อนพรหมจรรยทั้งหลายผูเปนวิญูชนพิจารณาแลว ยังติเตียนเราโดยศีลไมไดอยู
หรือไม (Do my discerning fellows in the holy life, on considering me, not 
reproach me on my virtue’s account?)

ขอนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อใหดํ ารงโอตตัปปะในภายนอกไวได ชวยใหมีสังวรทางไตรทวาร
6. เราจักตองมีความพลัดพรากจากของรักของชอบใจทั้งสิ้น (There will be division 
and separation from all that are dear to me and beloved.)

ขอนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อใหเปนผูไมประมาท และเปนอันไดตั้งมรณสติไปดวย
7. เรามกีรรมเปนของตน เราท ํากรรมใด ดกีต็าม ชัว่กต็าม จกัตองเปนทายาทของกรรมนัน้ (I am 
owner of my deed, whatever deed I do, whether good or bad, I shall become heir to it.)

ขอนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อปองกันมิใหกระทํ าความช่ัว
8. วนัคนืลวงไปๆ เราท ําอะไรอยู (How has my passing of the nights and days been?)

ขอนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อทํ าความไมประมาทใหบริบูรณ
9. เรายินดีในที่สงัดอยูหรือไม (Do I delight in a solitary place or not?)

ขอนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อทํ ากายวิเวกใหบริบูรณ
10. คุณวิเศษย่ิงกวามนุษยสามัญที่เราบรรลุแลว มีอยูหรือไม ที่จะใหเราเปนผูไมเกอเขิน 
เมื่อถูกเพื่อนบรรพชิตถาม ในกาลภายหลัง (Have I developed any extraordinary 
qualities whereon when later questioned by my fellows in the holy life I shall not 
be confounded?)

ขอนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อมิใหเปนผูตายเปลา
A.V.87; Netti.185. องฺ.ทสก.24/48/91; องฺ.อ.3/395.

[ ] อรหันต 5 ดู [62] อรหันต 5.
[249] อริยวัฑฒิ หรือ อารยวัฒิ 5 (ความเจริญอยางประเสริฐ, หลักความเจริญของอารย

ชน — Ariyà vaóóhi: noble growth; development of a civilized or righteous man)
1. ศรัทธา (ความเชื่อ ความมั่นใจในพระรัตนตรัย ในหลักแหงความจริงความดีงามอันมีเหตุ
ผล — Saddhà: confidence)
2. ศีล (ความประพฤติดี มีวินัย เลี้ยงชีพสุจริต — Sãla: good conduct; morality)
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3. สุตะ (การเลาเรียนสดับฟงศึกษาหาความรู — Suta: learning)
4. จาคะ (การเผื่อแผเสียสละ เอื้อเฟอ มีนํ้ าใจชวยเหลือ ใจกวาง พรอมท่ีจะรับฟงและรวมมือ 
ไมคับแคบเอาแตตัว — Càga: liberality)
5. ปญญา (ความรอบรู รูคิด รูพิจารณา เขาใจเหตุผล รูจักโลกและชีวิตตามความเปนจริง — 
Pa¤¤à: wisdom)
A.III.80. องฺ.ปฺจก.22/63–64/91–92.

[250] อายุสสธรรม หรือ อายุวัฒนธรรม 5 (ธรรมที่เกื้อกูลแกอายุ หรือธรรมที่สง
เสริมสขุภาพ, ธรรมทีช่วยใหอายยุนื — âyussa-dhamma: things conducive to long life)
1. สปัปายการี (ทํ าสิง่ท่ีสบายคอืเอือ้ตอชีวิต — Sappàyakàrã: to do what is suitable for 
oneself and favourable to one’s health; to act in accordance with the rules of hygiene)
2. สปัปายมตัตญัู (รูจกัประมาณในสิง่ท่ีสบาย — Sappàye matta¤¤å: to be moderate 
even as to things suitable and favourable)
3. ปริณตโภชี (บริโภคสิ่งท่ียอยงาย เชน เคี้ยวใหละเอียด — Pariõatabhojã: to eat food 
which is ripe or easy to digest)
4. กาลจารี (ประพฤตเิหมาะในเรือ่งเวลา เชน รูจกัเวลา ทํ าถกูเวลา ทํ าเปนเวลา ทํ าพอเหมาะ
แกเวลา เปนตน — Kàlacàrã: to behave oneself properly as regards time and the 
spending of time.)
5. พรหมจารี (ถอืพรหมจรรย ถงึจะเปนคฤหสัถกรู็จกัควบคุมกามารมณเวนเมถุนบาง — 
Brahmacàrã: to practise sexual abstinence)

อายุวัฒนธรรมนี้ มีอีกหมวดหนึ่ง สามขอแรกเหมือนกัน แปลกแตขอ 4 และ 5 เปน
4. สีลวา (มีศีล ประพฤติดีงาม ไมทํ าความผิด — Sãlavà: to be morally upright)
5. กัลยาณมิตตะ (มีกัลยาณมิตร — Kalyàõamitta: to have good friends)
A.III.145. องฺ.ปฺจก.22/125–6/163.

[ ] อารยวัฒิ 5 ดู [249] อริยวัฑฒิ 5.

[251] อาวาสิกธรรม 51 (ธรรมของภิกษุผูอยูประจํ าวัด, แปลถือความมาใชใหเหมาะกับ
ปจจุบันวา คุณสมบัติของเจาอาวาส, หมวดที่ 1 ประเภทที่นายกยอง หรือเปนท่ีช่ืนชูเจริญใจ 
— âvàsika-dhamma: qualities of an esteemable resident or incumbent of a 
monastery; qualities of an esteemable abbot)
1. ถึงพรอมดวยอากัปกิริยาและวัตรปฏิบัติ (มีกิริยามารยาททาทีการแสดงออกทางกาย
วาจาสํ ารวมงดงาม และเอาใจใสปฏิบัติกิจหนาท่ีสมํ่ าเสมอเรียบรอย — âkappavatta-
sampanna: to be accomplished in manner and duties)
2. เปนพหูสูต (ไดศึกษาเลาเรียนมาก รูหลักพระธรรมวินัย มีความรูความเขาใจกวางขวางลึก
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ซึ้ง — Bahussuta: to have great learning)
3. ประพฤติขัดเกลา (ฝกอบรมตนในไตรสกิขา ชอบความสงบ ยนิดใีนกลัยาณธรรม — Pañi-
sallekhità: to be fond of solitude)
4. มีกัลยาณพจน (มีวาจางาม กลาวกัลยาณพจน รูจักพูด รูจักเจรจานาศรัทธาและนํ า
ปญญา — Kalyàõavàca: to have kindly and convincing speech)
5. มีปญญา (รูเขาใจ รูคิด รูพิจารณา เฉลียวฉลาด สามารถแกปญหา ไมซึมเซอเบอะบะ — 
Pa¤¤avà: to be wise)
A.III.261. องฺ.ปฺจก.22/231/290.

[252] อาวาสิกธรรม 52 (คุณสมบัติของเจาอาวาส หมวดที่ 2 ประเภทเปนท่ีรักท่ีเคารพ
ของสพรหมจารี คือ เพื่อนภิกษุสามเณรผูประพฤติพรหมจรรยรวมกัน — âvàsikadhamma:
qualities of a beloved and respected incumbent or abbot)
1. มศีีล (ตัง้อยูในศลี ส ํารวมในพระปาฏโิมกข ประพฤตเิครงครดัในสกิขาบททัง้หลาย  — Sãlavà:
to have good conduct)
2. เปนพหสูตู (ไดศกึษาเลาเรียนมาก รูหลกัพระธรรมวนิยั มคีวามรูความเขาใจกวางขวางลกึซึง้
— Bahussuta: to have great learning)
3. มีกัลยาณพจน (มีวาจางาม กลาวกัลยาณพจน รูจักพูด รูจักเจรจานาศรัทธาและนํ า
ปญญา — Kalyàõavàca: to have lovely and convincing speech)
4. เปนฌานลาภี (ไดแคลวคลองในฌาน 4 ท่ีเปนเครือ่งอยูสขุสบายในปจจบุนั — Jhànalàbhã:
to be able to gain pleasure of the Four Absorptions at will)
5. ประจักษแจงวิมุตติ (บรรลุเจโตวิมุตติ ปญญาวิมุตติ สิ้นอาสวะแลว —Vimutti-
sacchikattà: to have gained the Deliverance)
A.III.262. องฺ.ปฺจก.22/232/290.

[253] อาวาสิกธรรม 53 (คุณสมบัติของเจาอาวาส หมวดที่ 3 ประเภทอาวาสโสภณ คือทํ า
วัดใหงาม — âvàsika-dhamma: qualities of an incumbent or abbot who graces the 
monastery)
1. มีศีล (ตั้งอยู ในศีล สํ ารวมในพระปาฏิโมกข ประพฤติเครงครัดในสิกขาบททั้ง
หลาย  — Sãlavà: to have good conduct)
2. เปนพหูสูต (ไดศึกษาเลาเรียนมาก รูหลักพระธรรมวินัย มีความรูความเขาใจกวางขวางลึก
ซึ้ง — Bahussuta: to have great learning)
3. มีกัลยาณพจน (มีวาจางาม กลาวกัลยาณพจน รูจักพูด รูจักเจรจานาศรัทธาและนํ า
ปญญา — Kalyàõavàca: to have lovely and convincing speech)
4. สามารถกลาวสอนธรรม (สามารถกลาวธรรมีกถาใหผูมาหาเห็นแจมชัด ยอมรับไป
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ปฏิบัติ เราใจใหแกลวกลา และเบิกบานใจ — Dhammikathàya sandassaka: to be able 
to teach, incite, rouse and satisfy those who visit him with talk on the Dhamma)
5. เปนฌานลาภี (ไดแคลวคลองในฌาน 4 ท่ีเปนเคร่ืองอยูสุขสบายในปจจุบัน — Jhàna- 
làbhã: to be able to gain pleasure of the Four Absorptions at will)
A.III.262. องฺ.ปฺจก.22/233/291.

[254] อาวาสิกธรรม 54 (คุณสมบัติของเจาอาวาส หมวดที่ 4 ประเภทมีอุปการะมากแกวัด 
— âvàsika-dhamma: qualities of an incumbent or abbot who is of great service 
to his monastery)
1. มีศีล (ตั้งอยู ในศีล สํ ารวมในพระปาฏิโมกข ประพฤติเครงครัดในสิกขาบททั้ง
หลาย  — Sãlavà: to have good conduct)
2. เปนพหูสูต (ไดศึกษาเลาเรียนมาก รูหลักพระธรรมวินัย มีความรูความเขาใจกวางขวางลึก
ซึ้ง — Bahussuta: to have great learning)
3. รูจักปฏิสังขรณ (เอาใจใสดูแลซอมแซมเสนาสนะและสิ่งของที่ชํ ารุดหักพัง — Khaõóa-
phullapañisaïkharaka: to repair broken and dilapidated things)
4. บอกกลาวในคราวจะไดท ําบญุแกมหาสงฆ (เมือ่มสีงฆหมูใหญมาจากตางถิน่ตางแควน 
ขวนขวายบอกชาวบานผูปวารณาไวใหมาทํ าบญุ — Pu¤¤akaraõàyàrocaka: to inform the 
householders of the arrival of incoming monks in order that the former may make 
merit)
5. เปนฌานลาภี (ไดแคลวคลองในฌาน 4 ท่ีเปนเคร่ืองอยูสุขสบายในปจจุบัน — Jhàna- 
làbhã: to be able to gain pleasure of the Four Absorptions at will)
A.III.263. องฺ.ปฺจก.22/234/292.

[255] อาวาสิกธรรม 55 (คุณสมบัติของเจาอาวาส หมวดที่ 5 ประเภทอนุเคราะหคฤหัสถ 
— âvàsika-dhamma: qualities of an incumbent or abbot who is kind to lay 
people)
1. ชักนํ าคฤหัสถใหถือปฏิบัติในอธิศีล (เอาใจใสชักชวนแนะนํ าชาวบานใหสมาทานในอธิศีล 
คอื ใหรักษาศลี 5 ท่ีเปนพืน้ฐานเพือ่กาวข้ึนสูคณุความดท่ีีสงูข้ึนไป  — Adhisãle samàdapaka:
to incite them to higher virtue) อธศิลีในท่ีนี ้ทานอธบิายวา ไดแกเบญจศลีท่ีเปนไปเพื่อคุณ
เบื้องสูง
2. ยังคฤหัสถใหตั้งอยูในธรรมทัศนะ (เอาใจใสช้ีแจงแสดงธรรมแนะนํ าชาวบานใหรูเห็นเขาใจ
ธรรม — Dhammadassane nivesaka: to encourage them in the discernment of 
truth or the vision of the doctrine)
3. ไปเย่ียมใหสติคนเจ็บไข — Gilànasatuppàdaka: to visit the sick and rouse them 
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to mindfulness and awareness)
4. บอกกลาวในคราวจะไดทํ าบุญแกมหาสงฆ (เมื่อมีสงฆหมูใหญมาจากตางถิ่นตางแควน 
ขวนขวายบอกชาวบานผูปวารณาไวใหมาทํ าบุญ — Pu¤¤akaraõàyàrocaka: to inform the 
householders of the arrival of incoming monks in order that the former may 
make merit)
5. ไมทํ าศรัทธาไทยใหตกไป (ชาวบานถวายโภชนะใดๆ จะดอยหรือดี ก็ฉันดวยตนเอง ไม
ทํ าของที่เขาถวายดวยศรัทธาใหหมดคุณคาไปเสีย — Saddhàdeyyàvinipàtaka: to eat any 
given food himself, whether it is mean or choice, not frustrating the gift of faith)
A.III.263. องฺ.ปฺจก.22/235/292.

[256] อาวาสิกธรรม 56 (คุณสมบัติของเจาอาวาส หมวดที่ 6 ประเภทมีความสุขความ
เจรญิดจุไดรับเชิญข้ึนไปอยูในสวรรค — âvàsika-dhamma: qualities of an incumbent or 
abbot who is prosperous as if put in heaven)
1. พจิารณาใครครวญโดยรอบคอบแลว จงึกลาวต ําหนติเิตยีนบคุคลทีค่วรต ําหนติเิตยีน — 
to speak in blame of a person deserving blame only after deliberately testing and 
plumbing the matter.
2. พิจารณาใครครวญโดยรอบคอบแลว จึงกลาวยกยองสรรเสริญบุคคลที่ควรยกยอง
สรรเสรญิ — to speak in praise of a person deserving praise only after deliberately 
testing and plumbing the matter.
3. พจิารณาใครครวญโดยรอบคอบแลว จงึแสดงความไมเล่ือมใส ในฐานะอนัไมควรเลือ่มใส
— to show disbelief in what deserves disbelief only after deliberately testing and 
plumbing the matter.
4. พจิารณาใครครวญโดยรอบคอบแลว จงึแสดงความเลือ่มใส ในฐานะอนัควรเลือ่มใส — to 
show appreciation in what deserves appreciation only after deliberately testing and 
plumbing the matter.
5. ไมยังศรัทธาไทยใหตกไป — not to frustrate the gift of faith.

เจาอาวาสที่ประพฤติตรงขามจากนี้ ยอมเสื่อมดุจถูกจับไปขังในนรก.
A.III.264. องฺ.ปฺจก.22/236/293.

[257] อาวาสิกธรรม 57 (คุณสมบัติของเจาอาวาส หมวดที่ 7 ประเภทมีความสุขความ
เจริญดุจไดรับเชิญข้ึนไปอยูในสวรรค อีกหมวดหนึ่ง — âvàsika-dhamma)
1. พจิารณาใครครวญโดยรอบคอบแลว จงึกลาวต ําหนติเิตยีนบคุคลทีค่วรต ําหนติเิตยีน — 
Anuviccavaõõabhàsaka: to speak in blame of a person deserving blame only after 
deliberately testing and plumbing the matter.
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2. พิจารณาใครครวญโดยรอบคอบแลว จึงกลาวยกยองสรรเสริญบุคคลที่ควรยกยอง
สรรเสรญิ — Anuviccàvaõõabhàsaka: to speak in praise of a person deserving 
praise only after deliberately testing and plumbing the matter.
3. ไมมีอาวาสมัจฉริยะ คือ ไมตระหนี่หวงแหนที่อยูอาศัย — Na àvàsamaccharã: not to 
be stingy as to lodging)
4. ไมมีกุลมัจฉริยะ คือ ไมตระหนี่หวงแหนตระกูลอุปฏฐาก — Na kulamaccharã: not to 
be stingy as to supporting families)
5. ไมมีลาภมัจฉริยะ คือ ไมตระหนี่หวงแหนลาภ — Na làbhamaccharã: not to be stingy 
as to gain)

นอกจากนี้ ยังมีอาวาสิกธรรมประเภทมีความสุขความเจริญเหมือนไดรับเชิญไปอยูใน
สวรรค อีก 3 หมวด แตมีความแตกตางเพียงเล็กนอย หรือกํ าหนดไดงาย คือ

หมวดหนึ่ง เปลี่ยนเฉพาะขอ 5 เปน ไมยังศรัทธาไทยใหตกไป
อีกหมวดหนึ่ง เปลี่ยน 4 ขอตนเปนเรื่องมัจฉริยะท้ังหมด คือ เปน ไมมีอาวาสมัจฉริยะ, 

ไมมีกุลมัจฉริยะ, ไมมีลาภมัจฉริยะ, ไมมีวัณณมัจฉริยะ สวนขอสุดทายเปน ไมยังศรัทธาไทยให
ตกไป

อีกหมวดหนึ่ง เปลี่ยนเปนเรื่องมัจฉริยะท้ัง 5 ขอ คือ เปนผูไมมีมัจฉริยะท้ัง 5
ดู [233] มัจฉริยะ 5.

A.III.264–6. องฺ.ปฺจก.22/237–240/293–295.

[258] อินทรีย 5 (ธรรมที่เปนใหญในกิจของตน — Indriya: controlling faculty)
1. สัทธา (ความเชื่อ — Saddhà: confidence)
2. วิริยะ (ความเพียร — Viriya: energy; effort)
3. สติ (ความระลึกได — Sati: mindfulness)
4. สมาธิ (ความตั้งจิตมั่น — Samàdhi: concentration)
5. ปญญา (ความรูท่ัวชัด — Pa¤¤à: wisdom; understanding)

หมวดธรรมนี้เรียกอยางหนึ่งวา พละ 5 ท่ีเรียกวา พละ เพราะความหมายวา เปนพลัง ทํ า
ใหเกิดความมั่นคง ซึ่งความไรศรัทธาเปนตน แตละอยางจะเขาครอบงํ าไมได สวนที่เรียกวา 
อินทรีย เพราะความหมายวา เปนใหญในการกระทํ าหนาท่ีแตละอยางๆ ของตน คือเปนเจา
การ ในการครอบงํ าเสียซึ่งความไรศรัทธา ความเกียจคราน ความประมาท ความฟุงซาน และ
ความหลงตามลํ าดับ

ดู [228] พละ 5.
S.V.191–204; 235–237; Ps.II.1–29. ส.ํม.19/843–900/256–271; 1061–1069/310–312; ขุ.ปฏ.ิ31/423–463/300–344.

[259] อุบาสกธรรม 5 (ธรรมของอุบาสกที่ดี, สมบัติ หรือองคคุณของอุบาสก อยางเยี่ยม 
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— Upàsaka-dhamma: qualities of an excellent lay disciple)
1. มีศรัทธา (to be endowed with faith)
2. มีศีล ( to have good conduct)
3. ไมถือมงคลตื่นขาว เชื่อกรรม ไมเชื่อมงคล คือ มุงหวังผลจากการกระทํ าและการงาน มิ
ใชจากโชคลางและสิ่งท่ีตื่นกันวาขลังศักดิ์สิทธิ์ (not to be superstitious, believing in 
deeds, not luck)
4. ไมแสวงหาทักขิไณยภายนอกหลักคํ าสอนนี้ คือ ไมแสวงหาเขตบุญนอกหลักพระพุทธ
ศาสนา (not to seek for the gift-worthy outside of the Buddha’s teaching)
5. กระทํ าความสนับสนุนในพระศาสนานี้เปนเบื้องตน คือ ขวนขวายในการอุปถัมภบํ ารุง
พระพุทธศาสนา (to do his first service in a Buddhist cause)

ธรรม 5 อยางนี ้ในบาลท่ีีมาเรยีกวา ธรรมของอบุาสกรตัน (อบุาสกแกว) หรอื อบุาสกปทุม 
(อุบาสกดอกบัว)

ดู [260] อุบาสกธรรม 7 ดวย.
A.III.206. องฺ.ปฺจก.22/175/230.

[260] อบุาสกธรรม 7 (ธรรมทีเ่ปนไปเพือ่ความเจรญิของอบุาสก — Upàsaka-dhamma:
qualities conducive to the progress of a lay disciple)
1. ไมขาดการเยี่ยมเยือนพบปะพระภิกษุ (not to fail to see the monks)
2. ไมละเลยการฟงธรรม (not to neglect to hear the Teaching)
3. ศึกษาในอธิศีล (to train oneself in higher virtue)
4. มากดวยความเลื่อมใสในภิกษุทั้งหลาย ทั้งที่เปนเถระ นวกะ และปูนกลาง (to be full 
of confidence in the monks, whether elder, newly ordained or mid-term)
5. ไมฟงธรรมดวยตั้งใจจะคอยเพงโทษติเตียน (to listen to the Dhamma not in order 
to criticize)
6. ไมแสวงหาทกัขไิณยภายนอกหลกัค ําสอนนี้ (not to seek for the gift-worthy outside
of the Buddha’s teaching)
7. กระทํ าความสนับสนุนในพระศาสนานี้เปนเบื้องตน คือ ขวนขวายในการอุปถัมภบํ ารุง
พระพุทธศาสนา (to do his first service in a Buddhist cause)

ธรรม 7 นี ้เรียกอกีอยางหนึง่วา สมัปทาของอบุาสก (สมบตัขิองอบุาสก — accomplishments
of a lay disciple.)
A.IV.25,26. องฺ.สตฺตก.23/27,28/26,27.



ฉักกะ — หมวด 6
Groups of Six

(including related groups)

[261] คารวะ หรือ คารวตา 6 (ความเคารพ, การถือเปนสิ่งสํ าคัญท่ีจะพึงใสใจและปฏิบัติ
ดวยความเอื้อเฟอ หรือโดยความหนักแนนจริงจัง, การมองเห็นคุณคาและความสํ าคัญแลว
ปฏิบัติตอบุคคลหรือสิ่งนั้นโดยถูกตอง ดวยความจริงใจ — Gàrava, Gàravatà: reverence; 
esteem; attention; respect; appreciative action)
1. สตัถคุารวตา (ความเคารพในพระศาสดา — reverence for the Master) ขอนีบ้างแหงเขียน
เปน พทุธคารวตา (ความเคารพในพระพทุธเจา — Satthu-gàravatà: reverence for the Buddha)
2. ธมัมคารวตา (ความเคารพในธรรม — Dhamma-gàravatà: reverence for the Dhamma)
3. สังฆคารวตา (ความเคารพในสงฆ — Saïgha-gàravatà: reverence for the Order)
4. สกิขาคารวตา (ความเคารพในการศกึษา — Sikkhà-gàravatà: reverence for the Training)
5. อัปปมาทคารวตา (ความเคารพในความไมประมาท — Appamàda-gàravatà: 
reverence for earnestness)
6. ปฏิสันถารคารวตา (ความเคารพในปฏิสันถาร — Pañisanthàra-gàravatà: reverence 
for hospitality)

ธรรม 6 อยางนี้ ยอมเปนไปเพื่อความไมเสื่อมแหงภิกษุ.
A.III.330. องฺ.ฉกฺก.22/303/368.

[262] จริต หรือ จริยา 6 (ความประพฤติปกติ, ความประพฤติซึ่งหนักไปทางใดทางหนึ่ง อัน
เปนปกติประจํ าอยูในสันดาน, พื้นเพของจิต, อุปนิสัย, พื้นนิสัย, แบบหรือประเภทใหญๆ แหง
พฤติกรรมของคน — Carita, Cariyà: intrinsic nature of a person; characteristic 
behaviour; character; temperament)

ตัวความประพฤติเรียกวา จริยา บุคคลผูมีความประพฤติอยางนั้นๆ เรียกวา จริต
1. ราคจริต (ผูมีราคะเปนความประพฤติปกติ, ประพฤติหนักไปทางรักสวยรักงาม — Ràga-
carita: one of lustful temperament) กรรมฐานคูปรับสํ าหรับแก คือ อสุภะและกายคตาสติ
2. โทสจริต (ผูมีโทสะเปนความประพฤติปกติ, ประพฤติหนักไปทางใจรอนหงุดหงิด — Dosa-
carita: one of hating temperament) กรรมฐานที่เหมาะ คือ พรหมวิหารและกสิณ โดย
เฉพาะวัณณกสิณ
3. โมหจรติ (ผูมโีมหะเปนความประพฤตปิกต,ิ ประพฤตหินกัไปทางเขลา เหงาซมึ เงือ่งงง งม
งาย — Moha-carita: one of deluded temperament) กรรมฐานทีเ่กือ้กลู คอื อานาปานสติ
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และพึงแกดวยมีการเรียน ถาม ฟงธรรม สนทนาธรรมตามกาล หรืออยูกับครู
4. สัทธาจริต (ผูมีศรัทธาเปนความประพฤติปกติ, ประพฤติหนักไปทางมีจิตซาบซึ้ง ช่ืนบาน 
นอมใจเลื่อมใสโดยงาย — Saddhà-carita: one of faithful temperament) พึงชักนํ าไปใน
สิ่งท่ีควรแกความเลื่อมใส และความเชื่อท่ีมีเหตุผล เชน พิจารณาอนุสติ 6 ขอตน
5. พุทธิจริต หรือ ญาณจริต (ผูมีความรูเปนความประพฤติปกติ, ประพฤติหนักไปทางใช
ความคิดพิจารณา — Buddhi-carita, ¥àõa~: one of intelligent temperament) พึงสง
เสริมดวยแนะนํ าใหใชความคิดในทางที่ชอบ เชน พิจารณาไตรลักษณ กรรมฐานที่เหมาะ คือ 
มรณสติ อุปสมานุสติ จตุธาตุววัฏฐาน และอาหาเรปฏิกูลสัญญา
6. วิตกจริต (ผูมีวิตกเปนความประพฤติปกติ, ประพฤติหนักไปทางนึกคิดจับจดฟุงซาน — 
Vitakka-carita: one of speculative temperament) พึงแกดวยสิ่งท่ีสะกดอารมณ เชน 
เจริญอานาปานสติ หรือเพงกสิณ เปนตน
Nd1359, 453; Nd2138; Vism.101 ขุ.ม.29/727/435; 889/555; ขุ.จู.30/492/242; วิสุทฺธิ.1/127.

[263] เจตนา หรือ สัญเจตนา 6 หมวด (ความจงใจ, ความตั้งใจ, ความจํ านง, ความแสวง
หาอารมณ — Cetanà, Sa¤cetanà: volition; choice; will)
1. รูปสัญเจตนา (ความจํ านงรูป — Råpa-sa¤cetanà: volition concerning visible 
objects; choice of forms; will directed to forms)
2. สัททสัญเจตนา (ความจํ านงเสียง — Sadda~: volition concerning audible objects; 
choice of sounds; will directed to sounds)
3. คันธสัญเจตนา (ความจํ านงกลิ่น — Gandha~: volition concerning odorous 
objects; choice of odours; will directed to odours)
4. รสสัญเจตนา (ความจํ านงรส — Rasa~: volition concerning sapid objects; choice 
of tastes; will directed to tastes)
5. โผฏฐัพพสัญเจตนา (ความจํ านงโผฏฐัพพะ — Phoññhabba~: volition concerning 
tangible objects; choice of tangible objects; will directed to bodily impressions)
6. ธัมมสัญเจตนา (ความจํ านงธรรมารมณ — Dhamma~: volition concerning 
ideational objects; choice of ideas; will derected to mental objects)

หกอยางนี้ เรียกเต็มตามศัพทวา เจตนากาย หรือ สัญเจตนากาย 6 (กองเจตนา หมวด
เจตนา — bodies of choice; classes of volition)
D.III.244; S.III.64; Vbh.102. ที.ปา.11/310/255; สํ.ข.17/116/74; อภิ.วิ.35/159/132.

[264] ตัณหา 6 (ความทะยานอยาก — Taõhà: craving)
1. รูปตัณหา (อยากไดรูป — Råpa-taõhà: craving for forms)
2. สัททตัณหา (อยากไดเสียง — Sadda~: craving for sounds)
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3. คันธตัณหา (อยากไดกลิ่น — Gandha~: craving for odours)
4. รสตัณหา (อยากไดรส — Rasa~: craving for tastes)
5. โผฏฐัพพตัณหา (อยากไดโผฏฐัพพะ — Phoññhabba~: craving for tangible objects)
6. ธัมมตัณหา (อยากในธรรมารมณ — Dhamma~: craving for mental objects)

หกอยางนี้ เรียกเต็มตามศัพทวา ตัณหากาย 6 (กองตัณหา, หมวดตัณหา — bodies or 
classes of craving)
D.III.244,280; S.II.3; Vbh.102. ที.ปา.11/311/256; 425/303; สํ.นิ.16/10/3; อภิ.วิ.35/159/132.

[ ] ทวาร 6 ดู [78] ทวาร 6.

[265] ทิศ 6 (บุคคลประเภทตางๆ ท่ีเราตองเกี่ยวของสัมพันธทางสังคมดุจทิศท่ีอยูรอบตัว — 
Disà: directions; quarters)
1. ปุรัตถิมทิศ (ทิศเบื้องหนา คือ ทิศตะวันออก ไดแก มารดาบิดา เพราะเปนผูมีอุปการะแก
เรามากอน — Puratthima-disà: parents as the east or the direction in front)
ก. บุตรธิดาพึงบํ ารุงมารดาบิดา ผูเปนทิศเบื้องหนา ดังนี้

1) ทานเลี้ยงเรามาแลว เลี้ยงทานตอบ
2) ชวยทํ าการงานของทาน
3) ดํ ารงวงศสกุล
4) ประพฤติตนใหเหมาะสมกับความเปนทายาท
5) เมื่อทานลวงลับไปแลว ทํ าบุญอุทิศใหทาน

In five ways a child should minister to his parents as the eastern quarter (saying 
to himself):

a) Having been supported by them, I will support them in my turn.
b) I will do their work for them.
c) I will keep up the honour and the traditions of my family.
d) I will make myself worthy of my heritage.
e) I will make offerings, dedicating merit to them after their death.*

ข. บิดามารดายอมอนุเคราะหบุตรธิดา ดังนี้    
1) หามปรามจากความชั่ว
2) ใหตั้งอยูในความดี
3) ใหศึกษาศิลปวิทยา

                                                       
* แปลอีกอยางวา “I will grant donations on their behalf.”
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4) หาคูครองที่สมควรให
5) มอบทรัพยสมบัติใหในโอกาสอันสมควร

In five ways his parents, thus served as the eastern quarter, show their love for him:
a) They keep him back from evil.
b) They train him in virtue.
c) They have him taught arts and sciences.
d) They arrange for his marriage to a suitable wife.
e) They hand over his inheritance to him in due time.

2. ทักษิณทิศ (ทิศเบื้องขวา คือ ทิศใต ไดแก ครูอาจารย เพราะเปนทักขิไณยบุคคลควรแก
การบูชาคุณ — Dakkhiõa-disà: teachers as the south or the direction in the right)
ก. ศิษยพึงบํ ารุงครูอาจารย ผูเปนทิศเบื้องขวา ดังนี้

1) ลุกตอนรับ
2) เขาไปหา (เพื่อบํ ารุง คอยรับใช ปรึกษา ซักถาม และรับคํ าแนะนํ า เปนตน)*

3) ใฝใจเรียน (คือ มีใจรัก เรียนดวยศรัทธา และรูจักฟงใหเกิดปญญา)**

4) ปรนนิบัติ ชวยบริการ
5) เรียนศิลปวิทยาโดยเคารพ (คือ เอาจริงเอาจัง ถือเปนกิจสํ าคัญ)

In five ways a pupil should minister to his teachers as the southern quarter:
a) by rising to receive them.
b) by waiting upon them.
c) by eagerness to learn.
d) by personal service.
e) by attentively learning the arts and sciences.

ข. ครูอาจารยยอมอนุเคราะหศิษย ดังนี้
1) ฝกฝนแนะนํ าใหเปนคนดี
2) สอนใหเขาใจแจมแจง
3) สอนศิลปวิทยาใหสิ้นเชิง
4) ยกยองใหปรากฏในหมูคณะ
5) สรางเครื่องคุมภัยในสารทิศ (สอนฝกใหรูจักเลี้ยงตัวรักษาตนในอันท่ีจะดํ าเนินชีวิตตอ

ไปดวยดี รับรองความรูความประพฤติใหเปนท่ียอมรับในการไปประกอบอาชีพเปนอยู
                                                       
* อุปฏาน
** สุสฺสูสา (= ฟงดวยดี)
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ไดดวยดี)
In five ways his teachers, thus served as the southern quarter, show their love 
for him:

a) They train him so that he is well-trained.
b) They teach him in such a way that he understands and remembers well 

what he has been taught.
c) They thoroughly instruct him in the lore of every art.
d) They introduce him to his friends and companions.
e) They provide for his safety and security in every quarter.

3. ปจฉิมทิศ (ทิศเบื้องหลัง คือ ทิศตะวันตก ไดแก บุตรภรรยา เพราะมีข้ึนภายหลังและคอย
เปนกํ าลังสนับสนุนอยูขางหลัง — Pacchima-disà: wife and children as the west or 
the direction behind)
ก. สามีพึงบํ ารุงภรรยา ผูเปนทิศเบื้องหลัง ดังนี้

1) ยกยองใหเกียรติสมกับฐานะท่ีเปนภรรยา
2) ไมดูหมิ่น
3) ไมนอกใจ
4) มอบความเปนใหญในงานบานให
5) หาเคร่ืองประดับมาใหเปนของขวัญตามโอกาส

In five ways a husband should serve his wife as the western quarter:
a) by honouring her.
b) by being courteous to her.
c) by being faithful to her.
d) by handing over authority to her.
e) by providing her with ornaments.

ข. ภรรยายอมอนุเคราะหสามี ดังนี้
1) จัดงานบานใหเรียบรอย
2) สงเคราะหญาติมิตรทั้งสองฝายดวยดี
3) ไมนอกใจ
4) รักษาทรัพยสมบัติท่ีหามาได
5) ขยันไมเกียจครานในงานทั้งปวง

In five ways his wife, thus served as the western quarter, shows her love for him:
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a) The household affairs are to be well managed.
b) She should be hospitable and helpful to friends and relations of both hers 

and his.
c) She should be faithful to him.
d) She should take care of the goods he brings home.
e) She should be skilful and industrious in all her duties.

4. อุตตรทิศ (ทิศเบื้องซาย คือ ทิศเหนือ ไดแก มิตรสหาย เพราะเปนผูชวยใหขามพน
อุปสรรคภัยอันตราย และเปนกํ าลังสนับสนุน ใหบรรลุความสํ าเร็จ — Uttara-disà: friends 
and companions as the north or the direction in the left)
ก. บุคคลพึงบํ ารุงมิตรสหาย ผูเปนทิศเบื้องซาย ดังนี้

1) เผื่อแผแบงปน
2) พูดจามีนํ้ าใจ
3) ชวยเหลือเกื้อกูลกัน
4) มีตนเสมอ รวมสุขรวมทุกขกัน
5) ซื่อสัตยจริงใจตอกัน

In five ways a clansman should serve his friends and associates as the northern 
quarter:

a) by generosity.
b) by kind words.
c) by helping them and acting for their welfare.
d) by putting them on equal terms.
e) by being sincere to them.

ข. มิตรสหายยอมอนุเคราะหตอบ ดังนี้
1) เมื่อเพื่อนประมาท ชวยรักษาปองกัน
2) เมื่อเพื่อนประมาท ชวยรักษาทรัพยสมบัติของเพื่อน
3) ในคราวมีภัย เปนท่ีพึ่งได
4) ไมละท้ิงในยามทุกขยาก
5) นับถือตลอดถึงวงศญาติของมิตร

In five ways his friends and associates, thus served as the northern quarter, 
show their love for him:

a) They protect him when he is careless.
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b) They guard his property when he is careless.
c) They are a refuge for him when he is in danger.
d) They do not leave him in his troubles.
e) They show due respect to other members of his family.

5. เหฏฐิมทิศ (ทิศเบื้องลาง ไดแก คนรับใชและคนงาน เพราะเปนผูชวยทํ าการงานตางๆ 
เปนฐานกํ าลังให — Heññhima-disà: servants and workmen as the nadir)
ก. นายพึงบํ ารุงคนรับใชและคนงาน ผูเปนทิศเบื้องลาง ดังนี้   

1) จัดการงานใหทํ าตามความเหมาะสมกับกํ าลังความสามารถ
2) ใหคาจางรางวัลสมควรแกงานและความเปนอยู
3) จัดสวัสดิการดี มีชวยรักษาพยาบาลในยามเจ็บไข เปนตน
4) ไดของแปลกๆ พิเศษมา ก็แบงปนให
5) ใหมีวันหยุดและพักผอนหยอนใจตามโอกาสอันควร

In five ways a master should serve his servants and workmen as the lower quarter:
a) by assigning them work according to their strength.
b) by giving them due food and wages.
c) by caring for them in sickness.
d) by sharing with them unusual luxuries.
e) by giving them holidays and leave at suitable time.

ข. คนรับใชและคนงานยอมอนุเคราะหนาย ดังนี้
1) เร่ิมทํ าการงานกอนนาย
2) เลิกงานทีหลังนาย
3) ถือเอาแตของท่ีนายให
4) ทํ าการงานใหเรียบรอยและดียิ่งข้ึน
5) นํ าเกียรติคุณของนายไปเผยแพร

In five ways his servants and workmen, thus served as the lower quarter, show 
their love for him:

a) They get up to work before him.
b) They go to rest after him.
c) They take only what is given to them.
d) They do their work well.
e) They spread about his praise and good name.
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6. อุปริมทิศ (ทิศเบื้องบน ไดแก สมณพราหมณ คือ พระสงฆ เพราะเปนผูสูงดวยคุณธรรม 
และเปนผูนํ าทางจิตใจ — Uparima-disà: monks as the zenith)
ก. คฤหัสถยอมบํ ารุงพระสงฆ ผูเปนทิศเบื้องบน ดังนี้

1) จะทํ าสิ่งใด ก็ทํ าดวยเมตตา
2) จะพูดสิ่งใด ก็พูดดวยเมตตา
3) จะคิดสิ่งใด ก็คิดดวยเมตตา
4) ตอนรับดวยความเต็มใจ
5) อุปถัมภดวยปจจัย 4

In five ways a clansman should serve monks and Brahmins as the upper quarter:
a) by kindly acts.
b) by kindly words.
c) by kindly thoughts.
d) by keeping open house to them.
e) by supplying them with their material needs.

ข. พระสงฆยอมอนุเคราะหคฤหัสถ ดังนี้
1) หามปรามจากความชั่ว
2) ใหตั้งอยูในความดี
3) อนุเคราะหดวยความปรารถนาดี
4) ใหไดฟงสิ่งท่ียังไมเคยฟง
5) ทํ าสิ่งท่ีเคยฟงแลวใหแจมแจง
6) บอกทางสวรรค คือทางชีวิตท่ีมีความสุขความเจริญให

In six ways the monks, thus served as the upper quarter, show their love for him:
a) They keep him back from evil.
b) They encourage him to do good.
c) They feel for him with kindly thoughts.
d) They teach him what he has not heard before.
e) They correct and clarify what he has learnt.
f) They show him the way to heaven.
ผูปฏิบัติดังกลาวนี้ช่ือวา ปกปกรักษาทั่วทุกทิศใหเปนแดนเกษมสุขปลอดภัย

D.III.189–192. ที.ปา.11/198–204/202–206.

[ ] ธรรมคุณ 6 ดู [306] ธรรมคุณ 6.
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[ ] ธาตุ 6 ดู [148] ธาตุ 6.

[ ] บัญญัติ 6 ดู [28] บัญญติ 2, 6.

[266] ปยรูป สาตรูป 6 × 10 (สิ่งท่ีมีสภาวะนารักนาช่ืนใจ เปนท่ีเกิดและเปนท่ีดับของ
ตัณหา — Piyaråpa sàtaråpa: delightful and pleasurable things)
หมวด 1 ดู [276] อายตนะภายใน 6
หมวด 2 ดู [277] อายตนะภายนอก 6
หมวด 3 ดู [268] วิญญาณ 6
หมวด 4 ดู [272] สัมผัส 6
หมวด 5 ดู [113] เวทนา 6
หมวด 6 ดู [271] สัญญา 6
หมวด 7 ดู [263] สัญเจตนา 6
หมวด 8 ดู [264] ตัณหา 6
หมวด 9 ไดแก วิตก 6 คือ รูปวิตก สัททวิตก คันธวิตก รสวิตก โผฏฐัพพวิตก ธัมมวิตก 

(ความตริตรึกเกี่ยวกับรูป ฯลฯ — Vitakka: thought-conception concerning 
visual forms, etc.)

หมวด 10 ไดแก วิจาร 6 คอื รูปวิจาร สทัทวจิาร คนัธวจิาร รสวจิาร โผฏฐพัพวิจาร ธมัมวิจาร
(ความตรองเกี่ยวกับรูป ฯลฯ — Vicàra: discursive thought concerning 
visual forms, etc.)

D.II.308; M.1.62. ที.ม.10/297/343; ม.มู.12/147/120.

[267] ภัพพตาธรรม 6  (ธรรมอันทํ าใหเปนผูควรที่จะบรรลุกุศลธรรมที่ยังไมบรรลุ และทํ า
กุศลธรรมที่บรรลุแลวใหเจริญเพิ่มพูน, คุณสมบัติท่ีทํ าใหเปนผูควร เหมาะ สามารถ หรือพรอม
ท่ีจะไดจะถึงสิ่งดีงามท่ียังไมไดไมถึง และทํ าสิ่งดีงามท่ีไดท่ีถึงแลวใหเจริญเพิ่มพูน — 
Bhabbatà-dhamma: qualities making one fit for attaining the wholesome not yet 
attained and augmenting the wholesome already attained)
1. ฉลาดในหลักความเจริญ คือ รูเขาใจกระบวนเหตุปจจัยท่ีจะทํ าใหเกิดความเจริญเพิ่มพูน 
(to be knowledgeable about improvement or gain)
2. ฉลาดในหลักความเสื่อม คือ รูเขาใจกระบวนเหตุปจจัยท่ีจะทํ าใหเกิดความสูญเสียเสื่อม
สลาย (to be knowledgeable about loss or decline)
3. ฉลาดในอุบาย คือ รูเขาใจชํ านาญในวิธีการที่จะแกไขจัดทํ าดํ าเนินการใหสํ าเร็จลุลวง (to 
be skilful in the means)
4. สรางฉันทะที่จะบรรลุกุศลธรรมที่ยังมิไดบรรลุ (to arouse the will to attain the good 
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one has not attained)
5. ระวังรักษากุศลธรรมที่ไดลุถึงแลว (to maintain the good one has attained)
6. ทํ าใหสํ าเร็จลุจุดหมายดวยการกระทํ าตอเนื่องไมย้ังหยุดหรือขาดตอน (to accomplish 
one’s aim through persevering performance or continuance in action)
A.III.432 องฺ.ฉกฺก.22/350/482

[ ] วัฒนมุข 6 ดู [] วัฒนมุข 6.

[268] วญิญาณ 6 (ความรูแจงอารมณ — Vi¤¤àõa: consciousness; sense-awareness)
1. จักขุวิญญาณ (ความรูอารมณทางตา คือ รูรูปดวยตา, เห็น — Cakkhu-vi¤¤àõa: eye-
consciousness)
2. โสตวิญญาณ (ความรูอารมณทางหู คือ รูเสียงดวยหู, ไดยิน — Sota~: ear-
consciousness)
3. ฆานวิญญาณ (ความรูอารมณทางจมูก คือ รูกลิ่นดวยจมูก, ไดกลิ่น — Ghàna~: nose-
consciousness)
4. ชิวหาวิญญาณ (ความรูอารมณทางลิ้น คือ รูรสดวยลิ้น, รูรส — Jivhà~: tongue-
consciousness)
5. กายวิญญาณ (ความรูอารมณทางกาย คอื รูโผฏฐพัพะดวยกาย, รูสกึกายสมัผสั — Kà
ya~: body-consciousness)
6. มโนวิญญาณ (ความรูอารมณทางใจ คือ รูธรรมารมณดวยใจ, รูความนึกคิด — Mano~: 
mind-consciousness)
D.III.243; Vbh.180. ที.ปา.11/306/255; อภิ.วิ.35/120/105.

[ ] เวทนา 6 ดู [113] เวทนา 6.

[269] เวปุลลธรรม 6 (คุณสมบัติท่ีจะทํ าใหเปนผูเติบใหญไพบูลยในธรรมหรือคุณความดีท้ัง
หลายในเวลาไมนาน — Vepulla-dhamma: qualities leading to the attainment of 
greatness and full development in wholesome states)
1. อาโลกพหุโล (เปนผูมากดวยความสวางแหงปญญาหยั่งรู — âlokabahulo: to be rich 
in the lustre of wisdom or clarity of vision)
2. โยคพหุโล (เปนผูมากดวยความเพียรประกอบการ — Yogabahulo: to be devoted to 
the endeavour)
3. เวทพหุโล (เปนผูมากดวยความเบิกบานใจ คือ มีปติปราโมทยอยูเสมอ — Vedabahulo: 
to be full of joy and cheerfulness)
4. อสนตุฏิพหุโล (เปนผูมากดวยความไมสันโดษในกุศลธรรมทั้งหลาย คือ ไมรูอิ่มไมรูพอใน
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การบํ าเพ็ญความดี — Asantuññhibahulo: to be full of intellectual discontent with the 
good already achieved)
5. อนิกฺขิตฺตธุโร (ไมทอดธุระในกุศลธรรมทั้งหลาย — Anikkhittadhuro: not to shirk the 
responsibility of cultivating the good)
6. อุตฺตริฺจ ปตาเรติ (เพียรพยายามทํ ากิจบัดนี้ใหลุลวง กาวสูคุณความดีท่ีสูงยิ่งข้ึนไป — 
Uttari¤ca patàreti: to strive perseveringly for further attainments)
A.III.432 องฺ.ฉกฺก.22/351/482

 [270] สวรรค 6 (ภพท่ีมีอารมณอันเลิศ, โลกที่มีแตความสุข, เทวโลก, ในท่ีนี้หมายเฉพาะ
สวรรคช้ันกามาพจร คือ ช้ันท่ียังเกี่ยวของกับกาม ซึ่งเรียกเต็มวา ฉกามาพจรสวรรค หรือ 
กามาวจรสวรรค 6 — Sagga: the six heavens of the sense-sphere) เรียงจากชั้นตํ่ าข้ึน
ไปดังนี้
1. จาตุมหาราชิกา (สวรรคท่ีทาวมหาราช 4 หรือทาวจตุโลกบาล ปกครอง — Càtum-
mahàràjikà: The realm of the Four Great Kings คือ ทาวธตรฐ จอมคนธรรพ ครองทิศ
ตะวันออก; ทาววิรูฬหก จอมกุมภัณฑ ครองทิศใต; ทาววิรูปกษ จอมนาค ครองทิศตะวันตก; 
ทาวกุเวร หรือ เวสสวัณ จอมยักษ ครองทิศเหนือ)
2. ดาวดงึส (แดนทีอ่ยูแหงเทพ 33 มทีาวสกักะ หรือพระอนิทรเปนจอมเทพ บางทเีรียก ไตรตรงึส
— Tàvati§sà: the realm of the Thirty-three Gods)
3. ยามา (แดนท่ีอยูแหงเทพผูปราศจากทกุข มทีาวสยุามเปนผูปกครอง — Yàmà: the realm
of the Yàma Gods)
4. ดุสิต (แดนท่ีอยูแหงเทพผูเอิบอิ่มดวยสิริสมบัติของตน มีทาวสันดุสิตเปนจอมเทพ — 
Tusità: the realm of the satisfied gods) ถือกันวาเปนท่ีอุบัติของพระโพธิสัตวในพระชาติ
สุดทายกอนจะเปนพระพุทธเจา และเปนท่ีอุบัติของพระพุทธมารดา
5. นิมมานรดี (แดนท่ีอยูแหงเทพผูมีความยินดีในการเนรมิต มีทาวสุนิมมิตเปนจอมเทพ ถือ
กันวา เทวดาช้ันนี้ ปรารถนาสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ยอมนิรมิตไดเอง — Nimmànaratã: the realm of 
the gods who rejoice in their own creations)
6. ปรนิมมิตวสวัตดี (แดนท่ีอยูแหงเทพผูยังอํ านาจใหเปนไปในสมบัติท่ีผูอื่นนิรมิตให คือ 
เสวยสมบัติท่ีเทพพวกอื่นนิรมิตให มีทาววสวัตดีเปนจอมเทพ — Paranimmitavasavattã: the 
realm of gods who lord over the creation of others)

คํ าอธิบายท่ีแสดงไวนี้ มาในคัมภีรรุนหลัง เชน อภิธัมมัตถวิภาวินี เปนตน
ดู [351] ภูมิ 31.

S.V.423; Comp.138. สํ.ม.19/1681/531; สงฺคห.25.

[ ] สัญเจตนา 6 ดู [263] เจตนา 6
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[271] สัญญา 6 (ความกํ าหนดไดหมายรู, ความหมายรูอารมณ, ความจํ าไดหมายรู — 
Sa¤¤à: perception)
1. รูปสัญญา (ความหมายรูรูป เชนวา ดํ า แดง เขียว ขาว เปนตน — Råpa-sa¤¤à: 
perception of form)
2. สัททสัญญา (ความหมายรูเสียง เชนวา ดัง เบา ทุม แหลม เปนตน — Sadda~: 
perception of sound)
3. คันธสัญญา (ความหมายรูกลิ่น เชนวา หอม เหม็น เปนตน — Gandha~: perception 
of smell)
4. รสสัญญา (ความหมายรูรส เชนวา หวาน เปร้ียว ขม เค็ม เปนตน — Rasa~: 
perception of taste)
5. โผฏฐัพพสัญญา (ความหมายรูสัมผัสทางกาย เชนวา ออน แข็ง หยาบ ละเอียด รอน 
เย็น เปนตน — Phoññhabba~: perception of tangible objects)
6. ธัมมสัญญา (ความหมายรูอารมณทางใจ เชนวา งาม นาเกลียด เท่ียง ไมเท่ียง เปนตน 
— Dhamma~: perception of mind-objects)
D.III.244; A.III.413. ที.ปา.11/309/255; องฺ.ฉกฺก.22/334/461.

[272] สัมผัส หรือ ผัสสะ 6 (ความกระทบ, ความประจวบกันแหงอายตนะภายใน 
อายตนะภายนอก และวิญญาณ — Samphassa, Phassa: contact; sense-impression)
1. จักขสุมัผสั (ความกระทบทางตา คอื ตา + รูป + จกัขุวิญญาณ — Cakkhu-samphassa:
eye-contact)
2. โสตสัมผัส (ความกระทบทางหู คือ หู + เสียง + โสตวิญญาณ — Sota~: ear-contact)
3. ฆานสัมผัส (ความกระทบทางจมูก คือ จมูก + กลิ่น + ฆานวิญญาณ — Ghàna~: nose-
contact)
4. ชิวหาสัมผัส (ความกระทบทางลิ้น คือ ลิ้น + รส + ชิวหาวิญญาณ — Jivhà~: tongue-
contact)
5. กายสัมผัส (ความกระทบทางกาย คือ กาย + โผฏฐัพพะ + กายวิญญาณ — Kàya~: 
body-contact)
6. มโนสัมผัส (ความกระทบทางใจ คือ ใจ + ธรรมารมณ + มโนวิญญาณ — Mano~: 
mind-contact)
D.III.243; S.II.3. ที.ปา.11/307/255; สํ.นิ.16/12/4.

[273] สารณียธรรม 6 (ธรรมเปนท่ีตั้งแหงความใหระลึกถึง, ธรรมเปนเหตุใหระลึกถึงกัน, 
ธรรมที่ทํ าใหเกิดความสามัคคี, หลักการอยูรวมกัน — Sàraõãyadhamma: states of 
conciliation; virtues for fraternal living) สาราณียธรรม ก็ใช
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1. เมตตากายกรรม (ตั้งเมตตากายกรรมในเพื่อนพรหมจรรย ท้ังตอหนาและลับหลัง คือ 
ชวยเหลือกิจธุระของผูรวมหมูคณะดวยความเต็มใจ แสดงกิริยาอาการสุภาพ เคารพนับถือกัน 
ท้ังตอหนาและลับหลัง — Mettàkàyakamma: to be amiable in deed, openly and in 
private)
2. เมตตาวจีกรรม (ตั้งเมตตาวจีกรรมในเพื่อนพรหมจรรย ท้ังตอหนาและลับหลัง คือ ชวย
บอกแจงสิ่งท่ีเปนประโยชน สั่งสอน แนะนํ าตักเตือนดวยความหวังดี กลาววาจาสุภาพ แสดง
ความเคารพนับถือกัน ท้ังตอหนาและลับหลัง — Mettàvacãkamma: to be amiable in 
word, openly and in private)
3. เมตตามโนกรรม (ตั้งเมตตามโนกรรมในเพื่อนพรหมจรรย ท้ังตอหนาและลับหลัง คือ ตั้ง
จิตปรารถนาดี คิดทํ าสิ่งท่ีเปนประโยชนแกกัน มองกันในแงดี มีหนาตายิ้มแยมแจมใสตอกัน 
— Mettàmanokamma: to be amiable in thought, openly and in private)
4. สาธารณโภคิตา (ไดของสิ่งใดมาก็แบงปนกัน คือ เมื่อไดสิ่งใดมาโดยชอบธรรม แมเปน
ของเล็กนอย ก็ไมหวงไวผูเดียว นํ ามาแบงปนเฉลี่ยเจือจาน ใหไดมีสวนรวมใชสอยบริโภคท่ัวกัน 
— Sàdhàraõabhogità: to share any lawful gains with virtuous fellows) ขอนี้ ใช  
อัปปฏิวิภัตตโภคี ก็ได
5. สีลสามัญญตา (มีศีลบริสุทธิ์เสมอกันกับเพื่อนพรหมจรรยท้ังหลาย ท้ังตอหนาและลับหลัง 
คือ มีความประพฤติสุจริตดีงาม ถูกตองตามระเบียบวินัย ไมทํ าตนใหเปนท่ีนารังเกียจของหมู
คณะ — Sãlasàma¤¤atà: to keep without blemish the rules of conduct along with 
one’s fellows, openly and in private)
6. ทิฏฐิสามัญญตา (มีทิฏฐิดีงามเสมอกันกับเพื่อนพรหมจรรยท้ังหลาย ท้ังตอหนาและลับ
หลัง คือ มีความเห็นชอบรวมกัน ในขอท่ีเปนหลักการสํ าคัญอันจะนํ าไปสูความหลุดพน สิ้น
ทุกข หรือขจัดปญหา — Diññhisàma¤¤atà: to be endowed with right views along 
with one’s fellows, openly and in private)

ธรรม 6 ประการนี้ มีคุณคือ เปน สารณียะ (ทํ าใหเปนท่ีระลึกถึง — making others to 
keep one in mind) เปน ปยกรณ (ทํ าใหเปนท่ีรัก — endearing) เปน ครุกรณ (ทํ าใหเปนท่ี
เคารพ — bringing respect) เปนไปเพื่อ ความสงเคราะห (ความประสานกลมกลืน — 
conducing to sympathy or solidarity) เพื่อ ความไมวิวาท (to non-quarrel) เพื่อ ความ
สามัคคี (to concord; harmony) และเพื่อ เอกีภาพ (ความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน — to 
unity)
D.III.245; A.III.288–9. ที.ปา.11/317/257; องฺ.ฉกฺก.22/282–3/321–3.

[ ] อนุตตริยะ 6 ดู [127] อนุตตริยะ 6

[ ] อบายมุข 6 ดู [200] อบายมุข 6.
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[274] อภิญญา 6 (ความรูยิ่งยวด — Abhi¤¤à: superknowledge; ultra-conscious 
insight)
1. อิทธิวิธา หรือ อิทธิวิธิ (ความรูท่ีทํ าใหแสดงฤทธิ์ตางๆ ได — Iddhividhà: magical 
powers)
2. ทิพพโสต (ญาณที่ทํ าใหมีหูทิพย — Dibbasota: divine ear)
3. เจโตปริยญาณ (ญาณที่ใหกํ าหนดใจคนอื่นได — Cetopariya¤àõa: penetration of the 
minds of others; cf. telepathy)
4. ปุพเพนิวาสานุสสติ (ญาณที่ทํ าใหระลึกชาติได — Pubbenivàsànussati: remem-
brance of former existences; cf. retrocognition)
5. ทิพพจักขุ (ญาณที่ทํ าใหมีตาทิพย — Dibbacakkhu: divine eye)
6. อาสวักขยญาณ (ญาณที่ทํ าใหอาสวะสิ้นไป — âsavakkhaya¤àõa: knowledge of the 
exhaustion of all mental intoxicants)

หาขอแรกเปนโลกิยะ (โลกียอภิญญา) ขอทายเปนโลกุตตระ.
ดู [106] วิชชา 3; [297] วิชชา 8.

D.III.281; A.III.280; ที.ปา.11/431/307; องฺ.ฉกฺก.22/273/311.

[275] อภิฐาน 6 (กรรมที่เดนยิ่งกวากรรมอื่นๆ, ฐานะอันยิ่งยวด, ฐานอันหนัก, ความผิด
พลาดสถานหนัก — Abhiñhàna: major wrong doings; great mistakes)

อภฐิาน 5 ขอแรก ตรงกบั อนนัตรยิกรรม 5 คอื มาตฆุาต ปตฆุาต อรหนัตฆาต โลหติปุบาท
และ สังฆเภท เพิ่มขอ 6 คือ
6. อัญญสตัถทุเทส* (ถอืศาสดาอืน่ คอื ถอืถูกอยูแลว กลบัไพลท้ิงไปถอืผดิ — A¤¤asatthuddesa: 
professing the doctrines of an alien teacher; adopting another teacher)

อภฐิานนี ้ ในบาลท่ีีมาเดมิ เรียกวา อภพัพฐาน (ฐานะท่ีบคุคลผูถงึพรอมดวยทิฏฐ ิคอื ตัง้แต
พระโสดาบนัข้ึนไป ไมอาจจะกระท ํา คอื เปนไปไมไดท่ีจะทํ า — acts which are incapable of 
being committed by a person possessed of right views; impossibilities)
    ดู [245] อนันตริยกรรม 5.
A.III.439; Kh.VI.10, Sn.231. องฺ.ฉกฺก.22/365/490; ขุ.ขุ.25/7/7; ขุ.สุ.25/314/369.

[276] อายตนะภายใน 6 (ท่ีเช่ือมตอใหเกิดความรู, แดนตอความรูฝายภายใน — 
Ajjhattikàyatana: internal sense-fields) บาลีเรียก อัชฌัตติกายตนะ
1. จักขุ (จักษุ, ตา — Cakkhu: the eye)
2. โสตะ (หู — Sota: the ear)

                                                       
* บางแหงเรียก อัญญสัตถารุทเทส
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3. ฆานะ (จมูก — Ghàna: the nose)
4. ชิวหา (ลิ้น — Jivhà: the tongue)
5. กาย (กาย — Kàya: the body)
6. มโน (ใจ — Mana: the mind)

ท้ัง 6 นี้ เรียกอีกอยางวา อินทรีย 6 เพราะเปนใหญในหนาท่ีของตนแตละอยาง เชน จักษุ
เปนเจาการในการเห็น เปนตน
D.III.243; M.III.216; Vbh.70. ที.ปา.11/304/255; ม.อุ.14/619/400; อภิ.วิ.35/99/85.

[277] อายตนะภายนอก 6 (ท่ีเช่ือมตอใหเกิดความรู, แดนตอความรูฝายภายนอก —
Bàhiràyatana: external sense-fields) บาลีเรียก พาหิรายตนะ
1. รูปะ (รูป, สิ่งท่ีเห็น หรือ วัณณะ คือสี — Råpa: form; visible objects)
2. สัททะ (เสียง — Sadda: sound)
3. คันธะ (กลิ่น — Gandha: smell; odour)
4. รสะ (รส — Rasa: taste)
5. โผฏฐัพพะ (สัมผัสทางกาย, สิ่งท่ีถูกตองกาย — Phoññhabba: touch; tangible objects)
6. ธรรม หรือ ธรรมารมณ (อารมณท่ีเกิดกับใจ, สิ่งท่ีใจนึกคิด — Dhamma: mind-
objects)

ท้ัง 6 นี้ เรียกท่ัวไปวา อารมณ 6 คือ เปนสิ่งสํ าหรับใหจิตยึดหนวง
D.III.243; M.III.216; Vbh.70. ที.ปา.11/305/255; ม.อุ.14/620/400; อภิ.วิ.35/99/85.



สัตตกะ — หมวด 7
Groups of Seven

[278] กัลยาณมิตรธรรม 7 (องคคุณของกัลยาณมิตร, คุณสมบัติของมิตรดีหรือมิตรแท 
คือทานท่ีคบหรือเขาหาแลวจะเปนเหตุใหเกิดความดีงามและความเจริญ ในที่นี้มุงเอามิตร
ประเภทครูหรือพี่เลี้ยงเปนสํ าคัญ — Kalyàõamitta-dhamma: qualities of a good friend)
1. ปโย (นารัก ในฐานเปนท่ีสบายใจและสนิทสนม ชวนใหอยากเขาไปปรึกษาไตถาม — Piyo: 
lovable; endearing)
2. ครุ (นาเคารพ ในฐานประพฤติสมควรแกฐานะ ใหเกิดความรูสึกอบอุนใจ เปนท่ีพึ่งได และ
ปลอดภัย — Garu: esteemable; respectable; venerable)
3. ภาวนีโย (นาเจริญใจ หรือนายกยอง ในฐานทรงคุณคือความรูและภูมิปญญาแทจริง ท้ัง
เปนผูฝกอบรมและปรับปรุงตนอยูเสมอ ควรเอาอยาง ทํ าใหระลึกและเอยอางดวยซาบซึ้งภูมิ
ใจ — Bhàvanãyo: adorable; cultured; emulable)
4. วตฺตา จ (รูจักพูดใหไดผล รูจักช้ีแจงใหเขาใจ รูวาเมื่อไรควรพูดอะไรอยางไร คอยใหคํ าแนะ
นํ าวากลาวตักเตือน เปนท่ีปรึกษาที่ดี — Vattà ca: being a counsellor)
5. วจนกฺขโม (อดทนตอถอยคํ า คือ พรอมท่ีจะรับฟงคํ าปรึกษา ซักถาม คํ าเสนอ และวิพากษ
วิจารณ อดทนฟงไดไมเบื่อ ไมฉุนเฉียว — Vacanakkhamo: being a patient listener)
6. คมฺภีรฺจ กถํ กตฺตา (แถลงเรื่องลํ้ าลึกได สามารถอธิบายเรื่องยุงยากซับซอนใหเขาใจ 
และใหเรียนรูเร่ืองราวที่ลึกซึ้งยิ่งข้ึนไป — Gambhãra¤ca katha§ kattà: able to deliver 
deep discourses or to treat profound subjects)
7. โน จฏาเน นิโยชเย  (ไมชักนํ าในอฐาน คือ ไมแนะนํ าในเรื่องเหลวไหล หรือชักจูงไปใน
ทางเสื่อมเสีย — No caññhàne niyojaye: never exhorting groundlessly; not leading or
spurring on to a useless end)
A.IV.31. องฺ.สตฺตก.23/34/33.

[279] ธรรมมอีปุการะมาก 7 (Bahukàra-dhamma: virtues of great assistance)
ธรรมหมวดนี้ ทานหมายเอาอริยทรัพย 7 ประการ
ดู [292] อริยทรัพย 7

D.III.282. ที.ปา.11/433/310.

[280] บุพนิมิตแหงมรรค 7 (ธรรมที่เปนเคร่ืองหมายบงบอกลวงหนาวา มรรคมีองค 8 
ประการอันประเสริฐจะเกิดข้ึนแกผูนั้น ดุจแสงอรุณเปนบุพนิมิตของการที่ดวงอาทิตยจะอุทัย, 
แสงเงนิแสงทองของชวิีตท่ีด,ี รุงอรณุของการศกึษา — Magguppàda-pubbanimitta: a 
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foregoing sign for the arising of the Noble Eightfold Path; precursor of the Noble 
Path; harbinger of a good life or of the life of learning)
1. กัลยาณมิตตตา (ความมีกัลยาณมิตร, มีมิตรดี, คบหาคนที่เปนแหลงแหงปญญาและแบบ
อยางท่ีดี — Kalyàõamittatà: good company; having a good friend; association with 
a good and wise person)
2. สีลสัมปทา (ความถึงพรอมดวยศีล, การทํ าศีลใหถึงพรอม, ตั้งตนอยูในวินัยและมีความ
ประพฤติท่ัวไปดีงาม — Sãla-sampadà: perfection of morality; accomplishment in 
discipline and moral conduct)
3. ฉันทสัมปทา (ความถึงพรอมดวยฉันทะ, การทํ าฉันทะใหถึงพรอม, ความใฝใจอยากจะทํ า 
กิจหนาท่ีและสิ่งท้ังหลายที่เกี่ยวของใหดีงาม, ความใฝรูใฝสรางสรรค — Chanda-sampadà: 
perfection of aspiration; accomplishment in constructive desire)
4. อัตตสัมปทา (ความถึงพรอมดวยตนท่ีฝกดีแลว, การทํ าตนใหถึงพรอมดวยคุณสมบัติของผู
ท่ีพัฒนาแลวโดยสมบูรณ ท้ังดานกาย ศีล จิต และปญญา [ท่ีจะเปน ภาวิตัตต คือผูมีตนอันได
พัฒนาแลว] — Atta-sampadà: perfection of oneself; acomplishment in self that has 
been well trained; dedicating oneself to training for the realization of one’s full 
human potential; self-actualization)
5. ทิฏฐิสัมปทา (ความถึงพรอมดวยทิฏฐิ, การทํ าทิฏฐิใหถึงพรอม, การตั้งอยูในหลักความคิด
ความเชื่อถือท่ีถูกตองดีงามมีเหตุผล เชน ถือหลักความเปนไปตามเหตุปจจัย — Diññhi-
sampadà: perfection of view; accomplishment in view; to be established in good 
and reasoned principles of thought and belief)
6. อัปปมาทสมัปทา (ความถงึพรอมดวยความไมประมาท, การท ําความไมประมาทใหถงึพรอม
— Appamàda-sampadà: perfection of heedfulness; accomplishment in diligence)
7. โยนิโสมนสิการสัมปทา (ความถึงพรอมดวยโยนิโสมนสิการ, การทํ าโยนิโสมนสิการใหถึง
พรอม, ความฉลาดคิดแยบคายใหเห็นความจริงและหาประโยชนได — Yonisomanasikàra-
sampadà: perfection of wise reflection; accomplishment in systematic attention)

เมื่อใดธรรมที่เปนบุพนิมิต 7 ประการนี้ แมอยางใดอยางหนึ่งเกิดมีในบุคคลแลว เมื่อนั้น
ยอมเปนอันหวังไดวาเขาจักเจริญ พัฒนา ทํ าใหมาก ซึ่งมรรคมีองค 8 ประการอันประเสริฐ 
คือจักดํ าเนินกาวไปในมัชฌิมาปฏิปทา.

ดู [24] ปจจัยใหเกิดสัมมาทิฏฐิ 2, [293] มรรคมีองค 8
S.V.30–31. สํ.ม.19/130–6/36.

[281] โพชฌงค 7 (ธรรมทีเ่ปนองคแหงการตรสัรู — Bojjhaïga: enlightenment factors)
1. สติ (ความระลึกได สํ านึกพรอมอยู ใจอยูกับกิจ จิตอยูกับเร่ือง — Sati: mindfulness)
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2. ธัมมวิจยะ (ความเฟนธรรม, ความสอดสองสืบคนธรรม — Dhammavicaya: truth
investigation)
3. วิริยะ (ความเพียร — Viriya: effort; energy)
4. ปติ (ความอิ่มใจ — Pãti: zest; rapture)
5. ปสสัทธิ (ความผอนคลายสงบเย็นกายใจ — Passaddhi: tranquillity; calmness)
6. สมาธิ (ความมีใจตั้งมั่น จิตแนวแนในอารมณ — Samàdhi: concentration)
7. อุเบกขา (ความมีใจเปนกลางเพราะเห็นตามเปนจริง — Upekkhà: equanimity)

แตละขอเรียกเต็ม มี สัมโพชฌงค ตอทายเปน สติสัมโพชฌงค เปนตน.
D.III.251,282; Vbh.277. ที.ปา.11/327/264; 434/310; อภิ.วิ.35/542/306.

[282] ภรรยา 7 (ภรรยาแบบตางๆ จํ าแนกโดยคุณธรรม ความประพฤติ ลักษณะนิสัย และ
การปฏิบัติตอสามี — Bhariyà: seven types of wives)
1. วธกาภริยา (ภรรยาเยี่ยงเพชฌฆาต, ภรรยาที่คิดราย ซื้อไดดวยเงิน มิไดอยูกินดวยความ
พอใจ ยินดีชายอ่ืน ดูหมิ่นและคิดทํ าลายสามี — Vadhakà-bhariyà: a wife like a slayer; 
destructive wife)
2. โจรีภริยา (ภรรยาเยี่ยงโจร, ภรรยาผูลางผลาญทรัพยสมบัติ — Corã~: a wife like a 
robber; thievish wife)
3. อัยยาภรยิา (ภรรยาเยีย่งนาย, ภรรยาทีเ่กยีจคราน ไมใสใจการงาน กนิมาก ปากราย หยาบ
คาย ใจเหีย้ม ชอบขมสาม ี— Ayyà~: a wife like a mistress: Madam High and Mighty)
4. มาตาภริยา (ภรรยาเยี่ยงมารดา, ภรรยาที่หวังดีเสมอ คอยหวงใยเอาใจใสสามี เหมือน
มารดาปกปองบุตร และประหยัดรักษาทรัพยท่ีหามาได — Màtà~: a wife like a mother; 
motherly wife)
5. ภคินีภริยา (ภรรยาเยี่ยงนองสาว, ภรรยาผูเคารพรักสามี ดังนองรักพี่ มีใจออนโยน รูจัก
เกรงใจและคลอยตามสามี — Bhaginã~: a wife like a sister; sisterly wife)
6. สขีภริยา (ภรรยาเยี่ยงสหาย, ภรรยาที่เปนเหมือนเพื่อน พบสามีเมื่อใด ก็ปลาบปลื้มดีใจ
เหมือนเพื่อนพบเพื่อนท่ีจากไปนาน เปนผูมีการศึกษาอบรม มีกิริยามารยาท ความประพฤติดี 
ภักดีตอสามี — Sakhã~: a wife like a companion; friendly wife)
7. ทาสีภริยา (ภรรยาเยี่ยงทาสี, ภรรยาที่ยอมอยูในอํ านาจสามี ถูกขูตะคอกเฆี่ยนตี ก็อดทน
ไมโกรธตอบ — Dàsã~: a wife like a handmaid; slavish wife)

ทานสอนใหภรรยาสํ ารวจตนวา ท่ีเปนอยู ตนเปนภรรยาประเภทไหน และจะใหดีควรจะ
เปนภรรยาประเภทใด; สํ าหรับชาย อาจใชเปนหลักสํ ารวจอุปนิสัยของตนวาควรแกหญิง
ประเภทใดเปนคูครอง และสํ ารวจหญิงท่ีจะเปนคูครองวาเหมาะกับอุปนิสัยของตนหรือไม.
A.IV.91; J.II.347. องฺ.สตฺตก.23/60/92; ชา.อ.4/92.
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[283] เมถนุสงัโยค 7 (อาการทีเ่กีย่วของกบัเมถุน หรอืนบัเนือ่งในเมถนุ, ความประพฤตพิวั
พนักบัเมถุน, เคร่ืองผกูมดัไวกบัเมถุน — Methuna-sa§yoga: bonds of sexuality; sex-
bonds which cause the renting or blotching of the life of chastity despite no actual 
sexual intercourse)

สมณะ ก็ดี พราหมณ ก็ดี บางคน ปฏิญาณตนวาเปนพรหมจารี เขามิไดรวมประเวณีกับมาตุคามก็
จริง แตยังยินดี ปลาบปลื้ม ช่ืนใจ ดวยเมถุนสังโยค 7 อยางใดอยางหนึ่ง พรหมจรรยของผูน้ันยังช่ือวา
ขาด ทะลุ ดาง พรอย เปนการประพฤติพรหมจรรยที่ไมบริสุทธิ์ ประกอบดวยเมถุนสังโยค ยอมไมพนไป
จากทุกข กลาวคือ
1. ยินดีการลูบไล ขัดสี ใหอาบนํ้ า และการนวดฟนของมาตุคาม ปล้ืมใจดวยการบํ าเรอนั้น
(enjoyment of massage, manipulation, bathing and rubbing down by women)
2. ไมถึงอยางนั้น แตยังกระซิกกระซี้ เลนหัว สัพยอก กับมาตุคาม ปล้ืมใจดวยการกระทํ า
อยางนั้น (enjoyment of joking, jesting and making merry with women)
3. ไมถึงอยางนั้น แตยังเพงจองดูตากับมาตุคาม ปล้ืมใจดวยการทํ าอยางนั้น (enjoyment 
of gazing and staring at women eye to eye)
4. ไมถึงอยางนั้น แตยังชอบฟงเสียงมาตุคามหัวเราะ ขับรอง หรือรองไหอยู ขางนอกฝา 
นอกกํ าแพง แลวปล้ืมใจ (enjoyment of listening to women as they laugh, talk, sing 
or weep beyond a wall or a fence)
5. ไมถึงอยางนั้น แตยังชอบตามนึกถึงการเกาที่ไดเคยหัวเราะพูดจาเลนหัวกับมาตุคาม 
แลวปล้ืมใจ (enjoyment of recalling the laughs, talks and jests one formerly had 
with women)
6. ไมถึงอยางนั้น แตชอบดูคฤหบดี หรือบุตรคฤหบดี ผูเอิบอิ่มพรั่งพรอมดวยกามคุณทั้ง 5 
บํ ารุงบํ าเรอตนอยู แลวปล้ืมใจ (enjoyment of seeing a householder or a 
householder’s son indulging in sensual pleasures)
7. ไมถึงอยางนั้น แตประพฤติพรหมจรรย ตั้งปรารถนาเพื่อจะไดเปนเทพเจาหรือเทพองค
ใดองคหนึ่ง (leading the life of chastity aspiring to be reborn as a god or a deity)
A.IV.54. องฺ.สตฺตก.23/47/56.

[284] วิญญาณฐิติ 7 (ภูมิเปนท่ีตั้งแหงวิญญาณ — Vi¤¤àõaññhiti: abodes or supports 
of consciousness)
1. สัตวบางพวก มีกายตางกัน มีสัญญาตางกัน เชน พวกมนุษย เทพบางเหลา วินิปาติกะ 
(เปรต) บางเหลา (beings different in body and in perception)
2. สัตวบางพวก มีกายตางกัน มีสัญญาอยางเดียวกัน เชน เหลาเทพจํ าพวกพรหมผูเกิดใน
ภูมิปฐมฌาน (beings different in body, but equal in perception)
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3. สัตวบางพวก มีกายอยางเดียวกัน แตมีสัญญาตางกัน เชน พวกเทพอาภัสสระ (beings 
equal in body, but different in perception)
4. สัตวบางพวก มีกายอยางเดียวกัน มีสัญญาอยางเดียวกัน เชน พวกเทพสุภกิณหะ
(beings equal in body and in perception)
5. สัตวบางพวก ผูเขาถึงชั้นอากาสานัญจายตนะ (beings reborn in the sphere of 
Boundless Space)
6. สัตวบางพวก ผูเขาถึงชั้นวิญญาณัญจายตนะ (beings reborn in the sphere of 
Boundless Consciousness)
7. สัตวบางพวก ผูเขาถึงชั้นอากิญจัญญายตนะ (beings reborn in the sphere of 
Nothingness)
D.III.253; A.IV.39. ที.ปา.11/335/265; องฺ.สตฺตก.23/41/41.

[285] วิสุทธิ 7 (ความหมดจด, ความบริสุทธิ์ท่ีสูงข้ึนไปเปนข้ันๆ, ธรรมที่ชํ าระสัตวใหบริสุทธิ์ 
ยังไตรสิกขาใหบริบูรณเปนข้ันๆ ไปโดยลํ าดับ จนบรรลุจุดหมายคือนิพพาน — Visuddhi: 
purity; stages of purity; gradual purification)
1. สีลวิสุทธิ (ความหมดจดแหงศีล คือ รักษาศีลตามภูมิข้ันของตนใหบริสุทธิ์ และใหเปนไป
เพื่อสมาธิ — Sãla-visuddhi: purity of morality) วิสุทธิมัคควาไดแก ปาริสุทธิศีล 4 [160]
2. จิตตวิสุทธิ (ความหมดจดแหงจิต คือ ฝกอบรมจิตจนบังเกิดสมาธิพอเปนบาทฐานแหง
วิปสสนา — Citta~: purity of mind) วิสุทธิมัคควา ไดแก สมาบัติ 8 พรอมท้ังอุปจาร
3. ทิฏฐิวิสุทธิ (ความหมดจดแหงทิฏฐิ คือ ความรูเขาใจมองเห็นนามรูปตามสภาวะที่เปนจริง 
เปนเหตขุมความเขาใจผดิวาเปนสตัวบคุคลเสยีได เร่ิมด ํารงในภมูแิหงความไมหลงผดิ — Diññhi~: 
purity of view; purity of understanding) จัดเปนข้ันกํ าหนดทุกขสัจจ
4. กังขาวิตรณวิสุทธิ (ความหมดจดแหงญาณเปนเหตุขามพนความสงสัย, ความบริสุทธิ์ข้ัน
ท่ีทํ าใหกํ าจัดความสงสัยได คือ กํ าหนดรูปจจัยแหงนามรูปไดแลวจึงสิ้นสงสัยในกาลทั้ง 3 — 
Kaïkhàvitaraõa~: purity of transcending doubts) ขอนี้ตรงกับ ธรรมฐิติญาณ หรือ 
ยถาภูตญาณ หรือ สัมมาทัสสนะ จัดเปนข้ันกํ าหนดสมุทัยสัจจ
5. มัคคามัคคญาณทัสสนวิสุทธิ (ความหมดจดแหงญาณที่รูเห็นวาเปนทางหรือมิใชทาง 
คือ เร่ิมเจริญวิปสสนาตอไปดวยพิจารณากลาป จนมองเห็นความเกิดข้ึน และความเสื่อมไป
แหงสังขารทั้งหลาย อันเรียกวา อุทยัพพยานุปสสนา เปนตรุณวิปสสนา คือวิปสสนาญาณ
ออนๆ แลวมีวิปสสนูปกิเลส เกิดข้ึน กํ าหนดไดวาอุปกิเลสท้ัง 10 แหงวิปสสนานั้นมิใชทาง 
สวนวิปสสนาท่ีเร่ิมดํ าเนินเขาสูวิถีนั่นแลเปนทางถูกตอง เตรียมท่ีจะประคองจิตไวในวิถีคือ 
วิปสสนาญาณ นั้นตอไป — Maggàmagga¤àõadassana~: purity of the knowledge 
and vision regarding path and not-path) ขอนี้จัดเปนข้ันกํ าหนดมัคคสัจจ
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6. ปฏิปทาญาณทสัสนวสิทุธิ (ความหมดจดแหงญาณอนัรูเหน็ทางด ําเนนิ คอื ประกอบความ
เพยีรในวปิสสนาญาณทัง้หลายเริม่แตอทุยัพพยานปุสสนาญาณทีพ่นจากอปุกิเลสด ําเนินเขาสูวิถี
ทางแลวนัน้ เปนตนไป จนถงึสจัจานโุลมกิญาณหรอือนโุลมญาณ อนัเปนท่ีสดุแหงวปิสสนา ตอแต
นีก้จ็ะเกดิโคตรภญูาณ คัน่ระหวางวสิทุธขิอนีก้บัขอสดุทาย เปนหวัตอแหงความเปนปถุชุนกบั
ความเปนอรยิบคุคล โดยสรปุ วิสทุธขิอนี ้กค็อื วิปสสนาญาณ 9 — Pañipadà¤àõadassana~: 
purity of the knowledge and vision of the way of progress)
7. ญาณทัสสนวิสุทธิ (ความหมดจดแหงญาณทัสสนะ คือ ความรูในอริยมรรค 4 หรือ
มรรคญาณ อันเกิดถัดจากโคตรภูญาณเปนตนไป เมื่อมรรคเกิดแลวผลจิตแตละอยางยอมเกิด
ข้ึนในลํ าดับถัดไปจากมรรคญาณนั้นๆ ความเปนอริยบุคคลยอมเกิดข้ึนโดยวิสุทธิขอนี้ เปนอัน
บรรลุผลที่หมายสูงสุดแหงวิสุทธิ หรือไตรสิกขา หรือการปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนาทั้งสิ้น 
— ¥àõadassana~: purity of knowledge and vision)

วิสุทธิ 7 เปนปจจัยสงตอกันข้ึนไปเพื่อบรรลุนิพพาน ดุจรถ 7 ผลัดสงตอกันใหบุคคลถึงท่ี
หมาย โดยนัยดังแสดงแลว

ดู [328] วิปสสนูปกิเลส 10; [311] วิปสสนาญาณ 9.
M.I.149; Vism.1–710. ม.มู.12/298/295; คัมภีรวิสุทธิมัคคทั้งหมด.

[286] สัปปายะ 7 (สิ่งท่ีสบาย, สภาพเอื้อ, สิ่งท่ีเกื้อกูล, สิ่งท่ีเหมาะกัน อันเกื้อหนุนในการ
เจริญภาวนาใหไดผลดี ชวยใหสมาธิตั้งมั่น ไมเสื่อมถอย — Sappàya: beneficial or 
advantageous conditions; suitable or agreeable things; things favourable to 
mental development)
1. อาวาสสัปปายะ (ท่ีอยูซึ่งเหมาะกัน เชน ไมพลุกพลานจอแจ — àvàsa-sappàya: 
suitable abode) บางแหงเรียก เสนาสนสัปปายะ
2. โคจรสัปปายะ (ท่ีหาอาหาร ท่ีเท่ียวบิณฑบาตท่ีเหมาะดี เชน มีหมูบานหรือชุมชนท่ีมี
อาหารบริบูรณอยูไมใกลไมไกลเกินไป — Gocara~: suitable resort)
3. ภัสสสัปปายะ (การพูดคุยท่ีเหมาะกัน เชน พูดคุยเลาขานกันแตในกถาวัตถุ 10 และพูดแต
พอประมาณ — Bhassa~: suitable speech) บางแหงเรียก ธัมมัสสวนสัปปายะ
4. ปุคคลสัปปายะ (บุคคลท่ีถูกกันเหมาะกัน เชน มีทานผูทรงคุณธรรม ทรงภูมิปญญาเปนท่ี
ปรึกษาเหมาะใจ — Puggala~: suitable person)
5. โภชนสัปปายะ (อาหารที่เหมาะกัน เชน ถูกกับรางกาย เกื้อกูลตอสุขภาพ ฉันไมยาก — 
Bhojana~: suitable food) บางแหงเรียก อาหารสัปปายะ
6. อุตุสัปปายะ (ดินฟาอากาศธรรมชาติแวดลอมท่ีเหมาะกัน เชน ไมหนาวเกินไป ไมรอนเกิน
ไป เปนตน — Utu~: suitable climate)
7. อิริยาปถสัปปายะ (อิริยาบถท่ีเหมาะกัน เชน บางคนถูกกับจงกรม บางคนถูกกับนั่ง 



[287] พจนานุกรมพุทธศาสตร210

ตลอดจนมีการเคลื่อนไหวที่พอดี — Iriyàpatha~: suitable posture)
Vism. 127; Vin.A.II.429; MA.II.911. วิสุทฺธิ.1/161; วินย.อ.1/524; ม.อ.3/570.

[287] สัปปุริสธรรม 71 (ธรรมของสัตบุรุษ, ธรรมที่ทํ าใหเปนสัตบุรุษ, คุณสมบัติของคนดี, 
ธรรมของผูดี — Sappurisa-dhamma: qualities of a good man; virtues of a 
gentleman)
1. ธัมมัญุตา (ความรูจักธรรม รูหลัก หรือ รูจักเหตุ คือ รูหลักความจริง รูหลักการ รูหลัก
เกณฑ รูกฎแหงธรรมดา รูกฎเกณฑแหงเหตุผล และรูหลักการที่จะทํ าใหเกิดผล เชน ภิกษุรูวา
หลักธรรมขอนั้นๆ คืออะไร มีอะไรบาง พระมหากษัตริยทรงทราบวาหลักการปกครองตามราช
ประเพณีเปนอยางไร มีอะไรบาง รูวาจะตองกระทํ าเหตุอันนี้ๆ หรือกระทํ าตามหลักการขอนี้ๆ 
จึงจะใหเกิดผลท่ีตองการหรือบรรลุจุดหมายอันนั้นๆ เปนตน — Dhamma¤¤utà: knowing 
the law; knowing the cause)
2. อัตถัญุตา (ความรูจักอรรถ รูความมุงหมาย หรือ รูจักผล คือ รูความหมาย รูความมุง
หมาย รูประโยชนท่ีประสงค รูจักผลที่จะเกิดข้ึนสืบเนื่องจากการกระทํ า หรือความเปนไปตาม
หลัก เชน รูวาหลักธรรมหรือภาษิตขอนั้นๆ มีความหมายวาอยางไร หลักนั้นๆ มีความมุงหมาย
อยางไร กํ าหนดไวหรือพึงปฏิบัติเพื่อประสงคประโยชนอะไร การที่ตนกระทํ าอยูมีความมุง
หมายอยางไร เมื่อทํ าไปแลวจะบังเกิดผลอะไรบาง ดังนี้เปนตน — Attha¤¤utà: knowing 
the meaning; knowing the purpose; knowing the consequence)
3. อัตตัญุตา (ความรูจักตน คือ รูวา เรานั้น วาโดยฐานะ ภาวะ เพศ กํ าลัง ความรู ความ
สามารถ ความถนัด และคุณธรรม เปนตน บัดนี้ เทาไร อยางไร แลวประพฤติใหเหมาะสม 
และรูท่ีจะแกไขปรับปรุงตอไป — Atta¤¤utà: knowing oneself)
4. มัตตัญุตา (ความรูจักประมาณ คือ ความพอดี เชน ภิกษุรูจักประมาณในการรับและ
บริโภคปจจัยสี่ คฤหัสถรูจักประมาณในการใชจายโภคทรัพย พระมหากษัตริยรูจักประมาณใน
การลงทณัฑอาชญาและในการเกบ็ภาษ ีเปนตน — Matta¤¤utà: moderation; knowing how
to be temperate; sense of proportion)
5. กาลัญตุา (ความรูจกักาล คอื รูกาลเวลาอนัเหมาะสม และระยะเวลาทีค่วรหรอืจะตองใช
ในการประกอบกจิ ทํ าหนาท่ีการงาน หรอืปฏบิตักิารตางๆ เชน ใหตรงเวลา ใหเปนเวลา ใหทัน
เวลา ใหพอเวลา ใหเหมาะเวลา เปนตน — Kàla¤¤utà: knowing the proper time; knowing 
how to choose and keep time)
6. ปริสญัตุา (ความรูจกับรษิทั คอื รูจกัชุมชน และรูจกัท่ีประชุม รูกริิยาท่ีจะประพฤตติอชุม
ชนนัน้ๆ วา ชุมชนนีเ้มือ่เขาไปหา จะตองทํ ากริิยาอยางนี ้ จะตองพดูอยางนี ้ ชุมชนนีค้วร
สงเคราะหอยางนี ้เปนตน — Parisa¤¤utà: knowing the assembly; knowing the society)
7. ปุคคลัญุตา หรือ ปุคคลปโรปรัญุตา (ความรูจักบุคคล คือ ความแตกตางแหง
บุคคลวา โดยอัธยาศัย ความสามารถ และคุณธรรม เปนตน ใครๆ ยิ่งหรือหยอนอยางไร และ
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รูท่ีจะปฏิบัติตอบุคคลนั้นๆ ดวยดี วาควรจะคบหรือไม จะใช จะตํ าหนิ ยกยอง และแนะนํ าสั่ง
สอนอยางไร เปนตน — Puggala¤¤utà: knowing the individual; knowing the 
different individuals)

ภิกษุผูประกอบดวยสัปปุริสธรรม 7 ขอนี้ ช่ือวา เปนผูประกอบดวยสังฆคุณครบ 9 แม
พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาและพระเจาจักรพรรดิ ก็ทรงประกอบดวยธรรมเหลานี้ (ทาน
แสดงไวเฉพาะขอหลัก 5 ขอ คือ ขอ 1, 2, 4, 5, 6 องฺ.ปฺจก.22/131/166; A.III.148) จึงทรงยัง
ธรรมจักรและอาณาจักรใหเปนไปดวยดี.
D.III.252,283; A.IV.113. ที.ปา.11/331/264; 439/312; องฺ.สตฺตก.23/65/114.

[ ] สัปปุริสธรรม 72 ดู [301] สัปปุริสธรรม 8.

[ ] สมบัติของอุบาสก 7 ดู [260] อุบาสกธรรม 7.

[ ] องคคุณของกัลยาณมิตร 7 ดู [278] กัลยาณมิตรธรรม 7.

[288] อนุสัย 7 (กิเลสท่ีนอนเนื่องอยูในสันดาน — Anusaya: latent tendencies)
1. กามราคะ (ความกํ าหนัดในกาม, ความอยากไดติดใจในกาม — Kàmaràga: lust for 
sensual pleasures)
2. ปฏิฆะ (ความขัดใจ, ความหงุดหงิดขัดเคือง คือ โทสะ — Pañigha: repulsion; irritation; 
grudge)
3. ทิฏฐิ (ความเห็นผิด, การยึดถือความเห็น เอาความคิดเห็นเปนความจริง — Diññhi: wrong 
view; speculative opinion)
4. วิจิกิจฉา (ความลังเล, ความสงสัย — Vicikicchà: doubt; uncertainty)
5. มานะ (ความถือตัว — Màna: conceit)
6. ภวราคะ (ความกํ าหนัดในภพ, ความอยากเปน อยากยิ่งใหญ อยากยั่งยืน — Bhavaràga: 
lust for becoming)
7. อวิชชา (ความไมรูจริง คือ โมหะ — Avijjà: ignorance)

อนุสัย 7 นี้ เรียกอีกอยางหนึ่งวา สังโยชน 7
D.III.254, 282; A.IV.8; Vbh.383. ที.ปา.11/337/266; องฺ.สตฺตก.23/11/8; อภิ.วิ.35/1005/517.

[289] อปรหิานยิธรรม 71 ของกษตัรยิวชัชี หรอื วชัชอีปรหิานยิ-ธรรม 7
(ธรรมอันไมเปนท่ีตั้งแหงความเสื่อม เปนไปเพื่อความเจริญฝายเดียว สํ าหรับหมูชนหรือผู
บริหารบานเมือง — Vajjã-aparihàniyadhamma: things leading never to decline but 
only to prosperity; conditions of welfare)
1. หมั่นประชุมกันเนืองนิตย (to hold regular and frequent meetings)
2. พรอมเพรียงกันประชุม พรอมเพรียงกันเลิกประชุม พรอมเพรียงกันทํ ากิจที่พึงทํ า (to 
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meet together in harmony, disperse in harmony, and do their business and 
duties in harmony)

ขอนี้แปลอีกอยางหนึ่งวา: พรอมเพรียงกันลุกขึ้นปองกันบานเมือง พรอมเพรียงกันทํ ากิจทั้งหลาย
3. ไมบัญญัติสิ่งที่มิไดบัญญัติไว (อันขัดตอหลักการเดิม) ไมลมลางสิ่งที่บัญญัติไว (ตาม
หลักการเดิม) ถือปฏิบัติมั่นตามวัชชีธรรม (หลักการ) ตามที่วางไวเดิม (to introduce no 
revolutionary ordinance, or break up no established ordinance, but abide by the 
original or fundamental Vajjian norm and principles)
4. ทานเหลาใดเปนผูใหญในชนชาววัชชี เคารพนับถือทานเหลานั้น เห็นถอยคํ าของทาน
วาเปนสิ่งอันควรรับฟง (to honour and respect the elders among the Vajjians and 
deem them worthy of listening to)
5. บรรดากุลสตรีกุลกุมารีทั้งหลาย ใหอยูดีโดยมิถูกขมเหง หรือฉุดคราขืนใจ (the women 
and girls of the families are to dwell without being forced or abducted)
6. เคารพสกัการะบชูาเจดยี (ปชูนยีสถานและปชูนยีวตัถ ุตลอดถงึอนสุาวรยีตางๆ) ของวชัชี
(ประจํ าชาติ) ทั้งหลาย ทั้งภายในและภายนอก ไมปลอยใหธรรมิกพลีที่เคยใหเคยทํ าแก
เจดียเหลานั้นเสื่อมทรามไป (to honour and worship the Vajjian shrines, monuments
and objects of worship, both central and provincial, and do not neglect those righteous
ceremonies held before for them)
7. จัดใหความอารักขา คุมครอง ปองกัน อันชอบธรรม แกพระอรหันตทั้งหลาย (ในที่นี้กิน
ความกวาง หมายถึงบรรพชิตผูดํ ารงธรรมเปนหลักใจของประชาชนทั่วไป) ตั้งใจวา ขอ
พระอรหันตทั้งหลายที่ยังมิไดมา พึงมาสูแวนแควน ที่มาแลวพึงอยูในแวนแควนโดยผาสุก
(to provide the rightful protection, shelter and support for the Arahants and wish 
that the Arahants who have not come may enter the realm and those who have 
entered may dwell pleasantly therein)

อปริหานิยธรรม 7 ประการนี้ พระพุทธเจาตรัสแสดงแกเจาวัชชีท้ังหลาย ผูปกครองรัฐ
โดยระบอบสามัคคีธรรม (republic) ซึ่งรัฐคูอริยอมรับวา เมื่อชาววัชชียังปฏิบัติตามหลักธรรม
นี้ จะเอาชนะดวยการรบไมได นอกจากจะใชการเกลี้ยกลอมหรือยุแยกใหแตกสามัคคี.
D.II.73; A.IV.15. ที.ม.10/68/86; องฺ.สตฺตก.23/20/18.

[290] อปรหิานยิธรรม 72 ของภกิษุ หรอื ภกิขอุปรหิานยิธรรม 7 (ธรรมอันไม
เปนท่ีตั้งแหงความเสื่อม เปนไปเพื่อความเจริญฝายเดียว สํ าหรับภิกษุท้ังหลาย — Bhikkhu-
aparihàniyadhamma:  things leading never to decline but only to prosperity;
conditions of welfare)
1. หมั่นประชุมกันเนืองนิตย (to hold regular and frequent meetings)
2. พรอมเพรยีงกนัประชมุ พรอมเพรยีงกนัเลิกประชมุ พรอมเพรยีงกนัท ํากจิทีส่งฆจะตองท ํา 
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(to meet together in harmony, disperse in harmony, and do the business and 
duties of the Order in harmony)

ขอนี้แปลอีกอยางวา: พรอมเพรียงกันประชุม พรอมเพรียงกันลุกขึ้นจัดการแกไขสิ่งเสียหาย เหตุไม
งาม พรอมเพรียงกันทํ ากิจที่สงฆจะตองทํ า
3. ไมบญัญตัสิิง่ทีพ่ระพทุธเจาไมทรงบญัญตั ิ ไมลมลางสิง่ทีพ่ระองคทรงบญัญตัไิว สมาทาน
ศกึษาอยูในสกิขาบททัง้หลายตามทีพ่ระองคทรงบญัญตัไิว (to introduce no revolutionary 
ordinance, break up no established ordinance, but train oneself in accordance with 
the prescribed training rules)
4. ภกิษเุหลาใดเปนผูใหญ เปนสงัฆบดิร เปนสงัฆปริณายก เคารพนบัถอืภกิษเุหลานัน้ เห็น
ถอยค ําของทานวาเปนสิง่อนัควรรบัฟง (to honour and respect those elders of long 
experience, the fathers and leaders of the Order and deem them worthy of listening 
to)
5. ไมลุอ ํานาจตณัหาคอืความอยากทีเ่กดิขึน้ (not to fall under the influence of craving 
which arises)
6. ยินดีในเสนาสนะปา (to delight in forest retreat)
7. ตัง้สตริะลึกไวในใจวา เพือ่นพรหมจารทีัง้หลายผูมศีลีงาม ซึง่ยังไมมา ขอใหมา ทีม่าแลว 
ขอใหอยูผาสกุ (to establish oneself in mindfulness, with this thought, “Let 
disciplined co-celibates who have not come, come hither, and let those that have 
already come live in comfort.”)
D.II.77; A.IV.20. ที.ม.10/70/90; องฺ.สตฺตก.23/21/21.

[291] อปริหานิยธรรม 73 ของภกิษุ หรอื ภกิขอุปรหิานยิธรรม 7 อีกหมวด
หนึ่ง (Bhikkhu-aparihàniyadhamma)
1. น กมฺมารามตา (ไมมัวเพลินการงาน คือไมหลงเพลิดเพลินหมกมุนวุนอยูกับงาน เชน การ
เย็บจีวร ทํ าบริขารตางๆ เปนตน จนเสื่อมเสียการเลาเรียนศึกษาบํ าเพ็ญสมณธรรม — Na 
kammàràmatà: not to be fond of business)
2. น ภสฺสารามตา (ไมมัวเพลินการคุย — Na bhassàràmatà: not to be fond of 
gossip)
3. น นิทฺทารามตา (ไมมัวเพลินการหลับนอน — Na niddàràmatà: not to be fond of 
sleeping)
4. น สงฺคณิการามตา (ไมมัวเพลินการคลุกคลีหมูคณะ — Na saïgaõikàràmatà: not to 
be fond of society)
5. น ปาปจฺฉตา (ไมเปนผูมีความปรารถนาลามก, ไมตกอยูในอํ านาจความปรารถนาลามก 
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— Na pàpicchatà: not to have nor fall under the influence of evil desire)
6. น ปาปมิตฺตตา (ไมเปนผูมีปาปมิตร — Na pàpamittatà: not to have evil friends)
7. น อนฺตราโวสานํ (ไมถึงความหยุดยั้งนอนใจเสียในระหวาง ดวยการบรรลุคุณวิเศษเพียง
ช้ันตนๆ  — Na antaràvosàna§: not to come to a stop on the way by the 
attainment of lesser success)
D.II.78; A.IV.21. ที.ม.10/71/92; องฺ.สตฺตก.23/22/23.

[292] อริยทรัพย 7 (ทรัพยอันประเสริฐ, ทรัพยคือคุณธรรมประจํ าใจอยางประเสริฐ — 
Ariya-dhana: noble treasures)
1. ศรัทธา (ความเชื่อท่ีมีเหตุผล มั่นใจในหลักท่ีถือและในการดีท่ีทํ า — Saddhà: 
confidence)
2. ศีล (การรักษากายวาจาใหเรียบรอย ประพฤติถูกตองดีงาม — Sãla: morality; good 
conduct; virtue)
3. หิริ (ความละอายใจตอการทํ าความช่ัว — Hiri: moral shame; conscience)
4. โอตตัปปะ (ความเกรงกลัวตอความช่ัว — Ottappa: moral dread; fear-to-err)
5. พาหุสัจจะ (ความเปนผูไดศึกษาเลาเรียนมาก — Bàhusacca: great learning )
6. จาคะ (ความเสียสละ เอื้อเฟอเผื่อแผ — Càga: liberality)
7. ปญญา (ความรูความเขาใจถองแทในเหตุผล ดีช่ัว ถูกผิด คุณโทษ ประโยชน มิใชประโยชน 
รูคิด รูพิจารณา และรูท่ีจะจัดทํ า — Pa¤¤à: wisdom)

อริยทรัพย เปนทรัพยอันประเสริฐอยูภายในจิตใจ ดีกวาทรัพยภายนอก เพราะไมมีผูใด
แยงชิง ไมสูญหายไปดวยภัยอันตรายตางๆ ทํ าใจใหไมอางวางยากจน และเปนทุนสรางทรัพย
ภายนอกไดดวย

ธรรม 7 นี ้เรียกอกีอยางวา พหกุารธรรม หรอื ธรรมมอีปุการะมาก (Bahukàradhamma:
virtues of great assistance; D.III.282; ที.ปา.11/433/310) เพราะเปนกํ าลังหนุนชวยสงเสริมใน
การบํ าเพ็ญคุณธรรมตางๆ ยังประโยชนตนและประโยชนผูอื่นใหสํ าเร็จไดอยางกวางขวาง
ไพบูลย เปรียบเหมือนคนมีทรัพยมาก ยอมสามารถใชจายทรัพยเลี้ยงตนเลี้ยงผูอื่นใหมีความ
สุข และบํ าเพ็ญประโยชนตางๆ ไดเปนอันมาก.
D.III.163,267; A.IV.5. ที.ปา.11/326/264; องฺ.สตฺตก.23/6/5.

[ ] อริยบุคคล 7 ดู [63] อริยบุคคล 7.

[ ] อุบาสกธรรม 7 ดู [260] อุบาสกธรรม 7.



อัฏฐกะ — หมวด 8
Groups of Eight

(including related groups)

[ ] ฌาน 8 ดู [10] ฌาน 8.

[293] มรรคมีองค 8 หรือ อัฏฐังคิกมรรค (เรียกเต็มวา อริยอัฏฐังคิกมรรค แปลวา 
“ทางมอีงคแปดประการ อนัประเสรฐิ” — Aññhaïgika-magga: the Noble Eightfold Path); 
องค 8 ของมรรค (มัคคังคะ — factors or constituents of the Path) มีดังนี้
1. สัมมาทิฏฐิ (เห็นชอบ ไดแก ความรูอริยสัจจ 4 หรือ เห็นไตรลักษณ หรือ รูอกุศลและ
อกุศลมูลกับกุศลและกุศลมูล หรือเห็นปฏิจจสมุปบาท — Sammàdiññhi: Right View; Right 
Understanding)
2. สัมมาสังกัปปะ (ดํ าริชอบ ไดแก เนกขัมมสังกัปป อพยาบาทสังกัปป อวิหิงสาสังกัปป — 
Sammàsaïkappa: Right Thought) ดู [69] กุศลวิตก 3
3. สัมมาวาจา (เจรจาชอบ ไดแก วจีสุจริต 4 — Sammàvàcà: Right Speech)
4. สัมมากัมมันตะ (กระทํ าชอบ ไดแก กายสุจริต 3 — Sammàkammanta: Right 
Action)
5. สัมมาอาชีวะ (เลี้ยงชีพชอบ ไดแก เวนมิจฉาชีพ ประกอบสัมมาชีพ — Sammà-àjãva:
Right Livelihood)
6. สัมมาวายามะ (พยายามชอบ ไดแก ปธาน หรือ สัมมัปปธาน 4 — Sammàvàyàma:
Right Effort)
7. สัมมาสติ (ระลึกชอบ ไดแก สติปฏฐาน 4 — Sammàsati: Right Mindfulness)
8. สัมมาสมาธิ (ตั้งจิตมั่นชอบ ไดแก ฌาน 4 — Sammàsamàdhi: Right Concentration)

องค 8 ของมรรค จัดเขาในธรรมขันธ 3 ขอตน คือ ขอ 3, 4, 5 เปน ศีล ขอ 6, 7, 8 เปน 
สมาธิ ขอ 1, 2 เปน ปญญา ดู [124] สิกขา 3; และหมวดธรรมที่อางถึงท้ังหมด

มรรคมีองค 8 นี้ เปนอริยสัจจ ขอท่ี 4 และไดช่ือวา มัชฌิมาปฏิปทา แปลวา ทางสาย
กลาง เพราะเปนขอปฏิบัติอันพอดีท่ีจะนํ าไปสูจุดหมายแหงความหลุดพนเปนอิสระ ดับทุกข 
ปลอดปญหา ไมติดของในที่สุดท้ังสอง คือ กามสุขัลลิกานุโยค และอัตตกิลมถานุโยค ดู [15] ท่ี
สุด 2; [204] อริยสัจจ 4
D.II.312; M.I.61; M.III.251; Vbh.235. ที.ม.10/299/348; ม.มู.12/149/123; ม.อุ.14/704/453; อภิ.วิ.35/569/307.

[294] ลักษณะตัดสินธรรมวินัย 8 หรือ หลักกํ าหนดธรรมวินัย 8
(Dhammavinaya-jànanalakkhaõa: criteria of the Doctrine and the Discipline)
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ธรรมเหลาใดเปนไปเพื่อ
1. วิราคะ คือ ความคลายกํ าหนัด, ความไมติดพัน เปนอิสระ (Viràga: detachment; 
dispassionateness) มิใชเพื่อความกํ าหนัดยอมใจ หรือเสริมความติดใคร
2. วิสังโยค คือ ความหมดเครื่องผูกรัด, ความไมประกอบทุกข (Visa§yoga: release from 
bondage) มิใชเพื่อผูกรัด หรือประกอบทุกข
3. อปจยะ คือ ความไมพอกพูนกิเลส (Apacaya: dispersion of defilements) มิใชเพื่อพอก
พูนกิเลส
4. อัปปจฉตา คือ ความอยากอันนอย, ความมักนอย (Appicchatà: wanting little) มิใช
เพื่อความอยากอันใหญ, ความมักใหญ หรือมักมากอยากใหญ
5. สันตุฏฐี คือ ความสันโดษ (Santuññhi: contentment) มิใชเพื่อความไมสันโดษ
6. ปวิเวก คือ ความสงัด (Paviveka: seclusion; solitude) มิใชเพื่อความคลุกคลีอยูในหมู
7. วิริยารัมภะ คือ การประกอบความเพียร (Viriyàrambha: energy; exertion) มิใชเพื่อ
ความเกียจคราน
8. สภุรตา คอื ความเลีย้งงาย (Subharatà: being easy to support) มใิชเพือ่ความเลีย้งยาก

ธรรมเหลานี้ พึงรูวาเปนธรรม เปนวินัย เปนสัตถุสาสน คือคํ าสอนของพระศาสดา; หมวด
นี้ ตรัสแกพระนางมหาปชาบดีโคตมี
Vin.II.259; A.IV.280. วินย.7/523/331; องฺ.อฏก.23/143/289.

[295] ลักษณะตัดสินธรรมวินัย 7 หรือ หลักกํ าหนดธรรมวินัย 7
(Dhammavinaya-jànanalakkhaõa: criteria of the Doctrine and the Discipline)

ธรรมเหลาใดเปนไปเพื่อ
1. เอกันตนิพพิทา (ความหนายสิ้นเชิง, ไมหลงใหลเคลิบเคลิ้ม — Ekantanibbidà:
disenchantment)
2. วิราคะ (ความคลายกํ าหนัด, ไมยึดติดรัดตัว เปนอิสระ — Viràga: detachment)
3. นิโรธ (ความดับ, หมดกิเลสหมดทุกข — Nirodha: extinction)
4. อุปสมะ (ความสงบ — Upasama: calm; peace)
5. อภิญญา (ความรูยิ่ง, ความรูชัด — Abhi¤¤à: discernment; direct knowledge)
6. สัมโพธะ (ความตรัสรู — Sambodha: enlightenment)
7. นิพพาน (นิพพาน — Nibbàna)

ธรรมเหลานี้ พึงรูวาเปนธรรม เปนวินัย เปนสัตถุสาสน คือคํ าสอนของพระศาสดา; หมวด
นี้ ตรัสแกพระอุบาลี
A.IV.143. องฺ.สตฺตก.23/80/146.
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[296] โลกธรรม 8 (ธรรมดาของโลก, เร่ืองของโลก, ความเปนไปตามคติธรรมดาซึ่งหมุน
เวียนมาหาสัตวโลกและสัตวโลกก็หมุนเวียนตามมันไป — Loka-dhamma: wordly 
conditions; wordly vicissitudes)
1. ลาภ (ไดลาภ, มีลาภ — Làbha: gain)
2. อลาภ (เสื่อมลาภ, สูญเสีย — Alàbha: loss)
3. ยส (ไดยศ, มียศ — Yasa: fame; rank; dignity)
4. อยส (เสื่อมยศ — Ayasa: obscurity)
5. นินทา (ติเตียน — Nindà: blame)
6. ปสังสา (สรรเสริญ — Pasa§sà: praise)
7. สุข (ความสุข — Sukha: happiness)
8. ทุกข (ความทุกข — Dukkha: pain)

โดยสรุปเปน 2 คือ ขอ 1, 3, 6, 7 เปน อิฏฐารมณ คือ สวนที่นาปรารถนา; ขอท่ีเหลือ
เปน อนิฏฐารมณ คือ สวนที่ไมนาปรารถนา

โลกธรรมเหลานี ้ ยอมเกดิข้ึนท้ังแกปถุชุนผูมไิดเรียนรู และแกอริยสาวกผูไดเรียนรู ตางกนั
แตวา คนพวกแรกยอมไมรูเหน็เขาใจตามความเปนจรงิ ลุมหลง ยนิดยีนิราย ปลอยใหโลกธรรม
เขาครอบง ํายํ ่ายจีติ ฟยูบุเรือ่ยไป ไมพนจากทกุข มโีสกะปรเิทวะ เปนตน สวนอรยิสาวกผูไดเรียน
รู พจิารณาเหน็ตามเปนจรงิ วาสิง่เหลานีอ้ยางใดกต็ามท่ีเกิดข้ึนแกตน ลวนไมเท่ียง เปนทุกข มี
ความแปรปรวนเปนธรรมดา ไมหลงใหลมวัเมาเคลิม้ไปตามอฏิฐารมณ ไมขุนมวัหมนหมองคลุม
คลัง่ไปในเพราะอนฏิฐารมณ มสีตดิ ํารงอยู เปนผูปราศจากทกุข มโีสกะปริเทวะ เปนตน
A.IV.157. องฺ.อฏก.23/96/159.

[297] วิชชา 8 (ความรูแจง, ความรูวิเศษ — Vijjà: supernormal knowledge)
1. วิปสสนาญาณ (ญาณในวิปสสนา, ญาณที่เปนวิปสสนา คือปญญาท่ีพิจารณาเห็นสังขาร
คือนามรูปโดยไตรลักษณ มีตางกันออกไปเปนช้ันๆ ตอเนื่องกัน — Vipassanà¤àõa:
insight-knowledge)
2. มโนมยิทธิ (ฤทธิ์สํ าเร็จดวยใจ, ฤทธิ์ทางใจ คือ นิรมิตกายอื่นออกจากกายนี้ ดุจชักไสจาก
หญาปลอง ชักดาบจากฝก หรือชักงูออกจากคราบ — Manomayiddhi: mind-made 
magical power)
3. อิทธิวิธา หรือ อิทธิวิธิ (แสดงฤทธิ์ตางๆ ได — Iddhividhà: supernormal powers)
4. ทิพพโสต (หูทิพย — Dibbasota: divine ear)
5. เจโตปริยญาณ (ความรูท่ีกํ าหนดใจผูอื่นได — Cetopariya¤àõa: penetration of the 
minds of others)
6. ปุพเพนิวาสานุสสติ (ระลึกชาติได — Pubbenivàsànussati: remembrance of 
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former existences)
7. ทิพพจักขุ (ตาทิพย — Dibbacakkhu: divine eye)
8. อาสวักขยญาณ (ความรูท่ีทํ าใหสิ้นอาสวะ — àsavakkhaya¤àõa: knowledge of the 
exhaustion of mental intexicants)

ขอท่ี 2 โดยมากจัดเขาในขอท่ี 3 ดวย ขอท่ี 3 ถึง 8 (6 ขอทาย) ตรงกับ อภิญญา 6 ดู
[106] วิชชา 3; [274] อภิญญา 6; [311] วิปสสนาญาณ 9.
D.I.76–84; M.II.17. ที.สี.9/131–138/101–112.

[298] วิโมกข 8 (ความหลุดพน, ภาวะท่ีจิตปลอดพนจากสิ่งรบกวนและนอมดิ่งเขาไปใน
อารมณนั้นๆ อยางปลอยตัวหรือปลอดตัวเต็มท่ี ซึ่งเปนไปในขั้นตอนตางๆ  — Vimokkha: 
liberations; the eight stages of release)
1. ผูมีรูป มองเห็นรูปทั้งหลาย (ไดแก รูปฌาน 4 ของผูไดฌานโดยเจริญกสิณท่ีกํ าหนดวัตถุใน
กายของตน เชน สีผม — Remaining in the Fine-Material Sphere, one perceives 
corporeal forms.)
2. ผูมีอรูปสัญญาภายใน มองเห็นรูปทั้งหลายภายนอก (ไดแก รูปฌาน 4 ของผูไดฌานโดย
เจริญกสิณกํ าหนดอารมณภายนอก — Not perceiveing internal corporeal forms, one 
perceives corporeal forms externally.)
3. ผูนอมใจดิ่งไปวา “งาม” (ไดแก ฌานของผูเจริญวรรณกสิณ กํ าหนดสีท่ีงาม หรือเจริญ
อัปปมัญญา — One is intent on the thought, “It is beautiful”.)
4. เพราะลวงเสยีซึง่รปูสญัญาโดยประการทัง้ปวง เพราะปฏฆิสญัญาดบัไป เพราะไมใสใจ
นานตัตสญัญา จงึเขาถงึอากาสานญัจายตนะ โดยมนสกิารวา อากาศหาทีส่ดุมไิด (— One
attains and abides in the Sphere of Unbounded Space.)
5. เพราะลวงเสียซึ่งอากาสานัญจายตนะโดยประการทั้งปวง จึงเขาถึงวิญญาณัญจายตนะ 
โดยมนสิการวา วิญญาณหาที่สุดมิได (— One attains and abides in the Sphere of 
Unbounded Consciousness.)
6. เพราะลวงเสยีซึง่วญิญาณญัจายตนะโดยประการทัง้ปวง จงึเขาถงึอากญิจญัญายตนะ โดย
มนสกิารวา ไมมอีะไรเลย (— One attains and abides in the Sphere of Nothingness.)
7. เพราะลวงเสยีซึง่อากญิจญัญายตนะโดยประการทัง้ปวง จงึเขาถงึเนวสญัญานาสญัญายตนะ
อยู (— One attains and abides in the Sphere of Neither-Perception-Nor-Non-
perception.)
8. เพราะลวงเสยีซึง่เนวสญัญานาสญัญายตนะโดยประการทัง้ปวง จงึเขาถงึสญัญาเวทยตินโิรธ
อยู (— One attains and abides in the Cessation of Perception and Feeling.)
D.III.262,288; A.IV.306. ที.ปา.11/350/276; 453/328; องฺ.อฏก.23/163/315.
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[ ] ศีล 8 ดู [240] ศีล 8.
[ ] ศีล 8 ทั้งอาชีวะดู [241] ศีล 8 ท้ังอาชีวะ หรือ อาชีวัฏฐมกศีล.

[299] สมาบัติ 8 (คุณวิเศษเปนท่ีอันบุคคลเขาถึง หรือ ธรรมวิเศษที่ควรเขาถึง, การบรรลุข้ัน
สูง — Samàpatti: attainment) ไดแก ฌาน 8 คือ รูปฌาน 4 และอรูปฌาน 4

ดู [9] ฌาน 4; [10] ฌาน 8; [207] อรูป 4.
Ps.I.20. ขุ.ปฏิ.31/60/34.

[300] สัปปุริสทาน 8 (ทานของสัตบุรุษ, การใหอยางสัตบุรุษ — Sappurisa-dàna: gifts 
of a good man)
1. สุจึ เทติ (ใหของสะอาด — to give clean things)
2. ปณีตํ เทติ (ใหของประณีต — to give choice things)
3. กาเลน เทติ (ใหของเหมาะกาล ใหถูกเวลา — to give at fitting times)
4. กปฺปยํ เทติ  (ใหของสมควร ใหของท่ีควรแกเขา ซึ่งเขาจะใชได — to give proper things)
5. วิเจยฺย เทติ (พิจารณาเลือกให ใหดวยวิจารณญาณ เลือกของ เลือกคนที่จะให ใหเกิดผล
เกิดประโยชนมาก — to give with discretion)
6. อภิณฺห ํเทติ (ใหเนอืงนติย ใหประจํ า หรอืสมํ ่าเสมอ — to give repeatedly or regularly)
7. ททํ จิตฺตํ ปสาเทติ (เมื่อให ทํ าจิตผองใส — to calm one’s mind on giving)
8. ทตฺวา อตฺตมโน โหติ (ใหแลว เบิกบานใจ — to be glad after giving)
A.IV.243. องฺ.อฏก.23/127/248.

[301] สัปปุริสธรรม 8 (ธรรมของสัตบุรุษ, ธรรมที่ทํ าใหเปนสัตบุรุษ, คุณสมบัติของคนดี 
— Sappurisa-dhamma: qualities of a good man)
1. สทฺธมฺมสมนฺนาคโต (ประกอบดวยสทัธรรม 7 ประการ — Saddhamma-samannàgato:
to be endowed with the seven virtues) คือ
ก. มีศรัทธา — to have confidence
ข. มีหิริ — to have moral shame
ค. มีโอตตัปปะ — to have moral fear
ง. เปนพหูสูต — to be much learned
จ. มีความเพียรอันปรารภแลว — to be of stirred-up energy
ฉ. มีสติมั่นคง — to have established mindfulness
ช. มีปญญา — to have wisdom

2. สปฺปุริสภตฺตี (ภักดีสัตบุรษ คือ คบหาสมณพราหมณ ทานผูประกอบดวยสัทธรรม 7 
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ประการขางตน เปนมิตรสหาย — Sappurisa-bhattã: to consort with good men)
3. สปฺปุริสจินฺตี (คิดอยางสัตบุรุษ คือ จะคิดสิ่งใด ก็ไมคิดเพื่อเบียดเบียนตนและผูอื่น — 
Sappurisa-cintã: to think as do good men)
4. สปฺปุริสมนฺตี (ปรึกษาอยางสัตบุรุษ คือ จะปรึกษาการใด ก็ไมปรึกษาเพื่อเบียดเบียนตน
และผูอื่น — Sappurisa-mantã: to consult as do good men)
5. สปฺปริุสวาโจ (พดูอยางสตับรุุษ คอื พดูแตค ําท่ีถกูตองตามวจสีจุริต 4 — Sappurisa-vàco:
to speak as do good men)
6. สปฺปุริสกมฺมนฺโต (ทํ าอยางสัตบุรุษ คือ ทํ าการที่ถูกตองตามกายสุจริต 3 — Sappurisa-
kammanto: to act as do good men)
7. สปฺปริุสทฏิี (มคีวามเหน็อยางสตับรุุษ  คอื มสีมัมาทิฏฐิ  เชนวา ทํ าดไีดด ีทํ าช่ัวไดช่ัว เปนตน
— Sappurisa-diññhã: to have the views of good men)
8. สปฺปุริสทานํ เทติ (ใหทานอยางสัตบุรุษ คือ ใหตามหลักสัปปุริสทาน เชนใหโดยเอื้อเฟอ
ท้ังแกของท่ีตัวให ท้ังแกผูรับทาน ใหของบริสุทธิ์ ใหโดยเขาใจถึงผลที่จะมีตามมา เปนตน — 
Sappurisadàna§ deti: to give a gift as do good men)

บางทีเรียกวา สัปปุริสธรรม 7 เพราะนับเฉพาะสัทธรรม 7 ในขอ 1
M.III.23. ม.อุ.14/143/112.

[ ] หลักตัดสินธรรมวินัย 8 ดู [279] ลักษณะตัดสินธรรมวินัย 8.

[ ] อริยบุคคล 8 ดู [57] อริยบุคคล 8.

[ ] อริยอัฏฐังคิกมรรค ดู [293] มรรคมีองค 8.

[ ] อวิชชา 8 ดู [209] อวิชชา 8.

[ ] อาชีวัฏฐมกศีล ดู [286] ศีล 8 ท้ังอาชีวะ.

[ ] อุโบสถศีล ดู [240] ศีล 8.



นวกะ — หมวด 9
Groups of Nine

(including related groups)

[302] นวงัคสตัถศุาสน (ค ําสอนของพระศาสดามอีงค 9 — Navaïga-satthusàsana: the 
Teacher’s nine-factored dispensation; the Master’s ninefold teaching)
1. สตุตฺํ (สตูร ไดแก พทุธพจนท่ีมสีาระเปนแกนรอยเรยีงเรือ่งหนึง่ๆ หมายเอาอภุโตวภิงัค นทิเทส 
ขันธกะ ปริวาร พระสตูรในสตุตนบิาต และพทุธวจนะอืน่ๆ ท่ีมช่ืีอวา สตุตะ หรอื สตุตนัตะ กลาว
งายคอื วินยัปฎก คมัภรีนทิเทสท้ังสอง และพระสตูรท้ังหลาย — Sutta: threads; discourses)
2. เคยยฺํ (เคยยะ ไดแก ความท่ีมรีอยแกวและรอยกรองผสมกนั หมายเอาพระสตูรท่ีมคีาถาทัง้หมด 
โดยเฉพาะสคาถวรรคในสงัยตุตนกิาย — Geyya: discourses mixed with verses; songs)
3. เวยฺยากรณํ (ไวยากรณ ไดแก ความรอยแกวลวน หมายเอาพระอภิธรรมปฎกทั้งหมด พระ
สูตรที่ไมมีคาถา และพุทธพจนอื่นใดท่ีไมจัดเขาในองค 8 ขอท่ีเหลือ — Veyyàkaraõa: prose-
expositions)
4. คาถา (คาถา ไดแก ความรอยกรองลวน หมายเอา ธรรมบท เถรคาถา เถรีคาถา และ
คาถาลวนในสุตตนิบาตท่ีไมมีช่ือวาเปนสูตร — Gàthà: verses)
5. อุทานํ (อุทาน ไดแก พระคาถาที่ทรงเปลงดวยพระหฤทัยสหรคตดวยโสมนัสสัมปยุตดวย
ญาณ พรอมท้ังขอความอันประกอบอยูดวย รวมเปนพระสูตร 82 สูตร — Udàna: 
exclamations; psalms; verses of uplift)
6. อิติวุตฺตกํ (อิติวุตตกะ ไดแก พระสูตร 110 สูตร ท่ีตรัสโดยนัยวา วุตฺตํ เหตํ ภควตา — 
Itivuttaka: Thus-said discourses)
7. ชาตกํ (ชาดก ไดแก ชาดก 550 เร่ือง มีอปณณกชาดก เปนตน — Jàtaka: birth-stories)
8. อพฺภูตธมฺมํ (อัพภูตธรรม หรือเร่ืองอัศจรรย ไดแก พระสูตรที่วาดวยขออัศจรรย ไมเคยมี 
ทุกสูตร เชน ท่ีตรัสวา “ภิกษุท้ังหลาย ขออัศจรรยไมเคยมี 4 อยางนี้ หาไดในอานนท” ดังนี้
เปนตน — Abbhåtadhamma: marvellous ideas)
9. เวทลฺลํ (เวทัลละ ไดแก พระสูตรแบบถามตอบ ซึ่งผูถามไดท้ังความรูและความพอใจ ถาม
ตอๆ ไป เชน จฬูเวทัลลสตูร มหาเวทลัลสตูร สมัมาทิฏฐสิตูร สกักปญหสตูร สงัขารภาชนยีสตูร
และมหาปุณณมสูตร เปนตน — Vedalla: question-and-answer; catechetical suttas)

คํ าวา นวังคสัตถุสาสน นี้ เปนคํ ารุนคัมภีรอปทาน พุทธวงส และอรรถกถาทั้งหลาย บางที
เรียกวา ชินสาสน บาง พทุธวจนะ บาง สวนในบาลท่ีีมาท้ังหลายเรยีกวา ธรรม บาง สตุะ บาง

ดู [51] สาสน หรือ ศาสนา 2.
Vin.III.8; M.I.133; A.II.5; A.III.86. วินย.1/7/12; ม.มู.12/278/268; องฺ.จตุกฺก.21/6/8; องฺ.ปฺจก.22/73/98.
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[303] พุทธคุณ 9 (คุณของพระพุทธเจา — Buddhaguõa: virtues or attributes of the 
Buddha)
อิติป โส ภควา (แมเพราะอยางนี้ๆ พระผูมีพระภาคเจานั้น — Thus indeed is he, the 
Blessed One,)
1. อรหํ (เปนพระอรหันต คือ เปนผูบริสุทธิ์ ไกลจากกิเลส ทํ าลายกํ าแหงสังสารจักรไดแลว 
เปนผูควรแนะนํ าสั่งสอนผูอื่น ควรไดรับความเคารพบูชา เปนตน — Araha§: holy; worthy; 
accomplished)
2. สมฺมาสมฺพุทฺโธ (เปนผูตรัสรูชอบเอง — Sammàsambuddho: fully self-enlightened)
3. วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน (เปนผูถึงพรอมดวยวิชชา คือความรู และจรณะ คือ ความประพฤติ 
— Vijjàcaraõa-sampanno: perfect in knowledge and conduct)
4. สุคโต (เปนผูเสด็จไปดีแลว คือ ทรงดํ าเนินพระพุทธจริยาใหเปนไปโดยสํ าเร็จผลดวยดี พระ
องคเองก็ไดตรัสรูสํ าเร็จเปนพระพุทธเจา ทรงบํ าเพ็ญพุทธกิจก็สํ าเร็จประโยชนยิ่งใหญแกชนท้ัง
หลายในที่ท่ีเสด็จไป และไดประดิษฐานพระศาสนาไว แมปรินิพพานแลวก็เปนประโยชนแก
มหาชนสืบมา — Sugato: well-gone; well-farer; sublime)
5. โลกวิทู (เปนผูรูแจงโลก คือ ทรงรูแจงสภาวะอันเปนคติธรรมดาแหงโลกคือสังขารทั้งหลาย 
ทรงหยั่งทราบอัธยาศัยสันดานแหงสัตวโลกทั้งปวง ผูเปนไปตามอํ านาจแหงคติธรรมดาโดย
ถองแท เปนเหตุใหทรงดํ าเนินพระองคเปนอิสระ พนจากอํ านาจครอบงํ าแหงคติธรรมดานั้น 
และทรงเปนท่ีพึ่งแหงสัตวท้ังหลายผูยังจมอยูในกระแสโลกได — Lokavidå: knower of the 
worlds)
6. อนุตฺตโร ปุริสทมฺมสารถิ (เปนสารถีฝกบุรุษท่ีฝกได ไมมีใครยิ่งไปกวา คือ ทรงเปนผูฝก
คนไดดีเยี่ยม ไมมีผูใดเทียมเทา — Anuttaro purisadammasàrathi: the incomparable 
leader of men to be tamed)
7. สตฺถา เทวมนุสฺสานํ (เปนศาสดาของเทวดาและมนุษยท้ังหลาย — Satthà deva-
manussàna§: the teacher of gods and men)
8. พุทฺโธ (เปนผูตื่นและเบิกบานแลว คือ ทรงตื่นเองจากความเชื่อถือและขอปฏิบัติท้ังหลายที่
ถือกันมาผิดๆ ดวย ทรงปลุกผูอื่นใหพนจากความหลงงมงายดวย อนึ่ง เพราะไมติด ไมหลง ไม
หวงกังวลในสิ่งใดๆ มีการคํ านึงประโยชนสวนตนเปนตน จึงมีพระทัยเบิกบาน บํ าเพ็ญพุทธกิจ
ไดถูกตองบริบูรณ โดยถือธรรมเปนประมาณ การที่ทรงพระคุณสมบูรณเชนนี้ และทรงบํ าเพ็ญ
พุทธกิจไดเรียบรอยบริบูรณเชนนี้ ยอมอาศัยเหตุคือความเปนผูตื่น และยอมใหเกิดผลคือทํ าให
ทรงเบิกบานดวย — Buddho: awakened)
9. ภควา (ทรงเปนผูมีโชค คือ จะทรงทํ าการใด ก็ลุลวงปลอดภัยทุกประการ หรือ เปนผู
จํ าแนกแจกธรรม — Bhagavà: blessed; analyst)

พุทธคุณ 9 นี้ เรียกอีกอยางวา นวารหาทิคุณ (คุณของพระพุทธเจา 9 ประการ มี อรหํ
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เปนตน) บางทีเลือนมาเปน นวรหคุณ หรือ นวารหคุณ แปลวาคุณของพระพุทธเจาผูเปนพระ
อรหันต 9 ประการ
M.I.37; A.III.285. ม.มู.12/95/67; องฺ.ฉกฺก.22/281/317.

[304] พุทธคุณ 2 (Buddhaguõa: virtues, qualities or attributes of the Buddha)
1. อัตตหิตสมบัติ (ความถึงพรอมแหงประโยชนตน, ทรงบํ าเพ็ญประโยชนสวนพระองคเอง 
เสร็จสิ้นสมบูรณแลว — Attahita-sampatti: to have achieved one’s own good; 
accomplishment of one’s own welfare) พระคุณขอนี้มุงเอาพระปญญาเปนหลัก เพราะ
เปนเคร่ืองใหสํ าเร็จพุทธภาวะ คือ ความเปนพระพุทธเจา และความเปน อัตตนาถะ คือ พึ่งตน
เองได
2. ปรหิตปฏิบัติ (การปฏิบัติเพื่อประโยชนแกผูอื่น, ทรงบํ าเพ็ญพุทธจริยาเพื่อประโยชนแกผู
อื่น — Parahita-pañipatti: practice for the good or welfare of others) พระคุณขอนี้มุง
เอาพระกรุณาเปนหลัก เพราะเปนเคร่ืองใหสํ าเร็จพุทธกิจ คือ หนาท่ีของพระพุทธเจา และ
ความเปนโลกนาถ คือ เปนท่ีพึ่งของชาวโลกได

พุทธคุณ 9 ในขอกอน [303] ยอลงแลวเปน 2 อยางดังแสดงมานี้ คือ ขอ 1, 2, 3, 5 เปน
สวนอัตตหิตสมบัติ ขอ 6, 7 เปนสวนปรหิตปฏิบัติ ขอ 4, 8, 9 เปนท้ังอัตตหิตสมบัติและ
ปรหิตปฏิบัติ
DAò.I.8 (ฉบับไทยยังไมพิมพ) วิสุทฺธิ.ฏีกา1/258/381; 246/338 (ฉบับโรมันยังไมพิมพ)

[305] พุทธคุณ 3 (Buddhaguõa: virtues, qualities or attributes of the Buddha)
1. ปญญาคุณ (พระคุณคือพระปญญา — Pa¤¤à: wisdom)
2. วิสุทธิคุณ (พระคุณคือความบริสุทธิ์ — Visuddhi: purity)
3. กรุณาคุณ (พระคุณคือพระมหากรุณา — Karuõà: compassion)

ในพระคณุ 3 นี ้ขอท่ีเปนหลกัและกลาวถงึท่ัวไปในคมัภรีตางๆ ม ี2 คอื ปญญา และกรณุา
สวนวิสุทธิ เปนพระคุณเนื่องอยูในพระปญญาอยูแลว เพราะเปนผลเกิดเองจากการตรัสรู 
คัมภีรท้ังหลายจึงไมแยกไวเปนขอหนึ่งตางหาก
(ฉบับโรมันยังไมพิมพ) นัย วิสุทฺธิ.ฏีกา1/1.

[306] ธรรมคุณ 6 (คุณของพระธรรม — Dhammaguõa: virtues or attributes of the 
Dhamma)
1. สฺวากฺขาโต ภควตา ธมฺโม (พระธรรมอันพระผูมีพระภาคเจาตรัสดีแลว คือ ตรัสไวเปน
ความจริงแท อีกท้ังงามในเบื้องตน งามในทามกลาง งามในที่สุด พรอมท้ังอรรถพรอมท้ัง
พยัญชนะ ประกาศหลักการครองชีวิตอันประเสริฐ บริสุทธิ์ บริบูรณสิ้นเชิง — Svàkkhàto: 
Well proclaimed is the Dhamma by the Blessed One)
2. สนฺทิฏิโก (อันผูปฏิบัติจะพึงเห็นชัดดวยตนเอง คือ ผูใดปฏิบัติ ผูใดบรรลุ ผูนั้นยอมเห็น
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ประจักษดวยตนเอง ไมตองเช่ือตามคํ าของผูอื่น ผูใดไมปฏิบัติ ไมบรรลุ ผูอื่นจะบอกก็เห็นไมได
— Sandiññhiko: to be seen for oneself)
3. อกาลิโก (ไมประกอบดวยกาล คือ ไมข้ึนกับกาลเวลา พรอมเมื่อใด บรรลุไดทันที บรรลุ
เมื่อใด เห็นผลไดทันที อีกอยางวา เปนจริงอยูอยางไร ก็เปนอยางนั้น ไมจํ ากัดดวยกาล — 
Akàliko: not delayed; timeless)
4. เอหิปสฺสิโก (ควรเรียกใหมาดู คือ เชิญชวนใหมาชม และพิสูจน หรือทาทายตอการตรวจ
สอบ เพราะเปนของจริงและดีจริง — Ehipassiko: inviting to come and see; inviting 
inspection)
5. โอปนยิโก (ควรนอมเขามา คือ ควรนอมเขามาไวในใจ หรือนอมใจเขาไปใหถึง ดวยการ
ปฏิบัติใหเกิดมีข้ึนในใจ หรือใหใจบรรลุถึงอยางนั้น หมายความวา เชิญชวนใหทดลองปฏิบัติดู 
อีกอยางหนึ่งวาเปนสิ่งท่ีนํ าผูปฏิบัติใหเขาไปถึงท่ีหมายคือนิพพาน — Opanayiko: worthy of 
inducing in and by one’s own mind; worthy of realizing; to be tried by practice; 
leading onward)
6. ปจฺจตฺตํ เวทิตพฺโพ วิฺูหิ (อันวิญูชนพึงรูเฉพาะตน คือ เปนวิสัยของวิญูชนจะพึงรู
ได เปนของจํ าเพาะตน ตองทํ าจึงเสวยไดเฉพาะตัว ทํ าใหกันไมได เอาจากกันไมได และรูได
ประจักษท่ีในใจของตนนี่เอง — Paccatta§ veditabbo vi¤¤åhi: directly experienceable 
by the wise)

คุณขอท่ี 1 มีความหมายกวางรวมท้ังปริยัติธรรม คือ คํ าสั่งสอนดวย สวนขอท่ี 2 ถึง 6 
มุงใหเปนคุณของโลกุตตรธรรม จะเห็นไดในท่ีอื่นๆ วา ขอท่ี 2 ถึง 6 ทานแสดงไวเปน คุณบท
ของนิพพาน ก็มี
M.I.37; A.III.285. ม.มู.12/95/67; องฺ.ฉกฺก.22/281/318.

[307] สังฆคุณ 9 (คุณของพระสงฆ — Saïghaguõa: virtues of the Sangha; virtues 
or attributes of the community of noble disciples)
1. สุปฏิปนฺโน ภควโต สาวกสงฺโฆ (พระสงฆสาวกของพระผูมีพระภาค เปนผูปฏิบัติดี — 
Supañipanno: Of good conduct is the community of noble disciples of the 
Blessed One)
2. อุชุปฏิปนฺโน (เปนผูปฏิบัติตรง — Ujupañipanno: of upright conduct)
3. ายปฏิปนฺโน (เปนผูปฏิบัติถูกทาง — ¤àyapañipanno: of right conduct)
4. สามีจิปฏิปนฺโน (เปนผูปฏิบัติสมควร — Sàmãcipañipanno: of dutiful conduct; of 
proper conduct)

ยททิ ํจตตฺาร ิปรุสิยคุาน ิอฏ ปรุสิปคุคฺลา (ไดแก คูบรุุษ 4 ตวับคุคล 8 — namely, the
four pairs of men, the eight types of individuals.)
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เอส ภควโต สาวกสงฺโฆ (พระสงฆสาวกของพระผูมีพระภาคนี้ — This community of 
the disciples of the Blessed One is)
5. อาหุเนยฺโย (เปนผูควรแกของคํ านับ คือควรรับของท่ีเขานํ ามาถวาย — âhuneyyo: 
worthy of gifts)
6. ปาหุเนยฺโย (เปนผูควรแกการตอนรับ — Pàhuneyyo: worthy of hospitality)
7. ทกฺขิเณยฺโย (เปนผูควรแกทักษิณา, ควรแกของทํ าบุญ — Dakkhiõeyyo: worthy of 
offerings)
8. อฺชลิกรณีโย (เปนผูควรแกการทํ าอัญชลี, ควรแกการกราบไหว — A¤jalikaraõãyo: 
worthy of reverential salutation)
9. อนุตฺตรํ ปฺุกฺเขตฺตํ โลกสฺส (เปนนาบุญอันยอดเยี่ยมของโลก, เปนแหลงปลูกฝงและ
เผยแพรความดีท่ียอดเยี่ยมของโลก — Anuttara§ pu¤¤akkhetta§ lokassa: the 
incomparable field of merit or virtue for the world)
M.I.37; A.III.286. ม.มู.12/95/67; องฺ.ฉกฺก.22/281/318.

[308] มละ 9 (มลทิน — Mala: stains)
1. โกธะ (ความโกรธ — Kodha: anger)
2. มักขะ (ความลบหลูคุณทาน, ความหลูความดีผูอื่น — Makkha: detraction; depre-
ciation)
3. อิสสา (ความริษยา — Issà: envy; jealousy)
4. มัจฉริยะ (ความตระหนี่ — Macchariya: stinginess; meanness)
5. มายา (มารยา — Màyà: deceit)
6. สาเถยยะ (ความโออวดหลอกเขา, สาไถย — Sàtheyya: hypocrisy)
7. มุสาวาท (การพูดปด — Musàvàda: false speech)
8. ปาปจฉา (ความปรารถนาลามก — Pàpicchà: evil desire)
9. มิจฉาทิฏฐิ (ความเห็นผิด — Micchàdiññhi: false view)
Vbh.389. อภิ.วิ.35/1021/526.

[309] มานะ 9 (ความถอืตวั, ความส ําคัญตนเปนอยางนัน้อยางนี ้— Màna: conceit; pride)
1. เปนผูเลิศกวาเขา ส ําคญัตวัวาเลศิกวาเขา (Being superior to others, one thinks, “Better 
am I.”)
2. เปนผูเลิศกวาเขา ส ําคญัตวัวาเสมอเขา (Being superior to others, one thinks, “Equal 
am I.”)
3. เปนผูเลิศกวาเขา ส ําคญัตวัวาเลวกวาเขา (Being superior to others, one thinks, “Worse 
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am I.”)
4. เปนผูเสมอเขา ส ําคญัตวัวาเลศิกวาเขา (Being equal to others, one thinks, “Better am 
I.”)
5. เปนผูเสมอเขา ส ําคญัตวัวาเสมอเขา (Being equal to others, one thinks, “Equal am I.”)
6. เปนผูเสมอเขา ส ําคญัตวัวาเลวกวาเขา (Being equal to others, one thinks, “Worse am 
I.”)
7. เปนผูเลวกวาเขา ส ําคญัตวัวาเลศิกวาเขา (Being inferior to others, one thinks, “Better 
am I.”)
8. เปนผูเลวกวาเขา ส ําคญัตวัวาเสมอเขา (Being inferior to others, one thinks, “Equal am 
I.”)
9. เปนผูเลวกวาเขา ส ําคญัตวัวาเลวกวาเขา (Being inferior to others, one thinks, “Worse 
am I.”)
Nd180; Nd2226; Vbh.389. ขุ.ม.29/102/94; 829/519; ขุ.จู.30/578/283; อภิ.วิ.35/1022/527

[310] โลกุตตรธรรม 9 (ธรรมอันมิใชวิสัยของโลก, สภาวะพนโลก — Lokuttara-
dhamma: supermundane states) (+ โพธิปกขิยธรรม 37 = 46: ขุ.ปฏิ.31/620/535; Ps.II.166)
มรรค 4 (Magga: the Four Paths)
ผล 4 (Phala: the Four Fruitions)
นิพพาน หรือ อสังขตธาตุ 1 (Nibbàna: the Unconditioned State)

ดู [27] นิพพาน 2; [164] มรรค 4; [165] ผล 4.
Dhs.1094. อภิ.สํ.34/706/278; 911/355.

[311] วิปสสนาญาณ 9 (ญาณในวิปสสนา, ญาณที่นับเขาในวิปสสนา หรือท่ีจัดเปน
วิปสสนา คือ เปนความรูท่ีทํ าใหเกิดความเห็นแจง เขาใจสภาวะของสิ่งท้ังหลายตามเปนจริง 
— Vipassanà¤àõa: insight-knowledge)
1. อุทยัพพยานุปสสนาญาณ (ญาณอันตามเห็นความเกิดและความดับ คือ พิจารณาความ
เกิดข้ึนและความดับไปแหงเบญจขันธ จนเห็นชัดวา สิ่งท้ังหลายเกิดข้ึนครั้นแลวก็ตองดับไป 
ลวนเกิดข้ึนแลวก็ดับไปท้ังหมด — Udayabbaya¤àõa: knowledge of contemplation on 
rise and fall)
2. ภังคานุปสสนาญาณ (ญาณอันตามเห็นความสลาย คือ เมื่อเห็นความเกิดดับเชนนั้นแลว 
คํ านึงเดนชัดในสวนความดับอันเปนจุดจบสิ้น ก็เห็นวาสังขารทั้งปวงลวนจะตองสลายไปทั้ง
หมด — Bhaïga¤àõa: knowledge of contemplation on dissolution)
3. ภยตูปฏฐานญาณ (ญาณอันมองเห็นสังขารปรากฏเปนของนากลัว คือ เมื่อพิจารณาเห็น
ความแตกสลายอันมีท่ัวไปแกทุกสิ่งทุกอยางเชนนั้นแลว สังขารทั้งปวงไมวาจะเปนไปในภพใด
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คติใด ก็ปรากฏเปนของนากลัว เพราะลวนแตจะตองสลายไป ไมปลอดภัยท้ังสิ้น — Bhaya-
¤àõa: knowledge of the appearance as terror)
4. อาทนีวานปุสสนาญาณ (ญาณอนัค ํานงึเหน็โทษ คอื เมือ่พจิารณาเหน็สงัขารทัง้ปวงซึง่ลวน
ตองแตกสลายไป เปนของนากลวัไมปลอดภยัท้ังสิน้แลว ยอมค ํานงึเหน็สงัขารทัง้ปวงนัน้วาเปน
โทษ เปนสิง่ท่ีมคีวามบกพรอง จะตองระคนอยูดวยทุกข — âdãnava¤àõa: knowledge of 
contemplation on disadvantages)
5. นพิพทิานปุสสนาญาณ (ญาณอนัค ํานงึเหน็ดวยความหนาย คอื เมือ่พจิารณาเหน็สงัขารวา
เปนโทษเชนนัน้แลว ยอมเกดิความหนาย ไมเพลดิเพลนิตดิใจ — Nibbidà¤àõa: knowledge of 
contemplation on dispassion)
6. มญุจิตกัุมยตาญาณ (ญาณอนัค ํานงึดวยใครจะพนไปเสยี คอื เมือ่หนายสงัขารทัง้หลายแลว 
ยอมปรารถนาทีจ่ะพนไปเสยีจากสงัขารเหลานัน้ — Mu¤citukamyatà¤àõa: knowledge of 
the desire for deliverance)
7. ปฏิสังขานุปสสนาญาณ (ญาณอันคํ านึงพิจารณาหาทาง คือ เมื่อตองการจะพนไปเสีย 
จึงกลับหันไปยกเอาสังขารทั้งหลายขึ้นมาพิจารณากํ าหนดดวยไตรลักษณเพื่อมองหาอุบายท่ีจะ
ปลดเปลื้องออกไป — Pañisaïkhà¤àõa: knowledge of reflective contemplation)
8. สังขารุเปกขาญาณ (ญาณอันเปนไปโดยความเปนกลางตอสังขาร คือ เมื่อพิจารณา
สังขารตอไป ยอมเกิดความรูเห็นสภาวะของสังขารตามความเปนจริง วามีความเปนอยูเปนไป
ของมันอยางนั้นเปนธรรมดา จึงวางใจเปนกลางได ไมยินดียินรายในสังขารทั้งหลาย แตนั้น
มองเห็นนิพพานเปนสันติบท ญาณจึงแลนมุงไปยังนิพพาน เลิกละความเกี่ยวเกาะกับสังขาร
เสียได — Saïkhàrupekkhà¤àõa: knowledge of equanimity regarding all formations)
9. สัจจานุโลมิกญาณ หรือ อนุโลมญาณ (ญาณอันเปนไปโดยอนุโลมแกการหยั่งรูอริยสัจจ 
คือ เมื่อวางใจเปนกลางตอสังขารทั้งหลาย ไมพะวง และญาณแลนมุงตรงไปสูนิพพานแลว 
ญาณอันคลอยตอการตรัสรูอริยสัจจ ยอมเกิดข้ึนในลํ าดับถัดไป เปนข้ันสุดทายของวิปสสนา
ญาณ ตอจากนั้นก็จะเกิดโคตรภูญาณมาคั่นกลาง แลวเกิดมรรคญาณใหสํ าเร็จความเปน
อริยบุคคลตอไป — Anuloma¤àõa:  conformity-knowledge; adaptation-knowledge)

ธรรมหมวดนี ้ ทานปรุงศพัทข้ึน โดยถอืตามนยัแหงคมัภรีปฏสิมัภทิามรรค น ํามาอธบิาย
พสิดารในวสิทุธมิรรค แตในอภธิมัมตัถสงัคหะ ทานเตมิ สมัมสนญาณ (ญาณทีก่ ําหนดพจิารณา
นามรูป คอื ขันธ 5 ตามแนวไตรลกัษณ — Sammasana¤àõa: comprehension-knowledge) 
เขามาเปนขอท่ี 1 จงึรวมเปน วิปสสนาญาณ 10 และเรยีกชือ่ญาณขออ่ืนๆ สัน้กวานี ้คอื เรียก 
อทุยพัพยญาณ ภงัคญาณ ภยญาณ อาทีนวญาณ นพิพทิาญาณ มญุจิตกุมัยตาญาณ ปฏสิงัขา-
ญาณ สงัขารุเปกขาญาณ อนโุลมญาณ

ดู [285] วิสุทธิ 7; [345] ญาณ 16
Ps.I.1; Vism.630–671;Comp.210. ขุ.ปฏิ.31/1/1; วิสุทฺธิ.3/262–319; สงฺคห.55.
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[312] สัตตาวาส 9 (ภพเปนท่ีอยูแหงสัตว — Sattàvàsa: Abodes of Beings)
ขอ 1–4 ตรงกับ วิญญาณฐิติ 4 ขอตน
5. สัตวบางพวก ไมมีสัญญา ไมเสวยเวทนา เชน เหลาเทพจํ าพวกอสัญญีสัตว (beings 
without perception and feeling)
ขอ 6–8 ตรงกับ วิญญาณฐิติ ขอท่ี 5–7
9. สัตวบางพวก ผูเขาถึงช้ันเนวสัญญานาสัญญายตนะ (beings reborn in the Sphere of 
Neither-Perception-Nor-Nonperception)

ดู [284] วิญญาณฐิติ 7
D.III.263;288; A.IV.401 ที.ปา.11/353/277; 457/329; องฺ.อฏก.23/228/413.

[313] อนบุพุพวหิาร 9 (ธรรมเครือ่งอยูท่ีประณตีตอกนัข้ึนไปโดยล ําดบั — Anupubbavihàra:
progressive abidings; mental states of gradual attainment)
รูปฌาน 4 (Råpa-jhàna: the Four Absorptions of the Form Sphere)
อรูปฌาน 4 (Aråpa-jhàna: the Four Absorptions of the Formless Sphere)
สัญญาเวทยิตนิโรธ (สมาบัติท่ีดับสัญญาและเวทนา — Sa¤¤àvedayitanirodha: extinc-
tion of perception and feeling) เรียกอกีอยางวา นโิรธสมาบตัิ (attainment of extinction)

สมาบัติขอท่ี 9 นี้ เฉพาะแตพระอนาคามีและพระอรหันตผูชํ านาญในสมาบัติ 8 ขางตน
แลวเทานั้น จึงจะเขาได

อนุบุพพวิหารนี้ เรียกอีกอยางวา อนุบุพพนิโรธ (Anupubba-nirodha: graded stages 
of cessation) เพราะตองดับข้ันตนๆ แตละข้ันไปตามลํ าดับ จึงจะเขาถึงข้ันสูงท่ีอยูถัดข้ึนไปได

ดู [9] ฌาน 4; [207] อรูป 4.
D.III.265,290;A.IV.410. ที.ปา. 11/355/279; 463/332; องฺ.นวก.23/236/424.



ทสกะ — หมวด 10
Groups of Ten

(including related groups)

[314] กถาวตัถ ุ 10 (เร่ืองทีค่วรพดู, เร่ืองท่ีควรน ํามาสนทนากนัในหมูภกิษ ุ  —  Kathàvatthu:
subjects for discussion; topics of talk among the monks)
1. อัปปจฉกถา (เร่ืองความมักนอย, ถอยคํ าท่ีชักนํ าใหมีความปรารถนานอย ไมมักมากอยาก
เดน — Appicchakathà: talk about or favourable to wanting little)
2. สันตุฏฐิกถา (เร่ืองความสันโดษ, ถอยคํ าท่ีชักนํ าใหมีความสันโดษ ไมชอบฟุงเฟอหรือปรน
ปรือ — Santuññhikathà: talk about or favourable to contentment)
3. ปวิเวกกถา (เร่ืองความสงัด, ถอยคํ าท่ีชักนํ าใหมีความสงัดกายใจ — Pavivekakathà: talk 
about or favourable to seclusion)
4. อสงัสคัคกถา (เร่ืองความไมคลกุคล,ี ถอยค ําท่ีชักน ําใหไมคลกุคลดีวยหมู — Asa§sagga-
kathà: talk about or favourable to not mingling together)
5. วิริยารัมภกถา (เร่ืองการปรารภความเพียร, ถอยคํ าท่ีชักนํ าใหมุงมั่นทํ าความเพียร — 
Viriyàrambhakathà: talk about or favourable to strenuousness)
6. สีลกถา (เร่ืองศีล, ถอยคํ าท่ีชักนํ าใหตั้งอยูในศีล — Sãlakathà: talk about or favourable 
to virtue or good conduct)
7. สมาธิกถา (เร่ืองสมาธิ, ถอยคํ าท่ีชักนํ าใหทํ าจิตมั่น — Samàdhikathà: talk about or 
favourable to concentration)
8. ปญญากถา (เร่ืองปญญา, ถอยคํ าท่ีชักนํ าใหเกิดปญญา — Pa¤¤àkathà: talk about or 
favourable to understanding or insight)
9. วมิตุตกิถา (เร่ืองวมิตุต,ิ ถอยค ําท่ีชักน ําใหทํ าใจใหพนจากกเิลสและความทกุข — Vimuttikathà:
talk about or favourable to deliverance)
10. วมิตุตญิาณทัสสนกถา (เร่ืองความรูความเหน็ในวมิตุต,ิ ถอยค ําท่ีชักน ําใหสนใจและเขาใจ
เร่ืองความรูความเหน็ในภาวะทีห่ลดุพนจากกเิลสและความทกุข — Vimutti¤àõadassanakathà:
talk about or favourable to the knowledge and vision of deliverance)
M.I.145; III.113; A.V.129. ม.มู.12/292/287; ม.อุ.14/348/239; องฺ.ทสก.24/69/138.

[315] กสิณ 10 (แปลตามรูปศัพทวา “ท้ังหมด” หรือ “ลวน”; วัตถุอันจูงใจ, วัตถุสํ าหรับเพง
เพื่อจูงจิตใหเปนสมาธ ิ— Kasiõa: meditation devices)
ก.ภูตกสิณ 4 (กสิณคือมหาภูตรูป — Bhåta-kasiõa: Element-Kasiõa)
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1. ปฐวีกสิณ (กสิณคือดิน, กสิณท่ีใชดินเปนอารมณ — Pañhavã~: the Earth Kasiõa)
2. อาโปกสิณ (กสิณคือนํ้ า — âpo~: the Water Kasiõa)
3. เตโชกสิณ (กสิณคือไฟ — Tejo~: the Fire Kasiõa)
4. วาโยกสิณ (กสิณคือลม — Vàyo~: the Air Kasiõa: Wind Kasiõa)
ข. วรรณกสิณ 4 (กสิณคือส ี— Vaõõa~: Colour Kasiõa)
5. นีลกสิณ (กสิณคือสีเขียวคราม — Nãla~: the Blue Kasiõa)
6. ปตกสิณ (กสิณคือสีเหลือง — Pãta~: the Yellow Kasiõa)
7. โลหิตกสิณ (กสิณคือสีแดง — Lohita~: the Red Kasiõa)
8. โอทาตกสิณ (กสิณคือสีขาว — Odàta~: the White Kasiõa)
ค.กสิณอื่นๆ
9. อาโลกกสิณ (กสิณคือแสงสวาง — âloka~: the Light Kasiõa)
10. อากาสกสิณ (กสิณคือท่ีวางเปลา, ชองวาง — âkàsa~: the Space Kasiõa)

กสิณท่ีมาในบาลี เชน องฺ.ทสก.24/25/48 (A.V.46) ไมมี อาโลกกสิณ แตมี วิญญาณกสิณ 
(กสิณคือวิญญาณ — Vi¤¤àõa~: the Consciousness Kasiõa) เปนขอท่ี 10 และ อากาส-
กสิณ เปนขอท่ี 9
Vism.118–169. วิสุทฺธิ.1/150–217.

[316] กามโภคี 10 (ผูบริโภคกาม, ผูครองเรือน, คฤหัสถ — Kàmabhogã: enjoyers of 
sensual pleasures; laymen; householders)
กลุมที่ 1 แสวงหาไมชอบธรรม (those seeking wealth unlawfully and arbitrarily)
1. พวกหนึ่ง แสวงหาโภคทรัพยโดยไมชอบธรรม โดยทารุณขมข่ี, ไดมาแลวไมเล้ียงตนให
อิ่มหนํ าเปนสุข, ทั้งไมแจกจายแบงปนและไมใชทํ ากรรมดี
(So seeking wealth, a certain one neither makes himself happy and cheerful, nor 
does he share with others, nor does he do meritorious deeds.)
2. พวกหนึ่ง แสวงหาโภคทรัพยโดยไมชอบธรรม โดยทารุณขมข่ี, ไดมาแลวเล้ียงตนใหอิ่ม
หนํ าเปนสุข, แตไมแจกจายแบงปนและไมใชทํ ากรรมดี
(So seeking wealth, a certain one makes himself happy and cheerful, but he does 
not share with others and does no meritorious deeds.)
3. พวกหนึ่ง แสวงหาโภคทรัพยโดยไมชอบธรรม โดยทารุณขมข่ี, ไดมาแลว เล้ียงตนให
อิ่มหนํ าเปนสุขดวย, แจกจายแบงปนและใชทํ ากรรมดีดวย
(So seeking wealth, a certain one does make himself happy and cheerful, he 
does share with others and does meritorious deeds.)
(พวกที่ 1 ควรตํ าหนิทั้ง 3 สถาน; พวกที่ 2 ตํ าหนิ 2 สถาน ชม 1 สถาน; พวกที่ 3 ตํ าหนิ 1 สถาน ชม 2 
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สถาน — These are blameworthy in three, two and one respect, and praiseworthy in none, 
one and two respects, respectively.)
กลุมที่ 2 แสวงหาชอบธรรมบาง ไมชอบธรรมบาง (those seeking wealth both 
lawfully and unlawfully, arbitrarily and unarbitrarily)
4. พวกหนึง่ แสวงหาโภคทรพัยโดยชอบธรรมบางไมชอบธรรมบาง ทารณุขมขีบ่างไมทารณุ
ขมข่ีบาง, ไดมาแลวไมเล้ียงตนใหอิม่หน ําเปนสขุ, ไมแจกจายแบงปนและไมใชท ํากรรมดี
(Same as 1)
5. พวกหนึง่ แสวงหาโภคทรพัยโดยชอบธรรมบางไมชอบธรรมบาง ทารณุขมขีบ่างไมทารณุ
ขมข่ีบาง, ไดมาแลวเล้ียงตนใหอิม่หน ําเปนสขุ, แตไมแจกจายแบงปนและไมใชท ํากรรมดี
(Same as 2)
6. พวกหนึ่ง แสวงหาโภคทรัพยโดยชอบธรรมบางไมชอบธรรมบาง ทารุณขมข่ีบางไม
ทารณุขมข่ีบาง, ไดมาแลวเล้ียงตนใหอิม่หน ําเปนสขุ, ทัง้แจกจายแบงปนและใชท ํากรรมดี
(Same as 3)
(พวกที ่4 ควรต ําหน ิ3 สถาน ชม 1 สถาน; พวกที ่5 ตํ าหน ิ2 สถาน ชม 2 สถาน; พวกที ่6 ตํ าหน ิ1 สถาน 
ชม 3 สถาน — These are blameworthy in three, two and one respect, and praiseworthy in one, 
two and three respects, respectively.)
กลุมที่ 3 แสวงหาชอบธรรม (those seeking wealth lawfully and unarbitrarily)
7. พวกหนึ่ง แสวงหาโภคทรัพยโดยชอบธรรม ไมทารุณขมข่ี, ไดมาแลวไมเล้ียงตนใหอิ่ม
หนํ าเปนสุข, ไมแจกจายแบงปนและไมใชทํ ากรรมดี (Same as 1)
8. พวกหนึ่ง แสวงหาโภคทรัพยโดยชอบธรรม ไมทารุณขมข่ี, ไดมาแลวเล้ียงตนใหอิ่ม
หนํ าเปนสุข, แตไมแจกจายแบงปนและไมใชทํ ากรรมดี (Same as 2)
9. พวกหนึ่ง แสวงหาโภคทรัพยโดยชอบธรรม ไมทารุณขมข่ี, ไดมาแลวก็เล้ียงตนใหอิ่ม
หนํ าเปนสุขดวย, ทั้งแจกจายแบงปนและใชทํ ากรรมดีดวย; แตเขายังติด ยังสยบมัวเมา 
ยังหมกมุน บริโภคโภคะเหลานั้นโดยไมรูเทาทันเห็นโทษ ไมมีปญญาทํ าตนใหเปนอิสระ
หลุดพนเปนนายเหนือโภคทรัพย (Same as 3. But he makes use of his wealth with 
greed and longing, is infatuated therewith, heedless of danger, lacking the 
insight to achieve spiritual freedom.)
(พวกที่ 7 ควรตํ าหนิ 2 สถาน ชม 1 สถาน; พวกที่ 8 ตํ าหนิ 1 สถาน ชม 2 สถาน; พวกที่ 9 ชม 3 สถาน 
ตํ าหนิ 1 สถาน — These are blameworthy in two, one and one respect, and praiseworthy in 
one, two and three respects, respectively.)
พวกพิเศษ: แสวงหาชอบธรรม และใชอยางรูเทาทันเปนอิสระ
10. พวกหนึ่ง แสวงหาโภคทรัพยโดยชอบธรรม ไมทารุณขมข่ี, ไดมาแลวเล้ียงตนใหอิ่ม
หนํ าเปนสุข, แจกจายแบงปนและใชทํ ากรรมดี; อีกทั้งไมสยบมัวเมา ไมหมกมุน บริโภค
โภคะเหลานั้นอยางรูเทาทันเห็นโทษ มีปญญาทํ าตนใหเปนอิสระหลุดพนเปนนายเหนือ
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โภคทรัพย (Seeking wealth lawfully and unarbitrarily, a certain one does make 
himself happy and cheerful, he does share with others and does meritorious deeds. 
Moreover, he makes use of his wealth without greed and longing, without 
infatuation, is heedful of danger and possessed of the insight that keeps for himself 
spiritual freedom.)
(พวกที่ 10 น้ี ทรงสรรเสริญวาเปนผูเลิศ ประเสริฐ สูงสุด ควรชมทั้ง 4 สถาน — Of these ten this 
one is the best, the greatest and the noblest, being praiseworthy in all the four respects.)
S.IV.331; A.V.176. สํ.สฬ.18/631–643/408–415; องฺ.ทสก.24/91/188.

[317] กาลามสูตรกังขานิยฐาน 10 (หมายถึง วิธีปฏิบัติในเรื่องท่ีควรสงสัย หรือหลัก
ความเชื่อ ท่ีตรัสไวในกาลามสูตร — Kàlàmasutta-kaïkhàniyaññhàna: how to deal with 
doubtful matters; advice on how to investigate a doctrine, as contained in the Kà
làmasutta)
1. มา อนุสฺสเวน (อยาปลงใจเชื่อ ดวยการฟงตามกันมา — Be not led by report)
2. มา ปรมฺปราย (อยาปลงใจเชื่อ ดวยการถือสืบๆ กันมา — Be not led by tradition)
3. มา อิติกิราย (อยาปลงใจเชื่อ ดวยการเลาลือ — Be not led by hearsay)
4. มา ปฏกสมฺปทาเนน (อยาปลงใจเชื่อ ดวยการอางตํ าราหรือคัมภีร — Be not led by 
the authority of texts)
5. มา ตกฺกเหตุ (อยาปลงใจเชื่อ เพราะตรรก — Be not led by mere logic)
6. มา นยเหตุ (อยาปลงใจเชื่อ เพราะการอนุมาน — Be not led by inference)
7. มา อาการปริวิตกฺเกน (อยาปลงใจเชื่อ ดวยการคิดตรองตามแนวเหตุผล — Be not led 
by considering appearances)
8. มา ทฏินิชิฌฺานกขฺนตฺยิา (อยาปลงใจเชือ่ เพราะเขาไดกบัทฤษฎท่ีีพนิจิไวแลว  — Be not
led by the agreement with a considered and approved theory)
9. มา ภพฺพรูปตาย (อยาปลงใจเชื่อ เพราะมองเห็นรูปลักษณะนาจะเปนไปได — Be not led 
by seeming possibilities)
10. มา สมโณ โน ครูติ (อยาปลงใจเชื่อ เพราะนับถือวา ทานสมณะนี้เปนครูของเรา — Be 
not led by the idea, ‘This is our teacher’.)

ตอเมื่อใด  รูเขาใจดวยตนวา ธรรมเหลานั้น เปนอกุศล เปนกุศล มีโทษ ไมมีโทษ เปนตน 
แลว จึงควรละหรือถือปฏิบัติตามนั้น

สูตรนี้ ในบาลีเรียกวา เกสปุตติยสูตร ท่ีช่ือกาลามสูตร เพราะทรงแสดงแกชนเผากาลามะ 
แหงวรรณะกษัตริย ท่ีช่ือเกสปุตติยสูตร เพราะพวกกาลามะนั้นเปนชาวเกสปุตตนิคม
A.I.189. องฺ.ติก.20/505/241.
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[318] กิเลส 10 (สภาพท่ีทํ าใหจิตเศราหมอง — Kilesa: defilements)
1. โลภะ (ความอยากได — Lobha: greed)
2. โทสะ (ความคิดประทุษราย — Dosa: hatred)
3. โมหะ (ความหลง, ความไมรู, ความเขลา — Moha: delusion)
4. มานะ (ความถือตัว — Màna: conceit)
5. ทิฏฐิ (ความเห็นผิด — Diññhi: wrong view)
6. วิจิกิจฉา (ความลังเลสงสัย, ความเคลือบแคลง — Vicikicchà: doubt; uncertainty)
7. ถีนะ (ความหดหู, ความทอแทถดถอย — Thãna: sloth)
8. อุทธัจจะ (ความฟุงซาน — Uddhacca: restlessness)
9. อหิริกะ (ความไมละอายตอความช่ัว — Ahirika: shamelessness)
10. อโนตตัปปะ (ความไมเกรงกลัวตอความช่ัว — Anottappa: lack of moral dread)
       สิบอยางนี้ ในบาลีเดิมเรียกวา กิเลสวัตถุ (สิ่งกอความเศราหมอง) 10
Vbh.391. อภิ.วิ.35/1026/528.

[319] กุศลกรรมบถ 101 (ทางแหงกุศลกรรม, ทางทํ าความดี, กรรมดีอันเปนทางนํ าไปสู
สุคติ — Kusala-kammapatha: wholesome course of action) วาโดยหัวขอยอ ดังนี้
ก.กายกรรม 3 (การกระทํ าทางกาย — Kàyakamma: bodily action)
1. ปาณาติปาตา เวรมณ*ี (เวนจากปลงชีวิต — Pàõàtipàtà veramaõã: abstention from 
killing)
2. อทินฺนาทานา เวรมณี (เวนจากถือเอาของที่เขามิไดใหโดยอาการขโมย — Adinnàdànà
~: abstention from taking what is not given)
3. กาเมสุมิจฺฉาจารา เวรมณี (เวนจากประพฤติผิดในกาม — Kàmesumicchàcàrà ~:
abstention from sexual misconduct)
ข. วจีกรรม 4 (การกระทํ าทางวาจา — Vacãkamma: verbal action)
4. มุสาวาทา เวรมณี (เวนจากพูดเท็จ — Musàvàdà ~: abstention from false speech)
5. ปสุณาย วาจาย เวรมณี (เวนจากพูดสอเสียด — Pisuõàya vàcàya ~: abstention 
from tale-bearing)
6. ผรุสาย วาจาย เวรมณี (เวนจากพูดคํ าหยาบ — Pharusàya vàcàya ~: abstention 
from harsh speech)
7. สมฺผปฺปลาปา เวรมณี (เวนจากพูดเพอเจอ — Samphappalàpà ~: abstention from 

                                                       
* เวรมณี แปลวา “เจตนาที่ทํ าใหเวน” หรือ “เจตนาที่ตรงขาม” เม่ือจะแปลใหเต็มความ จึงควรแปลวา “การ
กระทํ าที่วางจากการคิดเบียดเบียน” หรือ “การทํ าดีที่ตรงขามกับการเบียดเบียนชีวิต” ดังนี้เปนตน
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vain talk or gossip)
ค.มโนกรรม 3 (การกระทํ าทางใจ — Manokamma: mental action)
8. อนภิชฺฌา (ความไมคิดเพงเล็งอยากไดของเขา — Anabhijjhà: non-covetousness)
9. อพฺยาปาท (ความไมคิดรายตอผูอื่น — Abyàpàda: non-illwill)
10. สมฺมาทิฏิ (ความเห็นชอบ ถูกตองตามคลองธรรม — Sammàdiññhi: right view)
D.III.269,290. ที.ปา.11/360/284; 471/337.

[320] กุศลกรรมบถ 102 (ทางแหงกุศลกรรม, ทางทํ าความดี, กรรมดีอันเปนทางนํ าไปสู
ความสุขความเจริญหรือสุคต ิ— Kusala-kammapatha: wholesome course of action) วา
โดยขอธรรมสมบูรณ (แปลตัดเอาแตใจความ) ดังนี้
ก.กายกรรม 3 (การกระทํ าทางกาย — bodily action)
1. ปาณาติปาตํ ปหาย ฯเปฯ สพฺพปาณภูตหิตานุกมฺป โหติ (ละการฆาการเบียดเบียน มี
เมตตากรุณาชวยเหลือเกื้อกูลกัน — to avoid the destruction of life and be anxious for 
the welfare of all lives)
2. อทินฺนาทานํ ปหาย ฯเปฯ อทินฺนํ เถยฺยสงฺขาตํ อนาทาตา โหติ (ละอทินนาทาน 
เคารพกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินของผูอื่น — to avoid stealing, not violating the right to 
private property of others)
3. กาเมสุมิจฺฉาจารํ ปหาย ฯเปฯ น จาริตฺตํ อาปชฺชิตา โหติ (ละการประพฤติผิดในกาม 
ไมลวงละเมิดประเพณีทางเพศ — to avoid sexual misconduct, not transgressing sex 
morals)
ข. วจีกรรม 4 (การกระทํ าทางวาจา — verbal action)
4. มุสาวาทํ ปหาย ฯเปฯ น สมฺปชานมุสา ภาสิตา โหติ (ละการพูดเท็จ ไมยอมกลาวเท็จ 
เพราะเหตุตนเอง ผูอื่น หรือเพราะเห็นแกผลประโยชนใดๆ  — to avoid lying, not 
knowingly speaking a lie for the sake of any advantage)
5. ปสุณํ วาจํ ปหาย ฯเปฯ สมคฺคกรณึ วาจํ ภาสิตา โหติ (ละการพูดคํ าสอเสียด ชวย
สมานคนที่แตกราวกัน สงเสริมคนท่ีสมัครสมานกัน ชอบกลาวถอยคํ าท่ีสรางสามัคคี — to 
avoid malicious speech, unite the discordant, encourage the united and utter 
speech that makes for harmony)
6. ผรุสํ วาจํ ปหาย ฯเปฯ พหุชนมนาปา ตถารูป วาจํ ภาสิตา โหติ (ละคํ าหยาบ พูดแต
คํ าสุภาพออนหวาน — to avoid harsh language and speak gentle, loving, courteous, 
dear and agreeable words)
7. สมผฺปปฺลาป ปหาย ฯเปฯ กาลวาท ีภูตวาท ีอตถฺวาท ีธมมฺวาท ีวนิยวาท ีนธิานวตึ
วาจํ ภาสิตา โหติ ฯเปฯ (ละการพูดเพอเจอ พูดแตคํ าจริง มีเหตุผล มีสารประโยชน ถูก
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กาลเทศะ — to avoid frivolous talk; to speak at the right time, in accordance with 
facts, what is useful, moderate and full of sense)
ค.มโนกรรม 3 (การกระทํ าทางใจ — mental action)
8. อนภิชฺฌาลุ โหติ ฯเปฯ (ไมเพงเล็งอยากไดของผูอื่น — to be without covetousness)
9. อพฺยาปนฺนจิตฺโต โหติ ฯเปฯ สุขี อตฺตานํ ปริหรนฺตูติ (ไมมีจิตคิดราย คิดปรารถนา
แตวา ขอใหสัตวท้ังหลายไมมีเวร ไมเบียดเบียน ไมมีทุกข ครองตนอยูเปนสุขเถิด — to be 
free from ill-will, thinking, ‘Oh, that these beings were free from hatred and ill- 
will, and would lead a happy life free from trouble.’)
10. สมมฺาทฏิโิก โหต ิฯเปฯ สย ํอภิฺา สจฺฉิกตวฺา ปเวเทนตฺตีิ (มคีวามเหน็ชอบ เชน
วา ทานมผีล การบชูามผีล ผลวบิากของกรรมดกีรรมชัว่ม ีเปนตน  — to possess right view
such as that gifts, donations and offerings are not fruitless and that there are 
results of wholesome and unwholesome actions)

กุศลกรรมบถหมวดนี้ ในบาลีเรียกช่ือหลายอยาง เชนวา ธรรมจริยา (ความประพฤติธรรม
— righteous conduct) บาง โสไจย (ความสะอาดหรอืเคร่ืองช ําระตวั — cleansing) บาง อริย-
ธรรม (อารยธรรม, ธรรมของผูเจรญิ — virtues of a noble or civilized man) บาง อริยมรรค 
(มรรคาอันประเสรฐิ — the noble path) บาง สทัธรรม (ธรรมด,ี ธรรมแท — good law; true 
law) บาง สปัปริุสธรรม (ธรรมของสตับรุุษ — qualities of a good man) บาง ฯลฯ
M.I.287; A.V.266,275–278. ม.มู.12/485/523; องฺ.ทสก.24/165/287; 168–181/296–300.

[321] อกุศลกรรมบถ 10 (ทางแหงอกุศลกรรม, ทางทํ าความช่ัว, กรรมชั่วอันเปนทางนํ า
ไปสูความเสื่อม ความทุกข หรือทุคติ — Akusala-kammapatha: unwholesome course of 
action)
ก.กายกรรม 3 (การกระทํ าทางกาย — Kàyakamma: bodily action)
1. ปาณาตบิาต (การท ําชีวิตใหตกลวง, ปลงชวิีต — Pàõàtipàta: destruction of life; killing)
2. อทินนาทาน (การถือเอาของที่เขามิไดให โดยอาการขโมย, ลักทรัพย — Adinnàdàna:
taking what is not given; stealing)
3. กาเมสุมิจฉาจาร (ความประพฤติผิดในกาม — Kàmesumicchàcàra: sexual 
misconduct)
ข. วจีกรรม 4 (การกระทํ าทางวาจา — Vacãkamma: verbal action)
4. มุสาวาท (การพูดเท็จ — Musàvàda: false speech)
5. ปสุณาวาจา (วาจาสอเสียด — Pisuõàvàcà: tale-bearing; malicious speech)
6. ผรุสวาจา (วาจาหยาบ — Pharusavàcà: harsh speech)
7. สัมผัปปลาปะ (คํ าพูดเพอเจอ — Samphappalàpa: frivolous talk; vain talk; gossip)
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ค.มโนกรรม 3 (การกระทํ าทางใจ — Manokamma: mental action)
8. อภิชฌา (เพงเล็งอยากไดของเขา — Abhijjhà: covetousness; avarice)
9. พยาบาท (คิดรายผูอื่น — Byàpàda: illwill)
10. มิจฉาทิฏฐิ (เห็นผิดจากคลองธรรม — Micchàdiññhi: false view; wrong view)
D.III.269,290; A.V.264. ที.ปา.11/359/284; 470/337; องฺ.ทสก.24/165/285.

[322] เถรธรรม 10 (คุณธรรมที่ทํ าใหพระเถระอยูสํ าราญในที่ทุกสถาน — Theradhamma: 
qualities which make for happy living of an elder monk)
1. เถโร รตฺตฺู (เปนผูใหญ บวชนาน รูเห็นกิจการ ทรงจํ าเร่ืองราวไวไดมาก — Thero 
ratta¤¤å: to be an elder monk of long experience)
2. สีลวา (มีศีล เครงครัดในสิกขาบททั้งหลาย — Sãlavà: to be virtuous; to have good 
conduct)
3. พหุสฺสุโต (เปนพหูสูตทรงความรู — Bahussuto: to be much learned)
4. สฺวาคตปาฏิโมกฺโข (ทรงปาฏิโมกข รูหลักแหงวินัย แคลวคลอง ชํ านิชํ านาญ สามารถ
วินิจฉัยไดดวยดี — Svàgatapàñimokkho: to be well versed in the codes of discipline)
5. อธิกรณสมุปฺปาทวูปสมกุสโล (ฉลาดในการระงับอธิกรณท่ีเกิดข้ึน — Adhikaraõa-
samuppàdavåpasamakusalo: to be skilled in settling a legal question that has 
arisen)
6. ธมฺมกาโม (เปนผูใครธรรม รักความรู รักความจริง รูจักรับฟงและรูจักพูด ทํ าใหเปนท่ีช่ืน
ชมสนิทสนมสบายใจ นาเขาไปปรึกษาสนทนา และชอบศึกษา ยินดีปรีดาในหลักธรรมหลักวินัย
ท่ียิ่งๆ ข้ึนไป — Dhammakàmo: to love the Dhamma, be pleasant to consult and 
converse with, and find joy in the advanced teaching of both the Doctrine and 
the Discipline)
7. สนฺตุฏโ  (เปนผูสันโดษดวยปจจัยสี่ตามมีตามได  —  Santuññho:  to be content with
whatsoever supply of the four requisites he may get)
8. ปาสาทิโก (จะไปจะมา มีอาการกิริยานาเลื่อมใส แมเขาไปในละแวกบาน ก็สํ ารวมเปนอันดี
— Pàsàdiko: to be charming and perfectly composed in his goings out and 
comings in and in sitting in the house)
9. ฌานลาภี (ไดแคลวคลองในฌาน 4 ท่ีเปนเคร่ืองอยูสุขสบายในปจจุบัน — Jhànalàbhã: to 
be able to gain pleasure of the Four Absorptions)
10. วิมุตฺโต (บรรลุเจโตวิมุตติปญญาวิมุตติ สิ้นอาสวะ — Vimutto: to have gained the 
Deliverance)
A.V.201. องฺ.ทสก.24/98/215.
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[323] ทศพลญาณ (บาลีเรียก ตถาคตพลญาณ 10 คือ พระญาณอันเปนกํ าลังของพระ
ตถาคต 10 ประการ ท่ีทํ าใหพระองคสามารถบันลือสีหนาท ประกาศพระศาสนาไดมั่นคง — 
Dasa-bala¤àõa: the Ten Powers of the Perfect One)
1. ฐานาฐานญาณ (ปรีชาหยั่งรูฐานะและอฐานะ คือ รูกฎธรรมชาติเกี่ยวกับขอบเขตและขีด
ข้ันของสิ่งท้ังหลายวา อะไรเปนไปได อะไรเปนไปไมได และแคไหนเพียงไร โดยเฉพาะในแง
ความสัมพันธระหวางเหตุกับผล และกฎเกณฑทางจริยธรรม เกี่ยวกับสมรรถวิสัยของบุคคล 
ซึ่งจะไดรับผลกรรมที่ดีและช่ัวตางๆ กัน — òhànàñhàna-¤àõa: knowledge of instance 
and no instance; knowledge of possibilities and impossibilities)
2. กรรมวิปากญาณ (ปรีชาหยั่งรูผลของกรรม คือ สามารถกํ าหนดแยกการใหผลอยางสลับ
ซับซอน ระหวางกรรมดีกับกรรมชั่ว ท่ีสัมพันธกับปจจัยแวดลอมตางๆ มองเห็นรายละเอียด
และความสัมพันธภายในกระบวนการกอผลของกรรมอยางชัดเจน — Kammavipàka-¤àõa:
knowledge of the ripening of action; knowledge of the results of kamma)
3. สัพพัตถคามินีปฏิปทาญาณ (ปรีชาหยั่งรูขอปฏิบัติท่ีจะนํ าไปสูคติท้ังปวง คือ สุคติ ทุคติ 
หรอืพนจากคต ิ หรอืปรีชาหยัง่รูขอปฏบิตัท่ีิจะน ําไปสูอรรถประโยชนท้ังปวง กลาวคอื ทิฏฐธมัมกิตั
ถะ สัมปรายิกัตถะ หรือ ปรมัตถะ คือรูวาเมื่อปรารถนาจะเขาถึงคติหรือประโยชนใด จะตองทํ า
อะไรบาง มีรายละเอียดวิธีปฏิบัติอยางไร — Sabbatthagàminãpañipadà-¤àõa: knowledge 
of the way that leads anywhere; knowledge of the practices leading to all 
destinies and all goals)
4. นานาธาตุญาณ (ปรีชาหยั่งรูสภาวะของโลกอันประกอบดวยธาตุตางๆ เปนอเนก คือ รู
สภาวะของธรรมชาติ ท้ังฝายอุปาทินนกสังขารและฝายอนุปาทินนกสังขาร เชน รูจักสวน
ประกอบตางๆ ของชีวิต สภาวะของสวนประกอบเหลานั้น พรอมท้ังลักษณะและหนาท่ีของมัน
แตละอยาง อาทิการปฏิบัติหนาท่ีของขันธ อายตนะ และธาตุตางๆ ในกระบวนการรับรู 
เปนตน และรูเหตุแหงความแตกตางกันของสิ่งท้ังหลายเหลานั้น — Nànàdhàtu-¤àõa:
knowledge of the world with its many different elements)
5. นานาธิมุตติกญาณ (ปรีชาหยั่งรูอธิมุติ คือ รูอัธยาศัย ความโนมเอียง ความเชื่อถือ แนว
ความสนใจ เปนตน ของสัตวท้ังหลายที่เปนไปตางๆ กัน — Nànàdhimuttika-¤àõa:
knowledge of the different dispositions of beings)
6. อินทริยปโรปริยัตตญาณ (ปรีชาหยั่งรูความยิ่งและหยอนแหงอินทรียของสัตวท้ังหลาย 
คือ รูวาสัตวนั้นๆ มีศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิ ปญญา แคไหน เพียงใด มีกิเลสมาก กิเลสนอย มี
อินทรียออน หรือแกกลา สอนงาย หรือสอนยาก มีความพรอมท่ีจะตรัสรูหรือไม — 
Indriyaparopariyatta-¤àõa: knowledge of the state of faculties of beings; 
knowledge of the inferiority and superiority of the controlling faculties of various 
beings; knowledge as regards maturity of persons)
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7. ฌานาทิสังกิเลสาทิญาณ (ปรีชาหยั่งรูความเศราหมอง ความผองแผว การออกแหงฌาน 
วิโมกข สมาธิ และสมาบตัท้ัิงหลาย — Jhànàdisaïkilesàdi-¤àõa: knowledge of defilement, 
cleansing and emergence in the cases of the meditations, liberations, concen-
trations and attainments)
8. ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ (ปรีชาหยั่งรู อันทํ าใหระลึกภพที่เคยอยูในหนหลังได — 
Pubbenivàsànussati-¤àõa: knowledge of the remembrance of former existences)
9. จุตูปปาตญาณ (ปรีชาหยั่งรูจุติและอุบัติของสัตวท้ังหลายอันเปนไปตามกรรม — Cutå-
papàta-¤àõa: knowledge of the decease and rebirth of beings)
10. อาสวักขยญาณ (ปรีชาหยั่งรูความสิ้นไปแหงอาสวะทั้งหลาย — âsavakkhaya-¤àõa:
knowledge of the exhaustion of mental intoxicants)
M.I.69; A.V.33; Vbh.336. ม.มู.12/166/140; องฺ.ทสก.24/21/35; อภิ.วิ.35/839/454.

[ ] ทศพิธราชธรรม ดู [326] ราชธรรม 10.

[ ] ธรรมจริยา 10 เปนอีกช่ือหนึ่งของ [320] กุศลกรรมบถ 10 2.

[ ] ธรรมมีอุปการะมาก 10 ดู [324] นาถกรณธรรม 10.

[324] นาถกรณธรรม 10 (ธรรมอันกระทํ าท่ีพึ่ง, ธรรมสรางท่ีพึ่ง, คุณธรรมที่ทํ าใหตนเปน
ท่ีพึ่งของตนได — Nàthakaraõa-dhamma: virtues which make for protection)
1. สลี (ความประพฤตดิงีามสจุรติ รักษาระเบยีบวินยั มอีาชีวะบริสทุธิ์ — Sãla: good conduct; 
keeping moral habits)
2. พาหุสจฺจ (ความเปนผูไดศึกษาเลาเรียนมาก มีความรูความเขาใจลึกซึ้ง — Bàhusacca:
great learning)
3. กลฺยาณมิตฺตตา (ความมีกัลยาณมิตร, การคบคนดี ไดท่ีปรึกษา และผูแนะนํ าสั่งสอนที่ดี
— Kalyàõamittatà: good company; association with good people)
4. โสวจสฺสตา (ความเปนผูวางายสอนงาย รับฟงเหตุผล — Sovacassatà: amenability to 
correction; meekness; easy admonishability)
5. กิงฺกรณีเยสุ ทกฺขตา (ความเอาใจใสชวยขวนขวายในกิจใหญนอยทุกอยางของเพื่อนรวม
หมูคณะ รูจักพิจารณาไตรตรอง สามารถจัดทํ าใหสํ าเร็จเรียบรอย — Ki§karaõãyesu 
dakkhatà: willingness to give a helping hand; diligence and skill in managing all 
affairs of one’s fellows in the community)
6. ธมฺมกามตา (ความเปนผูใครธรรม คือ รักธรรม ใฝความรูใฝความจริง รูจักพูดรูจักรับฟง 
ทํ าใหเกิดความพอใจ นารวมปรึกษาสนทนา ชอบศึกษา ยินดีปรีดาในหลักธรรมหลักวินัยท่ี
ละเอียดลึกซึ้งยิ่งๆ ข้ึนไป — Dhammakàmatà: love of truth; to love the Dhamma, be 
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pleasant to consult and converse with and rejoice in the advanced teaching of 
both the Doctrine and the Discipline)
7. วริิยารมภฺ (ความขยนัหมัน่เพยีร คอื เพยีรละความชัว่ ประกอบความด ีมใีจแกลวกลา บาก
บัน่กาวหนา ไมยอทอ ไมทอดท้ิงธรุะ — Viriyàrambha: energy; effort; energetic exertion)
8. สนฺตุฏี (ความสนัโดษ คอื ยนิด ีมคีวามสขุความพอใจดวยปจจยัสีท่ี่หามาไดดวยความเพยีร
อันชอบธรรมของตน — Santuññhã: contentment)
9. สติ (ความมีสติ รูจักกํ าหนดจดจํ า ระลึกการที่ทํ าคํ าท่ีพูดไวได เปนอยูอยางไมประมาท — 
Sati: mindfulness; ability to remember what one has done and spoken)
10. ปฺา (ความมีปญญาหยั่งรูเหตุผล รูจักคิดพิจารณา เขาใจภาวะของสิ่งท้ังหลายตาม
ความเปนจริง — Pa¤¤à: wisdom; insight)

นาถกรณธรรมนี้ ทานเรียกวาเปน พหุการธรรม หรือ ธรรมมีอุปการะมาก เพราะเปน
กํ าลังหนุนในการบํ าเพ็ญคุณความดีท้ังหลาย ยังประโยชนตนและประโยชนผูอื่นใหสํ าเร็จได
อยางกวางขวางไพบูลย
D.III.266,290; A.V.23. ที.ปา.11/357/281; 466/334; องฺ.ทสก.24/17/25.

[325] บารมี 10 หรือ ทศบารม ี (ปฏิปทาอันยวดยิ่ง, คุณธรรมที่ประพฤติปฏิบัติอยางยิง่
ยวด คอื ความดท่ีีบ ําเพญ็อยางพเิศษ เพือ่บรรลซุึง่จดุหมายอนัสงู เชน ความเปนพระพทุธเจา
และความเปนมหาสาวก เปนตน — Pàramã: perfections)
1. ทาน (การให การเสียสละ — Dàna: giving; charity; generosity; liberality)
2. ศีล (การรักษากายวาจาใหอยูในหลักความประพฤติท่ีเปนแบบแผนแหงภาวะของตน, ความ
ประพฤติดีงามถูกตองตามระเบียบวินัย —Sãla: morality; good conduct)
3. เนกขัมมะ (การออกบวช, ความปลีกตัวปลีกใจจากกาม — Nekkhamma: renunciation)
4. ปญญา (ความรอบรู, ความหยั่งรูเหตุผล เขาใจสภาวะของสิ่งท้ังหลายตามความเปนจริง 
และรูจักแกไขปฏิบัติจัดการตางๆ — Pa¤¤à: wisdom; insight; understanding)
5. วิริยะ (ความเพียร, ความแกลวกลา ไมเกรงกลัวอุปสรรค พยายามบากบั่นอุตสาหะ กาว
หนาเร่ือยไป ไมทอดท้ิงธุระหนาท่ี — Viriya: energy; effort; endeavour)
6. ขันติ (ความอดทน, ความทนทานของจิตใจ สามารถใชสติปญญาควบคุมตนใหอยูในอํ านาจ
เหตุผล และแนวทางความประพฤติหรือการปฏิบัติ ท่ีตั้งไวเพื่อจุดหมายอันชอบ ไมลุอํ านาจ
กิเลส — Khanti: forbearance; tolerance; endurance)
7. สัจจะ (ความจริง คือ พูดจริง ทํ าจริง และจริงใจ — Sacca: truthfulness)
8. อธิษฐาน (ความตั้งใจมั่น, การตัดสินใจเด็ดเดี่ยว วางจุดหมายแหงการกระทํ าของตนไวแน
นอน และดํ าเนินตามนั้นแนวแน — Adhiññhàna: resolution; self-determination)
9. เมตตา (ความรักใคร, ความปรารถนาดี มีไมตรี คิดเกื้อกูลใหผูอื่นและเพื่อนรวมโลกทั้งปวง
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มีความสุขความเจริญ — Mettà: loving-kindness; friendliness)
10.อุเบกขา (ความวางใจเปนกลาง, ความวางใจสงบราบเรยีบสมํ ่าเสมอ เท่ียงธรรม และด ํารง
อยูในธรรม ไมเอนเอียงหรือหวั่นไหวไปดวยความยินดียินรายชอบชังหรือแรงเยายวนยั่วยุใดๆ
— Upekkhà: equanimity; indifference to praise and blame in the performance of 
duty)

ทศบารมีนี้ เรียงตามท่ีถือวาไดบํ าเพ็ญในทศชาติ (จัดแบบไทย) ดังนี้
1. พระเตมีย — เนกขัมมะ (ขอท่ี 3) 2. พระมหาชนก — วิริยะ (5)
3. พระสุวรรณสาม — เมตตา (9) 4. พระเนมิราช — อธิษฐาน (8)
5. พระมโหสถ — ปญญา (4) 6. พระภูริทัตต — ศีล (2)
7. พระจันทกุมาร — ขันติ (6) 8. พระนารทะ — อุเบกขา (10)
9. พระวิธุระ — สัจจะ (7) 10. พระเวสสันดร — ทาน (1)
บารมีนั้น ทานกลาววาจะบํ าเพ็ญใหบริบูรณ ตองครบ 3 ข้ัน คือ

1. บารมี (ระดับสามัญ เชน ทานบารมี ไดแก ใหทรัพยสินเงินทอง สมบัตินอกกาย — Pàramã:
ordinary perfections)
2. อุปบารมี (ระดับรองหรือจวนจะสูงสุด เชน ทานอุปบารมี ไดแก การเสียสละอวัยวะเปน
ทาน — Upapàramã: superior perfections)
3. ปรมัตถบารมี (ระดับสูงสุด เชน ทานปรมัตถบารมี ไดแก การสละชีวิตเพื่อประโยชนแกผู
อื่น — Paramatthapàramã: supreme perfections)

บํ าเพ็ญท้ัง 10 บารมี ครบ 3 ข้ันนี้ เรียกวา สมตึสปารมี หรือ สมดึงสบารมี แปลวา 
“บารมี 30 ถวน”.
Bv.6. ขุ.พุทธ.33/1/414; ขุ.จริยา.33/36/596.

[ ] บุญกิริยาวัตถุ 10 ดู [89] บุญกิริยาวัตถุ 10.

[ ] ปพพชติอภณิหปจจเวกขณ 10 ด ู[248] ปพพชิตอภณิหปจจเวกขณ 10.

[ ] มิจฉัตตะ ดู [334] มิจฉัตตะ 10.

[ ] มูลเหตุการบัญญัติพระวินัย 10 ดู [327] วัตถุประสงคในการบัญญัติพระวินัย 
10.

[326] ราชธรรม 10 หรือ ทศพธิราชธรรม (ธรรมของพระราชา, กจิวัตรท่ีพระเจาแผนดนิ
ควรประพฤต,ิ คณุธรรมของผูปกครองบานเมอืง, ธรรมของนกัปกครอง — Ràjadhamma: virtues 
or duties of the king; royal virtues; virtues of a ruler)
1. ทาน (การให คือ สละทรัพยสิ่งของ บํ ารุงเลี้ยง ชวยเหลือประชาราษฎร และบํ าเพ็ญ 
สาธารณประโยชน — Dàna: charity; liberality; generosity)
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2. ศีล (ความประพฤติดีงาม คือ สํ ารวมกายและวจีทวาร ประกอบแตการสุจริต รักษากิตติคุณ 
ใหควรเปนตัวอยาง และเปนท่ีเคารพนับถือของประชาราษฎร มิใหมีขอท่ีใครจะดูแคลน — Sãla:
high moral character)
3. ปริจจาคะ (การบรจิาค คอื เสยีสละความสขุส ําราญ เปนตน ตลอดจนชวิีตของตน เพือ่
ประโยชนสขุของประชาชน และความสงบเรยีบรอยของบานเมอืง — Pariccàga: self-sacrifice)
4. อาชชวะ (ความซื่อตรง คือ ซื่อตรงทรงสัตยไรมารยา ปฏิบัติภารกิจโดยสุจริต มีความจริง
ใจ ไมหลอกลวงประชาชน — âjjava: honesty; integrity)
5. มัททวะ (ความออนโยน คือ มีอัธยาศัย ไมเยอหยิ่งหยาบคายกระดางถือองค มีความงาม
สงาเกิดแตทวงทีกิริยาสุภาพนุมนวล ละมุนละไม ใหไดความรักภักดี แตมิขาดยํ าเกรง — 
Maddava: kindness and gentleness)
6. ตปะ (ความทรงเดช คือ แผดเผากิเลสตัณหา มิใหเขามาครอบงํ ายํ่ ายีจิต ระงับยับยั้งขมใจ
ได ไมยอมใหหลงใหลหมกมุนในความสุขสํ าราญและความปรนเปรอ มีความเปนอยูสมํ่ าเสมอ 
หรืออยางสามัญ มุงมั่นแตจะบํ าเพ็ญเพียร ทํ ากิจใหบริบูรณ — Tapa: austerity; self-control; 
non-indulgence)
7. อักโกธะ (ความไมโกรธ คือ ไมกร้ิวกราดลุอํ านาจความโกรธ จนเปนเหตุใหวินิจฉัยความ
และกระทํ าการตางๆ ผิดพลาดเสียธรรม มีเมตตาประจํ าใจไวระงับความเคืองขุน วินิจฉัยความ
และกระทํ าการดวยจิตอันราบเรียบเปนตัวของตนเอง — Akkodha: non-anger; non-fury)
8. อวหิงิสา (ความไมเบยีดเบยีน คอื ไมบบีคัน้กดข่ี เชน เก็บภาษขูีดรีด หรอืเกณฑแรงงานเกนิ
ขนาด ไมหลงระเรงิอ ํานาจ ขาดความกรณุา หาเหตเุบยีดเบยีนลงโทษอาชญาแกประชาราษฎรผู
ใด เพราะอาศยัความอาฆาตเกลยีดชัง — Avihi§sà: non-violence; non-oppression)
9. ขันติ (ความอดทน คือ อดทนตองานที่ตรากตรํ า ถึงจะลํ าบากกายนาเหนื่อยหนายเพียงไร 
ก็ไมทอถอย ถึงจะถูกยั่วถูกหยันดวยคํ าเสียดสีถากถางอยางใด ก็ไมหมดกํ าลังใจ ไมยอมละท้ิง
กรณียท่ีบํ าเพ็ญโดยชอบธรรม — Khanti: patience; forbearance; tolerance)
10. อวโิรธนะ (ความไมคลาดธรรม คอื วางองคเปนหลกัหนกัแนนในธรรม คงท่ีไมมคีวามเอน
เอียงหวัน่ไหวเพราะถอยคํ าท่ีดรีาย ลาภสกัการะ หรืออิฏฐารมณ อนฏิฐารมณใดๆ สถติมัน่ในธรรม 
ท้ังสวนยตุธิรรม คอื ความเทีย่งธรรม กด็ ีนติธิรรม คอื ระเบยีบแบบแผนหลกัการปกครอง ตลอด
จนขนบธรรมเนยีมประเพณอีนัดงีาม กด็ ีไมประพฤตใิหเคลือ่นคลาดวบิตัไิป — Avirodhana: non-
deviation from righteousness; conformity to the law)

ราชธรรม 10 นี้ พึงจดจํ างายๆ โดยคาถาในบาลี ดังนี้
ทานํ สีลํ ปริจฺจาคํ อาชฺชวํ มทฺทวํ ตป
อกฺโกธํ อวิหึสฺจ ขนฺติฺจ อวิโรธนํ.

J.V.378. ขุ.ชา.28/240/86.
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[327] วัตถุประสงคในการบัญญัติพระวินัย 10 (เหตุผลที่พระพุทธเจาทรงปรารภ
หรือประโยชนท่ีทรงประสงค ในการทรงบัญญัติสิกขาบทแกพระสงฆสาวก — Sikkhàpada- 
pa¤¤atti atthavasa: reasons for laying down the course of training for monks; 
purposes of monastic legislation)

ก. วาดวยประโยชนแกสงฆหรือสวนรวม
1. สงฺฆสุฏุตาย (เพื่อความรับวาดีแหงสงฆ คือ เพื่อความเรียบรอยดีงามแหงสงฆ ซึ่งไดทรง
ช้ีแจงใหมองเห็นคุณโทษแหงความประพฤตินั้นๆ ชัดเจนแลว จึงทรงบัญญัติสิกขาบทขึ้นไวโดย
ความเห็นชอบรวมกัน — for the excellence of the unanimous Order)
2. สงฺฆผาสุตาย (เพื่อความผาสุกแหงสงฆ — for the comfort of the Order)

ข. วาดวยประโยชนแกบุคคล
3. ทมุมฺงกฺูน ํปคุคฺลาน ํนคิคฺหาย (เพือ่ขมบคุคลผูเกอยาก คอื เพือ่ก ําราบคนผูดาน ประพฤติ
ทราม — for the control of shameless persons)
4. เปสลานํ ภิกฺขูนํ ผาสุวิหาราย (เพื่อความอยูผาสุกแหงเหลาภิกษุผูมีศีลดีงาม — for the 
living in comfort of well-behaved monks)

ค. วาดวยประโยชนแกความบริสุทธิ์ หรือแกชีวิต ทั้งทางกายและทางใจ
5. ทฏิธมมฺกิาน ํอาสวาน ํสวํราย (เพือ่ปดกัน้อาสวะทัง้หลายอนัจะบงัเกดิในปจจบุนั คอื เพือ่
ระวงัปดทางความเสือ่มเสยี  ความทุกข  ความเดอืดรอน  ท่ีจะมใีนปจจบุนั  —for the restraint of
the cankers in the present; for the prevention of temporal decay and troubles)
6. สมปฺรายกิาน ํอาสวาน ํปฏฆิาตาย (เพือ่บ ําบดัอาสวะทัง้หลายอนัจะบงัเกดิในอนาคต คอื 
เพือ่ปองกนัมใิหเกดิความเสือ่มเสยี ความทุกขความเดอืดรอน ท่ีจะมมีาในภายหนาหรอืภพหนา — 
for warding off the cankers in the hereafter; for protection against spiritual decay 
and troubles)

ง. วาดวยประโยชนแกประชาชน
7. อปปฺสนนฺาน ํปสาทาย (เพือ่ความเลือ่มใสของชมุชนท่ียงัไมเลือ่มใส — for the confidence 
of those who have not yet gained confidence)
8. ปสนฺนานํ ภิยฺโยภาวาย (เพื่อความเลื่อมใสยิ่งข้ึนไปของชุมชนท่ีเลื่อมใสแลว — for the 
increase of the confidence of the confident)

จ. วาดวยประโยชนแกพระศาสนา
9. สทธฺมมฺฏติยิา (เพือ่ความตัง้มัน่แหงสทัธรรม — for the lastingness of the true doctrine)
10. วนิยานคุคฺหาย (เพือ่อนเุคราะหวินยั คอื ทํ าใหมบีทบญัญตัสิ ําหรบัใชเปนหลกัเกณฑจดัระเบยีบ
ของหมู สนบัสนนุความมวิีนยัใหหนกัแนนมัน่คงยิง่ข้ึน — for the support of the discipline)
Vin.III.20; A.V.70. วินย.1/20/37; องฺ.ทสก.24/31/74.
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[ ] วิปสสนาญาณ 10 ดู [311] วิปสสนาญาณ 9.

[328] วิปสสนูปกิเลส 10 (อุปกิเลสแหงวิปสสนา, ธรรมารมณท่ีเกิดแกผูไดตรุณ-วิปสสนา 
หรือวิปสสนาออนๆ ทํ าใหเขาใจผิดวาตนบรรลุมรรคผลแลว เปนเหตุขัดขวางใหไมกาวหนาตอ
ไปในวิปสสนาญาณ — Vipassanåpakilesa: imperfections or defilements of insight)
1. โอภาส (แสงสวาง — Obhàsa: illumination; luminous aura)
2. ญาณ (ความหยั่งรู — ¤àõa: knowledge)
3. ปติ (ความอิ่มใจ — Pãti: rapture; unprecedented joy)
4. ปสสัทธิ (ความสงบเย็น — Passaddhi: tranquillity)
5. สุข (ความสุขสบายใจ — Sukha: bliss; pleasure)
6. อธิโมกข (ความนอมใจเชื่อ, ศรัทธาแกกลา, ความปลงใจ — Adhimokkha: fervour; 
assurance; resolution)
7. ปคคาหะ (ความเพียรท่ีพอด ี— Paggàha: exertion; well-exerted energy)
8. อุปฏฐาน (สติแกกลา, สติชัด — Upaññhàna: established mindfulness)
9. อุเบกขา (ความมีจิตเปนกลาง — Upekkhà: equanimity)
10. นิกันติ (ความพอใจ, ติดใจ — Nikanti: delight)

ดู [285] วิสุทฺธิ 7 โดยเฉพาะขอ 5 คือ มัคคามัคคญาณทัสสนวิสุทธิ
Vism.633. วิสุทฺธิ.3/267.

[ ] ศีล 10 ดู [242] ศีล 10.

[329] สังโยชน 101 (กิเลสอันผูกใจสัตว, ธรรมที่มัดสัตวไวกับวัฏฏทุกข หรือผูกกรรมไวกับ
ผล — Sa§yojana: fetters; bondage)
ก. โอรัมภาคิยสังโยชน 5 (สังโยชนเบื้องตํ่ า เปนอยางหยาบ เปนไปในภพอันตํ่ า — Oram- 
bhàgiya~: lower fetters)
1. สักกายทิฏฐิ (ความเห็นวาเปนตัวของตน เชน เห็นรูป เห็นเวทนา เห็นวิญญาณ เปนตน 
เปนตน — Sakkàyadiññhi: personality-view; false view of individuality)
2. วิจิกิจฉา (ความสงสัย, ความลังเล ไมแนใจ — Vicikicchà: doubt; uncertainty)
3. สลัีพพตปรามาส (ความถอืมัน่ศลีพรต โดยสกัวาทํ าตามๆ กนัไปอยางงมงายเหน็วาจะบรสิทุธิ์
หลดุพนไดเพยีงดวยศลีและวัตร — Sãlabbataparàmàsa: adherence to rules and rituals)
4. กามราคะ (ความกํ าหนัดในกาม, ความติดใจในกามคุณ — Kàmaràga: sensual lust)
5. ปฏิฆะ (ความกระทบกระทัง่ในใจ, ความหงดุหงดิขัดเคอืง — Pañigha: repulsion; irritation)
ข. อุทธัมภาคิยสังโยชน 5 (สังโยชนเบื้องสูง เปนอยางละเอียด เปนไปแมในภพอันสูง — 
Uddhambhàgiya~: higher fetters)
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6. รูปราคะ (ความติดใจในอารมณแหงรูปฌาน หรือในรูปธรรมอันประณีต, ความปรารถนาใน
รูปภพ — Råparàga: greed for fine-material existence; attachment to realms of form)
7. อรูปราคะ (ความตดิใจในอารมณแหงอรปูฌาน หรอืในอรปูธรรม, ความปรารถนาในอรปูภพ
— Aråparàga: greed for immaterial existence; attachment to formless realms)
8. มานะ (ความสํ าคัญตน คือ ถือตนวาเปนนั่นเปนนี่ — Màna: conceit; pride)
9. อุทธัจจะ (ความฟุงซาน — Uddhacca: restlessness; distraction)
10. อวิชชา (ความไมรูจริง, ความหลง — Avijjà: ignorance)

สังโยชน 10 ในหมวดนี้ เปนแนวพระสูตร หรือ สุตตันตนัย แตในบาลีแหงพระสูตรนั้นๆ มี
แปลกจากที่นี้เล็กนอย คือ ขอ 4 เปน กามฉันท (ความพอใจในกาม — sensual desire) ขอ 
5 เปน พยาบาท (ความขัดเคือง, ความคิดราย — ill-will) ใจความเหมือนกัน

ลํ าดับการละสังโยชน 10 นี้ ใหดู [164] มรรค 4.
S.V.61; A.V.13; Vbh.377.                        สํ.ม.19/349/90; องฺ.ทสก.24/13/18; อภิ.วิ.35/976–7/509.

[330] สังโยชน 102 (ธรรมที่มัดสัตวไวกับทุกข — Sa§yojana: fetters; bondage)
1. กามราคะ 2. ปฏฆิะ 3. มานะ 4. ทฏิฐิ (ความเหน็ผดิ — Diññhi: false views) 5. วจิิกิจฉา 
6. สลัีพพตปรามาส 7. ภวราคะ (ความตดิใจปรารถนาในภพ — Bhavaràga: greed for 
existence) 8. อิสสา (ความริษยา — Issà: envy; jealousy) 9. มจัฉริยะ (ความตระหนี่ — 
Macchariya: meanness; stinginess) 10. อวชิชา

สังโยชน 10 ในหมวดนี้ เปนแนวพระอภิธรรม หรือ อภิธรรมนัย ไดแสดงความหมายไว
เฉพาะขอท่ีตางจากหมวดกอน
Vbh.391. อภิ.วิ.35/1029/528.

[331] สัญญา 10 (ความกํ าหนดหมาย, แนวความคิดความเขาใจ สํ าหรับใชกํ าหนดพิจารณา
ในการเจริญกรรมฐาน — Sa¤¤à: perception; contemplation; ideas as objects of 
meditation)
1. อนิจฺจสฺา (กํ าหนดหมายความไมเท่ียงแหงสังขาร — Anicca-sa¤¤à: contemplation 
on impermanency)
2. อนตฺตสฺา (ก ําหนดหมายความเปนอนตัตาแหงธรรมทัง้ปวง — Anatta~: contemplation 
on impersonality)
3. อสภุสฺา (ก ําหนดหมายความไมงามแหงกาย — Asubha~: contemplation on foulness 
or loathsomeness)
4. อาทีนวสฺา (กํ าหนดหมายโทษทุกขของกายอันมีความเจ็บไขตางๆ  — âdãnava~:
contemplation on the disadvantages of the body)
5. ปหานสฺา (กํ าหนดหมายเพื่อละอกุศลวิตกและบาปธรรมทั้งหลาย — Pahàna~:
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contemplation on abandonment or overcoming)
6. วริาคสฺา (ก ําหนดหมายวริาคะวาเปนธรรมละเอยีดประณตี — Viràga~: contemplation 
on detachment)
7. นิโรธสฺา (กํ าหนดหมายนิโรธวาเปนธรรมละเอียดประณีต — Nirodha~: contem-
plation on cessation)
8. สพฺพโลเก อนภิรตสฺา (ก ําหนดหมายความไมนาเพลดิเพลนิในโลกทัง้ปวง — Sabbaloke 
anabhirata~: contemplation on the non-delightfulness of the whole world)
9. สพฺพสงฺขาเรส ุอนฏิสฺา (ก ําหนดหมายความไมนาปรารถนาในสงัขารทัง้ปวง —Sabba-
saïkhàresu aniññha~: contemplation on the non-pleasantness of the whole world)
10. อานาปานสติ (สติกํ าหนดลมหายใจเขาออก — ànàpànasati: mindfulness of in-
and out-breathing)

ในขอ 9. อนฏิสฺา พระบาลีเดิมเปน อนจฺิจสฺา บาง อนจฺิฉาสฺา บาง.
D.III.291; A.V.109. ที.ปา.11/473/340; องฺ.ทสก.24/60/116.

[332] สัทธรรม 10 (ธรรมอันดี, ธรรมที่แท, ธรรมของสัตบุรุษ, หลักหรือแกนศาสนา — 
Saddhamma: true doctrine; essential Dharma)
1.–9. โลกุตตรธรรม 9 (มรรค 4 ผล 4 นิพพาน 1 — Lokuttara-dhamma: the nine 
supermundane states, viz., the Four Paths, the Four Fruitions and Nibbàna)
10. ปริยัติธรรม (ธรรมคือคํ าสั่งสอนอันจะตองเลาเรียน กลาวคือ พุทธพจน — Pariyatti-
dhamma: the text to be studied, i.e. the words of the Buddha)
(ฉบับอักษรโรมันยังไมไดพิมพ) สงฺคห.ฏีกา 65.

[333] สมัมตัตะ 10 (ภาวะทีถ่กู, ความเปนสิง่ท่ีถกู — Sammatta: rightness; right states)
8 ขอตน ตรงกบัองคมรรค 8 ขอ คอื สมัมาทฏิฐ ิ สมัมาสงักัปปะ สมัมาวาจา 

สมัมากมัมนัตะ สมัมาอาชวีะ สมัมาวายามะ สมัมาสต ิสมัมาสมาธิ และเพิม่ 2 ขอ คอื
9. สมัมาญาณ (รูชอบ ไดแก ผลญาณ และปจจเวกขณญาณทัง้ 19 ประเภท — Sammà¤àõa:
right knowledge; right insight)
10. สมัมาวมิตุติ (หลดุพนชอบ ไดแก อรหตัตผลวมิตุต ิ— Sammàvimutti: right deliverance)

ธรรมหมวดนี้ เรียกช่ืออีกอยางวา อเสขธรรม (ธรรมของพระอเสขะ — Asekha-
dhamma: qualities of the adept)

ดู [293] มรรคมีองค 8.
D.III.271,292; M.I.42; A.V.212. ที.ปา.11/362/286; 475/342; ม.มู.12/104/75; องฺ.ทสก.24/104/226;

ม.อ.1/260; องฺ.อ.2/319,474,481.
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[334] มจิฉตัตะ 10 (ภาวะทีผ่ดิ, ความเปนสิง่ท่ีผดิ — Micchatta: wrongness; wrong states)
1. มิจฉาทิฏฐิ (เห็นผิด ไดแก ความเห็นผิดจากคลองธรรมตามหลักกุศลกรรมบถ และความ
เห็นท่ีไมนํ าไปสูความพนทุกข — Micchàdiññhi: wrong view)
2. มิจฉาสังกัปปะ (ดํ าริผิด ไดแก ความดํ าริท่ีเปนอกุศลท้ังหลาย ตรงขามจากสัมมาสังกัปปะ
— Micchàsaïkappa: wrong thought)
3. มิจฉาวาจา (วาจาผิด ไดแก วจีทุจริต 4 — Micchàvàcà: wrong speech)
4. มิจฉากัมมันตะ (กระทํ าผิด ไดแก กายทุจริต 3 — Micchàkammanta: wrong action)
5. มิจฉาอาชีวะ (เลี้ยงชีพผิด ไดแก เลี้ยงชีวิตในทางทุจริต — Micchà-àjãva: wrong 
livelihood)
6. มิจฉาวายามะ (พยายามผิด ไดแก ความเพียรตรงขามกับสัมมาวายามะ — Micchà- 
vàyàma: wrong effort)
7. มิจฉาสติ (ระลึกผิด ไดแก ความระลึกถึงเรื่องราวที่ลวงแลว เชน ระลึกถึงการไดทรัพย 
การไดยศ เปนตน ในทางอกุศล อันจัดเปนสติเทียม เปนเหตุชักนํ าใจใหเกิดกิเลสมีโลภะ มานะ 
อิสสา มัจฉริยะ เปนตน — Micchàsati: wrong mindfulness)
8. มิจฉาสมาธิ (ตั้งจิตผิด ไดแก ตั้งจิตเพงเล็ง จดจอปกใจแนวแนในกามราคะ พยาบาท 
เปนตน หรือเจริญสมาธิแลว หลงเพลิน ติดหมกมุน ตลอดจนนํ าไปใชผิดทาง ไมเปนไปเพื่อ
ญาณทัสสนะ และความหลุดพน — Micchàsamàdhi: wrong concentration)
9. มิจฉาญาณ (รูผิด ไดแก ความหลงผิดท่ีแสดงออกในการคิดอุบายทํ าความช่ัว และในการ
พิจารณาทบทวนวาความช่ัวนั้นๆ ตนกระทํ าไดอยางดีแลว เปนตน — Micchà¤àõa: wrong 
knowledge)
10. มิจฉาวิมุตติ (หลุดพนผิด ไดแก ยังไมถึงวิมุตติ สํ าคัญวาถึงวิมุตติ หรือสํ าคัญผิดในสิ่งท่ีมิ
ใชวิมุตติวาเปนวิมุตติ — Micchàvimutti: wrong deliverance)
D.III.290; M.I.42; A.V.212. ที.ปา.11/469/337; ม.มู.12/104/76; องฺ.ทสก.24/103/226; ม.อ.1/259; วิภงฺค.อ.676.

[ ] อกุศลกรรมบถ 10 ดู [321] อกุศลกรรมบถ 10.

[335] อนสุต ิ 10 (ความระลกึถงึ, อารมณอนัควรระลกึถงึเนอืงๆ  — Anussati: recollection; 
constant mindfulness)
1. พุทธานุสติ (ระลึกถึงพระพุทธเจา คือ นอมจิตระลึกถึงและพิจารณาคุณของพระองค — 
Buddhànussati: recollection of the Buddha; contemplation on the virtues of the 
Buddha)
2. ธัมมานุสติ (ระลึกถึงพระธรรม คือ นอมจิตระลึกถึงและพิจารณาคุณของพระธรรม — 
Dhammànussati: recollection of the Dhamma; contemplation on the virtues of the 
Doctrine)
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3. สังฆานุสติ (ระลึกถึงพระสงฆ คือ นอมจิตระลึกถึงและพิจารณาคุณของพระสงฆ —
Saïghànussati: recollection of the Sangha; contemplation on the virtues of the Order)
4. สลีานสุติ (ระลกึถงึศลี คอื นอมจติรํ าลกึพจิารณาศลีของตนทีไ่ดประพฤตปิฏบิตั ิบริสทุธิ์ ไม
ดางพรอย — Sãlànussati: recollection of morality; contemplation on one’s own morals)
5. จาคานุสติ (ระลึกถึงการบริจาค คือ นอมจิตระลึกถึงทานที่ตนไดบริจาคแลว และพิจารณา
เห็นคุณธรรมคือความเผื่อแผเสียสละนี้ท่ีมีในตน — Càgànussati: recollection of liberality; 
contemplation on one’s own liberality)
6. เทวตานุสติ (ระลึกถึงเทวดา คือ นอมจิตระลึกถึงเทวดาทั้งหลายที่ตนเคยรู และพิจารณา
เห็นคุณธรรมอันทํ าบุคคลใหเปนเทวดานั้นๆ ตามท่ีมีอยูในตน — Devatànussati: recollection 
of deities; contemplation on the virtues which make people become gods as can 
be found in oneself)
7. มรณสติ (ระลึกถึงความตายอันจะตองมีมาถึงตนเปนธรรมดา พิจารณาที่จะใหเกิดความไม
ประมาท — Maraõassati: mindfulness of death; contemplation on death)
8. กายคตาสติ (สติอันไปในกาย คือ กํ าหนดพิจารณากายนี้ ใหเห็นวาประกอบดวยสวนตางๆ 
อันไมสะอาด ไมงาม นารังเกียจ เปนทางรูเทาทันสภาวะของกายนี้ มิใหหลงใหลมัวเมา — 
Kàyagatà-sati: mindfulness occupied with the body; contemplation on the 32 
impure parts of the body)
9. อานาปานสติ (สตกิ ําหนดลมหายใจเขาออก — ânàpànasati: mindfulness on breathing)
10. อุปสมานสุติ (ระลกึถงึธรรมเปนท่ีสงบ คอื ระลกึถงึและพจิารณาคณุของพระนพิพาน อนั
เปนท่ีระงบักเิลสและความทกุข — Upasamànussati: recollection of peace; contemplation 
on the virtue of Nibbàna)

ดู [354] กรรมฐาน 40.
A.I.30,41; Vism.197. องฺ.เอก.20/179–180/39–40; 224/54; วิสุทฺธิ.1/251.

[ ] อภิณหปจจเวกขณ 10 ดู [248] ปพพชิตอภิณหปจจเวกขณ 10.

[ ] อเสขธรรม 10 ดู [333] สัมมัตตะ 10.

[336] อสภุะ 10 (สภาพอนัไมงาม, ซากศพในสภาพตางๆ ซึง่ใชเปนอารมณแหงสมถกรรมฐาน — 
Asubha: ten kinds of foulness; corpses at different stages of decay)
1. อุทธมุาตกะ (ซากศพทีเ่นาพองข้ึนอดื — Uddhumàtaka: bloated corpse; swollen-up corpse)
2. วนิลีกะ (ซากศพทีม่สีเีขียวคลํ ้าคละดวยสตีางๆ  — Vinãlaka: bluish discoloured corpse; 
livid corpse)
3. วิปุพพกะ (ซากศพท่ีมีนํ้ าเหลืองไหลเยิ้มอยูตามท่ีท่ีแตกปริออก — Vipubbaka: festering 
corpse)
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4. วิจฉิททกะ (ซากศพท่ีขาดจากกันเปน 2 ทอน — Vicchiddaka: split or cut up corpse; 
disjoint corpse)
5. วิกขายิตกะ (ซากศพท่ีถูกสัตว เชน แรง กา สุนัข จิกท้ึงกัดกินแลว — Vikkhàyitaka:
gnawed corpse)
6. วิกขิตตกะ (ซากศพท่ีกระจุยกระจาย มือเทาศีรษะหลุดออกไปขางๆ  — Vikkhittaka:
scattered corpse; mangled corpse)
7. หตวิกขิตตกะ (ซากศพท่ีถูกสับฟนบั่นเปนทอนๆ กระจายออกไป — Hatavikkhittaka:
hacked and scattered corpse; mutilated and mangled corpse)
8. โลหิตกะ (ซากศพท่ีมีโลหิตไหลอาบเรี่ยราดอยู — Lohitaka: blood-stained corpse; 
bleeding corpse)
9. ปุฬุวกะ (ซากศพท่ีมีหนอนคลาคลํ่ าเต็มไปหมด — Puëuvaka: worm-infested corpse)
10. อัฏฐิกะ (ซากศพท่ียังเหลืออยูแตรางกระดูกหรือกระดูกทอน — Aññhika: skeleton)

ดู [354] กรรมฐาน 40.
Vism.178. วิสุทฺธิ.1/226.

[337] อันตคาหิกทิฏฐิ 10 (ความเห็นอันถือเอาท่ีสุด, ความเห็นผิดท่ีแลนไปสุดโตงขางใด
ขางหนึ่ง — Antagàhika-diññhi: the ten erroneous extremist views) คือ เห็นวา
1. โลกเที่ยง (The world is eternal.)
2. โลกไมเที่ยง (The world is not eternal.)
3. โลกมีที่สุด (The world is finite.)
4. โลกไมมีที่สุด (The world is infinite.)
5. ชีวะก็อันนั้น สรีระก็อันนั้น (The soul and the body are identical.)
6. ชีวะก็อยางหนึ่ง สรีระก็อยางหนึ่ง (The soul is one thing and the body is another.)
7. ตถาคตเบื้องหนาแตตาย ยอมเปนอีก (The Tathàgata is, after death.)
8. ตถาคตเบื้องหนาแตตาย ยอมไมเปนอีก (The Tathàgata is not, after death.)
9. ตถาคตเบื้องหนาแตตาย ยอมเปนอีก ก็ใช ไมเปนอีก ก็ใช (The Tathàgata both is 
and is not, after death.)
10. ตถาคตเบื้องหนาแตตาย ยอมเปนอีก ก็มิใช ยอมไมเปนอีก ก็มิใช (The Tathàgata
neither is nor is not, after death.)

คํ าวา ตถาคต ในท่ีนี้ อรรถกถาบางแหงวาหมายถึง “สัตว” (เชน ม.อ.3/135; สงฺคณี.อ.528) 
บางแหงวา “อัตตา” หรือ “อาตมัน” (อุ.อ.430) บางแหงวา “พระพุทธเจา”  (สํ.อ.3/192)
M.I.426; S.IV.392; A.V.193; ม.ม.13/147/143; สํ.สฬ.18/788/476; องฺ.ทสก.24/193/206;

Ps.I.151; Vbh.392. ขุ.ปฏิ.31/337/226; อภิ.วิ.35/1032/529.



อติเรกทสกะ — หมวดเกิน 10
Groups of More Than Ten

[338] กรรม  12  (การกระทํ าท่ีประกอบดวยเจตนา ดีก็ตาม ช่ัวก็ตาม, ในท่ีนี้หมายถึงกรรม
ประเภทตางๆ พรอมท้ังหลกัเกณฑเกีย่วกบัการใหผลของกรรมเหลานัน้ — Kamma: karma;
kamma; action; volitional action)

หมวดที่ 1 วาโดยปากกาล คือ จํ าแนกตามเวลาที่ใหผล (classification according to 
the time of ripening or taking effect)
1. ทฏิฐธรรมเวทนยีกรรม (กรรมใหผลในปจจบุนัคอืในภพนี ้ — Diññhadhamma-vedanãya-
kamma: kamma to be experienced here and now; immediately effective kamma)
2. อุปปชชเวทนยีกรรม (กรรมใหผลในภพทีจ่ะไปเกดิคอืในภพหนา — Upapajja-vedanãya-
kamma: kamma to be experienced on rebirth; kamma ripening in the next life)
3. อปราปริยเวทนยีกรรม  (กรรมใหผลในภพตอๆ ไป — Aparàpariya-vedanãya-kamma:
kamma to be experienced in some subsequent lives; indefinitely effective kamma)
4. อโหสกิรรม  (กรรมเลกิใหผล ไมมผีลอกี — Ahosi-kamma: lapsed or defunct kamma)

หมวดที่ 2 วาโดยกิจ คือ จํ าแนกการใหผลตามหนาท่ี (classification according to 
function)
5. ชนกกรรม  (กรรมแตงใหเกิด, กรรมที่เปนตัวนํ าไปเกิด — Janaka-kamma: productive 
kamma; reproductive kamma)
6. อุปตถัมภกกรรม  (กรรมสนับสนุน, กรรมที่เขาชวยสนับสนุนหรือซํ้ าเติมตอจากชนกกรรม 
— Upatthambhaka-kamma: supportive kamma; consolidating kamma)
7. อุปปฬกกรรม  (กรรมบีบคั้น, กรรมที่มาใหผล บีบค้ันผลแหงชนกกรรมและอุปตถัมภกรรม
นั้น ใหแปรเปลี่ยนทุเลาลงไป บั่นทอนวิบากมิใหเปนไปไดนาน — Upapãëaka-kamma:
obstructive kamma; frustrating kamma)
8. อุปฆาตกรรม  (กรรมตัดรอน, กรรมที่แรง ฝายตรงขามกับชนกกรรมและอุปตถัมภกกรรม 
เขาตัดรอนการใหผลของกรรมสองอยางนั้น ใหขาดไปเสียทีเดียว เชน เกิดในตระกูลสูง มั่งคั่ง 
แตอายุสั้น เปนตน — Upaghàtaka-kamma: destructive kamma; supplanting kamma)

หมวดที่ 3 วาโดยปากทานปริยาย คือ จํ าแนกตามความยักเยื้องหรือลํ าดับความแรงใน
การใหผล (classification according to the order of ripening)
9. ครุกกรรม (กรรมหนกั ใหผลกอน ไดแก สมาบตั ิ8 หรอื อนนัตริยกรรม — Garuka-kamma:
weighty kamma)
10. พหุลกรรม หรือ อาจิณณกรรม (กรรมทํ ามากหรือกรรมชิน  ใหผลรองจากครุกกรรม 
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— Bahula-kamma, âciõõa~: habitual kamma)
11. อาสันนกรรม (กรรมจวนเจียน หรือกรรมใกลตาย คือกรรมทํ าเมื่อจวนจะตายจับใจอยู
ใหมๆ ถาไมมี 2 ขอกอน ก็จะใหผลกอนอื่น — âsanna-kamma: death-threshold kamma; 
proximate kamma)
12. กตัตตากรรม หรือ กตัตตาวาปนกรรม (กรรมสักวาทํ า, กรรมที่ทํ าไวดวยเจตนาอัน
ออน หรือมิใชเจตนาอยางนั้นโดยตรง ตอเมื่อไมมีกรรมอื่นใหผลแลวกรรมนี้จึงจะใหผล — 
Katattà-kamma: reserve kamma; casual act) กฏัตตากรรม ก็เขียน

กรรม 12 หรือ กรรมสี่ 3 หมวดนี้ มิไดมีมาในบาลีในรูปเชนนี้โดยตรง พระอาจารยสมัย
ตอมา เชน พระพุทธโฆษาจารย เปนตน ไดรวบรวมมาจัดเรียงเปนแบบไวในภายหลัง.
Vism.601; Comp.144. วิสุทฺธิ.3/223; สงฺคห.28.

[339] จักรวรรดิวัตร 5,  12  (วัตรของพระเจาจักรพรรด,ิ พระจรยิาท่ีพระจกัรพรรดิพึงทรง
บํ าเพ็ญสมํ่ าเสมอ, ธรรมเนียมการทรงบํ าเพ็ญพระราชกรณียของพระเจาจักรพรรดิ, หนาท่ีของ
นกัปกครองผูยิง่ใหญ — Cakkavatti-vatta: duties of a universal king or a great ruler)
1. ธรรมาธิปไตย (ถือธรรมเปนใหญ เคารพนับถือบูชายํ าเกรงธรรม ยึดธรรมเปนหลัก เปน
ธงชัย เปนธรรมาธปิไตย — Dhammàdhipateyya: supremacy of the law of truth and 
righteousness; rule of the Dhamma; rule of the true law) (1) และ
2. ธรรมิการักขา (จัดการรักษาปองกันและคุมครองอันชอบธรรมและเปนธรรม — 
Dhammikàrakkhà: provision of the right watch, ward and protection)

ก. อันโตชน (แกชนภายใน ตั้งแตพระมเหสี โอรส ธิดา จนถึงผูปฏิบัติราชการในพระองค
ท้ังหมด คอื คนในปกครองสวนตวั ตัง้แตบตุรธดิาเปนตนไป ดวยใหการบ ํารุงเลีย้งอบรม
สั่งสอนเปนตน ใหอยูโดยเรียบรอยสงบสุข และมีความเคารพนับถือกัน — for one’s 
own folk) (2)

ข. พลกาย (แกกองทัพ คือ ปวงเสนาขาทหาร, ขาราชการฝายทหาร — for the army; 
the armed forces; military personnel) (3)

ค. ขัตติยะ (แกกษัตริยท้ังหลายผูอยูในพระบรมเดชานุภาพ, เจาเมืองข้ึน, ปจจุบัน
สงเคราะหชนช้ันปกครองและนักบริหารชั้นผูใหญท้ังหลาย, ขาราชการฝายปกครอง 
— for colonial kings; administrative officers) (4)

ง. อนุยนต (แกผูตามเสด็จ คือ ราชบริพารทั้งหลาย, ปจจุบันควรสงเคราะหขาราชการ
ฝายพลเรือนเขาท้ังหมด — for the royal dependants; civil servants) (5)

จ. พราหมณคฤหบดี (แกชนเจาพิธี เจาตํ ารา พอคา เจาไรเจานา คือ ครูอาจารย นัก
วิชาการ หมอ พอคา ผูประกอบวิชาชีพตางๆ และเกษตรกร ดวยชวยจัดหาทุนและ
อุปกรณเปนตน — for brahmins and householders; the professional, traders 
and the agricultural) (6)
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ฉ. เนคมชานบท (แกชาวนิคมชนบท คือ ราษฎรทั้งปวงทุกทองถิ่นตลอดถึงชายแดนท่ัวไป
ไมทอดท้ิง — for town and country dwellers; townsmen and villagers; upcountry 
people) (7)

ช. สมณพราหมณ (แกพระสงฆและบรรพชติผูทรงศลีทรงคณุธรรม — for the religious) 
(8)

ญ.มิคปกษี (แกมฤคและปกษี คือ สัตวอันควรสงวนทั้งหลาย — for beasts and birds) 
(9)

3. อธรรมการนเิสธนา (หามกัน้ มใิหมกีารอนัอธรรมเกดิข้ึนในพระราชอาณาเขต คอื จดัการ
ปองกัน แกไข มิใหมีการกระทํ าความผิดความช่ัวรายเดือดรอนเกิดข้ึนในบานเมือง — 
Adhammakàra-nisedhanà: to let no wrongdoing prevail in the kingdom) (10)
4. ธนานุประทาน (ปนทรัพยเฉลี่ยใหแกชนผูไรทรัพย มิใหมีคนขัดสนยากไรในแวนแควน — 
Dhanànuppadàna: to let wealth be given or distributed to the poor) (11)
5. ปริปุจฉา (ปรึกษาสอบถามปญหากับสมณพราหมณ ผูประพฤติดี ปฏิบัติชอบ ผูไมประมาท
มัวเมา อยูเสมอตามกาลอันควร เพื่อใหรูชัดการอันดีช่ัว ควรประกอบหรือไม เปนไปเพื่อ
ประโยชนสุขหรือไม แลวประพฤติปฏิบัติใหเปนไปโดยถูกตอง ขอนี้ปจจุบันสงเคราะหนัก
ปราชญนักวิชาการผูทรงคุณธรรมเขาดวย — Paripucchà: to go from time to time to 
see and seek advice from the men of religious life who maintain high moral 
standards; to have virtuous counsellors and seek after greater virtue) (12)

จักรวรรดิวัตรนี้ มาใน จักกวัตติสูตร ตามท่ีมาท่ีอาง ในพระบาลี คือพระไตรปฎก ทานไม
ระบุจํ านวนขอไว แตนับตามท่ีตรัสไว เปนหลักการที่ยึดถือหนึ่งขอ และหลักปฏิบัติ 4 ขอ จึง
รวมเปน 5 ขอ อยางไรก็ดี ขอยอยท่ีแยกออกไปจากขอ 2 (ธรรมิการักขา) แตละอยาง ในชั้น
อรรถกถาคงเห็นวามีความสํ าคัญมาก และมีรายละเอียดวิธีปฏิบัติจํ าเพาะตางกันออกไป จึงจัด
เปนวัตรแตละขอเทากันหมด นับได 12 ขอ ตามตัวเลขในวงเล็บขางหลัง

แตในอรรถกถาแหงพระสูตรนี้เอง (ที.อ.3/46) ทานจัดตางออกไปดังนี้
1. อนฺโตชนสฺมึ พลกายสฺมึ (สงเคราะหชนภายใน และพลกายกองทหาร)
2. ขตฺติเยสุ (สงเคราะหกษัตริยเมืองข้ึนทั้งหลาย)
3. อนุยนฺเตสุ (สงเคราะหเหลาเช้ือพระวงศ ผูตามเสด็จเปนราชบริพาร)
4. พฺราหฺมณคหปติเกสุ (คุมครองพราหมณและคฤหบดีท้ังหลาย)
5. เนคมชานปเทสุ (คุมครองชาวราษฎรพื้นเมืองท้ังหลาย)
6. สมณพฺราหฺมเณสุ (คุมครองเหลาสมณพราหมณ)
7. มิคปกฺขีสุ (คุมครองเนื้อนกที่เอาไวสืบพันธุ)
  8. อธมฺมการปฏิกฺเขโป  (หามปรามมิใหมีการประพฤติการอันผิดธรรม)
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  9. อธนานํ ธนานุปฺปทาน (ทํ านุบํ ารุงผูขัดสนไรทรัพย)
10. สมณพรฺาหฺมเณ อปุสงกฺมติวฺา ปหฺาปจุฉฺน (เขาไปหาและสอบถามปญหากะสมณพราหมณ)
11. อธมฺมราคสฺส ปหาน  (เวนความกํ าหนัดในกามโดยอาการไมเปนธรรม)
12. วิสมโลภสฺส ปหาน (เวนโลภกลา ไมเลือกควรไมควร)

ท่ีจํ ากันมาสวนมาก ก็ถือตามนัยอรรถกถานี้ อยางไรก็ดี ตามนัยนี้ ทานไมนับขอ
ธรรมาธิปไตย เขาในจํ านวน 12 ขอ และเพิ่มขอ 11, 12 เขามาใหม ซึ่งไมมีมาในบาลีเดิม (ขอ 
11, 12 นี้ โดยเหตุผลนาจะมีอยูแลวในหลักทศพิธราชธรรม)

ดู [326] ราชธรรม 10 ดวย.
D.III.61. ที.ปา.11/35/65.

[340] ปฏิจจสมุปบาท มีองคหรือหัวขอ 12 (การเกิดข้ึนพรอมแหงธรรมทั้งหลาย เพราะ
อาศัยกัน, ธรรมที่อาศัยกันเกิดข้ึนพรอม, การที่สิ่งท้ังหลายอาศัยกันๆ จึงเกิดมีข้ึน — Pañicca-
samuppàda: the Dependent Origination; conditioned arising)
1.–2. อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา เพราะ อวิชชา เปนปจจัย สังขาร จึงมี (Dependent on 

Ignorance arise Kamma-Formations.)
3. สงฺขารปจฺจยา วิฺาณํ เพราะสังขารเปนปจจัย วิญญาณ จึงมี (Dependent on 

Kamma-Farmations arises Consciousness.)
4. วิฺาณปจฺจยา นามรูป เพราะวิญญาณเปนปจจัย นามรูป จึงมี (Dependent on 

Consciousness arise Mind and Matter.)
5. นามรูปปจฺจยา สฬายตนํ เพราะนามรูปเปนปจจัย สฬายตนะ จึงมี (Dependent on 

Mind and Matter arise the Six Sense-Bases.)
6. สฬายตนปจฺจยา ผสฺโส เพราะสฬายตนะเปนปจจัย ผัสสะ จึงมี (Dependent on the 

Six Sense-Bases arises Contact.)
7. ผสฺสปจฺจยา เวทนา เพราะผัสสะเปนปจจัย เวทนา จึงมี (Dependent on Contact 

arises Feeling.)
8. เวทนาปจฺจยา ตณฺหา เพราะเวทนาเปนปจจัย ตัณหา จึงมี (Dependent on Feeling 

arises Craving.)
9. ตณฺหาปจฺจยา อุปาทานํ เพราะตัณหาเปนปจจัย อุปาทาน จึงมี (Dependent on 

Craving arises Clinging.)
10. อุปาทานปจฺจยา ภโว เพราะอุปาทานเปนปจจัย ภพ จึงมี (Dependent on Clinging 

arises Becoming.)
11. ภวปจฺจยา ชาติ เพราะภพเปนปจจัย ชาติ จึงมี (Dependent on Becoming arises 

Birth.)
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12. ชาติปจฺจยา ชรามรณํ เพราะชาติเปนปจจัย ชรามรณะ จึงมี (Dependent on Birth 
arise Decay and Death.)
โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสุปายาสา สมฺภวนฺติ
ความโศก ความครํ่ าครวญ ทุกข โทมนัส และความคับแคนใจ ก็มีพรอม
(There also arise sorrow, lamentation, pain, grief and despair.)
เอวเมตสฺส เกวลสฺส ทุกฺขกฺขนฺธสฺส สมุทโย โหติ.
ความเกิดข้ึนแหงกองทุกขท้ังปวงนี้ จึงมีดวยประการฉะนี้
(Thus arises this whole mass of suffering.)
แสดงตามลํ าดับ จากตนไปหาปลายอยางนี้ เรียกวา อนุโลมเทศนา (teaching in 

forward order) ถาแสดงยอนกลับจากปลายมาหาตน วา ชรามรณะเปนตน มีเพราะชาติเปน
ปจจัย ชาติมีเพราะภพเปนปจจัย ฯลฯ สังขารมีเพราะอวิชชาเปนปจจัย เรียกวา ปฏิโลมเทศนา 
(teaching in backward order)

องค (factors) หรือหัวขอ 12 นั้น มีความหมายโดยสังเขป ดังนี้
1. อวิชชา (Avijjà: ignorance) ความไมรู คือไมรูในอริยสัจจ 4 หรือตามนัยอภิธรรมวา 

อวิชชา 8 ดู [208] อวิชชา 4; [209] อวิชชา 8
2. สังขาร (Saïkhàra: kamma-formations) สภาพท่ีปรุงแตง ไดแก [120] สังขาร 3 2 หรือ 

[129] อภิสังขาร 3
3. วิญญาณ (Vi¤¤àõa: consciousness) ความรูแจงอารมณ ไดแก [268] วิญญาณ 6
4. นามรูป (Nàma-råpa: mind and matter) นามและรูป ไดแก เวทนา สัญญา เจตนา 

ผัสสะ มนสิการ หรือตามนัยอภิธรรมวา นามขันธ 3 + รูป ดู [216] ขันธ 5 (ขอ 2, 3, 4) 
[38–41] รูป 2, 28

5. สฬายตนะ (Saëàyatana: six sense-bases) อายตนะ 6 ไดแก [276] อายตนะภายใน 6
6. ผัสสะ (Phassa: contact) ความกระทบ, ความประจวบ ไดแก [272] สัมผัส 6
7. เวทนา (Vedanà: feeling) ความเสวยอารมณ ไดแก [113] เวทนา 6
8. ตัณหา (Taõhà: craving) ความทะยานอยาก ไดแก ตัณหา 6 มีรูปตัณหา เปนตน (ตัณหา

ในรูป ในเสียง ในกลิ่น ในรส ในสัมผัสทางกาย และในธรรมารมณ) ดู [74] ตัณหา 3 ดวย
9. อุปาทาน (Upàdàna: clinging; attachment) ความยึดมั่น ไดแก [214] อุปาทาน 4
10. ภพ (Bhava: becoming) ภาวะชวิีต ไดแก [98] ภพ 3 อกีนยัหนึง่วา ไดแก กรรมภพ (ภพ

คอืกรรม — active process of becoming ตรงกบั [129] อภสิงัขาร 3) กบั อปุปตตภิพ 
(ภพคอืท่ีอบุตั ิ— rebirth-process of becoming ตรงกบั [98] ภพ 3)

11. ชาติ (Jàti: birth) ความเกิด ไดแก ความปรากฏแหงขันธท้ังหลาย การไดอายตนะ
12. ชรามรณะ (Jarà-maraõa: decay and death) ความแกและความตาย ไดแก ชรา (ความ
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เสือ่มอาย,ุ ความหงอมอนิทรยี) กบัมรณะ (ความสลายแหงขันธ, ความขาดชีวิตนิทรยี)
ท้ัง 12 ขอ เปนปจจยัตอเนือ่งกนัไป หมนุเวยีนเปนวงจร ไมมตีนไมมปีลาย เรียกวา ภวจกัร 

(วงลอหรอืวงจรแหงภพ — Bhava-cakka: wheel of existence) และมขีอควรทราบเก่ียวกบั
ภวจกัรอกีดงันี้
ก.อัทธา 3 (Addhà: periods; times) คือ กาล 3 ไดแก

1) อดีต = อวิชชา สังขาร
2) ปจจุบัน = วิญญาณ นามรูป สฬายตนะ ผัสสะ เวทนา ตัณหา อุปาทาน ภพ
3) อนาคต = ชาติ ชรา มรณะ (+ โสกะ ฯลฯ)

ข. สังเขป หรือ สังคหะ 4 (Saïkhepa, Saïgaha: sections; divisions) คือ ชวง หมวด หรือ 
กลุม 4 ไดแก
1) อดีตเหตุ = อวิชชา สังขาร
2) ปจจุบันผล = วิญญาณ นามรูป สฬายตนะ ผัสสะ เวทนา
3) ปจจุบันเหตุ = ตัณหา อุปาทาน ภพ
4) อนาคตผล = ชาติ ชรามรณะ (+ โสกะ ฯลฯ)

ค. สนธิ 3 (Sandhi: links; connection) คือ ข้ัวตอ ระหวางสังเขปหรือชวงท้ัง 4 ไดแก
1) ระหวาง อดีตเหตุ กับ ปจจุบันผล
2) ระหวาง ปจจุบันผล กับ ปจจุบันเหตุ
3) ระหวาง ปจจุบันเหตุ กับ อนาคตผล

ง. วัฏฏะ 3 ดู [105] วัฏฏะ 3
จ. อาการ 20 (âkàra: modes; spokes; qualities) คือ องคประกอบแตละอยาง อันเปนดุจ

กํ าของลอ จํ าแนกตามสวนเหตุ (causes) และสวนผล (effects) ไดแก
1) อดีตเหตุ 5 = อวิชชา สังขาร ตัณหา อุปาทาน ภพ
2) ปจจุบันผล 5 = วิญญาณ นามรูป สฬายตนะ ผัสสะ เวทนา
3) ปจจุบันเหตุ 5 = อวิชชา สังขาร ตัณหา อุปาทาน ภพ
4) อนาคตผล 5 = วิญญาณ นามรูป สฬายตนะ ผัสสะ เวทนา
อาการ 20 นี้ ก็คือ หัวขอท่ีกระจายใหเต็ม ในทุกชวงของสังเขป 4 นั่นเอง

ฉ. มูล 2 (Måla: roots) คือ กิเลสท่ีเปนตัวมูลเหตุ ซึ่งกํ าหนดเปนจุดเร่ิมตนในวงจรแตละชวง 
ไดแก
1) อวิชชา เปนจุดเร่ิมตนในชวงอดีต สงผลถึงเวทนาในชวงปจจุบัน
2) ตัณหา เปนจุดเร่ิมตนในชวงปจจุบัน สงผลถึงชรามรณะในชวงอนาคต
พึงสังเกตดวยวา การกลาวถึงสวนประกอบของภวจักรตามขอ ก. ถึง ฉ. นี้ เปนคํ าอธิบาย
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ในคัมภีรรุนหลัง เชน อภิธัมมัตถสังคหะ เปนตน
การแสดงหลกัปฏจิจสมปุบาท ใหเหน็ความเกดิข้ึนแหงธรรมตางๆ โดยอาศยัปจจยัสบืทอด

กนัไปอยางนี ้ เปน สมทุยวาร คอืฝายสมทัุย ใชเปนค ําอธบิายอรยิสจัจขอท่ี 2 (สมทัุยสจัจ) คอื 
แสดงใหเหน็ความเกดิข้ึนแหงทุกข ปฏจิจสมปุบาทท่ีแสดงแบบนี ้ เรียกวา อนโุลมปฏจิจสมปุบาท
(direct Dependent Origination)

การแสดงในทางตรงขามกับขางตนนี้ เปน นิโรธวาร คือฝายนิโรธ ใชอธิบายอริยสัจจขอท่ี 
3 (นิโรธสัจจ) เรียกวา ปฏิโลมปฏิจจสมุปบาท (reverse Dependent Origination ซึ่งความ
จริงก็คือ Dependent Extinction นั่นเอง) แสดงใหเห็นความดับไปแหงทุกข ดวยอาศัยความ
ดับไปแหงปจจัยท้ังหลายสืบทอดกันไป ตัวบทของปฏิจจสมุปบาทแบบปฏิโลมนี้ พึงเทียบจาก
แบบอนุโลมนั่นเอง เชน
1.–2. อวิชฺชาย เตฺวว อเสสวิราคนิโรธา สงฺขารนิโรโธ เพราะอวิชชาสํ ารอกดับไปไมเหลือ 

สังขารจึงดับ
(Through the total fading away and cessation of ignorance, cease kamma-
formations.)

3. สงฺขารนิโรธา วิฺาณนิโรโธ เพราะสังขารดับ วิญญาณจึงดับ
(Through the cessation of kamma-formations, ceases consciousness.)

ฯลฯ
12. ชาตินิโรธา ชรามรณํ เพราะชาติดับ ชรามรณะ (จึงดับ)

(Through the cessation of birth, cease decay and death.)
โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสุปายาสา นิรุชฺฌนฺติ
ความโศก ความครํ่ าครวญ ทุกข โทมนัส ความคับแคนใจ ก็ดับ
(Also cease sorrow, lamentation, pain, grief and despair.)
เอวเมตสฺส เกวลสฺส ทุกฺขกฺขนฺธสฺส นิโรโธ โหติ.
ความดับแหงกองทุกขท้ังปวงนี้ ยอมมีดวยประการฉะนี้
(Thus comes about the cessation of this whole mass of suffering.)
นี้เปน อนุโลมเทศนา ของปฏิโลมปฏิจจสมุปบาท สวน ปฏิโลมเทศนา ก็พึงแสดงยอนวา 

ชรามรณะ เปนตน ดับ เพราะชาติดับ ชาติดับเพราะภพดับ ฯลฯ สังขารดับเพราะอวิชชาดับ 
อยางเดียวกับในอนุโลมปฏิจจสมุปบาท

ปฏจิจสมปุบาทนี ้มช่ืีอเรียกอยางอืน่อกี ท่ีส ําคัญคอื อทัิปปจจยตา (ภาวะท่ีมอีนันี้ๆ  เปนปจจยั
— Idappaccayatà: specific conditionality) ธรรมนยิาม (ความเปนไปอนัแนนอนแหงธรรมดา, 
กฎธรรมชาต ิ— Dhammaniyàma: orderliness of nature; natural law) และ ปจจยาการ
(อาการทีส่ิง่ท้ังหลายเปนปจจยัแกกนั — Paccayàkàra: mode of conditionality; structure 
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of conditions) เฉพาะช่ือหลงันีเ้ปนค ําท่ีนยิมใชในคมัภรีอภธิรรม และคัมภรีรุนอรรถกถา.
Vin.I.1; S.II.1; Vbh.135; Vism.517; Comp.188 วินย.4/1/1; สํ.นิ.16/1/1; อภิ.วิ.35/274/185; วิสุทฺธิ.3/107; สงฺคห.45.

[ ] ปจจยาการ 12 ดู [340] ปฏิจจสมุปบาท.

[ ] สันโดษ 12 ดู [122] สันโดษ 3, 12

[341] อายตนะ 12 (สิ่งท่ีเช่ือมตอกันใหเกิดความรู, แดนตอหรือแดนเกิดแหงความรู — 
âyatana: sense-fields; sense-spheres)
1. อายตนะภายใน 6 ดู [276] อายตนะภายใน 6.
2. อายตนะภายนอก 6 ดู [277] อายตนะภายนอก 6.
Vbh.70. อภิ.วิ.35/99/85.

[342] ธุดงค 13 (องคคุณเครื่องสลัดหรือกํ าจัดกิเลส, ขอปฏิบัติประเภทวัตรที่ผูสมัครใจจะพึง
สมาทานประพฤติได เพื่อเปนอุบายขัดเกลากิเลส ชวยสงเสริมความมักนอยและสันโดษเปนตน 
— Dhutaïga: means of shaking off or removing defilements; austere practices; 
ascetic practices)

หมวดที่ 1 จีวรปฏิสังยุตต (เกี่ยวกับจีวร — connected with robes)
1. ปงสุกูลิกังคะ (องคแหงผูถือทรงผาบังสุกุลเปนวัตร คํ าสมาทานโดยอธิษฐานใจหรือเปลง
วาจาวา “คหปติจีวรํ ปฏิกฺขิปามิ, ปสุกูลิกงฺคํ สมาทิยามิ” แปลวา “เรางดคฤหบดีจีวร สมาทาน
องคแหงผู—” — Pa§sukålikaïga: refuse-rag-wearer’s practice)
2. เตจวีริกังคะ (องคแหงผูถอืทรงเพยีงไตรจวีรเปนวัตร ค ําสมาทานวา “จตตุถฺจีวรํ ปฏิกฺขิปามิ,
เตจวีรกิงคฺ ํสมาทยิาม”ิ แปลวา “ขาพเจางดจีวรผนืท่ี 4 สมาทานองคแหงผู—” —Tecãvarikaïga:
triple-robe-wearer’s practice)

หมวดที่ 2 ปณฑปาตปฏิสังยุตต (เกี่ยวกับบิณฑบาต — connected with almsfood)
3. ปณฑปาติกังคะ (องคแหงผูถือเท่ียวบิณฑบาตเปนวัตร คํ าสมาทานวา “อติเรกลาภํ
ปฏิกฺขิปามิ, ปณฺฑปาติกงฺคํ สมาทิยามิ”  แปลวา “ขาพเจางดอติเรกลาภ  สมาทานองคแหง
ผู—” — Piõóapàtikaïga: alms-food-eater’s practice)
4. สปทานจาริกังคะ  (องคแหงผูถือเท่ียวบิณฑบาตไปตามลํ าดับเปนวัตร คํ าสมาทานวา 
“โลลุปฺปจารํ ปฏิกฺขิปามิ, สปทานจาริกงฺคํ สมาทิยามิ” แปลวา “ขาพเจางดการเที่ยวตามใจ
อยาก สมาทานองคแหงผู—” — Sapadànacàrikaïga: house-to-house-seeker’s 
practice)
5. เอกาสนิกังคะ (องคแหงผูถือนั่งฉัน ณ อาสนะเดียวเปนวัตร คือฉันวันละมื้อเดียว ลุกจาก
ท่ีแลวไมฉันอีก คํ าสมาทานวา “นานาสนโภชนํ ปฏิกฺขิปามิ, เอกาสนิกงฺคํ สมาทิยามิ” แปลวา 
“ขาพเจางดการฉนั ณ ตางอาสนะ สมาทานองคแหงผู—” — Ekàsanikaïga: one-sessioner’s 
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practice)
6. ปตตปณฑิกังคะ (องคแหงผูถือฉันเฉพาะในบาตรเปนวัตร คือ ไมใชภาชนะใสอาหารเกิน 
1 อยางคือบาตร คํ าสมาทานวา “ทุติยภาชนํ ปฏิกฺขิปามิ, ปตฺตปณฺฑิกงฺคํ สมาทิยามิ” แปลวา 
“ขาพเจางดภาชนะที่สอง สมาทานองคแหงผู—” — Pattapiõóikaïga: bowl-food-eater’s 
practice)
7. ขลุปจฉาภัตตกัิงคะ (องคแหงผูถอืหามภตัท่ีถวายภายหลงัเปนวัตร คอืเมือ่ไดปลงใจก ําหนด
อาหารทีเ่ปนสวนของตน ซึง่เรยีกวาหามภตั ดวยการลงมอืฉนัเปนตนแลว ไมรับอาหารทีเ่ขาน ํา
มาถวายอกี แมจะเปนของประณตี ค ําสมาทานวา “อตริติตฺโภชน ํปฏกิขฺปิาม,ิ ขลปุจฺฉาภตตฺกิงคฺ ํ
สมาทยิาม”ิ แปลวา “ขาพเจางดโภชนะอนัเหลอืเฟอ สมาทานองคแหงผู—” — Khalupacchà-
bhattikaïga: later-food-refuser’s practice)

หมวดที ่3 เสนาสนปฏสิงัยุตต (เก่ียวกบัเสนาสนะ — connected with the resting place)
8. อารัญญิกังคะ (องคแหงผูถืออยูปาเปนวัตร อยูหางบานคนอยางนอย 500 ช่ัวธนู คือ 25 
เสน คํ าสมาทานวา “คามนฺตเสนาสนํ ปฏิกฺขิปามิ, อารฺิกงฺคํ สมาทิยามิ” แปลวา “ขาพเจา
งดเสนาสนะชายบาน สมาทานองคแหงผู—” — âra¤¤ikaïga: forest-dweller’s practice)
9. รุกขมลิูกังคะ (องคแหงผูถอือยูโคนไมเปนวัตร ค ําสมาทานวา “ฉนนฺ ํปฏกิขฺปิาม,ิ รกุขฺมลิูกงคฺ ํ
สมาทยิาม”ิ แปลวา “ขาพเจางดท่ีมงุบงั สมาทานองคแหงผู—” — Rukkhamålikaïga: tree-
root-dweller’s practice)
10. อัพโภกาสิกังคะ (องคแหงผูถืออยูท่ีแจงเปนวัตร คํ าสมาทานวา “ฉนฺนฺจ รุกฺขมูลฺจ 
ปฏิกฺขิปามิ, อพฺโภกาสิกงฺคํ สมาทิยามิ” แปลวา “ขาพเจางดท่ีมุงบังและโคนไม สมาทานองค
แหงผู—” — Abbhokàsikaïga: open-air-dweller’s practice)
11. โสสานิกังคะ (องคแหงผูถืออยูปาชาเปนวัตร คํ าสมาทานวา “อสุสานํ ปฏิกฺขิปามิ,
โสสานิกงฺคํ สมาทิยามิ” แปลวา “ขาพเจางดท่ีมิใชปาชา สมาทานองคแหงผู—” — Sosàni-
kaïga: charnel-ground-dweller’s practice)
12. ยถาสนัถตกัิงคะ (องคแหงผูถอือยูในเสนาสนะแลวแตเขาจัดให  ค ําสมาทานวา “เสนา
สน-โลลปุปฺ ปฏกิขฺปิาม,ิ ยถาสนถฺตกิงคฺ ํ สมาทยิาม”ิ แปลวา “ขาพเจางดความอยากเอาแตใจใน
เสนาสนะ สมาทานองคแหงผู—” — Yathàsanthatikaïga: any-bed-user’s practice)

หมวดที่ 4 วิริยปฏิสังยุตต (เกี่ยวกับความเพียร — connected with energy)
13. เนสัชชิกังคะ (องคแหงผูถือการนั่งเปนวัตร คือเวนนอน อยูดวยเพียง 3 อิริยาบถ คํ า
สมาทานวา “เสยฺยํ ปฏิกฺขิปามิ, เนสชฺชิกงฺคํ สมาทิยามิ” แปลวา “ขาพเจางดการนอน สมาทาน
องคแหงผู—” — Nesajjikaïga: sitter’s practice)

ขอควรทราบเพิ่มเติมเกี่ยวกับธุดงค 13
ก. โดยยอ ธุดงคมี 8 ขอ เทานั้น คือ

1) องคหลัก 3 (สีสังคะ — principal practices) คือ สปทานจาริกังคะ (เทากับไดรักษา
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ปณฑปาตกิงัคะดวย) เอกาสนกิงัคะ (เทากบัไดรักษาปตตปณฑิกงัคะ และขลปุจฉาภตัตกิงัคะ
ดวย) และอัพโภกาสิกังคะ (ทํ าใหรุกขมูลิกังคะ กับยถาสันถติกังคะ หมดความจํ าเปน)
2) องคเดีย่วไมคาบเกีย่วขออ่ืน 5 (อสมัภนินงัคะ — individual practices) คอื อารัญญกิงัคะ 
ปงสกุลูกิงัคะ เตจวีริกงัคะ เนสชัชิกงัคะ และโสสานกิงัคะ

ข. โดยนสิสยั คอืท่ีอาศยั (dependence) ม ี2 คอื ปจจยันสิติ 12 (อาศยัปจจยั — dependent
on requisites) กับ วิริยนิสิต 1 (อาศัยความเพียร — dependent on energy)

ค. โดยบุคคลผูถือ
1) ภิกษุ ถือไดท้ัง 13 ขอ
2) ภิกษุณี ถือได 8 ขอ (คือ ขอ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 13)
3) สามเณร ถือได 12 ขอ (คือเวนขอ 2 เตจีวริกังคะ)
4) สิกขมานาและสามเณรี ถือได 7 ขอ (คือ ลดขอ 2 ออกจากที่ภิกษุณีถือได)
5) อุบาสกอุบาสิกา ถือได 2 ขอ (คือขอ 5 และ 6)

ง. โดยระดับการถือ แตละขอถือได 3 ระดับ คือ
1) อยางอุกฤษฎ หรืออยางเครง เชน ผูถืออยูปา ตองใหไดอรุณในปาตลอดไป
2) อยางมัธยม หรอือยางกลาง เชนผูถอือยูปา อยูในเสนาสนะชายบานตลอดฤดฝูน 4 เดอืน
ท่ีเหลืออยูปา
3) อยางออน หรอือยางเพลา เชน ผูถอือยูปา อยูในเสนาสนะชายบานตลอดฤดฝูนและหนาว
รวม 8 เดือน

จ. ขอ 9 และ 10 คือ รุกขมูลิกังคะ และอัพโภกาสิกังคะ ถือไดเฉพาะนอกพรรษา เพราะวินัย
กํ าหนดใหตองถือเสนาสนะในพรรษา

ฉ. ธุดงคไมใชบทบัญญัติทางวินัย ข้ึนกับความสมัครใจ มีหลักท่ัวไปในการถือวา ถาถือแลวชวย
ใหกรรมฐานเจริญ หรือชวยใหกุศลธรรมเจริญ อกุศลธรรมเสื่อม ควรถือ ถาถือแลวทํ าให
กรรมฐานเสื่อม หรือทํ าใหกุศลธรรมเสื่อม อกุศลธรรมเจริญ ไมควรถือ สวนผูท่ีถือหรือไม
ถือ ก็ไมทํ าใหกรรมฐานเจริญหรือเสื่อม เชน เปนพระอรหันตแลวอยางพระมหากัสสปะ 
เปนตน หรือคนอื่นๆ ก็ตาม ควรถือได ฝายแรกควรถือในเมื่อคิดจะอนุเคราะหชุมชนในภาย
หลัง ฝายหลังเพื่อเปนวาสนาตอไป

ช. ธุดงคท่ีมาในบาลีเดิม ไมพบครบจํ านวนในที่เดียว (ท่ีพบจํ านวนมาก คือ ม.อุ.14/186/138; 
M.III.40 มีขอ 1, 3, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13; องฺ.ทสก.24/181/245; A.V.219 มีขอ 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 
13; ขุ.ม.29/918/584; Nd1188 มีขอ 1, 2, 3, 4, 7, 8, 12, 13) นอกจากคัมภีรปริวาร (วินย.8/982/330; 
1192/475; Vin.V.131,198) ซึ่งมีหัวขอครบถวน สวนคํ าอธิบายท้ังหมดพึงดูในคัมภีรวิสุทธิมัคค.

Vism.59–83. วิสุทฺธิ.1/73–104.

[343] กจิ หรอื วญิญาณกจิ 14 (กจิของวญิญาณ, หนาท่ีของจติ — Vi¤¤àõa-kicca: 
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functions of consciousness; psychic functions)
1. ปฏิสนธิ (หนาท่ีสืบตอภพใหม ไดแกจิต 19 คือ อุเบกขาสันตีรณะ 2 มหาวิบาก 8 รูปวิบาก 
5 อรูปวิบาก 4 — Pañisandhi: re-linking; rebirth-linking)
2. ภวังคะ (หนาท่ีเปนองคของภพ ไดแกจิต 19 อยางเดียวกับปฏิสนธิ — Bhavaïga: life-
continuum; factor of being)
3. อาวัชชนะ (หนาท่ีคํ านึงอารมณใหม ไดแก จิต 2 คือ ปญจทวาราวัชชนะ และมโนทวารา-
วัชชนะ — âvajjana: apprehending; adverting)
4. ทัสสนะ (หนาท่ีเห็นรูป ไดแก จักขุวิญญาณ 2 — Dassana: seeing)
5. สวนะ (หนาท่ีไดยินเสียง ไดแก โสตวิญญาณ 2 — Savana: hearing)
6. ฆายนะ (หนาท่ีรูกลิ่น ไดแก ฆานวิญญาณ 2 — Ghàyana: smelling)
7. สายนะ (หนาท่ีลิ้มรส ไดแก ชิวหาวิญญาณ 2 — Sàyana: tasting)
8. ผุสนะ (หนาท่ีถกูตองโผฏฐพัพะ ไดแก กายวญิญาณ 2 — Phusana: contacting; touching)
9. สัมปฏิจฉนะ (หนาท่ีรับอารมณ ไดแก สัมปฏิจฉนะ 2 — Sampañicchana: receiving)
10. สันตีรณะ (หนาท่ีพิจารณาอารมณ ไดแก สันตีรณะ 3 — Santãraõa: investigating)
11. โวฏฐพัพนะ หรือ โวฏฐปนะ (หนาท่ีตดัสนิอารมณ ไดแก มโนทวาราวชัชนะ 1 — Voññhapana:
determining)
12. ชวนะ (หนาท่ีแลนเสพอารมณ อนัเปนชวงทีทํ่ ากรรม ไดแก จติ 55 คอื กศุลจิต 21, อกศุล
จติ 12, กริิยาจิต 18 คอืเวนอาวชัชนะท้ังสอง โลกตุตรผลจติ 4 — Javana: apperception; 
impulsion)
13. ตทาลัมพนะ (หนาท่ีรับอารมณตอจากชวนะกอนตกภวังค ไดแก จิต 11 คือ มหาวิบาก 8 
สันตีรณะ 3 — Tadàlambana: retention; registration)
14. จุติ (หนาท่ีเคลือ่นจากภพปจจบุนั ไดแก จติ 19 อยางเดยีวกบัในปฏสินธ ิ— Cuti: decease; 
death; shifting)

จดัโดยฐานทีจ่ติทํ ากจิ 14 นี ้ ม ี 10 คอื รวมขอ 4, 5, 6, 7, 8 เปนขอเดยีว คอื ปญจ-
วิญญาณฐาน (fivefold sense-impressions) นอกนัน้คงชือ่เดมิ

กิจ 14 นี้ ในวิสุทธิมัคคเรียกวา วิญญาณปวัตติ หรือ วิญญาณปวัตติอาการ (อาการที่
วิญญาณเปนไป — modes of occurrence of consciousness)

ดู [356] จิต 89.
Vism.457; Comp.114. วิสุทฺธิ.3/29; สงฺคห.15

[344] จรณะ 15 (ความประพฤติ, ปฏิปทา, ขอปฏิบัติอันเปนทางบรรลุวิชชา หรือนิพพาน — 
Caraõa: conduct; course of practice)
1. สีลสัมปทา (ความถึงพรอมดวยศีล คือ ประพฤติถูกตองดีงาม สํ ารวมในพระปาฏิโมกข มี
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มารยาทเรยีบรอย ประพฤตเิครงครดัในสกิขาบททัง้หลาย — Sãla-sampadà: accomplishment 
of morals)
2. อปณณกปฏิปทา 3 ดู [128] อปณณกปฏิปทา 3
3. สัทธรรม 7 ดู [301] สัปปุริสธรรม 8 ขอ 1.
4. ฌาน 4 ดู [9] ฌาน 4

ในบาลีท่ีมา ทานเรียกวา เปน เสขปฏิปทา คือขอปฏิบัติอันเปนทางดํ าเนินของพระเสขะ 
(a learner’s course of practice)
M.I.354. ม.ม.13/26/26.

[345] ญาณ 16 หรือ โสฬสญาณ (ความหยั่งรู ในท่ีนี้หมายถึงญาณที่เกิดข้ึนแกผูเจริญ
วิปสสนาตามลํ าดับ ตั้งแตตนจนถึงท่ีสุด — Soëasa-¤àõa: insight; knowledge)
1. นามรูปปรจิเฉทญาณ (ญาณก ําหนดจ ําแนกรูนามและรปู คอื รูวาสิง่ท้ังหลายมแีตรูปธรรม
และนามธรรม และกํ าหนดแยกไดวา อะไรเปนรูปธรรม อะไรเปนนามธรรม —Nàmaråpa-
pariccheda-¤àõa: knowledge of the delimitation of mentality–materiality)
2. ปจจยปริคคหญาณ (ญาณกํ าหนดรูปจจัยของนามและรูป คือรูวา รูปธรรมและนามธรรม
ท้ังหลายเกิดจากเหตุปจจัย และเปนปจจัยแกกัน อาศัยกัน โดยรูตามแนวปฏิจจสมุปบาท ก็ดี 
ตามแนวกฎแหงกรรมก็ดี ตามแนววัฏฏะ 3 ก็ดี เปนตน — Paccaya-pariggaha-¤àõa: 
knowledge of discerning the conditions of mentality–materiality)
3. สัมมสนญาณ (ญาณกํ าหนดรูดวยพิจารณาเห็นนามและรูปโดยไตรลักษณ คือ ยกรูปธรรม
และนามธรรมทั้งหลายขึ้นพิจารณาโดยเห็นตามลักษณะที่เปนของไมเท่ียง เปนทุกข มิใชตัวตน 
— Sammasana-¤àõa: knowledge of comprehending mentality–materiality as 
impermanent, unsatisfactory and not-self)
4.–12. ไดแก วิปสสนาญาณ 9 ดู [311]
13. โคตรภูญาณ (ญาณครอบโคตร คือ ความหยั่งรูท่ีเปนหัวตอแหงการขามพนจากภาวะ
ปุถุชนเขาสูภาวะอริยบุคคล — Gotrabhå-¤àõa: knowledge at the moment of the 
“Change-of-lineage”)
14. มัคคญาณ (ญาณในอริยมรรค คือ ความหยั่งรูท่ีใหสํ าเร็จภาวะอริยบุคคลแตละข้ัน — 
Magga-¤àõa: knowledge of the Path)
15. ผลญาณ (ญาณในอริยผล คือ ความหยั่งรูท่ีเปนผลสํ าเร็จของพระอริยบุคคลช้ันนั้นๆ  — 
Phala-¤àõa: knowledge of Fruition)
16. ปจจเวกขณญาณ (ญาณหยั่งรูดวยการพิจารณาทบทวน คือ สํ ารวจรูมรรคผล กิเลสท่ี
ละแลว กิเลสท่ีเหลืออยู และนิพพาน เวนแตวาพระอรหันตไมมีการพิจารณากิเลสท่ียังเหลืออยู 
— Paccavekkhaõa-¤àõa: knowledge of reviewing)
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ในญาณ 16 นี้ 14 อยาง (ขอ 1–13 และ 16) เปน โลกียญาณ, 2 อยาง (ขอ 14 และ 15) 
เปน โลกุตตรญาณ

ญาณ 16 (บางทีเรียกวา โสฬสญาณ ซึ่งก็แปลวาญาณ 16 นั่นเอง) ท่ีจัดลํ าดับเปนชุดและ
เรียกช่ือเฉพาะอยางนี้ มิใชมาในพระบาลีเดิมโดยตรง พระอาจารยในสายวงการวิปสสนาธุระ
ไดสอนสืบกันมา โดยประมวลจากคัมภีรปฏิสัมภิทามัคค และวิสุทธิมัคค ในกาลตอมา

(พึงดู ขุ.ปฏิ.31/มาติกา/1–2 = Ps.1 และ วิสุทฺธิ.3/206–328 = Vism.587–678)

[ ] รูปพรหม หรือ พรหมโลก 16 ดู [351] ภูมิ 4 หรือ 31.
[ ] โสฬสวัตถุกอานาปานสติ ดู [346] อานาปานสติ 16 ฐาน
[ ] อานาปานสติ 16 ขั้น ดู [346] อานาปานสติ 16 ฐาน
[346] อานาปานสติ 16 ฐาน (สติกํ าหนดลมหายใจ, การเจริญอานาปานสติ คือใชสติ

กํ าหนดลมหายใจเขา–ออก แบบท่ีเปนการเจริญสติปฏฐานไปดวยครบท้ัง 4 — Soëasa–
vatthuka-ànàpànassati: mindfulness of breathing with sixteen bases)

จตุกกะที่ 1: กายานุปสสนา
1) ทีฆํ วา อสฺสสนฺโต ‘ทีฆํ อสฺสสามี’ติ ปชานาติ,

ทีฆํ วา ปสฺสสนฺโต ‘ทีฆํ ปสฺสสามี’ติ ปชานาติ;
2) รสฺสํ วา อสฺสสนฺโต ‘รสฺสํ อสฺสสามี’ติ ปชานาติ,

รสฺสํ วา ปสฺสสนฺโต ‘รสฺสํ ปสฺสสามี’ติ ปชานาติ;
3) ‘สพฺพกายปฏิสํเวที อสฺสสิสฺสามี’ติ สิกฺขติ,

‘สพฺพกายปฏิสํเวที ปสฺสสิสฺสามี’ติ สิกฺขติ;
4) ‘ปสฺสมฺภยํ กายสงฺขารํ อสฺสสิสฺสามี’ติ สิกฺขติ,

‘ปสฺสมฺภยํ กายสงฺขารํ ปสฺสสิสฺสามี’ติ สิกฺขติ.
1) เมื่อหายใจเขายาว เธอก็รูชัดวา เราหายใจเขายาว

หรือเมื่อหายใจออกยาว เธอก็รูชัดวา เราหายใจออกยาว
2) เมื่อหายใจเขาสั้น เธอก็รูชัดวา เราหายใจเขาสั้น

หรือเมื่อหายใจออกสั้น เธอก็รูชัดวา เราหายใจออกสั้น
3) เธอสํ าเหนียกวา เราจักรูท่ัวกาย(กองลม)ท้ังหมด หายใจเขา

เธอสํ าเหนียกวา เราจักรูท่ัวกาย(กองลม)ท้ังหมด หายใจออก
4) เธอสํ าเหนียกวา เราจักผอนระงับกายสังขาร หายใจเขา

เธอสํ าเหนียกวา เราจักผอนระงับกายสังขาร หายใจออก
1. Breathing in long, he knows: “I am breathing in long”;
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or breathing out long, he knows: “I am breathing out long”.
2. Breathing in short, he knows: “I am breathing in short”;

or breathing out short, he knows: “I am breathing out short”.
3. He trains thus: “Experiencing the entire (breath-) body, I shall breathe in”;

he trains thus: “Experiencing the entire (breath-) body, I shall breathe out”.
4. He trains thus: “Calming the bodily formation, I shall breathe in”;

he trains thus: “Calming the bodily formation, I shall breathe out”.
จตุกกะที่ 2: เวทนานุปสสนา

5) ‘ปติปฏิสํเวที อสฺสสิสฺสามี’ติ สิกฺขติ,
‘ปติปฏิสํเวที ปสฺสสิสฺสามี’ติ สิกฺขติ;

6) ‘สุขปฏิสํเวที อสฺสสิสฺสามี’ติ สิกฺขติ,
‘สุขปฏิสํเวที ปสฺสสิสฺสามี’ติ สิกฺขติ;

7) ‘จิตฺตสงฺขารปฏิสํเวที อสฺสสิสฺสามี’ติ สิกฺขติ,
‘จิตฺตสงฺขารปฏิสํเวที ปสฺสสิสฺสามี’ติ สิกฺขติ;

8) ‘ปสฺสมฺภยํ จิตฺตสงฺขารํ อสฺสสิสฺสามี’ติ สิกฺขติ,
‘ปสฺสมฺภยํ จิตฺตสงฺขารํ ปสฺสสิสฺสามี’ติ สิกฺขติ.

5) เธอสํ าเหนียกวา เราจักเสวยรูปติ หายใจเขา
เธอสํ าเหนียกวา เราจักเสวยรูปติ หายใจออก

6) เธอสํ าเหนียกวา เราจักเสวยรูความสุข หายใจเขา
เธอสํ าเหนียกวา เราจักเสวยรูความสุข หายใจออก

7) เธอสํ าเหนียกวา เราจักเสวยรูจิตสังขารหายใจเขา
เธอสํ าเหนียกวา เราจักเสวยรูจิตสังขาร หายใจออก

8) เธอสํ าเหนียกวา เราจักผอนระงับจิตสังขาร หายใจเขา
เธอสํ าเหนียกวา เราจักผอนระงับจิตสังขาร หายใจออก

5. He trains thus: “Experiencing rapture, I shall breathe in”;
he trains thus: “Experiencing rapture, I shall breathe out”.

6. He trains thus: “Experiencing joy, I shall breathe in”;
he trains thus: “Experiencing joy, I shall breathe out”.

7. He trains thus: “Experiencing the mental formation, I shall breathe in”;
he trains thus: “Experiencing the mental formation, I shall breathe out”.

8. He trains thus: “Calming the mental formation, I shall breathe in”;
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he trains thus: “Calming the mental formation, I shall breathe out”.
จตุกกะที่ 3: จิตตานุปสสนา

9) ‘จิตฺตปฏิสํเวที อสฺสสิสฺสามี’ติ สิกฺขติ,
‘จิตฺตปฏิสํเวที ปสฺสสิสฺสามี’ติ สิกฺขติ;

10) ‘อภิปฺปโมทยํ จิตฺตํ อสฺสสิสฺสามี’ติ สิกฺขติ,
‘อภิปฺปโมทยํ จิตฺตํ ปสฺสสิสฺสามี’ติ สิกฺขติ

11) ‘สมาทหํ จิตฺตํ อสฺสสิสฺสามี’ติ สิกฺขติ,
‘สมาทหํ จิตฺตํ ปสฺสสิสฺสามี’ติ สิกฺขติ;

12) ‘วิโมจยํ จิตฺตํ อสฺสสิสฺสามี’ติ สิกฺขติ,
‘วิโมจยํ จิตฺตํ ปสฺสสิสฺสามี’ติ สิกฺขติ.

9) เธอสํ าเหนียกวา เราจักรูท่ัวถึงจิต หายใจเขา
เธอสํ าเหนียกวา เราจักรูท่ัวถึงจิต หายใจออก

10) เธอสํ าเหนียกวา เราจักทํ าจิตใหราเริง หายใจเขา
เธอสํ าเหนียกวา เราจักทํ าจิตใหราเริง หายใจออก

11) เธอสํ าเหนียกวา เราจักทํ าจิตใหตั้งมั่น หายใจเขา
เธอสํ าเหนียกวา เราจักทํ าจิตใหตั้งมั่น หายใจออก

12) เธอสํ าเหนียกวา เราจักปลอยเปลื้องจิต หายใจเขา
เธอสํ าเหนียกวา เราจักปลอยเปลื้องจิต หายใจออก

9. He trains thus: “Experiencing the mind, I shall breathe in”;
he trains thus: “Experiencing the mind, I shall breathe out”.

10. He trains thus: “Gladdening the mind, I shall breathe in”;
he trains thus: “Gladdening the mind, I shall breathe out”.

11. He trains thus: “Concentrating the mind, I shall breathe in”;
he trains thus: “Concentrating the mind, I shall breathe out”.

12. He trains thus: “Liberating the mind, I shall breathe in”;
he trains thus: “Liberating the mind, I shall breathe out”.
จตุกกะที่ 4: ธัมมานุปสสนา

13) ‘อนิจฺจานุปสฺสี อสฺสสิสฺสามี’ติ สิกฺขติ,
‘อนิจฺจานุปสฺสี ปสฺสสิสฺสามี’ติ สิกฺขติ;

14) ‘วิราคานุปสฺสี อสฺสสิสฺสามี’ติ สิกฺขติ,
‘วิราคานุปสฺสี ปสฺสสิสฺสามี’ติ สิกฺขติ;
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15) ‘นิโรธานุปสฺสี อสฺสสิสฺสามี’ติ สิกฺขติ,
‘นิโรธานุปสฺสี ปสฺสสิสฺสามี’ติ สิกฺขติ;

16) ‘ปฏินิสฺสคฺคานุปสฺสี อสฺสสิสฺสามี’ติ สิกฺขติ,
‘ปฏินิสฺสคฺคานุปสฺสี ปสฺสสิสฺสามี’ติ สิกฺขติ.

13) เธอสํ าเหนียกวา เราจักพิจารณาเห็นความไมเท่ียง หายใจเขา
เธอสํ าเหนียกวา เราจักพิจารณาเห็นความไมเท่ียง หายใจออก

14) เธอสํ าเหนียกวา เราจักพิจารณาเห็นความคลายออกได หายใจเขา
เธอสํ าเหนียกวา เราจักพิจารณาเห็นความคลายออกได หายใจออก

15) เธอสํ าเหนียกวา เราจักพิจารณาเห็นความดับกิเลส หายใจเขา
เธอสํ าเหนียกวา เราจักพิจารณาเห็นความดับกิเลส หายใจออก

16) เธอสํ าเหนียกวา เราจักพิจารณาเห็นความสลัดคืนได หายใจเขา
เธอสํ าเหนียกวา เราจักพิจารณาเห็นความสลัดคืนได หายใจออก

13. He trains thus: “Contemplating impermanence, I shall breathe in”;
he trains thus: “Contemplating impermanence, I shall breathe out”.

14. He trains thus: “Contemplating fading away, I shall breathe in”;
he trains thus: “Contemplating fading away, I shall breathe out”.

15. He trains thus: “Contemplating cessation, I shall breathe in”;
he trains thus: “Contemplating cessation, I shall breathe out”.

16. He trains thus: “Contemplating relinquishment, I shall breathe in”;
he trains thus: “Contemplating relinquishment, I shall breathe out”.

ขอควรทราบ:
ก) ค ําวา หายใจเขา และ หายใจออก นัน้ พงึทราบวา เปนค ําท่ีมกีารแปลตางกนั คอื อรรถกถา
แหงพระวินัยแปล อสฺสาส วา “หายใจออก” และ ปสฺสาส วา “หายใจเขา” สวนอรรถกถาแหง
พระสตูรแปลกลบัตรงขาม คอืแปล อสสฺาส วา “หายใจเขา” และ ปสสฺาส วา “หายใจออก” ในท่ีนี้
ถือตามคํ าแปลของอรรถกถาแหงพระสตูร ผูศกึษาทราบอยางนีแ้ลว จะใชแบบใดก็ได พงึเลอืก
ตามปรารถนา
ข) “สํ าเหนียกวา” เปนคํ าแปลตามสํ านวนเกา หมายถึงคํ าบาลีวา สิกฺขติ จะแปลแบบทับศัพท
เปน “ศึกษาวา” ก็ได
ค) ธรรมหมวดนี้ เรียกตามบาลีแหงคัมภีรปฏิสัมภิทามัคควา  โสฬสวัตถุกอานาปานสติ  (เชน
ขุ.ปฏิ.31/361/244; 386/260=Ps.I.162; 173  คํ าบาลีเดิมเปน โสฬสวตฺถุกา อานาปานสฺสติ บาง 
โสฬสวตฺถุโก อานาปานสฺสติสมาธิ บาง  บางทีอรรถกถาก็เรียกยักเยื้องไปวา โสฬสวตฺถุกา  
อานาปานสฺสติสมาธิภาวนา บาง โสฬสวตฺถุกํ อานาปานสฺสติกมฺมฏานํ บาง) แปลแบบรักษา
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ศัพทวา “อานาปานสติมีวัตถุ 16” แตในท่ีนี้เลือกแปลตามคํ าอธิบายในคัมภีร ปรมัตถมัญชุสา 
มหาฎีกาแหงวิสุทธิมัคค (วิสุทฺธิ.ฏีกา2/34) วา “อานาปานสติ 16 ฐาน” เพราะในภาษาไทย คํ าวา 
ฐาน เปนค ําท่ีคุนและชวยสือ่ความหมายของค ําวา วัตถุ ในทีน่ีไ้ดด ีแตจะแปลวา “อานาปานสติ
16 หลัก” หรือ “อานาปานสติ 16 หัวขอ (หรือ 16 ขอ)” ก็ได บางทีก็เรียกใหฟงเปนลํ าดับวา 
“อานาปานสติ 16 ข้ัน”
ง) 16 ฐาน หรือ 16 หลกั หรือ 16 หัวขอ หรือ 16 ขอ หรือ 16 ข้ันนั้น ทานจัดเปน 4 จตุกกะ
คือเปนหมวดสี่ 4 หมวด ดังนี้

1. กายานุปสสนาจตุกกะ (หมวดสี่แหงกายานุปสสนา)
2. เวทนานุปสสนาจตุกกะ (หมวดสี่แหงเวทนานุปสสนา)
3. จิตตานุปสสนาจตุกกะ (หมวดสี่แหงจิตตานุปสสนา)
4. ธัมมานุปสสนาจตุกกะ (หมวดสี่แหงธัมมานุปสสนา)
เปนการระบุชัดวา สวนไหนเปนสติปฏฐานขอใด

จ) วาโดยไตรสิกขา ระหวางปฏิบัตินั้น
• ความมีกายวาจาตั้งอยูในความสงบสํ ารวม โดยมีเจตนาอันปลอดจากการละเมิดหรือ

เบียดเบียน (กายิกวาจสิกอวีติกกมะ) เปน ศีล
• การมีสติกํ าหนด ดวยจิตท่ีตั้งมั่นมีอารมณหนึ่งเดียวตามท่ีกํ าหนด (จิตตัสเสกัคตา) เปน 

สมาธิ
• ความมีสัมปชัญญะรูท่ัวพรอม มองเห็นตามสภาวะ เปน ปญญา

ฉ) ในการปฏิบัตินี้ ศีลเปนเพียงฐานที่รองรับอยู สวนธรรมที่ปฏิบัติซึ่งจะเจริญข้ึนไป คือ 
สมาธิ และปญญา อันไดแก สมถะ และวิปสสนา ในขอตอไป
ช) ในการปฏิบัติท้ังหมดนี้ สามจตุกกะแรก มีท้ัง สมถะ และ วิปสสนา แตจตุกกะท่ี ๔ เปน
วิปสสนา ลวน
ฌ) โสฬสวัตถุกอานาปานสติ นี้ พระพุทธเจาตรัสแสดงบอย พบไดหลายแหงในพระไตรปฎก 
แตท่ีประมวลเรื่องเกี่ยวของและขอความแวดลอมไวครบถวน ซึ่งรูจักกันดีและเปนท่ีอางอิงกัน
ท่ัวไป คือ อานาปานสติสูตร (ม.อุ.14/282-291/190-202=MIII.78-88) นอกจากนั้นยังมีคํ าอธิบายโดย
พิสดารในพระไตรปฎก ปรากฏใน ปฏิสัมภิทามัคค (ขุ.ปฏิ.31/361-422/244-299; = Ps.I.162-196) สวนใน
ช้ันอรรถกถา กม็อีธบิายหลายแหง โดยเฉพาะท่ีคนควาไดสะดวก คอื วิสทุธมิคัค (วิสุทธิ.2/52-88= 
Vism.266-293)

Vin.III.70; M.I.425; M.III.82; S.V.311; วินย.1/178/132; ม.ม.13/146/140; ม.อุ.14/287/193;

A.V.111; Ps.I.162. สํ.ม.19/1305/394; อง.ทสก.24/60/119; ขุ.ปฏิ.31/361/244.

[347] อุปกิเลส หรือ จิตตอุปกิเลส 16 (ธรรมเครื่องเศราหมอง, สิ่งท่ีทํ าใหจิตขุนมัว รับ
คุณธรรมไดยาก ดุจผาเปรอะเป อนสกปรก ยอมไมไดดี — Upakkilesa: mental 
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defilements)
1. อภิชฌาวสิมโลภะ (คดิเพงเลง็อยากได โลภไมสมควร, โลภกลา จองจะเอา ไมเลอืกควรไม
ควร — Abhijjhà-visamalobha: greed and covetousness; covetousness and 
unrighteous greed)
2. พยาบาท (คิดรายเขา — Byàpàda: malevolence; illwill)
3. โกธะ (ความโกรธ — Kodha: anger)
4. อุปนาหะ (ความผูกโกรธ — Upanàha: grudge; spite)
5. มักขะ (ความลบหลูคุณทาน, ความหลูความดีของผูอื่น, การลบลางปดซอนคุณคาความดี
ของผูอื่น — Makkha: detraction; depreciation; denigration)
6. ปลาสะ (ความตีเสมอ, ยกตัวเทียมทาน, เอาตัวข้ึนตั้งขวางไว ไมยอมยกใหใครดีกวาตน — 
Palàsa: domineering; rivalry; envious rivalry)
7. อิสสา (ความริษยา — Issà: envy; jealousy)
8. มัจฉริยะ (ความตระหนี่ — Macchariya: stinginess; meanness)
9. มายา (มารยา — Màyà: deceit)
10. สาเถยยะ (ความโออวดหลอกเขา, หลอกดวยคํ าโออวด — Sàñheyya: hypocrisy)
11. ถัมภะ (ความหัวดื้อ, กระดาง — Thambha: obstinacy; rigidity)
12. สารมัภะ (ความแขงด,ี ไมยอมลดละ มุงแตจะเอาชนะกนั — Sàrambha: presumption; 
competing contention; contentiousness; contentious rivalry; vying; strife)
13. มานะ (ความถือตัว, ทะนงตน — Màna: conceit)
14. อติมานะ (ความถือตัววายิ่งกวาเขา, ดูหมิ่นเขา — Atimàna: excessive conceit; 
contempt)
15. มทะ (ความมัวเมา — Mada: vanity)
16. ปมาทะ (ความประมาท, ละเลย, เลินเลอ — Pamàda: heedlessness; negligence; 
indolence)

ขอ 2 มีตางออกไป คือ ในธัมมทายาทสูตร เปน โทสะ (ความคิดประทุษรายเขา — 
hatred) (ม.มู.12/26/26)
M.I.36. ม.มู.12/93/65.

[348] ธาตุ 18 (สิ่งท่ีทรงสภาวะของตนอยูเอง ตามท่ีเหตุปจจัยปรุงแตงข้ึน เปนไปตามธรรม
นิยามคือกํ าหนดแหงธรรมดา ไมมีผูสรางผูบันดาล และมีรูปลักษณะกิจอาการเปนแบบจํ าเพาะ
ตัว อันพึงกํ าหนดเอาเปนหลักไดแตละอยางๆ  — Dhàtu: elements)
1. จักขุธาตุ (ธาตุคือจักขุปสาท — Cakkhu-dhàtu: eye element)
2. รูปธาตุ (ธาตุคือรูปารมณ — Råpa~: visible-data element)
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3. จักขุวิญญาณธาตุ (ธาตุคือจักขุวิญญาณ — Cakkhuvi¤¤àõa~: eye-consciousness 
element)
4. โสตธาตุ (ธาตุคือโสตปสาท — Sota~: ear element)
5. สัททธาตุ (ธาตุคือสัททารมณ — Sadda~: sound element)
6. โสตวิญญาณธาตุ (ธาตุคือโสตวิญญาณ — Sotavi¤¤àõa~: ear-consciousness 
element)
7. ฆานธาตุ (ธาตุคือฆานปสาท — Ghàna~: nose element)
8. คันธธาตุ (ธาตุคือคันธารมณ — Gandha~: odour element)
9. ฆานวิญญาณธาตุ (ธาตุคือฆานวิญญาณ — Ghànavi¤¤àõa~: nose-consciousness 
element)
10. ชิวหาธาตุ (ธาตุคือชิวหาปสาท — Jivhà~: tongue element)
11. รสธาตุ (ธาตุคือรสารมณ — Rasa~: flavour element)
12. ชวิหาวญิญาณธาตุ (ธาตคุอืชิวหาวญิญาณ — Jivhàvi¤¤àõa~: tongue-consciousness 
element)
13. กายธาตุ (ธาตุคือกายปสาท — Kàya~: body element)
14. โผฏฐัพพธาตุ (ธาตุคือโผฏฐัพพารมณ — Phoññhabba~: tangible-data element)
15. กายวิญญาณธาตุ (ธาตุคือกายวิญญาณ — Kàyavi¤¤àõa~: body-consciousness 
element)
16. มโนธาตุ (ธาตุคือมโน — Mano~: mind element)
17. ธรรมธาตุ (ธาตุคือธรรมารมณ — Dhamma~: mental-data element)
18. มโนวิญญาณธาตุ (ธาตุคือมโนวิญญาณ — Manovi¤¤àõa~: mind-consciousness 
element)

ขอควรสังเกต
ก. ขอ 3, 6, 9, 12, 15 ไดแก ทวิปญจวิญญาณจิต รวมเปนจิต =  10
ข. ขอ 16 มโนธาตุ ไดแก สัมปฏิจฉนะ 2 กับปญจทวาราวัชชนะ 1 รวมเปนจิต =    3
ค. ขอ 18 มโนวิญญาณธาตุ ไดแก จิตนอกเหนือจากนั้นอีก = 76

รวมเปนจิตท้ังสิ้น =   89
ดู [356] จิต 89 หรือ 121.

Vbh.87; Vism.484; Comp.183. อภิ.วิ.35/124/108; วิสุทฺธิ.3/65; สงฺคห.44.

[349] อินทรีย 22 (สิ่งท่ีเปนใหญในการทํ ากิจของตน คือ ทํ าใหธรรมอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของ เปนไป
ตามตน ในกิจนั้นๆ ในขณะที่เปนไปอยูนั้น — Indriya: faculties)
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หมวดที่ 1
1. จักขุนทรีย (อินทรีย คือ จักขุปสาท — Cakkhundriya: eye-faculty)
2. โสตินทรีย (อินทรีย คือ โสตปสาท — Sotindriya: ear-faculty)
3. ฆานินทรีย (อินทรีย คือ ฆานปสาท — Ghànindriya: nose-faculty)
4. ชิวหินทรีย (อินทรีย คือ ชิวหาปสาท — Jivhindriya: tongue-faculty)
5. กายินทรีย (อินทรีย คือ กายปสาท — Kàyindriya: body-faculty)
6. มนินทรีย (อินทรีย คือ ใจ ไดแก จิต ท่ีจํ าแนกเปน 89 หรือ 121 ก็ตาม — 

Manindriya: mind-faculty)
หมวดที่ 2

7. อิตถินทรีย (อินทรีย คือ อิตถีภาวะ — Itthindriya: femininity faculty)
8. ปุริสินทรีย (อินทรีย คือ ปุริสภาวะ — Purisindriya: masculinity faculty; virility)
9. ชีวิตินทรีย (อินทรีย คือ ชีวิต — Jãvitindriya: life faculty; vitality)

หมวดที่ 3
10. สุขินทรีย (อินทรีย คือ สุขเวทนา — Sukhindriya: bodily-pleasure faculty)
11. ทุกขินทรีย (อินทรีย คือ ทุกขเวทนา — Dukkhindriya: bodily-pain faculty)
12. โสมนัสสินทรีย (อินทรีย คือ โสมนัสสเวทนา — Somanassindriya: joy faculty)
13. โทมนัสสินทรีย (อินทรีย คือ โทมนัสสเวทนา — Domanassindriya: grief faculty)
14. อุเปกขินทรีย (อินทรีย คือ อุเบกขาเวทนา — Upekkhindriya: indifference faculty)

หมวดที่ 4
15. สัทธินทรีย (อินทรีย คือ ศรัทธา — Saddhindriya: faith faculty)
16. วิริยินทรีย (อินทรีย คือ วิริยะ — Viriyindriya: energy faculty)
17. สตินทรีย (อินทรีย คือ สติ — Satindriya: mindfulness faculty)
18. สมาธินทรีย (อินทรีย คือ สมาธิ ไดแก เอกัคคตา — Samàdhindriya: concentration 

faculty)
19. ปญญินทรีย (อินทรีย คือ ปญญา — Pa¤¤indriya: wisdom faculty)

หมวดที่ 5
20. อนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย (อินทรียแหงผูปฏิบัติดวยมุงวาเราจักรูสัจจธรรมที่ยังมิได

รู ไดแก โสตาปตติมัคคญาณ — Ana¤¤àta¤¤assàmãtindriya: ‘I shall come to know 
the unknown’ faculty, i.e. knowledge of the Stream-Entry Path.)

21. อัญญินทรีย (อินทรีย คือ อัญญา หรือปญญาอันรูท่ัวถึง ไดแก ญาณ 6 ในทามกลาง คือ 
โสตาปตติผลญาณ ถึงอรหัตตมัคคญาณ — A¤¤indriya: perfect-knowledge faculty, 
i.e. knowledge of the six intermediate Paths and Fruitions)
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22. อัญญาตาวินทรีย (อินทรียแหงทานผูรูท่ัวถึงแลว กลาวคือ ปญญาของพระอรหันต ได
แก อรหัตตผลญาณ — A¤¤àtàvindriya: perfect-knower faculty, i.e. knowledge of 
the Fruition of Arahantship)
อินทรีย 22 นี้ ท่ีมาในพระสูตร มีกระจายอยูเปนหมวดๆ ในท่ีหลายแหง ไมครบท้ัง 22 ใน

ท่ีเดียวกัน เฉพาะท่ีมาสํ าคัญไดแก อินทรียสังยุตต (สํ.ม.19/843-1089/256-318; S.V.193-243) สวนที่
มาในพระอภิธรรม และปกรณพิเศษภายหลัง มี วิสุทธิมัคค และ อภิธัมมัตถสังคหะ เปนตน มี
คํ าอธิบายโดยพิสดาร
Vbh.122; Vism.491; Comp.175. อภิ.วิ.35/236/161; วิสุทฺธิ.3/72; สงฺคห.41.

[350] ปจจัย 24 (ลักษณะหรืออาการแหงความสัมพันธระหวางสิ่งท้ังหลาย ท่ีสิ่งหนึ่งหรือ
สภาวธรรมอยางหนึ่ง เปนองคประกอบที่ชวยเอื้อ เกื้อหนุน คํ้ าจุน เปนเหตุ หรือเปนเงื่อนไข 
ใหสิ่งอื่น หรือสภาวธรรมอยางอื่น เกิดข้ึน คงอยู หรือเปนไปอยางใดอยางหนึ่ง — Paccaya: 
condition; mode of conditionality or relation)
1. เหตุปจจัย (ปจจัยโดยเปนเหตุ — Hetu-paccaya: root condition)
2. อารัมมณปจจัย (ปจจัยโดยเปนอารมณ —  ârammaõa-paccaya: object condition)
3. อธปิตปิจจัย (ปจจยัโดยเปนเจาใหญ — Adhipati-paccaya: predominance condition)
4. อนันตรปจจัย (ปจจัยโดยเปนภาวะตอเนื่องไมมีชองระหวาง — Anantara-paccaya:
immediacy condition)
5. สมนันตรปจจัย (ปจจัยโดยเปนภาวะตอเนื่องทันที — Samanantara-paccaya:
contiguity condition)
6. สหชาตปจจัย (ปจจัยโดยเกิดรวมกัน — Sahajàta-paccaya: connascence condition)
7. อัญญมัญญปจจัย (ปจจัยโดยอาศัยซึ่งกันและกัน — A¤¤ama¤¤a-paccaya: mutuality 
condition)
8. นิสสยปจจัย (ปจจัยโดยเปนท่ีอาศัย — Nissaya-paccaya: dependence condition)
9. อุปนิสสยปจจัย (ปจจัยโดยเปนเคร่ืองหนุนหรือกระตุนเรา — Upanissaya-paccaya:
decisive-support condition; inducement condition)
10. ปุเรชาตปจจัย (ปจจัยโดยเกิดกอน — Purejàta-paccaya: prenascence condition)
11. ปจฉาชาตปจจัย (ปจจัยโดยเกิดทีหลัง — Pacchàjàta-paccaya: postnascence 
condition)
12. อาเสวนปจจัย (ปจจัยโดยการซํ้ าบอยหรือทํ าใหชิน — âsevana-paccaya:
repetition condition)
13. กรรมปจจัย (ปจจยัโดยเปนกรรมคอืเจตจํ านง — Kamma-paccaya: kamma condition)
14. วิปากปจจัย (ปจจัยโดยเปนวิบาก — Vipàka-paccaya: kamma-result condition)
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15. อาหารปจจัย (ปจจัยโดยเปนอาหาร คือเปนเคร่ืองหลอเลี้ยง — âhàra-paccaya:
nutriment condition)
16. อินทรียปจจัย (ปจจัยโดยเปนเจาการ — Indriya-paccaya: faculty condition)
17. ฌานปจจัย (ปจจัยโดยภาวะจิตท่ีเปนฌาน — Jhàna-paccaya: condition)
18. มรรคปจจัย (ปจจัยโดยเปนมรรค — Magga-paccaya: path condition)
19. สัมปยุตตปจจัย (ปจจัยโดยประกอบกัน — Sampayutta-paccaya: association
condition)
20. วปิปยตุตปจจัย (ปจจยัโดยแยกตางหากกนั — Vippayutta-paccaya: dissociation condition)
21. อัตถิปจจัย (ปจจัยโดย[ตอง]มีอยู — Atthi-paccaya: presence condition)
22. นัตถิปจจัย (ปจจัยโดย[ตอง]ไมมีอยู — Natthi-paccaya: absence condition)
23. วิคตปจจัย (ปจจัยโดย[ตอง]ปราศไป — Vigata-paccaya: disappearance 
condition)
24. อวิคตปจจัย (ปจจัยโดย[ตอง]ไมปราศไป — Avigata-paccaya: non-disappearance 
condition)

ปจจัย 24 นี้ เปนสาระของคํ าอธิบายท้ังหมดในคัมภีรปฏฐานแหงพระอภิธรรมปฎก คือ 
พระไตรปฎกบาลี 6 เลม ตั้งแตเลม 40 ถึงเลม 45
Pañ.1 อภิ.ป.40/1/1

[ ] รูป 28 ดู [38] รูป 28; [39] มหาภูต 4; [40] อุปาทารูป 24

[351] ภมู ิ 4 หรือ 31 (ช้ันแหงจติ, ระดบัจิตใจ, ระดบัชีวิต — Bhåmi: planes of existence; 
planes of life)
1. อบายภูมิ 4 (ภูมิท่ีปราศจากความเจริญ — Apàya-bhåmi: planes of loss and woe; 

unhappy planes)
1) นิรยะ (นรก — Niraya: woeful state; hell)
2) ติรัจฉานโยนิ (กํ าเนิดดิรัจฉาน — Tiracchànayoni: animal kingdom)
3) ปตติวิสัย (แดนเปรต — Pittivisaya: ghost-sphere)
4) อสุรกาย (พวกอสูร — Asurakàya: host of demons)

2. กามสคุตภิมู ิ7 (กามาวจรภมูท่ีิเปนสคุต,ิ ภมูท่ีิเปนสคุตซิึง่ยงัเกีย่วของกบักาม — Kàmasugati-
bhåmi: sensuous blissful planes)
1) มนุษย (ชาวมนุษย — Manussà: human realm)
2) จาตุมหาราชิกา (สวรรคช้ันท่ีทาวมหาราช 4 ปกครอง — Càtummahàràjikà: realm 

of the Four Great Kings)
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3) ดาวดึงส (แดนแหงเทพ 33 มีทาวสักกะเปนใหญ — Tàvati§sà: realm of the 
Thirty-three Gods)

4) ยามา (แดนแหงเทพผูปราศจากความทุกข — Yàmà: realm of the Yàma gods)
5) ดุสิต (แดนแหงเทพผูเอิบอ่ิมดวยสิริสมบัติของตน — Tusità: realm of satisfied 

gods)
6) นิมมานรดี (แดนแหงเทพผูยินดีในการเนรมิต — Nimmànaratã: realm of the gods 

who rejoice in their own creations)
7) ปรนิมมิตวสวัตดี (แดนแหงเทพผูยังอํ านาจใหเปนไปในสมบัติท่ีผูอื่นนิรมิตให — 

Paranimmitavasavattã: realm of gods who lord over the creation of others)
ภมูท้ัิง 11 ใน 2 หมวดนี ้รวมเปน กามาวจรภมู ิ11 (ช้ันท่ีทองเท่ียวอยูในกาม — Kàmàvacara-

bhåmi:  Sensuous Planes)
3. รูปาวจรภูมิ 16 (ช้ันท่ีทองเท่ียวอยูในรูป, ช้ันรูปพรหม — Råpàvacara-bhåmi: Form

Planes)
ก. ปฐมฌานภูมิ 3 (ระดับปฐมฌาน — first-Jhàna planes)

1) พรหมปาริสัชชา (พวกบริษัทบริวารมหาพรหม — Brahmapàrisajjà: realm of 
great Brahmas’ attendants)

2) พรหมปุโรหิตา (พวกปุโรหิตมหาพรหม — Brahmapurohità: realm of great 
Brahmas’ ministers)

3) มหาพรหมา (พวกทาวมหาพรหม — Mahàbrahmà: realm of great Brahmas)
ข. ทุติยฌานภูมิ 3 (ระดับทุติยฌาน — second-Jhàna planes)

4) ปริตตาภา (พวกมีรัศมีนอย — Parittàbhà: realm of Brahmas with limited 
lustre)

5) อัปปมาณาภา (พวกมีรัศมีประมาณไมได — Appamàõàbhà: realm of 
Brahmas with infinite lustre)

6) อาภัสสรา (พวกมีรัศมีสุกปลั่งซานไป — âbhassarà: realm of Brahmas with 
radiant lustre)

ค. ตติยฌานภูมิ 3 (ระดับตติยฌาน — third-Jhàna planes)
7) ปริตตสุภา (พวกมีลํ ารัศมีงามนอย — Parittasubhà: realm of Brahmas with 

limited aura)
8) อัปปมาณสุภา (พวกมีลํ ารัศมีงามประมาณมิได — Appamàõasubhà: realm of 

Brahmas with infinite aura)
9) สุภกิณหา (พวกมีลํ ารัศมีงามกระจางจา — Subhakiõhà: realm of Brahmas 
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with steady aura)
ง. จตุตถฌานภูมิ 3–7 (ระดับจตุตถฌาน — fourth-Jhàna planes)

10) เวหัปผลา (พวกมีผลไพบูลย — Vehapphalà: realm of Brahmas with 
abundant reward)

11) อสัญญีสัตว (พวกสัตวไมมีสัญญา — Asa¤¤ãsattà: realm of non-percipient 
beings)
(*) สุทธาวาส 5 (พวกมีท่ีอยูอันบริสุทธิ์ หรือ ท่ีอยูของทานผูบริสุทธิ์ คือ ท่ีเกิดของ
พระอนาคามี — Suddhàvàsa: pure abodes) คือ

12) อวิหา (เหลาทานผูไมเสื่อมจากสมบัติของตน หรือผูไมละไปเร็ว, ผูคงอยูนาน — 
Avihà: realm of Brahmas who do not fall from prosperity)

13) อตัปปา (เหลาทานผูไมทํ าความเดือดรอนแกใคร หรือผูไมเดือดรอนกับใคร — 
Atappà: realm of Brahmas who are serene)

14) สุทัสสา (เหลาทานผูงดงามนาทัศนา — Sudassà: realm of Brahmas who are 
beautiful)

15) สุทัสสี (เหลาทานผูมองเห็นชัดเจนดี หรือผูมีทัศนาแจมชัด — Sudassã: realm of 
Brahmas who are clear-sighted)

16) อกนิฏฐา (เหลาทานผูไมมีความดอยหรือเล็กนอยกวาใคร, ผูสูงสุด — Akaniññhà: 
realm of the highest or supreme Brahmas)

4. อรูปาวจรภูมิ 4 (ช้ันท่ีทองเท่ียวอยูในอรูป, ช้ันอรูปพรหม — Aråpàvacara-bhåmi: 
formless planes)

1) อากาสานญัจายตนภมู ิ (ช้ันท่ีเขาถึงภาวะมอีากาศไมมท่ีีสดุ — âkàsàna¤càyatana-
bhåmi: realm of infinite space)

2) วญิญาณัญจายตนภมูิ (ช้ันท่ีเขาถงึภาวะมวิีญญาณไมมท่ีีสดุ — Vi¤¤àõa¤càyatana-
bhåmi: realm of infinite consciousness)

3) อากิญจัญญายตนภูมิ (ช้ันท่ีเขาถึงภาวะไมมีอะไร — âki¤ca¤¤àyatana-bhåmi: 
realm of nothingness)

4) เนวสัญญานาสัญญายตนภูมิ (ช้ันท่ีเขาถึงภาวะมีสัญญาก็ไมใช  ไมมีสัญญาก็ไมใช 
— Nevasa¤¤ànàsa¤¤àyatana-bhåmi: realm of neither perception nor non-
perception)

ปุถุชน พระโสดาบัน และพระสกทาคามี ยอมไมเกิดในสุทธาวาสภูมิ; พระอริยะไมเกิดใน
อสัญญีภพ และในอบายภูมิ; ในภูมินอกจากนี้ ยอมมีท้ังพระอริยะและมิใชอริยะไปเกิด.

ในพระไตรปฎก ไมพบท่ีใดแสดงรายชื่อภูมิท้ังหลายไวท้ังหมดในที่เดียว บาลีแสดงรายชื่อ
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ภูมิมากที่สุด (มีเฉพาะช้ันสุคติภูมิ) พบท่ี ม.อุ.14/317–332/216–225 (M.III.99–103) กลาวตั้งแตมนุษย
ข้ึนไปจนถึงอรูปวาจรภูมิ.

ในบาลีแหงทีฆนิกาย เปนตน* แสดงคติ (ท่ีไปเกิดของสัตว, แบบการดํ าเนินชีวิต — Gati: 
destiny; course of existence) วามี 5 คือ นิรยะ ติรัจฉานโยนิ เปตติวิสัย มนุษย และเทพ 
(พวกเทพ — heavenly world ไดแกภูมิ 26 ตั้งแตจาตุมหาราชิกาข้ึนไปท้ังหมด) จะเห็นวาภูมิ 
31 สงเคราะหลงไดในคติ 5 ท้ังหมด ขาดแตอสุรกาย อยางไรก็ดี ในอรรถกถาแหงอิติวุตตกะ
เปนตน** ทานกลาววา อสูร สงเคราะหลงในเปตติวิสัยดวย จึงเปนอันสงเคราะหลงไดบริบูรณ 
และในคติ 5 นั้น 3 คติแรกจัดเปนทุคติ (woeful courses) 2 คติหลังเปนสุคติ (happy 
courses).

เนื่องดวยภูมิ 31 นี้จัดไดเปน 4 ระดับอยางท่ีกลาวมา บางทีจึงเรียกวา ภูมิ 4
อนึ่ง พึงเทียบภูมิ 31 หรือ ภูมิ 4 หมวดนี้ กับ [162] ภูมิ 4 ท่ีมาในพระบาลีดวย กลาวคือ 

ภูมิ 31 หรือ 4 หมวดนี้ จัดเขาในภูมิ 3 ขอตนใน [162] ภูมิ 4 ดังนี้ อบายภูมิ 4 และ กาม-
สุคติภูมิ 7 รวมเขาเปนกามาวจรภูมิ (11) สวนรูปาวจรภูมิ (16) และ อรูปาวจรภูมิ (4) ตรงกัน 
รวมภูมิท้ังหมด 31 นี้ เปนโลกียภูมิ พนจากนี้ไปเปนโลกุตตรภูมิ

ดู [162] ภูมิ 4; [198] อบาย 4; [207] อรูป 4; [270] สวรรค 6.
Comp.137. สงฺคห.25.

[352] โพธิปกขิยธรรม 37 (ธรรมอันเปนฝกฝายแหงความตรัสรู คือ เกื้อกูลแกการตรัสรู, 
ธรรมที่เก้ือหนุนแกอริยมรรค — Bodhipakkhiya-dhamma: virtues partaking of 
enlightenment; qualities contributing to or constituting enlightenment; enlightenment 
states)
1. สติปฏฐาน 4 ดู [182]
2. สัมมัปปธาน 4 ดู [156]
3. อิทธิบาท 4 ดู [213]
4. อินทรีย 5 ดู [258]
5. พละ 5 ดู [228]
6. โพชฌงค 7 ดู [281]
7. มรรคมีองค 8 ดู [293]

โพธปิกขิยธรรมนี ้ตามท่ีท่ัวไปในพระไตรปฎก ตรัสไวเพยีงเปนค ํารวมๆ โดยไมไดระบช่ืุอองค
ธรรม นอกจากในสงัยตุตนกิายแหงพระสตุตนัตปฎก ท่ีมพีทุธพจนตรัสระบไุววา ไดแก อนิทรยี 5

                                                       
* ที.ปา.11/281/246; ม.มู.12/170/148; องฺ.นวก.23/272/480 (D.III.234; M.I.73; A.IV.459)
** อุ.อ.174; อิติ.อ.168 (approx., UdA.140; ItA.101)
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(ส.ํม.19/1024/301; 1041–3/305; 1071–1081/313–5) และในคมัภรีวิภงัคแหงพระอภธิรรมปฎก ซึง่ไขความ
วา โพธปิกขิยธรรม ไดแก โพชฌงค 7 (อภ.ิวิ.35/611/336)

ธรรมชุดนี้ เมื่อตรัสระบุช่ือท้ังชุดในพระสูตร ทรงเรียกวาเปนอภิญญาเทสิตธรรม  (เชน
ที.ม.10/107/141; ที.ปา.11/108/140; ม.อุ. 14/54/51) คือเปนอภิญญาเทสิตธรรม 37 และในพระ
อภิธรรม ทานแสดงไววาธรรม 37 ประการนี้เปน สัทธรรม

นอกจากนี้ ธรรม 37 ประการชุดนี้ยังไดช่ือวาเปน สันติบท คือ ธรรมที่เปนไปเพื่อการ
บรรลุสันติ (รวมท้ังเปนอมตบท และนิพพานบท เปนตน—ขุ.ม.29/701/414; ขุ.จู.30/391/188) และ
เปนเสรีธรรม หรือธรรมเสรี (ขุ.จู.30/681/340; 684/342)

ในพระวนิยัปฎก ทานแสดงธรรม 37 ประการนีไ้วเปนค ําจ ํากดัความของค ําวา มรรคภาวนา
(ดู วินย.1/236/175; 2/308/212)

ตอมา ในคมัภรีช้ันอรรถกถา รวมถึงวสิทุธมิคัค จงึระบแุละแจกแจงไวชัดเจนวา โพธปิกขิยธรรม
37 ประการ ไดแกธรรมเหลานี้ (ดู องฺ.อ.1/77; อิติ.อ.287; ปฏิสํ.อ.2/95, 196, 261; วิสุทฺธิ.3/328)
Vism.681. วิสุทฺธิ.3/328.

[353] มงคล 38 (สิ่งท่ีทํ าใหมีโชคดี, ธรรมอันนํ ามาซึ่งความสุขความเจริญ — Maïgala: 
blessings; เรียกเต็มวา อุดมมงคล คือมงคลอันสูงสุด — highest blessing)
คาถาที่ 1
1. อเสวนา จ พาลานํ (ไมคบคนพาล — Bàla-asevanà: not to associate with fools; to 

dissociate from the wicked)
2. ปณฺฑิตานฺจ เสวนา (คบบัณฑิต — Paõóitasevanà: to associate with the wise)
3. ปูชา จ ปูชนียานํ (บูชาคนท่ีควรบูชา — Påjaneyyapåjà: to honour those who are 

worthy of honour)
คาถาที่ 2
4. ปฏิรูปเทสวาโส จ (อยูในปฏิรูปเทศ, อยูในถิ่นมีสิ่งแวดลอมดี — Pañiråpadesavàsa: 

living in a suitable region; good environment)
5. ปุพฺเพ จ กตปฺุตา (ไดทํ าความดีใหพรอมไวกอน, ทํ าความดีเตรียมพรอมไวแตตน — 

Pubbekatapu¤¤atà: having formerly done meritorious deeds)
6. อตฺตสมฺมาปณิธิ จ (ตั้งตนไวชอบ — Attasammàpaõidhi: setting oneself in the 

right course; right direction in self-guidance; perfect self-adjustment)
คาถาที่ 3
7. พาหุสจฺจฺจ (เลาเรียนศึกษามาก, ทรงความรูกวางขวาง, ใสใจสดับตรับฟงคนควาหา

ความรูอยูเสมอ — Bàhusacca: great learning; extensive learning)
8. สิปฺปฺจ (มีศิลปวิทยา, ชํ านาญในวิชาชีพของตน — Sippa: skill; knowledge of the 
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arts and sciences)
9. วินโย จ สุสิกฺขิโต (มีวินัยท่ีไดศึกษาดีแลว, มีระเบียบวินัยดี, ไดฝกอบรมตนไวดี — 

Vinaya: highly trained discipline)
10. สุภาสิตา จ ยา วาจา (วาจาสุภาษิต, รูจักใชวาจาพูดใหเปนผลดี — Subhàsitavàcà:

well-spoken speech)
คาถาที่ 4
11. มาตาปตอุุปฏานํ  (บ ํารุงมารดาบดิา  —  Màtàpitu-upaññhàna:  support  of mother

and father)
12.–13. ปตุตฺทารสสฺ สงคฺโห = ปตุตฺสงคฺห (สงเคราะหบตุร — Puttasaïgaha: cherishing 

of children) และ ทารสงคฺห (สงเคราะหภรรยา — Dàrasaïgaha: cherishing of wife)
14. อนากุลา จ กมฺมนฺตา (การงานไมอากูล — Anàkulakammanta: a livelihood which 

is free from complications)*

คาถาที่ 5
15. ทานฺจ (รูจักให, เผื่อแผแบงปน, บริจาคสงเคราะหและบํ าเพ็ญประโยชน — Dàna: 

charity; liberality; generosity)
16. ธมมฺจริยา จ (ประพฤตธิรรม, ด ํารงอยูในศลีธรรม — Dhammacariyà: righteous conduct)
17. าตกานฺจ สงฺคโห (สงเคราะหญาติ — ¥àtakasaïgaha: rendering aid to 

relations)
18. อนวชฺชานิ กมฺมานิ (การงานที่ไมมีโทษ, กิจกรรมที่ดีงาม เปนประโยชน ซึ่งไมเปนทาง

เสียหาย — Anavajjakamma: blameless actions; unexceptionable or beneficial 
activities)**

คาถาที่ 6
19. อารตี วิรตี ปาปา (เวนจากความชั่ว — Pàpavirati: abstaining from evils and 

avoiding them)
20. มชฺชปานา จ สฺโม (เวนจากการดื่มนํ้ าเมา — Majjapànasa¤¤ama: abstinence 

from intoxicants)
21. อปฺปมาโท จ ธมฺเมสุ (ไมประมาทในธรรมทั้งหลาย — Appamàda: diligence in 

                                                       
* ทานอธิบายวา ไดแก อาชีพการงาน ที่ทํ าดวยความขยันหมั่นเพียร เอาธุระ รูจักกาล ไมค่ังคางยอหยอน — 
spheres of work which are free from such unprofitableness as dilatoriness and tardiness. (ขุททฺก.อ. 
153; KhA.139).

**ทานยกตัวอยางไว เชน การสมาทานอุโบสถ การบํ าเพ็ญสาธารณประโยชน สรางสวน ปลูกปา สรางสะพาน 
เปนตน (ขุทฺทก.อ.156; KhA.141)
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virtue; perseverance in virtuous acts)
คาถาที่ 7
22. คารโว จ (ความเคารพ, การแสดงออกที่แสดงถึงความเปนผูรูจักคุณคาของบุคคล สิ่งของ

สถานที่ หรือกิจการนั้นๆ และรูจักใหความสํ าคัญและความใสใจเอื้อเฟอโดยเหมาะสม — 
Gàrava: reverence; respect; appreciative action)

23. นิวาโต จ (ความสุภาพออนนอม, ถอมตน — Nivàta: humility, courtesy; politeness)
24. สนตฺฏุ ีจ (ความสนัโดษ, ความเอบิอ่ิมพงึพอใจในผลส ําเร็จท่ีไดสรางข้ึน หรอืในปจจยัลาภ

ท่ีแสวงหามาได ดวยเรีย่วแรงความเพยีรพยายามของตนเองโดยทางชอบธรรม — Santuññhã:
contentment)

25. กตฺุตา (มีความกตัญู — Kata¤¤utà: gratitude)
26. กาเลน ธมฺมสฺสวนํ (ฟงธรรมตามกาล, หาโอกาสแสวงความรูเกี่ยวกับหลักความจริง 

ความดีงาม และเร่ืองท่ีเปนประโยชน — Dhammassavana: the opportune hearing of 
the Dhamma; listening to good advice and the teaching of Truth on due 
occasions)

คาถาที่ 8
27. ขนฺตี จ (มีความอดทน — Khanti: patience; forbearance; tolerance)
28. โสวจสฺสตา (เปนผูวางายสอนงาย, พูดกันงาย ฟงเหตุผล — Sovacassatà: 

amenability to correction; being easy to admonish)
29. สมณานฺจ ทสฺสนํ (พบเห็นสมณะ, เยี่ยมเยือนเขาหาทานผูสงบกิเลส — Samaõa-

dassana: seeing the monks or holy persons)
30. กาเลน ธมมฺสากจฉฺา (สนทนาธรรมตามกาล, หาโอกาสสนทนาแลกเปลีย่นความรูความคดิ

เหน็กนั เก่ียวกบัหลกัความจรงิความดงีามและเรือ่งท่ีเปนประโยชน — Dhammasàkacchà:
religious discussion at due seasons; regular or opportune discussion of Truth)

คาถาที่ 9
31. ตโป จ (มีความเพียรเผากิเลส, รูจักบังคับควบคุมตน ไมปรนเปรอตามใจอยาก — Tapa: 

self-control; simple life)
32. พฺรหฺมจริยฺจ (ประพฤติพรหมจรรย, ดํ าเนินตามอริยมรรค, การรูจักควบคุมตนในทาง

เพศ หรือถือเมถุนวิรัติตามควร* — Brahmacariya: a holy life)
33. อริยสจฺจาน ทสฺสนํ (เห็นอริยสัจจ, เขาใจความจริงของชีวิต — Ariyasacca-dassana: 

discernment of the Noble Truths)
                                                       
* พรหมจรรยในที่น้ี มุงเอาอัฏฐังคิกมรรคเปนหลัก แตจะตีความแคบหมายถึงเมถุนวิรัติก็ได ความหมายอยาง
หยอนสํ าหรับคฤหัสถ คือ ถือพรหมจรรยในบุคคลที่มิใชคูครอง หรือถือเด็ดขาดในวันอุโบสถ เปนตน
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34. นพิพฺานสจฉิฺกิริยา จ (ทํ าพระนพิพานใหแจง, บรรลนุพิพาน — Nibbàna-sacchikiriyà: 
realization of Nibbàna)

คาถาที่ 10
35. ผุฏสฺส โลกธมฺเมหิ จิตฺตํ ยสฺส น กมฺปติ (ถูกโลกธรรม จิตไมหวั่นไหว — Akampita-

citta: to have a mind which is not shaken when touched by worldly vicissitudes)
36. อโสกํ (จิตไรเศรา — Asokacitta: to have the mind which is free from sorrow)
37. วิรชํ (จิตปราศจากธุลี — Virajacitta: to have the mind which is undefiled)
38. เขมํ (จิตเกษม — Khemacitta: to have the mind which is secure)

แตละคาถามีบทสรุปวา “เอตมฺมงฺคลมุตฺตมํ” (นี้เปนมงคลอันอุดม — this is the 
highest blessing)

มีคาถาสรุปทายมงคลทั้ง 38 นี้วา
“เอตาทิสานิ กตฺวาน  สพฺพตฺถมปราชิตา
สพฺพตฺถ โสตฺถึ คจฺฉนฺติ ตนฺเตสํ มงฺคลมุตฺตมนฺติ.”

แปลวา “เทวะมนุษยท้ังหลายกระทํ ามงคลเชนนี้แลว ยอมเปนผูไมปราชัยในท่ีทุกสถาน 
ยอมถึงความสวัสดีในท่ีท้ังปวง นี้คืออุดมมงคลของเทวะมนุษยเหลานั้น.” (Those who have 
done these things see no defeat and go in safety everywhere. To them these are 
the highest blessings.)
Kh.V.3; Sn.259-268. ขุ.ขุ.25/5/3; ขุ.สุ.25/317/376.

[354] กรรมฐาน 40 (ท่ีตั้งแหงการทํ างานของจิต, สิ่งท่ีใชเปนอารมณในการเจริญภาวนา, 
อุปกรณในการฝกอบรมจิต — Kammaññhàna: mental exercises; subjects of 
meditation)
1. กสิณ 10 ดู [315]
2. อสุภะ 10 ดู [336]
3. อนุสติ 10 ดู [335]
4. อัปปมัญญา 4 ดู [161]
5. อาหาเรปฏกูิลสญัญา (ก ําหนดพจิารณาความเปนปฏกิลูในอาหาร — âhàrepañikålasa¤¤à: 
perception of the loathsomeness of food)
6. จตุธาตุววัฏฐาน (กํ าหนดพิจารณาธาตุ 4, พิจารณาเห็นรางกายของตนโดยสักวาเปนธาตุ 
4 แตละอยางๆ; ธาตุมนสิการ ก็เรียก — Catudhàtu-vavaññhàna: analysis of the four 
elements)
7. อรูป 4 ดู [207]

กรรมฐานใดใหไดสมาธิถึงข้ันใด ดู [99] ภาวนา 3; กรรมฐานใดเหมาะกับจริตใด ดู [262] 
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จริต 6.
Vism.110; Comp.204. วิสุทฺธิ.1/139; สงฺคห.51.

[355] เจตสิก 52 (ธรรมที่ประกอบกับจิต, สภาวธรรมที่เกิดดับพรอมกับจิต มีอารมณและ
วัตถุท่ีอาศัยเดียวกันกับจิต, อาการและคุณสมบัติตางๆ ของจิต — Cetasika: mental 
factors; mental concomitants)
ก. อัญญสมานาเจตสิก 13 (เจตสิกท่ีมีเสมอกันแกจิตพวกอื่น คือ ประกอบเขาไดกับจิตทุก

ฝายท้ังกุศลและอกุศล มิใชเขาไดแตฝายใดฝายหนึ่งพวกเดียว — A¤¤asamàna-
cetasika: the Common-to-Each-Other; general mental factors)
1) สพัพจติตสาธารณเจตสกิ 7 (เจตสกิท่ีเกิดท่ัวไปกบัจติทุกดวง — Sabbacitta-sàdhàraõa~:
universal mental factors; the Primary)

1. ผัสสะ (ความกระทบอารมณ — Phassa: contact; sense-impression)
2. เวทนา (ความเสวยอารมณ — Vedanà: feeling)
3. สัญญา (ความหมายรูอารมณ — Sa¤¤à: perception)
4. เจตนา (ความจงใจตออารมณ — Cetanà: volition)
5. เอกัคคตา (ความมีอารมณเปนอันเดียว — Ekaggatà: one-pointedness; 

concentration)
6. ชวีตินิทรีย (อนิทรยีคอืชีวิต, สภาวะท่ีเปนใหญในการรกัษานามธรรมทัง้ปวง — Jãvitindriya:

vitality; life-faculty)
7. มนสิการ (ความกระทํ าอารมณไวในใจ, ใสใจ — Manasikàra: attention)

2) ปกิณณกเจตสิก 6 (เจตสิกท่ีเรี่ยรายแพรกระจายทั่วไป คือ เกิดกับจิตไดท้ังฝายกุศล 
และอกุศล แตไมแนนอนเสมอไปทุกดวง — Pakiõõaka~: particular mental factors; 
the Secondary)

8. วิตก (ความตรึกอารมณ — Vitakka: initial application; thought conception; 
applied thought)

9. วจิาร (ความตรองหรอืพจิารณาอารมณ — Vicàra: sustained application; discursive
thinking; sustained thought)

10. อธิโมกข (ความปลงใจหรือปกใจในอารมณ — Adhimokkha: determination; 
resolution)

11. วิริยะ (ความเพียร — Viriya: effort; energy)
12. ปติ (ความปลาบปลื้มในอารมณ, อิ่มใจ — Pãti: joy; interest)
13. ฉันทะ (ความพอใจในอารมณ — Chanda: conation; zeal)
ข. อกศุลเจตสกิ 14 (เจตสกิฝายอกุศล — Akusala~: immoral or unwholesome mental 
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factors; unprofitable mental factors)
1) สัพพากุสลสาธารณเจตสิก 4 (เจตสิกท่ีเกิดท่ัวไปกับอกุศลจิตทุกดวง — Sabbà-
kusalasàdhàraõa~: universal immorals; the Primary)

14. โมหะ (ความหลง — Moha: delusion)
15. อหิริกะ (ความไมละอายตอบาป — Ahirika: shamelessness; lack of moral shame)
16. อโนตตัปปะ (ความไมสะดุงกลัวตอบาป — Anottappa: fearlessness of wrong- 

doing; lack of moral dread)
17. อุทธัจจะ (ความฟุงซาน — Uddhacca: restlessness; unrest)

2) ปกณิณกอกสุลเจตสกิ 10 (อกศุลเจตสกิท่ีเกิดเรีย่รายแกอกุศลจติ — Pakiõõaka-akusala~:
particular immorals; the Secondary)

18. โลภะ (ความอยากไดอารมณ — Lobha: greed)
19. ทิฏฐิ (ความเห็นผิด — Diññhi: wrong view)
20. มานะ (ความถือตัว — Màna: conceit)
21. โทสะ (ความคิดประทุษราย — Dosa: hatred)
22. อิสสา (ความริษยา — Issà: envy; jealousy)
23. มัจฉริยะ (ความตระหนี่ — Macchariya: stinginess; meanness)
24. กุกกุจจะ (ความเดือดรอนใจ — Kukkucca: worry; remorse)
25. ถีนะ (ความหดหู — Thãna: sloth)
26. มิทธะ (ความงวงเหงา — Middha: torpor)
27. วิจิกิจฉา (ความคลางแคลงสงสัย — Vicikicchà: doubt; uncertainty; scepsis)
ค. โสภณเจตสิก 25 (เจตสิกฝายดีงาม — Sobhaõa~: beautiful mental factors; lofty 

mental factors)
1) โสภณสาธารณเจตสกิ 19 (เจตสกิท่ีเกิดท่ัวไปกบัจติดงีามทุกดวง — Sobhaõasàdhàraõa~:
universal beautiful mental factors; the Primary)

28. สัทธา (ความเชื่อ — Saddhà: confidence; faith)
29. สติ (ความระลึกได, ความสํ านึกพรอมอยู — Sati: mindfulness)
30. หิริ (ความละอายตอบาป — Hiri: moral shame; conscience)
31. โอตตัปปะ (ความสะดุงกลัวตอบาป — Ottappa: moral dread)
32. อโลภะ (ความไมอยากไดอารมณ — Alobha: non-greed)
33. อโทสะ (ความไมคิดประทุษราย — Adosa: non-hatred)
34. ตัตรมัชฌัตตตา (ความเปนกลางในอารมณนั้นๆ  — Tatramajjhattatà: equanimity; 

specific neutrality)
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35. กายปสสทัธิ (ความสงบแหงกองเจตสกิ — Kàya-passaddhi: tranquillity of mental body)
36. จิตตปสสัทธิ (ความสงบแหงจิต — Citta-passaddhi: tranquillity of mind)
37. กายลหุตา (ความเบาแหงกองเจตสิก — Kàya-lahutà: lightness of mental body; 

agility of ~)
38. จิตตลหุตา (ความเบาแหงจิต — Citta-lahutà: lightness of mind; agility of ~)
39. กายมทุตุา (ความออนหรอืนุมนวลแหงกองเจตสกิ — Kàya-mudutà: pliancy of mental

body; elasticity of ~)
40. จิตตมทุตุา (ความออนหรอืนุมนวลแหงจติ — Citta-mudutà: pliancy of mind; 

elasticity of ~)
41. กายกัมมญัญตา (ความควรแกการงานแหงกองเจตสกิ — Kàya-kamma¤¤atà: adaptability

of mental body; wieldiness of ~)
42. จิตตกัมมัญญตา (ความควรแกการงานแหงจิต — Citta-kamma¤¤atà: adaptability 

of mind; wieldiness of ~)
43. กายปาคุญญตา (ความคลองแคลวแหงกองเจตสิก — Kàya-pàgu¤¤atà: proficiency 

of mental body)
44. จิตตปาคญุญตา (ความคลองแคลวแหงจติ — Citta-pàgu¤¤atà: proficiency of mind)
45. กายุชุกตา (ความซื่อตรงแหงกองเจตสิก — Kàyujukatà: rectitude of mental body; 

uprightness of ~)
46. จิตตชุกุตา (ความซือ่ตรงแหงจติ — Cittujukatà: rectitude of mind; uprightness of ~)

2) วิรตีเจตสิก 3 (เจตสิกท่ีเปนตัวความงดเวน — Viratã~: abstinences)
47. สัมมาวาจา (เจรจาชอบ — Sammàvàcà: right speech)
48. สัมมากัมมันตะ (กระทํ าชอบ — Sammàkammanta: right action)
49. สัมมาอาชีวะ (เลี้ยงชีพชอบ — Sammà-àjãva: right livelihood)

3) อัปปมัญญาเจตสิก 2 (เจตสิกคืออัปปมัญญา — Appama¤¤à~: boundless states)
50. กรุณา (ความสงสารสัตวผูถึงทุกข — Karuõà: compassion)
51. มุทิตา (ความยินดีตอสัตวผูไดสุข — Mudità: sympathetic joy)

4) ปญญินทรียเจตสิก 1 (เจตสิกคือปญญินทรีย — fuculty of wisdom)
52. ปญญินทรีย หรอื อโมหะ (ความรูเขาใจ ไมหลง — Pa¤¤indriya, Amoha: undeluded-

ness; wisdom)
Comp.94. สงฺคห.7.

[356] จิต 89 หรือ 121 (ธรรมชาติท่ีรูอารมณ, สภาพท่ีนึกคิด, ความคิด, ใจ, วิญญาณ — 
Citta: mind; thought; consciousness; a state of consciousness)
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จิต มีไวพจน คือ คํ าท่ีตางเพียงรูป แตมีความหมายเหมือนกันหรือคลายกัน ใชแทนกันได
หลายคํ า เชน มโน มานัส หทัย บัณฑร มนายตนะ มนินทรีย และ วิญญาณ เปนตน (อภิ.สํ. 
34/21/10; ฯลฯ) คํ าเหลานี้มีความหมายเกยกัน มิใชตรงกันโดยสมบูรณ ใชแทนกันไดในบาง
โอกาส มิใชเสมอไป

เมือ่จัดแบงสภาวธรรมทัง้หลายเปนประเภทๆ ท่ีเรียกวา ขันธ 5 จติไดแก วิญญาณขนัธ แต
ในคัมภีรอภิธรรมยุคตอมา นิยมประมวลสภาวธรรมเขาเปน 4 อยาง เรียกวา ปรมัตถธรรม 4
จิตเปนปรมัตถธรรมอยางท่ี 1; ดู [157] ปรมัตถธรรม 4; [216] ขันธ 5.

คัมภีรอภิธรรมรุนอรรถกถา ประมวลเรื่องจิตท่ีแสดงไวในพระอภิธรรมปฎกแลว แจงนับ
สภาพจิตท้ังหลายไววามีจํ านวน 89 หรือโดยพิสดารมี 121 เรียกวา จิต 89 หรือ 121

เบือ้งตนนี ้จะประมวลจติท้ังหมดไวเปนหมวดหมูใหญๆ  กอน เพือ่สะดวกในการศกึษาก ําหนด
จดจ ําและทบทวนตอไป ในทีน่ี ้พงึทราบวธิจี ําแนกประเภท 2 แบบ เปรยีบเทียบกัน ดงันี้*

                                                       
* ทานเรียบเรียงเปนคาถาสรุปความไว ดังนี้

ทฺวาทสากุสลาเนว กุสลาเนกวีสติ
ฉตฺตึเสว วิปากานิ กฺริยาจิตฺตานิ วีสติ ฯ
จตุปฺาสธา กาเม รูเป ปณฺณรสีริเย
จิตฺตานิ ทฺวาทสารูเป อฎธานุตฺตเร ตถา ฯ
อิตฺถเมกูนนวุติปฺ- ปเภทํ ปน มานสํ
เอกวีสสตํ วาถ วิภชนฺติ วิจกฺขณา ฯ
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ก. โดยชาติประเภท ข. โดยภูมิประเภท
1. อกุศลจิต 12 1. กามาวจรจิต 54

- โลภมูลจิต 8 1) อกุศลจิต 12
- โทสมูลจิต 2 - โลภมูลจิต 8
- โมหมูลจิต 2 - โทสมูลจิต 2

- โมหมูลจิต 2
2. กุศลจิต 21 (37) 2) อเหตุกจิต 18

- มหากุศลจิต 8 - อกุศลวิบากจิต 7
- รูปาวจรกุศลจิต 5 - กุศลวิบากอเหตุกจิต 8
- อรูปาวจรกุศลจิต 4 - อเหตุกกิริยาจิต 3
- โลกุตตรกุศลจิต 4 (20) 3) กามาวจรโสภณจิต 24

- มหากุศลจิต 8
3. วิปากจิต 36 (52) - มหาวิบากจิต 8

- อกุศลวิบากจิต 7 - มหากิริยาจิต 8
- กุศลวิบากอเหตุกจิต 8 2. รูปาวจรจิต 15
- มหาวิบากจิต 8 1) รูปาวจรกุศลจิต 5
- รูปาวจรวิบากจิต 5 2) รูปาวจรวิบากจิต 5
- อรูปาวจรวิบากจิต 4 3) รูปาวจรกิริยาจิต 5
- โลกุตตรวิบากจิต 4 (20) 3. อรูปาวจรจิต 12

1) อรูปาวจรกุศลจิต 4
4. กิริยาจิต 20 2) อรูปาวจรวิบากจิต 4

- อเหตุกกิริยาจิต 3 3) อรูปาวจรกิริยาจิต 4
- มหากิริยาจิต 8 4. โลกุตตรจิต 8 (× ฌาน 5 = 40)
- รูปาวจรกิริยาจิต 5 1) โลกุตตรกุศลจิต 4 (20)

ฌานจิต 67

โสภณจิต 59 (91)

- อรูปาวจรกิริยาจิต 4 2) โลกุตตรวิบากจิต 4 (20)

หมายเหต:ุ ตัวเลขในวงเลบ็ ( ) หมายถงึจ ํานวนอยางพสิดาร เม่ือนับจติเปน 121 (พึงสงัเกตวาจ ํานวนจะเพิม่
เฉพาะ โลกตุตรจติ อยางเดียว คือ โลกตุตรจติอยางยอมี 8 อยางพสิดารจ ําแนกออกไปตามฌานทัง้ 5 เปน 40)

        ตอไปจะแสดง จิต 89 [121] ตามแบบภูมิประเภท (แบบชาติประเภทพึงกํ าหนดเอา
จากแบบภูมิประเภทนี้ ตามหัวขอท่ีแสดงไวแลว)
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1. กามาวจรจิต 54 (จิตท่ีเปนไปในกามภูมิ — Kàmàvacara-citta: consciousness of the 
Sense Sphere)
1) อกุศลจิต 12 (จิตอันเปนอกุศล — Akusala-citta: immoral consciousness) อกุศลจิต
มีแตท่ีเปนกามาวจรนี้เทานั้น คือ
• โลภมูลจิต 8 (จิตมีโลภะเปนมูล — Lobhamåla-citta: consc rooted in greed)

1. โสมนสฺสสหคตํ ทิฏิคตสมฺปยุตฺตํ อสงฺขาริกํ
2. ” ” สสงฺขาริกํ
3. ” ทิฏิคตวิปฺปยุตฺตํ  อสงฺขาริกํ
4. ” ” สสงฺขาริกํ
5. อุเปกฺขาสหคตํ ทิฏิคตสมฺปยุตฺตํ อสงฺขาริกํ
6. ” ” สสงฺขาริกํ
7. ” ทิฏิคตวิปฺปยุตฺตํ อสงฺขาริกํ
8. ” ” สสงฺขาริกํ
1. จิตท่ีเกิดพรอมดวยโสมนัสสเวทนา  ประกอบดวยมิจฉาทิฏฐิ  ไมมีการชักนํ า
2. ” ” มีการชักนํ า
3. ” ไมประกอบดวยมิจฉาทิฏฐิ  ไมมีการชักนํ า
4. “ ” มีการชักนํ า
5. จิตท่ีเกิดพรอมดวยอุเบกขาเวทนา  ประกอบดวยมิจฉาทิฏฐิ  ไมมีการชักนํ า
6. ” ” มีการชักนํ า
7. ” ไมประกอบดวยมิจฉาทิฏฐิ ไมมีการชักนํ า
8. ” ” มีการชักนํ า
1. One consc, accom by joy, assoc with wrong view, unprompted.*

2. ~ , ~ , ~  ,  prompted.
3. ~ , ~ , dissoc from wrong view, unprompted.
4. ~ , ~ , ~  ,  prompted.
5. One consc, accom by indif, assoc with wrong view, unprompted.
6. ~ , ~  , ~  , prompted.
7. ~ , ~  , dissoc from wrong view, unprompted.
8. ~ , ~  , ~  , prompted.

                                                       
* consc = consciousness; accom = accompanied; assoc = associated; dissoc = dissociated; indif 
= indifference.
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• โทสมูลจิต 2* (จิตมีโทสะเปนมูล — Dosamåla-citta: consc rooted in hatred)
1. โทมนสฺสสหคตํ ปฏิฆสมฺปยุตฺตํ อสงฺขาริกํ
2. ” ” สสงฺขาริกํ
1. จิตท่ีเกิดพรอมดวยโทมนัสสเวทนา ประกอบดวยปฏิฆะ ไมมีการชักนํ า
2.                ”                              ” มีการชักนํ า
1. One consc, accom by grief, assoc with resentment, unprompted.
2. ~ , ~ , ~ , prompted.

• โมหมูลจิต 8 (จิตมีโมหะเปนมูล — Mohamåla-citta: consc rooted in delusion)
1. อุเปกฺขาสหคตํ วิจิกิจฺฉาสมฺปยุตฺตํ
2. ” อุทฺธจฺจสมฺปยุตฺตํ
1. จิตท่ีเกิดพรอมดวยอุเบกขาเวทนา ประกอบดวยวิจิกิจฉา
2.               ”                   ประกอบดวยอุทธัจจะ
1. One consc, accom by indif, assoc with uncertainty.
2. ~ , ~ , assoc with restlessness.

2) อเหตุกจิต 18 (จิตอันไมมีสัมปยุตตเหตุ คือ ไมประกอบดวยเหตุ 6 ไดแก โลภะ โทสะ 
โมหะ อโลภะ อโทสะ อโมหะ — Ahetuka-citta: rootless consc)
• อกุศลวบิากจติ 7 (จติท่ีเปนผลของอกศุล — Akusalavipàka-citta: rootless resultant-
of-immorality consc)

1. อุเปกฺขาสหคตํจกฺขุวิฺาณํ
2.        ”      โสตวิฺาณํ
3.        ”       ฆานวิฺาณํ
4.        ”        ชิวฺหาวิฺาณํ
5. ทุกฺขสหคตํ กายวิฺาณํ
6. อุเปกฺขาสหคตํสมฺปฏิจฺฉนฺนํ
7. อุเปกฺขาสหคตํสนฺตีรณํ
1. จักขุวิญญาณจิต ท่ีเกิดพรอมดวยอุเบกขาเวทนา
2. โสตวิญญาณจิต ”
3. ฆานวิญญาณจิต ”
4. ชิวหาวิญญาณจิต ”

                                                       
* เรียก ปฏิฆสัมปยุตตจิต ก็ได
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5. กายวิญญาณจิต ท่ีเกิดพรอมดวยทุกขเวทนา
6. สัมปฏิจฉันนจิต ท่ีเกิดพรอมดวยอุเบกขาเวทนา
7. สันตีรณจิต ”
1. Eye-consc, accom by indif.
2. Ear-consc,          ~
3. Nose-consc,        ~
4. Tongue-consc,     ~
5. Body-consc, accom by pain.
6. Receiving-consc, accom by indif.
7. Investigating-consc,       ~

• กุศลวิบากอเหตุกจิต 8 (จิตท่ีเปนผลของกุศล ไมมีสัมปยุตตเหตุ — Kusalavipàka-
ahetuka-citta: rootless resultant-of-morality consc)

1. อุเปกฺขาสหคตํ จกฺขุวิฺาณํ
2.        “ โสตวิฺาณํ
3.        “ ฆานวิฺาณํ
4.        “ ชิวฺหาวิฺาณํ
5. สุขสหคตํ กายวิฺาณํ
6. อุเปกฺขาสหคตํ สมฺปฏิจฺฉนฺนํ
7. โสมนสฺสสหคตํ สนฺตีรณํ
8. อุเปกฺขาสหคตํ สนฺตีรณํ
1. จักขุวิญญาณจิต ท่ีเกิดพรอมดวยอุเบกขาเวทนา
2. โสตวิญญาณจิต ”
3. ฆานวิญญาณจิต ”
4. ชิวหาวิญญาณจิต ”
5. กายวิญญาณจิต ท่ีเกิดพรอมดวยสุขเวทนา
6. สัมปฏิจฉันนจิต ท่ีเกิดพรอมดวยอุเบกขาเวทนา
7. สันตีรณจิต ท่ีเกิดพรอมดวยโสมนัสสเวทนา
8. สันตีรณจิต ท่ีเกิดพรอมดวยอุเบกขาเวทนา
1.–4. Eye-, Ear-, Nose-, Tongue-consc, accom by indif.
5. Body-consc, accom by pleasure.
6. Receiving-consc, accom by indif.
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7. Investigating-consc, accom by joy.
8. Investigating-consc, accom by indif.

• อเหตุกกิริยาจิต 3 (จิตท่ีเปนเพียงกิริยา ไมมีสัมปยุตตเหตุ — Ahetukakiriyà-citta: 
rootless functional consc)

1. อุเปกฺขาสหคตํ ปฺจทฺวาราวชฺชนํ
2.        ” มโนทฺวาราวชฺชนํ
3. โสมนสฺสสหคตํ หสิตุปฺปาทจิตฺตํ
1. ปญจทวาราวัชชนจิต* ท่ีเกิดพรอมดวยอุเบกขาเวทนา
2. มโนทวาราวัชชนจิต**                ”
3. หสิตุปปาทจิต*** ท่ีเกิดพรอมดวยโสมนัสสเวทนา
1. Five-sense-door adverting consc, accom by indif.
2. Mind-door adverting consc, accom by indif.
3. Smile-producing consc, accom by joy.

3) กามาวจรโสภณจิต 24 (จิตดีงามท่ีเปนไปในกามภูมิ — Kàmàvacara-sobhaõa-citta: 
Sense-Sphere beautiful consc
• มหากุศลจิต หรือ สเหตุกกามาวจรกุศลจิต 8 (จิตท่ีเปนกุศลยิ่งใหญ หรือ กุศลจิตท่ี
เปนไปในกามภูมิ มีสัมปยุตตเหตุ — Mahàkusala-citta: moral consc)

1. โสมนสฺสสหคตํ าณสมฺปยุตฺตํ อสงฺขาริกํ
2. ” ” สสงฺขาริกํ
3 ” าณวิปฺปยุตฺตํ อสงฺขาริกํ
4. ” ” สสงฺขาริกํ
5. อุเปกฺขาสหคตํ าณสมฺปยุตฺตํ อสงฺขาริกํ
6. ” ” สสงฺขาริกํ
7. ” าณวิปฺปยุตฺตํ อสงฺขาริกํ
8. “ “ สสงฺขาริกํ
1. จิตท่ีเกิดพรอมดวยโสมนัสสเวทนา ประกอบดวยปญญา ไมมีการชักนํ า
2. ” ” มีการชักนํ า

                                                       
* จิตท่ีรํ าพึงถึงอารมณที่กระทบทวารทั้ง 5
** จิตท่ีรํ าพึงถึงอารมณอันมาถึงคลองในมโนทวาร = โวฏฐัพพนะ
***จิตที่ทํ าใหเกิดการแยมย้ิมของพระอรหันต
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3. จิตท่ีเกิดพรอมดวยโสมนัสสเวทนา ไมประกอบดวยปญญา ไมมีการชักนํ า
4.  ”            ”               มีการชักนํ า
5. จิตท่ีเกิดพรอมดวยอุเบกขาเวทนา ประกอบดวยปญญา    ไมมีการชักนํ า
6. ” ” มีการชักนํ า
7. ” ไมประกอบดวยปญญา ไมมีการชักนํ า
8. ” ” มีการชักนํ า
1. One consc, accom by joy,  assoc with knowledge, unprompted.
2. ~    , ~ , ~  ,  prompted.
3. ~ , ~ , dissoc from knowledge, unprompted.
4. ~ , ~ , ~ ,  prompted.
5. One consc, acc by indif, assoc with knowledge, unprompted.
6. ~ , ~ , ~ ,   prompted.
7. ~ , ~ , dissoc from knowledge, unprompted.
8. ~ , ~ , ~ , prompted.

• มหาวิบากจิต หรือ สเหตุกกามาวจรวิบากจิต 8 (จิตอันเปนผลของมหากุศล หรือ 
วิบากจิตท่ีเปนไปในกามภูมิ มีสัมปยุตตเหตุ — Mahàvipàka-citta: resultant consc)
(เหมือนกับมหากุศลจิตทุกขอ)
• มหากิริยาจิต หรือ สเหตุกกามาวจรกิริยาจิต 8 (จิตอันเปนกิริยาอยางท่ีทํ ามหากุศล 
แตไมมีวิบาก ไดแกการกระทํ ามหากุศลของพระอรหันต หรือกิริยาจิตในกามภูมิ มีสัมปยุตต
เหตุ — Mahàkiriyà-citta: functional consc)
(เหมือนกับมหากุศลจิตทุกขอ)

2. รูปาวจรจติ 15 (จติอันเปนไปในรปูภมู ิ— Råpàvacara-citta: Form-Sphere consciousness)
1) รปูาวจรกศุลจติ 5 (กศุลจติท่ีเปนไปในรปูภมู ิ ไดแกจติของผูเขาถงึรูปฌาน — Råpàvacara-
kusala-citta: Form-Sphere moral consc)

1. วิตกฺกวิจารปติสุเขกคฺคตาสหิตํ ปมชฺฌานกุสลจิตฺตํ
2. วิจารปติสุเขกคฺคตาสหิตํ ทุติยชฺฌานกุสลจิตฺตํ
3. ปติสุเขกคฺคตาสหิตํ ตติยชฺฌานกุสลจิตฺตํ
4. สุเขกคฺคตาสหิตํ จตุตฺถชฺฌานกุสลจิตฺตํ
5. อุเปกฺเขกคฺคตาสหิตํ ปฺจมชฺฌานกุสลจิตฺตํ
1. ปฐมฌานกุศลจิต ท่ีประกอบดวย วิตก วิจาร ปติ สุข เอกัคคตา
2. ทุติยฌานกุศลจิต ท่ีประกอบดวย วิจาร ปติ สุข เอกัคคตา
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3. ตติยฌานกุศลจิต ท่ีประกอบดวย ปติ สุข เอกัคคตา
4. จตุตถฌานกุศลจิต ท่ีประกอบดวย สุข เอกัคคตา
5. ปญจมฌานกุศลจิต ท่ีประกอบดวย อุเบกขา เอกัคคตา
1. First Jhàna consc with initial application, sustained application, rapture, 

happiness and one-pointedness.
2. Second Jhàna consc with sustained application, rapture, happiness and one-

pointedness.
3. Third Jhàna consc with rapture, happiness and one-pointedness.
4. Fourth Jhàna consc with happiness and one-pointedness.
5. Fifth Jhàna consc with equanimity and one-pointedness.

2) รูปาวจรวิบากจิต 5 (วิบากจิตท่ีเปนไปในรูปภูมิ คือ จิตท่ีเปนผลของรูปาวจรกุศล  —
Råpàvacara-vipàka-citta: Form-Sphere resultant consc) (เหมือนกับรูปาวจรกุศลจิต
ทุกขอ เปลี่ยนแตคํ าทายเปน วิปากจิตฺตํ)
3) รปูาวจรกริยิาจติ 5 (กริิยาจิตท่ีเปนไปในรปูภมู ิ คอื จติของพระอรหนัตผูกระทํ ารูปาวจร
กศุล — Råpàvacara-kiriyà-citta: Form-Sphere functional consc) (เหมือนกับรูปาวจร
กุศลจิตทุกขอ เปลี่ยนแตคํ าทายเปน กิริยาจิตฺตํ)

3. อรูปาวจรจติ 12 (จติท่ีเปนไปในอรปูภมู ิ— Aråpàvacara-citta: Formless-Sphere consc)
1) อรูปาวจรกุศลจิต 4 (กุศลจิตท่ีเปนไปในอรูปภูมิ ไดแก จิตของผูเขาถึงอรูปฌาน  — 
Aråpàvacara-kusala-citta: Formless-Sphere moral consc)

1. อากาสานฺจายตนกุสลจิตฺตํ
2. วิฺาณฺจายตนกุสลจิตฺตํ
3. อากิฺจฺายตนกุสลจิตฺตํ
4. เนวสฺานาสฺายตนกุสลจิตฺตํ
1. กุศลจิตประกอบดวยอากาสานัญจายตนฌาน
2. กุศลจิตประกอบดวยวิญญาณัญจายตนฌาน
3. กุศลจิตประกอบดวยอากิญจัญญายตนฌาน
4. กุศลจิตประกอบดวยเนวสัญญานาสัญญายตนฌาน
1. Moral Jhàna consc dwelling on the infinity of space.
2. Moral Jhàna consc dwelling on the infinity of consciousness.
3. Moral Jhàna consc dwelling on nothingness.
4. Moral Jhàna consc wherein perception neither is nor is not.

2) อรูปาวจรวิบากจิต (วิบากจิตท่ีเปนไปในอรูปภูมิ คือ จิตท่ีเปนผลของอรูปาวจรกุศล — 
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Aråpàvacara-vipàka-citta: Formless-Sphere resultant consc) (เหมือนกับอรูปาวจร-
กุศลจิตทุกขอ เปลี่ยนแตคํ าทายเปน วิปากจิตฺตํ)
3) อรปูาวจรกริยิาจติ (กริิยาจิตท่ีเปนไปในอรปูภมู ิคอื จติของพระอรหนัตผูกระทํ าอรูปาวจร-
กศุล — Aråpàvacara-kiriyà-citta: Formless-Sphere functional consc) (เหมือนกับ
อรูปาวจรกุศลจิตทุกขอ เปลี่ยนแตคํ าทายเปน กิริยาจิตฺตํ)

4. โลกุตตรจิต 8 หรือ 40 (จิตท่ีเปนโลกุตตระ — Lokuttara-citta: supermundane consc)
1) โลกุตตรกุศลจิต 4 หรือ 20 (กุศลจิตท่ีเปนโลกุตตระ คือ กุศลจิตท่ีทํ าใหขามพนอยูเหนือ
โลก — Lokuttara-kusala-citta: moral supermundane consc)

1. โสตาปตฺติมคฺคจิตฺตํ
2. สกทาคามิมคฺคจิตฺตํ
3. อนาคามิมคฺคจิตฺตํ
4. อรหตฺตมคฺคจิตฺตํ
1. จิตท่ีประกอบดวยโสตาปตติมัคคญาณ คือ กุศลจิตท่ีเปนทางใหถึงกระแสอันไหลไปสูนิพพาน
2. จิตท่ีประกอบดวยสกทาคามิมัคคญาณ คือ กุศลจิตท่ีเปนทางใหถึงความเปนพระสกทาคามี
3. จิตท่ีประกอบดวยอนาคามิมัคคญาณ คือ กุศลจิตท่ีเปนทางใหถึงความเปนพระอนาคามี
4. จิตท่ีประกอบดวยอรหัตตมัคคญาณ คือ กุศลจิตท่ีเปนทางใหถึงความเปนพระอรหันต
1. Consc belonging to the Path of Stream-Entry.
2. Consc belonging to the Path of Once-Returning.
3. Consc belonging to the Path of Non-Returning.
4. Consc belonging to the Path of Arahantship.

อยางพสิดาร ใหแจกมคัคจติ 4 นี ้ดวยฌาน 5 ตามล ําดบั กจ็ะไดจ ํานวน 20 ตามตวัอยางดงันี้
วิตกฺกวิจารปติสุเขกคฺคตาสหิตํ ปมชฺฌานโสตาปตฺติมคฺคจิตฺตํ ฯลฯ
2) โลกุตตรวิบากจิต 4 หรือ 20 (วิบากจิตท่ีเปนโลกุตตระ คือ จิตท่ีเปนผลของโลกุตตร-
กุศล — Lokuttara-vipàka-citta: resultant supermundane consc)

1. โสตาปตฺติผลจิตฺตํ
2. สกทาคามิผลจิตฺตํ
3. อนาคามิผลจิตฺตํ
4. อรหตฺตผลจิตฺตํ
1. จิตท่ีประกอบดวยโสตาปตติผลญาณ
2. จิตท่ีประกอบดวยสกทาคามิผลญาณ
3. จิตท่ีประกอบดวยอนาคามิผลญาณ
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4. จิตท่ีประกอบดวยอรหัตตผลญาณ
1. Consc belonging to the Fruition of Stream-Entry.
2. Consc belonging to the Fruition of Once-Returning.
3. Consc belonging to the Fruition of Non-Returning.
4. Consc belonging to the Fruition of Arahantship.

อยางพสิดาร ใหแจกผลจติ 4 นี ้ดวยฌาน 5 ตามล ําดบั กจ็ะไดจ ํานวน 20 ตามตวัอยางดงันี้
วิตกฺกวิจารปติสุเขกคฺคตาสหิตํ ปมชฺฌานโสตาปตฺติผลจิตฺตํ ฯลฯ

Comp.81–93. สงฺคห.1–6.

[357] ตัณหา 108 (ความทะยานอยาก, ความรานรน — Taõhà: craving)
ตัณหา 108 ในพระบาลีเดิมเรียก ตัณหาวิจริต (ความเปนไป หรือการออกเที่ยวแสดงตัว

ของตัณหา) [องฺ.จตุกฺก.21/199/290; อภิ.วิ.35/1033/530 = A.II.212; Vbh.393] จัดดังนี้
ตัณหาวิจริต 18 อันอาศัยเบญจขันธภายใน = เมื่อมีความถือวา “เรามี” จึงมีความถือวา: 

เราเปนอยางนี้ เราเปนอยางนั้น เราเปนอยางอื่น เราไมเปนอยู เราพึงเปนอยางนี้ เราพึงเปน
อยางนั้น เราพึงเปนอยางอื่น ฯลฯ

ตัณหาวิจริต 18 อันอาศัยเบญจขันธภายนอก = เมื่อมีความถือวา “เรามีดวยเบญจขันธนี้” 
จึงมีความถือวา: เราเปนอยางนี้ดวยเบญจขันธนี้ เราเปนอยางนั้นดวยเบญจขันธนี้ เราเปน
อยางอื่นดวยเบญจขันธนี้ ฯลฯ

ตัณหาวิจริต 18 สองชุดนี้ รวมเปน 36 × กาล 3 (ปจจุบัน อดีต อนาคต) = 108
อีกอยางหนึ่ง ตัณหา 3 (กามตัณหา ภวตัณหา วิภวตัณหา) × ตัณหา 6 (ตัณหาในรูป ใน

เสียง ในกลิ่น ในรส ในโผฏฐัพพะ ในธรรมารมณ) = 18 × ภายในและภายนอก = 36 × กาล 3
= 108 [วิสุทธิ.3/180 = Vism.568]

ด ู[74] ตัณหา 3.

[358] เวทนา 108 (การเสวยอารมณ, ความรูสึกรสของอารมณ — Vedanà: feeling)
เวทนา 108 มกีลาวถงึในพระสตูรบางแหงเฉพาะจ ํานวน (ม.ม.13/99/96; สํ.สฬ.18/412/278; 

425/283 = M.I.398; S.IV.225,228) และตรัสแจกแจงไวใน อัฏฐสตปริยายสูตร (สํ.สฬ.18/437/288 = 
S.IV.232) อธิบายโดยยอดังนี้

เวทนา 6 (เวทนาเกิดจากสัมผัสทาง ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ; ด ู[113] ) × 3 (ท่ีเปนโสมนัส 
โทมนัส และอุเบกขา; ด ู[111]) × 2 (เปนเคหสิต คือ อิงเรือน หรือเปนความรูสึกแบบชาวบาน
ฝายหนึ่ง และเปนเนกขัมมสิต คือ อิงเนกขัมม หรือเปนความรูสึกอิงความสละสงบ ฝายหนึ่ง) 
= 36 × กาล 3 (อดีต อนาคต ปจจุบัน) = 108

[359] กิเลส 1500 (สภาพท่ีทํ าใหจิตเศราหมอง — Kilesa: defilements)
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กเิลส 1500 ท่ีจดัเปนชุดจ ํานวนอยางนี ้ไมมใีนพระบาล ีแมจะมกีลาวถงึในอรรถกถาบางแหงก็
แสดงเพยีงตวัอยาง ไมครบถวน ระบไุวอยางมากทีส่ดุเพยีง 336 อยาง (ด ูอุ.อ.172, 424; อิต.ิอ.166) เชน 
โลภะ โทสะ โมหะ วิปริตมนสกิาร อหริิกะ อโนตตปัปะ ถนีะ มทิธะ โกธะ อปุนาหะ ฯลฯ 
อกศุลกรรมบถ 10 … ตณัหา 108

ในคมัภรีรุนหลงัตอมา ไดมกีารพยายามนบัจํ านวนกิเลสพันหาใหเปนตัวเลขท่ีชัดเจน ดัง
ปรากฏในธมัมสงัคณอีนฏุกีา (ฉบบั มจร. สงคฺณ.ีอนฏุกีา23–24) ซึง่ไดแสดงระบบวธินีบัไวหลายอยาง 
สรุปไดเปน 2 แบบ คอื แบบลงตวัจํ านวน 1500 ถวน และแบบนบัคราวๆ ขาดหรอืเกนิเลก็นอย 
นบัแตจ ํานวนเตม็
แบบที่ 1 จํ านวนลงตัว 1500 ถวน คือ
อารมณ 150 × กิเลส 10 = กิเลส 1,500
กิเลส 10 ดู [318] กิเลส 10
อารมณ 150 หมายถึงอารมณซึ่งเปนท่ีตั้งของกิเลส แตมีวิธีนับ 2 นัย คือ
ก) อารมณ 150 = ธรรม 75 [อรูปธรรม 53 (คอื จติ 1 + เจตสกิ 52) + รูปรูป 18* +อากาส-

ธาตุ 1 + ลักขณรูป 3**] × 2 (ภายใน + ภายนอก)
ข) อารมณ 150 = ธรรม 75 [อรูปธรรม 57 (คือ จิต 1 + เวทนาเจตสิก 5 + เจตสิกอื่นๆ 51) 

+ รูปรูป 18] × 2 (ภายใน + ภายนอก)
แบบที่ 2 จํ านวนไมลงตัว ขาดหรือเกินเล็กนอย นับจํ านวนเต็มปดเศษ

แบบท่ี 2 นี้ ทานแจงวิธีนับไวหลายอยาง เปน 1,584 บาง 1,580 บาง 1,512 บาง 1,510 
บาง 1,416 บาง แตจะไมนํ ารายละเอียดมาแสดงไวท่ีนี้ เพราะจะทํ าใหฟนเฝอ

ในภาษาไทย มีคํ าพูดเปนสํ านวนเกา ท่ีนิยมกลาวอางกันสืบๆ มาแบบติดปากวา “กิเลสพัน
หา ตัณหารอยแปด” พึงทราบวาเปนถอยคํ าท่ีอิงหลักธรรม 2 หมวด คือ [359] กิเลส 1500 
และ [357] ตัณหา 108 ท่ีแสดงแลวนี้

——————————
* รูปทั้งหมดมี 28 (ดู [40]) ในจํ านวนนี้ 18 อยาง เรียกวา รูปรูป เพราะเปนรูปที่เปนรูปธรรมจริงๆ หรือแปล
งายๆ วา “รูปแท” ไดแก มหาภูตรูป 4, ปสาทรูป 5, วิสัยรูป 4, ภาวรูป 2, หทัยรูป 1, ชีวิตรูป 1 และ 
อาหารรูป 1 สวนรูปที่เหลืออีก 10 อยาง (คือ ปริจเฉทรูป 1, วิญญัติรูป 2, วิการรูป 3, ลักขณรูป 4) เปน
เพียงอาการลักษณะหรือความเปนไปของรูปเหลาน้ัน จึงไมเปนรูปรูป

** ลักขณรูป นับเต็มมี 4 (ดู [40] ฏ.) แต 2 อยางแรก นับรวมเปน 1 ได เรียกวา ชาติรูป กลาวคือ อุปจยะ 
หมายถึง การเกิดท่ีเปนการกอตัวขึ้นทีแรก และ สันตติ หมายถึงการเกิดสืบเน่ืองตอๆ ไป โดยนัยน้ี จึงนับ
ลักขณรูปเปน 3
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âki¤ca¤¤àyatana 207
âki¤ca¤¤àyatana-bhåmi 351
âcariya 211
âcàra-vipatti 175
âciõõa-kamma 338
âjãvaññhamaka-sãla 241
âjãvapàrisuddhi-sãla 160
âjãva-vipatti 175
âjjava 326
âdãnava-¤àõa 311
âdãnava-sa¤¤à 331
âdesanà-pàñihàriya 94
ânàpànasati, ânàpànassati 331, 335, 346
âne¤jàbhisaïkhàra 129
âpo-kasiõa 315
âpo-dhàtu 39, 147
âbàdhika 83, 84, 150
âbhassarà 351
âmisa-iddhi 42
âmisa-dàna 11
âmisa-pañisanthàra 31
âmisa-påjà 30
âmisa-vepulla 44
âmisa-saïgaha 49
âyakosalla 71
âyatana 341
âyu 227
âyussa-dhamma 250
ârakkhasampadà 144
âra¤¤ikaïga 342
ârammaõa-paccaya 350
ârammaõåpanijjhàna 7
âruppa 207
ârogya 201
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âloka-kasiõa 315
âlokabahulo 269
âvajjana 343
âvañabhaya 210
âvàsa-macchariya 233
âvàsa-sappàya 241
âvàsikadhamma 251, 252, 253,

254, 255, 256, 257
âsanna-kamma 338
âsava 135, 136
âsavakkhaya¤àõa 106, 274, 297, 323
âsevana-paccaya 350
âhàra 212
âhàra-paccaya 350
âhàra-råpa 40
âhàre-pañikålasa¤¤à 354
âhuneyyaggi 131
âhuneyyo 307

Itivuttaka 302
Itthatta 40
Itthindriya 349
Itthãdhutta 199
Idappaccayatà 340
Iddhi 42
Iddhi-pàñihàriya 94
Iddhipàda 213
Iddhividhà, Iddhividhi 274, 297
Indriya 228, 349
Indriya-paccaya 350
Indriyaparopariyatta-¤àõa 323
Indriyasa§vara 128, 222
Indriyasa§vara-sãla 160
Iriyàpatha-sappàya 241
Issarakaraõavàda 101
Issà 308, 330, 347, 355

Uggaha-nimitta 87
Ugghañita¤¤å 153
Uccàsayanamahàsayanà veramaõã 240
Uccheda-diññhi 13
Ujupañipanno 307
Uññhànasampadà 144
Utu-niyàma 223
Utu-sappàya 241
Uttara-disà 265

Uttari¤ca patàreti 269
Udayabbaya¤àõa 311
Udàna 302
Uddesàcariya 211
Uddesika-cetiya 141
Uddhacca 318, 329, 355
Uddhacca-kukkucca 225
Uddhambhàgiya-sa§yojana 329
Uddha§soto-akaniññhagàmã 60
Uddhumàtaka 336
Upakàraka 169
Upakkilesa 347
Upaghàtaka-kamma 338
Upacaya 40
Upacàra-bhàvanà 99
Upacàra-samàdhi 45, 46
Upa¤¤àta-dhamma 65
Upaññhàna 328
Upatthambhaka-kamma 338
Upadhi-vipatti 176
Upadhi-viveka 109
Upadhi-sampatti 177
Upanàha 347
Upanissaya 202
Upanissaya-paccaya 350
Upapajjavedanãya-kamma 338
Upapatti-deva 82
Upapàramã 325
Upapãëaka-kamma 338
Uparima-disà 265
Upasama 197, 295
Upasamànussati 335
Upasampadàcariya 211
Upahacca-parinibbàyã 60
Upàdàna 214, 340
Upàdà-råpa 38, 40
Upàdinnaka-råpa 41
Upàdinnaka-saïkhàra 48
Upàdinna-dhamma 22
Upàyakosalla 71
Upàsaka-dhamma 259, 260
Upàsaka-parisà 151
Upàsikà-parisà 151
Upekkhà 112,161, 281, 325, 328
Upekkhà-vedanà 111
Upekkhindriya 349
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Uposatha 240
Uppàda 117
Ubbegà-pãti 226
Ubhatobhàgavimutta 62, 63
Ubhayattha 133
æmibhaya 210

Ekaggatà 355
Ekattheràpadesa 166
Ekantanibbidà 295
Ekabãjã 58
Ekàsanikaïga 342
Ehipassiko 306

Okàsa-loka 102
Okkantikà-pãti 226
Ogha 215
Ottappa 23, 292, 355
Odàta-kasiõa 315
Opanayiko 306
Opapàtika 171
Obhàsa 328
Orambhàgiya-sa§yojana 329
Ovàdàcariya 211

Kaïkhàvitaraõa-visuddhi 242
Kata-¤àõa 73
Kata¤¤utà 353
Kata¤¤åkatavedã 29
Katattà-kamma 338
Kathàvatthu 75, 314
Kamma 4, 66, 338
Kammakàraõappatta 84
Kamma-kilesa 137
Kamma¤¤atà 40
Kammaññhàna 36, 354
Kamma-niyàma 223
Kamma-paccaya 350
Kamma-vañña 105
Kammavipàka-¤àõa 323
Kamma-saddhà 181
Kammassakatà 247
Kammassakatà-saddhà 181
Karuõà 161, 305, 355
Kalyàõamitta 250
Kalyàõamittatà 1, 144, 280, 324

Kalyàõamittadhamma 278
Kalyàõavàca 251, 252, 253
Kavaëiïkàràhàra 40, 212
Kasiõa 315
Kàma 5
Kàmaguõa 6
Kàma-chanda 225
Kàma-taõhà 74
Kàma-bhava 98
Kàmabhogã 316
Kàma-ràga 288, 329
Kàma-loka 104
Kàma-vitakka 70
Kàma-sa§vara 239
Kàmasukhallikànuyoga 15
Kàmasugati-bhåmi 351
Kàmàdãnava-kathà 246
Kàmàvacara-citta 356
Kàmàvacara-bhåmi 162, 351
Kàmàvacarasobhaõa-citta 356
Kàmàsava 135, 136
Kàmupàdàna 214
Kàmesumicchàcàra 137, 321
Kàmesumicchàcàrà veramaõã 238, 319
Kàya 40, 276
Kàya-kamma 66, 319, 321
Kàyakamma¤¤atà 355
Kàyagatàsati 335
Kàya-duccarita 80
Kàya-dvàra 77, 78
Kàya-dhàtu 348
Kàya-passaddhi 355
Kàya-pàgu¤¤atà 355
Kàya-bala 230
Kàya-bhàvanà 37
Kàya-mudutà 355
Kàya-lahutà 355
Kàya-vi¤¤atti 40
Kàya-vi¤¤àõa 268
Kàyavi¤¤àõa-dhàtu 348
Kàya-viveka 109
Kàya-våpakàsa 222
Kàyasakkhã 63
Kàya-saïkhàra 119, 120
Kàya-samphassa 272
Kàyasamphassajà-vedanà 113
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Kàya-sucarita 81
Kàyànupassanà-satipaññhàna 182
Kàyika-dukkha 16
Kàyika-vedanà 110
Kàyika-sukha 52
Kàyindriya 349
Kàyujukatà 355
Kàlacàrã 250
Kàla¤¤utà 287
Kàla-vipatti 176
Kàla-sampatti 177
Kàlàmasutta-kaïkhàniyaññhàna 317
Kicca-¤àõa 73
Kiccàni, Ariyasaccesu 205
Kilesa 318, 359
Kilesa-kàma 5
Kilesa-parinibbàna 27
Kilesa-màra 234
Kilesa-vañña 105
Ki§karaõãyesu dakkhatà 324
Kukkucca 355
Kumbhãlabhaya 210
Kula-ciraññhiti-dhamma 138
Kula-macchariya 233
Kusala-kamma 4
Kusala-kammapatha 319, 320
Kusala-dhamma 85
Kusala-måla 67
Kusala-vitakka 69
Kusalavipàka-ahetuka-citta 355
Kodha 308, 347
Kolaïkola 58
Kosalla 71

Khaõika-samàdhi 46
Khaõikà-pãti 226
Khaõóaphullapañisaïkharaka 254
Khattiya 173
Khattiya-parisà 152
Khanti 24, 139, 325, 326, 353
Khanti-sa§vara 243
Khandha, Pa¤ca 216
Khandhaka 75
Khandha-parinibbàna 27
Khandha-màra 234
Khalupacchàbhattikaïga 342

Khãõàsava-pañi¤¤à 180
Khuddaka-nikàya 75
Khuddakà-pãti 226
Khetta-sampatti 115
Khemacitta 353

Gati 351
Gati-vipatti 176
Gati-sampatti 177
Gantha-dhura 26
Gandha 6, 40, 277
Gandha-taõhà 264
Gandha-dhàtu 348
Gandha-sa¤cetanà 263
Gandha-sa¤¤à 271
Gambhãra¤ca katha§ kattà 278
Garu 278
Garuka-kamma 338
Gahapataggi 131
Gahapati-parisà 152
Gàthà 302
Gàrava 261, 353
Gàravatà 261
Gilànasatuppàdaka 255
Gihi-padhàna 32
Gihi-sukha 192
Guõàtireka-sampadà 190
Geyya 302
Gocara-råpa 40
Gocara-sappàya 241
Gocara-sampaja¤¤a 189
Gotrabhå-¤àõa 345

Gharàvàsa-dhamma 139
Ghàna 40, 276
Ghàna-dvàra 78
Ghàna-dhàtu 348
Ghàna-vi¤¤àõa 268
Ghànavi¤¤àõa-dhàtu 348
Ghàna-samphassa 272
Ghànasamphassajà-vedanà 113
Ghànindriya 349
Ghàyana 343
Ghosa-pamàõa 158

Cakka 140
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Cakkavatti 142
Cakkavatti-vatta 339
Cakkhu 40, 217, 276
Cakkhu-dvàra 78
Cakkhu-dhàtu 348
Cakkhundriya 349
Cakkhumà 95
Cakkhu-vi¤¤àõa 268
Cakkhuvi¤¤àõa-dhàtu 348
Cakkhu-samphassa 272
Cakkhusamphassajà-vedanà 113
Catuttha-jhàna 9
Catudhàtuvavaññhàna 147, 354
Caraõa 344
Carita 262
Cariyà 262
Càga 139, 197, 249, 292
Càga-sampadà 191
Càgànussati 335
Càtummahàràjikà 270, 351
Citta 157, 213, 355
Citta-kamma¤¤atà 355
Citta-niyàma 223
Citta-passaddhi 355
Citta-pàgu¤¤atà 355
Citta-bhàvanà 37
Citta-mudutà 355
Citta-lahutà 355
Citta-vipallàsa 178
Citta-viveka 109
Citta-visuddhi 242
Citta-saïkhàra 119, 120
Citta-sampatti 115
Cittànupassanà-satipaññhàna 182
Cittujukatà 355
Cintàmaya-pa¤¤à 93
Cãvara 159
Cãvara-santosa 203
Cuti 343
Cutåpapàta-¤àõa 106, 323
Cetanà 263, 355
Cetanà-sampadà 190
Cetasika 157, 355
cetasika-dukkha 16
Cetasika-vedanà 110
Cetasika-sukha 52

Cetiya 141
Cetopariya¤àõa 274, 297
Cetovimutti 43
Corã-bhariyà 282

Chanda 213, 355
Chanda-sampadà 280
Chandàgati 196
Chaëabhi¤¤a 62

Janaka-kamma 338
Jaratà 40
Jaràdhammatà 247
Jarà-maraõa 340
Jalàbuja 171
Javana 343
Jàgariyànuyoga 128
Jàtaka 302
Jàtaññhàna 188
Jàtaråparajatapañiggahaõà veramaõã 242
Jàti 340
Jiõõa 83, 84, 150
Jiõõapañisaïkharaõà 138
Jivhà 40, 276
Jivhà-dvàra 78
Jivhà-dhàtu 348
Jivhà-viõõàõa 268
Jivhàvi¤¤àõa-dhàtu 348
Jivhà-samphassa 272
Jivhàsamphassajà-vedanà 113
Jivhindriya 349
Jãvita-råpa 40
Jãvitindriya 40, 349, 355

Jhàna 7, 8
Jhànalàbhã 252, 253, 254, 322
Jhànàdisaïkilesàdi-¤àõa 323

¥àõa 72, 73, 328, 345
¥àõa-carita 262
¥àõadassana-visuddhi 242
¥àõa-sa§vara 243
¥àtakasaïgaha 353
¥àtattha-cariyà 96
¥àta-pari¤¤à 92
¥àyapañipanno 307
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òhànàñhàna-¤àõa 323

Taõhà 74, 91, 264, 340, 357
Tatiya-jhàna 9
Tatramajjhattatà 355
Tathàgatabodhi-saddhà 181
Tathàgata-sàvaka 142
Tadaïga-nirodha 224
Tadàlambana 343
Tapa 326, 353
Tàvati§sà 270, 351
Titthàyatana 101
Tipiñaka 75
Tiracchànayoni 198, 351
Tilakkhaõa 76
Tisaraõa 116
Tãraõa-pari¤¤à 92
Tusità 270, 351
Tecãvarikaïga 342
Tejo-kasiõa 315
Tejo-dhàtu 39, 147
Tevijja 62

Thambha 347
Thãna 318, 355
Thãna-middha 225
Thåpàraha-puggala 142
Theradhamma 322
Thero ratta¤¤å 322

Dakkhiõa-disà 265
Dakkhiõà-visuddhi 143
Dakkhiõeyyaggi 131
Dakkhiõeyyo 307
Dama 139
Dasa-bala¤àõa 323
Dasa-sãla 242
Dassana 343
Dassanànuttariya 126, 127
Dahara 84
Dàna 11, 12, 123, 186,

239, 229, 325, 326, 353
Dàna-kathà 246
Dànamaya 88, 89
Dàrasaïgaha 353
Dàsã-bhariyà 282

Diññhadhammavedanãya-kamma 338
Diññhadhammikattha 132
Diññhadhammikattha-sa§vattanika-dhamma 144
Diññhàsava 136
Diññhi 13, 14, 91, 288, 318, 330, 355
Diññhippatta 63
Diññhiyà supañividdhà 231
Diññhi-vipatti 175
Diññhi-vipallàsa 178
Diññhi-visuddhi 242
Diññhi-sampadà 280
Diññhi-sàma¤¤atà 273
Diññhujukamma 89
Diññhupàdàna 214
Dibbacakkhu 217, 274, 297
Dibbasota 274, 297
Disà 265
Dãgha-nikàya 75
Dukkha 16, 112, 204, 296
Dukkhatà 76, 79
Dukkha-dukkhatà 79
Dukkha-nirodha 204
Dukkha-nirodhagàminã pañipadà 204
Dukkha-vedanà 111
Dukkha-samudaya 204
Dukkhà pañipadà khippàbhi¤¤à 154
Dukkhà pañipadà dandhàbhi¤¤à 154
Dukkhindriya 349
Duccarita 80
Dutiya-jhàna 9
Dullabha-puggala 29
Deyyadhamma-sampatti 115
Deva 82
Devatànussati 335
Devadåta 83, 84
Devaputta-màra 234
Deva-loka 103
Deva-sampatti 114
Desanà 17, 18
Desanàvidhi 172
Domanassa 112
Domanassindriya 349
Dosa 68, 318, 355
Dosaggi 130
Dosa-carita 262
Dosamåla-citta 355
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Dosàgati 196
Dvàra 77, 78

Dhatà 231
Dhanànuppadàna 339
Dhamma 19, 20, 21, 22, 35, 85,100, 206, 277
Dhamma-iddhi 42
Dhammakàmatà 324
Dhammakàmo 322
Dhamma-khandha 218
Dhamma-gàravatà 261
Dhamma-guõa 306
Dhammacakkappavattanaññhàna 188
Dhammacariyà 320, 353
Dhamma-cetiya 141
Dhamma¤¤utà 287
Dhamma-taõhà 264
Dhamma-dassane nivesaka 255
Dhamma-dàna 11
Dhammadesaka-dhamma 219
Dhammadesanà 134
Dhammadesanàmaya 89
Dhamma-dhàtu 348
Dhamma-niyàma 86, 223, 340
Dhamma-pañisanthàra 31
Dhamma-pañisambhidà 156
Dhamma-pamàõa 158
Dhamma-macchariya 233
Dhamma-vicaya 281
Dhammavinaya-jànanalakkhaõa 294, 295
Dhamma-vepulla 44
Dhamma-saïgaha 49
Dhamma-sa¤cetanà 263
Dhamma-sa¤¤à 271
Dhamma-samàdàna 145
Dhamma-samàdhi 218
Dhamma-sàkacchà 353
Dhammassavana 353
Dhammassavanamaya 89
Dhammassavanànisa§sa 221
Dhammàcariya 211
Dhammàdhiññhàna-desanà 17
Dhammàdhipateyya 125, 339
Dhammànudhamma-pañipatti 179, 193
Dhammànupassanà-satipaññhàna 182
Dhammànuvatti 201

Dhammànusàrã 63
Dhammànussati 335
Dhammikathàya sandassaka 253
Dhammikàrakkhà 339
Dhàtu 146, 148, 348
Dhàtukathà 75
Dhàtu-kammaññhàna 147
Dhàtu-cetiya 141
Dhàtu-manasikàra 147
Dhutaïga 342
Dhura 26

Na antaràvosàna§ 291
Na àmisantaro 219
Na àvàsamaccharã 257
Na kammàràmatà 291
Na kulamaccharã 257
Naccagãtavàditavisåkadassana-
     màlàgandhavilepanadhàraõa-
     maõóanavibhåsanaññhànà veramaõã 240
Naccagãtavàditavisåkadassanà veramaõã 242
Naññhagavesanà 138
Natthika-diññhi 14
Natthi-paccaya 350
Na niddàràmatà 291
Na pàpamittatà 291
Na pàpicchatà 291
Na bhassàràmatà 291
Na làbhamaccharã 257
Navakabhikkhu-dhamma 222
Navaïga-satthusàsana 302
Na saïgaõikàràmatà 291
Nàthakaraõadhamma 324
Nànàdhàtu-¤àõa 323
Nànàdhimuttika-¤àõa 323
Nàma-pa¤¤atti 28
Nàma-råpa 340
Nàmaråpa-pariccheda-¤àõa 345
Nikanti 328
Nindà 296
Nippariyàya-suddhi 54
Nibbàna 27, 157, 295, 310
Nibbàna-sacchikiriyà 353
Nibbàna-sampatti 114
Nibbidà¤àõa 311
Nimitta 87, 150
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Nimmànaratã 270, 351
Niyàma 223
Niyyànikadhammadesanà 180
Niraya 198, 351
Niràmisa-sukha 53
Nirutti-pañisambhidà 155
Nirodha 204, 224, 295
Nirodha-sa¤¤à 331
Nivàta 353
Nissaya 159
Nissaya-paccaya 350
Nissayasampanno 95
Nissayàcariya 211
Nissaraõa-nirodha 224
Nãtattha 64
Nãla-kasiõa 315
Nãvaraõa 225
Nekkhamma 325
Nekkhamma-vitakka 69
Nekkhammànisa§sa-kathà 246
Neyya 153
Neyyattha 64
Nevasa¤¤ànàsa¤¤àyatana 207
Nevasa¤¤ànàsa¤¤àyatana-bhåmi 351
Nesajjikaïga 342
No caññhàne niyojaye 278

Pakiõõaka-akusala-cetasika 355
Pakiõõaka-cetasika 355
Paggàha 328
Paccatta§ veditabbo vi¤¤åhi 306
Paccaya 159, 350
Paccayapariggaha-¤àõa 345
Paccayasannissita-sãla 160
Paccaya-sampadà 190
Paccayàkàra 340
Paccavekkhaõa-¤àõa 345
Paccuppanna§sa-¤àõa 72
Paccekabuddha 142
Pacchàjàta-paccaya 350
Pacchima-disà 265
Pa¤ca-khandha 216
Pa¤ca-dhamma 239
Pa¤ca-sãla 238
Pa¤¤atti 28
Pa¤¤avà 251

Pa¤¤à 93,197, 228, 237,
249, 292, 305, 324, 325

Pa¤¤à-kathà 314
Pa¤¤à-khandha 218
Pa¤¤à-cakkhu 217
Pa¤¤àpana-pa¤¤atti 28
Pa¤¤àpiya-pa¤¤atti 28
Pa¤¤à-bala 229, 230
Pa¤¤à-bhàvanà 37
Pa¤¤àvimutta 62, 63
Pa¤¤àvimutti 43
Pa¤¤à-sampadà 191
Pa¤¤indriya 349, 355
Pañigha 288, 329
Pañiccasamuppàda 340
Pañipatti-påjà 30
Pañipatti-saddhamma 121
Pañipatti-sàsana 51
Pañipadà 154
Pañipadà¤àõadassana-visuddhi 242
Pañipadànuttariya 126
Pañipassaddhi-nirodha 224
Pañibhàga-nimitta 87
Pañibhàõa-pañisambhidà 155
Pañiråpadesavàsa 140, 353
Pañivinodanà 202
Pañivedha-saddhamma 121
Pañisaïkhà¤àõa 311
Pañisanthàra 31
Pañisanthàra-gàravatà 261
Pañisandhi 343
Pañisambhidappatta 62
Pañisambhidà 155
Pañisallekhità 251
Pañisevanà 202
Paññhàna 75
Pañhama-jhàna 9
Pañhavã-kasiõa 315
Pañhavã-dhàtu 39, 147
Paõóitasevanà 353
Pattapiõóikaïga 342
Pattànumodanàmaya 89
Pattidànamaya 89
Padaparama 153
Padhàna 32, 156
Papa¤ca 91
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Pabbajita 150
Pabbajita-abhiõhapaccavekkhaõa 248
Pabbajita-padhàna 32
Pabbajjà 123
Pabbajjàcariya 211
Pamàõa, Pamàõika 158
Pamàda 347
Payoga-vipatti 176
Payoga-sampatti 177
Payogàbhisaïkhàra 185
Paratoghosa 34
Parattha 133
Paranimmitavasavattã 270, 351
Paramattha 132
Paramattha-desanà 18
Paramattha-dhamma 157
Paramatthapàramã 325
Paramattha-sacca 50
Parahitapañipatti 304
Parikamma-nimitta 87
Parikamma-bhàvanà 99
Pariccàga 326
Pariccheda-råpa 40
Pari¤¤à 92, 205
Pari¤¤eyya-dhamma 250
Pariõatabhojã 250
Parittasubhà 351
Parittàbhà 351
Parinibbutaññhàna 188
Paribhoga-cetiya 141
Parimitapànabhojanà 138
Pariyatti-dhamma 332
Pariyatti-saddhamma 121
Pariyatti-sàsana 51
Pariyàyadassàvã 219
Pariyàya-suddhi 54
Pariyesanà 33
Parivajjanà 202
Parivàra 75
Parisa¤¤utà 287
Parisà 151, 152
Palàsa 347
Paviveka 294
Paviveka-kathà 314
Pasa§sà 296
Pasàda-råpa 40

Passaddhi 220, 281, 328
Pahàtabba-dhamma 206
Pahàna 92, 205, 224
Pahàna-padhàna 156
Pahàna-pari¤¤à 92
Pahàna-sa¤¤à 331
Pa§sukålacãvara 159
Pa§sukålikaïga 342
Pàñipuggalika-dàna 12
Pàñimokkhasa§vara 222, 243
Pàñimokkhasa§vara-sãla 160
Pàñihàriya 94
Pàõàtipàta 137, 321
Pàõàtipàtà veramaõã 238, 240, 319
Pàpaõikadhamma 95
Pàpamitta 199
Pàpavirati 353
Pàpicchà 308
Pàmojja 220
Pàramã 325
Pàricariyànuttariya 127
Pàrisuddhi-sãla 160
Pàvacana 35
Pàsàdiko 322
Pàhuneyyo 307
Piõóapàta 159
Piõóapàta-santosa 203
Piõóapàtikaïga 342
Piõóiyàlopabhojana 159
Pitughàta 245
Pittivisaya 198, 351
Piyaråpa sàtaråpa 266
Piyavàcà 186
Piyavinàbhàvatà 247
Piyo 278
Pisuõàvàcà 321
Pisuõàya vàcàya veramaõã 319
Pãta-kasiõa 315
Pãti 220, 226, 281, 328, 355
Puggala 153
Puggala¤¤utà 287
Puggalapa¤¤atti 75
Puggala-sappàya 241
Puggalàdhiññhàna-desanà 17
Pu¤¤akaraõàyàrocaka 254, 255
Pu¤¤akiriyà-vatthu 88, 89
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Pu¤¤àbhisaïkhàra 129
Putta 90
Puttasaïgaha 353
Pubbakàrã 29
Pubbekatapu¤¤atà 140, 353
Pubbekatavàda 101
Pubbenivàsànussati 274, 297
Pubbenivàsànussati-¤àõa 106, 323
Puratthima-disà 265
Purisatta 40
Purisamedha 187
Purisindriya 349
Purejàta-paccaya 350
Puëuvaka 336
Påjaneyya-påjà 353
Påjà 30
Påtimuttabhesajja 159
Peyyavajja 229

Pharaõà-pãti 226
Pharusavàcà 321
Pharusàya vàcàya veramaõã 319
Phala 165, 310
Phala¤àõa 345
Phassa 272, 340, 355
Phassàhàra 212
Phusana 343
Phoññhabba 6, 40, 277
Phoññhabba-taõhà 264
Phoññhabba-dhàtu 348
Phoññhabba-sa¤cetanà 263
Phoññhabba-sa¤¤à 271

Bala 227, 228, 229, 230
Bahukàra-dhamma 25, 279, 292
Bahula-kamma 338
Bahussuta 251, 252, 253, 254
Bahussutaïga 231
Bahussutà 231
Bahussuto 322
Bàla-asevanà 353
Bàhà-bala 230
Bàhiràyatana 277
Bàhusacca 237, 292, 324, 353
Bãja-niyàma 223
Buddha 100, 142

Buddha-ovàda 97
Buddha-guõa 303, 304, 305
Buddha-cakkhu 217
Buddha-cariyà 96
Buddhattha-cariyà 96
Buddha-dhammadesanà 134
Buddhàmata 201
Buddhànussati 335
Buddhàpadesa 166
Buddhi-carita 262
Buddho 303
Bojjhaïga 281
Bodhipakkhiya-dhamma 352
Byàdhita 83, 84, 150
Byàdhidhammatà 247
Byàpàda 225, 321, 347
Byàpàda-vitakka 70
Brahmacariya 353
Brahmacàrã 250
Brahmapàrisajjà 351
Brahmapurohità 351
Brahma-loka 103
Brahmavihàra 161
Bràhmaõa 173
Bràhmaõa-parisà 152

Bhagavà 303
Bhaginã-bhariyà 282
Bhaïga¤àõa 311
Bhabbatà-dhamma 267
Bhaya 210
Bhaya¤àõa 311
Bhayàgati 196
Bhariyà 282
Bhava 98, 340
Bhavaïga 343
Bhava-cakka 340
Bhava-taõhà 74
Bhava-ràga 288, 330
Bhavàsava 135, 136
Bhassapariyanta 222
Bhassa-sappàya 241
Bhàvanà 36, 37, 99, 205
Bhàvanà-padhàna 156
Bhàvanàpahànàràmatà 203
Bhàvanàmaya 88, 89
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Bhàvanàmaya-pa¤¤à 93
Bhàvanãyo 278
Bhàva-råpa 40
Bhàvetabba-dhamma 206
Bhikkhu-aparihàniyadhamma 290, 291
Bhikkhunã-parisà 151
Bhikkhu-parisà 151
Bhåta-kasiõa 315
Bhåmi 162, 351
Bhesajja 159
Bhoga 227
Bhoga-àdiya 232
Bhoga-bala 230
Bhoga-vibhàga 163
Bhoga-sukha 192
Bhojana-sappàya 241
Bhojane-matta¤¤utà 128

Makkha 308, 347
Magga 164, 204, 310
Magga¤àõa 345
Magga-paccaya 350
Maggàmagga¤àõadassana-visuddhi 242
Magguppàda-pubbanimitta 280
Maïgala 353
Maccu-màra 234
Macchariya 233, 308, 330, 347, 355
Majjapànasa¤¤ama 353
Majja-vaõijjà 235
Majjhima-nikàya 75
Mata 83, 84, 150
Matta¤¤utà 287
Mada 347
Maddava 326
Manasànupekkhità 231
Manasikàra 355
Manindriya 349
Manussa 351
Manussa-loka 103
Manussa-sampatti 114
Mano 276
Mano-kamma 66, 319, 321
Mano-duccarita 80
Mano-dvàra 77, 78
Mano-dhàtu 348
Manomayiddhi 297

Mano-vi¤¤àõa 268
Manovi¤¤àõa-dhàtu 348
Manosa¤cetanàhàra 212
Mano-samphassa 272
Manosamphassajà-vedanà 113
Mano-sucarita 81
Maraõadhammatà 247
Maraõassati 335
Mala 308
Mahàkiriyà-citta 355
Mahàkusala-citta 355
Mahàpadesa 166, 167
Mahàbrahmà 351
Mahàbhåta 38, 39
Mahàvipàka-citta 355
Ma§sa-cakkhu 217
Ma§sa-vaõjjà 235
Màtàpitu-upaññhàna 123, 353
Màtà-bhariyà 282
Màtughàta 245
Màna 91, 288, 309, 318, 329, 347, 355
Màyà 308, 347
Màra 234
Màlàgandhavilepanadhàraõa
     maõóanavibhåsanaññhànà veramaõã 242
Micchatta 334
Micchà-àjãva 334
Micchàkammanta 334
Micchà¤àõa 334
Micchàdiññhi 308, 321, 334
Micchàvàcà 334
Micchàvàyàma 334
Micchàvimutti 334
Micchàsaïkappa 334
Micchàsati 334
Micchàsamàdhi 334
Mittapañiråpaka 168
Middha 355
Mu¤citukamyatà¤àõa 311
Mudità 161, 355
Mudutà 40
Musàvàda 137, 308, 321
Musàvàdà veramaõã 238, 240, 319
Måla 340
Mettà 161, 325
Mettà-karuõà 239
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Mettàkàyakamma 273
Mettàmanokamma 273
Mettàvacãkamma 273
Methunasa§yoga 283
Moha 68, 318, 355
Moha-carita 262
Mohamåla-citta 355
Mohàgati 196

Yathàbala-santosa 122
Yathàlàbha-santosa 122
Yathàsanthatikaïga 342
Yathàsàruppa-santosa 122
Yamaka 75
Yasa 296
Yàmà 270, 351
Yoga 170
Yogabahulo 269
Yoni 171
Yonisomanasikàra 2, 34, 179, 193, 280

Ratanattaya 100
Rasa 6, 40, 277
Rasa-taõhà 264
Rasa-dhàtu 348
Rasa-sa¤cetanà 263
Rasa-sa¤¤à 271
Ràgaggi 130
Ràga-carita 262
Ràjadhamma 326
Ràja-saïgahavatthu 187
Rukkhamålasenàsana 159
Rukkhamålikaïga 342
Råpa 6, 38, 40, 41, 157, 277
Råpa-khandha 216
Råpa-jhàna 8, 313
Råpa-taõhà 264
Råpa-dhàtu 348
Råpa-dhamma 19
Råpa-pamàõa 158
Råpa-bhava 98
Råpa-ràga 329
Råpa-loka 104
Råpa-sa¤cetanà 263
Råpa-sa¤¤à 271
Råpàvacarakiriyà-citta 355

Råpàvacarakusala-citta 355
Råpàvacara-citta 355
Råpàvacara-bhåmi 162, 351
Råpàvacaravipàka-citta 355

Lakkhaõa-råpa 40
Lakkhaõåpanijjhàna 7
Lahutà 40
Làbha 296
Làbha-macchariya 233
Làbhànuttariya 127
Låkha-pamàõa 158
Loka 102, 103, 104
Lokattha-cariyà 96
Lokadhamma 296
Lokapàla-dhamma 23
Lokavidå 303
Lokàdhipateyya 125
Lokiya-dhamma 20
Lokuttarakusala-citta 355
Lokuttara-citta 355
Lokuttara-dhamma 20, 310, 332
Lokuttara-bhåmi 162
Lokuttaravipàka-citta 355
Lobha 68, 318, 355
Lobhamåla-citta 355
Lohitaka 336
Lohita-kasiõa 315
Lohituppàda 245

Vacanakkhamo 278
Vacasà paricità 231
Vacã-kamma 66, 319, 321
Vacã-duccarita 80
Vacãdvàra 77
Vacãparama 168
Vacã-vi¤¤atti 40
Vacã-saïkhàra 119, 120
Vacã-sucarita 81
Vajjã-aparihàniyadhamma 289
Vañña 105
Vaóóhana-mukha 201
Vaóóhi, Ariyà 249
Vaõijjà 235
Vaõõa 173, 227
Vaõõa-kasiõa 315
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Vaõõa-macchariya 233
Vattà ca 278
Vatthu-kàma 5
Vatthu-sampadà 190
Vadhakà-bhariyà 282
Vaya 117
Vara 227
Vàjapeya 187
Vàyo-kasiõa 315
Vàyo-dhàtu 39, 147
Vikàra-råpa 40
Vikàlabhojanà veramaõã 240
Vikkhambhana-nirodha 224
Vikkhàyitaka 336
Vikkhittaka 336
Vigata-paccaya 350
Vicàra 266, 355
Vicikicchà 225, 288, 318, 329, 355
Vicchiddaka 336
Vijjà 106, 297
Vijjamàna-pa¤¤atti 28
Vijjamànena-avijjamàna-pa¤¤atti 28
Vijjamànena-vijjamàna-pa¤¤atti 28
Vijjàcaraõa-sampanno 303
Vi¤¤atti-råpa 40
Vi¤¤àõa 268, 340
Vi¤¤àõa-kasiõa 315
Vi¤¤àõa-kicca 343
Vi¤¤àõa-khandha 216
Vi¤¤àõa¤càyatana 207
Vi¤¤àõa¤càyatana-bhåmi 351
Vi¤¤àõaññhiti 240
Vi¤¤àõa-dhàtu 148
Vi¤¤àõàhàra 212
Vitakka 266, 355
Vitakka-carita 262
Vidhåro 95
Vinaya 35, 353
Vinaya-piñaka 75
Vinãlaka 336
Vipacità¤¤å 153
Vipatti 175, 176
Vipariõàma-dukkhatà 79
Vipallàsa 178
Vipassanà-¤àõa 297, 311
Vipassanà-dhura 26

Vipassanà-bhàvanà 36
Vipassanåpakilesa 328
Vipàka-paccaya 350
Vipàka-vañña 105
Vipàka-saddhà 181
Vipubbaka 336
Vippayutta-paccaya 350
Vibhaïga 75
Vibhava-taõhà 74
Vimuttànuttariya 126
Vimutti 43
Vimutti-kathà 314
Vimutti-khandha 218
Vimutti¤àõadassana-kathà 314
Vimutti¤àõadassana-khandha 218
Vimutto 322
Vimokkha 107, 298
Virajacitta 353
Virati 108
Viratãcetasika 355
Viràga 294, 295
Viràga-sa¤¤à 331
Viriya 213, 228, 281, 325, 355
Viriya-bala 229
Viriya-sa§vara 243
Viriyàrambha 237, 294, 324
Viriyàrambha-kathà 314
Viriyindriya 349
Viveka 109
Visaya-råpa 40
Visa-vaõijjà 235
Visa§yoga 294
Visuddhi 242, 305
Visuddhi-deva 82
Vihi§sà-vitakka 70
Vãma§sà 213
Vuóóhi-dhamma 179
Vedanà 110, 111, 112, 113, 340, 355, 358
Vedanà-khandha 216
Vedanànupassanà-satipaññhàna 182
Vedalla 302
Vedabahulo 269
Vepulla 44
Vepulla-dhamma 269
Veyyàkaraõa 302
Veyyàvaccamaya 89
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Vesàrajja 180
Vesàrajjakaraõa-dhamma 311
Vessa 173
Vehapphalà 351
Voññhapana 343

Saupàdisesa-nibbàna 27
Sakadàgàmi-phala 165
Sakadàgàmi-magga 164
Sakadàgàmã 56, 59
Sakkàyadiññhi 329
Sakhã-bhariyà 282
Sagga 270
Sagga-kathà 246
Saïkhata-dhamma 21
Saïkhata-lakkhaõa 117
Saïkhata-saïkhàra 185
Saïkhàra 48, 119, 120, 185, 340
Saïkhàra-khandha 216
Saïkhàra-dukkhatà 79
Saïkhàra-loka 102
Saïkhàrupekkhà¤àõa 311
Saïkhepa 340
Saïgaõã 75
Saïgaha 49, 340
Saïgaha-bala 229
Saïgahavatthu 186
Saïgahavatthu, Ràja 187
Saïgha 100
Saïgha-gàravatà 261
Saïgha-guõa 307
Saïgha-dàna 12
Saïgha-bheda 245
Saïghànussati 335
Saïghàpadesa 166
Sacca 50, 139, 197, 239, 325
Sacca-¤àõa 73
Sacchikàtabba-dhamma 206
Sacchikiriyà 205
Sa¤cetanà 263
Sa¤¤à 271, 331, 355
Sa¤¤à-khandha 216
Sa¤¤à-vipallàsa 178
Sa¤¤àvedayitanirodha 313
Sati 25, 228, 281, 324, 355
Satipaññhàna 182

Sati-sampaja¤¤a 239
Sati-sa§vara 243
Satindriya 349
Sattakkhattu§parama 58
Satta-loka 102
Satta-vaõijjà 235
Sattàvàsa 312
Sattha-vaõijjà 235
Satthà devamanussàna§ 303
Satthu-gàravatà 261
Sadàrasantosa 239
Sadda 6, 40, 277
Sadda-taõhà 264
Sadda-dhàtu 348
Sadda-pa¤¤atti 28
Sadda-sa¤cetanà 263
Sadda-sa¤¤à 271
Saddhamma 121, 332
saddhamma-samannàgato 301
Saddhammassavana 179, 193
Saddhà 181, 228, 237, 249, 292, 355
Saddhà-carita 262
Saddhàdeyyàvinipàtaka 255
Saddhànusàrã 63
Saddhàvimutta 63
Saddhà-sampadà 191
Saddhindriya 349
Sanidàna-dhammadesanà 134
Santati 40
Santãraõa 343
Santuññhi, Santuññhã 122, 294, 324, 353
Santuññhi-kathà 314
Santuññho 322
Santosa, Santuññhi 122
Sandassanà 172
Sandiññhiko 306
Sandhi 340
Sapadànacàrikaïga 342
Sappàñihàriya-dhammadesanà 134
Sappàya 241
Sappàyakàrã 250
Sappàya-sampaja¤¤a 189
Sappàye matta¤¤å 250
Sappurisa-kammanto 301
Sappurisa-cintã 301
Sappurisa-dàna 300
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Sappurisa-dàna§ deti 301
Sappurisa-diññhã 301
Sappurisa-dhamma 287, 301
Sappurisa-pa¤¤atti 123
Sappurisa-bhattã 301
Sappurisa-mantã 301
Sappurisa-vàco 301
Sappurisa-sa§seva 179, 193
Sappurisåpassaya 140
Sabbacittasàdhàraõa-cetasika 355
Sabbatthagàminãpañipadà-¤àõa 323
Sabbaloke anabhiratasa¤¤à 331
Sabbasaïkhàresu aniññhasa¤¤à 331
Sabbàkusalasàdhàraõa-cetasika 355
Sabbe dhammà anattà 86
Sabbe saïkhàrà aniccà 86
Sabbe saïkhàrà dukkhà 86
Sama-càgà 183
Samajãvità 144
Samajãvi-dhamma 183
Samaõa-dassana 353
Samaõa-parisà 152
Samaõabràhmaõa-paripucchà 339
Samatha-bhàvanà 36
Samathayànika 61
Samanantara-paccaya 350
Samanta-cakkhu 217
Sama-pa¤¤à 183
Sama-saddhà 183
Sama-sãlà 183
Samàdapanà 172
Samàdàna-virati 108
Samàdhi 45, 46, 47, 220, 228, 281
Samàdhikathà 314
Samàdhi-khandha 218
Samàdhi-bhàvanà 184
Samàdhindriya 349
Samànattatà 186, 229
Samànasukhadukkha 169
Samàpatti 299
Samuccheda-nirodha 224
Samuccheda-virati 108
Samuttejanà 172
Samudaya 204
Sampaja¤¤a 25, 189
Sampañicchana 343

Sampatta-virati 108
Sampatti 114, 115, 177
Sampadà 190
Sampayutta-paccaya 350
Samparàyikattha 132
Samparàyikattha-sa§vattanika-dhamma 191
Sampaha§sanà 172
Samphappalàpa 321
Samphappalàpà veramaõã 319
Samphassa 272
Sambahulattheràpadesa 166
Sambodha 295
Sammati-deva 82
Sammati-desanà 18
Sammati-sacca 50
Sammatta 333
Sammappadhàna 156
Sammasana-¤àõa 311, 345
Sammà-àjãva 239, 293, 355
Sammàkammanta 293, 355
Sammà¤àõa 333
Sammàdassana 222
Sammàdiññhi 293, 319
Sammàdiññhi-paccaya 34
Sammàpàsa 187
Sammàvàcà 293, 355
Sammàvàyàma 293
Sammàvimutti 333
Sammàsaïkappa 293
Sammàsati 293
Sammàsamàdhi 293
Sammàsambuddha-pañi¤¤à 180
Sammàsambuddho 303
Saraõa 116
Savana 343
Savanànuttariya 127
Sasaïkhàra-parinibbàyã 60
Sassata-diññhi 13
Sassamedha 187
Sahajàta-paccaya 350
Saëàyatana 340
Sa§yutta-nikàya 75
Sa§yojana 329, 330
Sa§vara 243
Sa§vara-padhàna 156
Sa§vejanãyaññhàna 188
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Sa§sedaja 171
Sàñheyya, Sàtheyya 308, 347
Sàtthaka-sampaja¤¤a 189
Sàdhàraõabhogã 273
Sàma¤¤a-phala 165
Sàma¤¤a-lakkhaõa 76
Sàmisa-sukha 53
Sàmãcipañipanno 307
Sàyana 343
Sàraõãyadhamma 273
Sàrambha 347
Sàsana 51
Sikkhà 124
Sikkhà-gàravatà 261
Sikkhànuttariya 127
Sikkhàpada, Pa¤ca 238
Sikkhàpadapa¤¤atti-atthavasa 327
Sippa 353
Sãla 201, 237, 249, 292, 324, 325, 326
Sãla, Aññha 240
Sãla, Dasa 242
Sãla, Pa¤ca 238
Sãla-kathà 246, 314
Sãla-khandha 218
Sãlànussati 335
Sãlabbataparàmàsa 329
Sãlabbatupàdàna 214
Sãla-bhàvanà 37
Sãlamaya 88, 89
Sãlavà 250, 252, 253, 254, 322
Sãla-vipatti 175
Sãla-visuddhi 242
Sãla-sampadà 191, 280, 344
Sãlasàma¤¤atà 273
Sukkhavipassaka 61, 62
Sukha 52, 53, 112, 220, 227, 296, 328
Sukhapañisa§vedanàya saphalappadhàna 174
Sukha-vedanà 111
Sukhà pañipadà khippàbhi¤¤à 154
Sukhà pañipadà dandhàbhi¤¤à 154
Sukhindriya 349
Sugato 303
Sucarita 81
Su¤¤ata-vimokkha 107
Su¤¤ata-samàdhi 47
Suta 201, 249

Sutamaya-pa¤¤à 93
Sutta 302
Sutta-piñaka 75
Sudassà 351
Sudassã 351
Sudda 173
Suddhavipassanàyànika 61
Suddhàvàsa 351
Suddhi 54
Supañipanno 307
Subhakiõhà 351
Subharatà 294
Subhàsitavàcà 353
Suràdhutta 199
Suràmerayamajjapamàdaññhànà veramaõã

238, 240
Susukàbhaya 210
Suhadamitta 169
Sekha 55
Setughàta-virati 108
Senàsana 159
Senàsana-santosa 203
Sota 40, 276
Sota-dvàrà 78
Sota-dhàtu 348
Sota-vi¤¤àõa 268
Sotavi¤¤àõa-dhàtu 348
Sota-samphassa 272
Sotasamphassajà-vedanà 113
Sotàpatti-phala 165
Sotàpatti-magga 164
Sotàpattiyaïga 193, 194, 195
Sotàpanna 56, 58
Sotindriya 349
Sobhaõakaraõa-dhamma 24
Sobhaõa-cetasika 355
Sobhaõasàdhàraõa-cetasika 355
Somanassa 112
Somanassindriya 349
Soracca 24
Sovacassatà 324, 353
Sosànikaïga 342
Soëasa-¤àõa 345
Soëasavatthuka-ànàpànasati 347
Svàkkhàto 306
Svàgatapàñimokkho 322



310

Hatavikkhittaka 336
Hadaya-råpa 40
Hadaya-vatthu 40

Hiri 23, 292, 355
Heññhima-disà 265
Hetu-paccaya 350
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ค ํานํ า
(ในการพิมพครั้งที่ ๑)

หนังสือเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาที่เปนภาษาอังกฤษมีอยูเปนจํ านวนมาก ปราชญและทานผูรูทั้ง
หลายผูประพนัธหนงัสอืเหลานัน้ ไดน ําคํ าศัพทธรรมภาษาบาลซีึง่เปนศัพทเฉพาะวชิาการทางพระพทุธศาสนา
ไปถายทอดแปลเปนภาษาองักฤษ ในการถายทอดนัน้ ศัพททีไ่ดความหมายแทนลงกนักม็จี ํานวนมาก ทีพ่อ
เทยีบกนัไดกม็ ี และทียั่งขดัแยงกนัอยูกม็บีาง นกัศึกษาสมควรจะไดทราบความหมายเหลานีท้ี่ปราชญทั้ง
หลายใชกันอยู เพ่ือนํ าศัพทธรรมไปถายทอดไดถูกตอง หรืออยางนอยที่สุด เพ่ือนํ ามาประกอบการ
พิจารณาเทียบเคียงในการคิดศัพทขึ้นใชใหม

ผูจัดทํ าไดมีโอกาสสอนวิชาเกี่ยวกับภาษาอังกฤษในแผนกบาลีเตรียมอุดมศึกษาของมหาจุฬา-
ลงกรณราชวิทยาลัย และไดนํ าเอาวิชาธรรมภาคภาษาอังกฤษเขาบรรจุสอนเปนสวนหนึ่งดวย รูสึกวา
นักศึกษามีความสนใจดี เห็นเปนการสมควรที่จะรวบรวมศัพทเหลานี้จัดเรียงลํ าดับอักษร ทํ าเปน
พจนานุกรมอันเหมาะที่นักศึกษาจะหามาไวใชไดทั่วกัน และใหมีขนาดเล็กสามารถนํ าติดตัวไปไหนมาไหน
ไดสะดวก จึงไดจัดทํ าหนังสือนี้ขึ้น โดยนํ าเอาศัพททางพระพุทธศาสนาที่นักศึกษาควรทราบ เพราะจะ
ตองพบเห็นหรือใชอยูเสมอๆ มาบรรจุไว

ในหนังสือนี้ ไมมีความหมายศัพทธรรมเปนภาษาไทย เพราะผูจัดทํ าเห็นวานักศึกษายอมทราบ
ความหมายของศัพทธรรมนั้นๆ ในภาษาไทยดีอยูแลว และแมไมทราบก็สามารถดูไดจากคํ าอธิบายใน
พากยอังกฤษซึ่งใหไวโดยยอ อีกประการหนึ่ง การใหความหมายภาษาไทยเพิ่มขึ้นจะทํ าใหหนังสือมีขนาด
หนามาก ผิดจุดมุงหมายที่ตั้งไวเดิม

ในการจัดพิมพครั้งนี้ คงจะมีขอบกพรองอยูหลายประการ เพราะการจัดทํ าเปนไปอยางเรงดวน 
นอกจากนี้ การจัดพิมพโรเนียวยากแกการแกไขขอผิดพลาดและตกเติม บางแหงเมื่อผิดแลวตองตัดทิ้ง
ไปทั้งศัพทก็มี ทั้งเครื่องหมายตางๆ ก็มีใชไมครบถวน จึงหวังวา ถามีโอกาสจัดพิมพใหมจะไดทํ าใหเรียบ
รอยย่ิงขึ้นตามควร

ในที่สุด ขอขอบคุณทานเจาของตํ าราและหนังสือตางๆ ที่นํ ามาใชในการเก็บศัพทหรือเทียบ
เคียงความหมาย ขออนุโมทนาขอบคุณ คุณสมบูรณ อยูสนิท แหงแผนกบาลีอบรมศึกษา ที่ไดพิมพ
กระดาษไขโดยตลอด และขอขอบคุณ พระมหาสมบูรณ สมฺปุณฺโณ แหงสํ านักงานเลขาธิการ ม.จ.ร. ที่
ไดเปนธุระชวยจัดการโรเนียวโดยตลอด.

พระมหาประยุทธ ป. อารยางกูร
       ๒ มีนาคม ๒๕๐๖



ค ําชี้แจง
ก. ขอบขายของหนงัสือนี้

คํ าศัพททีร่วบรวมไวในพจนานกุรมนีแ้บงออกไดเปน 3 ประเภท คือ
1. ศัพทธรรมแทๆ  ไดรวบรวมมาไวแทบทัง้สิน้ ยกเวนศัพททีท่านผกูขึน้ใชในคมัภรีรุนหลงั เฉพาะ

แหงเฉพาะกรณ ี ไมเปนทีย่อมรบัน ําไปใชในทีอ่ืน่ และไมนยิมนบัถอืเปนศัพทวิชาการอนัมคีวามหมายพเิศษ
จ ําเพาะตัว

2. ศัพททัว่ๆ ไปเกีย่วกบัพระพทุธศาสนา ขอนีม้ไิดเปนจดุมุงหมายโดยตรง แตกไ็ดเกบ็มาเปนสวน
มาก และไดใหความหมายไวโดยยอ

3. ศัพทเกีย่วกบัศาสนา ลทัธนิยิม ประเพณ ีและความเชือ่ถอือยางอืน่ทีไ่ดยินไดฟงคุนห ูแมทีเ่ปน
เรือ่งภายนอกพระพทุธศาสนา

ข. ศัพทตั้งภาคภาษาไทย
1. การเรียงลํ าดับศัพท ถือตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ยกเวนคํ ามีประวิสรรชนีย ที่

เปนตนศัพทของคํ าอื่นๆ จะเรียงไวกอนคํ าที่อาศัยตนศัพทนั้น เชน เถระ เรียงไวกอน เถรคาถา และ 
เถรวาท ฆานะ เรียงไวกอน ฆานทวาร และ ฆานวิญญาณ เปนตน

2. คํ าที่มี - ตอทาย หมายความวา ศัพทที่ขึ้นตนดวยคํ านั้น ถาไมพบในลํ าดับของคํ านั้นเอง ใหดู
ตามที่อาง เชน กัมม- ด ูกรรม- คํ าวา กัมมบถ ไมมี ใหดู กรรมบถ ดังนี้เปนตน

3. ศัพททีเ่ปนหวัขอหมวดธรรม คือ มจี ํานวนขอยอย เชน อบายภมู ิ4, อนปุพุพกิถา 5 เปนตน 
ใหดรูายละเอยีดในภาค 1 คือ พจนานกุรมหมวดธรรม

ค. ภาคภาษาบาลี
1. ศัพทตั้งทุกคํ าไดแสดงรูปศัพทเดิมหรือคํ าแปลภาษาบาลีไวเปนอักษรโรมัน ในวงเล็บตอจาก

ศัพทนั้น ๆ เพ่ือใหนักศึกษาชินตออักษรโรมันซึ่งตองใชในเมื่อจะเขียนคํ าบาลีคูกับภาษาอังกฤษ
2. ศัพทตั้งหลายแหงเปนคํ าที่เกิดขึ้นหรือบัญญัติขึ้นภายหลังในภาษาไทย จึงไมมีคํ าเรียกใน

ภาษาบาลี ในกรณีเชนนี้ไดแตงศัพทบาลีขึ้นใหมพอใหสื่อความหมายได และเพื่อใหทราบวาเปนคํ าที่ผูก
ขึ้นใหม จึงใสเครื่องหมายดอกจัน (*) กํ ากับไว เชน เปรียญ (Pari¤¤å*, Pàli¤¤å*), วัดหลวง (Ràja-
varavihàra*, Ràjàvàsa*) เปนตน

3. คํ าบาลีสวนมากแสดงไวในรูปศัพทที่เปนนามอยางเดียว แมวาพากยไทยและอังกฤษจะเปน
คํ ากริยา ก็พึงแปลงรูปเอาเองตามวิธีของไวยากรณ เชน อังคาส (Parivisana) เมื่อนํ าไปใชพึงเปลี่ยน
เปน ปริวิสติ เปนตน  (ศัพทอื่นๆ เชน ตักบาตร, ปดทอง, ผูกสีมา เปนตน)

ง. ภาคภาษาอังกฤษ
1. ความหมายโดยพยัญชนะ (lit.) ถามี จะมาเปนอันดับแรก ตอจากนั้นเปนความหมายที่เหมาะ

สมหรือนิยมใชตามลํ าดับ
2. คํ าบาลีบางคํ า เมือ่น ํามาใชในภาษาไทย ไดมคีวามหมายคลาดเคลือ่นหรอืเพ้ียนไปจากเดมิบาง 

เกดิมคีวามหมายใหมซอนขึน้มาอกีบาง พจนานกุรมฯ นีไ้มใหความสํ าคัญแกความหมายทีค่ลาดเคลือ่น เพ้ียน
ไป หรอืเกดิขึน้ใหมเหลานี ้โดยทัว่ไปจงึมไิดแสดงความหมายเชนนีไ้ว แสดงเฉพาะความหมายเดมิเทานัน้ เชน 
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อารมณ = sense-object (ไมใช emotion) สงสาร = the round of rebirth (ไมใช pity) มานะ = 
conceit; lust for power (ไมใช effort; exertion) แตบางคํ าเหน็วาควรทราบ กแ็สดงไวดวย ในกรณเีชนนี ้
ทีใ่ดแสดงความหมายทีก่ลายหรอืเกดิใหมในภาษาไทย กจ็ะใส (T,) ก ํากบัไวหนาความหมายนัน้ เชน มาตกิา
... (T,) funeral chanting; อัจฉริยะ ... (T,) genius; อิจฉา ... (T,) ด ูอิสสา

3. ความหมายของบางศพัทเปนทีย่อมรบักนัทัว่ไปแลว แตบางศัพท เชน คํ าวา ฌาน เปนตน ยังขดั
แยงกนัอยู คราวนียั้งมไิดท ําเครือ่งหมายแสดงไวเปนพิเศษ และความหมายของค ําบางคํ าไมใชความหมายที่
ตรงแท เปนแตนยิมใชในเมือ่พอเทยีบเคียงกนัไดกบัของศาสนาอืน่ในบางแง ในกรณนีี ้ หากความหมายนัน้
ชวนใหเกดิความเขาใจผดิได จะมอีกัษรยอ (mis.) ก ํากบัไวดวย เชน โบสถ = ... (mis.) church; temple เปนตน

4. ศัพททีน่ยิมเรยีกทบัศัพท เชน กรรม, ธรรม และ นพิพาน  เปนตน กไ็ดใหรปูทบัศัพทไวดวย 
แสดงวา ศัพทนัน้นยิมใชกนัเชนนัน้

5. ศัพทและความหมายสวนมากเปน noun แมทีเ่ปนอยางอืน่ กพึ็งทราบไดโดยงาย จงึมไิดใหอกัษร
ยอระบวุจวิีภาคก ํากบัไว เวนแตในกรณตีองการแยกใหเหน็ตางหากจากกนั หรอืควรก ําหนดเปนพิเศษ

6. คํ าทีอ่ยูสดุบรรทดั ซึง่พิมพไมพอจบคํ า ตองตดัแยกออกไปขึน้บรรทดัใหม ในการตดัแยกคํ า ได
พยายามปฏบัิตเิครงครดัตามหลกัการแบงพยางค (syllabication) โดยถอืพจนานกุรมภาษาองักฤษมาตรฐาน
เปนหลกั การทีท่ ําความเขาใจในขอนีไ้วเพราะปจจบัุนมกีารละเลยในเรือ่งนีก้นัมาก จนบางทลีมืกนัไปวาหลกั
ในเรือ่งนีม้อียู

อนึง่ ในกรณทีี ่British English กบั American English เขยีนตางกนั ในการสะกดตวักด็ ีในการ
ตดัแยกพยางคกด็ ีเชน British English วา mar • vel • lous; know•ledge ฯลฯ แต American English 
เปน mar•vel•ous; knowl•edge ฯลฯ พจนานกุรมฯ นีถ้อืตาม British English อยางไรกต็าม ในกรณทีี่
พจนานกุรมภาษาองักฤษตดัแยกค ําตางกนั จะตกลงใจถอือยางใดอยางหนึง่ตามสมควร

จ. ขอควรทราบเกี่ยวกับการเขียนภาษาบาลี
1. รูปสระ เมื่อเขียนภาษาบาลีดวยอักษรไทย สระทุกตัว (ยกเวนสระ อ ) มีทั้งรูป “สระลอย” 

(เมื่อไมมีพยัญชนะตนประสมอยูดวย) และรูป “สระจม” (เมื่อมีพยัญชนะตนประสมอยูดวย) เชน อาภา 
(àbhà ), อิสิ (isi ), อุตุ (utu)

สระ อ (a) จะปรากฏรูปเมื่อเปนสระลอย และไมปรากฏรูปเมื่อเปนสระจม เชน อมต (amata)
นอกจากนี้ ตัว อ ยังใชเปนทุนใหสระอื่นเกาะ เมื่อสระนั้นใชเปนสระลอย เชน เอก (eka), โอฆ (ogha)

สวนในอักษรโรมัน สระทุกตัวปรากฏรูปเสมอไป และมีรูปเดียวกัน ไมวาจะใชเปนสระลอยหรือ
สระจมก็ตาม เชน àkàra (อาการ)

2. รูปพยัญชนะ พยัญชนะเมื่อประสมกับสระใด ก็จะมีรูปสระนั้นปรากฏอยูดวย (ยกเวนเมื่อ
ประสมกับสระ อ) เชน พุทฺโธ (buddho)

พยัญชนะที่ใชโดยไมมีรูปสระปรากฏอยู และไมมีเครื่องหมาย ฺ (พินทุ) กํ ากับ แสดงวาประสม
กับสระ อ (a) เชน รตน (ratana)

สวนพยัญชนะที่มีเครื่องหมายพินทุกํ ากับ ก็แสดงวาไมมีสระใดประสมอยูดวย เชน ธมฺม 
(dhamma), พฺรหฺม (brahma)

3. เครื่องหมายนิคหิต เครื่องหมาย   (นิคหิต) ตองอาศัยสระ และจะปรากฏเฉพาะหลังสระ 
อ (a ), อิ (i ) หรือ อุ (u) เชน อํส (a§sa), เอวํ (eva§), กึ  (ki§), วิสุ (visu§)
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หมายเหตุ:
ในการพมิพคร้ังที ่2 (พ.ศ. 2515–2518) ไดเพ่ิมเติมศัพทเขาอีกประมาณ 250 ศัพท ศัพททีเ่พ่ิมใหมเหลาน้ี 

แทรกเขาในระหวางศพัททีมี่อยูในฉบบัเดิมและตองการสงวนเนือ้ที ่จงึไมไดใหคํ าบาลอัีกษรโรมนัไวดวย
อยางไรกต็าม ในการพมิพคร้ังที ่4 (พ.ศ. 2527) ไดเพ่ิมเติมศัพทเขาอีกประมาณ 50 ศัพท ปรับปรุงและเพิม่

เติมความหมายของศพัททีมี่อยูแลวแตเดิมขึน้อีกเปนอันมาก และไดแทรกค ําบาลอัีกษรโรมนัเขาจนครบทกุศพัท
สวนในการพมิพคร้ังที ่ 10 (พ.ศ. 2545) ไดเพ่ิมเติมศัพทประมาณ 31 ศัพท และไดแกไขปรบัปรุงอีก

ประมาณ 24 ศัพท

อักษรยอและเครื่องหมาย
adj. adjective v. verb
lit. literally * newly coined Pali term
(mis.) misleading (T.) in Thai usage
n. noun

เทียบอักษรโรมันที่ใชเขียนบาลี*

อ อา อิ อี อุ อู เอ โอ a à i ã u å e    o
ก ข ค ฆ ง k kh g gh ï
จ ฉ ช ฌ  c ch j jh ¤
ฏ  ฑ ฒ ณ ñ ñh ó óh õ
ต ถ ท ธ น t th d dh n
ป ผ พ ภ ม p ph b bh m
ย ร ล ว ส ห ฬ อํ y r l v s h ë    §, ü หรือ N

นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส.
สพฺพปาปสฺส อกรณํ กุสลสฺสูปสมฺปทา
สจิตฺตปริโยทปนํ          เอตํ พุทฺธาน สาสนํ.
Namo tassa Bhagavato Arahato Sammàsambuddhassa.
Sabbapàpassa akaraõa§, Kusalassåpasampadà,
Sacittapariyodapana§; Eta§ Buddhàna sàsana§.

                                                       
* ในที่นี้มุงแสดงเพียงรูปลักษณของตัวอักษรแตละตัวเทียบกันเทานั้น สวนการเขียนจริงในขอความ พึงทราบตามหลักที่กลาว
ไวในคํ าชี้แจงขอ จ. ขางตน



ก
กฏัตตากรรม (Kañattàkamma) casual act; 

cumulative or reserve kamma.
กฐิน (Kañhina) the Kathin ceremony; the annual 

robe-presentation ceremony (in the month 
following the end of the Rains Retreat); post-
lenten robe-offering; Post-Retreat Robe-
Presentation.

กตเวท ี (Katavedã) one who reciprocates the 
done favour.

กตัญุตา (Kata¤¤utà) gratitude; gratefulness; 
appreciation.

กตัญู (Kata¤¤å) adj. grateful; obliging; know-
ing the done favour.

กตัญูกตเวทิตา (Kata¤¤åkatavedità) the 
quality of being a grateful person; grati-
tude; gratefulness.

กตัญูกตเวที (Kata¤¤åkatavedã) one who is 
thankful for benefits received and recip-
rocates them.

กตัตตากรรม ดู กฏัตตากรรม
กถาวตัถุ (Kathàvatthu) 1. “Points of Controversy”; 

name of the fifth book of the Abhidhamma
Piñaka. 2. a subject of discussion.

กรมการศาสนา (Sàsanàdhikàra*) Department 
of Religious Affairs.

กรรม (Kamma) 1. karma; kamma; a volitional 
action; action; deed; good and bad voli-
tion. 2. work; job; activity; transaction.

กรรมกิเลส (Kammakilesa) an action causing 
impurity; depravity of action; vice of conduct.

กรรมฐาน (Kammaññhàna) subjects of medi-
tation; meditation exercises; the act of 
meditation or contemplation; ground for 
mental culture.

กรรมนิยาม (Kammaniyàma) order of act and 
result; the Law of Kamma.

กรรมบถ (Kammapatha) course of action; way 
of action; kamma as the way leading to 
the woeful or blissful existences.

กรรมภพ (Kammabhava) kamma-process; the 
active process of becoming.

กรรมวาจา (Kammavàcà) the formal words of 
an act; text of a formal act, i.e. a motion 
(ญัตติ) together with one or three proclama-
tions (อนุสาวนา) that may follow.

กรรมวาจาจารย (Kammavàcàcariya) Act-
Announcing Teacher; (First) Ordination-
Teacher.

กรวดนํ้ า, การ (Dakkhiõodakapàtana) v. pouring
the water of dedication (to transfer merit 
to other beings).

กระถางธปู (Dhåpabhàjana*) incensory; censer.
กระทู (Nikkhepapada) topic; theme; subject; 

subject matter; gist; point of a discussion; 
query.

กราน (Attharati)  v. to spread; stretch; lay out; 
carry out (the kañhina robe-making ceremony).

กราบ (Abhivàda) to bow to the ground; to 
pay respect by making the five-point pros-
tration; to prostrate.

กรุณา (Karuõà) compassion; pity.
กลด1 (Mahàchatta) a sunshade.
กลด2 (Dussakuñikà) an umbrella-like tent.
กลละ (Kalala) the embryo in the first week 

after conception.
กษัตริย (Khattiya) 1. a man of the warrior 

caste; the warrior-ruler; nobles. 2. a king.
กสิณ (Kasiõa) a meditational device; object 

of meditation; the method of inducing 
concentration by gazing at any of the ten 
objects, viz., earth, water, fire, air, blue, 
yellow, red, white, space and light.

กังขา (Kaïkhà) doubt; uncertainty.
กัณฑ (Kaõóa) 1. a chapter, portion or part 

(of a religious book). 2. a sermon.
กัณฑเทศน (Dhammadesanàpåjà*, Dhamma-

kathikadeyya*) offerings for a sermon.
กปั, กปัป, กลัป (Kappa) 1. an aeon; world-aeon;

world-age; world-cycle; world-period. 2.
the life-term; life-period; the duration of life.

กัปปพินทุ (Kappabindu) a smudge that makes 
a new robe allowable; dark mark or small 
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black dot applied to a new robe to make 
it lawful. v. (ทํ ากัปปพินทุ) to make a robe 
allowable by applying a disfiguring smudge
(by which the owner can also identify it); 
mark with a smudge.

กัปปยการก (Kappiyakàraka) one who makes 
things suitable for a monk; attendant of a 
monk.

กัมม- ดู กรรม-.
กัลปนา (Kappanà) 1. merit dedicated to the 

departed. 2. ดู ที่กัลปนา.
กลัยาณมติตตา (Kalyàõamittatà) good friendship;

good company; association with the virtuous.
กาม (Kàma) sense-desire; desire; sensuality; 

an object of sensual enjoyment; sensual 
pleasures.

กามคุณ (Kàmaguõa) sensual pleasures; ob-
jects of sensual enjoyment.

กามฉนัท (Kàmachanda) sensual desire; excite-
ment of sensual pleasure.

กามตัณหา (Kàmataõhà) sensual craving; 
craving for sensual pleasures.

กามภพ (Kàmabhava) the sphere or state of 
existence dominated by sensual pleasures; 
Sensuous Existence; Sense Sphere.

กามราคะ (Kàmaràga) sensual passion; sen-
sual lust; sense-desire; sensuality; desire 
for sensual pleasures.

กามโลก (Kàmaloka) the world of sense-
desire; the Sense Sphere; the world of sen-
sual pleasures.

กามวิตก (Kàmavitakka) thought of sensual 
pleasures.

กามสังวร (Kàmasa§vara) sexual restraint.
กามสขุ (Kàmasukha) worldly happiness; happi-

ness arising from sensual pleasures.
กามสุขัลลิกานุโยค (Kàmasukhallikànuyoga) 

self-indulgence; sensual indulgence; the 
constant attachment to sensual pleasures.

กามาวจร (Kàmàvacara) belonging to the 
Sense Sphere.

กามาวจรภูมิ (Kàmàvacarabhåmi) the Sensu-
ous Plane of Existence; the Sense Sphere; 

the Sensuous Sphere.
กามุปาทาน (Kàmupàdàna) sensuous clinging; 

attachment to sensuality.
กาเมสุมิจฉาจาร (Kàmesumicchàcàra) sexual 

misconduct; sensual misconduct; unlawful 
sexual intercourse; adultery.

กาย (Kàya) 1. the body; material body. 2. the 
body of psychic factors, namely, Vedanà, 
Sa¤¤à and Saïkhàra.

กายกรรม (Kàyakamma) bodily action; actions 
performed by the body.

กายคตาสติ (Kàyagatàsati) mindfulness with 
regard to the body; reflection or contem-
plation on the 32 impure parts of the body.

กายทวาร (Kàyadvàra) 1. the body-door; body-
avenue; the outlet of bodily senses. 2. the 
body-door; the channel of bodily action.

กายทุจริต (Kàyaduccarita) misconduct by the 
body; bodily misconduct; misconduct in 
action.

กายวิญญัติ (Kàyavi¤¤atti) bodily intimation; 
bodily expression.

กายวิญญาณ (Kàyavi¤¤àõa) body-conscious-
ness; consciousness by means of touch.

กายวิเวก (Kàyaviveka) seclusion of the body.
กายสังขาร (Kàyasaïkhàra) bodily formation, 

i.e. in-breath and out-breath.
กายสัมผัส (Kàyasamphassa) bodily contact; 

bodily touch.
กายสุจริต (Kàyasucarita) good conduct in 

action; good conduct by the body; bodily 
good conduct.

กายานุปสสนา (Kàyànupassanà) the contem-
plation of the body; mindfulness as regards 
the body.

กายิกทกุข (Kàyikadukkha) physical pain; bodily
pain; physical suffering.

กายิกสุข (Kàyikasukha) physical happiness; 
bodily happiness.

การเปรยีญ (Dhammasàlà) preaching hall; study
hall.

กาลมรณะ (Kàlamaraõa) timely death.
กาลญัุตา (Kàla¤¤utà) the quality of one who 
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knows the proper time; knowing the proper 
time; knowledge of how to choose and 
keep time.

กาสาวพัสตร (Kàsàya, Kàsàvavattha) cloth 
dyed with astringent decoction; the yellow 
robe; ochre robes.

กํ าเนิด ดู โยน.ิ
กํ าแพงแกว (Ratanapàkàra) consecrated wall; 

a parapet (surrounding a sacred building).
กิงฺกรณีเยสุ ทกฺขตา (Kiïkaraõãyesu dakkhatà) 

the willingness to give a helping hand.
กิจจาธิกรณ (Kiccàdhikaraõa) business to be 

enacted by the Sangha; legal questions 
concerning obligations; duties.

กิจวัตร (Kiccavatta*) religious routine; daily 
religious observances.

กิริยาจิต (Kiriyàcitta) functional consciousness; 
inoperative consciousness.

กิเลส (Kilesa) defilements; impurities; impair-
ments.

กิเลสกาม (Kilesakàma) sensuality as defile-
ment; subjective sensuality; desire; lust.

กุกกุจจะ (Kukkucca) remorse; brooding; con-
fusion; repentance; worry.

กุฎี (Kuñã) an abode of a Buddhist monk or 
novice; a monk’s cell; a monk’s lodging; 
dormitory; living quarters of monks.

กุลุปกะ (Kulupaka) a family-frequenter; family-
friend monk; family mentor.

กุศล (Kusala) adj. wholesome; meritorious; 
moral; skilful; kammically wholesome. n.
merit; good action; virtue; the good; whole-
some action.

กศุลกรรม (Kusalakamma) wholesome or meri-
torious action; right conduct.

กศุลกรรมบถ (Kusalakammapatha) the tenfold 
way of good action; the tenfold wholesome 
course of action.

กศุลจติ (Kusalacitta) meritorious thought; moral
or wholesome consciousness.

กศุลเจตนา (Kusalacetanà) right or wholesome
volition; good intention.

กศุลมลู (Kusalamåla) (the three) roots of good;
root of good action; kammically wholesome
root; the wholesome roots.

กุศลวิตก (Kusalavitakka) wholesome thought.
กหุนา (Kuhanà) deceit; fraud; hypocrisy; trickery.
เกตุมาลา (Ketumàlà) garland of rays round 

the Buddha’s head; the halo.
เกิดใหม ดู ชาติหนา.
โกธะ, โกรธ (Kodha) anger; furious or wrath-

ful passion.
โกศ (Kosa*) mortuary urn; funeral urn.
โกสัชชะ (Kosajja) idleness; indolence; sloth. 

ข
ขณะจิต (Cittakkhaõa) a thought-moment.
ขณิกสมาธิ (Khaõikasamàdhi) momentary con-

centration.
ขณิกาปติ (Khaõikàpãti) momentary joy; instan-

taneous joy.
ขมา (Khamà) patience; tolerance; pardon.
ขมา, การขอ (Khamàpana) asking for pardon.
ของขลัง (Parittavatthu, Indajàlikavatthu*) some-

thing said to have magic power; magic 
object; amulet; talisman; charm; fetish.

ขัดสมาธ ิ (Pallaïka§ àbhujati) to sit (flat on 
the haunches) cross-legged.

ขันติ (Khanti) patience; forbearance; toler-

ance; endurance; firmness; fortitude.
ขันธ (Khandha) aggregate; category.
ขันธหา ดู เบญจขันธ.
ขางขึน้ (Juõha-pakkha, Sukka-~) the waxing

moon.
ขางแรม (Kaõha-pakkha, Kàëa-~) the waning

moon.
ขาทนียะ (Khàdanãya) hard or solid food.
ขีณาสพ (Khãõàsava) an Arahant; the canker-

free one; one whose mind is free from 
mental obsessions.

ขุททกนิกาย (Khuddakanikàya) “Smaller 
Collection”; the “Minor Anthologies of the 
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Pali Canon”; name of the fifth of the five 
main divisions of the Sutta Piñaka.

ขทุทกปาฐะ (Khuddakapàñha) “Shorter Texts”;
the “Text of Small Passages”; name of the 
first division of the Khuddaka Nikàya.

ขุททกาปติ (Khuddakàpãti) slight sense of 
interest; lesser thrill.

เขาพรรษา ดู วันเขาพรรษา.
เขี้ยวแกว ดู ทาฐธาตุ.

ค
คณะ (Gaõa) group; denomination; monastery

section.
คณปูรกะ (Gaõapåraka) one who completes 

the quorum; quorum-completing monk.
คณะวินัยธร (Vinayadhara-gaõa, ~-samajjà*) 

Eccl. judicature.
คณะสงฆ (Saïgha) the monastic order; the 

Church, especially the Buddhist monastic 
order; the Order; the Saïgha.

คณะสังฆมนตรี (Saïghamanti-gaõa, ~-samajjà*)
Council of Saïgha Ministers; Eccl. Cabinet.

คติ (Gati) (the five) courses of existence; 
destiny; destination.

คนธรรพ (Gandhabba) 1. a heavenly musician.
2. a being ready to take a new existence.

ครองผา (Nivàseti, Pàrupati) v. to don; wear; 
put on (the yellow robe).

ครุกกรรม (Garukakamma) Weighty Action; 
kamma of serious or strong effect.

ครุฏฐานียบุคคล (Garuññhànãyapuggala) a respec-
table person.

ครุธรรม (Garudhamma) (the eight) strict 
conditions or chief rules to be observed 
by the Buddhist nun throughout her life.

คฤหัสถ (Gahaññha) a householder; layman; 
the laity.

ควํ่ าบาตร, การ (Pattanikujjanà) the formal act 
of exclusion from association; excommuni-
cation.

คันถธุระ (Ganthadhura) the burden of study-
ing the Scriptures; the burden of the books.

คันธะ (Gandha) odour; odorous object; smell.
คัมภีร (Gantha, Potthaka, Pakaraõa) (T,) a 

scripture; text; canon; religious book.
คาถา (Gàthà) 1. a verse; stanza of 4 half-

lines. 2. (T,) a magic spell.
คามวาสี (Gàmavàsã) (T,) a town-monk.
คารวะ (Gàrava) respect; reverence; esteem; 

attention; appreciative action.
คิดปรุงแตง (Saïkharoti; Abhisaïkharoti) to 

think under the influence of some passion 
or motive; proliferate.

คิลานปจจัย (Gilànapaccaya) support for the 
sick; requisites for the sick; medicine.

คิลานเภสัช (Gilànabhesajja) drug; medicine.
คิหิปฏิบัติ (Gihipañipatti*) practices for the lay-

man; code of morality for the laity.
คุกเขา (Jannukàhi nipatati) v. to sit on one’s 

heels; kneel.
คณุ (Guõa) 1. quality; property. 2. good quality;

virtue; merit. 3. (T,) help; aid; benefit; 
support; favour.

คุณธรรม (Guõadhamma) goodness; virtue.
คุณพิเศษ, คุณวิเศษ (Visesa) unusual virtue; 

extraordinary state; specific attainment.
คูสวด (Upasampadàcariya, Kammavàcàcariya + 

Anusàvanàcariya) the two monks who chant
the formal words of an act (especially, of 
ordination); Act-Announcer; Ordination-
Teacher.

เครือ่งราง (Indajàlikavatthu*) an amulet; talisman.
โคจร (Gocara) 1. field or sphere of sense 

perception; a sense-object. 2. a suitable 
place; resort for alms; alms resort.

โคจรคาม (Gocaragàma) a village where a 
monk goes for alms or obtains his food; 
alms-resort village.

โคดม, โคตมะ (Gotama) name of the clan to 
which the Buddha belonged.

โคตร (Gotta) clan; ancestry; lineage. 



ฆนสัญญา จาคานุสติ321

ฆ–ง
ฆนสัญญา (Ghanasa¤¤à) perception of com-
pactness; the idea of massiveness.
ฆราวาส (Gharàvàsa) 1. the household life. 2.

(T,) a householder; layman; the laity.
ฆราวาสธรรม (Gharàvàsa-dhamma) virtues for 

a good household life; rules of household 
conduct; qualities of a good layman.

ฆานะ (Ghàna) the nose.
ฆานทวาร (Ghànadvàra) nose-door; nose-avenue.
ฆานวิญญาณ (Ghànavi¤¤àõa) nose-con-

sciousness.
โฆสัปปมาณิกา (Ghosappamàõikà) those who 

measure or judge by voice; those whose 

faith depends on sweet voice or good 
repute; those attached to voice.

งานมงคล (Maïgala, Maïgala-samaya) auspi-
cious ceremony; festive occasion.

งานวัด (Cetiyamahàpåjà*, Vihàrasamajja*, 
~ussava*, ~maha*) temple fair.

งานศพ (Sarãrajjhàpana) funeral; obsequies; 
cremation ceremony.

งานสมรส (Vivàhakàla, Vivàhamaïgala) wed-
ding; marriage ceremony.

งานอวมงคล (Avamaïgala,  Petadakkhiõàdàna) (T,)
funeral; rites for the dead; funereal occasion; 
memorial service; inauspicious occasion.

จ
จงกรม (Caïkama) walking up and down; a 

terraced walk. v. to walk up and down.
จตุตถฌาน (Catutthajjhàna) the fourth Jhàna; 

the fourth absorption.
จตุธาตุววัตถาน (Catudhàtuvavatthàna) analysis 

of the four elements; determining of the 
elements; contemplation on the four essential
qualities of which the body is composed.

จตุปจจัย (Catupaccaya) ดู ปจจัย.
จตุรพิธพร (Catubbidhavara*) the fourfold bless-

ing; the four excellent things, viz., long 
life, beauty, happiness and health.

จตุราริยสัจจ (Cattàri Ariyasaccàni) the Four 
Noble Truths; the Four Holy Truths.

จตุวรรค (Catuvagga) a chapter of four monks.
จรณะ (Caraõa) behaviour; conduct; good 

conduct.
จริต (Carita) the intrinsic nature of a person; 

(the six types of) characteristic behaviour; 
character; temperament.

จริยาปฎก (Cariyàpiñaka) “Modes of Conduct”; 
name of the fifteenth division of the 
Khuddaka Nikàya.

จริยาวัตร (Cariyàvatta*) 1. customs and man-
ners to be observed; duties concerned with 
conduct. 2. conduct and duties; moral conduct 

and the performance of duties.
จักขุ, จักษุ (Cakkhu) the eye.
จักขุทวาร (Cakkhudvàra) the eye-door; eye-

avenue.
จักขุวิญญาณ (Cakkhuvi¤¤àõa) eye-con-

sciousness.
จักร, จักรธรรม (Cakka) the set of four 

virtues, being like the four wheels of a 
carriage, constituting the means to pros-
perity; virtues wheeling to prosperity.

จักรพรรดิ (Cakkavatti) 1. world-king; a uni-
versal monarch, endowed with the seven 
valuables or treasures. 2. (T,) an emperor.

จักรวาฬ (Cakkavàëa) a world-circle; solar 
system; universe.

จัณฑาล (Caõóàla) an outcaste; the untouch-
able.

จันทรคติ (Candagati*) the system of a lunar 
calendar.

จาคะ (Càga) 1. charity; generosity; sacrifice; 
self-denial; liberality; munificence; benefac-
tion. 2. abandoning; giving up; renunciation.

จาคสัมปทา (Càgasampadà) achievement of 
charity.

จาคานุสติ (Càgànussati) reflection on gener-
osity; recollection of liberality.
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จาตุทสี (Càtuddasã)  the 14th day of a fortnight.
จาตุมหาราช (Càtummahàràjikà) the Four Guardian

Deities; the realm of the Four Great Kings.
จาตุรงคสันนิบาต (Càturaïgasannipàta) the 

Great Assembly of Disciples marked by 
the union of four factors.

จาริก (Càrika) 1. a traveller; wanderer; way-
farer. 2. a wandering place. 3. a journey; 
wandering. 4. (T,) v. to wander; go on a 
journey.

จารึก (Likhati) v. to inscribe; incise; engrave.
จํ าพรรษา, การ (Vassàvàsa) Vassa-residence; 

the rains-retreat; rains-residence; keeping 
the Buddhist Lent; keeping the rainy sea-
son; dwelling permanently at a suitable 
place throughout the three months of the 
rainy season.

จ ําวดั (Seyya§ kappeti) v. (of a monk or novice)
to sleep.

จิต, จิตต (Citta) thought; mind; a state of 
consciousness.

จิตกาธาน (Citakà) a funeral pile; crema-
torium; pyre; crematory; catafalque.

จิตตะ (Citta) thought; thoughtfulness; active 
thought.

จติตนยิาม (Cittaniyàma) psychic order; psychic
law; order of mind.

จิตตวิสุทธ ิ (Cittavisuddhi) purity of mind; puri-
fication of consciousness.

จิตตสังขาร (Cittasaïkhàra) mental formation; 
mental function, i.e. perception and feeling.

จิตตานุปสสนา (Cittànupassanà) the contem-
plation of mind; contemplation of various 
states of mind; mindfulness as regards 
thoughts.

จิตตุบาท, จิตตุปปาท (Cittuppàda) the rise of a 
thought; thought; intention.

จนิตมยปญญา (Cintamayapa¤¤à) understanding
through reasoning; wisdom resulting from 
reflection.

จวีร (Cãvara) 1. the yellow robe (of a Buddhist 
monk or novice); any of the three garments 
of the monk. 2. (T,) the upper or inner robe.

จีวรอธิษฐาน (Adhiññhitacãvara) the determined 
robes; the three robes determined for 
regular personal use.

จีวรอาศัย (Atirekacãvara) an extra robe.
จุติ (Cuti) shifting (out of one existence to 

another); decease; the final thought-
moment of a particular life; death.

จุติจิต (Cuticitta) death-consciousness; dying 
or death-consciousness; the consciousness 
disconnecting the present life.

จุติวิญญาณ (Cutivi¤¤àõa) ดู จุติจิต.
จตูุปปาตญาณ (Cutåpapàta¤àõa) the know-

ledge of the decease and rebirth of beings; 
the clairvoyant supernormal vision dealing 
with the death and rebirth of beings; the 
perception of the appearing and disappear-
ing of various beings according to the con-
sequences of their past deeds.

จุลลวรรค (Cullavagga) “Smaller Section”; 
name of a book of the Vinaya Piñaka.

เจดีย (Cetiya) 1. a person, place or object 
worthy of worship; reminder. 2. (T,) a sepul-
chral monument; pagoda; shrine; dagoba; 
bell-shaped stupa (with a slender spire); 
tapering-spired stupa; Phra Chedi.

เจตนา (Cetanà) volition; will; intention.
เจตภูต (Attà, Jãva) soul; the self; âtman.
เจตสกิ (Cetasika) mental concomitants; mental

factors; mental states; mental activities; 
the adjuncts of consciousness; mental 
adjuncts; mental coefficients.

เจตสิกทุกข (Cetasikadukkha) mental pain.
เจตสิกสุข (Cetasikasukha) mental happiness.
เจโตปริยญาณ (Cetopariya¤àõa) knowledge of 

others’ thoughts; telepathy.
เจโตวิมุตติ (Cetovimutti) deliverance of mind.
เจริญพระพุทธมนต (Parittabhaõana) (T,) (used 

for auspicious ceremonies) to chant holy 
stanzas.

เจาคณะ (Gaõàdhipati*) 1. chief monk of an 
administrative division; eccl. chief officer; 
eccl. governor. The term Ecclesiastical, or 
its abbreviation Eccl. can be prefixed to 
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the title of a government administrative 
officer at different levels to designate its 
equivalent in the Ecclesiastical Order, e.g. 
Eccl. District Officer, for เจาคณะอํ าเภอ. 2.
chief monk of a monastery section.

เจาคณะจังหวัด (Nagarasaïghapàmokkha*) the 
Ecclesiastical Provincial Governor.

เจาคณะตํ าบล (Gàmasamåhasaïghàdhipati*)
the Ecclesiastical Commune-Chief; Eccl. 
Sub-District Head.

เจาคณะภาค (Cåëasaïghamaõóalapàmokkha*) the 
Ecclesiastical Regional Governor.

เจาคณะใหญ (Mahàsaïghamaõóalapàmokkha*)
the Chief Superintendent of the (Central, 
North, South, East, or Dhammayuttika) Eccle-
siastries; Chief of the ... Eccl. Jurisdiction; 
Eccl. Governor General.

เจาคณะอํ าเภอ (Nigamasaïghàdhipati*) the 

Ecclesiastical District Officer.
เจาคุณ (Guõassàmã*) a title unofficially used 

in speaking to or of a monk of a higher 
rank; “Chao Khun”; “The Right Venerable”.
ดู พระราชาคณะ

เจาภาพ (Nimantaka, Dànapati) the host; 
sponsor; chief donor.

เจาอธิการ (Vihàràdhipati*, Adhikàrapati*) the 
abbot who is an Ecclesiastical Sub-District 
Chief as well.

เจาอาวาส (Vihàrapati*) the abbot.
เจิม (Abbha¤jati) v. to anoint; n. anointment.
แจกัน (pupphàdhàna*)  a vase.
แจง (Saïgãtikathà*) preaching or chanting on 

the account of the First Council of Buddhism.
โจทก (Codaka) reprover; accuser; plaintiff.
โจทนา (Codanà) reproof; charge; accusation; 

plaint.

ฉ
ฉกามาพจรสวรรค (Chakàmàvacaradevaloka) 

the six heavens of sensual pleasures.
ฉลอง (Mahakamma) celebration. v. to celebrate.
ฉฬภิญญา (Chaëabhi¤¤à) the sixfold super-

normal knowledge; the six psychic powers.
ฉตัร (Chatta) royal canopy; sunshade; parasol.
ฉัน (Bhu¤jati) v. (of a monk or novice) to eat; 

take food.
ฉันทะ (Chanda) 1. will; aspiration; the will to 

do; resolve; zeal; desire; impulse; wish; 
loving interest; desire for truth and 
understanding. 2. consent; declaration of 
consent to an official act by an absentee; 

proxy vote.
ฉันท (Chanda) metrics; prosody; a metre; 

metrical composition.
ฉันทาคติ (Chandàgati) the wrong way of 

behaviour consisting in predilection; pre-
judice caused by love; partiality.

ฉัพพัณณรังสี (Chabbaõõara§sã) the ray of six 
colours.

ฉายา (Chàyà) 1. (T,) the Pali monastic name 
of a Buddhist monk; ordination-name. 2.
shade; shadow.

เฉวียง (Eka§sa§) v. to arrange the upper 
robe over one shoulder (the left one).

ช
ชฎิล (Jañila) a class of ascetics with matted 

hair, usually worshipping fire, sometimes 
classed under Isi; matted-hair ascetic.

ชนกกรรม (Janakakamma) reproductive kamma;
regenerative kamma.

ชมพทูวปี (Jambådãpa) the continent of the rose-
apples, i.e. India.

ชรา (Jarà) old age; decay.

ชลาพชุะ (Jalàbuja) womb-born creatures; those
born from the womb; the viviparous.

ชวนะ (Javana) impulsion; apperception; impulsive 
moment; a phase or stage of the process of 
consciousness at which there is full perception 
and at which kamma is performed, usually 
lasting for seven thought-moments.

ชอฟา (Kaõõikà, Kåñapilandhana*) the curved 
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finial (of a gable); gable-finial; (elongated 
ornate) gable spire.

ชักผา ดู บังสุกุล, ผาปา.
ชัยมงคลคาถา (Jayamaïgalagàthà) stanzas for 

the blessing or glory of victory.
ชาครยิานโุยค (Jàgariyànuyoga) practice of watch-

fulness; avoidance of sleep; wakefulness.
ชาดก (Jàtaka) 1. a birth story; the stories of 

the Buddha’s previous lives.  2.  “Birth
Stories”;  name  of the tenth division of the
Khuddaka Nikàya.

ชาติ (Jàti) birth; rebirth.
ชาติกอน (Atãtabhava) a previous birth; former 

life.
ชาติหนา (Paraloka, punabbhava) rebirth; re-

existence; future life.
ชินะ (Jina) 1. the conqueror; the victor; the 

Buddha. 2. Jain; Jaina.
ชินบุตร, ชิโนรส (Jinaputta, Jinorasa) a disciple 

of the Buddha.
ชิวหา (Jivhà) the tongue.
ชิวหาทวาร (Jivhàdvàra) tongue-door; tongue-

avenue.
ชิวหาวิญญาณ (Jivhàvi¤¤àõa) tongue-con-

sciousness.
ช ี(Muõóakaupàsikà*) a shaven-headed female 

devotee who wears white robes and 
observes five or eight precepts; white-robed 
female lay follower.

ชีวิต (Jãvita) life; vitality.
ชีวิตินทรีย (Jãvitindriya) vitality; life-principle; 

psychic life; the faculty of life.
ชุกช ี (Mahàpañimà-patiññhàna) base (for the 

principal Buddha image); pedestal.
เชิงตะกอน ดู จิตกาธาน.
เชิงเทียน (Sitthadãpàdhàra*) candlestick.
เชิงบาตร (Pattàdhàraka) bowl-support; bowl-

stand.

ฌ
ฌาน (Jhàna) meditation; absorption; a state 

of serene contemplation attained by medi-
tation; (mis.) trance; ecstasy.

ฌาปนกิจ (Jhàpanakicca) cremation.
ฌาปนสถาน (Jhàpanaññhàna) crematorium.

ญ
ญัตติ, ญัติ (¥atti) a motion.
ญาณ (¥àõa) knowledge; real knowledge; 

wisdom; insight.
ญาณทศันะ (¥àõadassana) knowing and seeing;

perfect knowledge; all-comprising know-
ledge; a vision of truth; insight; vision 
through wisdom.

ญาณทสัสนวสุิทธิ (¥àõadassana-visuddhi) purity
of knowledge and vision; purity of vision 
regarding intuitive wisdom; purification by 
knowledge and vision.

ญาติ (¥àti) a kinsman; relative.

ญาติพล ี (¥àtibali) offering to kinsfolk; the 
helping of one’s relatives.

ญาติสังคหะ (¥àtisaïgaha) good treatment 
towards kinsmen; the helping of one’s 
relatives.

ญาติสาโลหิต (¥àtisàlohita) relations and blood 
relations.

ญายะ, ญายธรรม (¥àya) right path; right 
method; the Noble Path; truth; Nibbàna.

เญยยธรรม, ไญยธรรม (¥eyyadhamma) any-
thing that should be learnt or understood; 
the knowable.

ฎ
ฎีกา (òãkà) 1. a sub-commentary. 2. (T,) a 

letter of invitation or invitation card to a 
monk. 3. (T,) written request for donation. 
4. (T,) petition; appeal.
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ฐ
ฐาน (òhàna*) pedestal (as of a Buddha image.)
ฐานานุกรม (òhànànukkama*) the ecclesi-

astical order of retinue; assistants or staff 
members; entourage.

ฐานานุศักดิ์ (òhànànusatti) the authority based 
on one’s rank or dignity.

ฐิติ (òhiti, òhãti) duration; static moment; the 
moment of standing.

ณ
เณร ดู สามเณร.

ด
ดวงตาเห็นธรรม ดู ธรรมจักษุ.
ดาบส (Tàpasa) a hermit; ascetic.
ดาวดึงส (Tàvati§sà) the realm (or heaven) of 

the Thirty-three Gods; name of the second 
heavenly abode, of which Sakka is the 
king.

ดิรัจฉาน, กํ าเนิด ดู ติรัจฉานโยนิ.
ดุสิต (Tusità) the realm of delight; the 

delightful realm; the heaven of the 
satisfied gods; name of the fourth 
heavenly abode, of which Santusita is the 
king.

เด็กวัด (âràmika; âràmika-kumàra; Daharàràmika;
Kappiyakàraka) temple boy. ดู ศิษยวัด.

เดียรถีย (Titthiya) an adherent of another 
religion; heretical teacher.

ต
ตจปญจกกมัมฏัฐาน (Tacapa¤caka-kammaññhàna)

the “skin pentad” of meditation subjects; 
the subject for meditation comprising the 
five constituents ending with the skin (the 
four others being hair, body hair, nails and 
teeth); มูลกรรมฐาน ก็เรียก.

ตติยฌาน (Tatiyajjhàna) the third Jhàna; the 
third absorption.

ตถาคต (Tathàgata) 1. the Accomplished One; 
the Thus-come; the Thus-gone; the Truth-
winner; an epithet of the Buddha. 2. an 
Arahant. 3. a being.

ตทังคปหาน (Tadaïgapahàna) abandoning by 
substitution of opposites.

ตทังควิมุตติ (Tadaïgavimutti) deliverance by 
substitution of opposites.

ตบะ (Tapa) 1. religious austerity; penance. 2.
exertion; mental devotion; ascetic practice.

ตรัสรู (Bodhi) Enlightenment. v. to be en-
lightened; attain enlightenment.

ตราตั้ง (Adhikàrapañña*) certificate of 

appointment; credentials; eccl. warrant. 
เทียบ สัญญาบัตร.

ตลกบาตร ดู ถลกบาตร.
ตักบาตร (Piõóadàna) v. to offer food to the 

monks on their almsround.
ตัชชนียกรรม (Tajjanãyakamma) the formal act 

of censure.
ตัณหา (Taõhà) craving; desire; thirst.
ตัตรมัชฌัตตตา (Tatramajjhattatà) equanimity; 

equipoise; mental balance.
ตัสสปาปยสิกา (Tassapàpiyasikà) inflicting a 

penalty on one who is at fault; decision 
for specific depravity.

ตาลปตร (Tàlapatta) a palm leaf. (T,) a fan 
made of palm-leaves, with a long handle, 
used by a monk in ceremonies; cere-
monial fan. ดู พัดยศ.

ตํ านาน (Va§sa) tradition; chronicle.
ติณวัตถารกวินัย (Tiõavatthàrakavinaya) pro-

cedure for covering over (as) with grass, (a 
reconciliation of both parties without need 
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for clearing up the rights and wrongs).
ติรัจฉานกถา (Tiracchànakathà) a variety of 

worldly talk; childish talk; aimless talk.
ติรัจฉานโยนิ (Tiracchànayoni) the animal 

kingdom; the realm of the brute creation.
ติรจัฉานวชิา (Tiracchànavijjà) a low art; pseudo-

sciences; any study tending to be an 
obstacle on the way to Nibbàna.

ติสรณคมนปูสัมปทา (Tisaraõagamanåpasampadà)
ordination by taking the Threefold Refuge.

เตโชกสิณ (Tejokasiõa) fire-contemplation; fire 
as a meditational device.

เตโชธาตุ (Tejodhàtu) fire-element; the 
element of heat; heat.

เตวาจกิ (Tevàcika) lit. pronouncing three words 
or three times; especially one who pro-
nounces the threefold formula of refuge, the 
first being Yasa’s father.

โตะหมูบชูา (Påjanapãñha*) a set of altar tables.
ไตรจีวร (Ticãvara) the three robes of a 

Bhikkhu, consisting of the under, the 
upper and the outer robes; Triple Robe.

ไตรทวาร (Tidvàra) the three doors or avenues
of action: body, speech, and mind.

ไตรปฎก (Tepiñaka) lit. the Three Baskets; the 
Tipiñaka; the three divisions of the Bud-
dhist Canon, viz., Vinaya, Sutta and Abhi-
dhamma, generally known as the Pali Canon.

ไตรเพท (Tiveda) lit. the three knowledges; 

the three Vedas; the three divisions of the 
Brahmanic canon of authorized religious 
teaching and practice, viz., Irubbeda, 
Yajubbeda and Sàmaveda, to which the 
fourth, Athabbana, was added later.

ไตรภพ, ไตรภูมิ (Tibhava, Tebhåmi) the Three 
Spheres, viz., the Sense Sphere, the Form 
Sphere and the Formless Sphere; three 
realms; three worlds; three planes of 
existence.

ไตรมาส (Temàsa) three months, especially 
those of the rainy season.

ไตรรัตน (Ratanattaya) the Three Jewels; the 
Three Gems; Triple Gem. ดู รัตนตรัย.

ไตรลักษณ (Tilakkhaõa) the Three Charac-
teristics; the Three Signs of Being; also 
called the Common Characteristics. ดู
สามัญลักษณะ.

ไตรโลก (Tiloka) the three worlds. ดู ไตรภพ.
ไตรสรณะ (Tisaraõa) the Threefold Refuge; 

Three Refuges; Triple Guide.
ไตรสรณคมน (Tisaraõagamana) taking the 

Threefold Refuge; going to the Buddha, 
the Dhamma, and the Sangha for refuge.

ไตรสิกขา (Sikkhàttaya) the Threefold Learning; 
the Threefold Training; the Three Studies: 
morality, concentration and wisdom, (pre-
ferably, training in higher morality, in higher 
mentality, and in higher wisdom.)

ถ
ถลกบาตร (Pattathavikà) the bag with a sling, 

used for carrying an alms-bowl in; bowl-
case; bowl-bag.

ถวาย (Deti) v. to offer, give or present (to a 
monk or a prince).

ถวายพระเพลิง (Sarãrajjhàpana) the cremation 
ceremony.

ถัมภะ (Thambha) obstinacy; immobility; 
hardness; obduracy.

ถาน (Vaccakuñã) the water closet; toilet (for 
monks); privy.

ถีนะ (Thãna) sloth; unwieldiness; impliability; 

morbid state of mind.
ถีนมิทธะ (Thãnamiddha) sloth and torpor; 

sloth and drowsiness; torpor and languor; 
stolidity and drowsiness.

ถลุลจัจยั (Thullaccaya) a grave offence; Serious
Transgression.

ถูปารหบุคคล (Thåpàrahapuggala) persons 
worthy of a tope; those whose relics 
should be enshrined.

เถน (Thena) a thief; (T,) unbecoming religious;
shameless monk.

เถยจิต (Theyyacitta) intention to steal.



เถยเจตนา ทายก327

เถยเจตนา (Theyyacetanà) intention to steal.
เถยสงัวาส (Theyyasa§vàsa) living clandestinely

with the monks; disguising oneself as a 
monk; communion by theft.

เถระ (Thera) an elder; a senior member of 
the Order; a senior monk (of at least ten 
years’ standing).

เถรคาถา (Theragàthà) “Psalms of the Brethren”;
“Verses of the Elders”; name of the eighth 
division of the Khuddaka Nikàya.

เถรวาท (Theravàda) the Doctrine of the 
Elders; Teaching of the Elders; the 
Southern School of Buddhism.

เถรานุเถระ (Therànuthera) senior monks in 
general.

เถร ี(Therã) a woman elder; senior nun.
เถรีคาถา (Therãgàthà) “Psalms of the Sisters”; 

“Verses of the Women Elders”; name of 
the ninth division of the Khuddaka Nikàya.

ท
ทธ ิ(Dadhi) curd; sour milk.
ทมะ (Dama) self-command; self-control; taming; 

subjugation; training; mastery; adjustment.
ทวาร (Dvàra) 1. door; avenue. 2. a sense-

door; sense-avenue. 3. door of action.
ทศชาติ (Dasajàti) the ten longest birth-stories of 

the Buddha, regarded as the most important.
ทศบารมี (Dasapàramã) the ten perfections; the ten 

principal virtues practised by a Bodhisatta.
ทศพร (Dasavara) the ten blessings; ten boons.
ทศพล (Dasabala) 1. the Ten Powers of the 

Buddha. 2. one who is endowed with ten 
supernormal powers, i.e. the Buddha.

ทศพลญาณ (Dasabala¤àõa) the ten supreme 
intellectual powers of the Buddha.

ทศพิธราชธรรม (Dasaràjadhamma) the tenfold 
code of the king; the tenfold virtue or duty
of the king; the ten royal virtues; virtues of
a ruler.

ทองคํ าเปลว (Suvaõõapatta)  (T,) gold leaf.
ทอดกฐิน ดู กฐิน.
ทอดผา [บงัสุกลุ] (Pa§sukålacãvaranikkhipana) (T,)

v. to lay a robe (as an offering to a monk 
at a funeral or memorial ceremony); lay down
a funeral robe.

ทอดผาปา ดู ผาปา.
ทักขิณา, ทักษิณา (Dakkhiõà) a gift; donation; 

dedicatory gift; an intercessional expiatory 
offering; donation given to a holy person 
with reference to unhappy beings in the 
Peta existence, intended for the alleviation 

of their sufferings.
ทักขิณาวัฏ (Dakkhiõàvañña) winding to the 

right; clockwise.
ทักขิโณทก (Dakkhiõodaka) water of dedi-

cation; consecrated water.
ทกัขไิณยบคุคล, ทกัขเิณยยบคุคล (Dakkhiõeyya-

puggala) an individual deserving a dona-
tion; one worthy of a donation.

ทักษิณนิกาย (Dakkhiõanikàya) the Southern 
School of Buddhism, i.e. the Theravàda.

ทกัษณิานปุระทาน (Dakkhiõànuppadàna*) offering 
made to a monk or monks on behalf of 
the dead.

ทณัฑกรรม (Daõóakamma) punishment; penalty.
ทัศนะ, ทรรศนะ, ทัสสนะ (Dassana) 1. seeing; 

sight; intuition. 2. view; opinion; theory.
ทฬัหกีรรม (Daëhãkamma) making firm; strength-

ening by repeating, as reordination.
ทาฐธาตุ (Dàñhadhàtu) the tooth relic (of the 

Buddha).
ทาน (Dàna) giving; gift; alms-giving; charity; 

generosity; benevolence; liberality; a gift; 
donation; alms; benefaction.

ทานบดี (Dànapati) 1. lord of alms; master in 
liberality. 2. one in charge of alms-giving; 
chief donor.

ทานมัย (Dànamaya) (merit) gained through, 
or connected with, alms-giving; the way of
making merit, consisting in alms-giving or 
charity.

ทายก (Dàyaka) almsgiver; donor; benefactor; 
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the lay supporter of Bhikkhus; lay giver; 
lay supporter.

ทายิกา (Dàyikà) a female donor.
ท ํานองสวด (Vatta, Bhàõassara*) mode of chanting.
ทํ าบุญ (Pu¤¤akaraõa) merit-making; perform-

ing meritorious action. v. to make merit; do 
merit; do good; perform meritorious action.

ทํ าบุญขึ้นบานใหม (Gehapañhamaparibhoga-
maïgala*, Gehappavesana-maïgala*) house-
warming ceremony.

ทํ าบุญบาน (Gehamaïgala*) house-blessing 
ceremony.

ท ําวตัรคํ ่า, ท ําวตัรเย็น (Sàyaõha-sajjhàya*, Sàya-
bhàõa*) evening chanting.

ทํ าวัตรเชา (Pubbaõha-sajjhàya*, Pàta-bhàõa*) 
morning chanting.

ทิฏฐธรรม (Diññhadhamma) the visible order of 
things; present condition; this world; the 
present life; temporality.

ทฏิฐธรรมเวทนยีกรรม (Diññhadhammavedanãya-
kamma) immediately effective kamma; kamma
ripening during the life-time.

ทิฏฐธัมมิกัตถะ (Diññhadhammikattha) gain for 
this life; present benefit; temporal welfare; 
sources of happiness in the present life.

ทิฏฐาวิกัมม (Diññhàvikamma) an open state-
ment of one’s view; explanation of views; 
view clarification.

ทิฏฐิ, ทิฐิ (Diññhi) 1. a theory; view; belief; 
opinion; speculation; dogma. 2. misbelief; 
erroneous opinion; false theory.

ทิฏฐิวิสุทธ ิ (Diññhivisuddhi) purity of under-
standing; purification of view.

ทิฏฐิสามัญญตา (Diññhi-sàma¤¤atà) equality in 
view; unity in view.

ทฏิุชุกรรม (Diññhujukamma) straightening of 
one’s own views.

ทิฏุปาทาน (Diññhupàdàna) clinging to 
erroneous opinions; attachment to views.

ทิพพจักขุ (Dibbacakkhu) divine eye; heavenly 
eye; clairvoyance.

ทิพพโสตะ (Dibbasota) divine ear; heavenly 
ear; clairaudience.

ทิพย (Dibba) divine; heavenly; celestial.
ทีฆนิกาย (Dãghanikàya) the Collection of 

Long Discourses; Dialogues of the Buddha; 
name of the first main division of the 
Sutta Piñaka.

ที่กัลปนา (Kappanàvatthu*) monastic revenue 
estate.

ทีธ่รณสีงฆ (Saïghikavatthu) monastery estate.
ที่วัด (âràmavatthu, Vihàravatthu) monastery 

compound.
ที่สุด ดู อันตา.
ทุกกฏ (Dukkaña) an offence of wrongdoing.
ทกุข (Dukkha) 1. suffering; misery; woe; pain; ill; 

sorrow; trouble; discomfort; unsatisfactoriness; 
problematic situation; stress; conflict. adj.
unsatisfactory; miserable; painful; subject to 
suffering; ill; causing pain. 2. physical or bodily 
pain; difficulty; unease; ill-being.

ทุกขตา (Dukkhatà) the state of being subject 
to suffering; painfulness; stress; conflict.

ทกุขนโิรธอรยิสัจจ (Dukkhanirodha Ariyasacca) the 
Noble Truth of the Cessation of Suffering; the 
Noble Truth of the Extinction of Suffering.

ทกุขนโิรธคามนิปีฏปิทาอรยิสัจจ (Dukkhanirodha--
gàminãpañipadà Ariyasacca) the Noble Truth 
of the Path that leads to the Cessation (or, 
the Extinction) of Suffering.

ทุกขเวทนา (Dukkhavedanà) painful feeling.
ทุกขสมุทัยอริยสัจจ (Dukkhasamudaya Ariya-

sacca) the Noble Truth of the Cause (or, 
the Origin) of Suffering; the Noble Truth of 
the Condition of the Arising of Suffering.

ทุกขอริยสัจจ (Dukkha Ariyasacca) the Noble 
Truth of Suffering.

ทุกรกิริยา (Dukkarakiriyà) the practice of aus-
terities; self-mortification.

ทุคติ (Duggati) (the 3 or 4) States of Unhappi-
ness; woeful courses of existence; evil 
states; woeful existences.

ทจุรติ (Duccarita) bad conduct; wrong action.
ทุติยฌาน (Dutiyajjhàna) the second Jhàna; the 

second absorption.
ทุพภาษิต (Dubbhàsita) an offence of wrong 
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speech.
ทุศีล (Dussãla) of bad conduct; void of moral-

ity; immoral.
เทพ (Deva) lit. a shining one; god; deity; 

divine being.
เทวดา (Devatà) a celestial or heavenly being; 

deity.
เทวตานุสติ (Devatànussati) recollection of 

heavenly beings; reflection on deifying 
virtues as found in oneself.

เทวตาพลี (Devatàbali)  an offering to the deity.
เทวทูต (Devadåta) lit. gods’ messenger; 

divine messenger; a symbolic name for 
those things which remind man of his 
future and rouse him to earnest striving.

เทวธรรม (Devadhamma) divine virtue; the 
virtues that make divine, i.e. moral shame 
and dread.

เทวรูป (Devaråpa*) an image of a deity; idol.
เทวโลก (Devaloka) world of gods; heaven; 

celestial realm.
เทวฺวาจกิ (Dvevàcika) lit. pronouncing two words 

or two times; especially those who pro-
nounce the words, taking only two refuges, 
viz., the Buddha and the Dhamma, Tapussa 
and Bhallika being the first ones.

เทศกาล (Desakàla) a season for merit-making
and local festivals.

เทศนมหาชาติ (Mahàjàtakadesanà*) (T,) “Great-
Birth Sermon”; a sermon on the great 
birth story of the Bodhisatta Vessantara.

เทศนา (Desanà) preaching; discourse; ser-
mon; instruction. v. to preach; expound 
the Doctrine; give a sermon.

เทียน (Sitthadãpa) a candle.
เทียนพรรษา (Vassadãpa, Vassikapadãpa) 

candle for the rains; Lenten candle.
โทมนัส (Domanassa) a painful mental feeling; 

(mental) displeasure; sad-mindedness; grief.
โทษ (Dosa, Vajja, âdãnava) fault; blemish; 

defect; corruption; depravity; disadvantage.
โทสะ (Dosa) hatred; anger; ill-will; aversion.
โทสจรติ (Dosacarita) the hateful; one of hating 

temperament; a quick-tempered person.
โทสาคติ (Dosàgati) wrong way of behaviour 

consisting in hatred; prejudice caused by 
hatred.

ไทยทาน (Deyyadàna) a gift fit to be given; 
gift; donation.

ไทยธรรม (Deyyadhamma) that which has 
the quality of being given; gift; offerings 
(to monks).

ธ
ธมกรก (Dhamakaraka) a filter; water-strainer.
ธรณีสงฆ ดู ที่ธรณีสงฆ.
ธรรม (Dhamma) 1. the Dharma; the Dhamma; 

the Doctrine; the Teachings (of the Buddha).
2. the Law; nature. 3. the Truth; Ultimate 
Reality. 4. the Supramundane, especially 
nibbàna. 5. quality; righteousness; virtue; 
morality; good conduct; right behaviour. 6.
tradition; practice; principle; norm; rule; duty.
7. justice; impartiality. 8. thing; phenomenon.
9. a cognizable object; mind-object; idea. 10.
mental state; mental factor; mental activities.
11. condition; cause; causal antecedent.

ธรรมกถา (Dhammakathà) ethical discussion; 
religious talk; talk on the Dhamma; Dhamma-

lecture.
ธรรมกถกึ (Dhammakathika) one who preaches

the Doctrine; a preacher.
ธรรมขนัธ (Dhammakkhandha) a portion of the 

Dhamma; a main article of the Doctrine; a 
textual unit; a category of the Dhamma.

ธรรมคุณ (Dhammaguõa) virtue or quality of 
the Dhamma.

ธรรมจริยา (Dhammacariyà) observance of 
righteousness; righteous conduct.

ธรรมจักร (Dhammacakka) the Wheel of the 
Doctrine; the Wheel of the Law; the Wheel 
of Truth; the Kingdom of Righteousness; 
the First Sermon.

ธรรมจักษุ (Dhammacakkhu) the Eye of Truth; 
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the Eye of Wisdom.
ธรรมจาริก (Dhammacàrika) wandering 

Dhamma-preacher; spiritual-welfare worker.
ธรรมเจดีย (Dhammacetiya) a shrine in which 

sacred texts are housed; a shrine of the 
Doctrine; doctrinal monument.

ธรรมดา (Dhammatà) general rule; nature; the 
law of nature; cosmic law.

ธรรมทาน (Dhammadàna) the Gift of Truth; 
gift of the Dhamma.

ธรรมทตู (Dhammadåta*) Dhamma-messenger;
Buddhist field-preacher; Buddhist missionary.

ธรรมเทศนา (Dhammadesanà) expounding 
the Dhamma; preaching; exposition of the 
Doctrine; a sermon.

ธรรมธร (Dhammadhara) “Dhamma bearer”; 
one versed in the Dhamma; an expert in 
the Dhamma.

ธรรมธาต ุ(Dhammadhàtu) 1. a mental object. 
2. the cosmic law.

ธรรมนิยาม (Dhammaniyàma) order of the 
norm; law of the Dhamma; certainty or 
orderliness of causes and effects; general 
law of cause and effect.

ธรรมบท (Dhammapada) 1. “Way of Truth”; 
“An Anthology of Sayings of the Buddha”; 
name of the second division of the 
Khuddaka Nikàya. 2. a line or stanza of the 
Doctrine; a word of the Doctrine; talk or 
discourse on the Dhamma.

ธรรมบรรยาย (Dhammapariyàya)  disquisition.
ธรรมปฏิสัมภิทา ดู ธัมมปฏิสัมภิทา.
ธรรมยตุ, ธรรมยติุกนกิาย (Dhammayuttika-nikà

ya*) the Dhammayutika Sect; “Law-Abiding 
Sect”; Smaller Sub-Order (of the Thai 
Monkhood); smaller denomination. เทียบ 
มหานิกาย.

ธรรมวาที (Dhammavàdã) one who speaks 
according to the Dhamma; speaker of the 
doctrine; speaker of the rightful things.

ธรรมวิจัย (Dhammavicaya) investigation of 
the Truth or the Doctrine; (T,) research on 
the Dhamma; search of Truth.

ธรรมวิชัย (Dhammavijaya) conquest by piety; 
conquest by righteousness.

ธรรมวินัย (Dhammavinaya) Dhamma-Vinaya; 
the Norm-Discipline; the Doctrine and the 
Discipline.

ธรรมวิภาค (Dhammavibhàga) classification of 
dhammas; enumeration of the Dhamma; 
Dhamma classification.

ธรรมสภา (Dhammasabhà) the Hall of Truth; 
a hall for the discussion of the Dhamma; a 
place for religious meeting.

ธรรมสวนะ ดู ธัมมัสสวนะ.
ธรรมสากัจฉา (Dhammasàkacchà) discussion 

about the Doctrine; religious discussion.
ธรรมเสนาบด ี (Dhammasenàpati) generalis-

simo of the Dhamma; Commander in Chief 
of the Law; an epithet of the Venerable Sàri-
putta.

ธรรมาธิปไตย (Dhammàdhipateyya) regard of 
the Dhamma (the Law or righteousness) as 
being supreme; supremacy of the Dhamma; 
dominant influence by the Dhamma; rule of 
the true law; rule of righteousness.

ธรรมาธิษฐาน (Dhammàdhiññhàna) exposition 
in terms of ideas; teaching with reference 
to ideas. เทียบ บุคคลาธิษฐาน.

ธรรมานุธรรมปฏิบัติ, ธัมมานุธัมมปฏิปตติ
(Dhammànudhammapañipatti) practice in 
perfect conformity to the Dhamma.

ธรรมารมณ (Dhammàrammaõa) a mind-object; 
cognizable object; cognoscible object.

ธรรมาสน (Dhammàsana) the Dhamma-seat; a 
seat on which a monk sits while preach-
ing; pulpit.

ธรรมีกถา (Dhammãkathà) religious talk; 
discussion concerning the Doctrine; 
Dhamma talk.

ธัมม- ดู ธรรม-.
ธัมมกามตา (Dhammakàmatà) the quality of 

one who loves the Dhamma; love of Truth.
ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร (Dhammacakkap-

pavattanasutta) the discourse of setting in 
motion the Wheel of the Doctrine; the 
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Discourse of the Foundation of the King-
dom of Righteousness; the First Sermon.

ธัมมเทสนามัย (Dhammadesanàmaya) (merit) 
connected with, or to be gained through, 
preaching; the way of making merit con-
sisting in moral instruction.

ธัมมปฏิสัมภิทา (Dhammapañisambhidà) Discri-
mination of the Law; analytical knowledge 
of the Law; discriminating knowledge of 
reasons, conditions or causal relations.

ธมัมสงัคณี (Dhammasaïgaõi) “Classification of 
Dhammas”; “Enumeration of Phenomena”; 
name of the first book of the Abhidhamma Piñaka.

ธัมมัญุตา (Dhamma¤¤utà) the quality of one 
who knows the Law; knowing the cause 
or origin; knowing the principles.

ธัมมัปปมาณิกา (Dhammappamàõikà) those 
who measure or judge by righteousness; 
those whose faith depends on the Dhamma
or on righteous behaviour.

ธัมมัสสวนะ (Dhammassavana) hearing the 
Dhamma; hearing the preaching of the 
Dhamma; hearing a sermon; listening to 
the good teaching.

ธัมมัสสวนมัย (Dhammassavanamaya) (merit) 
connected with, or to be gained through, 
hearing a sermon; the way of making merit 
consisting in listening to the Dhamma.

ธัมมานุปสสนา (Dhammànupassanà) the 

Contemplation of Mind-object; contem-
plation of phenomena; mindfulness as 
regards the Dhamma.

ธัมมานุสติ (Dhammànussati) recollection of 
the Doctrine; reflection on the virtues of 
the Dhamma.

ธัมมาภิสมัย (Dhammàbhisamaya) under-
standing of the Truth; conversion to the 
Dhamma; enlightenment.

ธาตุ (Dhàtu) 1. an element; natural condition; 
that which carries its own characteristic 
mark. 2. a relic, especially that of the 
Buddha or an Arahant.

ธาตุกถา (Dhàtukathà) “Discussion with 
reference to the Elements”; name of the 
third book of the Abhidhamma Piñaka.

ธาตุกรรมฐาน ดู จตุธาตุววัตถาน.
ธาตุเจดีย (Dhàtucetiya) a shrine over the 

Buddha’s relic; dagoba.
ธาตุมนสิการ ดู จตุธาตุววัตถาน.
ธาตุววัตถาน ดู จตุธาตุววัตถาน.
ธิติ (Dhiti) energy; courage; steadfastness; 

firm character; resolution; wisdom.
ธุดงค (Dhutaïga, Dhåtaïga) (the thirteen) 

Austere Practices; constituents of ascetic 
practice to remove defilements.

ธุระ (Dhura) burden; load; duty; charge; 
office; responsibility.

ธูป (Dhåpa) an incense-stick; joss-stick.

น
นมัสการ (Namakkàra) salutation; the act of 

paying homage; homage; veneration; (T,)
salutation with joined palms.

นรก (Naraka, Niraya) abyss; hell; purgatory. ดู
นิรยะ.

นวกภิกษุ (Navakabhikkhu) a neophyte; newly 
ordained monk (of less than 5 years’ stand-
ing).

นวกรรม (Navakamma) building new; con-
struction; making repairs.

นวนิต, นวนีตะ ดู เนยขน
นักขัตฤกษ (Nakkhattakãëana) the celebration 

of a festival; festivity.
นักเทศก ดู ธรรมกถึก.
นักธรรม (Dhammika*) one learned in the 

Doctrine; Doctrine-knower; one who has 
passed the examination of any of the 
three grades of Dhamma-study; eccl. 
graduate of Dhamma studies; Dhamma 
graduate; Dhamma scholar.

นักบวช (Pabbajita) a religious; priest; monk.
นักพรต (Yati, Vatavantu) one who takes up a 

religious practice or observes a religious 
vow; ascetic; recluse; hermit.
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นักสวด (Dhammagàyaka*) a chanter.
นั่งขัดสมาธิ ดู ขัดสมาธิ.
นั่งคุกเขา ดู คุกเขา.
นั่งพับเพียบ ดู พับเพียบ.
นจัจคตีวาทติวสูิกทสัสนะ (Naccagãtavàditavisåka-

dassana) dancing, singing, music, and 
unseemly shows (or stage plays).

นัตถิกทิฏฐิ (Natthikadiññhi) lit. the theory of 
nothingness; nihilism; nihilistic view. 
นัตถิกวาท ก็วา.

นาค (Nàga) 1. a serpentlike water-god. 2. (T,)
an applicant (or candidate) for ordination; 
ordinand.

นาม (Nàma) mind; name; mental factors; 
mentality.

นามรูป (Nàmaråpa) Mind and Matter; name 
and form; mind and body; mentality and 
corporeality.

นาสนะ, นาสนา (Nàsana, ~nà) causing to perish;
expulsion.

นํ ้ามนต (Parittodaka*) consecrated water; bless-
ing water; lustral water; holy water.

นิกเขปบท (Nikkhepapada) a verse or words 
of summary; thesis; verse or passage set 
up for detailed treatment in a discourse; a 
saying quoted for discoursing; discourse-
opening verse.

นกิาย (Nikàya) 1. a collection; group; any of 
the five main divisions of the Sutta Piñaka. 
2. a sect; school; denomination.

นคิรนถ (Nigaõñha) lit. one who is freed from all 
ties; a member of the Jain Order; ascetic in 
Jainism.

นคิหกรรม (Niggahakamma) suppression; punish-
ment; censure; reproach; rebuke; chastise-
ment of a perverse monk.

นิจศีล (Niccasãla) regular precepts; uninter-
rupted observance of virtue; the good 
conduct to be observed uninterruptedly, 
i.e. the Five Precepts.

นิตยภัต (Niccabhatta) a continuous food-
supply; monthly food allowance.

นิทเทส (Niddesa) 1. “Expositions”; name of 

the eleventh division of the Khuddaka 
Nikàya. 2. description; analytic explanation.

นิทาน (Nidàna) 1. source; cause; origin; 
reference. 2. (T,) a story.

นินทา (Nindà) blame; reproach; fault-finding; 
calumny. v. to blame; calumniate; speak ill 
of a person.

นิพพาน (Nibbàna) Nirvàõa; Nibbàna; the 
extinction of the fires of greed, of hatred 
and of ignorance; the Unconditioned; the 
supreme goal of Buddhism; the Summum 
Bonum of Buddhism; the Final Goal; the 
extinction of all defilements and suffering.

นิพพิทา (Nibbidà) dispassion; disinterest; 
disenchantment.

นิมนต, การ (Nimantana) invitation (for a 
monk). v. to invite (a monk).

นิมมานรด ี (Nimmànarati) the realm of the 
gods who rejoice in (their own) creations; 
name of the fifth heavenly abode of which 
Sunimmita is the king.

นมิติ, นมิติต (Nimitta) sign; omen; mark; 
portent; cause; mental image; mental reflex; 
boundary marker.

นยิสกรรม (Niyasakamma, Niyassa~) the formal
act of subordination; giving guidance; caus-
ing (a monk) to live (again) in dependence.

นยิาม (Niyàma) certainty; fixed method; regular 
order; the state of certainty; the five orders of 
processes which operate in the physical and 
mental realms; natural and regular orders 
governing all things; natural law.

นิรยะ (Niraya) hell; woeful state.
นิรุตติปฏิสัมภิทา (Niruttipañisambhidà) the 

Discrimination of Language; knowledge of 
dialects or philological analysis; analytical 
knowledge of the language (with regard to 
the true meaning and the Law).

นิโรธ (Nirodha) the Cessation or Extinction of 
Suffering; cessation; extinction.

นิวรณ (Nãvaraõa) (the five) hindrances; ob-
stacles.

นิวาต (Nivàta) humbleness; humility; lowli-
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ness; gentleness.
นิสสยกรรม ดู นิยสกรรม.
นิสสรณวิมุตติ (Nissaraõavimutti) deliverance 

by escaping from defilements; freedom by 
deliverance; Nibbàna.

นิสสัคคิยปาจิตตีย (Nissaggiyapàcittiya) an 
offence entailing expiation with forfeiture.

นสิสัย (Nissaya) that on which anything 
depends; foundation; help; resource; support;
protection; guidance; tutelage; dependence.

นิสัย (Nissaya) 1. ดู นิสสัย 2. habit.
นิสัยมุตก (Nissayamuttaka) lit. released from 

dependence, or independent of protection; 
a legally independent monk; a monk who 
has completed five years of living in 
dependence on the preceptor.

เนกขัมมะ (Nekkhamma) renunciation; giving 
up the world; escape from sensuality; 
absence of greed; independence of sen-
sual desire and pleasures; self-denial; self-
abnegation.

เนกขมัมวติก (Nekkhammavitakka) thought of 
renunciation; thought free from selfish desire.

เนยขน (Navanãta) fresh butter; (according to 
some, ghee).

เนยยะ (Neyya) one who is to be led or 
instructed; one requiring guidance; a train-
able or teachable person.

เนยใส (Sappi) ghee; clarified butter.
เนวสญัญานาสญัญายตนะ (Nevasa¤¤ànàsa¤¤à-

yatana) the Realm of neither Perception nor 
Non-perception; the fourth immaterial sphere.

บ
บรมธาตุ, พระ (Dhàtu) the Buddha’s relics.
บรรพชา (Pabbajjà) 1. leaving the world; going 

forth; adopting the ascetic life; ordination. 2.
the lower ordination; ordination of a novice; 
admission to novicehood; Initiation.

บรรพชิต (Pabbajita) an ascetic; recluse; 
monk; the ordained; religious; renunciate; 
monastic.

บรรล ุ (Pàpuõàti; Sacchikaroti; Abhisameti) to 
attain; realize; reach; achieve; experience for 
oneself.

บรกิรรม (Parikamma) 1. arrangement; pre-
paration; preliminary action. 2. (T,) repetition; 
pronouncing incantations; recitation (or to 
recite) for the purpose of making sacred.

บริขาร (Parikkhàra) requisite; (the eight) 
requisites of a Buddhist monk: the three 
robes, the bowl, a razor, a needle, the 
girdle and a water-strainer; accessory; 
equipment.

บริจาค (Pariccàga) donation; charity; 
sacrifice. v. to donate; give; give up.

บริโภคเจดีย (Paribhogacetiya) a tree, shrine, 
dwelling, bed, etc. used by the Buddha 
and consequently remindful of him and 

sacred; the monument of the Buddha’s 
utility; shrine by use (or by association).

บริวาร (Parivàra) 1. retinue; suite; pomp; 
followers; following. 2. accessories.

บริเวณวัด (âvàsapariveõa) the compound of a 
monastery; the Wat compound.

บริษัท (Parisà) surrounding people; an 
assembly; company: association; the four 
assemblies of the Buddhist devouts: the 
assemblies of monks, nuns, male and 
female lay devotees.

บวช, การ (Pabbajjà, upasampadà) giving up the 
world; adopting the ascetic life; ordination. 
v. to go forth; give up or renounce the 
world; become an ascetic, a Bhikkhu or a 
novice; be ordained; join or enter the Order.

บงัสุกลุ (Pa§sukåla) lit. soiled or loathesome as 
dirt; like a dust heap; discarded; disposed of; 
unwanted. 1. rags from a dust heap; a robe 
made of rags taken from dust-bins; 
discarded cloth; rag-robe. 2. (T,) a yellow robe
dedicated to a deceased person. v. to take 
such robes after contemplating on the 
impermanence of compounded things; medi
tate and take a funeral (or memorial) robe.



บัณเฑาะก ใบสีมา334

บัณเฑาะก (Paõóaka) a eunuch.
บัณเฑาะว (Paõóava) a small drum.
บัลลังก (Pallaïka) a couch; throne; crossed-

legged sitting.
บาตร (Patta) a bowl; alms-bowl.
บาป (Pàpa) evil; wrong action; demerit; (mis.)

sin. adj. evil; bad; wicked; demeritorious; 
(mis.) sinful.

บารม ี (Pàramã) (the ten) Perfections; stages of 
spiritual perfection achieved by a Bodhisatta 
on his path to Buddhahood (or by those 
who are determined to become Pacceka-
buddhas or Arahant disciples of a Buddha).

บาล ี (Pàli) 1. Pàli language; the language 
adopted by the Theravàdins as the lan-
guage in which to preserve the memorized 
teachings of the Buddha. 2. Tipiñaka; the 
text of the Pali Canon; the Buddha’s 
teachings as contained in the Tipiñaka.

บํ าเพ็ญ (Påreti, Bhàveti) v. to fulfil; cultivate; 
develop; practise.

บิณฑบาต (Piõóapàta) food received in the 
alms-bowl (of a Bhikkhu); alms-gathering; 
almsfood. v. to go for alms; go for collect-
ing alms; go for alms-gathering; go on an 
almsround; receive food-offerings.

บุคคลาธิษฐาน (Puggalàdhiññhàna) exposition 
in terms of persons; teaching with refer-
ence to persons; teaching by means of 
personification. เทียบ ธรรมาธิษฐาน

บุญ (Pu¤¤a) merit; meritorious action; virtue; 
righteousness; moral acts; good works. adj.
meritorious; good.

บุญกิริยาวัตถุ (Pu¤¤akiriyàvatthu) (the three or 
ten) items of meritorious action; way of 
making merit.

บุถุชน ดู ปุถุชน.
บุพกรณ (Pubbakaraõa) preliminary works.
บุพกรรม (Pubbakamma) a former deed; a 

deed done in a former existence.
บุพการี (Pubbakàrã) one who does a favour 

before; a previous benefactor.
บุพกิจ (Pubbakicca) preliminary function; pre-

liminary duties.
บุพนิมิต (Pubbanimitta) a foregoing sign; 

prognostic; portent.
บุพเปตพล ี(Pubbapetabali) offerings dedicated 

to the deceased.
บุพเพนิวาสานุสติญาณ ดู ปุพเพ-.
บุพเพสันนิวาส (Pubbesannivàsa) l iving 

together in the past; previous association; 
cohabitation in a previous life.

บูชา (Påjà) worship (external and mental); 
honour; veneration; homage; devotional 
attention; devotional offering.

เบญจขนัธ (Pa¤cakkhandha) the Five Aggre-
gates; the five groups of existence; the five 
causally conditioned elements of existence 
forming a being or entity, viz., corporeality, 
feeling, perception, mental formations and 
consciousness.

เบญจธรรม (Pa¤cadhamma) the five en-
nobling virtues.

เบญจวคัคยี (Pa¤cavaggiya) “belonging to the 
group of five”; the five Bhikkhus; the five 
ascetics; the five mendicants, namely, A¤¤à-
koõóa¤¤a, Vappa, Bhaddiya, Mahànàma, and 
Assaji.

เบญจศีล (Pa¤casãla) the Five Precepts; the 
Five Rules of Morality; the Five Training 
Rules.

เบญจางคประดษิฐ (Pa¤cappatiññhitena vandana) 
five-point prostration; the method of ven-
eration or obeisance by prostrating oneself 
or kneeling and touching the ground with 
five parts of the body, viz., the knees, 
elbows and forehead.

โบสถ (Uposathagga, Uposathàgàra) the uposatha
hall; a chapter house; a hall or building in a 
monastery in which ecclesiastical acts or 
ceremonies are performed; consecrated 
assembly hall; (mis.) church; temple.

ใบสีมา (Sãmànimittåparisilàpañña) boundary-
marking slab (usually made of stone and 
erected over a buried boundary-marking 
stone to show its place). ดู ลูกนิมิต.
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ป
ปกรณ (Pakaraõa) a literary work; book; 

canonical text; scripture.
ปฏิกูลสัญญา (Pañikålasa¤¤à) consciousness of 

impurity; perception of loathsomeness.
ปฏิคาหก (Pañiggàhaka) a recipient; one who 

receives.
ปฏิฆะ (Pañigha) repulsion; irritation; anger; ill-

will; grudge.
ปฏิจจสมุ ปบาท (Pañiccasamuppàda) the 

Dependent Origination; the Law of Causa-
tion; the Chain of Causation; the Law of 
Dependent Arising; the Chain of Phenomenal
Cause and Effect; the Conditional Arising 
and Cessation of All Phenomena; (the 
twelve links of) conditioned co-production.

ปฏิญญาตกรณะ (Pañi¤¤àtakaraõa) doing 
according to what is admitted; proceeding 
on the acknowledgement (by the accused 
monk).

ปฏิบัติ (Pañipatti) the practice.
ปฏิปทา (Pañipadà) path; way; method; mode 

of progress; means of reaching a goal; 
practice; line of conduct.

ปฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธิ (Pañipadà¤àõa-
dassanavisuddhi) purity of knowledge and 
vision of progress.

ปฏปิสสัทธวิมิตุติ (Pañipassaddhivimutti) deliver-
ance by tranquillization.

ปฏภิาคนมิติต (Pañibhàganimitta) conceptualized 
image; counterpart sign; counter image.

ปฏิภาณ (Pañibhàõa) perspicuity; sagacity; 
shrewdness; ready wit.

ปฏิภาณปฏิสัมภิทา (Pañibhàõa-pañisambhidà) 
the Discrimination of Sagacity.

ปฏิมา (Pañimà) an image; figure.
ปฏิรูปเทสวาสะ (Pañiråpadesavàsa) living in a 

suitable region; residing in a suitable 
locality; dwelling in a favourable place.

ปฏิโลม (Pañiloma) reverse; opposite; contrary; 
backward; in reverse order.

ปฏเิวธ (Pañivedha) penetration; realization; com-

prehension; attainment; insight; knowledge.
ปฏิสนธ ิ (Pañisandhi) relinking; rebirth; 

reunion; conception.
ปฏิสนธิขณะ (Pañisandhikkhaõa) relinking 

moment; the initial thought-moment of 
life; the initial thought-process.

ปฏิสนธิวิญญาณ (Pañisandhivi¤¤àõa) rebirth-
consciousness; relinking consciousness.

ปฏิสวะ (Pañissava) promise; assent.
ปฏิสังขรณ (Pañisaïkharaõa) restoration; 

reparation; repair; mending.
ปฏิสันถาร (Pañisanthàra) friendly welcome; 

kind reception; hospitality; greeting.
ปฏิสัมภิทา (Pañisambhidà) (the four) Discri-

mination; analytic insight; Analytical 
Knowledge; discriminating knowledge.

ปฏิสัมภิทามรรค (Pañisambhidàmagga) “the 
Way of Analysis”; the Way of Discri-
minating Knowledge”; name of the twelfth 
division of the Khuddaka Nikàya.

ปฏิสารณียกรรม (Pañisàraõãyakamma) formal 
act of reconciliation.

ปฐมฌาน (Pañhamajjhàna) the first Jhàna; the 
first absorption.

ปฐมเทศนา (Pañhamadesanà) the First 
Sermon; the First Discourse. ดู ธัมม- 
จักกัปปวัตตนสูตร.

ปฐมยาม (Pañhamayàma) the first watch (from 
6:00 to 10:00 p.m.)

ปฐมสาวก (Pañhamasàvaka) the first disciple: 
A¤¤àkoõóa¤¤a.

ปฐวีธาตุ (Pañhavãdhàtu) lit. the earth-element; 
the element of extension; solid; the sub-
stratum of matter.

ปณธิาน (Paõidhàna) aspiration; determination; 
resolution.

ปทัฏฐาน (Padaññhàna) a proximate cause.
ปธาน (Padhàna) effort; exertion; striving; the 

Four Great Efforts.
ปปญจะ(Papa¤ca) diversification; diffuseness; 

multiplicity; proliferation.
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ปมาทะ, ความประมาท (Pamàda) heedlessness; 
carelessness; negligence; indolence; remiss-
ness.

ปรจิตตวิชานน ดู เจโตปริยญาณ.
ปรทารกรรม (Paradàrakamma) adultery; un-

lawful intercourse with others’ wives.
ปรนิมมิตวสวัตด ี (Paranimmitavasavattã) the 

realm of gods who lord over the creation 
of others; name of the sixth heavenly 
abode of which Vasavatti is the king.

ปรมตัถ, ปรมตัถธรรม (Paramattha) 1. the high-
est good; the highest ideal; the highest 
gain; the highest benefit; the final goal; the 
Absolute Truth; the Ultimate Reality; 
Nibbàna. 2. (the four) Ultimates; Ultimate 
Realities.

ปรมัตถสัจจะ (Paramatthasacca) the absolute 
truth; ultimate truth.

ปรโลก (Paraloka) the other world; the world 
beyond; the world to come.

ปรวาที (Paravàdã) the opponent (in argument 
or controversy.)

ประคต (Kàyabandhana) a girdle; waistband.
ประเคน (Sakkacca§ sahatthà deti) v. to pre-

sent (something to a monk) with the hand.
ประชุมเพลิง (Citakàlimpana, Sarãrajjhàpana) v.

to light the funeral pyre.
ประทักษิณ (Padakkhiõà) respectful clockwise 

circumambulation. v. to circumambulate; 
make a triple circumambulation.

ประนมมือ ดู พนมมือ.
ประพรม (Abbhukkirati, Si¤cati) v. to sprinkle.
ประมาท ดู ปมาทะ.
ปรางค ดู พระปรางค.
ปราโมทย (Pàmojja) delight; joy; gladness; 

cheerfulness.
ปริจจาคะ (Pariccàga) giving up; sacrifice.
ปริเฉท (Pariccheda) a chapter; fascicule.
ปริญญา (Pari¤¤à) accurate or exact know-

ledge; full understanding; comprehension.
ปรญิเญยยธรรม (Pari¤¤eyyadhamma) that which

is to be known accurately; that which should
be understood or comprehended, i.e. 

suffering (or all conditioned things).
ปริตร (Paritta) verses of protection or safe-

guard; protective chants; holy stanzas.
ปริเทวะ (Parideva) lamentation.
ปรนิพิพาน (Parinibbàna) the final or complete 

Nibbàna; the complete extinction of all 
passions; the final release from the round of 
rebirth; the Great Decease of the Buddha; 
death (after the last life-span of an Arhant).

ปริพาชก (Paribbàjaka) a wandering religious 
mendicant; wanderer.

ปริยัติ (Pariyatti) the Scriptures; study of the 
Scriptures; the Teachings to be studied.

ปริวาร (Parivàra) “Epitome of the Vinaya”; 
“the Accessory”; name of the last book of 
the Vinaya Piñaka.

ปริวาส (Parivàsa) probation.
ปริสัญุตา (Parisa¤¤utà) the quality of one 

who knows the assembly; knowing the 
assembly; knowledge of groups of persons.

ปลงอาบัติ (âpattidesanà) the confession of an 
offence. v. to confess an offence.

ปลงอายุสังขาร (âyusaïkhàra-vossajjana) to 
relinquish the vital force; the Buddha’s 
announcement of his coming death.

ปลาสะ (Palàsa) rivalry; envious rivalry; 
domineering.

ปลิโพธ (Palibodha) obstruction; hindrance; 
obstacle; impediment; drawback.

ปวารณา (Pavàraõà) 1. invitation; giving 
occasion or opportunity; allowance. 2.
invitation to ask. 3. invitation to speak; the 
act of inviting others to advise one or to 
speak of one’s offences or any unbecoming 
behaviour; the ecclesiastical ceremony at 
the end of the rains retreat, in which monks 
invite one another to speak of any offences 
or unbecoming behaviour they have seen, 
heard or suspected to have been committed 
during the rains. v. to invite to ask or to 
speak.

ปสาทะ (Pasàda) confidence; satisfaction; joy; 
calm and clarity of mind; appreciation; faith.
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ปหาตพัพธรรม (Pahàtabbadhamma) that which 
is to be eradicated or abandoned, i.e. the 
Cause of Suffering.

ปหานะ (Pahàna) giving up; abandoning; 
removal; eradication; overcoming.

ปหานปธาน (Pahànapadhàna) the effort to 
discard evils that have arisen; the effort to 
overcome unwholesome states.

ปกษ (Pakkha) a fortnight; one half of the 
lunar month; (lunar) half-month.

ปจจยาการ (Paccayàkàra) “the Mode of 
Dependency.” ดู ปฏิจจสมุปบาท.

ปจจเวกขณ (Paccavekkhaõa) reflection; con-
sideration; reviewing.

ปจจันตประเทศ (Paccantadesa) the out-skirts 
of a country; bordering regions.

ปจจัย (Paccaya) 1. condition; aiding condi-
tion; factor. 2. (the four) requisites, viz., 
clothing, food, dwelling and medicine; 
necessities.

ปจจัยสันนิสิตศีล (Paccayasannissitasãla) dis-
cipline as regards the four requisites; con-
duct in connection with the necessities of life.

ปจจุคมน (Paccuggamana) rising to receive.
ปจจุทธรณ (Paccuddharaõa) to give up the 

use (of an old robe); remove; revoke.
ปจจุปฏฐาน (Paccupaññhàna) appearance; 

mode of appearance; phenomenon.
ปจเจกพุทธะ (Paccekabuddha) a private Buddha; 

a Silent Buddha; a Buddha who has won 
enlightenment by himself, but does not teach 
others; one who gains liberation for himself 
alone.

ปจฉิมพรรษา (Pacchimikà) the later period for 
keeping the rains.

ปจฉาภัต (Pacchàbhatta) afternoon; after the 
mealtime of the monk.

ปจฉาสมณะ (Pacchàsamaõa) a junior monk 
who walks behind a senior on his rounds; 
accompanying monk; attendant.

ปจฉิมชาต ิ(Pacchimajàti) the last birth.
ปจฉิมยาม (Pacchimayàma) the last watch 

(from 2:00 to 6:00 a.m.).

ปจฉิมวาจา (Pacchimavàcà) the last word; the 
last saying.

ปจฉมิโอวาท (Pacchimaovàda) the last instruc-
tion; the last advice or exhortation.

ปญจ- ดู เบญจ-.
ปญจทวาร (Pa¤cadvàra) the five sense-doors: 

eye, ear, nose, tongue and body.
ปญญา (Pa¤¤à) wisdom; knowledge; insight; 

discernment.
ปญญาจกัษ ุ(Pa¤¤àcakkhu) the Eye of Wisdom.
ปญญาวมิตุติ (Pa¤¤àvimutti) liberation through

wisdom; emancipation through insight.
ปญญาสัมปทา (Pa¤¤àsampadà) achievement 

of wisdom; the blessing of higher knowledge.
ปญญาสิกขา ดู อธิปญญาสิกขา.
ปญหา (Pa¤hà) a question; inquiry; problem.
ปฏฐาน (Paññhàna) “the Book of Causal Rela-

tions”; name of the seventh book of the 
Abhidhamma Piñaka.

ปณณัตติวัชชะ (Paõõattivajja) formulated fault; 
breach of the training rules; that which is 
blamable by the regulation. เทียบ โลกวัชชะ.

ปตตานุโมทนา (Pattànumodanà) rejoicing in 
others’ merit.

ปตตานุโมทนามัย (Pattànumodanàmaya) 
(merit) connected with, or to be gained 
through, rejoicing in others’ merit.

ปตติทาน (Pattidàna) giving of merit; 
transference of merit; letting others share 
or participate in doing good.

ปตติทานมัย (Pattidànamaya) (merit) con-
nected with, or to be gained through, the 
giving out of one’s accumulated merit; the 
transference of merit or letting others share 
in doing good as a way of making merit.

ปพพัชชา ดู บรรพชา.
ปพพาชนียกรรม (Pabbàjanãyakamma) the act 

of banishment; exile; the punishment made
to a monk deserving to be expelled.

ปสสัทธ ิ  (Passaddhi) tranquillity; quietude; 
calmness; repose; serenity; relaxation.

ปสสาสะ (Passàsa) out-breathing; exhalation.
ปาจิตตีย (Pàcittiya) 1. “Minor Offences”; one 
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of the books of the Vinaya; 2. an offence 
entailing expiation.

ปาฏิเทสนียะ (Pàñidesanãya) an offence to be 
confessed.

ปาฏโิมกข, ปาตโิมกข (Pàñmokkha, Pàtimokkha) 
“the Fundamental Precepts”; the funda-
mental rules of the Order; the 227 discipli-
nary rules binding on Bhikkhus; a collection 
of the fundamental precepts of the Order 
recited every fortnight; fortnightly recitation of
the fundamental precepts; Disciplinary Code.

ปาฏิโมกขสังวรศีล, ปาติโมกข~ (Pàñimokkha-
sa§varasãla) discipline as prescribed by the 
Pàñimokkha; moral discipline as regards 
the Fundamental Precepts; restraint with 
regard to the monastic disciplinary code.

ปาฏหิารยิ (Pàñihàriya) marvel; wonder; miracle.
ปาณาติบาต (Pàõàtipàta) taking life; killing.
ปาพจน (Pàvacana) the fundamental text; the 

Scriptures; the Dhamma and the Vinaya; 
the Doctrine and the Discipline.

ปาโมชช ดู ปราโมทย
ปาราชิก (Pàràjika) 1. “Major Offences”; the 

first of the two divisions of the Sutta-
vibhaïga of the Vinaya. 2. a grave offence 
involving expulsion from monkhood; 
Defeat. 3. one who has committed the 
grave offence of expulsion; defeated one.

ปาริสุทธิศีล (Pàrisuddhisãla) the four kinds of 
Higher Sãla; the fourfold moral purity; 
morality for purification; morality consist-
ing in purity.

ปฎก (Piñaka) a basket; any of the three main 
divisions of the Pàli Canon. ดู ไตรปฎก.

ปดทอง (Suvaõõàlepa) v. to gild; cover with 
gold leaf; put a gold leaf on. adj. gilded; 
covered with gold leaves.

ปตติวิสัย, เปตติวิสัย (Pittivisaya, Pettivisaya) the 
plane of the departed; the world of manes; 
the realm of ghost-beings.

ปตุฆาต (Pitughàta) patricide.
ปนโต (Bhattahàrikà*) food carrier; tiffin carrier.
ปยวาจา (Piyavàcà) pleasant speech; kindly 

speech.
ปสุณวาจา (Pisuõavàcà) malicious speech; 

slandering; tale-bearing.
ปติ (Pãti) joy; rapture; delight; zest; interest.
ปคุคลบญัญติั (Puggalapa¤¤atti) “Description of 

Individuals”; “Designation of Individuals”; 
name of the fourth book of the Abhi-
dhamma Piñaka.

ปุคคลัญุตา (Puggala¤¤utà) the quality of 
one who knows individuals; knowing the 
individual; knowledge of individuals.

ปุคคลาธิษฐาน ดู บุคคลาธิษฐาน.
ปุจฉาวิสัชชนา (Pucchàvissajjanà) catechism; 

question and answer.
ปุถุชน (Puthujjana) a worldling; worldly 

person; ordinary man.
ปุพพ- ดู บุพพ-.
ปุพเพกตปุญญตา (Pubbekatapu¤¤atà) the 

state of having done meritorious actions 
in the past; to have done good deeds in 
the past; having prepared oneself with 
good background.

ปพุเพนวิาสานสุติญาณ (Pubbenivàsànussati¤àõa)
Reminiscence of Past or Previous Births; 
the recollection of former lives; super-
normal knowledge which enables one to 
remember the various past courses of 
one’s own existences.

ปุริมพรรษา (Purimikà) the earlier period for 
keeping the rains.

ปูชนียบุคคล (Påjanãyapuggala) a venerable 
person; person worthy of honour; one 
entitled to homage.

ปชูนยีวตัถุ (Påjanãyavatthu*) an object of worship.
ปชูนยีสถาน (Påjanãyaññhàna*) a place of wor-

ship; place of sanctity; religious place; 
shrine; holy or sacred place; sanctuary.

ปูชา ดู บูชา.
ปูรณมี (Puõõamã) the full-moon day.
เปตวัตถ ุ (Petavatthu) “Stories of the 

Departed”; name of the tenth division of 
the Khuddaka Nikàya.

เปยยวัชชะ (Peyyavajja) lit. “drinkable words”; 



เปรต พรหม339

kindly speech.
เปรต (Peta) a departed being; ghost; ghost-

being; hungry ghost; the ghost of the departed.
เปรยีญ (Pari¤¤å*, Pàli¤¤å*) one versed or learned 

in Pali studies; one who has passed the 

examination of any of the seven higher (3 to 
9) grades of Pali studies; eccl. graduate of 
Pali studies; Pali graduate; Pali scholar.

เปสุญวาท ดู ปสุณวาจา.

ผ
ผรณาปติ (Pharaõàpãti) rapture; diffused rapture.
ผรุสวาจา (Pharusavàcà) harsh speech; harsh 

language.
ผล (Phala) fruit; result; consequence; effect.
ผัสสะ (Phassa) contact; touch; mental im-

pression.
ผากราบ (Abhivàdanacela*) cloth for placing the 

forehead on when bowing down; prostrating 
cloth.

ผาณิต (Phàõita) treacle; molasses; sugar.
ผาปา (Pa§sukåla-cãvara, Assàmika-vattha) 

“Forest Robe”; (probably, ผาปาชา) cloth 
discarded in the forest or on a charnel 
ground; discarded cloth; (T,) a robe left for 
the monks to take as a discarded cloth. v.
(ทอดผาปา) to leave a robe (together with 
other offerings) for the monks to take as a 

discarded cloth; hold a Forest-Robe 
Presentation Ceremony.

ผาอาบ (Udakasàñikà) a bathing-cloth.
ผาอาบนํ้ าฝน (Vassikasàñikà) cloth for the 

rains; rains-cloth.
ผกูสีมา (Sãmàsammati) v. to establish the 

boundary of the Sangha communion area. n.
consecration of the Assembly Hall boundary.

เผดียง (Nimanteti) v. to invite (monks), espe-
cially for a collective action.

เผยแผ (Pakàsana, Vipulakaraõa) propagation; 
dissemination; spreading.

แผเมตตา (Mettàya pharaõà) radiation of 
loving-kindness. v. to wish others (or all 
beings) to be well and happy.

แผสวนกุศล ดู ปตติทาน, อุทิศกุศล.
โผฏฐัพพะ (Phoññhabba) tangible object.

ฝ
ฝงลกูนมิติ (Sãmànimittanidhàna) ceremony of 

depositing boundary marking stones; burial 
of boundary markers.

ฝาบาตร (Pattapidhàna) lid or cover for an 
alms-bowl; alms-bowl lid.

พ
พนมมือ (A¤jali§ karoti) v. to lift the joined 

palms as a token of reverence; put the 
hands together (at the chest or forehead) 
in salutation.

พยากรณ (Vyàkaraõa) answer; explanation; 
declaration; exposition; prediction.

พยาธิ (Byàdhi) disease; sickness; ailment.
พยาบาท (Byàpàda) ill-will; hatred; malevo-

lence; aversion.
พยายาม, ความ (Vàyàma) effort; exertion; striv-

ing; endeavour.

พร (Vara) boon; blessing; favour.
พรต (Vata) ascetic practice; religious observance.
พรมนํ้ ามนต (Parittodaka-abbhukkiraõa*; ~- 

si¤cana*) to sprinkle the holy water.
พรรษา (Vassa) a year; rainy season; the 

rains; rains-retreat; rains-residence; the 
Buddhist Lent.

พรหม (Brahma) 1. (in Hinduism) Brahma; the 
Creator; the Universal Self. 2. (in 
Buddhism) a divine being of the Form 
Sphere or of the Formless Sphere; brahma 
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god; happy and blameless celestial being; 
inhabitant of the higher heavens.

พรหมจรรย (Brahmacariya) the Holy Life; 
sublime life; religious life; celibate life; 
chaste life; strict chastity; Brahma-faring.

พรหมจารี (Brahmacàrã) one who leads a holy 
or chaste life; celibate; Brahma-farer.

พรหมทัณฑ (Brahmadaõóa) lit. sublime 
punishment; punishment by suspending or 
breaking off conversation and communication; 
sanctioned punishment by silent treatment.

พรหมโลก (Brahmaloka) the Brahma world; 
the Fine-Material and Immaterial Worlds.

พรหมวิหาร (Brahmavihàra) (the four) Divine 
States (of mind); the four noble 
sentiments; the Highest Conduct; the 
sublime states of mind.

พระ- ตัด “พระ” ออกแลวดูในลํ าดับของคํ าน้ัน ๆ.
พระ (Bhikkhu, Pabbajita) 1. title used when 

speaking of a Buddhist monk; venerable. 
2. a Bhikkhu; Buddhist monk; monk; (in 
other religions) a priest; minister; clergy-
man; etc.

พระครู (Garuññhàniyabhikkhu*) the title of a 
monastic dignitary lower than Chao Khun; 
Phra Khru; Venerable Teacher.

พระเครื่อง (Khuddakabuddhapañibimba*) a 
small Buddha image (often used as an 
amulet or talisman); amuletic Buddha image.

พระธรรม (Dhamma) Dhamma; Dharma; the 
Doctrine; the Teachings; the Law; the Norm.

พระนอน (Sãhaseyyàkappakabuddhapañimà*, 
Sayànapañimà*)  Reclining Buddha.

พระบรมศาสดา (Satthu) the Master; the 
Teacher; the Great Master; the Buddha.

พระบูชา (Patiññhànabuddhapañimà*) a Buddha 
image of a larger size fit to be placed 
more or less permanently for worship; 
Buddha image (to be) set (on an altar) for 
worship; altar Buddha-image.

พระประธาน (Padhànabuddhapañimà*) the 
principal Buddha image (in the Uposatha 
hall); main Buddha image.

พระปรางค (Thåpa) (round-topped) towerlike 
stupa with a pronged crownpiece; Phra Prang.

พระผูมีพระภาค (Bhagavà) the Blessed One; 
the Exalted One.

พระพุทธเจา (Buddha) the Buddha; Lord 
Buddha; the Enlightened One; the 
Awakened One.

พระพุทธบาท (Buddhapàda) the Buddha’s 
footprint.

พระพทุธปฏมิา (Buddhapañimà) a Buddha image.
พระพุทธรูป (Buddharåpa) the figure of the 

Buddha; a Buddha image.
พระพุทธศาสนา (Buddhasàsana) Buddhism; 

the teaching of the Buddha.
พระสงฆ (Saïgha) 1. Saïgha; the Order; the 

monastic order. 2. (T.) a monk.
พระไสยาสน ดู พระนอน.
พราหมณ (Bràhmaõa) a Brahmin; man of the 

Brahmin caste; a priest.
พละ (Bala) power; strength; health; energy.
พลี (Bali) religious offering.
พหุลกรรม (Bahulakamma) ดู อาจิณณกรรม.
พหูสูต (Bahussuta) one who has great know-

ledge; a very learned man; well-taught 
man; man of great learning.

พัดยศ (Cittavãjanã, òhànantaravãjanã) an 
ornamental long-handled fan used as 
insignia of a monastic rank; fan as rank 
insignia; rank fan; official fan; fan insignia.

พัทธสีมา (Baddhasãmà) boundary established 
by the Saïgha; consecrated area; con-
secrated place of assembly; (T,) con-
secrated assembly hall.

พับเพียบ (Aóóhapallaïkanisajjà) v. to sit flat 
with both legs tucked back to one side; 
sit side-ways.

พาล (Bàla) a fool; spiritually defective person.
พาหุสัจจะ (Bàhusacca) much learning; great 

learning; profound knowledge.
พิธ ี (Vidhàna) arrangement; performance; cere-

mony.
พิธีกร (Vidhikara*) master of ceremonies.
พิธกีรรม (Påjàvidhi, Càrittaniyama*) rite; ritual;



พิธีหลวง ฟุงซาน, ความ341

ceremony.
พิธีหลวง ดู ราชพิธี.
พินทุ, พินทุกัป ดู กัปปพินทุ.
พีชนิยาม (Bãjaniyàma) physical organic order; 

biological laws.
พุทธะ (Buddha) the Buddha; a Buddha; enlight-

ened one.
พุทธกาล (Buddhakàla) the time of the Buddha 

(or a Buddha); the advent of the Buddha.
พุทธกิจ (Buddhakicca) the Buddha’s daily 

routine; duty of the Buddha.
พุทธคุณ (Buddhaguõa) the quality (virtue or 

character) of the Buddha.
พุทธจรยิา (Buddhacariyà) the Buddha’s conduct; 

the Buddha’s course of conduct; the Buddha’s 
career or style of life; the Buddha’s life 
activities; the way of the Buddha.

พุทธจกัร (Buddhacakka) the Buddhist monastic 
order.

พุทธบริษัท (Buddhaparisà) the Buddhist assem-
bly; the four assemblies of Buddhists; 
Buddhists (collectively).

พุทธบาท (Buddhapàda) the Buddha’s footprint.
พุทธปฏิมา ดู พระพุทธปฏิมา.
พุทธประวัติ (Buddhapavatti*) the life of the 

Buddha; life-story of the Buddha.
พุทธพจน (Buddhavacana) the words (or teach-

ing) of the Buddha; the Buddha’s sayings.
พุทธภาษิต (Buddhabhàsita) what was said by 

the Buddha; the Buddha’s sayings.
พุทธมามกะ (Buddhamàmaka) one devoted to 

the Buddha; one who professes Buddhism; 
Buddhist.

พุทธรูป ดู พระพุทธรูป.
พุทธวงศ (Buddhava§sa) “the History of the 

Buddhas”; name of the fourteenth division 
of the Khuddaka Nikàya.

พุทธศักราช (Buddhasaka*) the Buddhist Era 

(B.E.).
พุทธศาสนา ดู พระพุทธศาสนา.
พุทธศาสนิกชน (Buddhamàmaka) a Buddhist; 

adherent of Buddhism.
พุทธันดร (Buddhantara) a Buddha-interval; 

the period between the appearance of one 
Buddha and the next.

พุทธานุสติ (Buddhànussati) recollection of the 
Buddha; reflection on the virtue of the 
Buddha.

พุทธาวาส (Buddhàvàsa*) ‘residence of the 
Buddha’; the sanctuary or public precincts 
of a monastery.

พุทธิจริต (Buddhicarita) the intellectual; the 
wise; one whose behaviour or character is 
wisdom; an intelligent-natured person.

เพล (Pacchimabhattakàla*) the limited time 
for the second and last meal of the monk; 
lunchtime for Buddhist monks, (11.00 A.M.
to 12.00 noon); forenoon meal.

แพศย (Vessa) a member of the third caste; 
merchant and agriculturalist; tradesfolk.

โพชฌงค (Bojjhaïga) (the seven) Constituents 
(or Factors) of Enlightenment; enlighten-
ment factors.

โพธิ์ (ตนไม) (Bodhirukkha) the “Bo” tree; the 
Bodhi Tree; pipal tree; the Ficus Religiosia.

โพธญิาณ (Bodhi¤àõa) Enlightenment; supreme
knowledge.

โพธิปกขิยธรรม  (Bodhipakkhiya-dhamma) (the 
thirty-seven) qualities contributing to 
enlightenment; virtues partaking of 
enlightenment.

โพธิสัตว, พระ (Bodhisatta) the Bodhisatta; 
Bodhisattva; a Buddha-to-be; Enlighten-
ment-being; candidate for Buddhahood; 
one who has resolved to attain enlighten-
ment for the helping of his fellow beings.

ฟ
ฟนเฟอน (muññhassati) confused; muddled; 

deranged.
ฟนเฟอน, ความ (sammosa) confusion; falling 

into oblivion.
ฟุงซาน, ความ (uddhacca) restlessness; dis-

traction; flurry.



ภควา มนุษย342

ภ
ภควา ดู พระผูมีพระภาค.
ภพ (Bhava) becoming; existence; process of 

becoming; state of existence.
ภยาคติ (Bhayàgati) wrong way of behaviour 

consisting in fear; prejudice caused by fear.
ภวตณัหา (Bhavataõhà) craving for existence; 

craving for rebirth; craving for sensual pleas
ures connected with the view of eternalism.

ภวังค (Bhavaïga) life-continuum; the 
subliminal consciousness; constituent of 
becoming; the passive state of mind.

ภังคะ (Bhaïga) dissolution; cessation; 
dissolving or waning moment.

ภัณฑาคาริก (Bhaõóàgàrika) a store-keeper or 
treasurer.

ภัณฑูกรรม (Bhaõóåkamma) close shaving; act 
of shaving close.

ภัต (Bhatta) food; meal; boiled rice.
ภัตกิจ (Bhattakicca) taking a meal.
ภัตตุเทศก (Bhattuddesaka) one in charge of 

the distribution of food; an elder who 
supervises the distribution of food; super-
intendent of meals; issuer of meals.

ภัย (Bhaya) fear; fright; danger.
ภาวะ (Bhàva) fixed nature; condition; state of 

being.
ภาวนา (Bhàvanà) development; mental cul-

ture; meditation.
ภาวนาปธาน (Bhàvanàpadhàna) the effort to 

develop unrisen good; the effort to de-
velop wholesome states.

ภาวนามยปญญา (Bhàvanàmayapa¤¤à) wis-
dom resulting from mental development; 
understanding through practice.

ภาวนามัย (Bhàvanàmaya) (merit) gained 
through, or connected with, meditation; 
merit accomplished by mental culture; 
mental culture as a way of making merit.

ภาเวตัพพธรรม (Bhàvetabbadhamma) that 
which is to be developed, i.e. the Noble 
Eightfold Path.

ภาษิต (Bhàsita) a saying.
ภิกขา (Bhikkhà) alms; begged food.
ภกิขาจาร (Bhikkhàcàra) going about for alms;

begging for alms.
ภิกษุ (Bhikkhu) a Bhikkhu; Bhikshu; Buddhist 

monk.
ภิกษุณี (Bhikkhunã) a Bhikkhuni; Bhikshuni; 

Buddhist nun.
ภตู (Bhåta) 1. the elements of which the body 

is composed. ด ู มหาภตูรูป 2. a living being; 
born creature. 3. a ghost. 4. an Arahant.

ภูมิ (Bhåmi) 1. ground; plane; stage; level. 2.
plane of existence; plane of consciousness.

เภสัช (Bhesajja) medicine; drug.
โภคะ (Bhoga) wealth; riches; possession; 

enjoyment.
โภชนะ (Bhojana) food; meal.
โภชนยีะ (Bhojanãya) fit to be eaten; soft food.
โภชเนมัตตัญุตา (Bhojanematta¤¤utà) mod-

eration in eating.

ม
มงคล (Maïgala) festivity; good omen; auspice;

auspicious ceremony; (the thirty-eight) 
blessings. adj. auspicious.

มณฑป (Maõóapa) a pavilion; temporary shed;
square spired pavilion.

มทะ (Mada) intoxication; pride; sexual excess.
มนต, มนตร (Manta) a charm; spell; incan-

tation; sacred or magical formula or invo-

cation; verbal formulas used as incantations in 
the magic of sound. ดู สวดมนต.

มนะ, มโน (Mana) mind; thinking function; 
thinking faculty.

มนสิการ (Manasikàra) attention; pondering; 
attentiveness; advertence; mental appli-
cation; reflection.

มนุษย (Manussa) a human being.
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มนุษยธรรม (Manussadhamma) humanity; 
virtue of man; the Five Precepts.

มนุษยโลก (Manussaloka) the human world; 
the human realm; the world of humans.

มโนกรรม (Manokamma) mental action; action 
done by mind.

มโนทวาร (Manodvàra) the mind-door; mind-
avenue.

มโนทุจริต (Manoduccarita) evil mental action; 
evil of mind or thoughts; misconduct by 
mind; mental misconduct.

มโนธาตุ (Manodhàtu) the mind-element; 
element of apprehension; the ideational faculty.

มโนมยิทธ ิ (Manomayiddhi) the magic power 
of the mind; mind-made magical power.

มโนวญิญาณ (Manovi¤¤àõa) mind-consciousness;
the mind cognition.

มโนวิญญาณธาตุ (Manovi¤¤àõadhàtu) mind-
consciousness element.

มโนสังขาร ดู จิตตสังขาร.
มโนสุจรติ (Manosucarita) good mental action;

good conduct in thought.
มมังการ (Mamaïkàra)   lit. the making of the 

utterance ‘my’; selfish attachment; the 
notion of ‘my’; ‘my’-making. เทียบ อหังการ.

มรณะ (Maraõa) death.
มรณภาพ (Maraõabhàva*) death (of a monk or 

novice).
มรณสติ (Maraõasati) mindfulness of death; 

meditation on death.
มรรค (Magga) the Path; the Way; the Noble 

Path; the Noble Eightfold Path; the Path 
leading to the Cessation of Suffering.

มรรคนายก (Magganàyaka*) lay leader of a 
congregation (or, of a Wat lay community).

มละ (Mala) dirt; impurity; stain; refuse; dust.
มหา (Mahà*) the title of a เปรียญ.
มหาชาติ (Mahàjàtaka) the Great Birth Story; 

story of the Buddha when he was born as 
Prince Vessantara. ดู เทศนมหาชาติ.

มหาเถรสมาคม (Mahàtherasamàgama*) 
Mahathera Council; Council of Elders; the 
Sangha Supreme Council.

มหานิกาย (Mahànikàya*) the Mahànikàya
Sect; “Great Sect”; Greater Sub-Order (of 
the Thai Monkhood); greater denomination.
เทียบ ธรรมยุต.

มหาบุรุษ (Mahàpurisa) Great Man.
มหาปุริสลักษณะ (Mahàpurisalakkhaõa) (the 

thirty-two) marks of the Great Man.
มหาภิเนษกรมณ (Mahàbhinikkhamana) the 

Great Renunciation; the going forth of the 
Bodhisatta into the homeless life.

มหาภูตรูป (Mahàbhåtaråpa) (the four) primary 
elements; great essentials; material qualities
of matter.

มหายาน (Mahàyàna) “the Great Vehicle”; the 
school of the Great Vehicle (of salvation); 
the Northern School of Buddhism.

มักขะ (Makkha) depreciation of another’s 
worth; detraction.

มักนอย, ความ ดู อัปปจฉตา.
มัคคะ ดู มรรค.
มังสวิรัติ (Ma§savirati*) abstinence from meat; 

vegetarianism.
มัจจุ (Maccu) death.
มจัจรุาช (Maccuràja) the king of death; the Death.
มัจฉริยะ (Macchariya) meanness; avaricious-

ness; stinginess; possessiveness.
มัชชะ (Majja) an intoxicant.
มชัฌมิะ (Majjhima) middler; a monk who has been 

ordained between 5 and just under 10 years.
มัชฌิมนิกาย (Majjhimanikàya) “Collection of 

Middle-length Discourses”; “Further 
Dialogues of the Buddha”; name of the 
second of the five main divisions of the 
Sutta Piñaka.

มัชฌิมประเทศ ดู มัธยมประเทศ.
มัชฌิมยาม (Majjhimayàma) the middle watch 

(from 10:00 p.m. to 2:00 a.m.).
มัชฌิมาปฏิปทา (Majjhimà pañipadà) the Middle 

Path; the Middle Way; the via media; the 
golden mean. ดู มรรค.

มัต ตัญุตา ( M a t t a ¤ ¤ u t à )  moderat ion ;  
temperance; sense of proportion.

มัททวะ (Maddava) gentleness; softness.
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มัธยมประเทศ (Majjhimadesa) the middle 
country including the Ganges basin.

มาฆบชูา (Màghapåjà) Worship on the Full-Moon 
Day of the third lunar month in commem-
oration of the Great Assembly of Disciples.

มาตาปตุอปุฏฐาน (Màtàpituupaññhàna) the support
of mother and father; ministering to parents;
looking after parents.

มาติกา (Màtikà) 1. matrix; schedule; list; 
heading. 2. (T,) funeral chanting (of Abhi-
dhamma matrices or schedules).

มาตุคาม (Màtugàma) a woman; womenfolk; 
women (collectively).

มาตุฆาต (Màtughàta) matricide.
มานะ (Màna) conceit; pride; inordinate feel-

ing; lust for power.
มานัต (Mànatta) penance.
มายา (Màyà) illusion; deceit; trick; the display

of an illusion.
มาร (Màra) the Evil One; Death; the Tempter.
มจิฉาทฏิฐิ (Micchàdiññhi) wrong view; false view.
มิตรปฏิรูปก (Mittapañiråpaka) a false friend; 

one pretending to be a friend.
มิทธะ (Middha) torpor; drowsiness; languor.
มขุบาฐ; มขุปาฐะ (Mukhapàñha) word of mouth;

verbal recital; oral tradition.
มทุติา (Mudità) sympathetic joy; altruistic joy.
มุทิตาจิต, การแสดง (Muditàkamma*) con-

gratulation.
มุสาวาท (Musàvàda) false speech; lying.
มลูกรรมฐาน (Måla-kammaññhàna) basic medi-

tation subject (comprising the five exposed 
parts of the body, viz., head hair, body hair, 
nails, teeth and skin).

มูลบัญญัติ (Pa¤¤atti, Målapa¤¤atti) root-
regulation; main rule; principal or primary rule.

เมตตา (Mettà) loving-kindness; friendliness; 
goodwill.

เมถุนธรรม (Methunadhamma) sexual inter-
course; coupling; coitus.

เมรุ ดู จิตกาธาน.
เมาลี; โมลี (Moli) topknot (of hair on the crown

of the head).
โมกขธรรม (Mokkhadhamma) salvation; deliver-

ance; freedom.
โมกษะ (Mokkha) salvation; release; deliver-

ance; liberation; the state of disentangle-
ment; release; freedom.

โมหะ (Moha) delusion; ignorance; dullness.
โมหจริต (Mohacarita) the unintelligent; the 

ignorant; one whose habit is infatuation; a 
man of foolish habits; the stupid- or dull-
natured; one of deluded temperament.

โมหาคติ (Mohàgati) wrong way of behaviour 
consisting in delusion; prejudice caused 
by delusion or stupidity.

ย
ยกชอฟา, พิธี (Kaõõikàropana*) (T.) the cere-

mony of mounting the gable-finial.
ยถาภูตญาณทัศนะ (Yathàbhåta¤àõadassana) 

absolute knowledge; the knowledge and 
vision according to reality; knowing and 
seeing things as they are.

ยม (Yama) the Lord of the Underworld; ruler 
of the kingdom of the dead; death.

ยมก (Yamaka) “The Book of Pairs”; name of 
the sixth book of the Abhidhamma Piñaka.

ยมกปาฏหิารยิ (Yamakapàñihàriya) the Twin 
Wonder; the Twin Miracle; the miracle of the
double appearances, consisting in the appear-

ance of phenomena of opposite character 
in pairs, as streaming forth of fire and 
water at the same time.

ยศ (Yasa) glory; fame; repute; success; 
honour; high position.

ยักษ (Yakkha) 1. a demon. 2. an attendant of 
Kuvera or Vessavaõa. 3. a messenger of Yama. 
4. a fallen angel; deity. 5. Sakka. 6. any of the 
Four Great Kings. 7. the individual soul.

ยัญ (Ya¤¤a) 1. (in Hinduism) sacrifice; offerings.
2. (in Buddhism) alms-giving; charity.

ยาม (Thavikà) a small bag in which the monk 
carries things; a monk’s bag; satchel.
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ยามา (Yàmà)  the realm of the Yàma gods; 
name of the third heavenly abode, of 
which Suyàma is the king.

เยภุยยสิกา (Yebhuyyasikà) decision according 
to the majority.

โยคะ (Yoga) 1. effort; endeavour; application; 
undertaking. 2. bond; tie; attachment.

โยคาวจร (Yogàvacara) one who practises 
spiritual exercise; meditator.

โยคี (Yogã) one who devotes himself to 
spiritual things; an earnest student; one 
devoted to mental training; meditator.

โยชน (Yojana) a measure of length; a dis-

tance of about 10 miles, or 16 kIlometres.
โยนิ (Yoni) 1. origin; way of birth; place of 

birth; realm of existence; source; (the four) 
Modes of Births. 2. thoroughness; know-
ledge; insight.

โยนิโสมนสิการ (Yonisomanasikàra) proper 
attention; systematic attention; having 
thorough method in one’s thought; proper 
consideration; wise consideration; thor-
ough attention; critical reflection; genetical 
reflection; analytical reflection.

โยม (Posã) appellation used by a monk for 
his parents or his patron or supporter.

ร
รส (Rasa) 1. taste; sapid object; flavour. 2.

function.
ระเบยีง [โบสถวหิาร] (Mañha, Samanta-paghaõa)

cloister.
รัตนตรัย (Ratanattaya) the Triple Gem; the 

Triple Jewel; the Three Jewels.
รตัตัญู (Ratta¤¤å) an elder of long standing.
ราคะ (Ràga) lust; passion; excitement; greed; 

attachment.
ราคจริต (Ràgacarita) the lustful; one whose 

habit is passion; one of passionate behav-
iour; the lustful-natured; one of lustful 
temperament.

ราชพลี (Ràjabali) offering to the king or the 
government, as by paying taxes.

ราชพิธี (Ràjavidhi*, Ràjapåjàvidhi*) a royal 
ceremony.

ราชาคณะ, พระ (Ràjàgaõayati, Cåëasaïgharàjà*)
(a dignitary belonging to) the Royal Chap-

ter (of monks); Chao Khun.
ริษยา ดู อิสสา.
รูป (Råpa) 1. matter; form; material; body; 

shape; corporeality. 2. object of the eye; 
visible object.

รูปฌาน (Råpajhàna) Jhànas (Absorptions) of 
the Fine-Material Sphere.

รูปราคะ (Råparàga) desire for life in the world 
of form; craving for form; attachment to 
realms of form; greed for fine-material 
existence.

รูปโลก (Råpaloka) the world of form; the 
Form Sphere.

รูปารมณ (Råpàrammaõa) visible object.
รูปาวจรภูมิ (Råpàvacarabhåmi) the Plane of 

Form; the Form Plane; Fine-Material Sphere.
เรีย่ไร, การ (Samantayàcanà*) request for dona-

tion; collection of voluntary contributions.
เรือนแกว (ratanaghara*) back plate

ฤ
ฤทธิ์ ดู อิทธิ. ฤษี (Isi) an ascetic; sage; seer.

ล
ลอยกระทง (Puñaplàvana*) ‘leaf-vessel float-

ing’; the Loy Krathong Festival.
ลักษณะ (Lakkhaõa) a characteristic; sign; 

mark; distinguishing mark; prognosticative 
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mark; quality.
ลัทธ ิ(Laddhi) a theory; view; doctrine.
ลาภ (Làbha) gain; acquisition.
ลาสิกขา (Sikkha§ paccakkhàti) to give up the 

Training; leave monkhood. ดู สึก.
ลูกนิมิต (Sãmà-nimitta, Nimitta) a boundary 

marker, boundary-marking stone.
ลูขัปปมาณิกา (Låkhappamàõikà) those who 

measure or judge by shabbiness; those 
whose faith depends on shabbiness or 
miserable life.

โลก (Loka) the world; a world; plane of existence.
โลกธรรม (Lokadhamma) (the eight) worldly 

conditions; things of the world; worldly 
vicissitudes.

โลกธาตุ (Lokadhàtu) a unit of the Universe; 
world; sphere; another term for Cakkavàla.

โลกบาล ดู จาตุมหาราช.
โลกวัชชะ (Lokavajja) worldly fault; breach of 

the ordinary moral law; action repre-

hended in the world; that which is blam-
able by the world. เทียบ ปณณัตติวัชชะ.

โลกาธิปไตย (Lokàdhipateyya) dependence on 
public opinion; following the influence of 
the world; supremacy of the world; dom-
inant influence by (the censure of) the world.

โลกยิะ (Lokiya) adj. mundane; worldly; belong-
ing to the world.

โลกตุตระ (Lokuttara) adj. supramundane; tran-
scendental; beyond these worlds.

โลกุตตรธรรม (Lokuttaradhamma) (the nine) 
supramundane states: the Four Paths, the 
Four Fruits and Nibbàna.

โลกตุตรภมู ิ(Lokuttarabhåmi) the Supramundane 
Plane (of consciousness).

โลภะ (Lobha) greed; covetousness; acqui-
sitiveness.

โลหิตุปบาท (Lohituppàda) wounding of a 
Buddha; causing a Buddha to suffer a 
contusion or to bleed.

ว
วจีกรรม (Vacãkamma) verbal action; deed by 

word; action performed by speech.
วจีทวาร (Vacãdvàra) speech as a door of 

action; speech-door.
วจีทุจริต (Vacãduccarita) misbehaviour in 

words; misconduct by speech; verbal mis-
conduct.

วจีวิญญัติ (Vacãvi¤¤atti) verbal intimation; 
verbal expression.

วจีสังขาร (Vacãsaïkhàra) verbal formation, i.e. 
Vitakka and Vicàra; verbal volition.

วจสุีจรติ (Vacãsucarita) good action in speech;
good conduct in word.

วรรค (Vagga) a group; party; chapter of a book.
วรรณะ (Vaõõa) 1. colour of the skin; appear-

ance; complexion; beauty. 2. caste. 3.
fame; repute

วัจจกุฎี (Vaccakuñã) ดู ถาน.
วัฏฏะ (Vañña) the round of rebirth; the round 

of existences; the cycle of rebirth.
วัณณะ ดู วรรณะ.

วัด (Vihàra, âràma) Wat; a monastery; temple-
monastery; (mis.) temple.

วัดราง (Su¤¤avihàra*) deserted monastery; 
uninhabited monastery.

วัดราษฎร (Gàmikavihàra*) private monastery; 
community monastery.

วัดหลวง (Ràjavaravihàra*, Ràjàvàsa*) royal 
monastery.

วัตถุกาม (Vatthukàma) objective sensuality; 
lovely sense-objects; sensual pleasures.

วัตถุมงคล (Maïgalavatthu*) amulet; talisman; 
fetish; lucky piece; charm; good-luck charm.

วัตร (Vatta) duty; service; function; monastic 
daily routine or service; custom; observance.

วันโกน (Kesoropaõadivasa*) Shaving Day; the 
eve of a Buddhist holy day.

วันเขาพรรษา (Vassåpanàyikàdivasa) the first 
day of the rains-retreat; beginning of the 
rains-residence; Rains-Entry Day.

วนัปวารณา (Pavàraõàdivasa) the last day of the
rains-residence, on which the Pavàraõà
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ceremony is performed; Pavàraõà Day.
วนัพระ (Uposathadivasa) the Buddhist holy 

day; Buddhist Sabbath; day of merit-making; 
observance day.

วันเพ็ญ (Puõõamãdivasa) the full-moon day.
วันออกพรรษา (Pavàraõàdivasa) the last day 

of the rains-residence; end of the rains-
retreat; Retreat-Ending Day.

วันอุโบสถ (Uposathadivasa) 1. ดู วันพระ 2.
observance day; the day on which the 
Fundamental Rules of the Buddhist monks 
are recited.

วัย (Vaya) 1. (the three) ages; periods of life. 
2. decay; loss.

วัสสูปนายิกา ดู วันเขาพรรษา.
วาจา (Vàcà) speech; word; saying.
วาทะ (Vàda) theory; saying; doctrine; creed.
วายามะ (Vàyàma) effort; endeavour; exertion; 

striving.
วาโยธาตุ (Vàyodhàtu) lit. the air-element; 

motion; the element of motion; vibration.
วกิขมัภนวมิตุติ (Vikkhambhanavimutti) deliver-

ance by suppression.
วิกัป (Vikappa) to share ownership (of an 

extra bowl or robe) with another monk.
วิกาล (Vikàla) improper time; wrong time; 

unseemly hours; afternoon and night.
วิจัย (Vicaya) investigation; (T,) research.
วิจาร (Vicàra) sustained application; dis-

cursive thinking; deliberation.
วิจิกิจฉา (Vicikicchà) doubt; perplexity; scep-

sis; scepticism; indecision; uncertainty.
วิชชา (Vijjà) knowledge; transcendental 

wisdom; the Threefold Knowledge
วิญญัติ (Vi¤¤atti) 1. intimation; expression. 2.

begging; (unlawful) request (for food and 
other requisites); hinting.

วญิญาณ (Vi¤¤àõa) consciousness; act of con-
sciousness; (T., mis.) soul; spirit.

วิญญาณัญจายตนะ (Vi¤¤àõa¤càyatana) the 
Realm of Infinity of Consciousness; the 
Realm of Boundless Consciousness.

วิญูชน (Vi¤¤å) a wise man.

วิตก (Vitakka) initial application; thought 
conception; thought.

วิตกจริต (Vitakkacarita) the discursive; the 
ruminating-natured; one of speculative 
temperament.

วิถีจิต (Vãthicitta) thought process; process of 
cognition; a single unit of cognition; differ-
ent serial processes of cognition; con-
scious mind.

วินัย (Vinaya) 1. discipline; the monastic 
regulations; the code of monastic dis-
cipline; the rules of discipline of the Order. 
2. training; guidance. 3. organization; system.

วินัยธร (Vinayadhara) one versed in the Dis-
cipline; an expert in the disciplinary code. 
ดู คณะวินัยธร.

วินัยปฎก (Vinayapiñaka) the Basket of 
Discipline; the Discipline Basket; the Book 
of Discipline.

วินิบาต (Vinipàta) bad falling; place of suffer-
ing; perdition; birth of demons.

วบิติั (Vipatti) failure; falling away; misfortune;
downfall; disadvantage; abortion; invalidity.

วิบาก (Vipàka) consequence; effect; result; 
resultant; fruit.

วิปฏิสาร (Vippañisàra) remorse; repentance.
วิปริณาม (Vipariõàma) change; trans-

formation; alteration.
วิปลาส (Vipallàsa) derangement; perversion; 

perversity.
วิปสสนา (Vipassanà) insight; intuitive vision; 

introspection; comtemplation; intuition; 
insight development.

วิปสสนากรรมฐาน ดู วิปสสนาภาวนา.
วิปสสนาธุระ (Vipassanàdhura) the burden of 

comtemplation; obligation of insight 
development; task of meditation practice.

วิปสสนาภาวนา (Vipassanà-bhàvanà) insight 
development.

วิปากจิต (Vipàkacitta) resultant conscious-
ness; kamma resultant.

วิภวตัณหา (Vibhavataõhà) craving for self-
annihilation; craving for (or attachment to) 
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sensual pleasures connected with the view
of nihilism; craving for non-existence.

วิภังค (Vibhaïga) “the Book of Divisions”; 
“the Book of Treatises”; name of the 
second book of the Abhidhamma Piñaka.

วิมังสา (Vãma§sà) investigation; reasoning; 
reflection; examination; testing.

วมิาน (Vimàna) a celestial mansion; fairy-
palace.

วมิานวตัถุ (Vimànavatthu) “Stories of Celestial 
Mansions”; “Stories of the Mansions”; name 
of the ninth division of the Khuddaka Nikàya.

วิมุตติ (Vimutti) deliverance; emancipation; 
release; salvation; liberation; freedom.

วิมุตติสุข (Vimuttisukha) Bliss of Emancipation; 
bliss of freedom.

วิโมกข (Vimokkha) ดู วิมุตติ.
วริติั (Virati) abstinence; (the three) abstinences.
วิราคะ (Viràga) detachment; dispassionate-

ness; absence of lust; destruction of 
passions.

วิริยะ (Viriya; Vãriya) effort; energy; vigour; 
endeavour; exertion; perseverance.

วริยิารมัภะ (Viriyàrambha) application of exer-
tion; stirred-up energy; energetic effort.

วิวัฏฏ (Vivañña) freedom from rebirth; absence 
of the cycle of existence; Nibbàna.

วิวาทาธิกรณ (Vivàdàdhikaraõa) legal ques-
tions concerning disputes; contention (con-
cerning the Doctrine and the Discipline)

วเิวก (Viveka) seclusion; solitude; detachment.
วิสังขาร ดู อสังขตธรรม.
วิสัชนา (Visajjanà) answer; explanation; 

exposition; elucidation.
วิสัย (Visaya) 1. range; reach; scope; sphere; 

realm; power; capacity. 2. sense-object.
วสิาขบชูา (Visàkhapåjà) Worship on the Full-

Moon Day of the sixth lunar month in 
commemoration of the Buddha’s Birth, 
Enlightenment and Passing; the Buddhist 
New Year; the Festival of the May Full 
Moon; widely known as Wesak or Vesak, but 
preferably,Vesakh or Wesakh.

วิสุงคามสีมา (Visu§gàmasãmà) a land grant 
(set apart for the Sangha of a monastery); 
consecrated boundaries; consecrated area; 
concession; a tract of land (now, usually a 
small rectangular plot of ground) officially 
granted to the Sangha for establishing the 
boundaries of the jurisdiction of a community 
of monks (now, for consecrating as the site 
of the Uposatha hall of a monastery).

วิสุทธ ิ (Visuddhi) purity; purification; stage of 
purity.

วิหาร (Vihàra) 1. a dwelling-place (for 
monks); retreat; monastery; abode. 2. a 
state of mind; mode of life. 3. (T,) a temple; 
repository of Buddha images; Buddha-
image hall; shrine-hall.

วิหารคด (Mañha; Samantapaghaõa) cloister.
วิหิงสาวิตก (Vihi§sàvitakka) cruel thought; 

thought of cruelty; thought of violence.
เวจกุฎี ดู ถาน.
เวทนา (Vedanà) feeling; sensation.
เวทนานุปสสนา (Vedanànupassanà) the con-

templation of feelings; the contemplation of 
sensations; mindfulness as regards feelings.

เวไนย (Veneyya) one who is accessible to 
instruction; one who is ready to receive 
the Teaching (of the Buddha); a tractable 
person; trainable person; teachable person.

เวยยาวัจจะ (Veyyàvacca) service; helpful 
activity; attention; duty.

เวยยาวัจจมัย (Veyyàvaccamaya) (merit) to be 
gained through, or connected with, 
rendering one’s services.

เวร (Vera) enmity; hostile action; hatred; 
revenge.

เวสสะ ดู แพศย.
เวสารัชชะ (Vesàrajja) intrepidity; perfect self-

confidence.
เวียนเทียน ดู ประทักษิณ.
ไวยาวจักร (Veyyàvaccakara) a servant; attend-

ant; monks’ agent; one who renders a 
service; lay bursar (of a monastery).



ศรัทธา สติวินัย349

ศ
ศรัทธา ดู สัทธา.
ศรัทธาไทย (Saddhàdeyya) a gift of faith; a 

gift offered through faith.
ศาลพระภูม ิ (Bhummadevaññhàna*) (guardian-) 

spirit house.
ศาลา (Sàlà) hall; pavilion; wayside shelter; 

study and merit-making hall; public 
building; preaching hall; multipurpose hall.

ศาลาการเปรียญ ดู การเปรียญ.
ศาสดา (Satthu) a teacher; master; (the Six) 

Teachers; (T,) the founder of a religion.
ศาสดา, พระบรม (Satthu) the Master; the 

Great Master; the Teacher.
ศาสดาพยากรณ (Anàgatavattu*) a prophet.
ศาสนสมบัติ (Sàsanasampatti*) ecclesiastical 

property; temporalities.
ศาสนา1 (Sàsana) teaching; message; doc-

trine; the Dispensation.
ศาสนา2 (Samaya, Diññhi, Pàsaõóa) a religion.

ศาสนาจารย (Sàsanàcariya) a religious 
teacher; moral instructor; missionary. เทียบ
อนุศาสนาจารย.

ศาสนิก (Sàsanika) an adherent; follower.
ศิษยวัด (âràmika, Kappiyakàraka, Bhikkhusissa) 

monastery boy; monastery pupil; temple 
boy; a monk’s pupil.

ศีล (Sãla; Sikkhàpada) 1. morality; moral con-
duct. 2. a precept; rule of morality; training rule.

ศลีธรรม (Sãla; Sucarita; âcàra) morality; morals.
ศีลาจารวัตร (Sãlàcàravatta*) moral conduct, 

manners and duties; moral habits, mien 
and deportment; the way of behaving and 
observing one’s duties.

ศูทร (Sudda) a person of the lowest caste; 
the workers; those who contribute the 
necessary physical labour; a Sudra; ser-
vant; menial; workpeople.

โศก (Soka) grief; sorrow.

ส
สกทาคามิผล (Sakadàgàmiphala) the Fruit of 

Once-Returning.
สกทาคามิมรรค (Sakadàgàmimagga) the Path 

of Once-Returning.
สกทาคามี, พระ (Sakadàgàmã) the Once-

Returner; one who has attained the second
stage of the Path and will be reborn on 
the earth only once before attaining the 
final emancipation.

สกลมหาสังฆปริณายก (Sakalamahàsaïgha-
pariõàyaka) top leader of the entire Great 
Sangha; head of the national Sangha; the 
secondary title attached to the title of 
สมเด็จพระสังฆราช (Saïgharàja), i.e. the 
Supreme Patriarch, or chief of the Buddhist 
Order of Thailand.

สกวาที (Sakavàdã) the affirmative; proposer.
สงกรานต (Mahàsaïkanti) (T.) the festival 

celebrated on the day of the passage of 
the Sun to Aries, the first sign of the 

Zodiac; Songkran Festival; water-throwing 
festival; the traditional Thai New Year.

สงเคราะห (Saïgaha) 1. to treat kindly; give 
help; favour; aid. 2. to compile; collect; 
comprise; include; group.

สงฆ (Saïgha) community; assemblage; a 
chapter of (not less than four) Buddhist 
monks; the Sangha; the Order; the Buddhist 
clergy; the Buddhist church; Holy Brotherhood.

สงสาร (Sa§sàra, Sa§sàracakka) lit. faring on; 
the Round of Rebirth; the Round of Exist-
ence; the Wheel of Rebirth; the Wheel of 
Life; the Life Process; Rebirth process; the 
Process of Birth and Death.

สติ (Sati) mindfulness; attentiveness; 
detached watching; awareness.

สติปฏฐาน (Satipaññhàna) (the four) Founda-
tions of Mindfulness; setting up of mind-
fulness.

สติวินัย (Sativinaya) verdict of innocence; 
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procedure for the acquittal of an Arahant 
who has fully-developed mindfulness.

สเตกิจฉา (Satekicchà) adj. curable; amendable; 
remediable. n. monastic offences which can 
be corrected through some kinds of 
punishment, i.e. all offences except the four 
grave ones called Pàràjika. เทยีบ อเตกจิฉา.

สถปู (Thåpa) a relic mound; reliquary mound;
tope; cairn; monument erected over the 
ashes of a holy person; stupa.

สทารสันโดษ (Sadàrasantosa) contentment 
with one’s own wife.

สนทนาธรรม ดู ธรรมสากัจฉา.
สบง (Antaravàsaka) inner garment; the under-

garment of a Buddhist monk, nun or novice;
the under robe.

สพรหมจารี (Sabrahmacàrã) a fellow monk; 
fellow in the holy life; co-celibate.

สภาวะ (Sabhàva) nature; condition; state; reality.
สภาวธรรม (Sabhàvadhamma) principle of 

nature; natural condition; natural pheno-
menon.

สมชีวิตา (Samajãvità) balanced livelihood; 
regular life; living economically; living within
one’s means.

สมณะ (Samaõa) a recluse; a Buddhist monk.
สมณธรรม (Samaõadhamma) duties of a monk;

monastic observances.
สมณพราหมณ (Samaõa-bràhmaõa) recluses 

and brahmins; ascetics and priests; the 
recluses and mendicants of non-Vedic or 
non-Brahmanical systems (such as Buddhism
and Jainism) and the brahmins of the 
priestly caste of the Vedic religion.

สมณศักดิ์ (Samaõasatti*) eccl. honorific rank; 
title.

สมณสัญญา (Samaõasa¤¤à) awareness of 
one’s monkhood; consciousness of proper 
behaviour of a monk; a monk’s sense of duty.

สมณสารูป (Samaõasàruppa) a monk’s proper 
behaviour; the mien and deportment appro-
priate to a monk.

สมณุเทศ (Samaõuddesa) a novice.

สมเด็จ (Upasaïgharàja*) Somdech; any of the 
highest dignitaries in the hierarchy of the 
Thai Sangha, second only to the Supreme 
Patriarch.

สมถะ (Samatha) calm; tranquillity; quietude 
of heart.

สมถกัมมัฏฐาน, ~กรรมฐาน ดู สมถภาวนา.
สมถภาวนา (Samathabhàvanà) concentration 

development; the method and practice of 
concentrating the mind; tranquillity de-
velopment.

สมบติั (Sampatti) success; attainment; achieve-
ment; accomplishment; advantage; 
fulfilment; happiness; bliss; fortune; wealth; 
prosperity; perfection; soundness; validity.

สมภาร ดู เจาอาวาส.
สมโภช ดู ฉลอง.
สมมติ, สมมุติ (Sammati; Sammuti) convention; 

agreement; consent; authorization; appoint-
ment; election.

สมมติสงฆ, สมมุติสงฆ (Sammatisaïgha; 
Sammutisaïgha) sangha by convention; con-
ventional sangha; community of ordained 
monks.

สมมติสัจจะ, สมมุติสัจจะ (Sammatisacca; 
Sammutisacca) conventional truth.

สมาทาน (Samàdàna) undertaking; observance;
acceptance. v. to undertake; take upon 
oneself.

สมาธิ (Samàdhi) concentration; one-
pointedness of mind; mental discipline.

สมานัตตตา (Samànattatà) impartiality; 
sociability; state of equality; even and equal 
treatment; equality and participation.

สมาบัติ (Samàpatti) attainment; meditative 
attainments.

สมุจเฉทวิมุตติ (Samucchedavimutti) deliver-
ance by extirpation.

สมุฏฐาน (Samuññhàna) origination; cause.
สมุทัย (Samudaya) the Cause of Suffering; 

the Origin of Suffering.
สยัมภู, สยมภ ู (Sayambhå) the Self-Existent; 

an epithet of the Buddha.
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สรงนํ้ า (Nhàyati) v. (of a monk or novice) to 
bathe.

สรณะ (Saraõa) refuge; help; protection; 
guide; remembrance.

สรณคมน, สรณาคมน (Saraõagamana, ~õà
gamana) taking refuge (in the Triple Gem); 
going for refuge.

สรภัญญะ (Sarabha¤¤a) intoning; a particular 
mode of recitation (allowable to monks).

สรรเสริญ, ความ (Pasa§sà) praise; commen-
dation.

สรีระ (Sarãra) the (physical) body.
สลากภัต (Salàkabhatta) food to be distributed 

by tickets; ticket-food.
สวดปาฏิโมกข, การ (Pàñimokkhuddesa) recita-

tion of the Fundamental Precepts of the 
Buddhist monks. v. to recite or chant the 
Fundamental Precepts. ดู ปาฏิโมกข.

สวดพระอภิธรรม (Abhidhammabhaõana*) 
funeral chanting (of Abhidhamma excerpts); 
requiem chanting.

สวดมนต, การ [ทั่ว ๆ ไป] (âyàcanà) prayer. v.
to pray; chant; say a prayer.

สวดมนต, การ [ในพทุธศาสนา] (Sajjhàya, Uddesa,
Padabhàõa, ~gàyana, ~bhaõana, Parittakaraõa)
recitation; chanting (especially of protective 
verses); rehearsal. v. to recite (the Buddha’s 
teachings); chant; chant the holy stanzas.

สวรรค (Sagga) a place of happiness; heaven;
heavenly abode.

สหธรรมิก (Sahadhammika) co-religionists; 
fellow Dhamma-farer.

สฬายตนะ (Saëàyatana) the six senses; sense-
bases; sense-organs; sense-spheres.

สอุปาทิเสสนิพพาน (Saupàdisesa-nibbàna) 
Nibbàna realized with the body remaining; 
Nibbàna with the substratum of life 
remaining.

สักกายทิฏฐิ (Sakkàyadiññhi) self-illusion; the 
delusion of self; belief in a personal self; 
theory of soul; egoistic view.

สักการะ (Sakkàra) honour; worship; hospitality.
สัคคะ ดู สวรรค.

สังขตธรรม (Saïkhatadhamma) things con-
ditioned by causes; things produced by 
combination of causes; conditioned or com-
pounded things.

สังขาร (Saïkhàra) 1. compounded things; 
component things; conditioned things; the 
world of phenomena; all things which have 
been made up by pre-existing causes, (as in 
Sabbe Saïkhàrà aniccà). 2. volitional 
activities; formation; kamma formations; 
mental formations; mental predispositions; 
volitional impulses; impulses and emotions; 
volition; all the mental factors except feeling 
and perception having volition as the 
canstant factor, (as in the Five Aggregates 
and in the Law of Causation). 3. essential 
conditions; the sum of the conditions or 
essential properties for a given process or 
result; constructing or formative factors, (as 
in âyusaïkhàra, Kàyasaïkhàra). 4. conducive
factors; instigation (as in Sasaïkhàrika, 
Asaïkhàrika).

สังคณี ดู ธัมมสังคณี.
สังคหวัตถ ุ (Saïgahavatthu) objects of sym-

pathy; objects of favour; principles of 
kindly treatment; principles of service and 
social integration.

สังคายนา, สังคติี (Saïgãti) rehearsal; a Council; 
general convocation of the Sangha in order 
to settle questions of doctrine and to fix the 
text of the Scriptures.

สังฆกรรม (Saïghakamma) an act or cere-
mony performed by a chapter of Buddhist 
monks assembled in solemn conclave; a 
formal act.

สังฆคุณ (Saïghaguõa) (the nine) virtues of 
the Sangha.

สังฆทาน (Saïghadàna) offering to the Order; 
gift to the Sangha; offering dedicated to 
the Sangha; gift dedicated to the Community
as a whole.

สังฆนายก (Saïghanàyaka*) Eccl. Prime Minister.
สังฆเภท (Saïghabheda) schism; causing 
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dissension among the Order; the creation 
of a schism in the Sangha.

สังฆมณฑล (Saïghamaõóala) the Order; the 
Monastic Order; the Sangha; the monkhood.

สังฆมนตรี Eccl. Minister. ดู คณะสังฆมนตรี.
สังฆราช ,  สมเด็จพระ (Saïgharàja) (His 

Holiness) the Supreme Patriarch.
สังฆสภา (Saïghasabhà) Eccl. Assembly.
สังฆาฏิ (Saïghàñi) the outer robe of a Bud-

dhist monk.
สังฆาทิเสส (Saïghàdisesa) an offence entail-

ing initial and subsequent meetings of the 
Sangha; Formal Meeting.

สังฆาธิการ (Saïghàdhikàra*) an ecclesiastical 
official; eccl. administrative officer.

สังฆานุสติ (Saïghànussati) recollection of the 
Order; reflection on the virtue of the 
Sangha.

สังฆาวาส (Saïghàvàsa*) the monastic 
precincts; living quarters of the monks.

สังยุตตนิกาย (Sa§yuttanikàya) Collection of 
Connected Discourses; Book of the 
Kindred Sayings; name of the third main 
division of the Sutta Piñaka.

สังโยชน (Sa§yojana) (the ten) Fetters (that 
bind man to the round of rebirth).

สังวร (Sa§vara) restraint.
สังวรปธาน (Sa§varapadhàna) the effort to 

prevent the arising of unrisen evils; the 
effort to avoid unwholesome states.

สังวาส (Sa§vàsa) communion.
สังเวคะ (Sa§vega) sense of urgency.
สังเวชนียสถาน (Sa§vejanãyaññhàna) a place 

apt to rouse the sense of urgency; (the 
Four) Holy Places of Buddhism.

สังสารวัฏ ดู สงสาร.
สังเสทชะ (Sa§sedaja) moisture-born creatures.
สัจจะ (Sacca) truth; truthfulness.
สัจจธรรม (Sacca) the truth; Truth.
สัจฉิกาตัพพธรรม (Sacchikàtabbadhamma) that 

which is to be realized, i.e. the Cessation of 
Suffering or Nibbàna.

สัญญมะ (Sa¤¤ama, Sa§yama) restraint; self-

control; abstinence.
สัญญา (Sa¤¤à) perception; idea; ideation.
สัญญาบัตร (Sa¤¤àpañña*) commission; royal 

certificate of appointment. เทียบ ตราต้ัง.
สัญโญชน ดู สังโยชน.
สัตตาวาส (Sattàvàsa) (the nine) spheres in-

habited by beings; abodes of beings.
สัตตาหกรณียะ (Sattàhakaraõãya) business to 

be attended to within seven days; grounds
or occasions on which monks are permitted 
to leave the rains-residence for the limited 
time of seven days.

สัตบุรุษ (Sappurisa) a good, worthy man; 
righteous man; gentleman.

สัตว (Satta) a being; living being; creature; 
person.

สัททารมณ (Saddàrammaõa) audible object; 
sound.

สัทธรรม (Saddhamma) the true Dhamma; 
true doctrine; doctrine of the good; good 
law; good principle.

สัทธรรมปฏิรูปก (Saddhammapañiråpaka) false 
doctrine; pseudo-Dhamma.

สัทธา (Saddhà) faith; confidence.
สัทธาจริต (Saddhàcarita) the devout; the 

faithful-natured; one of faithful temperament.
สัทธาสัมปทา (Saddhàsampadà) achievement 

of faith.
สัทธิวิหาริก (Saddhivihàrika) a co-resident; 

pupil.
สันดาน ดู สันตานะ.
สันโดษ (Santuññhi, Santosa) contentment; 

satisfaction with whatever is one’s own.
สันตติ (Santati) continuity (especially of con-

sciousness); a series of moments.
สันตานะ (Santàna) 1. continuity of subli-

minal consciousness; the ever moving, 
flowing panorama of successive mental 
states. 2. intrinsic or inherent qualities of 
character; inborn trait; innate character.

สันติ (Santi) peace; tranquillity; calmness.
สันตุฏฐี ดู สันโดษ.
สัปปายะ (Sappàya) 1. adj. beneficial; whole-
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some; suitable; favourable. 2. favourable 
condition.

สัปป (Sappi) ดู เนยใส.
สัปปุริส ดู สัตบุรุษ.
สัปปุริสธรรม (Sappurisadhamma) virtue of the 

righteous; (the seven) qualities of a good man.
สัพพัญุตญาณ (Sabba¤¤uta¤àõa) omnis-

cience.
สัพพัญู (Sabba¤¤å) the Omniscient One; an 

epithet of the Buddha.
สัมปชัญญะ (Sampaja¤¤a) clear comprehen-

sion; discrimination; circumspection; clear 
consciousness; awareness.

สัมปทา (Sampadà) achievement; fulfilment; 
accomplishment; attainment; success; 
happiness.

สัมปรายะ (Samparàya) a future life; the 
beyond; the hereafter; spirituality.

สัมปรายภพ (Samparàya) a future existence; 
next life; future life.

สัมปรายิกัตถะ (Samparàyikattha) gain for the 
hereafter; future benefit; spiritual welfare; 
sources of happiness in the future life.

สัมผัปปลาปะ (Samphappalàpa) frivolous talk; 
idle talk; vain talk.

สัมผัส ดู ผัสสะ.
สัมพุทธะ (Sambuddha) one who has been 

well enlightened or has thoroughly under-
stood; a Buddha; the Buddha.

สัมภเวส ี (Sambhavesã) lit. seeking birth or 
existence. 1. a living being at the first 
stage of life or during the birth-process; a 
being yet to be born. 2. a being subject to 
rebirth; worldling. 3. (T,) a spirit seeking (or 
awaiting) rebirth. เทียบ ภูต.

สัมมัปปธาน (Sammappadhàna) (the Four) 
Great Efforts; Supreme Efforts; Right 
Efforts.

สัมมากัมมันตะ (Sammàkammanta) Right 
Action; Right Conduct; Right Behaviour.

สัมมาทิฏฐิ (Sammàdiññhi) Right View; Right 
Understanding.

สัมมาวาจา (Sammàvàcà) Right Speech.

สัมมาวายามะ (Sammàvàyàma) Right Effort; 
Right Endeavour; Right Exertion.

สัมมาสงักปัปะ (Sammàsaïkappa) Right Thought; 
Right Mental Attitude; Right Motives; Right 
Aspiration.

สัมมาสติ (Sammàsati) Right Mindfulness; 
Right Attentiveness.

สัมมาสมาธิ (Sammàsamàdhi) Right Concen-
tration.

สัมมาสัมพุทธะ (Sammàsambuddha) the Fully 
(or Perfectly) Enlightened One.

สัมมาอาชีวะ (Sammààjãva) Right Livelihood; 
Right Living; Right Means of Livelihood; 
Right Pursuits.

สัมมุขาวินัย (Sammukhàvinaya) verdict in the 
presence of (a Sangha, the persons and 
the matter concerned, and the Doctrine 
and Discipline).

สัสสตทิฏฐิ (Sassatadiññhi) eternalism; the 
doctrine of the continuance of the soul 
after death; the doctrine that soul and the 
world are eternal.

สากจัฉา (Sàkacchà) conversation; discussion.
สาชีพ (Sàjãva) the code of discipline; all the 

disciplinary rules abiding on the life of the 
monk.

สาเฐยยะ, สาไถย (Sàñheyya) hypocrisy; craft; 
treachery. สาเถยยะ ก็ใช.

สาธยาย ดู สวดมนต (ในพุทธศาสนา).
สามเณร (Sàmaõera) a novice; one who is 

ordained by taking the Three Refuges and 
observes the Ten Precepts.

สามเณรี (Sàmaõerã) a female novice; female 
apprentice of a nun.

สามัคคี (Sàmaggã) concord; unity; harmony; 
unanimity; union.

สามญัลกัษณะ (Sàma¤¤alakkhaõa) the Common
Characteristics (of component things), viz., 
impermanence, state of conflict and not-
self.

สามีจิกรรม (Sàmãcikamma) proper act of re-
spect; opportune gestures of respect.

สายสญิจน (Parittasutta*) sacred thread; sacred
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cord.
สารัมภะ (Sàrambha) contention; vying; pre-

sumption.
สาราณยีธรรม (Sàràõãyadhamma) states of con-

ciliation; virtues for fraternal living.
สารีริกธาต ุดู ธาตุ.
สาวก (Sàvaka) a disciple; hearer; follower.
สํ านักสงฆ (Saïghanivàsa*, Saïghaniketa*) 

monastic residence; monks’ lodging.
สํ ารวม (Sa§vara) 1. to be composed; self-

controlled; restrained; decorous; sedate. 2.
commingled; mixed (food).

สิกขมานา (Sikkhamànà) a female novice 
undergoing a probationary course of two 
years (before receiving the higher ordination).

สิกขา (Sikkhà)  learning; study; training; dis-
cipline.

สิกขาบท (Sikkhàpada) a disciplinary rule; rule 
of morality; precept; training rule.

สีมา (Sãmà) a boundary; limit; precinct; 
consecrated area (established by sanc-
tioned boundaries).

สีล (Sãla) morality; moral practice; moral 
conduct; code of morality; Buddhist ethics; 
a precept; rule of morality.

สีลมยั (Sãlamaya) (merit) to be gained through, 
or connected with, morality.

สีลวสุิทธิ (Sãlavisuddhi) purity of morality; puri-
fication of morality.

สีลสัมปทา (Sãlasampadà) achievement of vir-
tue; fulfilment of moral conduct.

สีลสามญัญตา (Sãlasàma¤¤atà) equality in moral 
conduct; unity in moral or disciplinary prac
tices.

สีลสิกขา ดู อธิศีลสิกขา.
สีลัพพตปรามาส (Sãlabbataparàmàsa) adher-

ence to mere rules and rituals; clinging to 
rules and vows; overestimation regarding 
the efficacy of rules and observances.

สีลัพพตุปาทาน (Sãlabbatupàdàna) clinging to 
mere rules and rituals; adherence to rites 
and ceremonies; attachment to the belief in 
the efficacy of religious ceremonies and 

rituals.
สีลานุสติ (Silànussati) recollection of morality; 

reflection on the advantages of morality or 
on one’s own morals.

สีหไสยา (Sãhaseyyà) lying like a lion; lying on 
the right side.

สึก (Uppabbajati, Vibbhamati) v. to leave the 
Order; leave monkhood; disrobe. ดู ลาสิกขา.

สุกขวิปสสก (Sukkhavipassaka) a dry-visioned 
Arahant; bare-insight worker.

สุข (Sukha) 1. happiness; ease; joy; comfort; 
pleasure. 2. physical or bodily happiness 
or ease.

สุคต (Sugata) the Happy One; the Well-Farer; 
the Buddha.

สุคติ (Sugati) (the two or twenty-seven) 
Happy States; blissful states of existence; 
good bourn.

สุจริต (Sucarita) right conduct; good conduct; 
uprightness.

สุตะ (Suta) that which is heard or learnt; 
hearing; learning.

สุตตนิบาต (Suttanipàta) “Collected Dis-
courses”; “Woven Cadences of Early 
Buddhists”; name of the fifth division of 
the Khuddaka Nikàya.

สุตตันตปฎก (Suttantapiñaka) “The Basket of 
Discourses”; The Basket of Sermons”; the 
second main division of the Pali Canon 
containing discourses.

สุตมยปญญา (Sutamayapa¤¤à) understanding 
acquired by learning; wisdom resulting 
from study.

สุททะ ดู ศูทร.
สุทธาวาส (Suddhàvàsa) (the Five) Pure 

Abodes (in the Form Sphere) where the 
Non-Returners are reborn.

สุภาษิต (Subhàsita) pleasant speech; well-
spoken words; a proverb.

สุราเมรยมัชชปมาทัฏฐาน (Suràmerayamajja-
pamàdaññhàna) (taking) intoxicants tending 
to cloud the mind; intoxicants causing 
carelessness.



สุริยคติ อกิริยทิฏฐิ355

สุริยคติ (Suriyagati*) the system of a solar 
calendar.

สูตร (Sutta; Suttanta) a discourse; dialogue; 
aphorism.

สูตร, พระ (Sutta; Suttapiñaka) the discourses; 
the original sermons and dialogues of the 
Buddha. ดู สุตตันตปฎก.

เสขะ, พระ (Sekha; Sekkha) the learner, i.e. 
one who is in the course of perfection; 
one who has reached one of the stages of 
holiness, except the last, and has yet to 
undergo a higher training.

เสขิยวัตร (Sekhiyadhamma; Sekhiyavatta) (the 
seventy-five) rules for training; rules of good
breeding; the code of etiquette.

เสนาสนะ (Senàsana) sleeping and sitting; bed
and seat; dwelling; lodging.

โสกะ ดู โศก.
โสดาบัน (Sotàpanna) a Stream-Enterer; 

Stream-Winner; one who has attained the 

first stage of holiness.
โสดาปตติผล (Sotàpattiphala) the Fruition of 

Stream-Entry; Fruit of Stream-Entrance.
โสดาปตติมรรค (Sotàpattimagga) the Path of 

Stream-Entrance; Path of Stream-Attainment.
โสตทวาร (Sotadvàra) the ear-door; ear- 

avenue.
โสตวญิญาณ (Sotavi¤¤àõa) ear-consciousness.
โสมนัส (Somanassa) a pleasurable mental 

feeling; mental pleasure; glad-mindedness; 
joy; delight.

โสรัจจะ (Soracca) gentleness; meekness; 
suavity; gentility; refinement; mannerli-
ness; graciousness.

โสวจัสสตา (Sovacassatà) “state of being easy 
to speak with”; amenability to correction; 
obedience; admonishability.

โสฬส (Soëasa) sixteen.
ไสยา (Seyyà) bed; bedding; sleep; rest; lying 

down; reclining.

ห
หงสบาท (Ha§sapàda) crimson.
หนังสือสุทธ ิ(Suddhipañña*) identity card; iden-

tification papers.
หนาตัก (Pallaïkappamàõa) ”lap-front measure”;

the method of measuring the size of a 
cross-legged sitting Buddha image.

หนาบัน (Gahasikhara) gable; pediment.
หอฉัน (Bhattagga) refectory.
หอไตร (Tipiñakàlaya*; Potthakàgàra*; Ganthàlaya*)

monastery library; Scripture Library; library 
of sacred writings.

หอระฆัง (Gaõóighara) belfry; bell tower.
หอสวดมนต (Sajjhàyanasàlà*) chanting hall; 

hall for daily meeting and chanting.
หทัยวัตถุ (Hadayavatthu) heart-base; mind-

base; the heart; the physical base of 
mental life.

หลุดพน, ความ ดู วิมุตติ.
หสิตุปปาทจิต (Hasituppàdacitta) smile-

producing consciousness.
หัตถบาส (Hatthapàsa) the distance within a 

hand’s reach.
หิร ิ(Hiri) moral shame.
หีนยาน (Hãnayàna) the Lesser Vehicle; the 

Smaller Vehicle; the Southern School of 
Buddhism; Theravàda.

เหตุ (Hetu) a cause; causal condition; root-
cause.

ไหว (Vandana, Namassana) v. to salute with 
joined palms.

อ
อกตัญู (Akata¤¤å) ungrateful.
อกรณยีกจิ (Akaraõãyakicca) deed which should 

not be done; improper action; unbefitting 
action.

อกาลมรณะ (Akàlamaraõa) untimely death.
อกิริยทิฏฐิ (Akiriyadiññhi) lit. the theory of non-

action; the theory that there is no after-
effect of action; view of the inefficacy of 
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action. อกิริยวาท ก็วา.
อกุศล (Akusala) adj. unwholesome; demeri-

torious; immoral; kammically unwholesome;
unskilful. n. demerit; bad action.

อกุศลกรรม (Akusalakamma) an evil action; 
unwholesome action.

อกศุลกรรมบถ (Akusalakammapatha) (the ten-
fold) way of bad action; unwholesome 
course of action.

อกุศลจิต (Akusalacitta) demeritorious thought; 
immoral consciousness.

อกุศลมูล (Akusalamåla) (the three) roots of 
evil; the roots of bad actions; kammically 
unwholesome roots; demeritorious roots.

อกุศลวิตก (Akusalavitakka) unwholesome 
thought.

อคติ (Agati) wrong way of behaviour; 
prejudice; bias.

อโคจร (Agocara) wrong pasture; wrong resort; 
non-resorts for alms; improper haunts; evil 
haunts.

องค (Aïga) factor; constituent.
องคการปกครอง (Saïghapàlanàdhikàra*) 

Board of Eccl. Administration.
องคการเผยแผ (Dhammapakàsanàdhikàra*) 

Board of Propagation.
องคการศึกษา (Sàsanasikkhàdhikàra*) Board of 

Education.
องคการสาธารณปูการ (Sàdhàraõakàràdhikàra*)  

Board of Public Works.
อจินไตย (Acinteyya) the (four) unthinkables.
อดิเรกจีวร (Atirekacãvara) extra robe.
อดิเรกลาภ (Atirekalàbha) extra acquisitions.
อติถพิลี (Atithibali) offering to guests; reception.
อติมานะ (Atimàna) pride; arrogance; con-

tempt; disdain; scorn.
อเตกิจฉา (Atekicchà)  adj. incurable; 

unamendable; irremediable. n. the four major 
offences, called Pàràjika, which entail 
expulsion from the Order. เทยีบ สเตกจิฉา.

อทินนาทาน (Adinnàdàna) taking what is not 
given; stealing.

อทุกขมสุข (Adukkhamasukha) neither pain nor

happiness; indifferent feeling. adj. neither 
painful nor pleasurable.

อโทสะ (Adosa) non-hatred; non-anger; amity; 
hatelessness.

อธรรม (Adhamma) misconduct; unrighteous-
ness; injustice; false doctrine. adj. unjust; 
unrighteous.

อธิกมาส (Adhikamàsa) intercalary month; (a 
year with) an extra eighth lunar month.

อธกิรณ (Adhikaraõa) a case; question; affair; 
lawsuit; dispute; disciplinary case of 
dispute; legal process; legal question.

อธิกรณสมถะ (Adhikaraõasamatha) settling of 
a case, a question, a dispute or a lawsuit; 
transaction; settlement of legal processes.

อธิกวาร (Adhikavàra) intercalary lunar day; (a 
year with) an extra day (15th of the 
seventh waning moon).

อธิกสุรทิน (Adhikasuradina*) (T.) intercalary 
solar day; (a year with) an extra day (29 
February).

อธิจิตตสิกขา (Adhicittasikkhà) training in 
higher mentality; mental discipline.

อธิปไตย (Adhipateyya) 1. supremacy. 2. (T,)
sovereignty.

อธิปญญาสิกขา (Adhipa¤¤àsikkhà) training in 
higher wisdom.

อธิโมกข (Adhimokkha) determination; resolu-
tion; conviction.

อธิศีลสิกขา (Adhisãlasikkhà) training in higher 
morality.

อธษิฐาน (Adhiññhàna) resolve; decision; reso-
lution; determination. v. to determine (a 
robe or a bowl) for regular personal use.

อนภิชฌา (Anabhijjhà) non-covetousness; non-
avarice.

อนัตตตา (Anattatà) soullessness; egolessness.
อนัตตา (Anattà) adj. no-soul; soulless; not-

self. n. non-self; non-ego.
อนาคามผิล (Anàgàmiphala) the Fruit of Never-

Returning; the Result of the Non-Returner.
อนาคามิมรรค (Anàgàmimagga) the Path of 

Never-Returning; the Path of the Non-
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Returner.
อนาคามี, พระ (Anàgàmã) a Never-Returner; 

Non-Returner; one who has attained the 
third stage of holiness.

อนาคาริก (Anàgàrika) lit. a homeless one; one 
who enters the homeless life without 
formally entering the Sangha.

อนิจ (Anicca) adj. impermanent; transient.
อนิจจตา (Aniccatà) impermanence; tran-

siency.
อนิฏฐารมณ (Aniññhàrammaõa) unpleasant or 

unagreeable object.
อนิยต (Aniyata) Indefinite Rules; undeter-

mined offence.
อนุจร (Anucara) follower; attendant; com-

panion; accompanier; retainer; retinue; 
entourage.

อนุฎีกา (Anuñãkà)  a sub-subcommentary.
อนุบัญญัติ (Anupa¤¤atti) auxiliary regulation; 

supplementary rule; additional rule.
อนุปสัมบัน (Anupasampanna) one who has 

not yet received the full ordination; 
novices and the laity; unordained one.

อนุปาทินนก (Anupàdinnaka) adj. not grasped 
by craving or false view; kammically 
ungrasped.

อนุปาทิเสสนิพพาน (Anupàdisesa-nibbàna) 
Nibbàna without any remainder of 
physical existence; Nibbàna without the 
Five Aggregates remaining.

อนุปุพพิกถา (Anupubbikathà) a gradual 
instruction; graduated sermon; regulated 
exposition of the ever more valued and 
sublime subjects.

อนุพยัญชนะ (Anubya¤jana) subsidiary charac-
teristics.

อนุโมทนา (Anumodanà) 1. thanks-giving; 
chanting the holy stanzas of blessings. 2.
rejoice; approval; appreciation; con-
gratulation.

อนุรักขนาปธาน (Anurakkhanàpadhàna) the 
effort to maintain or augment arisen good.

อนโุลม (Anuloma) conforming; in proper order; 

in forward order.
อนุวาทาธิกรณ (Anuvàdàdhikaraõa) legal 

questions concerning accusations.
อนุศาสน (Anusàsana) advice; instruction.
อนศุาสนาจารย (Anusàsanàcariya) a chaplain;

minister; religious or moral instructor.
อนุสติ (Anussati) constant mindfulness; (the 

ten) Reflections; recollection.
อนสัุย (Anusaya) latent dispositions; underlying 

tendencies; (the seven) Evil Inclinations or 
Biases.

อนุสาวนา (Anusàvanà) announcement; 
proclamation.

อนุสาวนาจารย (Anusàvanàcariya) ordination-
proclaiming teacher; (Second) Ordination-
Teacher.

อนุสาสนีปาฏิหาริย (Anusàsanãpàñihàriya) the 
miracle of teaching; the wonder worked 
by the instruction (of the Dhamma).

อเนสนา (Anesanà) wrong way of earning 
one’s living; improper search; improper 
livelihood.

อบาย (Apàya) state of loss and woe; unhappy
existence; sorrowful ways.

อบายภูม ิ (Apàyabhåmi) (the four) planes of 
loss and woe; (the four) states of misery; 
(the four) lower worlds; unhappy existence.

อบายมุข (Apàyamukha) cause of ruin; ways 
of squandering wealth; ruinous ways of 
life; vicious ways of conduct.

อปจายนะ (Apacàyana) reverence; humility.
อปจายนมยั (Apacàyanamaya) (merit) to be 

gained through being humble or respectful.
อปทาน (Apadàna) “Lives of Arahants”; name 

of the thirteenth division of the Khuddaka 
Nikàya.

อปราปริยเวทนียกรรม (Aparàpariyavedanãya-
kamma)  indefinitely effective kamma.

อปโลกน (Apalokana) v. to look towards for 
approval; consult; obtain an approval by 
consultation.

อปโลกนกรรม (Apalokanakamma) the act of 
obtaining consent or permission by con-
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sultation.
อพยาบาท (Abyàpàda) non-hatred; absence of 

ill-will; loving-kindness.
อภิชฌา (Abhijjhà) covetousness.
อภิญญา (Abhi¤¤à) (five or six kinds of) 

Higher Knowledge; Superknowledges; Super-
normal Powers; higher psychic powers.

อภิธรรม (Abhidhamma) the Higher Doctrine; 
Further Dhamma; the analytic doctrine of 
the Buddhist Canon.

อภิธรรมปฎก (Abhidhammapiñaka) the Abhi-
dhamma Piñaka; the Basket of the Higher 
Doctrine.

อภิเนษกรมณ ดู มหาภิเนษกรมณ.
อภิสมัย (Abhisamaya) attainment; realization; 

penetration.
อภิสมาจาร (Abhisamàcàra) higher training in 

proper conduct; higher practice of the 
training; rules about decent conduct; 
specialized or minor precepts.

อภิสัมโพธิ (Abhisambodhi) the supreme en-
lightenment.

อมตะ (Amata) the deathless state; ambrosia; 
Nibbàna; immortal.

อมูฬหวินัย (Amåëhavinaya) verdict of past 
insanity.

อโมหะ (Amoha) non-delusion; wisdom; 
knowledge; undeludedness.

อโยนิโสมนสิการ (Ayonisomanasikàra) dis-
orderly or distracted attention; unsystematic
attention; improper or unwise consider-
ation; lack of analytic reflection.

อรรคสาวก ดู อัครสาวก.
อรรถ ดู อัตถะ.
อรรถกถา (Aññhakathà) a commentary.
อรหัตตผล (Arahattaphala) the Fruit of the 

Worthy One; the final stage of holiness; 
final freedom.

อรหัตตมรรค (Arahattamagga) the Path of the 
Worthy One; the Path of Arahatship.

อรหันต, พระ (Arahanta) an Arahant; Arahat; 
worthy one; the Holy One; perfected one; 
one who has attained Nibbàna.

อรหันตฆาต (Arahantaghàta) the murder of an 
Arahant.

อรัญวาสี (Ara¤¤avàsã) one who dwells in the 
forest; forest-dwelling monk; the forest order.

อริยทรัพย (Ariyadhana) the sublime treasure; 
noble treasure; noble wealth.

อริยบุคคล (Ariyapuggala) a noble individual; 
noble one; holy person.

อริยผล (Ariyaphala) the (four) Noble Fruits; 
Fruits of the Holy Life.

อริยมรรค (Ariyamagga) 1. the (four) Noble 
Paths; Sublime Paths of the Holy Life. 2.
the Noble (Eightfold) Path.

อรยิสัจจ (Ariyasacca) the Noble Truth; (Cattàri 
Ariyasaccàni) the Four Noble Truths; the 
Four Holy Truths.

อรูปฌาน (Aråpajhàna) the (four) Absorptions 
of the Formless Sphere.

อรูปภพ ดู อรูปโลก.
อรูปราคะ (Aråparàga) desire for life in the 

formless worlds; greed for the formless; 
greed for immaterial existence; attachment 
to formless realms.

อรูปโลก (Aråpaloka) the formless world; the 
world of the formless; the Formless 
Realms; the Immaterial Sphere.

อรูปาวจร (Aåpàvacara) adj. belonging to the 
Formless Plane.

อรูปาวจรภูมิ (Aråpàvacarabhåmi) the Formless 
Plane; Formless Sphere; Immaterial Sphere.

อลชัช ี(Alajjã) shameless monk; immoral monk.
อโลภะ (Alobha) non-greed; greedlessness; 

liberality; generosity.
อวมงคล (Avamaïgala) bad luck; ill omen; adj.

unlucky; unauspicious; (T,) funeral.
อวหาร (Avahàra) action of stealing.
อวิชชา (Avijjà) ignorance; nescience; lack of 

knowledge; delusion.
อวิโรธนะ (Avirodhana) non-obstruction; non-

opposition; non-violation; non-deviation 
from the Dhamma.

อวิหิงสา ดู อหิงสา.
อเวจี (Avãci) the Avãci Hell; the lowest hell.
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อสงไขย (Asaïkheyya) incalculable.
อสทิสทาน (Asadisadàna) Unparalleled Gift; 

incomparable alms-giving.
อสังขตธรรม (Asaïkhatadhamma) that which 

is not conditioned by any cause; the 
Unconditioned; Nibbàna.

อสุภะ (Asubha) 1. ugly; loathsome. n. loath-
someness; impurity. 2. a corpse.

อสุรกาย (Asurakàya) the plane of Asura 
demons; demons.

อเสขะ (Asekha) one who does not require 
any further training; an Arahant; the adept.

อหังการ (Aha§kàra) lit. the making of the 
utterance “I”; egoity; egotism; ego-
consciousness; the concept of ‘I’; ‘I’-
making; (T,) arrogance; haughtiness. เทียบ
มมังการ.

อหิงสา, อวิหิงสา (Ahi§sà, Avihi§sà) non-
violence; non-harming; inoffensiveness; 
non-injury.

อเหตุกทิฏฐิ (Ahetukadiññhi) lit. the theory of 
causelessness; the theory that there is no 
cause of a phenomenon; doctrine of non-
causality. อเหตุกวาท ก็วา.

อโหสิกรรม (Ahosikamma) defunct kamma; an 
act or thought which has no longer any 
potential force.

อักโกธะ (Akkodha) non-anger; freedom from 
hatred.

อคัรสาวก (Aggasàvaka) the most distinguished
disciples; (the two) Chief Disciples, i.e. Sàri-
putta and Mahàmoggallàna

อังคาร (Aïgàra) 1. charcoal; ashes. 2. ash; 
the ashes, especially of the Buddha.

อังคาส (Parivisana) v. to serve with food; wait 
upon at a meal.

อังคุตตรนิกาย (Aïguttaranikàya) the collection 
of discourses arranged in accordance with 
number; Adding-One Collection; Collection 
of Numerical Sayings; the Book of the 
Gradual Sayings; name of the fourth main 
division of the Sutta Piñaka.

อังสะ (A§sa) 1. a part; side. 2. shoulder. 3.

(T,) shoulder piece; chest cloth; the sleeve-
less one-shouldered singlet of a monk.

อัจฉริยะ (Acchariya) adj. wonderful; marvel-
lous; astonishing; exceptional; extra-
ordinary; (T,) genius.

อัญชลี ดู พนมมือ.
อัณฑชะ (Aõóaja) egg-born creatures; the 

oviparous.
อัตตกิลมถานุโยค (Attakilamathànuyoga) Self-

Mortification; the constant attachment to 
Self-Mortification.

อัตตวาทุปาทาน (Attavàdupàdàna) attachment 
to the self- (or soul-) theory; the belief in 
a persistent self or soul; clinging to the 
Ego-belief.

อัตตสัมมาปณิธิ (Attasammàpaõidhi) setting 
oneself in the right course; aspiring and 
directing oneself in the right way; perfect 
self-adjustment; thorough pursuit or devel-
opment of one’s personality.

อัตตัญุตา (Atta¤¤utà) the quality of one 
who knows oneself; knowing oneself.

อัตตา (Attà) 1. self; soul; ego; personal entity. 
2. mind; the whole personality.

อัตตาธิปไตย (Attàdhipateyya) self-depend-
ence; self-reliance; supremacy of self; 
dominant influence by oneself (or by self-
regard).

อตัถะ (Attha) 1. meaning; the spirit; the correct 
sense; essence. 2. benefit; advantage; gain; 
welfare; the good. 3. goal; purpose.

อัตถจริยา (Atthacariyà) benefaction; useful 
conduct or behaviour; doing a favour; life 
of service; doing good.

อัตถปฏิสัมภิทา (Atthapañisambhidà) know-
ledge of the meaning (of words); the 
Discrimination of the Meaning; analytic 
insight of consequence.

อัตถัญุตา (Attha¤¤utà) the quality of one 
who knows what is useful or who knows 
the correct meaning of something; know-
ledge of the meaning; knowing the pur-
pose; knowing the consequence.
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อัตภาพ (Attabhàva) personality; individuality.
อันตคาหิกทิฏฐิ (Antagàhikadiññhi) (the ten) 

views taking extreme sides; the view of 
the extremist; extremist view.

อันตรวาสก (Antaravàsaka) ดู สบง.
อันตา (Antà) extremes (the two extremes).
อนัติมวตัถุ (Antimavatthu) an extreme offence;

ultimate or worst transgression; Defeat; 
Pàràjika offence.

อันเตวาสิก (Antevàsika) lit. one who lives in; 
a monk who lives under his teacher; a 
pupil; apprentice.

อปัปนาสมาธิ (Appanàsamàdhi) fixed concen-
tration; established concentration; full con-
centration; attainment-concentration; 

absorption concentration.
อัปปมัญญา (Appama¤¤à) the Unbounded 

States; the Illimitables.
อัปปมาทะ (Appamàda) non-negligence; 

heedfulness; zeal; diligence; earnestness; 
carefulness.

อัปปจฉตา (Appicchatà) paucity of wishes; 
frugality; desiring little; simplicity.

อัพโพหาริก (Abbohàrika) insignificant; negli-
gible; ineffective.

อัพยากฤต (Abyàkata; Avyàkata) adj. indeter-
minate; neutral; unexplained.

อัสสาทะ (Assàda) enjoyment; attraction; 
satisfaction; gratification; advantage.

อัสสาสะ (Assàsa) in-breathing; inhalation. 

อา–โอ
อากาส [ธาตุ] (âkàsa)  space.
อากาสานัญจายตนะ (âkàsàna¤càyatana) the 

Sphere of Unbounded Space; the Realm of 
Infinity of Space.

อากิญจัญญายตนะ (âki¤ca¤¤àyatana) the 
Sphere (or Realm) of Nothingness.

อาคันตุกะ (âgantuka) a guest; new-comer; 
stranger.

อาฆาต (âghàta) malice; hatred; revengefulness.
อาจาระ (âcàra) conduct; behaviour.
อาจารย (âcariya) a teacher; regular instructor.
อาจณิณกรรม (âciõõakamma) habitual kamma;

habitual act.
อาชชวะ honesty; integrity.
อาชีวก (âjãvaka) a kind of non-Buddhist 

ascetics, mostly naked.
อาชวีปารสุิทธศิลี (âjãvapàrisuddhisãla) discipline 

as regards purity of livelihood; Purity of 
Conduct connected with Livelihood.

อาตมัน (Attà; Sanskrit: âtman) the self; soul.
อาทิกัมมิกะ (âdikammika) 1. name of the first 

main division of the Vinaya Piñaka. 2. the 
beginner; the first transgressor; the first 
doer.

อาทิพรหมจรรย (âdibrahmacariya) rudiments 
of the training in the Holy Life; funda-

mentals of the Sublime Life; fundamental 
or major precepts.

อาทีนพ, อาทีนวะ (âdãnava) disadvantage; 
peril; defect; danger.

อาเทสนาปาฏิหาริย (âdesanàpàñihàriya) mar-
vellous ability of mind-reading or guessing 
other people’s character; marvel of thought-
reading.

อานาปานสติ (ânàpànasati) mindfulness on 
breathing; mindfulness regarding breathing.

อานสิงส (ânisa§sa) profit; merit; good result;
advantage.

อาบติั (âpatti) an ecclesiastical offence; offence.
อาปตตาธิกรณ (âpattàdhikaraõa) legal ques-

tions concerning offences; legal processes 
concerning committed offences, the 
awarding of them and the atonement for 
them.

อาโปธาตุ (âpodhàtu) lit. the liquid element; 
water; cohesion; the element of cohesion.

อามสิ (âmisa) food; flesh; materiality; material 
things. adj. material; physical; carnal.

อามสิทาน (âmisadàna) donation of requisites 
(i.e. food, lodging, etc.); material gifts.

อายตนะ (âyatana) the Twelve Spheres; the 
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Twelve Bases; bases. ภายใน: sense-
organs; the (six) senses; sense-bases; 
sense-fields. ภายนอก: sense-objects and 
mind-object.

อายุ (âyu) 1. age; life-span. 2. longevity; long 
life.

อายุสังขาร (âyusaïkhàra) constituents of life; 
vital principle. ดู ปลงอายุสังขาร.

อารมณ (ârammaõa) sense-objects; an object 
of consciousness.

อารักขสัมปทา (ârakkhasampadà) the achieve-
ment of protection; to be endowed with 
wariness or watchfulness.

อารามิก (âràmika) monastery-attendant.
อาสนสงฆ (Saïghàsana*) monks’ seat; dais or 

raised platform for monks.
อาสวะ (âsàva) mental intoxication or 

defilement; worldly influxes; accumulation; 
outflows; corruption; canker; taint; pollution.

อาสวกัขยญาณ (âsavakkhaya¤àõa) the know-
ledge of the cessation of mental intoxi-
cation; knowledge of the destruction of 
cankers; knowledge that the outflows are 
extinct.

อาสันนกรรม (âsannakamma) death-proximate
kamma; a kamma done immediately 
before death; proximate kamma.

อาสาฬหบูชา (âsàëhapåjà) worship on the 
full-moon day of the âsàëha month (the 
eighth lunar month) in commemoration of 
the First Sermon and the foundation of 
the Buddhist order.

อาหาร (âhàra) food; nutriment.
อิจฉา (Icchà) 1. desire. 2. (T,) ดู อิสสา.
อติิวตุตกะ (Itivuttaka) “Thus said” Discourses;

name of the fourth division of the 
Khuddaka Nikàya.

อิทธ ิ (Iddhi) success; supernormal power; 
psychic power; magical power.

อทิธบิาท (Iddhipàda) the Four Paths of Accom-
plishment; Means of Accomplishment; the 
means of accomplishing one’s own end or 

purpose; the four Roads to Power; basis for 
success.

อิทธิปาฏิหาริย (Iddhipàñihàriya) a wonder of 
psychic power; marvel; miracle.

อิทธิวิธ ิ (Iddhividhi) psychic powers; different 
psychic powers; various magical powers.

อนิทรยี (Indriya) 1. the sense-faculties; the 
sense-forces. 2. spiritual faculties; faculties.

อินทรียสังวรศีล (Indriyasa§varasãla) discipline 
as regards sense-restraint; Sense-Restraint; 
purity of conduct consisting in the re-
straint of the senses.

อิริยาบถ (Iriyàpatha) deportment; posture.
อิสสา (Issà) envy; jealousy.
อกุเขปนยีกรรม (Ukkhepanãyakamma) the formal

act of suspension; ostracism.
อุคคหนิมิตต (Uggahanimitta) mental image; 

learning sign; sign to be grasped.
อุจเฉททิฏฐิ (Ucchedadiññhi) annihilationism; 

the doctrine of the annihilation (of the 
soul); belief in the annihilation of the soul.

อฏุฐานสัมปทา (Uññhànasampadà) the achieve-
ment of persistent effort.

อุตราสงค (Uttaràsaïga) the upper robe.
อตุรมินสุธรรม (Uttarimanussadhamma) super-

human state; extraordinary attainment.
อุตุนิยาม (Utuniyàma) physical inorganic 

order; physical laws.
อุทเทสิกเจดีย (Uddesikacetiya) shrine by dedi

cation; memorial object of worship refer-
ring to the Buddha, i.e. a Buddha image.

อุทธัจจะ (Uddhacca) restlessness; unrest; 
distraction; flurry.

อทุธจัจกกุกจุจะ (Uddhaccakukkucca) restless-
ness and worry; flurry and worry; restless-
ness and anxiety.

อทุาน (Udàna) an utterance; a paean; “Paeans 
of Joy”; the Solemn Utterances of the 
Buddha; name of the third division of the 
Khuddaka Nikàya.

อุทิศกุศล, การ (Pattidàna, Dakkhiõàdisana) 
dedication or transference of merit; radiation 
of merit.
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อบุาย (Upàya) means; method; resource; ex-
pedient.

อุบาสก (Upàsaka) lit. one who comes or sits 
near; a lay devotee; a devout or faithful 
layman; lay Buddhist.

อุบาสิกา (Upàsikà) a female devotee; a
female lay follower.

อุเบกขา (Upekkhà) 1. equanimity; even-
mindedness; neutrality; poise. 2. indiffer-
ence; neutral feeling; neither pleasurable 
nor painful feeling.

อโุบสถ (Uposatha) 1. observance; the obser-
vance of the Eight Precepts. 2. biweekly 
recitation of the Vinaya rules by a chapter 
of Buddhist monks; the days for special 
meetings of the order, and for recitation of 
the Pàñimokkha. 3. the Uposatha hall; con-
secrated assembly hall.

อุโบสถศีล (Uposathasãla) the Eight Precepts 
observed by lay devotees on Uposatha days.

อุปกิเลส (Upakkilesa) impurity; defilement.
อุปฆาตกกรรม (Upaghàtakakamma) destruc-

tive kamma.
อุปจาร (Upacàra) neighbourhood; surround-

ing area.
อุปจารสมาธิ (Upacàrasamàdhi) proximate 

concentration; approaching concentration; 
neighbourhood-concentration; access-
concentration.

อุปฐาก, อุปฏฐาก (Upaññhàka) attendant; lay 
supporter.

อุปนาหะ (Upanàha) ill-will; grudge; enmity.
อุปปชชเวทนียกรรม (Upapajjavedanãyakamma) 

subsequently effective kamma; kamma ripen-
ing in the next life.

อุปปาทะ (Uppàda) arising; genesis.
อุปปฬกกรรม (Upapãëakakamma) obstructive 

kamma; counteractive kamma.
อุปมา (Upamà) simile; parable.
อุปสมบท (Upasampadà) full (or higher) ordi-

nation; taking up the Bhikkhuship; Full 
Admission to the Sangha; Ordination Cere-
mony. v. to be ordained; enter the monk-
hood; join the Order.

อุปสัมบัน (Upasampanna) the ordained; a 
Bhikkhu or Bhikkhunã.

อุปชฌาย (Upajjhàya) a spiritual teacher; pre-
ceptor.

อปุตถมัภกกรรม (Upatthambhakakamma) suppor-
tive kamma.

อุปาทาน (Upàdàna) attachment; clinging; 
grasping.

อุปาทานขันธ (Upàdànakkhandha) aggregate 
(as object) of clinging.

อุปาทายรูป (Upàdàyaråpa) the Derivatives; 
derivative or secondary material properties 
dependent on the Four Great Essentials; 
material qualities derived from the Four 
Great Essentials; derivative matter.

อุปาทินนกะ (Upàdinnaka) lit. grasped by crav-
ing and false view; kammically acquired; 
kammically grasped.

อุปายาส (Upàyàsa) despair.
อพุเพคาปติ; อพุเพงคาปติ (Ubbegàpãti; Ubbeïgà-

pãti) uplifting joy; thrilling emotion.
เอกคัคตา (Ekaggatà) one-pointedness (of mind); 

mental one-pointedness; concentration.
เอตทัคคะ (Etadagga) foremost; first or best 

of that class or type.
โอกกันติกาปติ (Okkantikàpãti) oscillating 

interest; showering joy.
โอชา (Ojà) nutritive essence; nutriment.
โอตตัปปะ (Ottappa) moral fear; moral dread.
โอปปาตกิะ (Opapàtika) creatures having spon-

taneous births.
โอวาท (Ovàda) admonition; exhortation; advice.
โอวาทปาฏิโมกข (Ovàdapàñimokkha) the Prin-

cipal Teaching; the Fundamental Teach-
ing; exhortatory Pàñimokkha.
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A
abandoning; abandonment ปหานะ, จาคะ (การ
สละ; การละ).

abiding วิหาร (ธรรม).
abode ภพ; เสนาสนะ, อาลยะ, วิหาร.
absolute sense ปรมัตถ.
absolute truth ปรมัตถสัจจะ.
absorption ฌาน, อัปปนา.
abstention เวรมณี. v. to abstain.
abstinence วิรัติ.
access concentration อุปจารสมาธิ.
accessory ปริวาร, บริวาร (ส่ิงของ).
accompanied by สหรคต, สหคต.
accomplishment, basis of  อิทธิบาท.
achievement สัมปทา.
acquisition ลาภ.
acquisitiveness โลภ.
act กรรม.
act, formal สังฆกรรม.
action กรรม, กัมมันตะ.
adaptability กัมมัญญตา.
adept อเสขะ.
adherence to habits and practices สีลัพพต-
ปรามาส.

adherent ศาสนิก.
adjustment ทมะ.
admonition โอวาท.
adultery กาเมสุมิจฉาจาร.
advantage อานิสงส.
adverting อาวัชชนะ.
advice โอวาท.
aeon กัป, กัลป.
affliction พยาธิ.
age วัย.
ageing; aging ชรา.
aggregate ขันธ.
agility ลหุตา.
agitation อุทธัจจะ.

agreeable อิฏฐะ (นาปรารถนา).
agreement สมมติ (การตกลงรวมกัน, ~มอบ
หมาย, ~แตงตั้ง).

aim อัตถะ, อรรถ.
allowable adj. กัปปยะ.
alms; almsfood ภกิษา, ทาน, ทานวตัถุ, บณิฑบาต.
alms-bowl บาตร.
alms-gathering บิณฑบาต, การไปบิณฑบาต.
alms resort โคจร (ที่เที่ยวบิณฑบาต, ที่หาอาหาร).
almsround การไปบิณฑบาต.
alteration วิปริณาม.
analysis วิภังค, วินิพโภค.
analytic insight ปฏิสัมภิทา.
anger โกธะ.
annihilationism อุจเฉทวาท, อุจเฉททิฐิ.
anxiety อุทธัจจกุกกุจจะ.
apperception ชวนะ.
Arahat; Arahant พระอรหันต.
Arahatship อรหัตต, อรหัตตผล.
ardour ตปะ, ตบะ, อาตปะ, ความเพียรเผากิเลส.
arising อุปปาทะ, อุบัติ.
ariyan อริยะ.
arrogance อติมานะ.
ascetic ฤษี, ดาบส, นักพรต, นักบวช.
ascetic practices ตบะ; ธุดงค.
aspect อาการ
assembly สภา, บริษัท (= ปริสา — ที่ประชุมหรือ
ชุมชน หมูชน ไมใช บริษัท ในภาษาไทย).

associated with สัมปยุต.
association สัมปโยคะ, เสวนา.
assuming อุปาทาน.
attachment อุปาทาน.
attainment อภิสมัย (การบรรลุ), สมาบัติ.
attainment concentration อัปปนาสมาธิ.
attendance อุปฏฐาน (การบํ ารุง, ~เฝา, ~
พยาบาล).

attendant อุปฏฐาก, อุปฐาก.

หมายเหตุ: ในภาค 3 นี ้ เลอืกเกบ็มาเฉพาะศพัทท่ีใชกนัในขัน้ซึง่พอจะยตุเิปนแบบไดแลวบาง ศัพทท่ีควรสงัเกต
ส ําหรบัผูท่ีใฝศึกษาคนควาบาง แมวาจะเกนิความตองการของผูอานทัว่ไป กถ็อืไดวานารู (คํ าท่ีมคีวาม
หมายซึง่แสดงไวแลวในภาค 1 อาจจะไมน ํามาแสดงไวในภาค 3 นีอ้กี ผูศึกษาพงึคนเพิม่เตมิในภาค 1
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ดวย)
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attention มนสิการ.
attentiveness ความมีสติ.
audible object สัททารมณ, สัททะ (เสียง).
austere practices ธุดงค.
austerities ตบะ, พรต.
authority อาณา, อิสริยะ.

avarice มัจฉริยะ.
aversion ปฏิฆะ; อรติ.
avoidance วิรัติ; สังวร.
Awakened One, the พระพุทธเจา.
Awakening อภิสัมโพธิ, การตรัสรู.
awareness สัมปชัญญะ.

B
bad บาป ด ูevil.
bad company ปาปสหายตา (ความมีเพื่อนช่ัว)
balanced life; balanced livelihood สมชีวิตา.
banishment ปพพาชนียกรรม.
basis of mindfulness สติปฏฐาน.
basis for success อิทธิบาท.
becoming ภพ, ภวะ.
being สัตว.
belief in a soul or self สักกายทิฏฐิ.
benefaction ทาน, อัตถจริยา.
benefactor ทายก.
benefit อานิสงส, อัตถะ, อรรถ.
benevolence อัตถจริยา.
besotting drink มัชชะ.
birth ชาติ.
birth story ชาดก.
blameless action อนวัชชกรรม (การกระทํ าอัน
ปราศจากโทษ ไมมีขอเสียหาย แตเปนคุณ
ประโยชน)

Blessed One, the ภควา (พระผูมีพระภาค)
blessing พร, มงคล, อนุโมทนา, อานิสงส.
bliss สุข.
Bodhisatta; Bodhisattva พระโพธิสัตว.
bodily adj. กายิกะ (ทางกาย)
bodily action กายกรรม.

bodily avenue กายทวาร.
bodily formation; bodily functions กายสังขาร.
bodily good conduct กายสุจริต.
bodily happiness กายิกสุข.
bodily misconduct กายทุจริต.
bodily pain กายิกทุกข.
body กาย.
bond โยคะ.
boon พร.
border district ปจจันตชนบท.
boundary สีมา.
bourn คติ.
bowl ด ูalms-bowl.
Brahma-farer พรหมจารี.
Brahma-faring พรหมจรรย.
Brahmin, brahman พราหมณ
breathing in อัสสาสะ (การหายใจเขา) (= in-

breathing.)
breathing out ปสสาสะ (การหายใจออก) (= out-

breathing).
Buddha, the พระพุทธเจา.
Buddhism พระพุทธศาสนา.
Buddhist พุทธศาสนิก.
buoyancy ลหุตา (ความเบา).
burden ธุระ, ภาระ.

C
calm สมถะ.
Calmed One, the พระมุนี.
canker อาสวะ.
canon ปฎก, คัมภีร.
carelessness ปมาทะ, ความประมาท.
carnalities อามิส.
caste วรรณะ.

category ขันธ.
causal occasion ฐาน.
cause เหตุ.
Cause of Suffering ทุกขสมุทัย, สมุทัย.
cemetery สุสาน.
cessation นิโรธ.
Cessation of Suffering ทุกขนิโรธ, นิโรธ.
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change วิปริณาม.
change-of-lineage โคตรภู.
chanting การสวดมนต. v. to chant.
chapter of monks คณะ (ในวินัย).
character จริต.
characteristic ลักษณะ.
charity ทาน, จาคะ.
clairaudience ทิพยโสต.
clairvoyance ทิพยจักษุ.
clan โคตร, กุล, สายตระกูล.
clansman กุลบุตร.
classification สังคหะ (จัดประเภท)
clear comprehension สัมปชัญญะ.
clinging อุปาทาน.
coefficients ด ูmental coefficients.
cognizance จิต, จิตต.
cognizable object ธรรมารมณ.
cohesion, the element of อาโปธาตุ.
Collection นิกาย (แหงคัมภีร).
comfort ผาสุก.
commentary อรรถกถา.
common characteristics สามัญลักษณะ.
community สังฆะ, สงฆ.
companion สหาย.
compassion กรุณา, อนุกัมปา. adj. com-

passionate.
compounded things สังขาร, สังขตธรรม.
comprehension สัมปชัญญะ, ปริญญา.
conceit มานะ.
concentration สมาธิ.
concentration development สมาธิภาวนา, สมถ-
ภาวนา.

concept บัญญัติ.
conception ปฏิสนธิ.
concord สามัคคี
condition ปจจัย.
conditioned genesis ปฏิจจสมุปบาท.
conditioned things สังขาร, สังขตธรรม.
conduct อาจาร, จริยา, จรณะ, สมาจาร.
confession (อาปตติ)เทศนา (การแสดงอาบัติ). v.

to confess.
confidence สัทธา, ศรัทธา, ปสาทะ.
conformity อนุโลม.

conquest ชัย, วิชัย.
conquest by piety ธรรมวิชัย.
conscience หิริ
conscientious adj. ลัชชี, มีหิริโอตตัปปะ.
consciousness วิญญาณ.
consequence วิบาก.
consideration มนสิการ.
constituent องค, โวการ.
contact ผัสสะ.
contemplation อนุปสสนา, อนุสติ.
contemplation of the body กายานุปสสนา
contemplation of the feelings เวทนานุปสสนา.
contemplation of the mind จิตตานุปสสนา
contemplation of the mind-objects ธัมมานุ- 
ปสสนา.

contempt มักขะ; อติมานะ.
content; contentment สันโดษ, สันตุฏฐี.
continuity สันตติ, สันตานะ.
control of the senses อินทรียสังวร.
controlling faculty อินทรีย.
conventional truth สมมติสัจจะ.
conversion อาวัตต, อาวัตตนา, การกลับใจเปลี่ยน
ศาสนา.

co-religionist สหธรรมิก.
corporeality รูป, รูปธรรม.
corruption สังกิเลส, อุปกิเลส, อาสวะ.
Council สังคายนา, สังคีติ.
counterpart ปฏิภาค.
couplet ทุกะ (หมวดสอง).
course of action กรรมบถ.
courteous speech; courtesy ปยวาจา, เปยย-
วัชชะ.

covetousness อภิชฌา.
craving ตัณหา
craving for annihilation วิภวตัณหา.
craving for existence ภวตัณหา.
craving for non-existence วิภวตัณหา.
craving for sensual pleasures กามตัณหา.
cremation ฌาปนกิจ.
crematorium ฌาปนสถาน.
cruelty วิหิงสา.
culture ด ูmind culture.
curds ทธิ.
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D
danger อันตราย, อาทีนพ.
death มรณะ, มัจจุ, จุติ.
deathless adj อมตะ.
debauchery อิตถีธุตตตา (ความเปนนักเลงหญิง).
decad ทสกะ (หมวดสิบ).
decay ชรา, ชรตา.
decease จุติ.
deceit มายา.
decision of the majority เยภุยยสิกา.
decline ปราภวะ (ความเสื่อม).
deed กรรม.
defeat, offence involving อาบัติปาราชิก.
defilement กิเลส.
definition ววัตถาน.
deliverance วิมุตติ, วิโมกข.
delusion โมหะ.
demeritorious action บาปกรรม.
demon อสูร, ยักษ.
demonstration นิทเทส.
denigration มักขะ.
dependence นิสสัย (ในวินัย).
dependent origination ปฏิจจสมุปบาท.
deportment อิริยาบถ.
derivative matter อุปาทายรูป.
derived materiality อุปาทายรูป.
description บัญญัติ.
designation อธิวจนะ, อธิพจน.
desire ฉันทะ, กาม, ตัณหา, อิจฉา (ความอยาก).
despair อุปายาส (ความผิดหวัง, ความคับแคนใจ).
destination คติ
destruction พยสนะ, หายนะ, วนิาส, ปหานะ, ขยะ.
destruction of life ปาณาติบาต.
detachment วิราคะ.
detraction มักขะ.
development ภาวนา.
devotee, lay อุบาสก, อุบาสิกา.
Dhamma; Dharma, the พระธรรม, ธรรม.
diligence อัปปมาทะ, อุฏฐานะ (ความหมั่นขยัน).
direct knowledge อภิญญา.
disappearance จุติ, อันตรธาน.

discernment วิจักขณา.
disciple สาวก.
discipline วินัย.
discontent อรติ, อนภิรติ (ความไมยินดี, เบื่อ
หนาย)

discovery พุทธิ, โพธิ.
discrimination ปฏิสัมภิทา.
discursive thinking วิจาร.
discussion สากัจฉา.
disease โรค, พยาธิ (ความเจ็บไข).
disparaging ปลาสะ.
dispassion นิพพิทา.
dispensation ศาสนธรรม, พระศาสนา.
dispute วิวาท.
disquisition ธรรมบรรยาย.
dissension ความราวราน, ความแตกแยก, (in the 

Order) สังฆราชี.
distraction อุทธัจจะ, วิกเขปะ (ความฟุงซาน).
diversification ปปญจะ.
divine ทิพย, พรหม.
divine abiding พรหมวิหาร. ด ูsublime states.
divine ear ทิพยโสต.
divine eye ทิพยจักษุ
divine life พรหมจรรย. ด ูholy life.
doctrine ธรรม, พระธรรม, ปาพจน.
domain วิสัย, ภพ.
domineering ปลาสะ.
donation ทาน, การบริจาค.
donor ทายก.
door ทวาร
doubt วิจิกิจฉา, กังขา.
downfall ปราภวะ (ความเสื่อม), อบาย.
drowsiness มิทธะ.
drunkenness สุราธุตตตา (ความเปนนักเลงสุรา).
dulness; dullness โมหะ.
duties of the King; duties of the ruler ราชธรรม.
duty กิจ, วัตร.
dwelling วิหาร (ที่อยู).
dwelling in a favourable place ปฏิรูปเทสวาส.
dyad ทุกะ (หมวดสอง).



ear Fine-Material Sphere370

E
ear โสตะ.
earnestness อัปปมาทะ, อาตาปะ (ความเพียร).
earth ปฐวี, ปฐวีธาตุ. ด ูextension.
ease สุข.
effort วิริยะ, วายามะ, ความเพียรพยายาม.
ego อัตตา, อาตมัน.
elasticity มุทุตา.
elder เถระ.
element ธาตุ, มหาภูต, องค.
elements of enlightenment โพชฌงค.
embodiment view สักกายทิฏฐิ.
embryo กลละ, คัพภะ.
emergence วุฏฐานะ (การออก).
emptiness สุญญตา.
end อันตะ.
endeavour ปธาน, วิริยะ, วายามะ.
endurance ขันติ, อธิวาสนะ.
energy วิริยะ.
enjoyment บริโภค (เสวย; ใชกับสมบัติ ความสุข 
เปนตน); อัสสาทะ.

Enlightened One, the พระพุทธเจา.
enlightenment โพธิ, อภิสัมโพธิ (การตรัสรู)
enlightenment factor โพชฌงค
enlightenment state โพธิปกขิยธรรม.
ennead นวกะ (หมวดเกา).
enthusiasm ปติ.
envy อิสสา, ความริษยา.
eon กัป, กัลป.
equality สมานัตตตา.
equanimity อุเบกขา (ตัตรมัชฌัตตตา). ดู on-

looking equanimity.
equipment บริขาร
eradication สมุคฆาตะ, ปหานะ.
escape นิสสรณะ.
essential of existence อุปธิ.
eternalism; eternity-view สัสสตวาทะ, สัสสตทฏิ
ฐ.ิ

eunuch บัณเฑาะก (จํ าพวกหนึ่ง).
even-mindedness อุเบกขา.
evil บาป.
Evil One, the มาร.
Exalted One, the ภควา (พระผูมีพระภาค).
exertion ปธาน, วายามะ, ปรักกมะ, ความเพียร, 
ปคคหะ, ปคคาหะ.

exhaustion ขยะ, ขัย (ความสิ้นไป, ความหมดไป).
exhortation โอวาท.
existence ภพ.
experience เวทยิต.
exposition นิทเทส, วรรณนา.
extension, the element of ปฐวีธาตุ.
extinction นิโรธ.
Extinction of Impurities กเิลสปรนิพิพาน (= สอุปาทิ-
เสสนพิพาน)

Extinction of Suffering ทุกขนิโรธ, นิโรธ.
Extinction of the Five-Khandha-Process ขันธ-
ปรินิพพาน (= อนุปาทิเสสนิพพาน).

extreme อันตะ (ที่สุด, ความเขาใจ หรือ ประพฤติ
เอียงสุด).

expiation, offence of อาบัติปาจิตตีย.
eye จักขุ.

F
factor องค.
faculty อินทรีย.
fading away of craving ตัณหักขยะ.
fading of lust วิราคะ.
failure วิบัติ.
faith ศรัทธา. ด ูconfidence.
falseness; falsity มิจฉัตตะ.
false speech มุสาวาท.
false views มิจฉาทิฏฐิ.

fame ยศ, กิตติศัพท, สิโลกะ.
favourable adj. สัปปายะ.
fear ภยะ.
fear of blame โอตตัปปะ.
feeling เวทนา.
femininity อิตถีภาวะ, อิตถินทรีย.
fetter สังโยชน, สัญโญชน.
final knowledge อัญญา.
Fine-Material Sphere รูปภพ, รูปโลก.
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firmness ธิติ.
Five Precepts, the เบญจศีล.
fixation อุปาทาน.
flavour รส.
flood โอฆะ.
fluid element อาโปธาตุ ด ูcohesion.
flurry and worry อุทธัจจกุกกุจจะ.
follower สาวก, ศาสนิก.
fool พาล, คนพาล.
foolish man โมฆบุรุษ.
forbearance ตีติกขา, ขันติ.
forest-dweller อรัญวาสี
forfeiture, offence of expiation involving อาบัติ
นิสสัคคิยปาจิตตีย.

form รูป.
formal act สังฆกรรม.
formal meeting of the Order, offence entailing a
อาบัติสังฆาทิเสส

formations สังขาร.

former action บุพกรณ.
former habitation บุพเพนิวาส.
formless อรูป
forward order อนุโลม.
foundation of mindfulness สติปฏฐาน.
fragrant adj. สุคนธ.
Fragrant Cell, the พระคันธกุฎี.
fraud สาเฐยยะ, สาไถย.
freedom วิมุตติ.
friend มิตร.
friendliness เมตตา.
frivolous talk สัมผัปปลาปะ.
fruit; fruition ผล, วิบาก.
Fully Enlightened One, the พระสัมมาสมัพทุธเจา.
full moon; full-moon day บุณมี, บูรณมี, วันเพ็ญ.
function กิจ, รส.
functional consciouness กิริยาจิต.
fundamental precepts ปาฏิโมกข.
fundamentals of mindfulness สติปฏฐาน.

G
gain ลาภ.
gambling การพนัน.
generosity จาคะ, ทาน.
gentleness มัททวะ.
gesture กายวิญญัติ.
ghee สัปป.
ghost เปรต.
gift ทาน, ทานวัตถุ.
giving ทาน.
giving up จาคะ, ปริจจาคะ.
goal อัตถะ, ปริโยสาน.
god เทวะ, เทพ, เทวดา.
going forth (from home) ปพพัชชา.
good n. อัตถะ. adj.  กัลยาณะ, บุญ.
good company กัลยาณมิตตตา.
gossip สัมผัปปลาปะ.
grasping อุปาทาน.
grateful adj. กตัญู.
gratefulness กตญัุตา, กตัญูกตเวทิตา.

gratification อัสสาทะ.
gratitude กตญัุตา, กตัญูกตเวทิตา.
grave offence อาบัติถุลลัจจัย.
great entity มหาภูต.
Great Man มหาบุรุษ.
Great Renunciation, the มหาภิเนษกรมณ.
Great Vehicle มหายาน.
greed โลภะ.
greediness มหิจฉตา (ความมักมากอยากใหญ).
grief โทมนัส, โสกะ.
group-meal คณโภชน.
Groups of Existence, the Five ขันธ 5.
growth อุปจยะ.
grudging อุปนาหะ.
guidance นิสสัย (ในวินัย).
guide สรณะ, เนตติ.
guiding out วินัย.
guile กุหนา.
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H
halo ปภา.
happiness สุข.
harmlessness อหิงสา.
harmony สามัคคี.
harsh speech ผรุสวาจา.
hate โทสะ.
hatred โทสะ, เวร.
health อาโรคยะ, กัลลตา.
hearer สาวก. ด ูdisciple.
heart หทัย.
heating element เตโชธาตุ.
heaven สัคคะ, สวรรค.
heavenly abiding ทิพยวิหาร.
heavenly being เทพ, เทวดา, ชาวสวรรค.
heavenly ear ทิพยโสต.
heavenly eye ทิพยจักษุ.
heedfulness อัปปมาท.
heedlessness ปมาทะ, ความประมาท.
hell นิรยะ นรก.
help สังคหะ.
heptad สัตตกะ (หมวดเจ็ด).
here and now ทิฏฐธรรม, ทิฏฐธัมม.
hereafter ปรโลก, สัมปรายะ.
heresy ติตถายตนะ.
heritage ทายัชชะ (ความเปนทายาท, มรดก).

hermit enlightened one ปจเจกพุทธ.
hexad ฉักกะ (หมวดหก).
higher knowledge ด ูsuperknowledge.
higher mentality อธิจิตต.
higher morality อธิศีล.
higher thought อธิจิตต.
higher wisdom อธิปญญา.
hindrance นิวรณ.
holy life พรหมจรรย.
holy men สมณพราหมณ.
holy one พระอริยะ, พระอรหันต.
homage นมะ, นมักการะ, ปูชา.
homeless one อนาคาริก.
homeless life อนาคาริยะ, ชีวิตอนาคาริก.
honesty อาชชวะ.
honour สักการะ, ปูชา.
hostile action เวร.
householder คฤหบดี, คฤหัสถ.
house-life; household life ฆราวาส, ชีวิตคฤหัสถ; 
การครองเรือน.

human being มนุษย.
humility นิวาตะ; อปจายนะ (ความออนนอมถอม
ตน). adj. humble.

hut กุฎี (กระทอม).
hypocrisy สาเฐยยะ, สาไถย.

I
ideation สัญญา. ด ูperception.
idleness โกสัชชะ.
ignoble adj. อนริยะ, อนารยะ.
ignorance อวิชชา.
illimitables อัปปมัญญา.
illumination โอภาส.
illusion ปโมหะ, มายา.
ill-will พยาบาท.
image ปฏิมา. ด ูmental image.
I-making อหังการ.
immaterial adj. อรูป.
Immaterial Sphere อรูปภพ, อรูปโลก.
immoral adj. บาป, อกุศล.
immortal adj. อมตะ.

impartiality สมานัตตตา.
impediment ปลิโพธ, กิญจนะ.
impermanence อนิจจตา.
impermanent adj. อนิจจะ, อนิจจัง.
imperturbability อาเนญชา, อเนญชา.
impulsion ชวนะ.
impurity กิเลส, มละ, มลทิน.
in- and out-breathing อานาปานะ, อัสสาสะ
ปสสาสะ.

incantation มนต, มนตร.
incense stick ธูป.
inclination อัชฌาสัย, อธิมุติ.
independent adj. อนิสสิต.
indeterminate adj. อัพยากฤต.
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indifferent feeling อุเบกขาเวทนา, อทุกขมสุข.
individual บุคคล.
individuality อัตตภาวะ, อัตภาพ.
indolence โกสัชชะ.
industry อนลสตา, อุฏฐานะ (ความหมั่นขยัน).
inertia ปฐวีธาตุ.
infinite adj. อนันต.
infinity of consciousness วิญญาณัญจายตนะ.
infinity of space อากาสานัญจายตนะ.
inheritance ทายัชชะ. ด ู heritage.
inner sense-sphere อัชฌัตติกายตนะ (อายตนะ
ภายใน).

initial application วิตก.
inquiry วิมังสา, ปริปุจฉา.
insight ญาณ, วิปสสนา.
insight development วิปสสนาภาวนา.

insight into the hearts of others ปรจิตตวิชานน, 
เจโตปริยญาณ.

insistence อภินิเวส.
instigated adj. สสังขาริก.
instruction อนุสาสนี, สาสนะ.
integrity อาชชวะ.
intention สังกัปปะ, อธิปปายะ, เจตนา.
intimation วิญญัติ.
intoxicant มัชชะ, นํ้ าเมา, สุราเมรัย.
intoxicant, mental อาสวะ.
intrepidity เวสารัชชะ.
investigation วิจัย, สันตีรณะ, วิโลกนะ.
investigation of the Dhamma ธัมมวิจยะ, ธรรม-
วิจัย

invitation การนิมนต, อาราธนา, ปวารณา.
issuer of meals ภัตตุเทศก.

J
jealousy อิสสา, ความริษยา.
jewel รัตนะ (ใน “รัตนตรัย”)

joy โสมนัส, (เจตสิก) สุข, ปติ, มุทิตา. ด ู sym-
pathetic joy.

K
Kamma; Karma กรรม.
karmically acquired adj. อุปาทินนะ, กรรมชะ.
killing ปาณาติบาต.
kindly speech ปยวาจา.

kinsman ญาติ.
knowable things เญยยธัมม, ไญยธรรม.
knowing and seeing ญาณทัสสนะ.
knowledge ญาณ, วิชชา.

L
laity, the พวกคฤหัสถ, พวกชาวบาน.
lamentation ปริเทวะ.
latent bias อนุสัย.
latent tendency อนุสัย.
Law, the พระธรรม.
lay devotee อุบาสก อุบาสิกา
lay disciple อุบาสก, คฤหัสถสาวก.
lay follower อุบาสก, พุทธศาสนิกฝายคฤหัสถ.
laying down การบญัญตั(ิสิกขาบท). v. to lay down.
layman คฤหัสถ.
laziness โกสัชชะ, อาลัสยะ.
learner เสขะ.
learning สุตะ, สิกขา.
legal question อธิกรณ.

Lesser Vehicle หีนยาน.
lethargy ถีนะ
lethargy and drowsiness ถีนมิทธะ.
letter อักขระ, พยัญชนะ.
liberality ทาน, จาคะ.
liberation วิโมกข, วิมุตติ.
life-faculty ชีวิตินทรีย.
life-principle ชีวะ, ชีวิตินทรีย.
life-span อายุ, ชีวกาล, ชนมกาล, อายุกัป.
lightness ลหุตา.
liquor สุรา.
livelihood อาชีวะ.
living in befitting places ปฏิรูปเทสวาส.
living within one’s means สมชีวิตา.
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loathsome adj. ปฏิกูล. n. loathsomeness.
lodgings เสนาสนะ.
longings อิจฉา (ความอยาก).
love เปมะ, เปรม.
loving-kindness เมตตา.

lunar adj. ทางจันทรคติ.
lunar calendar ปฏิทินจันทรคติ.
lust ราคะ.
lusting wish ฉันทราคะ.
lying; lying speech ด ูfalse speech.

M
magical power อิทธิปาฏิหาริย.
Mahayana มหายาน (นิกายพระพุทธศาสนาฝาย
เหนือ).

maintaining; maintenance อนุรักขนา.
malice อาฆาต.
malicious speech ปสุณาวาจา, เปสุญวาท.
malleability มุทุตา.
management วิธาน, สังวิธาน (การจัดการ).
manifestation ปจจุปฏฐาน.
manner ปริยาย, อาการ.
marvel ปาฏิหาริย.
masculinity ปุริสภาวะ, ปุริสินทรีย.
mass สมูหะ, ฆนะ
Master, the พระศาสดา, พระบรมศาสดา.
mastery วสี.
material gifts อามิสทาน.
material happiness สามิสสุข.
material qualities รูปธรรม, รูป.
material things อามิส
material worship อามิสบูชา.
matricide มาตุฆาต.
matrix มาติกา.
matted-hair ascetic ชฎิล.
matter รูป.
maturity ปริปากะ.
meal ภัต, โภชนะ.
mealtime ภัตตกาล.
meaning อรรถ.
meanness มัจฉริยะ.
means อุปายะ, อุบาย, วิธี, ปโยคะ.
medicine เภสัช.
meditation ฌาน, ภาวนา.
meditator ฌายี, ผูบํ าเพ็ญฌาน, นักฌาน, ผูเจริญ
ภาวนา.

meekness โสวจัสสตา.
mental adj. เจตสิกะ (ทางใจ).

mental action มโนกรรม.
mental activities เจตสิก.
mental adjuncts เจตสิก.
mental avenue มโนทวาร.
mental body นามกาย.
mental coefficients เจตสิก.
mental concomitants เจตสิก.
mental factors เจตสิก.
mental formations; mental functions มโน-
สังขาร, จิตตสังขาร.

mental formations สังขาร (ในขันธ 5).
mental good conduct มโนสุจริต.
mental happiness เจตสิกสุข.
mental image นิมิต, นิมิตต.
mentality นาม, นามธรรม, เจตสิก.
mental misconduct มโนทุจริต.
mental object ธรรมารมณ.
mental pain เจตสิกทุกข.
mental qualities เจตสิก.
mercy ทยา, อนุทัย (ความปรานีเอ็นดู).
merit บุญ
meritorious action บุญกรรม.
message พระธรรม, คํ าสอน.
Middle Path, the มัชฌิมาปฏิปทา.
Middle Way, the  มัชฌิมาปฏิปทา.
mind จิต, มโน, นาม.
mind culture ภาวนา.
mindfulness สติ.
mindfulness on breathing อานาปานสติ.
mind object ดู mental object.
miracle ปาฏิหาริย.
misapprehension of virtue and duty สีลัพพต-
ปรามาส.

misconduct ทุจริต, มิจฉาจาร.
miserliness มัจฉริยะ.
misery ทุกข. adj. miserable มีทุกข, เปนทุกข.
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mode อาการ.
moderation มตัตัญุตา (~ in eating = โภชเน-มัต
ตญัุตา)

moment ขณะ.
momentary concentration ขณิกสมาธิ.
momentary joy ขณิกาปติ.
monastery วัด, อาราม, วิหาร.
monastic life พรหมจรรย, ชีวิตสมณะ.
monk ภิกขุ, ภิกษุ, สมณะ.
monument ถูปะ, สถูป, เจติยะ, เจดีย.

moral achievement สีลสมบัติ, สีลสัมปทา.
moral dread โอตตัปปะ.
moral failure สีลวิบัติ.
moral habit ศีล.
morality ศีล.
moral shame หิริ.
mortal มัจจะ (ผูตองตาย = สัตว).
motion ญัตติ, ญัติ; วาโยธาตุ.
mundane adj. โลกิยะ, โลกีย.
my-making มมังการ.

N
naked ascetic อเจลก.
name นาม.
name and form นามรูป.
natural virtue ปกติศีล.
negligence ปมาทะ, ความประมาท.
neighbourhood concentration อุปจารสมาธิ.
neither-pain-nor-pleasure อทุกขมสุข, อุเบกขา-
เวทนา.

Neither Perception Nor Non-Perception, Sphere 
of เนวสัญญานาสัญญายตนะ.

neutrality, specific ตัตรมัชฌัตตตา.
newly ordained monk นวกภิกษุ.
next life; next world ปุนชาติ, ปุนภพ, ชาติหนา, 
ปรโลก.

Nibbàna; Nirvàõa นิพพาน.
Nibbàna without any remainder of existence
อนุปาทิเสสนิพพาน.

Nibbàna with remainder of existence สอุปาทิ-
เสสนิพพาน.

niggardliness มัจฉริยะ.
nihilism นัตถิกวาท, นัตถิกทิฏฐิ.
noble adj. อริยะ, อารยะ.
noble disciple อริยสาวก.
noble discipline อริยวนิยั (แบบแผนของอารยชน)
Noble Eightfold Path, the อริยอัฏฐังคิกมัคค, 
อารยอัษฎางคิกมรรค.

noble one อริยบุคคล.

noble treasure อริยทรัพย.
Noble Truths, the Four อริยสัจจ 4, จตุราริยสัจจ.
noble wealth อริยทรัพย.
non-covetousness อนภิชฌา.
non-cruelty อวิหิงสา.
non-delusion อโมหะ.
non-greed อโลภะ.
non-hate; non-hatred อโทสะ, อพยาบาท.
non-ill-will อพยาบาท.
non-injury อหิงสา.
non-obstruction อวิโรธนะ.
non-opposition อวิโรธนะ.
Non-Returner อนาคามี.
Non-Returning, fruition of อนาคามิผล.
Non-Returning, path of อนาคามิมรรค.
non-self; non-soul อนัตตา.
non-violence อหิงสา, อวิหิงสา.
norm ธรรม.
nose ฆานะ.
Nothingness, Sphere of อากิญจัญญายตนะ.
not-self adj. อนัตตา.
novice สามเณร.
novitiate สามเณร, นวะ.
nun ภิกษุณี.
nutrient; nutriment อาหาร.
nutritive essence โอชา.

O
obedience โสวจัสสตา. object อารมณ.
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objective-field วิสัย.
objectivity ตถตา.
oblation พลี, พลีกรรม.
obligations ปาติโมกข, กิจ, ธุระ, พันธะ.
observance อุโบสถ, วัตร, การรักษา (ศีลเปนตน).
obsession ปริยุฏฐานะ, ปปญจะ.
obstinacy ถัมภะ.
obstruction นิวรณ. ด ูhindrance.
octad อัฏฐกะ (หมวดแปด).
odorous object คันธารมณ.
odour คันธะ.
offence อาบัติ.
offering พลี, ทักขิณา, ทักษิณา, บูชา.
old age ชรา.
olfactory organ ฆานะ.
omen นิมิต; good omen มงคล.
omnipotent adj. สัพพาภิภู.
omniscience สัพพัญุตา.
Omniscient, the พระสัพพัญู.
Once-Returner สกทาคามี.
Once-Returning, fruition of สกทาคามิผล.

Once-Returning, path of สกทาคามิมรรค.
one-pointedness of mind เอกัคคตา, จิตตัสเส-
กัคคตา.

onlooking-equanimity อุเบกขา.
opposite adj. ปฏิปกข.
Order, the พระสงฆ, คณะสงฆ.
ordinary man ด ูworldling.
ordination อุปสัมปทา, การอุปสมบท. v. to be 

ordained.
origin สมุทัย.
Origin of Suffering ทุกขสมุทัย, สมุทัย.
origination สมุฏฐาน.
other world ปรโลก.
outer sense-sphere พาหิรายตนะ (อายตนะภาย
นอก).

outcast วสละ (คนถอย, ~ตํ่ าทราม)
outcaste จัณฑาล.
overcoming ปหานะ.
ownership, the bliss of อัตถิสุข (สุขเกิดจากความ
มีทรัพย).

P
pain ทุกข.
painful feeling ทุกขเวทนา.
Pali Canon พระไตรปฎก.
Parinirvana ปรินิพพาน.
parricide มาตุฆาตหรือปตุฆาต.
partiality ฉันทาคติ.
passing away มรณะ, กาลกิริยา.
Path, the มรรค.
patience ขันติ, ขมะ.
patricide ปตุฆาต.
peace สันติ, อุปสมะ.
penetration ปฏิเวธ, นิพเพธ.
pentad ปญจกะ (หมวดหา).
perception สัญญา.
perdition วินิบาต.
Perfect One, the พระตถาคต.
perfection บารมี.
perfectness สัมปตติ, สมบัติ.
peril อาทีนพ, ภัย.
perplexity วิจิกิจฉา.

person บุคคล.
perspicuity ปฏิภาณ.
perversion วิปลลาส.
physical adj. กายิกะ (ทางกาย). ด ูbodily.
physical basis of mind หทัยวัตถุ.
plane ภูมิ.
pleasant feeling สุขเวทนา.
pleasing adj. ปาสาทิกะ (นาเลื่อมใส).
pleasure สุข.
posture อิริยาบถ.
power พละ.
practice การปฏิบัติ, ปฏิปทา.
praise วัณณะ (คํ าสรรเสริญ), ปสังสา.
preaching เทศนา. v. to preach.
precept สิกขาบท, (ขอ) ศีล.
preceptor อุปชฌาย.
predominance อธิปไตย.
prejudice อคติ.
preliminary duties บุพกิจ.
preparation บริกรรม (การตระเตรียม).
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presumption สารัมภะ.
previous benefactor บุพการี.
previous life ปุริมชาติ, บุพชาติ, ชาติกอน.
pride มานะ, มทะ.
priest นักบวช, พราหมณ.
primary element มหาภูต.
privilege อานิสงส.
probation ปริวาส.
probationer สิกขมานา.
proclamation อนุสาวนา.
proficiency ปาคุญญตา; โกศล.
proficiency as to progress อายโกศล.
proficiency as to regress อปายโกศล.
proficiency as to the means of success อุปาย-
โกศล.

proficiency in knowing gain อายโกศล.
proficiency in knowing loss อปายโกศล.
proficiency of method อุปายโกศล.

profitable adj. กุศล.
profound adj. คัมภีร, ลึกซึ้ง.
prompted adj. สสังขาริก.
propagation การเผยแผ.
property สมบัติ.
prose; prose-exposition วยากรณะ, ไวยากรณ 

(คํ ารอยแกว).
prosperity สัมปทา.
protection อารักขา.
provenance นิทาน (เหตุ, ที่มา).
psychic power อภิญญา.
pupil สัทธิวิหาริก หรือ อันเตวาสิก, ศิษย.
Pure Abodes สุทธาวาส.
purification วิสุทธิ.
purity ปาริสุทธิ, วิสุทธิ.
purport อธิปบาย (นัยประสงค).
pursuit อนุโยค.

Q
quadruped สัตวจตุบท.
quality คุณ, ลักษณะ, องค.
quarrel กลหะ, วิวาท.
quarter ทิศ (ทิสา).

quest เอสนา, คเวสนา, ปริเยสนา.
question ปญหา.
quiet n. สมถะ. adj. วิวิตต (สงัด).

R
radiation เตโชธาตุ; การแผ (เมตตา บญุกศุล ฯลฯ).
rag-robe บังสุกุลจีวร.
rains-residence; rains-retreat จํ าพรรษา, วัสสา-
วาสะ.

rapture ปติ.
reaching ปตติ (การบรรลุ).
reality ตถตา, ยถาภูตธรรม.
realization สัจฉิกิริยา, สัจฉิกรณะ, อธิคม (การทํ า
ใหแจง, การบรรลุ).

reappearance อุปบัติ.
reason การณะ, โยนิ, วิมังสา.
rebirth ปุนภพ, ชาติใหม, การเกิดใหม.
recipient ปฏิคาหก, ลาภี.
recitation การสาธยาย, การสวด. v. to recite.
recluse สมณะ.
recollection อนุสติ.

reconciliation ปฏิสาราณียกรรม.
reconnection ปฏิสนธิ.
rectitude อุชุกตา.
refectory ภัตตัคคะ (โรงฉัน, หอฉัน).
refraining สังยมะ, สัญญมะ, เวรมณี.
refuge สรณะ.
Refuge, the Threefold ไตรสรณะ.
refuse-rag-robe บังสุกุลจีวร.
registration ตทารมณ, ตทาลัมพนะ.
rehearsal สังคีติ, สังคายนา.
reincarnation อวตาร (ตามคติพราหมณ, ฮินดู).
relative; relation ญาติ.
relaxation ปสสัทธิ.
release วิโมกข, วิมุตติ.
relics (of the Buddha) พระธาตุ, พระสารีริกธาตุ.
relief ภาพสลักนูน, รูปนูน.
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relinking ปฏิสนธิ.
remembrance of previous births ปุพเพนิวาสา-
นุสสติญาณ.

remorse วิปฏิสาร, กุกกุจจะ.
renouncing ปริจจาคะ.
renown กิตติ, กิตติศัพท.
renunciation เนกขัมมะ. v. to renounce.
repairs นวกรรม, ปฏิสังขรณ.
reprover โจทก.
reproving โจทนา. v. to reprove.
repugnance ปฏิฆะ.
repulsion ปฏิฆะ.
repulsive adj. ปฏิกูล.
requisite บริขาร, ปจจัย.
resentment ปฏิฆะ.
resistance ปฏิฆะ.
resolution อธิโมกข, อธิมุติ; (วินัย) กรรมวาจา.
resolve อธิษฐาน, อธิมุติ.
resort โคจร.
respect คารวะ.
respectable person ครุฐานียบุคคล.
restlessness อุทธัจจะ, วิชัมภิตา.
restoration โอสารณา; ปฏิสังขรณ.
restraint สังวร, สังยมะ.
restraint of the senses อินทรียสังวร.
result ผล, วิบาก.
retrocognition ปุพเพนิวาสานุสติญาณ (เทียบ)
reverence อปจายนะ, คารวะ.
Reverend คํ าเรียกนํ าหนาชื่อพระสงฆ แสดง
คารวะ นิยมใชกับพระสงฆผายมหายานหรือนัก
บวชในศาสนาอื่น. ด ูVenerable.

reverse order ปฏิโลม.
review; reviewing ปจจเวกขณ.
riches โภคะ.
right adj. สัมมา.
Right Action สัมมากัมมันตะ.
Right Concentration สัมมาสมาธิ.

Right Conduct ด ูRight Action
Right Effort สัมมาวายามะ.
right endeavour สัมมัปปธาน.
Right Deliverance สัมมาวิมุตติ.
Right Intent ด ูRight Thought
Right Knowledge สัมมาญาณะ.
Right Livelihood สัมมาอาชีวะ.
Right Means of Livelihood  ด ูRight Livelihood.
Right Meditation ด ูRight Concentration.
Right Mindfulness สัมมาสติ.
Right Motives ด ูRight Thought.
Right Speech สัมมาวาจา.
right striving  สัมมัปปธาน.
Right Thought สัมมาสังกัปปะ.
Right Understanding สัมมาทิฏฐิ.
Right View ด ูRight Understanding.
righteous adj. ธรรมิก, เปนธรรม.
righteous man สัปบุรุษ, สัตบุรุษ.
righteousness ธรรม.
rightness สัมมัตตะ.
rigidity, mental ถัมภะ.
ripening วิบาก.
risk เวร
rites and rituals สีลัพพตะ.
rivalry ปลาสะ, สารัมภะ.
road to power อิทธิบาท. ด ูbasis for success.
robe จีวร.
root มูล.
root-cause เหตุ.
round วัฏฏะ
round of rebirth; roundabout of births สังสาร-
วัฏฏ, วัฏฏสงสาร, สงสาร.

rug สันถัต.
rules and rituals สีลัพพตะ, ศีลและพรต.
rule of training สิกขาบท.
rumination วิจาร.

S
sacrifice ยัญ (พราหมณ); จาคะ, ปริจจาคะ.
safe adj. เขมะ, เกษม.
saffron robe กาสาวพัสตร.
sage มุนี.

salvation วิมุตติ.
sandals อุปาหนา.
Sangha, the สงฆ, พระสงฆ, คณะสงฆ.
sapid object รสารมณ.
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satisfaction ปสาทะ, อัสสาทะ.
Saviour พระมหาไถ, พระผูไถบาป (คริสต = พระ
เยซู; เคยมีผูนํ ามาใชเลียนศัพทแทน นาถะ บาง 
แตบัดนี้ไมใชกันแลว).

savour รส.
scepticism วิจิกิจฉา.
schedule มาติกา.
schism สังฆเภท.
School นิกาย (แหงศาสนา).
science วิชชา.
scripture คัมภีร, คันถะ, ปกรณ.
search; searching เอสนา, ปริเยสนา (การแสวง
หา).

search of truth ธัมมวิจยะ.
seat อาสนะ.
seclusion วิเวก.
sect นิกาย.
section วาระ, วรรค.
seeing ทัสสนะ.
seer อิสิ, ฤๅษี.
self อัตตา, ตน, ตัวตน.
self-control ทมะ, สัญญมะ.
self-direction, right disposition in อัตตสมัมาปณธิิ.
self-illusion สักกายทิฏฐิ.
selfishness มัจฉริยะ.
self-knowledge อัตตัญุตา.
self-mortification; self-torment อัตตกิลมถานุโย
ค.

self-possession สัมปชัญญะ.
sensation เวทนา. ด ูfeeling.
sense-base อายตนะ.
sense-field อายตนะ.
sense-impression ผัสสะ.
sense of shame หิริ.
sense of urgency สังเวคะ, ความสังเวช.
sense-object อายตนะ(ภายนอก).
sense-organ อายตนะ(ภายใน), อินทรีย.
sense-pleasure กาม.
sense-sphere อายตนะ.
sensual craving กามตัณหา.
sensual desire กาม, กามฉันทะ.
sensual indulgence กามสุขัลลิกานุโยค.
sensual lust กามราคะ.

sensual misconduct กาเมสุมิจฉาจาร.
Sensual Plane กามภูมิ.
sensual pleasure กาม, กามสุข, กามคุณ.
Sensual Sphere กามภพ.
sensuous craving กามตัณหา.
sensuous sphere กามภพ, กามโลก.
sentient being สัตว.
separate treatment วิภังค.
sequence อนุสนธิ.
serene adj. สันตะ (ผูสงบระงับ).
series สันตติ.
service เวยยาวัจจะ.
setting in motion (หรือ setting rolling) the 

Wheel of the Doctrine ธัมมจักกัปปวัตตนะ.
setting-up of mindfulness สติปฏฐาน.
Seven-Times-at-Most Stream-Enterer โสดาบัน
ผูสัตตักขัตตุปรมะ.

sexual intercourse เมถุนธรรม.
sexual misconduct กาเมสุมิจฉาจาร.
shame หิริ, ลัชชา.
shameless adj. อลัชชี.
shelter ตาณะ (ที่พํ านัก, ที่ตานทาน, ที่กันภัย).
shoe ปาทุกา.
sign นิมิต.
Signs of Being, the Three ไตรลักษณ.
simile อุปมา.
simplicity อัปปจฉตา, ความมักนอย.
single-seed เอกพีชี.
skilful action กุศลกรรม.
skill โกสัลละ, โกศล, ทักขะ, ทักษะ.
skilled; skilful adj. กุศล.
slander ปสุณวาจา, ปสุณาวาจา, เปสุญวาท.
sloth ถีนะ, ลีนตา.
smirching มักขะ.
sociability สมานัตตตา.
softness มุทุตา; มัททวะ.
solid element ปฐวีธาตุ.
solitude วิเวก.
sorrow โสกะ, โศก.
sound สัททะ (เสียง).
source นิทาน (เหตุ, ที่มา).
soul อัตตา, อาตมัน, ชีวะ.
soulless adj. อนัตตา.
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soullessness อนัตตตา.
space อากาส (ชองวาง), อวกาศ.
specific conditionality อิทัปปจจยตา.
specification วิภาค.
speech วาจา, วจี, ภาสิต, วจีวิญญัติ.
spite อุปนาหะ.
spontaneously born creature โอปปาติกะ.
stain มละ, มลทิน.
standing (in the Order) (จํ านวน) พรรษา (ใน
ภิกขุภาวะ หรือในเพศบรรพชิต).

steadiness ฐิติ.
stealing อทินนาทาน.
Stilled One, the พระมุนี.
stillness โมไนย.
stinginess มัจฉริยะ.
storing up อุปจยะ.
straightness อุชุกตา, อาชชวะ.
Stream-Enterer; Stream-Entrant; Stream-

Winner; Stream-Attainer โสดาบัน.
Stream-Entry, fruition of โสดาปตติผล.
Stream-Entry, path of โสดาปตติมรรค.
strength พละ.

stress ความเครียด, สารัทธภาวะ.
striving ปธาน, วิริยะ.
stumbling block อันตราย, อันตรายิกธรรม.
sublime states พรหมวิหาร.
substitution of opposites ตทังคะ.
substratum of rebirth อุปธิ.
subtle adj. สุขุม.
success อิทธิ, สัมปตติ.
suffering ทุกข.
suitable adj. สัปปายะ, กัปปยะ, อนุรูป.
sunshade ฉัตร (รม).
superknowledge อภิญญา.
supermundane; supramundane adj. โลกุตตระ.
supernormal power อิทธิปาฏิหาริย.
support นิสสัย (ที่อาศัย); อุปถัมภ.
suppression วิกขัมภนะ.
supreme abidings พรหมวิหาร.
superme dwellings พรหมวิหาร.
suspension อุกเขปนียกรรม.
sustained application วิจาร.
sympathetic joy มุทิตา.

T
tactile object โผฏฐัพพะ.
taint อาสวะ.
taking what is not given อทินนาทาน.
tale-bearing ปสุณวาจา, ปสุณาวาจา, เปสุญวาท.
talk กถา.
taming ทมะ.
tangible object โผฏฐัพพารมณ, โผฏฐัพพะ.
task กิจ.
taste รส.
teacher อาจารย.
teaching เทศนา, ธรรม.
Teaching; Teachings, the พระธรรม.
telepathy เจโตปริยญาณ (เทียบ).
temperament จริต.
temperature อุตุ.
Tempter, the มาร.
term บท.
test วีมังสนะ.
tetrad จตุกกะ (หมวดสี่).

thanking อนุโมทนา.
Theravada เถรวาท (นิกายพระพุทธศาสนาดั้งเดิม
ฝายใต ปจจุบัน คูกับ มหายาน).

things ธัมมา, ธรรม.
thirst ตัณหา, ปปาสา.
thought จิต, จิตตุบาท, สังกัปป, วิตักกะ.
thought-conception วิตก.
tie คันถะ.
tolerance ขันติ.
tongue ชิวหา.
torpor มิทธะ
touch โผฏฐัพพะ.
town-monk พระคามวาสี.
training สิกขา, ทมะ, ภาวนา.
Training, the Threefold ไตรสิกขา.
training rule สิกขาบท.
tranquillity ปสสัทธิ, สมถะ.
Tranquillity Development  สมถภาวนา.
transcendental โลกุตตระ.
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transformation วิปริณาม.
transgression วีติกกมะ (การละเมิด).
transience; transiency อนิจจตา.
transient adj. อนิจจ, อนิจจัง.
treasure รัตนะ, นิธิ, ธนะ.
triad ติกะ (หมวดสาม).

Triple Gem, the พระรัตนตรัย.
triplet ติกะ (หมวดสาม).
true doctrine สัทธรรม.
true man สัปบุรุษ, สัตบุรุษ.
truth สัจจะ.
twin miracle; twin wonder ยมกปาฏิหาริย.

U
ultimate sense; ultimate reality ปรมัตถ.
ultramundane ด ูsupermundane.
uncertainty วิจิกิจฉา.
uncompounded; unconditioned adj. อสังขตะ.
unconscious mind ภวังคจิต.
unconscious state ภวังค.
undeclared อัพยากตะ, อัพยากฤต.
underlying tendency อนุสัย.
understanding ปญญา.
undertaking สมาทาน. v. to undertake.
undetermined offence อนิยต.
unification เอกัคคตา.
uninstigated adj. อสังขาริก.
unity สามัคคี, เอกัตตะ, เอกีภาพ

unknowing อัญญาณ.
unprofitable adj. อกุศล.
unprompted adj. อสังขาริก.
unrighteous greed วิสมโลภ (= อภิชฌา)
unskilful adj. อกุศล.
unskilful action อกุศลกรรม.
unsurpassed adj. อนุตตระ.
unwholesome adj. อกุศล.
unwholesome action อกุศลกรรม.
unworldly adj. นิรามิส.
urgency, sense of สังเวคะ, สังเวช.
usage โวหาร.
utterance อุทาน, วจนะ.

V
vain talk สัมผัปปลาปะ.
vanity มทะ.
vegetable-growth ภูตคาม.
Venerable คํ าเรียกนํ าหนาชื่อพระสงฆแสดง
คารวะ นิยมใชกับพระเถระหรือพระสงฆทรง
สมณศักดิ์ (ยอวา Ven.)

veneration คารวะ, นมะ, ปูชา.
verbal action วจีกรรม.
verbal formation; verbal functions วจีสังขาร.
verbal good conduct วจีสุจริต.
verbal misconduct วจีทุจริต.
verdict of innocence สติวินัย.
verdict of past insanity อมูฬหวินัย.
verdict in the presence of สัมมุขาวินัย.
verification สัจฉิกิริยา, สัจฉิกรณะ.
verse คาถา.
Vesak วิสาขบูชา (นิยมใชในลังกาและอินเดีย = 

Visàkha Påjà).
vibration, the element of วาโยธาตุ.
vices of conduct กรรมกิเลส.
view ทิฏฐิ.
village-dweller คามวาสี.
virtue ศีล, คุณธรรม. adj. virtuous.
virtue and duty สีลัพพตะ, ศีลและพรต.
visible for oneself adj. สันทิฏฐิกะ.
visible object; visual object รูปารมณ.
vision ทัสสนะ.
vital formation อายุสังขาร.
vitality ชีวิตินทรีย.
void; voidness สุญญตา.
volition เจตนา.
volitional activities สังขาร.
voting-ticket สลาก (สํ าหรับลงคะแนนเสียง).
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W
wakefulness ชาคริยานุโยค.
walking to and fro จงกรม.
wander v. จาริก.
wandering การจาริก; สงสาร (เวียนวายตายเกิด)
wandering ascetic; wanderer ปริพาชก.
warrior นักรบ, ขัตติยะ, ชนวรรณะกษัตริย.
watch ยาม.
watchfulness อารักขา; ชาคริยะ.
water อาโป. ด ูcohesion.
way มรรค, ปฏิปทา.
weal หิตสุข.
wealth โภคะ, ธนะ.
welfare หิตสุข, ประโยชนสุข.
Well-farer, the พระสุคต.
well-spoken words วาจาสุภาษิต.
Wesak ด ูVesak.
wheel of becoming; wheel of life ภวจักร.
Wheel of the Law; Wheel of the Doctrine
ธรรมจักร.

wheel of rebirths สังสารจักร.
wheel-turning monarch พระเจาจักรพรรดิ.
wholesome adj. กุศล.
wholesome action กุศลกรรม.
wicked adj. บาป, ช่ัว.

wieldiness กัมมัญญตา.
will ฉันทะ, เจตนา.
wind วาโย. ด ูvibration.
wisdom ปญญา.
wise man บัณฑิต.
wish ฉันทะ, อิจฉา (ความปรารถนา).
withdrawal อุพภาร, อุทธาร (การรื้อ, การถอน, 
การเดาะ).

woe ทุกข, อบาย.
wonder ปาฏิหาริย.
worldling ปุถุชน.
worldly adj. โลกิยะ, โลกีย, สามิส.
worldly conditions โลกธรรม.
worldly vicissitudes โลกธรรม.
worthy one พระอรหันต.
worry กุกกุจจะ.
wrath โกธะ.
wrong conduct ทุจริต.
wrong course อคติ.
wrongdoing ทุกกฏ.
wrongness มิจฉัตตะ.
wrong speech, offence of อาบัติทุพภาสิต.
wrong time วิกาล.

Y
yearning อาสา (ความหวัง, ~ใฝหา).
years’ standing ด ูstanding.

yellow robe กาสาวพัสตร.
yoke โยคะ, ธุระ, ภาระ.

Z
zeal ฉันทะ, อัปปมาทะ. zest ปติ.



APPENDIX
NAMO TASSA BHAGAVATO ARAHATO SAMMâ-SAMBUDDHASSA.

Homage to the Blessed One, the Perfect One, the Fully-Enlightencd One.

Tisaraõagamana
Taking the Three Refuges

Buddha§ saraõa§ gacchàmi.
I go to the Buddha for refuge.

Dhamma§ saraõa§ gacchàmi.
I go to the Dhamma for refuge.

Saïgha§ saraõa§ gacchàmi.
I go to the Saïgha for refuge.

Dutiyampi . . .
For the second time . . .

Tatiyampi . . .
For the third time . . .

Pa¤ca-Sãla
The Five Precepts

Pàõàtipàtà veramaõã sikkhàpada§ samàdiyàmi.
I undertake to observe the precept to abstain from taking life.

Adinnàdànà veramaõã sikkhàpada§ samàdiyàmi.
I undertake to observe the precept to abstain from taking what is not given.

Kàmesumicchàcàrà veramaõã sikkhàpada§ samàdiyàmi.
I undertake to observe the precept to abstain from sexual misconduct.

Musàvàdà veramaõã sikkhàpada§ samàdiyàmi.
I undertake to observe the precept to abstain from false speech.

Suràmerayamajjapamàdaññhànà veramaõã sikkhàpada§ samàdiyàmi.
I undertake to observe the precept to abstain from intoxicants causing carelessness.
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Cattàri Ariyasaccàni
The Four Noble Truths

1. Dukkha§ Ariyasacca§.
 The Noble Truth of Suffering.

2. Dukkhasamudayo Ariyasacca§.
 The Noble Truth of the Cause of Suffering.

3. Dukkhanirodho Ariyasacca§.
 The Noble Truth of the Cessation of Suffering.

4. Dukkhanirodhagàminãpañipadà àriyasacca§.
 The Noble Truth of the Path leading to the Cessation of Suffering,

Ariya-Aññhaïgika-Magga
The Noble Eightfold Path

1. Sammàdiññhi Right Understanding
2. Sammàsaïkappa Right Thought
3. Sammàvàcà Right Speech
4. Sammàkammanta Right Action
5. Sammààjãva Right Livelihood
6. Sammàvàyàma Right Effort
7. Sammàsati Right Mindfulness
8. Sammàsamàdhi Right Concentration

Pa¤ca-Khandha
The Five Aggregates of Existence

1. Råpa-khandha Aggregate of Corporeality
2. Vedanà-khandha Aggregate of Feeling
3. Sa¤¤à-khandha Aggregate of Perception
4. Saïkhàra-khandha Aggregate of Mental Formations
5. Vi¤¤àõa-khandha Aggregate of Consciousness

Ti-Lakkhaõa
The Three Characteristics of Existence

1. Sabbe saïkhàrà aniccà. All conditioned things are impermanent.
2. Sabbe saïkhàrà dukkhà. All conditioned things are subject to stress and conflict.
3. Sabbe dhammà anattà. All things are not-self or soulless.
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Pañicca-Samuppàda
The Dependent Origination

Avijjàpaccayà Saïkhàrà Dependent on Ignorance arise Kamma-
Formations.

Saïkhàrapaccayà Vi¤¤àõa§ Dependent on Kamma-Formations arises
Consciousness.

Vi¤¤àõapaccayà Nàmaråpa§ Dependent on consciousness arise Mind
and Matter.

Nàmaråpapaccayà Saëàyatana§ Dependent on Mind and Matter arise the
Six Sense-Bases.

Saëàyatanapaccayà Phasso Dependent on the Six Sense-Bases arises
Contact.

Phassapaccayà Vedanà Dependent on Contact arises Feeling.
Vedanàpaccayà Taõhà Dependent on Feeling arises Craving.
Taõhàpaccayà Upàdàna§ Dependent on Craving arises Clinging.
Upàdànapaccayà Bhavo Dependent on Clinging arises the Process of

Becoming.
Bhavapaccayà Jàti Dependent on the Process of Becoming

arises Birth.
Jàtipaccayà Jarà-maraõa§ soka-parideva-

dukkha-domanass-upàyàsà sambhavanti
Dependent on Birth arise Decay and Death,

sorrow, lamentation, pain, grief and
despair.

Evametassa kevalassa dukkhak-
khandhassa samudayo hoti.

Thus arises the whole mass of suffering.



ความเปนมาของพจนานุกรมพุทธศาสตร

เม่ือ พ.ศ. ๒๕๐๖ พระมหาประยุทธ ปยุตฺโต ไดจัดทํ า พจนานุกรมศัพทพระพุทธศาสนา ไทย–บาลี–
อังกฤษ เลมเล็กๆ เลมหน่ึงเสร็จสิ้น (เปนฉบับที่มุงคํ าแปลภาษาอังกฤษ ไมมีคํ าอธิบาย ตอมาไดเร่ิมขยายให
พิสดารใน พ.ศ. ๒๕๑๓ แตพิมพถึงอักษร “ฐ” เทาน้ันก็ชะงัก) และในเดือนกันยายน ปเดียวกันนั้น ก็ไดเร่ิมงาน
จัดทํ า พจนานุกรมพระพุทธศาสนา ที่มีคํ าอธิบาย ๒ ภาษา คือ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ พรอมทั้งหมวด
ธรรม แตเม่ือทํ าจบเพียงอักษร “บ” ก็ตองหยุดคางไว เพราะไดรับการแตงต้ังโดยไมรูตัวใหเปนผูชวย
เลขาธิการมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย แลวหันไปทุมเทกํ าลังและอุทิศเวลาใหกับงานดานการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยสงฆ จนถึงพ.ศ. ๒๕๑๕ จึงไดหวนมาพยายามรื้อฟนงานพจนานุกรมขึ้นอีก

คราวนั้น พระมหาสมบูรณ สมฺปุณฺโณ (ตอมาเปนพระวิสุทธิสมโพธิ ดํ ารงตํ าแหนงรองเลขาธิการ
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย) มองเห็นวางานมีเคาที่จะพิสดารและจะกินเวลายาวนานมาก จึงไดอาราธนา
พระมหาประยุทธ (เวลานั้นเปนพระศรีวิสุทธิโมลี และตอมาเลื่อนเปน พระราชวรมุนี) ขอใหทํ าพจนานุกรม
ขนาดยอมขึ้นมาใชกันไปพลางกอน พระศรีวิสุทธิโมลี ตกลงทํ างานแทรกนั้นจนเสร็จ ใหช่ือวา พจนานุกรม
พุทธศาสตร  มีลักษณะเนนเฉพาะการรวบรวมหลักธรรม โดยจัดเปนหมวดๆ เรียงตามลํ าดับเลขจํ านวน และ
ในแตละหมวดเรียงตามลํ าดับอักษร แลวไดมอบงานและมอบทุนสวนหนึ่งใหมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจัด
พิมพเผยแพร จํ าหนายเก็บผลประโยชนบํ ารุงการศึกษาของพระภิกษุสามเณร เร่ิมพิมพต้ังแต พ.ศ. ๒๕๑๕ จน
ถึง พ.ศ. ๒๕๑๘ จึงเสร็จ

ตอมา พ.ศ. ๒๕๒๒ กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ ขออนุญาตพิมพแจกเปนธรรมทาน ๘,๐๐๐ 
เลม นอกจากนัน้ มหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยัไดจดัจ ําหนายเพ่ิมขึน้ และผูเรียบเรียงเองจดัแจกเปนธรรมทาน
เพ่ิมเติมบาง เปนรายยอย หนังสือหมดสิ้นขาดคราวในเวลาไมนาน

สวนงานจัดทํ า พจนานุกรมพุทธศาสนา ฉบับเดิม ยังคงคางอยูสืบมาจนถึง พ.ศ. ๒๕๒๑ ผูจัดทํ าจึงมี
โอกาสรื้อฟนขึ้นอีก คราวนี้เขียนเร่ิมตนใหมทั้งหมด เนนคํ าอธิบายภาษาไทย สวนภาษาอังกฤษมีเพียงคํ าแปล
ศัพทหรือความหมายสั้นๆ งานขยายจนมีลักษณะเปนสารานุกรม เขียนไปไดถึงอักษร “ข” มีเน้ือความ
ประมาณ ๑๑๐ หนากระดาษพิมพดีดพับสาม (ไมนับคํ าอธิบายศัพทจํ าพวกประวัติ อีก ๗๐ หนา) ก็หยุดชะงัก 
เพราะในป พ.ศ. ๒๕๒๑ น้ันเอง มีเหตุใหตองหันไปเรงรัดงานปรับปรุงและขยายความหนังสือพุทธธรรม ซึ่งกิน
เวลายืดเย้ือมาจนถึงพิมพเสร็จรวมประมาณสามป งานพจนานุกรมจึงคางอยูเพียงนั้นและจึงยังไมไดจัดพิมพ

อีกดานหน่ึง เม่ือวัดพระพิเรนทรจัดงานรับพระราชทานเพลิงศพ พระครูปลัดสมัย กิตฺติทตฺโต เจา
อาวาสวัดพระพิเรนทร ใน พ.ศ. ๒๕๒๒ พระราชวรมุนี ไดจัดทํ าพจนานุกรม ประเภทงานแทรกและเรงดวนขึ้น
อีกเลมหน่ึง เปนประมวลศัพทในหนังสือเรียนนักธรรมทุกช้ัน และเพ่ิมศัพทที่ควรทราบในระดับเดียวกันเขาอีก
จํ านวนหนึ่ง ต้ังช่ือวา พจนานุกรมพุทธศาสน ฉบับครู นักเรียน นักธรรม  มีเน้ือหา ๓๗๓ หนา เทาๆ กันกับ
พจนานุกรมพุทธศาสตร (๓๗๔ หนา) เสมือนเขาชุดเปนคูกัน เลมพิมพกอนเปนที่ประมวลธรรมซึ่งเปนหลักการ
หรือสาระสํ าคัญของพระพุทธศาสนา สวนเลมพิมพหลังเปนที่ประมวลศัพททั่วไปเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา 
อธิบายพอใชประโยชนอยางพื้นๆ ไมกวางขวางลึกซึ้ง

ใน พ.ศ. ๒๕๒๕ มีทานผูศรัทธาเหน็วา พจนานกุรมพทุธศาสตร ขาดคราว จงึขอพมิพแจกเปนธรรมทาน
มหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยัไดทราบ กข็อรวมสมทบพิมพดวย เพ่ือไดท ําหนาทีส่งเสรมิวชิาการทางพระพทุธศาสนา
กบัทัง้จะไดเกบ็ผลก ําไรบ ํารุงการศกึษาในสถาบนั และไดขยายขอบเขตออกไปโดยขอพมิพ พจนานกุรมพทุธศาสน
ฉบับครู นักเรียน นักธรรม ดวย แตผูเรียบเรียงประสงคจะปรับปรุงแกไขเพ่ิมเติมหนังสือทั้งสองเลมน้ันกอน 
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อีกทั้งยังมีงานอื่นยุงอยูดวย ยังเริ่มงานปรับปรุงทันทีไมได จึงตองร้ังรอจนเวลาลวงมาชานาน คร้ันไดโอกาสก็
ปรับปรุงเพ่ิมเติม พจนานุกรมพุทธศาสตร กอนจนเสร็จ แลวเริ่มดํ าเนินการเกี่ยวกับการจัดพิมพ ระหวางนั้น มี
งานอื่นแทรกอยูเร่ือยๆ ตองรอโอกาสที่จะปรับปรุงอีกเลมหน่ึงที่เหลืออยู และไดต้ังใจวาจะพิมพตามลํ าดับเลม
ที่ปรับปรุงกอนหลัง

ในการพมิพ พจนานกุรมพทุธศาสตร มีขอพิจารณาทีจ่ะตองตัดสนิใจและปญหาทีจ่ะตองแกไขหลายอยาง
รวมทั้งการทดลองและตรวจสอบเกี่ยวกับความสามารถในการพิมพดวย ซึ่งลวนเพ่ิมความลาชาใหแกการจัด
พิมพ โดยเฉพาะคือการพิมพภาษาบาลีดวยอักษรโรมัน ซึ่งในการพิมพคร้ังใหมน้ีมีตัวบาลีโรมันเพิ่มขึ้นเกินเทา
ตัว หลังจากผานพนเวลาชานานในการปรึกษาสอบถามและศึกษางานกับโรงพิมพใหญโตบางแหงแลว ก็พอยุติ
ไดวา ในประเทศไทยคงมีโรงพิมพเพียง ๒ แหงเทาน้ันที่มีอุปกรณครบครันพอจะพิมพอักษรบาลีโรมันไดตรง
ตามแบบนิยมอยางแทจริง แตก็ติดขัดปญหาใหญวาแหงหนึ่งตองใชทุนพิมพอยางมหาศาล อีกแหงหนึ่งคงจะ
ตองพิมพอยางชาเปนเวลาแรมป

เม่ือไดพยายามหาทางแกปญหาตอไปอีกระยะหนึ่ง ก็มาลงเอยที่ทางออกใหม คือ สั่งซื้ออุปกรณ
ประกอบดวยจานบันทึกและแถบฟลมตนแบบสํ าหรับใชพิมพอักษรบาลีโรมันจากบริษัทคอมพิวกราฟค สิ้นเงิน 
๒๔,๐๐๐ บาท และสิ้นเวลารออีก ๒ เดือนเศษ อุปกรณจึงมาถึง คร้ันไดอุปกรณมาแลวก็ปรากฏวายังใชงานได
ไมสมบูรณ ตองใหนักเรียงพิมพผูสามารถหาวิธียักเยื้องใชใหสํ าเร็จผล สิ้นเวลาพลิกแพลงทดลองอีกระยะหนึ่ง 
และแมจะแกไขปญหาส ําเร็จถงึขัน้ทีพ่อนับวาใชได กยั็งเปนการเรยีงพิมพทีย่ากมาก นักเรยีงพิมพคอมพิวกราฟค
สวนมากพากันหลีกเลี่ยงงานนี้ แมจะมีนักเรียงพิมพที่ชํ านาญยอมรับทํ างานนี้ดวยมีใจสู ก็ยังออกปากวาเปน
งานยากที่สุดที่เคยประสบมา ตองทํ าดวยความระมัดระวังต้ังใจเปนพิเศษ และกินเวลามากถึงประมาณ ๓ เทา
ตัวของการเรียงพิมพหนังสือทั่วๆ ไป

ระหวางระยะเวลาเพียรแกปญหาขางตนนี้ ในชวงเดือน เมษายน – มิถุนายน ๒๕๒๗ มูลนิธิ “ทุน
พระพุทธยอดฟา” ในพระบรมราชูปถัมภ ณ วัดพระเชตุพน ไดขอพิมพหนังสือ Thai Buddhism in the 
Buddhist World ของพระราชวรมุนี ในงานพระราชทานเพลิงศพ พล ต.อ. ประเสริฐ รุจิรวงศ หนังสือเลมน้ี
มีเน้ือหาที่ตองใชอักษรพิมพบาลีแบบโรมันกระจายอยูทั่วไป แมจะไมมากมายนัก แตก็ไดกลายเปนดังสนาม
ทดสอบและแกปญหาในการใชอุปกรณที่สั่งซื้อมาน้ี เปนสนามแรก และนับวาใชไดผลพอสมควร

พอวาหนงัสอื Thai Buddhism ส ําเรจ็ แตยังไมทนัเสรจ็สิน้ กถ็งึชวงที ่ดร. สจุนิต ทงัสบุตุร ติดตอขอ
พิมพ พจนานกุรมพทุธศาสน ฉบบัครู นักเรยีน นักธรรม ในงานพระราชทานเพลงิศพ อาจารยจติร ทงัสบุตุร ผู
เปนบดิา เวลาน้ัน พจนานกุรมเลมหลงัน้ีไดเคยปรบัปรุงเพ่ิมเติมไวบางแลวเลก็นอย แตยังไมถงึเวลาทีจ่ะปรบัปรุง
จรงิจงัตามล ําดับในโครงการ จงึตกลงวาจะพิมพตามฉบบัเดิมโดยใชวธิถีายจากฉบบัพิมพ พ.ศ. ๒๕๒๒ แกไข
แทรกลงบางเทาทีจ่ ําเปน แตเม่ือตนฉบบัถงึโรงพมิพ โรงพมิพอางวา ฉบบัเดิมไมชัดพอทีจ่ะใชวธิถีาย จะตองเรยีง
พิมพใหม จงึกลายเปนเครือ่งบงัคับวาจะตองพยายามปรบัปรุงเพ่ิมเติมใหเสร็จสิน้ไปเสยีในการพมิพคราวนีท้เีดียว 
เพ่ือหลกีเลีย่งการลงทนุลงแรงและเปลอืงเวลาซํ ้าซอนหลายคราว พอดีเกดิขอยุงยากตดิขดัทางดานโรงพมิพเปน
อันมาก จนหนงัสอืเสร็จไมทนังานและตอมาเจาภาพตองเปลีย่นโรงพมิพ กลายเปนโอกาสใหรีบเรงงานปรบัปรุง
เพ่ิมเติมแขงไปกบักระบวนการพมิพ แมจะไมอาจท ําใหสมบรูณเต็มตามโครงการ แตกส็ ําเร็จไปอกีช้ันหนึง่ และท ํา
ใหเปลีย่นล ําดับกลายเปนวาเลมทีก่ะจะพมิพทหีลงักลบัมาส ําเร็จกอน

นอกจากนัน้ การพมิพของเจาภาพครัง้น้ี ไดกลายเปนการอปุถมัภมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยัไปดวย 
เพราะไดลงทนุส ําหรบักระบวนการพมิพขัน้ตนและขัน้กลางเสรจ็สิน้ไปแลว เม่ือพิมพใหมไมตองเสยีคาเรียงพิมพ
และคาท ําแผนแบบพิมพใหมอีก ลงทนุเฉพาะขัน้กระดาษขึน้แทนพิมพและท ําเลม เปนการประหยดัคาใชจายลงไป
เปนอันมาก
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อน่ึงในการพิมพคร้ังน้ี ไดมีขอยุติที่สํ าคัญอยางหนึ่งดวย คือ การปรับปรุงช่ือของพจนานุกรมทั้งสอง
ใหเรียกงาย พรอมทั้งใหแสดงลักษณะที่แตกตางกัน พจนานุกรมพุทธศาสน ฉบับครู นักเรียน นักธรรม
เปลี่ยนเปน พจนานกุรมพทุธศาสน ฉบบัประมวลศพัท สวน พจนานกุรมพทุธศาสตร เรียกใหมวา พจนานกุรม
พุทธศาสตร ฉบับประมวลธรรม

งานปรับปรุงและจัดพิมพ พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลธรรม ผานเวลามาถึงบัดนี้ ๑ ปเศษ
แลว กะวาจะเสร็จสิ้นในระยะตน พ.ศ. ๒๕๒๘ ระหวางนี้ หนังสืออ่ืนๆ แมแตเลมที่นับวาพิมพยาก ดังเชนเลมท่ี
ออกช่ือแลวขางตน ก็สํ าเร็จภายในเวลาอันสมควร ไมตองนับหนังสือที่งานพิมพอยูในระดับสามัญ ซึ่งปลอย
งานใหผูที่ขอพิมพรับภาระเองได เวนแตตามปกติจะตองขอพิสูจนอักษรเพื่อความม่ันใจสักเที่ยวหนึ่ง

งานพิมพระดับสามัญที่ผานไปในชวงเวลานี้ รวมทั้งการพิมพซํ้ า ธรรมนูญชีวิต ประมาณ ๑๒ คร้ัง 
สมาคมศษิยเกามหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั พิมพซํ ้า ชาวพุทธกบัชะตากรรมของสงัคม ธรรมสถาน จฬุาลง
กรณ-มหาวิทยาลัยพิมพซํ ้า (๒ คร้ัง) พุทธธรรมฉบบัปรับปรุงและขยายความ มูลนิธโิกมลคมีทอง รวบรวมพมิพ 
ลกัษณะสังคมพุทธ และ สถาบันสงฆกับสังคมไทย สํ านักพิมพเทียนวรรณพิมพ คานิยมแบบพุทธ และ ราก
ฐานพุทธ-จริยศาสตรทางสงัคม เพ่ือสงัคมไทยรวมสมัย ซึง่วรีะ สมบรูณ แปลจากขอเขยีนภาษาองักฤษของพระ
ราชวรมนีุ ที่ตอมา CSWR มหาวิทยาลัยฮารวารด นํ าลงพิมพในหนังสือ Attitudes Toward Wealth and 
Poverty in Theravada Buddhism (ในชุด CSWR Studies in World Religions) ซึ่งจะพิมพเสร็จในตนป 
๒๕๒๘

ความที่กลาวมาน้ี เปนเครื่องแสดงใหเห็นการเกิดขึ้นของ พจนานุกรมพุทธศาสตร ทามกลางงานคู
เคียงและงานแทรกซอนทัง้หลาย พรอมทัง้ความยากและความละเอยีดซบัซอนของงานพมิพพจนานกุรมนี ้ทีต่าง
จากหนงัสอืเลมอ่ืนๆ

แมวาพจนานกุรมทัง้สองนี ้ จะเปนผลงานธรรมทาน อุทศิแดพระศาสนา เชนเดียวกบัหนงัสอือ่ืนทกุเลม
ของผูเรียบเรียงเทาที่เคยพิมพเผยแพรมาแลว ผูประสงคสามารถพิมพไดโดยไมมีคาลิขสิทธิ์หรือคาตอบแทน
สมนาคณุใดๆ กจ็รงิ แตผูเรียบเรยีงกมิ็ไดสละลขิสทิธิท์ีจ่ะปลอยใหใครๆ จะพิมพอยางไรกไ็ดตามปรารถนา ทัง้นี ้
เพ่ือจะไดมีโอกาสควบคมุดูแลความถกูตองเรยีบรอยของงาน ซึง่ผูเรียบเรียงถอืเปนส ําคัญอยางยิง่

ไมวาการพิมพจะยากลํ าบากและลาชาปานใด เม่ือดํ าเนินมาถึงเพียงนี้ ก็ม่ันใจไดวาจะสํ าเร็จอยางแน
นอน เจาภาพทั้งหลายผูมีศรัทธาจัดพิมพเผยแพร ก็ไดสละทุนทรัพยบํ าเพ็ญกุศลธรรมทานใหสํ าเร็จ เปนอันลุ
ลวงกิจโปรงโลงไป คงเหลือแตเพียงมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเทาน้ัน ที่มีเคาจะประสบปญหาและกลาย
เปนปญหา เน่ืองจากไดแจงขอพิมพพจนานุกรมทั้งสองนั้นอยางละ ๑๐,๐๐๐ เลม ทั้งที่ตามความเปนจริงยังไม
มีทุนทรัพยที่จะจายเพ่ือการนี้เลย ทั้งนี้เพราะเหตุวา แมแตเงินทุนสํ าหรับใชจายในการดํ าเนินการศึกษาที่เปน
งานหลักประจํ าในแตละวัน ก็ยังมีไมเพียงพอ การที่ตกลงใจพิมพพจนานุกรมจํ านวนมากมายเชนนั้น ก็เปน
เพียงการแสดงใจกลาบอกความปรารถนาออกไปกอน แลวคอยคิดแกปญหาเอาทีหลัง



ทุนพิมพพจนานุกรมพุทธศาสน

เม่ือเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๒๗ พระราชวรมนีุไดเพียรพยายามครัง้ลาสดุในการหาโรงพมิพทีส่ามารถ
พิมพ พจนานกุรมพทุธศาสตร แตกป็ระสบปญหาเกีย่วกบัราคาคาพิมพทีส่งูเกนิไปบาง การพมิพภาษาบาลีดวย
อักษรโรมันใหสมบูรณไมไดบาง ในที่สุดจึงหาทางออกดวยการใหสั่งซื้ออุปกรณสํ าหรับเรียงพิมพคอมพิวกราฟค
ชุดที่พอจะพิมพอักษรโรมันไดมาเปนกรณีพิเศษ (ประกอบดวยจานบันทึกและแถบฟลมตนแบบ)

ชวงเวลานั้น ประจวบเปนระยะที่คุณหญิงกระจางศรี รักตะกนิษฐ บังเอิญไดทราบเรื่องราวเกี่ยวกับ
พระราชวรมุนี และดวยความมีน้ํ าใจศรทัธาใฝอุปถมัภพระศาสนาและเกือ้กลูแกพระสงฆ กไ็ดมาถวายก ําลงัใน
การบ ําเพ็ญศาสนกจิดวยการอุปถัมภเกี่ยวกับภัตตาหารและยานพาหนะเปนตนอยูเนืองนิตย คร้ันไดทราบเรื่อง
ที่พระราชวรมุนีเพียรแกปญหาอยู จึงไดขวนขวายชวยเหลือทุกอยางเทาที่โยมอุปถัมภจะทํ าได โดยเฉพาะดวย
การชวยติดตอกบัโรงพมิพ และอํ านวยความสะดวกในการเดนิทาง คร้ันไดทราบตอไปอีกวา มหาจฬุาลงกรณ-
ราชวทิยาลยั ซึ่งเปนหนวยทีข่อพิมพพจนานกุรมนัน้ มีเพียงก ําลงัใจทีจ่ะขอพิมพหนังสอื แตยังไมมีทนุทรพัยทีจ่ะ
ใชพิมพ คุณหญิงกระจางศรี รักตะกนิษฐ ก็ไดเอ้ืออํ านวยความอุปถัมภในเรื่องนี้แกมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัยดวย

เบื้องแรก คุณหญงิกระจางศรี รักตะกนิษฐ ไดแสดงจาคเจตนาที่จะจัดหาทุนมาชวยบางสวนหนึ่ง ซึ่ง
คงจะพอเปนทุนสํ าหรับจายคาอุปกรณสํ าหรับชวยการเรียงพิมพอักษรบาลีแบบโรมัน ที่ไดขอใหบริษัทอีสต 
เอเชียติค จํ ากัด สั่งซื้อจากประเทศสหรัฐอเมริกา มูลคา ๒๔,๐๐๐ บาท แตตอมาอีกเพียงสองสามวัน คือ ใน
วันที่ ๒ กุมภาพันธ ๒๕๒๗ ทานก็ไดขยายความอุปถัมภออกไปอีก โดยไดแจงแกผูเรียบเรียงคือพระราชวรมุนี 
วาจะขอรับภาระดํ าเนินการรวบรวมทุนจัดพิมพ พจนานุกรมพุทธศาสตร ใหทั้งหมด ภายในวงเงิน ๓๐๐,๐๐๐ 
บาท โดยทานจะทํ าหนาที่เปนผูประสานงานบอกกลาวกันในหมูญาติมิตรและผูสนิทสนมคุนเคยใหรวมกัน
บริจาคดวยวิธีจัดเปนทุนราม ๓๐๐ ทุนๆ ละ ๑,๐๐๐ บาท พระราชวรมุนี จึงไดนัดหมายพระเถระทางฝาย 
มหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยัไปรับทราบกศุลเจตนานัน้ และจดัเตรียมอนโุมทนาบตัรใหส ําหรบัมอบแกผูบริจาค

คุณหญิงกระจางศรี รักตะกนิษฐ ไดบอกกลาวเชิญชวนทานผูศรัทธาในวงความรูจักของทาน ขอ
ความที่ทานใชบอกกลาวเชิญชวนตอนหนึ่งวา “นับวาเปนโอกาสอันดีของเราทั้งหลาย ที่จะไดมีสวนเปนผูพิมพ
หนังสือทางวิชาการที่สํ าคัญเลมน้ี   ฝากไวเปนอนุสรณในพระพุทธศาสนา เปนเครื่องบูชาพระรัตนตรัยรวมกัน   
อันจะยังประโยชนใหเกิดอานิสงสทางปญญาบารมี แกตัวผูบริจาคเองและบุตรหลาน ทั้งยังเปนการชวย
สงเคราะหพระเณรใหไดมีหนังสือที่จํ าเปนยิ่งนี้ไวใชโดยเร็ว นอกจากนั้นผลที่จะตามมาก็คือ รายไดจากการ
จํ าหนายหนังสือน้ี ก็จะไดใชประโยชนในการบํ ารุงการศึกษาของพระเณร ...”

การเชิญชวนบริจาคทุนสรางพจนานุกรมฯ น้ี คุณหญิงกระจางศรี รักตะกนิษฐ ไดเร่ิมบอกกลาวในหมู
ญาติมิตรสนิทกอน ปรากฏวามีผูศรัทธาในงานบุญน้ีมากเกินคาด การเชิญชวนจึงขยายวงกวางออกไปจนได
เงินเกินกวาที่กํ าหนดไวในเวลาอันรวดเร็ว

อน่ึง ในระหวางเวลารอคอยการพมิพ พจนานกุรมพทุธศาสตร ฉบบัประมวลธรรม น้ี มหาจฬุาลงกรณ-
ราชวิทยาลัยก็ไดขอพิมพ พจนานุกรมพุทธศาสน ฉบับประมวลศัพท เพ่ิมเขามาอีก และก็ยังไมมีทุนที่จะพิมพ
ฉบับหลังนี้อีกเชนกัน ผูเชิญชวนและรวบรวมทุนเห็นเปนโอกาสอันดีที่ทานผูมีศรัทธาบริจาคทั้งหลายจะไดบุญ
กุศลจากการนี้กวางขวางยิ่งขึ้น จึงไดเสนอพระราชวรมุนีขอใหใชเงินบริจาคซึ่งมีจํ านวนมากพอนี้เปนทุนพิมพ
พจนานุกรมฯ ฉบับประมวลศัพท มอบใหมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเพ่ือจํ าหนายหาผลกํ าไรบํ ารุงกิจการ
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ของมหาวิทยาลัยอีกเลมหน่ึงดวย และถาหากยังคงมีเงินเหลืออยูบาง ก็ขอใหเก็บไวในบัญชีเดิมน้ีเพ่ือสมทบ
เปนทุนพิมพในคราวตอๆ ไป

อน่ึง ทุนพิมพพจนานุกรมฯ น้ี ผูรวบรวมทุนไดแสดงความประสงคที่จะใหเก็บไวเปนทุนสํ ารองถาวร 
ของมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย สํ าหรับพิมพ พจนานุกรมฯ ทั้งสองเลมน้ีโดยเฉพาะ เพ่ือจะไดมีทุนพรอมที่
จะพิมพเพ่ิมเติมไดโดยไมขาดระยะ ฉะนั้น จึงไดขอความรวมมือจากมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยใหชวยสงวน
รักษาทุนนี้ไว โดยในการจัดจํ าหนาย ขอใหหักตนทุนหนังสือทุกเลมที่จํ าหนายไดสงคืนเขาบัญชี “ทุนพิมพ
พจนานุกรมพุทธศาสน ” ซึง่ไดเปดอยูแลวทีธ่นาคารกรงุศรีอยุธยา ส ํานักงานใหญ ดังกลาวขางตน สวนผลก ําไร
ทั้งหมด มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยก็จะไดนํ าไปใชในกิจการของมหาวิทยาลัยตามตองการ ทั้งนี้ผูรวบรวมได
ขออาราธนาพระราชวรมุนี ซึ่งการทํ างานของทานไดเปนเหตุใหผูรวบรวมเกิดความดํ าริที่จะต้ังทุนน้ี ใหโปรด
เปนหลักในการรักษาบัญชีรวมกับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยสืบตอไป

“ทุนพิมพพจนานุกรมพุทธศาสน ” น้ี เปนผลแหงความเสียสละและความสามัคคี อันเกิดจากความมี
จิตศรัทธาในพระพุทธศาสนา และธรรมฉันทะที่จะสงเสริมความรูความเขาใจในธรรมใหแพรหลาย ซึ่งจะให
สํ าเร็จเปนธรรมทานอันอํ านวยประโยชนแกชนจํ านวนมาก ขอกุศลเจตนาและบุญกิริยาที่กลาวมานี้จงเปน
ปจจัยดลใหผูรวมบริจาคทุกทาน เจริญงอกงามในธรรมยิ่งๆ ขึ้นไป เพ่ือไดประสบแตความสุขและสรรพพร 
และขออัครทานคือการใหธรรมแจกจายความรูและเผยแพรความดีงามครั้งนี้ จงเปนเครื่องคํ้ าชูสัทธรรมให
ดํ ารงม่ันและแผไพศาล เพ่ือชักนํ ามหาชนใหบรรลุประโยชนสุขอันไพบูลยตราบชั่วกาลนาน



รายนามผูรวมพิมพ
พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลธรรม

(ฉบับเรียงพิมพดวยระบบคอมพิวเตอร พ.ศ. 2545)

ผูระบุจํ านวนเลม
กองทุนสนทนาธรรมนํ าสุข ทานผูหญิง ม.ล.มณีรัตน 
บนุนาค ในพระสงัฆราชปูถมัภสมเด็จพระญาณสงัวร
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

300 เลม (เล็ก)
คุณหญิงลมุลศรี โกศิน 1,000 เลม (ใหญ)
คุณหญิงกระจางศรี รักตะกนิษฐ 100 เลม (เล็ก)
พ.ญ.จรูญ ผลนิวาส 300 เลม (เล็ก)
คุณสันติ ตันติวีรสุต 100 เลม (เล็ก)100 เลม (ใหญ)
คุณจํ ารูญ–ม.ล.จารุวัฒนา ชินธรรมมิตร

200 เลม (เล็ก) 200 เลม (ใหญ)
ศ.น.ส.พ.ดร.อรรณพ–คุณอรรัตน คุณาวงษกฤต

50 เลม (เล็ก)
คุณสิริดา พดดวง 30 เลม (เล็ก)
ผศ.ปรานอม พฤฒพงศ 100 เลม (เล็ก)
กลุมอุปญญาตธรรม 200 เลม (เล็ก)
Mr.Tommy Lo–ดร.แกวตา โรหติรัตนะ  199 เลม (เลก็)
คุณวิรัตน สุพรรณธะริดา 200 เลม (เล็ก)
คุณธงชัย สถาพัฒนาสุข 200 เลม (เล็ก)
อาจารยสุพจน ทองนพคุณ 300 เลม (เล็ก)
ผศ.สมใจ อรุณศรีโสภณ 100 เลม (เล็ก)
น.พ.สมพงษ กนกพันธรางกูร 50 เลม (เล็ก)
น.พ.อุดม วิศิษฏสุนทร 50 เลม (เล็ก)

คุณสุข–คุณบัวเขียว ดวงคิด 100 เลม (เล็ก)
พระวิชัย ชยมงฺคโล 420 เลม (เล็ก)
ญาติโยมผูศรัทธาในธรรม 100 เลม (เล็ก)
คุณประภาศรี บุณยประสิทธิ์ 30 เลม (เล็ก)
รศ.ดร.สาโรจน ศิริสันสนียกุล 50 เลม (เล็ก)
คุณพุทธชาติ นาวารัตน 2 เลม (เล็ก)
คุณประภาพรรณ ธีรคุปต 4 เลม (เล็ก)
คุณเอมอร เช้ือสุวรรณ 5 เลม (เล็ก)
ผศ.รัชนีโรจน กุลธํ ารง 48 เลม (เล็ก)
คุณเพ็ญจันทร นาวารัตน 4 เลม (เล็ก)
ผศ.ดร.ภาวิณี ธีรคุปต 8 เลม (เล็ก)
คุณสุข-คุณบัวเขียว ดวงคิด 100 เลม (เล็ก)
คุณลัคนา กนกพันธรางกูร 30 เลม (เล็ก)

20 เลม (ใหญ)
คุณเพ็ญศรี ถาวร        4 เลม (เล็ก) 2 เลม (ใหญ)
ม.ร.ว.สํ าอางวรรณ ลํ่ าซํ า 100 เลม (ใหญ)
คุณสมบัติ ฌานวังศะ 100 เลม (ใหญ)
คุณศิริพร บุณยเกตุ 100 เลม (ใหญ)
พ.ญ.กาญจนา เกษสอาด 110 เลม (ใหญ)
คุณปารฉิตัร–คุณปวณีา วงัถนอมศกัด์ิ100 เลม (ใหญ)
พลเอกสมคดิ – คุณนอมฤดี จงพยหุะ  30 เลม (ใหญ)
คุณสริิดา พดดวง 10 เลม (ใหญ)

ผูระบุจํ านวนเงิน
พระครรชิต คุณวโร 3,000 บาท
ทานผูหญิงถวิล ประกอบนิติสาร 2,000 บาท
คุณหญิงระรวย อรรถวิภาคไพศาลย 4,000 บาท
พ.ญ.จินดาภาษา สายัณหวิกสิต 1,000 บาท
คุณเกสรี บุลสุข 20,500 บาท
คุณกมลวัน บุณยัษฐิติ 1,000 บาท
ดร.มารวย ผดุงสิทธิ์ 10,000 บาท
คุณไพบูลย ศิริจักรวาล 10,000 บาท
คุณอิสริยะ ศิริจักรวาล 10,000 บาท

คุณทองสุข ชางวิชชุการ 6,500 บาท
คุณพจนา เปรมออน 2,000 บาท
คุณสืบศรี เกตุสุวรรณ 1,000 บาท
คุณประไพศรี บุญพจนสุนทร 2,000 บาท
คุณสกล–คุณรัตนา สมบูรณวิทย 2,000 บาท
คุณชูจิตร สีบุญเรือง 2,000 บาท
คุณปฤณ สีบุญเรือง 2,000 บาท
คุณไรรัตน สุวรรณรักษ 2,000 บาท
ด.ช.นรพล พจนารถวงค วอง 2,000 บาท
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อ.ลดา รัตกสิกร 1,000 บาท
อ.ชูศรี นคะจัด 1,000 บาท
หมอมมาลินี สุขสวัสด์ิ 1,250 บาท
ม.ร.ว.ประกายฉัตร สุขสวัสด์ิ 1,000 บาท
คุณชนาทิพย จูตระกูล 2,500 บาท
คุณยายรวม คุณวิภาพร เพียรอุตสาห 1,500 บาท
คุณนิตยา–คุณอภินัติ–คุณอัษฏาภรณ–
คุณบวรพรรณ อัชกุล 1,500 บาท

ดร.ธีระ ดร.จารุมา คุณปนปก อัชกุล 1,500 บาท
คุณถาวร–คุณจนัทรประภา อโณทยานนท1,500 บาท
คุณวรภา อโณทยานนท 1,500 บาท
คุณสุพงษ–คุณนารี ประจุมาศ 1,500 บาท
คุณพิไลพรรณ พุทธิธรกุล 4,000 บาท
คุณวริยา วองปรีชา 1,500 บาท
คุณยุวดี เล้ียงโชคชัย 1,500 บาท
คุณชาญชัย ศุภศจี 1,250 บาท
คุณหมุยเซี้ยม แซเฮา 1,000 บาท
คุณยาใจ เพชรรัตน 1,000 บาท
คุณวีรพนธ – คุณเรวดี ชยาสิริ 2,750 บาท
คุณสุจิตรา กลิ่นเกษร 1,000 บาท
คุณประจักษ เกียรต์ิอนุพงศ 300 บาท
คุณพิสมัย มงคล 200 บาท
อาจารยธีรบูรณ สมบูรณเถกิง 1,000 บาท
ผศ.วิโรจน พานิชกิจ 1,000 บาท
ผศ.กรองแกว กรรณสูตร 500 บาท
ผศ.เสียงทิพย สุขศรี 400 บาท
ผศ.อุบลรัตน เต็งไตรรัตน 500 บาท
ผศ.เสาวภา ฉายะบุระกุล 500 บาท
ผศ.อมตา เวชพฤติ 500 บาท
ผศ.ทอรุง จรุงกิจอนันต 2,000 บาท
คุณอนุสรณ บุญชิต 200 บาท
ผศ.สุรศักด์ิ ศิริไพบูลยสินธ 1,000 บาท
คุณอํ าภา หมอกยา 250 บาท
อ.ภาวรรณ หมอกยา 250 บาท

รศ.ดร.ธีระพันธ เหลืองทองคํ า 1,000 บาท
ผศ.ดร.ประพจน อัศววิรุฬหการ 5,000 บาท
รศ.ดร.ปราณี กุลละวณิชย 1,000 บาท
อุทศิกศุลแดคุณพอจวน–คุณแมประไพ กลุละวณชิย

1,000 บาท
คุณทวีวรรณ บุญญานุศาสน 100 บาท
ผศ.ดร.ภาสิณี ศรหิรัญ 500 บาท
รศ.ไขสิริ ปราโมช ฯ 100 บาท
รศ.วรนันท อักษรพงศ 125 บาท
อ.ดร.สุจิตรา สุคนธทรัพย 125 บาท
อ.พรทิพย อันทิวโรทัย 500 บาท
คุณปยวัชร สุทธิวนิช 205 บาท
รศ.ดร.สาคร บุญดาว 500 บาท
ผศ.ดร.โสฬศา สาตพร 300 บาท
รศ.ดร.เครือวัลย โสภาสรรค 125 บาท
รศ.ดร.วัชรพงษ อนันตช่ืน 125 บาท
คุณติ๊บ แซฉิน และบุตรหลาน 2,800 บาท
ผศ.อํ านาจ เย็นสบาย และครอบครัว 3,000 บาท
คุณสมศักด์ิ แตมบุญเลิศชัย 2,000 บาท
คุณมี แซลี้–คุณไคฮวด แซเลา 5,000 บาท
คุณกีเฮียง–คุณชัยรัตน แตรัตนชัย 5,000 บาท
คุณเซีย่มเจง็–คุณกติติ ชํ านาญณรงคศักด์ิ 5,000 บาท
คุณสมัย–คุณธรรมชัย ไกรครุธรี 5,000 บาท
คุณวิทยา–คุณแนงนอย ลีวัจนกุล 5,000 บาท
คุณสุรางค–คุณณรงค อุตตรานุสรณ 5,000 บาท
บุตรธิดา อุทิศกุศลแดคุณพอเกกเต้ียน แซลี้–คุณแม
งูฮวย แซต้ัง 10,000 บาท

คุณมุกดา–คุณประพฤธ พงษศิริรัชกุล 4,000 บาท
รศ.ดร.สมศีล ฌานวงัศะ (อุทศิกศุลแดนายแพทยตัน
มอเซีย้ง–คุณแมกุง แซฉั่ว) 50,000 บาท

รศ.ดร.วิภา ฌานวังศะ 5,000 บาท
น.ส.ภาวนา ฌานวังศะ 500 บาท
ด.ช.ปญญา ฌานวังศะ 500 บาท

ทุนพุทธธรรมบูชาเพ่ือพิมพหนังสือของพระธรรมปฎก (ป. อ. ปยุตฺโต)
สมทบคาพิมพสวนที่เหลือเพ่ือใหครบจํ านวนพิมพ 6,000 เลมเล็ก และ 4,000 เลมใหญ




	460223Dhamma
	¾¨¹Ò¹Ø¡ÃÁ¾Ø·¸ÈÒÊµÃì
	
	
	©ºÑº»ÃÐÁÇÅ¸ÃÃÁ
	
	
	Dictionary of Buddhism

	¾ÃÐ¸ÃÃÁ»Ô®¡ \(». Í. »ÂØµÚâµ\)
	P. A. Payutto





	¾¨¹Ò¹Ø¡ÃÁ¾Ø·¸ÈÒÊµÃì ©ºÑº»ÃÐÁÇÅ¸
	
	
	
	Í¹ØâÁ·¹Ò
	¤Ó¹Ó




	ÀÒ¤ ò ¾¨¹Ò¹Ø¡ÃÁ¾Ø·¸ÈÒÊµÃì ä·Â–ÍÑ�
	¢. ¤ÇÒÁà»ç¹ÁÒªèÇ§·Õè ò
	§. ¤ÇÒÁà»ç¹ÁÒªèÇ§·Õè ó
	ºÑ¹·Ö¡ã¹¡ÒÃ¾ÔÁ¾ì¤ÃÑé§·Õè ô
	
	ñò ÊÔ§ËÒ¤Á òõòø
	¤Ó¹Ó
	
	ÊÒÃºÑ·ÑèÇä»







	460223DhammaZero
	ÀÒ¤ 1
	¾¨¹Ò¹Ø¡ÃÁ¾Ø·¸ÈÒÊµÃì
	ËÁÇ´¸ÃÃÁ
	
	Part I


	Dictionary of

	Numerical Dhammas
	
	¤ÓªÕéá¨§¡ÒÃãªé¾¨¹Ò¹Ø¡ÃÁËÁÇ´¸ÃÃ�


	µÑÇÍÂèÒ§:[???] ÊÁºÑµÔ¢Í§ÍØºÒÊ¡ 7 ´�
	
	
	
	
	
	
	ÍÑ¡ÉÃÂèÍª×èÍ¤ÑÁÀÕÃì*
	Abbreviations of Scriptures







	ÊÒÃºÑ»ÃÐàÀ·¸ÃÃÁ
	Òµ»ÃÔÒ92
	à¹ÊÑªªÔ¡Ñ§¤Ð342
	â¹ ¨¯??Òà¹ ¹ÔâÂªàÂ278
	Ê§Ú¦ÊØ¯Ú°ØµÒÂ327
	ÊÑ§¦Ò¹ØÊµÔ335
	ÍÃËµÚµÁ¤Ú¤¨ÔµÚµí356

	460320DhammaOne
	âÅ¡ 3 ã¹ËÁÇ´¹Õé ·èÒ¹¨Óá¹¡ÍÍ¡ÁÒ¨Ò�
	ÇÔÃÑµÔ 2 ÍÂèÒ§áÃ¡ ÂÑ§äÁèÍÒ¨ÇÒ§ã¨�
	ä¿ 3 ÍÂèÒ§¹Õé ·èÒ¹ÊÍ¹ãËéÅÐàÊÕÂ
	¢éÍ 1 ºÒ§·èÒ¹á»ÅÇèÒ “·Ã§áÊ´§¸ÃÃÁ�
	Groups of Four
	ÍºÒÂÁØ¢ËÁÇ´¹Õé µÃÑÊá¡èÊÔ§¤ÒÅ¡ÁÒ

	Í§¤ì¸ÃÃÁ 5 ÍÂèÒ§ã¹ËÁÇ´¹Õé ÁÕª×èÍ�
	¾ÅÐËÁÇ´¹Õéà»ç¹ËÅÑ¡»¯ÔºÑµÔ·Ò§¨Ô�
	6 ¢éÍáÃ¡àËÁ×Í¹ã¹ÈÕÅ 8; ¢éÍ·Õè 7 áÂ
	àÅ×èÍ¹¢éÍ 8 ã¹ÈÕÅ 8 à»ç¹¢éÍ 9 áÅÐà

	Groups of Six
	¼Ùé»¯ÔºÑµÔ´Ñ§¡ÅèÒÇ¹Õéª×èÍÇèÒ »¡

	Groups of Seven
	Groups of Eight
	¸ÃÃÁàËÅèÒã´à»ç¹ä»à¾×èÍ

	Groups of Nine
	»ÃÐ¨Ñ¡Éì´éÇÂµ¹àÍ§ äÁèµéÍ§àª×èÍµ

	¤.¡ÊÔ³Í×è¹æ
	
	
	·ÈºÒÃÁÕ¹Õé àÃÕÂ§µÒÁ·Õè¶×ÍÇèÒä´é
	ÃÒª¸ÃÃÁ 10 ¹Õé ¾Ö§¨´¨Ó§èÒÂæ â´Â¤Ò


	·Ò¹í ÊÕÅí »ÃÔ¨Ú¨Ò¤íÍÒªÚªÇí Á·Ú·�
	¡. ÇèÒ´éÇÂ»ÃÐâÂª¹ìá¡èÊ§¦ìËÃ×ÍÊè�
	ªÕéá¨§ãËéÁÍ§àËç¹¤Ø³â·ÉáËè§¤ÇÒÁ�

	¢. ÇèÒ´éÇÂ»ÃÐâÂª¹ìá¡èºØ¤¤Å
	¤. ÇèÒ´éÇÂ»ÃÐâÂª¹ìá¡è¤ÇÒÁºÃÔÊØ·�
	§. ÇèÒ´éÇÂ»ÃÐâÂª¹ìá¡è»ÃÐªÒª¹
	¨. ÇèÒ´éÇÂ»ÃÐâÂª¹ìá¡è¾ÃÐÈÒÊ¹Ò
	Groups of More Than Ten
	
	¤ÇÒÁâÈ¡ ¤ÇÒÁ¤ÃèÓ¤ÃÇ ·Ø¡¢ì â·Á¹�
	ÏÅÏ


	1\)·Õ¦í ÇÒ ÍÊÚÊÊ¹Úâµ ‘·Õ¦í ÍÊÚÊÊÒ
	·Õ¦í ÇÒ »ÊÚÊÊ¹Úâµ ‘·Õ¦í »ÊÚÊÊÒÁÕ’
	2\)ÃÊÚÊí ÇÒ ÍÊÚÊÊ¹Úâµ ‘ÃÊÚÊí ÍÊÚÊ
	ÃÊÚÊí ÇÒ »ÊÚÊÊ¹Úâµ ‘ÃÊÚÊí »ÊÚÊÊÒ�
	3\)‘Ê¾Ú¾¡ÒÂ»¯ÔÊíàÇ·Õ ÍÊÚÊÊÔÊÚÊÒ�
	‘Ê¾Ú¾¡ÒÂ»¯ÔÊíàÇ·Õ »ÊÚÊÊÔÊÚÊÒÁÕ’�
	4\)‘»ÊÚÊÁÚÀÂí ¡ÒÂÊ§Ú¢ÒÃí ÍÊÚÊÊÔÊ�
	‘»ÊÚÊÁÚÀÂí ¡ÒÂÊ§Ú¢ÒÃí »ÊÚÊÊÔÊÚÊ�
	1\)àÁ×èÍËÒÂã¨à¢éÒÂÒÇ à¸Í¡çÃÙéªÑ�
	ËÃ×ÍàÁ×èÍËÒÂã¨ÍÍ¡ÂÒÇ à¸Í¡çÃÙéªÑ
	2\)àÁ×èÍËÒÂã¨à¢éÒÊÑé¹ à¸Í¡çÃÙéª�
	ËÃ×ÍàÁ×èÍËÒÂã¨ÍÍ¡ÊÑé¹ à¸Í¡çÃÙéª
	3\) à¸ÍÊÓàË¹ÕÂ¡ÇèÒ àÃÒ¨Ñ¡ÃÙé·Ñè�
	à¸ÍÊÓàË¹ÕÂ¡ÇèÒ àÃÒ¨Ñ¡ÃÙé·ÑèÇ¡ÒÂ
	4\)à¸ÍÊÓàË¹ÕÂ¡ÇèÒ àÃÒ¨Ñ¡¼èÍ¹ÃÐ§�
	à¸ÍÊÓàË¹ÕÂ¡ÇèÒ àÃÒ¨Ñ¡¼èÍ¹ÃÐ§Ñº¡
	1.Breathing in long, he knows: “I am breathing in
	or breathing out long, he knows: “I am breathing 
	2. Breathing in short, he knows: “I am breathing 
	or breathing out short, he knows: “I am breathing
	3.He trains thus: “Experiencing the entire \(bre
	he trains thus: “Experiencing the entire \(breat
	4.He trains thus: “Calming the bodily formation, 
	he trains thus: “Calming the bodily formation, I 
	¨µØ¡¡Ð·Õè 2: àÇ·¹Ò¹Ø»ÑÊÊ¹Ò
	5\) ‘»ÕµÔ»¯ÔÊíàÇ·Õ ÍÊÚÊÊÔÊÚÊÒÁÕ’�
	‘»ÕµÔ»¯ÔÊíàÇ·Õ »ÊÚÊÊÔÊÚÊÒÁÕ’µÔ Ê�
	6\)‘ÊØ¢»¯ÔÊíàÇ·Õ ÍÊÚÊÊÔÊÚÊÒÁÕ’µÔ�
	‘ÊØ¢»¯ÔÊíàÇ·Õ »ÊÚÊÊÔÊÚÊÒÁÕ’µÔ ÊÔ�
	7\)‘¨ÔµÚµÊ§Ú¢ÒÃ»¯ÔÊíàÇ·Õ ÍÊÚÊÊÔ�
	‘¨ÔµÚµÊ§Ú¢ÒÃ»¯ÔÊíàÇ·Õ »ÊÚÊÊÔÊÚÊ�
	8\)‘»ÊÚÊÁÚÀÂí ¨ÔµÚµÊ§Ú¢ÒÃí ÍÊÚÊÊ�
	‘»ÊÚÊÁÚÀÂí ¨ÔµÚµÊ§Ú¢ÒÃí »ÊÚÊÊÔÊ�
	5\)à¸ÍÊÓàË¹ÕÂ¡ÇèÒ àÃÒ¨Ñ¡àÊÇÂÃÙé�
	à¸ÍÊÓàË¹ÕÂ¡ÇèÒ àÃÒ¨Ñ¡àÊÇÂÃÙé»Õµ
	6\)à¸ÍÊÓàË¹ÕÂ¡ÇèÒ àÃÒ¨Ñ¡àÊÇÂÃÙé�
	à¸ÍÊÓàË¹ÕÂ¡ÇèÒ àÃÒ¨Ñ¡àÊÇÂÃÙé¤ÇÒ
	7\)à¸ÍÊÓàË¹ÕÂ¡ÇèÒ àÃÒ¨Ñ¡àÊÇÂÃÙé�
	à¸ÍÊÓàË¹ÕÂ¡ÇèÒ àÃÒ¨Ñ¡àÊÇÂÃÙé¨Ôµ
	8\)à¸ÍÊÓàË¹ÕÂ¡ÇèÒ àÃÒ¨Ñ¡¼èÍ¹ÃÐ§�
	à¸ÍÊÓàË¹ÕÂ¡ÇèÒ àÃÒ¨Ñ¡¼èÍ¹ÃÐ§Ñº¨
	5.He trains thus: “Experiencing rapture, I shall 
	he trains thus: “Experiencing rapture, I shall br
	6.He trains thus: “Experiencing joy, I shall brea
	he trains thus: “Experiencing joy, I shall breath
	7.He trains thus: “Experiencing the mental format
	he trains thus: “Experiencing the mental formatio
	8.He trains thus: “Calming the mental formation, 
	he trains thus: “Calming the mental formation, I 
	¨µØ¡¡Ð·Õè 3: ¨ÔµµÒ¹Ø»ÑÊÊ¹Ò
	9\)‘¨ÔµÚµ»¯ÔÊíàÇ·Õ ÍÊÚÊÊÔÊÚÊÒÁÕ’�
	‘¨ÔµÚµ»¯ÔÊíàÇ·Õ »ÊÚÊÊÔÊÚÊÒÁÕ’µÔ �
	10\) ‘ÍÀÔ»Ú»âÁ·Âí ¨ÔµÚµí ÍÊÚÊÊÔÊÚ
	‘ÍÀÔ»Ú»âÁ·Âí ¨ÔµÚµí »ÊÚÊÊÔÊÚÊÒÁ�
	11\)‘ÊÁÒ·Ëí ¨ÔµÚµí ÍÊÚÊÊÔÊÚÊÒÁÕ’µ
	‘ÊÁÒ·Ëí ¨ÔµÚµí »ÊÚÊÊÔÊÚÊÒÁÕ’µÔ Ê�
	12\)‘ÇÔâÁ¨Âí ¨ÔµÚµí ÍÊÚÊÊÔÊÚÊÒÁÕ’
	‘ÇÔâÁ¨Âí ¨ÔµÚµí »ÊÚÊÊÔÊÚÊÒÁÕ’µÔ �
	9\)à¸ÍÊÓàË¹ÕÂ¡ÇèÒ àÃÒ¨Ñ¡ÃÙé·ÑèÇ�
	à¸ÍÊÓàË¹ÕÂ¡ÇèÒ àÃÒ¨Ñ¡ÃÙé·ÑèÇ¶Ö§
	10\)à¸ÍÊÓàË¹ÕÂ¡ÇèÒ àÃÒ¨Ñ¡·Ó¨Ôµã�
	à¸ÍÊÓàË¹ÕÂ¡ÇèÒ àÃÒ¨Ñ¡·Ó¨ÔµãËéÃè
	11\)à¸ÍÊÓàË¹ÕÂ¡ÇèÒ àÃÒ¨Ñ¡·Ó¨Ôµã�
	à¸ÍÊÓàË¹ÕÂ¡ÇèÒ àÃÒ¨Ñ¡·Ó¨ÔµãËéµÑ
	12\)à¸ÍÊÓàË¹ÕÂ¡ÇèÒ àÃÒ¨Ñ¡»ÅèÍÂà�
	à¸ÍÊÓàË¹ÕÂ¡ÇèÒ àÃÒ¨Ñ¡»ÅèÍÂà»Å×é
	9.He trains thus: “Experiencing the mind, I shall
	he trains thus: “Experiencing the mind, I shall b
	10.He trains thus: “Gladdening the mind, I shall 
	he trains thus: “Gladdening the mind, I shall bre
	11.He trains thus: “Concentrating the mind, I sha
	he trains thus: “Concentrating the mind, I shall 
	12.He trains thus: “Liberating the mind, I shall 
	he trains thus: “Liberating the mind, I shall bre
	¨µØ¡¡Ð·Õè 4: ¸ÑÁÁÒ¹Ø»ÑÊÊ¹Ò
	13\) ‘Í¹Ô¨Ú¨Ò¹Ø»ÊÚÊÕ ÍÊÚÊÊÔÊÚÊÒÁ�
	‘Í¹Ô¨Ú¨Ò¹Ø»ÊÚÊÕ »ÊÚÊÊÔÊÚÊÒÁÕ’µÔ �
	14\) ‘ÇÔÃÒ¤Ò¹Ø»ÊÚÊÕ ÍÊÚÊÊÔÊÚÊÒÁÕ’
	‘ÇÔÃÒ¤Ò¹Ø»ÊÚÊÕ »ÊÚÊÊÔÊÚÊÒÁÕ’µÔ Ê�
	15\) ‘¹ÔâÃ¸Ò¹Ø»ÊÚÊÕ ÍÊÚÊÊÔÊÚÊÒÁÕ’
	‘¹ÔâÃ¸Ò¹Ø»ÊÚÊÕ »ÊÚÊÊÔÊÚÊÒÁÕ’µÔ Ê�
	16\)‘»¯Ô¹ÔÊÚÊ¤Ú¤Ò¹Ø»ÊÚÊÕ ÍÊÚÊÊÔÊ�
	‘»¯Ô¹ÔÊÚÊ¤Ú¤Ò¹Ø»ÊÚÊÕ »ÊÚÊÊÔÊÚÊÒ�
	13\)à¸ÍÊÓàË¹ÕÂ¡ÇèÒ àÃÒ¨Ñ¡¾Ô¨ÒÃ³�
	à¸ÍÊÓàË¹ÕÂ¡ÇèÒ àÃÒ¨Ñ¡¾Ô¨ÒÃ³ÒàËç
	14\)à¸ÍÊÓàË¹ÕÂ¡ÇèÒ àÃÒ¨Ñ¡¾Ô¨ÒÃ³�
	à¸ÍÊÓàË¹ÕÂ¡ÇèÒ àÃÒ¨Ñ¡¾Ô¨ÒÃ³ÒàËç
	15\) à¸ÍÊÓàË¹ÕÂ¡ÇèÒ àÃÒ¨Ñ¡¾Ô¨ÒÃ³�
	à¸ÍÊÓàË¹ÕÂ¡ÇèÒ àÃÒ¨Ñ¡¾Ô¨ÒÃ³ÒàËç
	16\) à¸ÍÊÓàË¹ÕÂ¡ÇèÒ àÃÒ¨Ñ¡¾Ô¨ÒÃ³�
	à¸ÍÊÓàË¹ÕÂ¡ÇèÒ àÃÒ¨Ñ¡¾Ô¨ÒÃ³ÒàËç
	13.He trains thus: “Contemplating impermanence, I
	he trains thus: “Contemplating impermanence, I sh
	14. He trains thus: “Contemplating fading away, I
	he trains thus: “Contemplating fading away, I sha
	15.He trains thus: “Contemplating cessation, I sh
	he trains thus: “Contemplating cessation, I shall
	16.He trains thus: “Contemplating relinquishment,
	he trains thus: “Contemplating relinquishment, I 
	¢éÍ¤ÇÃ·ÃÒº:
	¡\) ¤ÓÇèÒ ËÒÂã¨à¢éÒ áÅÐ ËÒÂã¨ÍÍ¡�
	¢\) “ÊÓàË¹ÕÂ¡ÇèÒ” à»ç¹¤Óá»ÅµÒÁÊÓ�
	¤\) ¸ÃÃÁËÁÇ´¹Õé àÃÕÂ¡µÒÁºÒÅÕáËè�
	§\) 16 °Ò¹ ËÃ×Í 16 ËÅÑ¡ ËÃ×Í 16 ËÑÇ¢
	1. ¡ÒÂÒ¹Ø»ÑÊÊ¹Ò¨µØ¡¡Ð \(ËÁÇ´ÊÕèá�
	2. àÇ·¹Ò¹Ø»ÑÊÊ¹Ò¨µØ¡¡Ð \(ËÁÇ´ÊÕè�
	3. ¨ÔµµÒ¹Ø»ÑÊÊ¹Ò¨µØ¡¡Ð \(ËÁÇ´ÊÕè�
	4. ¸ÑÁÁÒ¹Ø»ÑÊÊ¹Ò¨µØ¡¡Ð \(ËÁÇ´ÊÕè�
	à»ç¹¡ÒÃÃÐºØªÑ´ÇèÒ ÊèÇ¹äË¹à»ç¹Êµ
	¨\)ÇèÒâ´ÂäµÃÊÔ¡¢Ò ÃÐËÇèÒ§»¯ÔºÑµ
	• ¤ÇÒÁÁÕ¡ÒÂÇÒ¨ÒµÑé§ÍÂÙèã¹¤ÇÒÁÊ§�
	•¡ÒÃÁÕÊµÔ¡ÓË¹´ ´éÇÂ¨Ôµ·ÕèµÑé§ÁÑ�
	• ¤ÇÒÁÁÕÊÑÁ»ªÑÐÃÙé·ÑèÇ¾ÃéÍÁ ÁÍ�




	ËÁÇ´·Õè 1
	
	¤Ò¶Ò·Õè 1
	¤Ò¶Ò·Õè 3
	7.¾ÒËØÊ¨Ú¨Ú¨ \(àÅèÒàÃÕÂ¹ÈÖ¡ÉÒÁ�
	8.ÊÔ»Ú»Ú¨ \(ÁÕÈÔÅ»ÇÔ·ÂÒ, ªÓ¹Òã�
	10.ÊØÀÒÊÔµÒ ¨ ÂÒ ÇÒ¨Ò \(ÇÒ¨ÒÊØÀÒÉ�
	¤Ò¶Ò·Õè 4
	11.ÁÒµÒ»ÔµØÍØ»¯Ú?Ò¹í?\(ºÓÃØ§ÁÒÃ´�
	12.–13. »ØµÚµ·ÒÃÊÚÊ Ê§Ú¤âË = »ØµÚµÊ�
	¤Ò¶Ò·Õè 5
	¤Ò¶Ò·Õè 6
	¤Ò¶Ò·Õè 7
	¤Ò¶Ò·Õè 9
	¤Ò¶Ò·Õè 10
	
	ÇÔµ¡Ú¡ÇÔ¨ÒÃ»ÕµÔÊØà¢¡¤Ú¤µÒÊËÔµí 




	Akusalavip?ka-citta356
	Agati196

	A?guttara-nik?ya75
	Ajjhattik?yatana276

	A?jalikara??yo307
	A??athatta117
	
	
	
	A??asatthuddesa275



	A??ha?gika-magga293

	A??hika336
	
	
	
	Atapp?351




	At?ta?sa-???a72
	
	
	
	Attakilamath?nuyoga15



	Attha64, 132, 133

	Atthakkh?y?169
	
	
	
	
	Adhipa???-sikkh?124
	Adhipati-paccaya350




	Adhipateyya125

	Adhimokkha328, 355
	Anantariyakamma245

	Anabhijjh?319
	An?sava-cetovimutti-pa???vimutti252
	Anuttariya126, 127

	Anuttaro purisadammas?rathi303
	
	
	
	Anup?dinna-dhamma22



	Anupubbavih?ra313

	Anupubbikatha?219
	Anupubbikath?246

	Anuppiyabh???168
	
	
	
	Anuviccava??abh?saka257



	Anusaya288

	Anus?san?-p??ih?riya94
	Anussati335

	Anottappa318, 355
	Antag?hika-di??hi337
	Anta15

	Apacaya294
	Apa??aka-pa?ipad?128

	Apar?pariyavedan?ya-kamma338
	Aparih?niyadhamma289, 290, 291

	Ap?yakosalla71
	Ap?yabh?mi351
	Ap?yamukha199, 200

	Ap?yasah?ya168
	Appam?da-g?ravat?261
	Appam?da-sampad?280
	
	
	
	Abbhok?sika?ga342
	Aby?kata-dhamma85




	Abhi?h?na275

	Abhidhamma-pi?aka75
	Abhisa?kh?ra129

	Abhisa?kh?ra-m?ra234
	Arahantagh?ta245
	Ariyadhana292

	Ariya-pariyesan?33
	Ariyasacca-dassana353
	Ariyasaccesu kicc?ni205

	Ar?pa-jh?na8, 313
	Ar?pa-dhamma19
	Ar?pa-bhava98
	Asubha336

	Asubha-sa???331
	Asekhadhamma333

	Asokacitta353
	Iddhip?da213

	Iddhividh?, Iddhividhi274, 297
	Indriya228, 349

	Indriya-paccaya350
	Indriyaparopariyatta-???a323
	Upakkilesa347

	Upagh?taka-kamma338
	Upa???ta-dhamma65

	Upa??h?na328
	Upanissaya202

	Upanissaya-paccaya350
	Upapajjavedan?ya-kamma338
	Up?dinnaka-r?pa41
	Up?saka-dhamma259, 260

	Up?saka-paris?151
	Uposatha240

	Upp?da117
	Ogha215

	Ottappa23, 292, 355
	Kammak?ra?appatta84
	Kamma-kilesa137

	Kamma??at?40
	Kaly??amittadhamma278

	Kaly??av?ca251, 252, 253
	Kasi?a315
	K?ma5
	
	
	
	
	K?magu?a6






	K?ma-chanda225
	K?mabhog?316

	K?ma-r?ga288, 329
	K?l?masutta-ka?kh?niya??h?na317

	Kicca-???a73
	Kicc?ni, Ariyasaccesu205

	Kilesa-k?ma5
	Kula-cira??hiti-dhamma138

	Kula-macchariya233
	Kusala-kammapatha319, 320

	Kusala-dhamma85
	Kusala-m?la67

	Kusalavip?ka-ahetuka-citta355
	
	
	
	Kola?kola58



	Kosalla71

	Kha?ika-sam?dhi46
	Khandha, Pa?ca216
	
	
	Catuttha-jh?na9
	
	
	
	Citta-passaddhi355




	Cor?-bhariy?282
	Dhamm?nussati335
	
	Pa?isambhid?155


	Bhaya???a311
	R?pa-jh?na8, 313
	Lohitaka336
	Vicikicch?225, 288, 318, 329, 355
	Vimutti-kath?314


	Vimutto322
	
	Vessa173
	Vehapphal?351
	Sama?a-paris?152
	Samanantara-paccaya350
	Sammati-deva82
	Sukhindriya349

	Suddhi54
	
	
	
	Sotavi????a-dh?tu348








	460223DhammaTwo
	ÀÒ¤ 2
	¾¨¹Ò¹Ø¡ÃÁ¾Ø·¸ÈÒÊµÃì
	ä·Â–ÍÑ§¡ÄÉ
	
	Part II


	Thai–English

	Buddhist Dictionary
	¤Ó¹Ó
	
	
	
	
	¤ÓªÕéá¨§
	¨. ¢éÍ¤ÇÃ·ÃÒºà¡ÕèÂÇ¡Ñº¡ÒÃà¢ÕÂ¹À�






	ÍÑ¡ÉÃÂèÍáÅÐà¤Ã×èÍ§ËÁÒÂ
	à·ÕÂºÍÑ¡ÉÃâÃÁÑ¹·Õèãªéà¢ÕÂ¹ºÒÅÕ*
	
	
	
	
	¤Ô´»ÃØ§áµè§ \(Sa?kharoti; Abhisa?kharoti�
	à´ç¡ÇÑ´ \(?r?mika; ?r?mika-kum?ra; Dahar?r?�





	»ÃÐÁÒ· ´Ù »ÁÒ·Ð.
	
	
	½





	460223DhammaThree
	ÀÒ¤ 3
	¾¨¹Ò¹Ø¡ÃÁ¾Ø·¸ÈÒÊµÃì
	ÍÑ§¡ÄÉ–ä·Â
	
	Part III


	English–Thai

	Buddhist Dictionary
	A
	B
	C
	
	
	D
	E
	F
	G
	H
	I
	J
	K
	L
	M
	N



	O
	P
	
	
	Q
	S
	T
	V
	W
	Y
	Z
	
	
	APPENDIX


	Tisara?agamana
	Taking the Three Refuges

	Pa?ca-S?la
	The Five Precepts

	Catt?ri Ariyasacc?ni
	The Four Noble Truths

	Ariya-A??ha?gika-Magga
	The Noble Eightfold Path

	Pa?ca-Khandha
	The Five Aggregates of Existence

	Ti-Lakkha?a
	The Three Characteristics of Existence

	Pa?icca-Samupp?da
	The Dependent Origination
	Avijj?paccay? Sa?kh?r?
	
	
	Ta?h?paccay? Up?d?na?










